
     Pokud zapomenete maso po nákupu v tašce, během několika hodin 
v teple začne zelenat a nepříjemně smrdět. Hledáním způsobů, jak zkažení 

masa zabránit a prodloužit tak možnou dobu skladování, se lidstvo zabývalo 
od nepaměti. Metodou pokusů a omylů naši předkové zjistili, že maso vydrží 

výrazně déle, pokud se zbaví vody, důkladně se prosolí, nebo pokud se zakonzer-
vuje pomocí tepla či kouře. V době moderních chladniček a mrazáků jsou tyto       

                         tradiční metody na ústupu, stále však neztratily nic ze své geniální jednoduchosti!

Při uzení za horka maso vystavujeme 
působení kouře o teplotě 55—80 °C. 
Dojde tak nejen k vyuzení, ale také 
k dokonalému tepelnému zpracování 
masa.

Uzení masa

Suroviny: 
• maso (např. nepříliš tučné vepřové 

či fi let z lososa)
• vysušené dřevěné špalíčky z ovoc-

ného stromu zbavené kůry
  (v nouzi lze použít i dub či buk)
• sůl a koření podle chuti

Pomůcky: 
• elektrický plotýnkový vařič 

(u kterého nevadí možné znečištění)
• keramický květináč (průměr 

alespoň 35 cm)
• rozbrušovačka
• podmiska (stejný průměr jako 

květináč)
• kovová nádoba (např. starý hrnec 

nebo víčko od ešusu)
• kovový rošt (lze použít mřížku 

z grilu, pletivo nebo   
pevný drát)

Uzení za horka

TIP: 
Už jste nìkdy 

jedli uzené vejce 

nebo tofu? Mùžete 

vyzkoušet!

Jednoduchou udírnu si můžeme 
sami postavit z elektrického 
plotýnkového vařiče a velkého 
keramického květináče. Nejprve požádej dospělého, ať do dna 
květináče vyřízne rozbrušovačkou otvor o průměru plotýnky. Květináč 
posadíme na vařič a na plotýnku umístíme kovovou nádobu vyplněnou 
kousky dřeva. Do horní části květináče instalujeme improvizovaný rošt 
na uchycení masa. Květináč přiklopíme keramickou podmiskou s vyvr-
taným větracím otvorem. Při uzení zapneme plotýnku na plný výkon. 

Po chvíli ucítíme postupně houstnoucí dým. Výkon plotýnky 
upravíme podle požadované teploty uzení. Gastronomický ex-

periment provádíme venku na suchém, nehořlavém místě.

Stavba 
improvizované

udírny
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Maso můžeme před uzením okořenit dle našich 
představ, či pouze lehce osolit. Pro správné 
vyuzení musí být maso na povrchu perfektně 
suché. Kousky masa rozmístíme v udírně tak, 
aby se vzájemně nedotýkaly a kouř mohl proudit 
ze všech stran kolem nich. Červené maso udíme 
podle velikosti kusů 4 - 12 hodin. Pro rybu 
postačí 1 – 3 hodiny. Maso po vyuzení necháme 
v chladu a suchu několik hodin „vydýchat“.

Než se to 
poskládá 

dohromady

Udírna v provozu

Uzené 
dobroty se 
zeleninovou oblohou

Aby se maso nezkazilo 
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Sušení vzduchem
Suroviny:  hovězí maso (nízký roštěnec, zadní) 1 kg •  černý pepř 
(hrubě mletý) 2 lžíce •  chilli (mleté) 1 lžička •  sůl 2 lžičky

Pomůcky: ostrý nůž a čisté prkénko na porcování •  talíř na odklá-
dání plátků masa •  horkovzdušná trouba nebo sušička potravin •  
drátěná mřížka •  sklenice k uchování sušeného masa

Vychlazené maso zbavíme šlach a zbytků tuku a pomocí ostrého 
nože nakrájíme po vláknu na 5mm plátky. Ty rozkrájíme na 5cm 
široké pruhy. Do masa důkladně vetřeme předem smíchanou směs 
koření a soli. Plátky vyskládáme na drátěnou mřížku tak, aby se 
nedotýkaly, a dáme sušit do trouby nastavené na 60 °C nebo 
nejbližší možnou vyšší teplotu. Sušíme s pootevřenými dvířky asi 
5 hodin. Poté maso obrátíme a sušíme dalších 5 hodin. Po vychlad-
nutí maso skladujeme ve sklenicích nebo voskovaném papíru. 

Dobře usušené maso nám 
v chladu, suchu 
a temnu vydrží 
i několik měsíců.

POKUSY

Plátky masa na roštu z trouby

Hotové 
Jerky Beef

Základem je kvalitní maso a ostrý nůž

Poslední dvě 
jamboree byla v Evropě? V roce 2007 to byla Anglie a v roce 2011 

Švédsko.

Zjisti, co je na fotografii a pošli odpověď do konce března na adresu skautjunak@skaut.cz. 
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Název „jamboree“ 
znamená „slavnost lidí, 
kteří přišli z různých 
stran“ a je převzat 
z jednoho z jazyků 
severoamerických 

Indiánů?

Při jamboree v roce 

1929 v Anglii byl složen první skautský 

slib? A že na stejném jamboree byl Robert 

Baden-Powell anglickým králem jmenován 

Lordem Baden-Powellem z Gilwellu?
Na jamboree do Kanady v roce 1955 připluli dva skauti z Motnrealu po řece Ottawa přes Rideau Canal a jezero Ontario? A že skauti z Nového Zélandu odjeli z domova čtyři měsíce před začát-kem jamboree a urazili 30 000 mil?

Největší český 
kontingent vyrazil v roce 1947 do Francie. Tehdy se jambo-ree zúčastnilo více než 500 českých skautů a skautek.

Nejvìtší skautské setkání na svìtì
23. Svìtové skautské Jamboree 2015 se uskuteèní na ostrovì Honšú. 
Velký stanový tábor vyroste pøímo na pobøeží moøe. Úèastníci jamboree 
v Japonsku zažijí nezapomenutelné dva týdny v mezinárodním 
prostøedí. Nìkteøí z nich se navíc zúèastní „Home Hospitality“. 
To znamená, že pár dní stráví pøímo v rodinách 
japonských skautù.

Chceš se dozvědět další zajímavosti 
o jamboree? Koukni na stránky českého 

kontingentu: www.jamboree.cz!

Vylosovanému výherci pošleme hru Antivirus! Do předmětu zprávy napiš Jamboree.

zdchval
Zvýraznění
prosím prohodit slova

zdchval
Lístek s poznámkou
ty bubliny odpovídají na otázku:Víš, že?tak ji nějak výrazně umísti třeba do středu bublin...




