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SE HODÍ, KTERÝ VYZRÁLÝ
POKUD VÍTE, NA JAKÝ TYP ÚPRAVY
Naše hovězí maso je vyzrálé neboli stařené. Po porážce nejdříve zraje suchým způsobem v půlkách,
při stálé teplotě a vlhkosti v chladících boxech po dobu 15–30 dní dle dodavatele. Poté je maso rozbouráno, zavakuováno a dále zraje mokrým způsobem přímo ve vakuu. Během procesu zrání dochází
k povolování svaloviny a tím křehnutí masa. Steak či pečeně z vyzrálého masa bude křehčí a šťavnatější než z konvenčního masa. Během zrání se v mase vytváří kyselina mléčná, která způsobuje typický
nakyslý odér, který ovšem není na závadu. Vyskytne-li se v balení nazelenalá šťáva (nikoli maso) nejedná se o vadu, ale přirozený průvodní jev vyzrálosti. Vyzrálé maso před použitím jemně omyjte vodou
a ihned osušte. Maso bez kosti má od zabalení 20-denní min. trvanlivost, při neporušeném obalu jej
ale můžete nechat vyzrát doma v chladničce při teplotě okolo 2 stupňů dle individuálních preferencí.
Doporučujeme vyzkoušet cca 50–60 dní počítaných od data porážky vyznačeného na obalu.

burgery, guláš, polévky, k typickým českým omáčkám

Rump roast, zadní libové
hovězí maso z kýty

pečeně, rolády, ptáčci

SPIDER /
BALLTIP

steakové maso
z květové špičky

steaková u řádně vyzrálého masa (pečení, grilování)

steaková (pečení a grilování)

steaky (nutné marinovat), roastbeef, tatarák

steaky (u řádně vyzrálého masa)

vaření, dušení

pečení, vaření, rožnění, dušení

vývary, guláš

steak (nutno marinovat), tatarák, carpaccio, roastbeef

steaková (grilování a pečení), brazírování
steaky, roastbeef, tatarák

Short loin (striploin steak), Roštěná;
jemné, libové a šťavnaté maso

PUPEK
FLANK / SKIRT

Flank steak / Skirt steak;
prorostlé maso z pupku

steaky (u řádně vyzrálého masa)

tafelspitz, roastbeef, rumpsteak a burgery

steaková, pečení, dušení, vaření a bez tep. úpravy
rumpsteak (nutno marinovat), roastbeef a carpaccio

KLIŽKA, OSSOBUCO

krátké a velmi chutné maso
s kolagenem

Shank, přední nebo zadní hovězí maso s kolagenem
vaření a pečení, konfitování, dušení
Top blade, šťavnatá část plece
Plate, bavette

guláš, ragů, polévky a burgery

vaření, pečení
silné vývary, bujony, knedlíčky

pečení, dušení, vaření
svíčková pečeně, ostatní pečeně, steaky (u řádně vyzrálého masa)

LOPATKOVÝ PLÁTEK
Underblade steak, ekonomický, ale velmi chutný steak s kolagenem nacházející se pod lopatkou
pečeně, ragů, guláše a burgery

steaková (grilování a pečení), dušení
steaky (u řádně vyzrálého masa)

