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vhodné pro: pečeně, polévky, huspeniny
typ úpravy: pečení, dušení, vaření

NOŽIČKY

vyšší podíl kůže, šlach a kostí,
šťavnaté, růžové maso

vhodné pro: pečeně, polévky
typ úpravy: pečení, vaření, konfitování, uzení

KOLÍNKA

s kůží a kostí, chuťově plné, protučnělé maso

Jehněčí maso – z kusů mladších 6 měsíců,
k dispozici je nejčastěji v druhé půli roku
Skopové maso – z kusů starších 6 měsíců

vhodné pro: pečeně, vepřové výpečky, guláše, rolády, závitky
typ úpravy: pečení, dušení, grilování, mletí, uzení

BŮČEK/BOK

kulinářsky ceněná partie částečně prorostlá masem,
ale s větším podílem sádla, sytý, voňavý a štavnatý

KRK

partie bohatě mramorovaná tukem,
s podílem vaziva a chrupavek

typ úpravy: pomalé a dlouhé pečení v řádu hodin, pak je maso velmi křehké a plné chuti
vhodné pro: pečeně, mletí a přípravu ragú

vhodné pro: polévky, pečeně
typ úpravy: pečení, vaření, grilování, uzení

ŽEBRA

mezižeberní svalstvo z oblasti boku
s podílem tučnějších částí

HRUDÍ

tučnější partie s vyšším podílem vaziva,
oblíbené pro nízkou cenu

typ úpravy: ideální kus na pomalé pečení a dušení, je třeba odstranit největší část tuku,
zbytek se odděluje po tepelné úpravě.
vhodné pro: pečeně, rolády, k nadívání a mletí

vhodné pro: steaky, minutky
typ úpravy: rychlé tepelné úpravy

PANENKA

to nejlibovější z čuníka

vhodné pro: guláše, rolády, přírodní plátky, řízky, medailonky, pečení v celku
typ úpravy: vaření, dušení, pečení, smažení, konfitování, mletí

PLECKO

maso s hrubšími vlákny s podílem šlach a vaziva

vhodné pro: pečeně s kostí i bez, šunky, plátky, špízy
typ úpravy: pečení, smažení, marinování, rožnění, pomalé vaření

KÝTA

velmi kvalitní libové maso, nevysouší se
a při úpravě zůstává šťavnaté

vhodné pro: špízy, pečeně, plátky
typ úpravy: smažení, pečení, rožnění, dušení

PEČENĚ

(část kotlety od krkovice)
libové maso z kotlet a mramorování z krkovice

vhodné pro: řízky, pečeně
typ úpravy: zapékání, dušení, grilování, opékání, smažení, uzení

KOTLETA

libová partie umístěná za pečení,
s kostí označovaná jako „žebírko“

vhodné pro: řízky, steaky, grilování, pečení
typ úpravy: smažení, grilování, pečení a uzení

KRKOVIČKA

mramorované, šťavnaté maso,
chuťově velmi zajímavé

vhodné pro: polévky, maso ke smetanovým omáčkám

PLEC

tučnější a levnější alternativa k zadní kýtě, může zahrnovat ramínko,
žebra, lopatku, prodává se s kostí nebo bez

typ úpravy: ideální kus na pomalé pečení a dušení
vhodné pro: pečeně, mletá masa, ragů

HŘBET S PANENKOU

libová partie
pro rychlou přípravu

typ úpravy: grilování, pečení
vhodné pro: steaky, minutky a pečeně (při pečení by měl být řez mírně růžový)

HŘBET A KOTLETY

případně MOTÝLEK

nejoblíbenější a nejdražší partie
jehněčího s libovým, šťavnatým
masem, která obsahuje
minimum tukové tkáně

typ úpravy: grilování, pečení
vhodné pro: steaky, minutky a pečeně (při pečení by měl být řez mírně růžový)

KOTLETY

velmi libová partie pro rychlou přípravu,
často s kostí žebra

typ úpravy: grilování, smažení i pečení
vhodné pro: steaky, řízky, minutky a pečeně (při pečení by měl být řez mírně růžový)

PUPEK/BOK

tučné, prorostlé maso s výhodnou cenou

typ úpravy: ideální kus na pomalé pečení, je třeba odstranit největší část tuku,
zbytek se odděluje po tepelné úpravě
vhodné pro: rolády, pečeně a k mletí

typ úpravy: dlouhé vaření, dušení, uzení

JAZYK

jeden z nejsilnějších svalů v těle s jediněčnou chutí

Vepřové – z kusů starých 6–7 měsíců, o hmotnosti 90–120 kg
Selečí – z kusů starých 3–6 týdnů, o hmotnosti max. 20 kg

KÝTA

libové svalové partie zadní končetiny, minimální podíl tuku,
při úpravě s kostí velmi šťavnaté

typ úpravy: pečení v celku s kostí, dušení (nehodí se pro vaření ve vodě)
vhodné pro: slavnostní pečeně

KOLÍNKA

partie větším podílem kostí a vaziva,
maso je křehké a chutné

typ úpravy: pomalé pečení a dušení
vhodné pro: pečeně

