
KARTA POKRMU 

 

Doporučení: 

Základní evidence, podstatné údaje, nikoli sloh, důležité info, 

Věnujte pozornost zvláště povinným údajům (*) 

Při doplňování dalších údajů připojte datum, jméno, odlište barvou (po vložení na sdílené 

uložiště) 

 

Číslo: nevyplňovat 

NÁZEV POKRMU v originálním jazyce:* červeně lze uvést „bez ustáleného 

názvu“ 

DALŠÍ NÁZVY POKRMU: červeně uveďte, pokud s jistotou víte; jinak 

k dodatečnému doplnění 

I. 

Začlenění do struktury:* polévka, omáčka, maso-hovězí, telecí, vepřové, 

skopové/jehněčí, drůbež, králík, zvěřina, vnitřnosti, ryby, pokrm 

z brambor/zeleniny/luštěnin/obilovin/zelí ad., pokrm z vajec, moučník 

sladký/slaný, příloha moučná/bramborová nebo knedlík, nok těstovina ad., 

desert, salát, pomazánka, ovoce ad. 

Základní charakteristika: popis  

Ingredience:* uveďte všechny použité ingredience, případně varianty, náhražky 

apod. 

Technologie přípravy pokrmu: vaření, blanšírování, pošírování, dušení, 

restování, smažení, fritování, opékání, pečení, rožnění, grilování, uzení, studená 

kuchyně ad. 

Postup přípravy pokrmu: popis  

Doporučené přílohy (zvl. u celistvého pokrmu): 

Převažující zařazení do denního jídelníčku: hlavní jídlo, příkrm, příloha / snídaně, 

oběd, večeře, přesnídávka, svačina, jiné. 

 

 

II. 

Funkce pokrmu: sváteční, rituální, běžný - specifikujte příležitost podávání 

pokrm  

Aktuální využití: moderní pokrm, tradiční živý, tradiční příležitostný, jen 

v paměti, regionální slavnosti, rituální, běžný/všední; veřejné stravování, jen 

domácí provenience  apod. 

Regionální/místní původ receptu: uveďte současný kraj, název lokality 



Místní/regionální ukotvení:* uveďte současný kraj;* etnografický region/subregion, 

oblast cestovního ruchu; lokalita; bez ukotvení – v nabídce na celém území České 

republiky 

Historie, souvislosti:  

 

 

III. 

Zdroj základních evidenčních údajů:* ústní sdělení, textová informace, 

ikonografie s popisem, audiovizuální zdroj ad. (níže specifikujte odkaz);  

 

• Prameny (textové materiály – archivní fondy, muzejní sbírky, soukromé; 

ikonografické; orální – publikované ad.) 

• Rukopisné kuchařské knihy, předpisy 

• Odborná historická/etnografická literatura 

• Odborná gastronomická literatura 

• Odborná literatura CR 

• Populárně naučná literatura 

• Beletrie 

• Kuchařské knihy, receptáře (tištěné, publikace) 

• Jídelní lístky 

• Internetové zdroje 

• Audiovizuální zdroje 

• Orální výpovědi    

• Jiné 

 

IV. 

Datum vytvoření karty pokrmu:* 

Datum doplňků: 

 

Jméno zapisovatele, instituce:* 

Poznámky: 

Přílohy: specifikujte  

 

 

 


