
Senzorická analýza – hodnotiteľský protokol 
Biele klobásy s prídavkom rôznych destilátov 

Vek:  .................................... 

Dátum: ............................... 

Pohlavie: muž/žena/nechcem uviesť 
 

Pred ochutnávkou, prosím ešte zodpovedzte na tieto otázky: (správne odpovede zakrúžkujte): 

Aký máte postoj ku klobásam, prípadne k iným mastným výrobkom podobného typu? 

a) veľmi mi chutia 

b) celkom rád 

c) stredne 

d) skôr nerád 

e) nekonzumujem ich (nechutia mi) 

 

Ako často konzumujete klobásy? 

a) 1 a viac za týždeň 

b) aspoň 3 do mesiaca 

c) aspoň 1 za mesiac 

d) aspoň 1 za pol roka 

e) aspoň 1 za rok 

f) iné ..................... (napíšte obdobie) 

 

Ste fajčiar? 

a) áno 

b) nie 

 

Jedli ste už niekedy bielu klobásu? 

c) áno 

d) nie 

 

Test č. 1a Profilové hodnotenie  
Ohodnoťte jednotlivé vzorky na základe vybraných profilových vlastností. Do príslušnej tabuľky 

napíšte číslo (1-10) na základe pridelených grafických stupníc.  

Kód 
vzorky 

Vzhľad 
Konzistencia/ 

Textúra 
Vôňa/Aróma Slanosť Korenitosť Chuť/Flavor 

120       

290       

330       

470       

510       



Test č. 1b Poradová skúška  
Na základe ochutnaných vzoriek, zoradťe jednotlivé vzorky podľa chuti. Do tabuľky zapíšte podľa 

vašich preferencií jednotlivé kódy vzoriek od najhoršej po najlepšiu:  

 

  (najhoršie)  (najlepšie) 

Kód vzorky      

Poznámka: Pri ochutnávaní si medzi jednotlivými vzorkami dávajte pauzu a používajte neutralizátor 

(vodu, pečivo).  

 

Poznámky..........................................................................................................................................

................................................................................................................................. ......................... 

......................................................................................................... ................................................. 

............................................................................................................................. ............................. 

 

Test č. 2a Profilové hodnotenie  
Ohodnoťte jednotlivé vzorky na základe vybraných profilových vlastností. Do príslušnej tabuľky 

napíšte číslo (1-10) na základe grafických stupníc.  

 

Kód 
vzorky 

Vzhľad 
Konzistencia/ 

Textúra 
Vôňa/Aróma Slanosť Korenitosť Chuť/Flavor 

430       

530       

730       

780       

930       

 

Test č. 2b Poradová skúška  
Na základe ochutnaných vzoriek, zoradťe jednotlivé vzorky podľa chuti. Do tabuľky zapíšte podľa 

vašich preferencií jednotlivé kódy vzoriek od najhoršej po najlepšiu:  

 

  (najhoršie)  (najlepšie) 

Kód vzorky      

 

Poznámky..........................................................................................................................................

.............................................................................................................. ............................................ 

............................................................................................................................. ............................. 

............................................................................................................................. .............................  



Test č. 3 Temporal dominance of sensations – (TDS) 
Vytiahnite si mobil – aplikáciu stopky. Po spustení časovača napíšte do tabuľky (číslo), ktorá 

z uvedených chutí najviac prevláda v danom časovom momente. (Prevládajúce chute môžu byť aj 

2 rovnaké za sebou) 

 

Kód vzorky 1 0-5s 5-10s 10-15s 15-20s 20-25s 

120      

290      

330      

470      

510      

430      

530      

730      

780      

930      

1- Slaná 

2- Korenistá 

3- Ovocná 

4- Dubová 

5- Horká 

6- Trpká, zvieravá chuť 

7- Sladká 

8- Kyslá 

9- Metalická 

10- iná...............................(napíšte) 

 

Test č. 4 Trojuholníková skúška (triangl test) (ČSN EN ISO 4120) 
Na základe 3 predložených vzoriek vyberte, ktorý je odlišný.  

 

Kód vzorky 1 Kód vzorky 2 Kód vzorky 3 Odlišná vzorka 

321 322 323  

324 325 326  

327 328 329  

330 331 332  

333 334 335  

336 337 338  

339 340 341  

342 343 344  

345 346 347  

348 349 350  

  



Vzhľad  
Hodnotí sa celkový povrch výrobku, povrch čreva, vzhľad časti po odrezaní, homogenita výplne 

 

 

 

 Odpudivý Priemerný Lákavý   
 

Poznámka: Vzhľad konečného výrobku môže byť ovplyvnený príslušným tepelným opracovaním 

 

Konzistencia  
Hodnotí sa konzistencia, textúra a tuhosť vzorku buď hmatom, alebo pri žuvaní v ústach 
 

 

 

 Mäkká Optimálna Tvrdá 

 

Vôňa 
Hodnotí sa celková (typická) vôňa klobásy, po použitých surovinách, korení, prípadne po 

použitých destilátoch 

 

 

 

 Odpudivá Dobrá Príjemná 

 

Slanosť  
 

 

 

 Málo slaná Optimálna Príliš slaná 

 

Korenitosť 
 

 

 

 

 

Chuť/Flavor 
Hodnotí sa celková chuť výrobku (po použitých surovinách, po pridaných destilátov pod.) 

 


