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Historie
- začala se pěstovat na území 

dnešního Thajska 

- cca okolo 4000 let př. n. l.

- první nálezy: v údolí čínské 
řeky Jang-c'-ťiang



Pěstování
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Pěstování
- velmi náročné 

- práce probíhá na rýžových polích

- ručně a po celý den

- sklizeň je jednou ročně (říjen) 



Mapa pěstování rýže
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1

Zpracování

Loupání zrna



Zpracování
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Hlazení

a 3

Leštění



Druhy rýže

04



Druhy rýže
Jasmínová
- je lepivější
- populární díky její květinové vůni

Červená
- pěstuje se také ve Francii
- má tmavohnědou barvu 



Druhy rýže
Basmati
- nazývána také jako: královna rýže
- její chuť připomíná ořechy 
- pěstování: Pákistán 
- pole se zavlažují vodou z ledovců

Lepkavá
- surová 
- pěstování: Asie 
- vysoká lepkavost 



Druhy rýže

Arborio
- pěstování: Itálie
- široká
- má schopnost uvaření se na 

skus (tvrdší jádro)



Skladování
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Skladování
- skladovací sila 

- např. v přístavu 
Maasvlakte v Rotterdamu

- výhody: provzdušování, 
využití prostorů, méně 
problémů s hlodavci



Producenti
(největší)
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Producenti (největší)

Země
Produkce v 

miliónech tun

- rozvojové země (až 
95 % rýže)

Čína 206,5

- 8 % až 26 % se 
ztratí při přepravě

Indie 157,2

- škůdci: myši, 
špatné cesty a 

skladování
Indonésie 70,8



Zajímavosti
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Zajímavosti

Výdrž
Nemá příliš dlouhou 

trvanlivost – cca 4 
měsíce až 1 rok

Léčba
Využívá se při 
zažívacích potížích, 
průjmů a dokonce i na 
diety

Proplachování
Díky proplachování se 

odstraní chemikálie, 
rýže je načechranější

Dokáže i zabít
Syrová, tepelně 
neupravená rýže může 
způsobit otravu
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Děkuji za pozornost!


