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Special vocabulary:  Bod A - C 

A:  

 Dialogues. 

 Ingredients, methods  

 Bases, fillings, icing 

 Adjectives 

 

B: Doplňte do vět a přeložte do ČJ: 

 

Chocolate balls 
Doplňte do vět a přeložte: 

Cocoa, rum, butter, powder, sugar  

1. Place the …………in a bowl with the icing …….and mix 

until fluffy. 

2. Add the …….and whisky or……….and continue to mix. 

(Adding more than 1 tablespoon of liquid will make it 

difficult to shape the mixture.) 

 

3. Shape the mixture into small balls, then roll in chocolate  or 

cocoa……….individually, and place them on a tray. 

Refrigerate for 1 hour. 
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C: Překlad - Mazanečky 

SUROVINY (12 KS PORCÍ) 

1. NA TĚSTO 

500g hladká mouka  

300 ml mléko  

50 g máslo 

nastrouhaná pomerančová kůra 

1 lžička mletá skořice 

7g sušené droždí  

1 ks vejce 

90g cukr krystal  

vanilkový lusk - semínka  

1 lžička vanilková esence 

100 g nasekané oříšky  

rozinky 

olej 

 

2. NA GLAZURU 

Med (asi 5 lžic) nebo rozšlehané vejce 

 

POSTUP 

1. Vlijte mléko do hrnce, přidejte nastrouhanou pomerančovou kůru a 

zahřejte. 

2. Přidejte máslo a vanilkovou esenci, míchejte. 

3. Smíchejte mouku, cukr, droždí, vanilkové semínko a skořici. 

 4. Přilévejte pomalu vychladlé mléko, rozmíchané vejce a míchejte 10 

minut. 

5. Vymažte olejem velkou misku, vložte do ní těsto. 

https://fresh.iprima.cz/suroviny/hladka-mouka-idealne-00
https://fresh.iprima.cz/suroviny/maslo-0
https://fresh.iprima.cz/suroviny/mleta-skorice
https://fresh.iprima.cz/suroviny/susene-drozdi
https://fresh.iprima.cz/suroviny/seminka-z-1-vanilkoveho-lusku
https://fresh.iprima.cz/suroviny/vanilkova-esence
https://fresh.iprima.cz/suroviny/nasekane-orisky-a-rozinky


6. Přikryjte ho utěrkou a nechte kynout na teplém místě asi  

90 – 120 minut. 

7. Poté použijte kuchyňský robot a míchejte asi 5 minut. 

8. Přidejte rozinky a nasekané oříšky. 

9. Vymažte plech olejem. 

10. Vytvarujte 12 ks buchtiček a nechte je kynout asi 45 minut.  

11. Předehřejte troubu na teplotu 220°C a pečte 15 minut. 

12. Po upečení vyndejte buchtičky z trouby a potřete rozehřátým medem 

nebo rozmíchaným vejcem. 

13. Můžete je podávat s marmeládou, džemem nebo švestkovými 

povidly. 

 

 
 


