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Téma na 11.1. – 15.1. 2021  
RESTAURAČNÍ MOUČNÍKY 
 
Restaurační moučníky jsou součástí jídelníčku, podávají se po hlavním jídle a tvoří jeho doplněk. 
Nově zaváděné restaurační moučníky více využívají suroviny s vyšší biologickou hodnotou – ovoce, 
jogurty, tvaroh. 
 
RM rozdělujeme na moučníky 
 
- podávané za studena – ovocné dezerty, pěny, zmrzliny….. 
- kavárenské – mají charakter cukrářských výrobků a podávají se samostatně ke kávě, čaji ….( 
Tiramisu, páj, suflé…..) 
- teplé – bavorské vdolečky, buchtičky se šodó, palačinky….. Často se připravují na objednávku a 
některé se dokončují přímo před hostem. 
 
Rozdělení RM podle přípravy 
 
Vařené – krupicová, rýžová kaše, ovocné knedlíky, sladké těstoviny, bramborové šišky…. 
Pečené  v peci – žemlovka, buchty, dukátové buchtičky, jablka v županu, páj, nákyp – krupicový, 
rýžový… 
Pečené na pánvi – palačinky, lívance, trhanec, omeleta Monaco, Štěpánská omeleta…… 
Smažené – koblihy, bavorské vdolečky, pálené koule, smažená zmrzlina….. 
Ovocné – ovoce smažené v těstíčku, pečené banány, ovocné poháry, suflé, sorbet, ovocný salát, 
ovocné polévky….. 
 

Na online výuce 11.1. a 13.1. 2021 si probereme rozdělení restauračních moučníků, jejich nejčastější 

výrobky z jednotlivých skupin. 

Prostudujte si níže uvedené odkazy. 
 
Úkol č. 1 
do 13.1. 2021 
 
se naučte rozdělení restauračních moučníků  a alespoň 1 příklad od každé skupiny 
 
Úkol č. 2 
do  13.1. 2021 
 
mi odpovězte na otázky: 
a) Co to je páj? 
b) Co to je suflé? 
 
Úkol č. 3 
do 15.1. 2021 
Vyrobte doma jakýkoliv restaurační moučník a fotku mi pošlete na e-mail nebo WhatsApp. 
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Restaurační moučníky 

Creme Brulee, Tiramisu, Čokoládový fond s ovocem, Palačinky, Smažená zmrzlina, Lívance,  

Jahodová flétna, Ananas ve vinném těstíčku 

https://www.youtube.com/watch?v=GLXj8QiWJpw 

Jablečná páj 

https://www.youtube.com/watch?v=O-tTT5HceyY 

Čokoládové suflé 

https://www.youtube.com/watch?v=hEWv9eccGDw 

Čokoládová pěna s lesním ovocem  

https://www.youtube.com/watch?v=1PLcRwIk-bM 

Čokoládová pěna - nejchutnější dezert bez mouky!| 

https://www.youtube.com/watch?v=OqNeeCgt42w 

Mousse au chocolat 

https://www.youtube.com/watch?v=46Vb2KaLg2c 

Pěna z bílé čokolády s mandarinkami 

https://www.youtube.com/watch?v=of3H9j8USt4 
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