
ODV – Kuchař – číšník K3A Vavrušková Miroslava  
miroslava.vavruskova@sousvodnany.cz  
Téma: Restaurační moučníky 

 

 

1. Napište technologický postup Ovocných knedlíků ( vyberte libovolné těsto Kynuté, 

tvarohové, bramborové) a technologický postup rýžového nákypu se švestkami 

2. Napište žádanku na inventář na výseč tabule k vaší závěrečné práci SOP 

3. Vytvořte nákres tabule se zasedacím pořádkem včetně rozmístění výzdoby  

 

 

CHARAKTERISTIKA RESTAURAČNÍCH MOUČNÍKŮ   

Zpestřují stravu   

Jsou součástí jídelníčku  

 Podávají se po hlavním jídle, které doplňují  

Při výrobě bychom měli respektovat zásady zdravé výživy  

 Měly by být lehce stravitelné  

 Konzumují se hned po vyrobení  

 Některé teplé mohou být podávány jako hlavní chod (kaše, palačinky, lívance…) 

 Nemají zasytit, jsou jen doplněk  

 

Technologické postupy při výrobě moučníků  

1. Blanšírování: krátkodobé zahřátí, spaření nebo povaření • Přelití suroviny horkou vodou (jahody, 

švestky, broskve - kompot ) • Zahřátí k bodu varu (do studené vody, pomalu zahřát, jinak praskne) • 

Krátké povaření (tuhé ovoce - ořechy, dýně, hrušky)  

2. Mixování: zpracování pomocí mixovacích nožů, které suroviny emulgují př. Mléčné koktejly 

 3. Vaření: při vaření moučníků a těstovin dostatek vody, vkládáme do vařící 

 4. Vaření ve vodní lázni: př. Vaječné krémy, pudingy (hmota se urovná do forem, ty se vloží do 

nádoby s vodou, přivede k varu) 

 5. Pečení: různé moučníky, různé teploty pečení 

 6. Pečení na pánvi: rozpálená pánev, slabě potřená tukem (naneseme těsto, po zapečení snížíme 

teplotu, obrátíme a dopečeme) 

 7. Smažení: v hluboké pánvi, v hrnci, na tuku  

8. Grilování: pro moučníky se sněhovou hmotou (vloží se do silně vyhřáté pece, kde sněhová hmota 

na povrchu zkaramelizuje  

9. Flambování: konečná úprava moučníků u stolu před očima hosta • Přelít nebo podlít moučník 

lihovinou a zapálit • Moučník na stříbrný nebo nerezový tácek, likér se nalije do naběračky, zahřeje se 

a zapálí, hořícím likérem se moučník přelije a podlije 

 Přehled různých druhů úprav moučníků  
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Vařené moučníky: • Kaše (krupicová, rýžová, jáhlová) • Ovocné knedlíky (z tvarohového, 

odpalovaného, bramborového, kynutého těsta • Bramborové taštičky • Bramborové šišky  

Moučníky pečené na pánvi: • Palačinky (se zavařeninou, s čokoládou a šlehačkou, s jahodami, 

karamelové, zapékané tvarohové) • Trhanec • Lívance • Omelety (vasječná, štěpánská, omeleta 

Monaco) 

 Smažené moučníky: • Bavorské vdolečky • Pálené koule • Pařížské koule • Smažené ovoce (jablka, 

meruňky) • Smažená zmrzlina 

 Pečené moučníky: • Plněné buchty • Krájené koláče • Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem • 

Tažený jablkový závin • Listový závin • Jablka v županu • Bublanina • Žemlovka (jablková, tvarohová) 

• Nákypy (rýžový, makový, krupicový) 

 Moučníky vařené ve vodní lázni: • Pudinky (Anglický, tvarohový, čokoládový, kávový, jablkový  

Studené smetanové pudinky: (s použitím želatiny, agaru) Studené krémy: • Ruský krém • Bavorský 

krém • Čokoládový krém 

 Ovocné speciality: • Plněné pomeranče • Hořící jablka • Jahodová jablka • Banán (se šlehačkou, 

pařížský) • Ovocné saláty (jahodový, meruňkový, pomerančový, míchaný)  

Mléčné koktejly: studené nápoje z mléka, zmrzliny, sirupů 

 Sorbety: Polotuhé zmrzliny s přídavkem bílého či červeného vína, někdy likérů  

Ovocné polévky: osvěžující, lehce stravitelné, sezónní  

Poháry: • Zmrzlinové • Šlehačkové Speciální moučníky: • Bomba Malakov • Páje (jahodová, Aljaška, 

Sněhurka, Omeleta Surprise) • Trdlovec  


