
Pondělí: 1. Orientální cukrovinky: - vysoký obsah cukru, jádroviny, ovocné protlaky   

A. Jádrové výrobky 

Košický med:  

1. B+1/3Ck = sníh 

2. škrobový sirup+2/3Ck + voda = 147,5st.C 

3. zalévat pomalu do vyšlehaného bílku 

4. zamíchat arašídy a hrubě sekané proslazené ovoce 

5. rozdělit na oplatkové pláty 

rozetřít, přiklopit, zatížit, nechat zatuhnout do druhého dne 

krájet jako řezy, do poloviny máčet v CKP, balit do celofánu 

 

 

Turecký med: 

- svaření CR, ŠS a vody na 143,75st.C , ještě za tepla se plní do tvořítek vymazaných tukem 

(mohou se zasunout dřevěné tyčinky – cuc na kládě)  

- po vychlazení potáhnout v CKPř, balit do celofánu 

- nebo do kvádrů a pak sekat na váhu 

- podle výše teploty CR má různé konzistence – pasta až tvrdý 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xpB_9NRS7Fk&list=PLKgxpgkcBMBIhre-

s1SWB2XWnJLS0BCFn&index=1 

https://www.youtube.com/watch?v=xpB_9NRS7Fk&list=PLKgxpgkcBMBIhre-s1SWB2XWnJLS0BCFn&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=xpB_9NRS7Fk&list=PLKgxpgkcBMBIhre-s1SWB2XWnJLS0BCFn&index=1


 

Chalva  -   dá se koupit ve zdravé výživě : balená, na váhu 

VP jako košický med: 

Do horké urestované hmoty se zamíchají na pastu utřená sezamová semínka a hmota se dále 

restuje – tužší pastovitá konzistence. 

Mohou se použít i jiné jádroviny: ořechy, oříšky, mandle, slunečnicová semena… 

Občas se použít i kakao (karob) pro dvojbarevnou chalvu 

 

 

chalva: https://www.youtube.com/watch?v=sfAaV5EGfYY 

 

Griliážové terče, kostky: https://www.youtube.com/watch?v=fOzIlOoG6iM 

 

 

 

Otázky: 

1. Vyjmenuj druhy jádrových výrobků 

2. Popiš výrobní postup Košického medu 

3. Čím se liší Turecký med od Košického medu 

4. Co je chalva a jaké mohou být druhy 

5. Popiš složení griliážových kostek 

 

   

 

https://www.youtube.com/watch?v=sfAaV5EGfYY
https://www.youtube.com/watch?v=fOzIlOoG6iM


Úterý 

B. Kokosové výrobky: 

 

kokosový kmen: https://www.youtube.com/watch?v=CVvkWf9XarM  … ale se salkem! 

 

Kokosový kmen  postup znáte z ODV! 

- suky, salámky, kmeny 

- různobarevné 

Výrobní postup: 

- C+ škrobový sirup + voda svařit na 112,5 st.C 

- zamíchat sušené mléko a nahřát 

- promísit a zjemnit s kokosem, ml. cukrem a chuťovými přísadami. 

Rozdělit na tři díly, obarvit, ochutit likérovým aroma. 

Vyválet prameny, stočit, krájet, může se i potahovat v CKPř a obalit v kokosu 

na váhu, balit do celofánu. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CVvkWf9XarM


 

C. Želé výrobky      želé polevy znáte z ODV, postup je stejný, jen se zalévají do forem 

Cukrářské želé 

dvě barevné vrstvy želé oddělené bílkovou vrstvou 

 

1. želé vrstva: 

namočený agar se svaří s vodou , přisype se cukr a svaří na 105st.C 

přidá se škrob. sirup, zamíchá, rozpustí 

rozdělí se na dva díly 

1. malinové aroma + červené barvivo 

2. pomerančové aroma + žluté barvivo 

3. okyselit kys. citr. – až se část. zchladí 

4. vylít do kapslových tvořítek vyložených pergamenem, nechat vychladit 

2.bílková vrstva 

Agar svařený s cukrem na 105xt.C + škrobový sirup 

+ ušlehané bílky s cukrem … ochutit citronovým aroma a roztokem kyseliny citronové 

3. Dohotovení: 

Na vychlazený plát želé hmoty v kapslovém tvořítku 

rozetřeme bílkovou náplň  

na ni položíme druhý plát želé hmoty a necháme zatuhnout. 

Krájíme na pásy – obalujeme v cukru krupice a balíme do celofánu 

 

 

Želé bonbony 

Haribo:    https://www.youtube.com/watch?v=P6WWv2gv4Z0 

Želatinové cukrovinky:    https://www.youtube.com/watch?v=C-x7OmSt7PU   

https://www.youtube.com/watch?v=P6WWv2gv4Z0
https://www.youtube.com/watch?v=C-x7OmSt7PU


Želé hmota na bonbony: 

C+Voda+škrobový sirup – 122,5st.C 

Zamíchat želatinu rozpuštěnou v teplé vodě, glycerin a kyselinu vinnou 

Ochutit, obarvit (příchuť podle barvy), nalévat do škrobových forem, dosoušet v mírné peci 

Po ztuhnutí se vyjmou, očistí a jen lehce se potírají olivovým olejem.  

 

Pivečka 

= miniaturní půllitry z plastu se naplní rozvarem: 

1.Želé hmota: 

- namočený agar svařit s vodou, přidat cukr a svařit na 103,75st.C 

- přidat škrobový sirup a svařit. 

- rozdělit na dva díly: 

1. ochutit malinovým aroma, kyselinou citronovou a obarvit kulérem na černou barvu  

2. ochutit citronovým aroma, kyselinou citronovou a obarvit žlutou barvou – světlé pivo 

2. Bílková hmota:  

cukr s vodou svařit na 115st.C 

vyšlehat sníh z bílků a kys. citronové, zalít rozvarem, prošlehat a stříkat čepičku na želé 

oschnout, balit do celofánu 

                       

Mejdlíčka:  

https://styl.instory.cz/4314-jedle-mejdlicko-levna-a-nezdrava-cukrovinka-

socialismu.html 

Hroznový cukr nahřejeme ve vodní lázni, ne víc ne 55st.C 

Obarvíme, ochutíme a nalijeme do kapslového tvořítka 

Uděláme druhou dávku, jinak ochucenou a obarvenou, nalijeme na tuhnoucí vrstvu.  

(bílá barva = vanilín, žlutá = citron, hnědá = káva, červená = malina, růžová = růže …) 

Po ztuhnutí se krájí na malé obdélníčky. 

Šlehaná mejdlíčka = do vyšlehaného želé roztoku se zašlehá rozpuštěný hroznový cukr 

https://styl.instory.cz/4314-jedle-mejdlicko-levna-a-nezdrava-cukrovinka-socialismu.html
https://styl.instory.cz/4314-jedle-mejdlicko-levna-a-nezdrava-cukrovinka-socialismu.html


Středa: Zopakujte si učivo z pondělka a úterka + zapište nové učivo: 

D: Další výrobky: 

Podívejte se na videa, zapište si postup: 

U nás můžeme tyto výrobky potkat v čajovnách. 

Sučuk:  SUJUK: https://www.youtube.com/watch?v=zqlDNI5gKBQ 

Škrob rozvařit ve vodě, přidat cukr a škrobový sirup, restovat na kouli 

- nanést několikrát za sebou na celé mandle navléknuté na režné niti- vznikne váleček, zavěsí 

se a nechá zaschnout. Nakonec se balí do cukru moučky 

 

 

Rahat: 

Jako sučuk – restovaná hmota se vylévá do tvořítek (vyložených papírem) cca na výšku 2 cm. 

Necháme zatuhnout do druhého dne, krájíme na čtverečky, obalujeme v CM 

Sultánský chlebíček – do hmoty se zamíchají sekané ořechy, pistácie či kandované ovoce. 

Rahat lukum: https://www.youtube.com/watch?v=eWu7zjneFKg 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zqlDNI5gKBQ
https://www.youtube.com/watch?v=eWu7zjneFKg


 

 

 

 

 


