
 Listové těsto

Charakteristika:

Listové těsto je polotovar světle žluté barvy, na jehož řezu je patrné střídání 
vrstev tuku a těsta. Je elastické, hladké a lze ho snadno vyválet v tenký lem bez 
popraskání. Povrch nesmí být oschlý. Chuť je nevýrazná, neutrální, proto je 
vhodné na přípravu sladkých i slaných výrobků, což je jeho výhodou. 
Nevýhodou je to, že jeho výroba je náročná jak na čas, tak na zručnost i na 
fyzickou sílu.

Suroviny:

- mouka hladká (i hrubá)
- tuk homogenizovaný (margarín tažný) nebo máslo
- tekutina (voda i mléko 300C)
- žloutky (barva, křehkost)
- kyseliny (octová, citronová = bobtnání bílkovin)
- sůl (rozpustit ve vodě, chuť)

Výrobní postup:

A/ ruční výroba

1. příprava tukové kostky a vodánku 
2. balení tuku do vodánku
3. překládání těsta

B/ strojní výroba

- mechanizované linky Rheon LLT 500 (SZ 2. ročník)

Důležité:

Pracovat v chladném prostředí (100C).

Před překládáním ometat mouku!

Šetřit moukou při podsypávání (vysušuje těsto).

Tvarování:

Po částech se rozvalují tenké lemy o tloušťce 3 mm, důležité je podsypávání.

Dělení radélky, noži na čtverce, pásy, obdélníky, trojúhelníky …

Plnění náplněmi nebo tvarování na formičky či do formiček.

Při tvarování na velikost plechu je nutné propíchat těsto pro únik páry.



Potírání žloutky, vejci, sypání.

Pečení:

1. první fáze pečení 220 -  2500C, neotvírat troubu !!!
2. druhá fáze dosušování 120  - 1500C.

Výrobky:

Listové trubičky, listové šátečky, listové řezy, záviny, rohlíky, koláčky, tyčinky 
slané,

Vady:

1. málo propracovaný vodánek = malý objem výrobků, trhá se, obtížně se 
vyvaluje

2. nadměrné okyselení těsta = gumovité těsto
3. nekvalitní suroviny
4. nízká teplota pece = vytékání tuku, nízký objem výrobků, suchý, tvrdý
5. vysoká teplota = nepropečený výrobek, mazlavý, potrhaný
6. nedosušené výrobky
7. neopatrná manipulace při tvarování těsta = porušení listování, nízké, tvrdé

výrobky

Použité pojmy:

Suroviny:

Homogenizovaný tuk

Použitý margarín se musí homogenizovat na melanžéru, strouháním či kartou 
podle použitého množství. Máslo má stejnorodou konzistenci, není nutná 
homogenizace (dosažení stejnorodosti).

Tažný margarín

Je nutné nahřát pro lepší bobtnání moučných bílkovin. Pro to se také využívá 
kyselin. Nejběžnější při přípravě je použití octa (8 % zředěná kyselina octová), 
nebo kyselina citrónová.

Výroba:

Příprava tukové kostky

Homogenizovaný tuk smícháme s 15 % mouky (nejlépe s hrubou). Vytvarujeme
do čtverce a hrany zarovnáme odkrojením. Dáme do chladu odležet (100C).



Příprava vodánku 

Smícháme mouku, žloutky, odřezky z tukové kostky, ocet a sůl rozpuštěnou 
v tekutině. Tekutinu přidáváme postupně tak, aby konzistence těsta byla stejná 
jako u tukové kostky. Mícháme v mísícím nebo šlehacím stroji asi 20 minut, až 
dostaneme pružné, nelepivé, hladké těsto. Přikryjeme fólií, aby neoschl a dáme 
odležet asi na 20 minut, podle kvality surovin.

Balení tuku do vodánku 

Odležený vodánek nařízneme dvěma kolmými řezy do tvaru kříže a vyválíme do
kříže tak, aby střed kříže byl silnější než okraje. Pomoučíme plochu před 
válením. Do středu kříže vložíme tukovou kostku a přeložíme vždy dva 
protilehlé okraje na sebe. Před přeložením je nutné omést zbytky mouky. 
Tuková kostka musí být stejnoměrně obalena.

Překládání těsta

Před překládáním pomoučíme zabalenou kostku a směrem od středu lehkými 
údery válečkem vytloukáme těsto do tvaru obdélníku o síle 10 – 15 mm. Těsto 
zlehka vyvalujeme, aby nedošlo k vytlačení tuku. Tuk se musí rovnoměrně 
rozprostřít po celé ploše těsta. Teprve nyní překládáme 1. třikrát na čtyřikrát   
(64 vrstev), 2. dvakrát na čtyřikrát a dvakrát na třikrát (144 vrstev). Mezi 
každým překládáním je nutné těsto nechat odležet v chladu asi po dobu 20 
minut. Při překládání vždy ometeme mouku, aby nedocházelo ke zbytečnému 
vysušování těsta.

Bobtnání 

Listové těsto neobsahuje žádná kypřidla a přesto zvětšuje při pečení svůj objem 
a to právě díky bobtnání. Bobtnání je proces, při kterém látka přijímající vodu 
současně zvětšuje svůj objem, přípravnou fází je nasakování. Pro úspěšné 
bobtnání je potřebná:

1. dostatečně dlouhá doba zpracování
2. důkladné odležení
3. kvalitní suroviny, dostatek vody
4. dostatečná teplota (300C) 

Dohotovení výrobků:

Z listového těsta vyrábíme plněné i neplněné výrobky, slané i sladké. Vyrábí se i
polotovary určené k plnění za studena. Proto je sortiment tak široký, že zahrnuje
jak výrobky určené k rychlé spotřebě, tak i trvanlivější, vhodné k balení.



Listové trubičky

Polotovar z pásků 2 – 3 cm širokých, namotaných na formičku, potřený 
ředěnými žloutky. Lze vyrobit i hladké (spojem dolů). Trubičky plníme za 
studena různými náplněmi ( bílkový krém, ovocný krém, šlehačky, sýrový krém 

…)



Listové šátečky

Polotovar z čtverce 8x8 cm. Jeden roh potřeme ředěnými žloutky a na formičce 
na trubičky stočíme do šátečku tak, že protilehlý roh přitiskneme na ten 
pomazaný. Před pečením potíráme ředěnými žloutky. Plníme různými krémy, či 
šlehačkou. Nejběžnější je lehký máslový či tukový krém ochucený rumovým 
aromatem. 

Listové řezy

Polotovarem na řezy jsou upečené pláty na velikost plechu, před pečením 
propícháme.

a.Bílkové



Plát nakrájíme na 5 pásů, naneseme pevný bílkový krém, přiklopíme dílky těsta, 
ostrým nožem prořízneme krém i spodní plát, sypeme mletým cukrem, obložíme
přířezem pergamenového papíru (40g). 

b.Žloutkové

Na listový plát naneseme žloutkový máslový krém ochucený rumovým aroma, 
přiklopíme druhý plát spodní stranou nahoru, potřeme ovocnou směsí a 
potáhneme nahřátou fondánovou polevou. Po oschnutí zarovnáme strany a 
krájíme na 5 pásů a pak na jednotlivé řezy (40g). 

Krachle 

Těsto rozválíme na plát, stočíme do tvaru rolády, rozdělíme na dílky (48g), po 
ztuhnutí vyválíme v krupicovém cukru se skořicí na oválky 20x9 cm.



Záviny

Plát sypaný piškotovými drobečky, strouhanými jablky, rozinkami, skořicí, 
cukrem. Okraje potřeme ředěnými žloutky, přehneme přes náplň, potřeme 
žloutky. (náplně můžeme různě obměňovat, i slané).

Listové koláčky, rohlíčky a další pečené tvary plněné

Plněné náplněmi na pečení, potřené žloutky





Francouzské kostky

Upečený plát potřeme žloutkovým máslovým krémem, na to šlehačkovou 
náplní, přiložíme druhý plát a necháme odležet. Pak krájíme na pásy a kostky a 
sypeme CM+CV

Kremeše

Upečená plát nakrájíme na pásy, potíráme žloutkovým krémem odlehčeným 
bílkovým krémem:

základní žloutkový krém bez přídavku cukru smícháme ještě horký s bílkovým 
krémem. Potíráme ještě teplým. Přiklopíme druhým pásem. Po zaschnutí a 
ztuhnutí krájíme, otíráme nůž. Sypeme mletým cukrem s vanilkou.



Mille feuilles – tisíc lístků



Slané tyčinky

Potřené žloutky, sypané solí, sýrem a pepřem nebo kari nebo paprikou mletou. 
Rádýlkem krájíme tyčinky 10 cm dlouhé.

Paštiky

Z plátu těsta vykrajujeme různé tvary. Které slepujeme rozšlehaným vejcem a 
poté upečeme. Spodní musí být plný, ostatní mají vypíchnutý střed.

Pomašlujeme rozšlehaným vejcem, můžeme i sypat semínky, jádroivnami…

Plní se zastudena různými náplněmi – sladkými i slanými.




