
Náplně

Charakteristika:

Náplně jsou polotovary různých konzistencí, barev, vůní a chutí,

které se v CV používají k plnění a zdobení výrobků.

Suroviny:

Tuky, vejce, mléko, cukr, smetana, krémový prášek, kakao, čokoláda, ovoce, 
aromata …

Nové suroviny a polotovary k prodloužení trvanlivosti a zjednodušení přípravy: 
Neomix,Kremix, Karbonex, (emulgátory, stabilizátory).



Technologický postupy při výrobě náplní:

vaření, 

šlehání,

 mísení, tření



Nanášení náplní:

Roztíráním

Tvarováním cukr.sáčkem, 



Strojové

Zalévání do forem

Význam: 

- doplňují smyslové znaky výrobků = barva, chuť, vůně
- zvyšují energetickou a biologickou hodnotu výrobků
- udržují výrobek vláčný   a zlepšují jeho vzhled
-

Členění:

A/ podle surovin: jádrové, ovocné, smetanové, máslové (tukové)

B/ podle použití: na pečení, k plnění

C/ podle trvanlivosti:

1. Trvanlivé náplně 1 – 3 týdny
2. Méně trvanlivé 3 dny 
3. Pro rychlou spotřebu do 24 hodin od výroby



Otázky:

1. Charakterizuj náplně

2. Jaké znáš technologické postupy při výrobě náplní

3. Jak nanášíme náplně

4. jaký mají náplně význam v CV

5. Vyjmenuj druhy náplní podle: surovin, použití, trvanlivosti

Náplně trvanlivé
(zahrnují i dříve uváděné trvanlivější náplně)

Jsou určeny pro výrobky trvanlivého charakteru. Patří sem ovocné náplně 
(marmelády, džemy), které mají velký podíl cukru i vysokou kyselost, což je pro
mikroorganismy nevhodné. Dále sem patří náplně kokosové, jádrové, ořechové, 
marcipánové, rumové, pišingrové …

1. Ovocné směsi – dříve marmelády (dnes dle EU 60% citrusové ovoce)

Viz suroviny – výroba ovocných směsí, džemů. Jednodruhové, dvoudruhové, 
směsi ovoce – podle výrobce. 



Vhodné do pevných těst, čajového pečiva a perníkových výrobků. 

Do šlehaných hmot (rolády), třených hmot (bábovky) … 

Záruční doba 6 měsíců, po naplnění max. 1 měsíc (čajové pečivo). 

Úprava:Pokud je konzistence příliš tuhá, je třeba směs rozšlehat, popřípadě
ředit horkou šťávou z ovoce nebo vodou. 

Pokud je směs příliš řídká, můžeme zahustit jádrovinou nebo suchým 
upotřebitelným odpadem (SUO), piškoty …

2. Džemové náplně

Na rozdíl od ovocné směsi se ovoce nepasíruje, obsahují velké kusy ovoce, 
proto se musí před použitím propasírovat, rozmixovat a jinak upravit na 
potřebnou hustotu viz. ovocné směsi. Jsou chuťově výraznější než ovocné 
směsi.

3. Ořechová náplň(oříšková)



Výrobní postup:

Mléko, cukr a Škrobový sirup (škrobák, glukóza) se svaří, přisypou se strouhaná
jádra vlašských ořechů a provaří se. Po vychlazení se zahustí piškotovými 
drobečky. Po promíchání se ochutí rumem a vanilkovým cukrem. Do 
ořechových košíčků, čajového pečiva, vaflových řezů, dortů z pevných těst …

4. Jádrová náplň

Viz.ořechová, pouze se použijí arašídy.

5. Kokosová náplň

Cukr, Šs, voda se svaří, zamíchá se kokos a provaří se. Po prochladnutí se ochutí
rumem. Aroma a zjemní se na třecím stroji.

6. Marcipánová náplň     

Stejnorodá, bílá až krémová, jemně tuhá, mandlová chuť a vůně s vanilínem. 
Cukr krupice provlhčený vodou se svaří na teplotu 113,8 – 1150C, zamíchají se 
hrubě strouhané oloupané a osušené mandle, provaří se krátce, vychladí vylitím 
na vymazaný plech. Po vychladnutí se zjemňuje na třecím stroji postupně a 
nenásilně, aby nedošlo k uvolnění tuku z mandlí.

7. Pišingrová náplň

Může mít tyto příchutě: mandle, lískové oříšky, kokos, arašídy.

Výrobní postup:

1.Rozpuštěná CKP se rozmíchá s příslušnou pastou, s cukrem moučkou a 
s kakaem. (Zjemní se na třecím stroji).



2. Promíchá se s mírně nahřátým 100 % tukem a vyšlehá se ve šlehacím 
stroji. 

Plní se oplatky, čajové pečivo, pišingrové dorty, řezy

8. Tukový letní krém

Bílá až mírně nažloutlá barva, lehce roztíratelná konzistence, hladký, lesklý. 
Před použitím se ochucuje různými přísadami: likéry, ovocné protlaky, kakao, 
káva, pasty …

Výrobní postup:

Uvaříme cukerný rozvar na 102,50C a vychladíme. 

Margarín vyšleháme ve šlehacím stroji s vanilkovým cukrem a postupně 
zaléváme rozvar. 

Po dokonalém spojení část krému odebereme a smísíme s lecitinem,
(emulgátor prodlužuje stálost), vrátíme do kotle a šleháme tak dlouho, až se
dokonale spojí.



9. Trvanlivý tukový krém s     máslem (Slovenský krém)  

Pražské koule:

Mírně nahřátý 100 % tuk se vymíchá s máslem a fondánovou hmotou.

10. Rumová náplň

Čajové pečivo:

Světle hnědá barva, vláčná, jemně zrnitá, chuť a vůně rumová, do čajového 
pečiva. Cukrový rozvar se vychladí a ochutí kyselinou citronovou, citropastou,
rumem a zahustí drobečky. 100 % tuk vyšleháme s cukrem moučkou. Obě 
hmoty spojíme.

Otázky:

1. Charakterizuj trvanlivé náplně

2. Vyjmenuj náplně, které jsou trvanlivé

3. U každé náplně charakterizuj její vlastnosti, úpravu nebo 
výrobní postup a použití:

- ovocné směsi a džemové náplně

- ořechová (oříšková náplň)



- pišingrová náplň, druhy piš. náplně

- tukový letní krém

- trvanlivý tukový krém s máslem

- rumová náplň

Méně trvanlivé náplně

Používají se k plnění a zdobení cukrářských výrobků běžného denního 
sortimentu. Trvanlivost max. 3 dny  .  

1. Bílkový krém:

Lehká náplň bílé stejnorodé barvy. 

VP: 

1. CR: 2/3 cukru krupice svaříme s vodou na teplotu 1150C. 

2. Bílky šleháme za postupného přidávání 1/3 cukru krupice do pevného 
sněhu a pak zaléváme horkým rozvarem. Vyšší teplota zvětší objem 
vzduchových bublinek a tím i objemu náplně. 

3.Přidáme vanilínový cukr a ještě za tepla plníme, např. listové trubičky

( kremrole).



2. Ovocný bílkový krém

Světlá pastelová barva, chuť a vůně podle použitého ovocného protlaku.

VP: 

Stejně jako bílkový krém, 

pouze bílky se šlehají s     ovocným protlakem   a po zpěnění se postupně 
přidává 1/3 cukru krupice a několik kapek kyseliny citronové. 

Postupně se zašlehává cukrový rozvar, rychlost se zpomalí a krém se 
došlehá. 

Pak se obarví, ochutí kyselinou citronovou, promíchá a použije, např. 
Indiánky (správně krémové špičky).

Podmínky přípravy bílkových krémů:

1. dbáme na čistotu bílků – ne tuk, mastné nádoby, mastné metly, ne 
žloutky

2. málo vyšlehané = nedrží tvar

3. přešlehané = řídne

4. správně uvařený cukr! – jinak řídne

5. při ochucení pracovat rychle – řídne



3. Základní žloutkový krém (ZŽK)

Polotuhá, částečně rosolovitá konzistence, žlutá barva, vanilková vůně a 
příjemně chladivá chuť. Je to POLOTOVAR, který slouží k přípravě dalších 
náplní. Je určen k okamžitému zpracování. 

Skladuje se max. 1 den v chladných místnostech a v OTEVŘENÝCH nádobách.

Je ideální pro rozvoj mikroorganismů, proto je nahrazován ve výrobě 
hotovou směsí, ze které se vyrábí STUDENOU CESTOU = vyšleháním 
směsi s vodou! … např. NEOMIX, KREMIX … 

I. Příprava krémů teplou cestou = vařením

Výrobní postup: má dvě fáze a rozlišujeme velké a malé množství krému

I.fáze = Vaření: 

A/   velké množství:  

V trošce vody rozmícháme krémový prášek,žloutky a vanilínový cukr.

Zbytek vody, cukr, prosáté sušené mléko svaříme .

Do vařící směsi mléka zalijeme za stálého míchání druhou část vody. 

Provaříme po dobu 3 – 5 minut tak, aby krém ztratil škrobovou příchuť.  
Při delším vařením by došlo k řídnutí rosolu!!! 

Během varu nesmí teplota klesnout pod 800C!!!



https://www.youtube.com/watch?v=4SbkX-_b2OE

Paulus základní žloutkový krém

B/   malé množství krému:  

V hrnci svaříme prosáté mléko, vodu a krémový prášek a žloutky, 
přivedeme k varu, promícháme a odstavíme.

Žloutky musí vždy projít varem!!!!! HACCP – systém kontroly dle EU

Pokud krém neobsahuje žloutky = je to pouze ZÁKLADNÍ KRÉM!!!!!!!!!!!

II.fáze: Chlazení

základního žloutkového krému: =Uvařený krém se co nejrychleji zchladí:

- vylije se do nerezových nádob a osychání se zabrání:
A/ posypáním povrchu moučkovým cukrem
B/ občasným promícháním
C/ stálým šleháním ve studené vodní lázni
D/ promícháváním na mramorové desce stolu

- metodu volíme podle toho, kolik máme času a jaké množství krému 
vaříme.

Z polotovaru -  ZŽK vyrábíme tyto náplně:

4. Žloutkový krém máslový (lehký) 1:5

Žlutá barva, chladivá chuť, hladká, snadno roztíratelná konzistence.

Připravuje se ze základního žloutkového krému, másla a cukru krupice 
v poměru ZŽK :  M =5:1

Výrobní postup:

Žloutkový krém teplý asi 200C se protlačí sítem (odstraní se případné 
hrudky), přidá se cukr a máslo a ve šlehacím stroji se vše vyšlehá.

Teplota ZŽK a másla musí být přibližně stejná (200C), jinak dochází 
k těmto vadám:

- méně než 200C = směs se špatně spojí, tuk je sražený, objem malý
- více než 300C = směs řídne a nejde vyšlehat

https://www.youtube.com/watch?v=4SbkX-_b2OE


5. Žloutkový krém tukový 1:5

Máslo nahradíme tukem (margarínem), pomět 5:1krém se stane stálejším, 
protože margarín obsahuje konzervační činidlo a je v něm méně vody a 
mikroorganismů než v másle.

6. Máslový krém základní 1:1

Poměr ZŽK : máslo = 1:1, + cukr,  vanilínový cukr 

Výrobní postup:

Do vyšlehaného hladkého ZŽK se přisype cukr krupice a vanilínový cukr, 
krátce se vyšlehá. Pak se přidá nepříliš tuhé máslo (nejlépe nakrájet na 
kousky) a dobře se vyšlehá. 

Platí tato pravidla:

A/ teplota ZŽK a másla přibližně stejná

B/ ZŽK teplejší a máslo vychlazené z lednice

C/ ZŽK vychlazený, pak nahříváme máslo

Pokud nedodržíme tato pravidla, může dojít ke dvěma základním vadám:

1. krém se srazí a objem klesá = napravíme nahřátím krému a následným 
vyšleháním

2. krém zřídne a nejde vyšlehat = napravíme vychlazením v lednici a následným 
vyšleháním

7. Máslový krém upravený (ochucený, obarvený …):

Konzistence je tekutá, prstovitá nebo kouskovitá

Základní máslový krém se dále upravuje přidáním chuťových přísad a 
barviv:

A/ aromata – přírodní, umělá, 3 – 5g na 1 kg krému (mandle, vanilka, rum …)

B/ jádroviny, pasty, griliáš, karamel

C/ ovoce, ovocné protlaky

D/ kakao, čokoláda, karob (náhražka kakaa)

E/ cukrovinkářské výrobky … podle fantazie

F/ barviva (přírodní, umělá)



8. Tukový krém základní

Místo másla se použije tuk – margarín – ostatní vše jako u máslového 
krému.

https://www.youtube.com/watch?v=cI7lki1OYdc

základní, máslové, bílkové krémy na SOU

II. příprava krémů studenou cestou

K tomu se používají sypké směsi = např. KREMIX, NEOMIX, kdy odpadá 
vaření, dochází k úsporám času, energie i fyzických sil člověka.

Složení: Cukr, škrob, modifikovaný škrob, sušené mléko, emulgátor, 
barvivo

Žloutkový krém základní ze směsi= postupujeme vždy podle návodu uvedeném
na obalu!!!!!!!

Do vlažné vody se za zpomaleného míchání zasypává prosátá směs Kremix. Po 
zamíchání se stěrkou očistí stěny kotle a namočená směs se nechá 10 minut 
bobtnat při pomalém chodu. Pak se zvýší rychlost a vyšlehá se pevný krém.

Žloutkový krém máslový ze směsi

Do vymíchaného ZŽK se přidá změklé máslo nakrájené na kousky a vyšlehá se. 
Při sražení lze nahřát. Poměr 1:5.

Máslový krém základní ze směsi

https://www.youtube.com/watch?v=cI7lki1OYdc


Poměr másla a ZŽK je 1:1,5

9. Dezertní náplň

Vyšlehaný ZŽK + čerstvý suchý upotřebitelný odpad (drobečky) = 2:1 + ochutí 
se.

9. ostatní náplně a krémy ze směsí

Např. Frio, Bianka, Čokobela – použijte z vlastních zkušeností z praxe (OV). 
Připravují se většinou studenou cestou.

Otázky:

1. Charakterizuj náplně méně trvanlivé

2. Jaké znáš technologické postupy při výrobě náplní

3. Jak nanášíme náplně

4. jaký mají náplně význam v CV

5. Vyjmenuj druhy náplní podle:

- trvanlivosti, 

- surovin, 

- použití

6. Popiš výrobní postup:

Základní žloutkový krém

Žloutkový máslový krém (lehký máslový + tukový)

Máslový krém základní a upravený

7. Čím upravujeme máslové a tukové krémy

8. Jaké mohou být vady náplní méně trvanlivých



Náplně pro rychlou spotřebu

Mají nejkratší trvanlivost. Musí být vyskladněny ihned po výrobě a prodávány 
týž den. Záruka je 24 hodin. Uchovávají se při teplotě do 80C. 

A/ NEVAŘENÉ

1. Šlehačková náplň

Bílá barva, neroztékavá konzistence, mírně sladká, chladivá chuť.

Výrobní postup:

Do šlehacího kotle dáme 33 % smetanu ke šlehání, nejprve šleháme při pomalé 
rychlosti – po napěnění zvýšíme rychlost a došleháme do pevné konzistence. 
Těsně před došleháním přidáme cukr moučku – asi 5 % hmotnosti šlehačky.

Zásady pro přípravu smetany:

- vychlazená na 2 – 50C po dobu nejméně 12 hodin (lépe přes noc)
- a/ teplá = sráží se na máslo
- b/ zmrzlá = řídne, nedrží objem
- čistá, bez pachů a příchutí
- čerstvá nebo trvanlivá
- teplota okolního vzduchu nemá přestoupit 100C
- dbát na čistotu kotle
- pozor na čas šlehání = nepřešlehat ani nedošlehat!!!! (můžeme použít do 

vařených)
-

2. Žloutková šlehačka

Vychlazený, hladký, vyšlehaný ZŽK se opatrně smíchá se šlehačkovou náplní 
v poměru 1:1

B/ VAŘENÉ (chladíme na 50C)

3. Kávová šlehačka

Smetanu na šlehání vaříme s kávovou pastou a cukrem moučkou. Vychladíme 
na max. 80C, během chlazení několikrát promícháme, aby se neodděloval tuk 
z kávové pasty. Dobře vyšleháme.

4. Karamelový krém



Cukr utavíme na světlý karamel, postupně zamícháme horkou smetanu na 
šlehání a svaříme na 1250C. Pak vmícháme máslo a vanilínový cukr. 
Vychladíme, vyšleháme. 

5. Pařížská šlehačka lehká 

Smetana, cukr krupice a kakaový prášek se za stálého míchání nechají přejít 
varem. Vychladí se a vyšlehá.

6. Cikánský krém

Smetana, CKP, cukr krupice se svaří, vychladí a vyšlehá.

7. Pařížský krém těžký

Smetana, CKP, kakaový prášek a cukr krupice se svaří, krátce povaří, odstaví 
z ohně, přidá se 100 % tuk a za občasného míchání se vychladí. Vyšlehá. 

8. Pařížský krém máslový

Smetana, CKP, kakao a cukr krupice se svaří, vychladí. Druhý den se přidá 
tvárné máslo a vyšlehá na hladkou náplň. 

9. Sýrový krém (postup jako máslový krém základní)

1/3 mléka, žloutky a krémový prášek rozmícháme. Smetana, 2/3 mléka, 
strouhaný tvrdý sýr, sůl se svaří za stálého míchání, přilijeme 1. směs, provaříme
do hladké hmoty. Vychladíme. Přidáme máslo a vyšleháme do hladka.

10.Žloutkový krém odlehčený bílkovým krémem 

Připravíme ZŽK a ještě do horkého postupně zamícháme bílkový krém a 
likérový výtažek. Plníme IHNED!!! Jako bílkový krém.

Náplně na pečení

Obsahují velké množství vody a různých mikroorganismů (proto se nemají 
připravovat dlouho před pečením), plní se jimi sýrové těsto, které se následně 
peče, takže náplně prochází tepelnou úpravou až 2500C, kdy se voda odpařuje, 
náplň se steriluje a trvanlivost vzrůstá na několik dní.

Ořechová náplň



Světlá barva, vláčná konzistence, jemná zrnitost, výrazná chuť po vlašských 
jádrech.

Výrobní postup:

Mléko s cukrem krupicí svaříme, nasypeme strouhaná vlašská jádra a za stálého 
míchání provaříme. Sejmeme z ohně, vychladíme a zahustíme strouhaným SUO 
a vanilínový cukr. 

Maková náplň

Jemná zrnitost, vláčná konzistence, tmavá barva, sladká maková chuť, vůně po 
skořici. 

Svaříme mléko, cukr krupici a TUK (máslo, margarín), jinak jako ořechová. 
Ochutíme navíc skořicí a citropastou. 

Tvarohová náplň

Světle žlutá barva, hladká, polotuhá konzistence, lahodná tvarohová chuť vůně 
vanilky. 

Sladký měkký tvaroh se rozšlehá a propasíruje, je-li potřeba, pak přidáme cukr 
krupici, žloutky a cukr vanilínový a promícháme. Hustotu upravujeme přidáním 
mléka, můžeme přidat rozinky. Zahustíme škrobem – pudinkem (krémovým 
práškem).

Ovocné náplně

Švestková povidla – ochutíme rumem, skořicí

Marmeláda = ovocná směs – zahustíme SUO

mražené, čerstvé ovoce – upravuje se modifikovaným škrobem,               

                                                                  který pohlcuje vytékající vodu 




