
Speciální výrobky 

1.  

Charakteristika: 

- nepoužívají se pečené korpusy (pouze oplatkové pláty) 

- není potřeba pečící prostor 

- vyrábí v době sezonních výkyvů (dovolená, léto, po svátcích …) 

- mají naprosto rozdílné výrobní postupy 

- většinou ruční výroba 

- delší trvanlivost: prodej na různých akcích, trzích, poutích, v zoo …) 

Členění: 

1. Orientální cukrovinky (jádrové, kokosové, želé výrobky) 

2. Jemné smetanové výrobky (kávový dezert, Tutti-frutti, karamelové kostky, griliážová 

kolečka) 

3. Ostatní nepečené výrobky (drobné modelované výrobky, šuhajda, pišingrové řezy, 

oplatkové koule, Jour-bonbóny) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. 

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

A. Jádrové výrobky 

Košický med:  https://www.youtube.com/watch?v=GMOxE927-_ 

https://www.youtube.com/watch?v=xpB_9NRS7Fk v cizině mu říkají nugát 

 

1. B+1/3Ck = sníh 

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

3. zalévat pomalu do šlehaného 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 

 

Kokosový kmen     https://www.youtube.com/watch?v=CVvkWf9XarM (místo CR KM) 

- 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=GMOxE927-_
https://www.youtube.com/watch?v=xpB_9NRS7Fk
https://www.youtube.com/watch?v=CVvkWf9XarM


3. B. Želé výrobky: 

Cukrářské želé   https://www.youtube.com/watch?v=W75SJn8-2Sw 

                Pivečka:    

dvě barevné vrstvy želé oddělené bílkovou vrstvou 

1. želé vrstva: 

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

přidá se škrobov sirup, zamíchá, rozpustí, rozdělí se na 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 

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 

https://www.youtube.com/watch?v=W75SJn8-2Sw


4. 3. Orientální cukrovinky: 

Sučuk:   https://www.youtube.com/watch?v=mMnOle9Z6y8 

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 

Vyrábí se v různých barvách, různě ochucené 

Rahat:  https://www.youtube.com/watch?v=i3CxjRaPp-4 

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. 

 

Chalva:   https://www.youtube.com/watch?v=dVR86qPqa5A 

https://www.youtube.com/watch?v=sJHdJthMtKQ  domácí výroba 

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 

 

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

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.  

Mejdlíčka:  https://www.extrastory.cz/mejdlicka-alias-kaceni-mydlo-levna-cukrovinka-

nasich-prababicek-byla-silenym-napadem-amaterskeho-chemika.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://www.youtube.com/watch?v=mMnOle9Z6y8
https://www.youtube.com/watch?v=i3CxjRaPp-4
https://www.youtube.com/watch?v=dVR86qPqa5A
https://www.youtube.com/watch?v=sJHdJthMtKQ
https://www.youtube.com/watch?v=C-x7OmSt7PU
https://www.extrastory.cz/mejdlicka-alias-kaceni-mydlo-levna-cukrovinka-nasich-prababicek-byla-silenym-napadem-amaterskeho-chemika.html
https://www.extrastory.cz/mejdlicka-alias-kaceni-mydlo-levna-cukrovinka-nasich-prababicek-byla-silenym-napadem-amaterskeho-chemika.html


 

5. B. Jemné smetanové výrobky: 

Kávový dezert = kávové zrno 

Smetanu svaříme s CKP a kávovou pastou, vychladíme, pak vyšleháme a hladkou trubičkou 

tvarujeme oválky 

Po ztuhnutí zabalíme do vyválené mandlové hmoty ve tvaru čtverce – na váhu!!! 

Vtlačíme do formy, dotvarujeme a máčíme v CKPř. 

Odkládáme na mřížku okapat, pak na papír a po zatuhnutí do papírového košíčku. 

 

 

Jemný dezert Brazil: 

Cukr se utaví na zlatý karamel, přidáme smetanu a vanilínový cukr.  

Promícháme, vychladíme a zamícháme kávovou pastu, 100% tuk a vyšleháme do hladkého 

krému 

Nastříkáme do tvaru šištiček do pražených hoblovaných mandlí, obalíme a zformujeme do 

válečků. Po ztuhnutí máčíme v CKPř, vkládáme do papírových košíčků 

 

 

Tutti – frutti 

1. cukr utavit na světlý karamel 

2. cukr, med, smetana svařit, rozpustit máslo a zamíchat karamel – provařit 

3. přidat nahrubo jádroviny a proslazené ovoce, míchat a svařit do husta – nesmí se roztékat 

Tvarujeme hrudky na oplatkové oválky, vychladíme a „spodky“ máčíme v CKPř, balíme do 

celofánu  

 

 

 



 

6.a  Ostatní nepečené výrobky 

Drobné modelované výrobky viz ODV 

Z mandlové modelovací hmoty, nebo z jiných druhů 

Ideálně spojením mandlové modelovací hmoty s modelovací hmotou se sladkým persikem 

v poměru 1:1, která si zachovává vláčnost 

Upravuje se přidáním fondánu  Z 1kg hmoty min. 40 ks výrobků 

Tvarujeme ručně nebo do forem, nechají se zaschnout a dobarvují, máčejí, leští (horký 

100%tuk) 

 

Šuhajda     

Višňová    

Čokoládový košíček naplníme náplní z mandlové modelovací hmoty ředěné višňovým 

alkoholovým nálevem a griotkovým likérem. 

Do středu se vloží naložená višeň a doplní se pražským krémem, uhladí se nožem 

Po ztuhnutí se potáhne povrch CKPř, ozdobí půlkou kandované třešně a výrobek se zabalí do 

celofánu 

Kávová 

Mandlová modelovací hmota se rozředí asi 2/3 kávového výtažku, rozdělí se do čokoládových 

košíčků. 

CR na 117,5st.C se zalije zbytkem kávového výtažku (jemně mletá káva s spaří horkou 

vodou, výluh se přefiltruje, přibarví kulérem) 

CR se zaleje do vyšlehaných vajec a po částečném vychlazení se zamíchá máslo. Vychladí se 

a hmota se vyšlehá. Krém se rozdělí do košíčků a upraví ta, aby ve středu byly důlky. 

Nakonec se důlky zaplní pražským krémem. Po ztuhnutí se povrch potáhne CKPř. 

Balí se do celofánu 

Pišingrové řezy – oplatkové pláty se spojí pišingrovou náplní, krájí se na pásy, ty se 

potáhnou v CKPř, pak se krájí na řezy, balí do celofánu.    

(Miňonky, Horalky … zopakuj pišingrovou náplň a její druhy) 

 



6.b Oplatkové koule 

Bílkový krém s rumovým aroma, kakaem a oplatkovým zlomem se vytvaruje ručně do tvaru 

koule, obaluje se v oplatkové drti. Druhý den se máčí v CKP ř., vkládá do papírových košíčků 

 

 

Jour-bonbony – hmotnost 20g, prodávají se na kusy  

Od dezertních čokoládových bonbonů se liší velikostí a trvanlivostí náplně – nejsou trvanlivé. 

Korpusy z mandlové nebo persikové hmoty se plní náplněmi (marcipán, jádroviny, griliáš, 

ovoce)  + pařížská šlehačka, máslové krémy, likéry 

Potahují se do CKP, zdobí se čokoládou, kandovaným ovocem 

Vkládají se do košíčků 

 

Výroba kávového zrna: 

 

            

      

 



 

 

 

 

 

 

 


