
Jádrové hmoty

1. Charakteristika jádrových hmot  

- jsou to polotovary připravené z většího množství cukru a mletých jádrovin, 
spojených bílky
- dají se kombinovat s různými druhy  těst a hmot
- někdy se k výrobě používá i sója, musí se před použitím upravit pražením
- do některých jádrových hmot se přidávají ještě další suroviny, které zlepšují 
chuť hotových výrobků
- na povrchu jsou výrobky křehké, uvnitř vláčné
- jsou trvanlivé, bývají součástí čajového pečiva

2. Suroviny:  

poměr základních surovin (cukr, jádroviny, bílky)
= jádroviny : cukr je 1 : 2
další suroviny jsou podle dané hmoty

3. Druhy hmot:  

Jádrová hmota základní (nepečená)
Nepečená mandlová hmota –marcipánka
Hmota na jádrové rohlíčky
Hmota na griliášové trubičky
Hmota na jádrové trubičky
Hmota na jádrové kornoutky
Hmota na kokosky
Hmota na marokánky

Základní jádrová hmota:

1. Suroviny  : jádroviny, bílek, cukr krupice, persiko hořké, neloupané, 
sojová drť nepražená, citropasta

2. Fáze výroby:  

I. Výrobní postup:  
3 výrobní postupy: 1. s melanžérem

           2. bez melanžéru



3. s mixérem

II. Odležení:
- Prolnutí chutí a vůní
- Rozklad sacharózy na fruktózu a glukózu = INVERZE cukru
- Lihové kvašení

III. Zkouška pečením:
- Nastříkáme pár korpusů, necháme oschnout a vyzkoušíme pečení:
- A. korpusy se roztékají = hmotu zahustíme jádrovinou
- B. korpusy nenabývají, jsou příliš tuhé = hmotu naředíme bílky

IV.Tvarování:

- Stříkání na plechy – ručně, strojově (stříkací stroj – trezírovací)
- Na pečící papír nebo fólie nebo vymazané, vysypané plechy

V. Osychání  
- Vytváří typický popraskaný suchý povrch

     VI.        Pečení:
1.190st.C s otevřenu pecí!!!!
2. 220st.C dopékání

VII.Snímání korpusů:
- Až po vychladnutí
- Můžeme navlhčit papír

VIII. Skladování korpusů:  
Do čistých nádob, přikrýt, uložit do chladu

IX. Výrobky:  

Jádrové rohlíčky s máslovým krémem
Jádrové rohlíčky se smetanovou náplní
Čajové pečivo – stříkané, roztírané

X. Vady:  

Hrubě popraskané korpusy – hodně oschlá hmota
Malé, roztržené korpusy – hustá hmota
Výrobky bez lesku – málo cukru
Vydutí spodní části korpusu – teplé plechy při tvarování
Korpusy nízké, rozteklé – řídká hmota
Výrobek zapadá po vytažení z pece – málo upečené



Mandlová hmota:
- připravuje se z loupaných mandlí, krupicového cukru a bílků
- zjemňuje se opět na třecím stroji a doředí se bílky
- nechá se odležet
- tvaruje se stříkáním na plechy do různých tvarů
- před pečením se zdobí kousky proslazeného ovoce nebo mandlí
- nechá se řádně zaschnout a peče se pouze 5 minut při 240oC

Mandlová hmota nepečená:
- připravuje se ve dvojím provedení - bílková nebo žloutková
- loupané mandle a persiko se ustrouhají a smíchají s cukrem, marmeládou,
proslazenou pomerančovou kůrou a chuťovými přísadami
- zjemní se na třecím stroji a doředí
- do druhého dne se nechá odležet a zpracovává se jako jádrová hmota

Hmota na kokosky
- bílky se ušlehají s cukrem v pevný bílkový sníh
- ušlehané bílky se nahřejí na 60oC
- přidá se jemně umletý kokos a marmeláda a vše se dobře promíchá
- vychladlá hmota se doředí bílky a stříká na plech s papírem
- přidáním marmelády se zvyšuje vláčnost výrobků¨

Hmota na griliášové trubičky
a) je z nepražených arašídů a sójové drtě
b) do hmoty se přidává voda
c) do hmoty se přidává suchý upotřebitelný odpad a mouka
d) hmota se tvaruje roztíráním přes šablony
e) peče se při vyšší teplotě
f) po upečení se horké obdélníčky stáčejí pomocí tvořítek do trubiček
g) trubičky se potahují CKP a plní smetanovými náplněmi

Marokánky
- nepatří mezi klasické jádrové hmoty
- šlehačku nebo mléko, cukr svaříme na kaši přidáme jádroviny, kandované 
ovoce rozinky atd..
- zamícháme na hustou hmotu, přidáme mouku
- z té tvarujeme placičky na pečící papír
- po upečení se spodní část potahuje CKP a zoubkovanou kartou uděláme 
vlnky.
Hmota na griliášové trubičky

Ck + B + Soj.drť + Podzemnice + Persiko + SUO (suchý upotřebitelný 
odpad) = smícháme (mixujeme)

+ mouka + vodu =hotová směs

- tvarujeme jako jádrové trubičky



Jádrové bezé

¾ B vyšleháme s CK do sněhu

¼ B + mandle + persiko hořké smícháme

Spojíme, přimícháme mouku hladkou

Tvarujeme

Stříkáme hladkou trubičkou

Před pečením sypeme Cm

Pečeme

160-180st.C
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