
Polevy

Charakteristika:

Polevy jsou polotovary  určené k potahování nebo máčení cukrářských 
výrobků. 

Na povrchu výrobku musí být lesklé, hladké, stejnorodé a stejnoměrně 
nanesené. 

Vyrábí se z cukru, škrobového sirupu, vody, kakaa, čokolády, ovoce, bílků, 
žloutků … 

Kromě toho používáme ještě aromatické a chuťové látky ( kyselina citronová, 
aromata …) popřípadě i barviva.

Význam:

- zlepšují chuť, vůni a vzhled
- prodlužují  trvanlivost – brání osychání
- brání přístupu vzduchu k náplním (zpomalují žluknutí)
- brání vniknutí mikroorganismů do náplní a korpusů
- zlepšují manipulaci
- prodávají výrobek
-

Nanášení:

A/ strojově: máčecí a potahovací stroje



B/ ručně: varná zařízení, misky, hrnce, míchací pomůcky – vařečky, 
metly,naběračka, roztírací nůž nebo lišta

vaření, 

šlehání,

 mísení, tření



Nanášení polev:

Roztíráním

Zaléváním máčením 

Cukrářským sáčkem 





Členění polev:

A/ podle použitých surovin:1. Cukrové 2. Čokoládové 3.Tukové 4. Želé

B/ vařené a nevařené (studenou cestou)

1. Cukrové polevy:

- připravují se z cukru, vody, popřípadě bílků, žloutků aj.

A/ vařené:

Cukrová poleva   -   k potahování perníků – nanášejí se na suchý povrch

Výrobní postup:

Cukrový rozvar na 103 – 1040C k máčení

Cukrový rozvar na 105 – 1070C k polévání, nanášení štětcem

Vady: mohou vznikat nesprávnou teplotou, popř.  vlhkým povrchem výrobků.

Fondánová poleva

- vyrábí se ze základní suroviny – fondánu, jednoduchou úpravou – 
nahřátím, ředěním, ochucením, obarvením. Fondán se připravuje většinou 
průmyslově a na provozy se dodává ve velkém balení.

- k potahování zákusků = denního sortimentu výrobků



Výrobní postup:

Potřebné množství fondánu se v kotlíku nahřívá za stálého míchání na teplotu 
lidského těla. Cukr se rozpustí, hustotu upravíme naředěním: 1. vodou 2. 
rozvarem 3. šťávou z ovoce. Polevu ochutíme a obarvíme, podle druhu výrobku.
Před nanášením na výrobek, můžeme povrch upravit potřením vrstvou 
marmelády, která zabrání nasávání polevy do výrobku.Výrobky se nechají 
oschnout (i v troubě 2 – 3 minuty na 600C).

Nespotřebovanou polevu: očistíme stěny kotlíku štětcem a vodou, pokropíme 
povrch vodou a uzavřeme přístup vzduchu.

Vady:

1. řídká poleva = stéká, špatně kryje = nadměrné nahřátí, ředění, přesušení p. 
výrobků 

2. tvrdá poleva = přehřátí, odpaření vody, pohlcení polevy korpusem, staré 
výrobky

3. poleva vlhne = hodně okyselená, krátké osušení, nevhodné skladování (150C, 
70 % vlhkost)

Karamelová (Dobošova) poleva

K potahování Dobošových  dortů a řezů. 



Výrobní postup:

Cukr se zahřívá bez vody s malým kouskem tuku za stálého míchání. Ještě horká
tavenina se nalije na vrchní plát Dobošova dortu, rychle se rozetře, naznačí se 
dílky, které ihned i s korpusem prokrájíme. Ztuhne-li nám karamel, nahřejeme 
v troubě. Dílky se kladou na dort.

B/ nevařené :

Bílková poleva

Bílá barva, kašovitá konzistence, vůně po přísadách. Na potahování perníků a 
některých druhů trvanlivého pečiva. Je určena k okamžitému použití. Nanáší se 
máčením, popřípadě stříkáním cukru. sáčkem – pro větší trvanlivost přidáme 
trochu agaru. 

Výrobní postup:

Bílky se třou v čisté nádobě za postupného přidávání cukru moučky na 
potřebnou hustotu – udělat zkoušku roztékavosti. Může se přibarvit či ochutit.

Šlehaná poleva

Je tekutější než bílková, jinak stejně. Nanáší se máčením. 

Výrobní postup:

V čisté nádobě se ve vlažné vodě namočí želatina. Po jejím nabobtnání se směs 
vyšlehá s cukrovým rozvarem na 112,50C. Do vzniklé pěny se zalévá cukrový 
rozvar na 106,250C. Pak se směs smíchá se škrobovou moučkou, obarví a ochutí.

Žloutková poleva



Na čajové pečivo, trvanlivé výrobky. Nanáší se roztíráním. Okamžitě použít, 
neskladovat.

Výrobní postup:

Čerstvé žloutky se mísí s cukrem moučkou v poměru 1:4 tak dlouho, až poleva 
kryje a je hladká. Ochutí se kyselinou citrónovou.

2. Čokoládové polevy:

Připravují se z kakaových bobů, které dávají polevám charakteristické 
vlastnosti. Rozdíl v polevách je dán množstvím kakaového másla ( čím víc, tím
kvalitnější čokoláda), které bývá často nahrazováno rostlinným tukem. 

Zásady práce:

1.Rozpouštění polev za stálého míchání ve vodní lázni na teplotu 40 – 450C. 
Někdy se přidává 100 % tuk na ředění.

Temperace = po nahřátí se zchladí (2/3 se roztírají na  mramorovém stole do 
zchlazení na 280C, přidají se zpět a znovu nahřejí na teplotu 320C, lze odstranit 
některé vady). Temperance se neprovádí u polev, které neobsahují kakaové 
máslo. Někdy se používá temperanční vany s elektrickým ohřevem.



2. Před potahováním musí být výrobky ztuhlé, povrch se potírá krémy do 
hladka.

3. Po potáhnutí, namáčení se výrobky odkládají na mřížku k okapání.

Máčecí čokoládová hmota

Charakteristika:Tmavá, lesklá, křehká, čokoládová chuť a vůně. V ústech 
rozplývavá, v tekutém stavu je řidší než čokoláda.

Složení: základní kakaová hmota, kakaové máslo, sojová moučka, cukr 
moučka, vanilín, lecitin.



Zásady práce:

Hmota se rozehřeje na max. 420C za občasného promíchání.Hmota se musí 
temperovat. Je-li příliš hustá, ředí se kakaovým máslem 360C. Výrobky 
k potahování se musí temperovat na stejnou teplotu jako hmota. Potáhnuté 
výrobky se chladí zvolna, max. při 100C. Výrobky se skladují při 150C a 70 % 
vlhkosti.Dodržením zásad se předejde tvorbě tukových či cukrových výkvětů, 
které dávají výrobkům šedivý nádech.

Cukrářská kakaová poleva (CKP)

Charakteristika: je světlejší, méně lesklá, volnější konzistence, taje mezi prsty, 
lehce se krájí, v chuti převládá chuť 100 % tuku. Dodává se v blocích nebo 
peckách po 15 kg. Před zpracováním se ředí 100 % tukem v poměru 3:1

CKP ředěná – používá se k máčení či potahování.

CKP  neředěná- se používá ke zdobení a psaní, popřípadě dohotovení výrobků

Složení: kakaový prášek, cukr moučka, sojová moučka, sušené mléko, 
vanilin, lecitin, 100 % tuk.

Zásady práce: rozehřeje se ve vodní lázni max. na 500C. Temperuje se = zvolna 
ochlazuje a znovu zahřívá na max. 360C. Výrobky před máčením či 
potahováním potíráme tukovými krémy.  Nevytváří tak moc tukové výkvěty. 

Mohrenglanz = ochucená čokoládová poleva.



Mléčná cukrářská poleva

Charakteristika: mléčně čokoládová barva i chuť. Dodává se v blocích 15 kg. 
Ostatní jako CKP

Ledová poleva

Charakteristika: matně lesklá, hladká, vláčná, chuť po jádrovinách, barva mléčné
čokolády.

Složení: cukr moučka, 100 % tuk, CKP, arašídová pasta

Výrobní postup:

Jemně utřená pasta z arašídů se rozmíchá s rozpuštěným, vlažným 100 % tukem 
a prosátým cukrem moučkou. Pak se zamíchá rozpuštěná CKP asi 400C teplá. 
Vše se spojí a temperuje na 35 – 360C. Může se připravit i do zásoby.

Vady čokoládových polev  :  

Tukové výkvěty = nevytemperované polevy, špatně temperované, nedokonalé 
spojení polevy s tukem.

Cukrové výkvěty = špatné skladování potahovaných výrobků, příliš násilné 
chlazení.Nadměrné tuhnutí polevy = voda se dostala do polevy.

3. Tukové polevy – ve většině cukrovinkářských výrobků (Horalky, 
Miňonky, hořické trubičky)



Základní tuková poleva

Suroviny:cukr moučka, vanilinový cukr, 100 % tuk, nepražená sojová drť, 
lecitin(= emulgátor = spojuje nespojitelné – vodu a tuk).

Výrobní postup: 

1. Sojová drť nebo mouka se smíchá s cukry, přidá se část nahřátého 100 % 
tuku. Kaše se zjemní na třecím stroji, přidá se lecitin.

2. Zbývající tuk se nahřeje a spojí se ve šlehacím stroji s kaší. Rozdělí se do 
nádob a v chladu vychladí.

Upravené tukové polevy

Kávová , arašídová, oříšková, mandlová, kokosová. 

Na 0,850 kg základní tukové polevy nahřáté na 400C se přidá 0,150 kg pasty. 
Dnes se většinou kupují hotové z velkovýroby.

4. Želé polevy

= obarvené, ochucené rosoly z agaru, danagaru, želatiny, rybízového protlaku či 
pektinu

Agarová poleva

Suroviny: voda, cukr krupice, agar (mořská řasa), škrobový sirup

Výrobní postup:

Agar máčíme 13 hodin ve vodě. Nabobtnalý agar svaříme na roztok, po 
rozvaření 900C přidáme cukr – nevaříme. Před sejmutím z ohně přidáme 
škrobový sirup – větší vláčnost, sníží se křehkost. Po zchlazení na teplotu 370C
(provedeme želírovací zkoušku) zaléváme nebo máčíme výrobky. Poleva tuhne 
při 30 – 320C.Úprava polevy při 60  0  C  

- aroma 
- citronová kyselina jako roztok



- barvivo

Ztuhne-li poleva, musí se rozpustit jen nahřátím !!! Jinak neželíruje. Obsahuje 
50 % vody = vhodná pro rozvoj mikroorganismů (pěstební základ pro plísně).

Danagar= liší se rosolovatěním, tuhne při 70 – 800C. Ihned tuhne = nevhodný 
pro CV.

Želé poleva z rybízového protlaku

Červená barva, rosolovitá konzistence, sladkokyselá rybízová chuť. 

Suroviny:rybízový protlak, cukr moučka

Výrobní postup:

V kotli se vaří rybízový protlak, odpaří se trocha vody, přidá cukr, provaří se na 
želírovací hustotu (zkouška). Předčasným přidáním cukru i dlouhým vařením 
poleva tmavne !!!

Želé poleva z pektinu

= pouze, nemůžeme-li sehnat agar, má odlišné vlastnosti.

Ovožel                    Claro – není sladký             Uni 20 – bez chuti

= hotový výrobek v suché formě, ochucený, může se zmrazovat, lze jej 
vícekrát nahřívat. Vodu lze nahradit šťávou z ovoce. Dá se potírat, je nelepivý.

Želatinová poleva



Základem ježelatina – živočišný produkt, získaný z chrupavek jatečných 
zvířat. Má želírující vlastnosti. Nevhodný pro vegany a vegetariány. 

Výroba stejná jako u agaru – namáčení, rozpouštění v nahřáté tekutině – vodě, 
mléce, smetaně…

Vady polev:

1. řídké, husté

2. prosvítající korpusy – špatně kryjí

3. nestejnoměrně nanesené

4. tukové a cukrové výkvěty

5. špatně promíchané – kouskovité

6. neochucené

7. bez lesku

…. doplnit podle praxe


