
Oplatky

Charakteristika:

Oplatky tvoří korpus mnoha druhů cukrářských výrobků, hlavně trvanlivého pečiva.

Vyrábějí se z řídkých těst, která se lijí do oplatkových kleští a v nich se pečou.

Historie:

Původně k církevním účelům (mešní oplatky), z mouky a vody. Oblata = obětní chléb.

Pekly se již v 10. Století. Ve 20. Století se začala výroba mechanizovat rotačními pecemi, později 

pečícími automaty.

Rozlišujeme 2 základní druhy: hnědé a bílé oplatky.

Suroviny:

- Mouka hladká pšeničná (94% všech surovin)

- Tekutiny = voda (nahřátá)

- Tuky = ztužený pokrmový tuk, stolní olej (dodávají křehkost, brání přilepení na kleště)

- Emulgátory = lecitin ze sojového oleje (vytváří emulzi, přidává se jako roztok)

- Sušené žloutky (obsahují také lecitin)

- Sušené mléko plnotučné ( mléčný cukr karamelizuje a dává barvu oplatkám)

- Kypřidla = vodní pára (amonium, soda – méně často, musí být jako roztok)

- Barviva ( kakao, kulér, medová žluť , čokoládová barva)

- Chuťové přísady = vanilin, aroma, anýz, sůl, kmín… lze je přidávat do těsta, nebo plnit již hotové 

oplatky.

Výrobní postup:

1. Výroba těsta:

Těsta jsou řídká, proto se používá silnější šlehací stroj.

Doba mísení je 6 až 12 minut podle množství těsta a druhu mouky.

V současnosti je výroba oplatkového těsta plně mechanizována.

2. Dávkování do kleští:

Oplatky se pečou v opatkových kleštích. Kleště mají dvě části horní a spodní. Tyto části mohou být 

hladké (pečení bílých oplatek) nebo se vzorkem (hnědé oplatky).

Těsto se nalije na spodní část kleští, horní část se přiklopí a pevně uzavře, aby došlo k oboustrannému

propečení.

Oplatkové karusely (kolotoče), neboli rotační automaty, kdy kleště jsou řazeny do kruhu a tak dochází

k automatickému dávkování postupně do všech kleští. Než automat dojde opět k prvním kleštím, je 

v nich oplatek již upečen a vyjmut.



3. Pečení:

Pečení oplatkového těsta trvá od 45s do 4 minut podle hmotnosti a jakosti těsta.

Probíhá ve dvou fázích:

1. 120-150oC – dochází k vývinu páry

2. 280-250oC – zapékání

Přebytek těsta, který je vytlačen z kleští, se odřízne a používá se na zkrmení. Nazývá se odpečky.

Internet: pečení oplatků video

Výroba těsta:

Hnědé oplatky:

a. Příprava oplatkového těsta:

1. Vodu, sušené mléko, sušené žloutky, mouku a roztok kypřidel mícháme 2 minuty

2. Přidáme lecitin a rozpuštěný tuk a mícháme 1 minutu

3. Obarvíme, ochutíme a promícháme

4. Přecedíme 

Grafické znázornění:

b. Pečeme 

c. Konečná úprava = řezání, čištění, plnění, stáčení, potahování… podle druhu konečného výrobku

Výrobky:

Duté = kornoutky, misky, mušle … určené k plnění zmrzlinou a dezerty

Ploché = pláty … určené pro plnění a krájení: dorty, řezy…

- Používá je potravinářský průmysl k výrobě trvanlivých výrobků – použití pišingrové náplně

- Doplň názvy známých výrobků: 

Bílé oplatky:

a. Příprava těsta:

1. Škrob s vodou svaříme a vychladíme

2. Rozředíme zbytkem vody a přidáme odřezky z bílých oplatek a mořidlo

3. Přecedíme

b. Pečení 

Je při nižší teplotě, pečící plochy kleští jsou hladké, vrstva těsta je tenčí.

Výrobky: 

 potravinářství – oplatky pro pečení jádrových hmot, k výrobě tureckého medu, čajového pečiva, 

lázeňských oplatků, hořických trubiček…



Skladování upečených oplatek:

 Velký význam hraje vlhkost prostředí.

Chceme-li oplatky vyrábět do zásoby a plnit je později, musíme dodržet velice suché prostředí. Jinak 

dojde k tomu, že oplatek nasaje vlhkost a ztrácí svou křehkost. Tato vlastnost pojmout vzdušnou 

vlhkost je využívána při tvarování oplatek, jako je například stáčení do kornoutů a trubiček.

Konečná úprava oplatek:

Po upečení se oplatky chladí, ořežou a očistí. Pak se balí a expedují.

Nebo přejdou ihned k dalšímu zpracování = plnění, řezání, potahování … a teprve poté se balí.

Vady:

- Nedodržení doby mísení surovin = nestejnorodé těsto

- Příliš dlouhá doba a silná mouka = husté těsto 

- Příliš propečené = hodně křehké, nevhodné ke tvarování

- Málo propečené = vlhnou, nedrží tvar


