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Vážení studenti, posílám Vám materiály k distanční výuce v týdnu od 8.3. – 12.3.2021.  

Materiály k výuce včetně prezentace máte již z minulé hodiny, a co bude Vaším úkolem 

připravit si dále, probereme společně na online hodině.  

  

S pozdravem  

Věra Hřebečková  

  

  

PŘÍPRAVA  MOUČNÍKŮ  Z  KYNUTÉHO  TĚSTA  
   

Kynuté těsto používáme na přípravu mnoha druhů teplých a 

studených moučníků. Jsou to především lívance, vdolky,koláče, 

různé druhy závinů, buchty, bábovky, šátečky, plněné knedlíky a 

podobně.  

   

Základní těsto: příprava kvásku – droždí + cukr rozpustíme 

mícháním ve vhodné nádobě, přidáme část vlažného mléka, část 

mírně ohřáté mouky a všechno vypracujeme na řidší těstíčko. 

Těstíčko zaprášíme moukou, zakryjeme ubrouskem a v teple 

necháme vykynout. Příprava těsta – do vykynutého kvásku 

přidáme ostatní vlažné suroviny ( mouka dle druhy moučníku, 

mléko, vejce, rozehřátý tuk, chuťové přísady a vše dobře 

vypracujeme na hladké těsto. Přikryjeme ubrouskem a necháme 

v teple nakynout.  

   



  

  

  

Kynuté knedlíky s povidly  

Ze základního těsta tvoříme knedlíky, které plníme povidly, 

vaříme v mírně osolené vodě nebo v páře, při expedici sypeme 

směsí práškového cukru a skořice, přeléváme máslem.  

   

Domácí tlačené koláče  

Základní těsto, připravíme malé koláče, stlačený střed naplníme 

náplní, posypeme drobením a pečeme v rozehřáté troubě.  

Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem Domácí buchty 

plněné  

   

Koblihy  

Základní těsto (pouze žloutky + rum). Těsto vyválíme na plát, 

okrouhlou formou naznačíme na těstě kolečka, doprostřed 

vložíme džem, přeložíme druhým plátem a formou vypíchneme 

koblihy. Přikryté necháme mírně nakynout a smažíme po obou 

stranách dozlatova.  

  

  

MOUČNÍKY Z LISTOVÉHO TĚSTA  
   

Připravujeme z hladké ( polohrubé ) mouky, tuku, žloutku, vody, 

soli a octa. Plechy pod listové těsto nemastíme, listové těsto 

pečeme v dobře rozehřáté troubě při teplotách 200-220 stupňů  

   

Máslové listové těsto:  

Použité potraviny: hladká mouka (500g), hrubá mouka (100g), 

máslo (500g), 2 vaječné žloutky (40g), sůl (5g), ocet (10g), pitná 

voda (250g), hladká mouka na válení (40g)  

  



Výrobní postup: máslo zlehka promícháme se 100 g prosáté 

hladké mouky na hladkou hmotu ( tuková část ). Teplota surovin 

nesmí přesahovat 19 stupňů. Po vymíchání upravíme těsto do 

tvaru čtverce. Z mouky, vody, žloutků, octa a soli připravíme 

těsto tzv. vodánek, které vypracujeme tak, aby bylo pružné a 

nelepilo se. Vymíchané těsto necháme asi 20 minut přikryté 

odležet. Těsto po odležení vyválíme s máslovou částí tak, že 

máslovou část zabalíme do rozváleného těsta a čtyřikrát 

překládáme. Toto překládání ještě dvakrát opakujeme v 15-ti 

minutových intervalech. Během zpracování těsto odkládáme do 

chladničky.  

   

Závin s ovocem a tvarohem 

Trubičky z listového těsta  

Krémové řezy z listového těsta  

Koláčky z listového těsta  

  

  

MOUČNÍKY Z ODPALOVANÉHO TĚSTA  
   

Připravujeme z hladké mouky, tuku, celých vajec, vody a soli  

   

Postup: do vroucí vody přidáme sůl, olej a postupně vsypeme 

mouku, potom nádobu s těstem odtáhneme a po promíchání 

mouky s tekutinou dáme těsto opět na oheň propařit. Správně 

připravené těsto je dobře spojené a nelepí se na nádobu ani na 

vařečku. Necháme vychladnout a přidáváme po částech vejce, 

dbáme na důkladné vmíchání každé dávky vloženého vejce. 

Částečně vychlazené těsto stříkáme pomocí sáčku do 

potřebných tvarů na plechy a pečeme při teplotě asi 220 stupňů. 

Před vložením do rozehřáté trouby moučníky zlehka postříkáme 

vodou, aby se v průběhu pečení vytvářela pára, která způsobuje 

nafouknutí těsta a proto jí nesmíme během pečení otevírat. 

   



Žloutkové věnečky 

 Banánky s máslovou náplní  

  

  

   

PŘÍPRAVA TEPLÝCH SLADKÝCH OMÁČEK  

   

Vanilkový krém:  do mléka přidáme krémový prášek, cukr, 

žloutky, vanilku, rozmícháme a nad parou vyšleháme do 

požadované hustoty. Na konci přidáváme pro lepší chuť trochu 

rumu.Vařený krém přecedíme a používáme na přelévání 

dukátových buchtiček nebo jako základní krém na přípravu 

jiných druhů teplých krémů (kakaový, punčový atd.)  

 

Vinná pěna (šodó):  

Bílé víno, vejce, žloutky, cukr, citronovou kůru vložíme do kotlíku 

a šleháme nad parou do zpěnění a zhoustnutí.  

  


