
PŘÍPRAVA MOUČNÍKŮ Z PIŠKOTOVÉHO TĚSTA 

  

Piškotové těsto se připravuje z přesně odměřených a odvážených 

surovin (vajec, krupicového cukru a mouky) a různých chuťových 

přísad (citrónové nebo pomerančové kůry, vanilkového cukru, 

kakaového prášku, ořechu, mandlí atd.). Při přípravě těsta postupujeme 

takto: žloutky oddělíme od bílků, vyšleháme s poloviční dávkou cukru 

a citrónové kůry na hustou pěnu. Bílky vyšleháme samostatně s cukrem 

na tuhý sníh, obě hmoty spojíme a zlehka vmícháme prosátou mouku. 

Takto připravené těsto pečeme podle druhu moučníku rozetřené na 

vhodném papíru, pánvi, ve formách, ve středně rozehřáté troubě do 

zlatova. 

  

Použití těsta 
-  různé moučníky, piškotové omelety 

-  slané těsto jako vložky do polévek – různé svitky 

-  speciální moučníky – bomba malakov, hrušky s vanilkovým krémem 

-  v cukrářské výrobě – dortové a roládové korpusy 

  

Omeleta monako 
-    pečenou omeletu potřeme meruňkovým džemem a přeložíme na 

polovinu. Povrch omelety ozdobíme sladkou šlehačkou a okapaným 

kompotovým ovocem, nakonec omeletu pokropíme Apricot brandy a 

podáváme 

  

Štěpánská omeleta 
-    připravenou hmotu nalijeme na pánev vymaštěnou máslem a 

vysypanou moukou a upečeme. Pečenou omeletu potřeme džemem, 

přeložíme na polovinu, vyklopíme na talíř, posypeme práškovým 

cukrem a ozdobíme kompotovým ovocem. Připravujeme na 

objednávku. 

 

 

 

 

 



PŘÍPRAVA MOUČNÍKŮ Z BRAMBOR 

  
ZÁKLADNÍ TĚSTO:  brambory vařené ve slupce oloupeme a 

necháme vychladnout, semeleme je, přidáme sůl, prosetou krupici, 

hrubou mouku, vejce a dobře vymícháme na těsto. 

  

Bramborové šišky s mákem 
Těsto vyválíme, krájíme na stejné díly, tvarujeme šišky, vaříme 

v osolené vodě, při expedici sypeme směsí práškového cukru a mletého 

máku a přeléváme rozpuštěným máslem. 

  

Povidlové taštičky 
Těsto vyválíme, vykrajujeme kolečka, do středu povidla, uzavřít, 

uvařit, při expedici na sucho opražená strouhanka, cukr, máslo. 

  

Švestkové knedlíky 
Těsto vyválíme, vykrajujeme čtverce, do středu vypeckované švestky, 

uzavřít, uvařit, expedice nastrouhaný tvaroh, cukr, máslo. 

 

 

 

PŘÍPRAVA MOUČNÍKŮ Z OVOCE 

  

Jablečný závin z listového těsta 
Listové těsto + strouhané jablka smíchané s cukrem, skořicí, praženou 

strouhankou, rozinkami. Zabalíme, potřít kraje a celý vrch vejcem, 

pečeme prudce a potom volněji dopékáme, při expedici posypeme 

práškovým cukrem. 

  

Jablka v županu 
Listové těsto vyválet, vykrájet čtverce, na každý položit celá očištěná a 

jaderníku zbavená jablka, posypeme pískovým cukrem, smíchaným se 

skořicí, do otvorů po jadernících nasypeme zbytek cukru a hrozinky. 

Okraje těsta potřeme vejcem, jablka zabalíme, celý vrch potřeme 

vejcem a pečeme v horké troubě. 

 

 



PŘÍPRAVA MOUČNÍKŮ Z TĚSTOVIN 

  

Nudle s mákem 
Uvařené široké nudle posypeme směsí mletého máku a cukru a 

přelijeme rozehřátým máslem. Podobným způsobem připravujeme 

nudle s tvarohem  nebo ořechy. 

  
 


