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Moučníky, druhy, rozdělení a pouţití  

  

                                                                                   Technologie  II - str.   279 - 318 

 

 v české kuchyni patří moučníky mezi velmi oblíbená jídla podávaná jako snídaně, svačiny, 

hlavní jídla nebo dezert po jídle  

 moučníky tepelně upravujeme pečením, vařením a smaţením nebo připravujeme bez tepelné 

úpravy (např. ovocné saláty, poháry)  

 základem většiny moučníků je pečená část (korpus) z různých těst doplněná náplní, polevou, 

ovocem a dalšími surovinami  

 hmotnost porce moučníku závisí na tom, zda jsou podávány jako hlavní jídlo nebo moučník 

po jídle. Jako moučník podáváme ¼ aţ ⅓ porce hlavního jídla, hmotnost cukrářských 

výrobků je 40 aţ 80 gramů 

 suroviny k přípravě moučníků - mouka a další obilné produkty, cukr, med, vejce, mléko, 

smetana, máslo, tuk, ovoce a ovocné výrobky, chuťové přísady (kakao, káva, jádroviny, 

koření, proslazené ovoce a další), kypřidla  

 

 

Rozdělení  moučníků:       
 

1. Teplé moučníky (restaurační, kavárenské) - obilné kaše, sladké těstoviny, ovocné knedlíky, 

buchty, vdolky, koblihy, koláče krájené a raţené, záviny, omelety, palačinky, lívance, 

nákypy, pudinky 

 

2. Studené moučníky  (cukrářské výrobky) - dorty, řezy, rolády, věnečky, čajové pečivo, 

ovocné a zmrzlinové poháry, ovocné saláty a koktejly  

 

 

Hlavní  druhy  těst  a  hmot  pouţívané  na  moučníky: 

 
1. Pevná těsta (linecké, vaflové) - linecké koláčky a řezy, čajové pečivo 

2. Listové těsto - řezy, záviny, šátečky 

3. Pálená hmota - věnečky, větrníky, banánky, mraky 

4. Šlehané (piškotové) hmoty - dorty, řezy, rolády 

5. Sachrová hmota - dorty, řezy 

6. Třená hmota - bábovky, biskupský chlebíček 

7. Kynuté těsto - buchty, koláče, vdolky, koblihy  ( zopakovat z I. ročníku) 

 

 

Hlavní  zásady  cukrářské  výroby: 
 

1. Dodrţení hygieny, řada výrobků a polotovarů neprochází tepelnou úpravou. 

2. Zákaz pouţití tepelně nezpracovaných vajec.   

3. Nezaměňovat pořadí surovin při výrobě - velké riziko zkaţení výrobku.  

4. Při přípravě dodrţet stanovené teploty zpracování, jinak hrozí znehodnocení výrobku. 
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5. Zpracovávané suroviny musí mít shodnou teplotu, jinak hrozí sraţení hmoty nebo  výrobní 

vady. 

6. Dodrţet teplotu okolního prostředí. 

 

 

Základní  pojmy  cukrářské  výroby: 
 

CUKERNÝ ROZVAR - roztok vody a cukru krupice upravený svařením na určitou hustotu. Po 

dosaţení varu sebereme z povrchu pěnu. S dobou varu roztok stále houstne. Hustotu rozvaru 

určujeme pomocí tzv. ruční zkoušky. Pro běţnou výrobu pouţíváme tyto druhy rozvarů: 

 cukerný rozvar (odpěněný cukr) - roztok svařený na 102°C (pouze přešel var), slouţí na 

vlhčení korpusů 

 slabá nit - roztok svařený na 103-106°C, po nabrání rozvaru mezi prsty a oddálení prstů lze 

vytáhnout slabé vlákénko, pouţíváme na polevy 

 silná nit - roztok svařený na 107-110°C, po nabrání rozvaru mezi prsty lze vytáhnout  

vlákénko, které drţí i při dalším oddálení prstů, pouţíváme do polev a náplní 

 slabý let - roztok svařený na 113-115°C, zkoušíme pomocí drátěného očka o průměru 1 cm, 

rozvar nabereme do očka, vznikne blanka roztoku, po fouknutí do očka se rozletí na 

jednotlivé kapky, pouţíváme do náplní (bílkový krém do kremrolí), hmoty na laskonky a 

sněhové pečivo, pouţíváme do náplní 

 silný let (řetěz) - roztok svařený na 116-120°C, zkoušíme pomocí drátěného očka o 

průměru 1 cm, rozvar nabereme do očka, vznikne blanka roztoku, po fouknutí do očka se 

rozletí na spojené kapky (jako řetízek) 

 karamel - cukr tavený téměř bez vody (nad 145°C) do naţloutlé aţ nahnědlé barvy, 

pouţíváme do náplní, na ozdoby a do cukerných hmot (kulér, griliáš) 

 

KORPUS - hlavní část výrobku z pečené nebo nepečené hmoty dále různě upravená 

 

KYPŘIDLO  - látka pomáhající nebo způsobující nakypření těsta - její působení můţe být 

biologické (droţdí), chemické (amonium, kypřící prášek), nebo fyzikální (vzduch, vodní pára). 

 

ODLEŢENÍ  - čas potřebný k vyzrání těsta, hmoty, polevy nebo náplně 

 

POVRCHOVÁ ÚPRAVA VÝROBKU - většinou závěrečná fáze technologického postupu 

dotvářející vzhled charakter výrobku. Podle pouţitého způsobu rozeznáváme:  

 máčení - úprava celého povrchu výrobku naráz, máčecí hmota musí být řídká, aby nezůstala 

ve velké vrstvě 

 obalování - úprava povrchu  mletou surovinou, která ulpí na lepivém povrchu  

 potahování - úprava povrchu různými druhy polev nebo náplní 

 přestříkávání - zdobení povrchu tenkými praménky polevy 

 

STABILIZÁTOR - látka udrţující stálost našlehané náplně nebo hmoty (např. ztuţovač  šlehačky) 
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STŘÍKÁNÍ - zdobení krémem, nanášení náplní nebo tvarování hmot pomocí sáčku s trubičkou. 

Nejvíce pouţíváme dva typy trubiček. Hladká trubička má rovný konec a dělá pramen kruhového 

průřezu. Řezaná trubička má zoubkovaný konec a dělá pramen hvězdicového průřezu 

 

ŠKROBOVÝ SIRUP (NESPRÁVNĚ GLUKÓZA) - naţloutlá hustá tekutina mírně sladké chuti, 

pouţívá se k zahušťování náplní a spojení surovin, brání krystalizaci cukru a vysychání náplní, 

vyrábí se štěpením škrobu  

 

ŠLEHÁNÍ  - mechanické vpravení vzduchu ve formě velmi malých bublinek do koloidního 

roztoku (např. bílky, smetana), výsledkem je vznik pěny 

 

UPOTŘEBITELNÝ ODPAD (DROBEČKY) - rozemleté usušené zlomky a odřezky korpusů, 

slouţí k zahušťování náplní a hmot 

 

VADY A JEJICH NAPRAVENÍ - při porušení technologického postupu nebo výrobních zásad 

dochází ke vzniku výrobních vad. Vady dělíme na dvě skupiny - vady odstranitelné (napravitelné) a 

vady, u nichţ náprava není moţná (nenapravitelné, neodstranitelné). Vţdy je třeba si počínat tak, 

aby vady nevznikly.  

 

VEJCE - bezpečná teplota pro zpracování vajec v cukrářské výrobě je působení teploty 75°C po 

dobu nejméně 5 minut 
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Náplně  a  polevy,  jejich příprava  a pouţití  

     
                                       

1.  N á p l n ě 
 

                                                                                       Technologie  II - str.   309 - 313 

 

 slouţí k plnění a zdobení výrobků 

 doplňují výrobky po stránce energetické, chuťové a vzhledové 

 musí být stabilní, roztíratelné a neroztékavé  

 náplně připravujeme těsně před pouţitím a jen tolik, kolik ihned spotřebujeme 

 

 

Rozdělení náplní:       
 

1. Podle trvanlivosti:  

 trvanlivé a trvanlivější - trvanlivost 1-3 týdny  (náplně tukové, ovocné a jádrové) 

 méně trvanlivé - trvanlivost 3 dny  (krémy) 

 náplně pro rychlou spotřebu - trvanlivost 24 hodin   (šlehačkové náplně) 

 

2. Podle pouţití:  

 k plnění 

 k pečení (pečou se s výrobkem) 

 

 

 

 

Nejpouţívanější  druhy  náplní:       
 

 

 

OVOCNÉ  NÁPLNĚ 

 

 pouţíváme marmelády, dţemy, povidla  

 čerstvé nebo kompotové ovoce 

 můţeme doplňovat drobenkou (směs hrubé mouky, másla a cukru krystal) 

 

 

 

 

POMERANČOVÁ  NÁPLŇ 

  

S: cukr krupice, proslazená pomerančová kůra, drobečky, voda 

 

Výrobní postup: 
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1. Vodu s cukrem uvedeme do varu. 

2. Přidáme mletou pomerančovou kůru a zahustíme drobečky. 

3. Před pouţitím musí náplň řádně vychladnout.   

 

 

 

OŘECHOVÁ  NÁPLŇ 

 

S: cukr krupice, vlašské ořechy strouhané, škrobový sirup, sušené mléko, drobečky, rumové aroma, 

voda 

 

Výrobní postup: 

 

1. Ve vodě rozpustíme škrobový sirup, cukr a sušené mléko, prošleháme a uvedeme do varu. 

2. Přidáme ořechy a 10 minut povaříme, aby se zničily případné zárodky plísní na jádrech 

ořechů         

3. Necháme mírně zchladnout a zahustíme drobečky. 

4. Dochutíme rumovým aroma. 

 

 

 

ZÁKLADNÍ  ŢLOUTKOVÝ  KRÉM 

 

 slouţí jako polotovar k přípravě většiny náplní krémového typu a do těst a hmot 

 samotný základní ţloutkový krém se k plnění nepouţívá 

 

Příprava základního ţloutkového krému: 

 

1. Studenou cestou z přípravku NEOMIX, který navlhčíme vodou a po provlhnutí vyšleháme. 

2. Teplou cestou z tradičních surovin. 

 

S: cukr krupice, pudinkový prášek vanilkový, sušené mléko, ţloutky, vanilkový cukr, voda  

 

Výrobní postup: 

  

1. Do vody přidáme ostatní suroviny mimo vanilkového cukru. 

2. Prošleháme na stejnorodou směs. 

3. Za stálého míchání uvedeme do varu a vaříme 2-3 minuty. Krém zhoustne a ztratí 

škrobovou chuť. 

4. Do hotového krému vmícháme vanilkový cukr a krém mícháme do zchladnutí, aby nevznikl 

škraloup. 
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ŢLOUTKOVÝ  MÁSLOVÝ  KRÉM 

 

 studený základní ţloutkový krém vyšleháme se změklým máslem v poměru 5 dílů 

základního krému a 1 díl másla, přisladíme a krém dále ochutíme 

 tento krém pouţíváme pouze k plnění, ke zdobení se nehodí, nemá potřebnou taţnost a trhá 

se  

 ochucený rumovým aroma se pouţívá např. do ţloutkových věnečků nebo listových 

ţloutkových řezů 

 

 

 

 

MÁSLOVÝ  KRÉM 

 

 studený základní ţloutkový krém vyšleháme se změklým máslem v poměru 1: 1, 

přisladíme moučkovým cukrem a dále ochutíme 

 tento krém pouţíváme k plnění i zdobení výrobků 

 

 

ÚPRAVA  MÁSLOVÉHO  KRÉMU 

 

K ochucení máslového krému pouţíváme tyto přísady:  

 

 kakaový prášek a mletou kávu 

 strouhané vlašské ořechy, lískové oříšky a kokos  

 drobně sekané tvrdší druhy ovoce (ananas) 

 nálevy z kompotového ovoce 

 rumové a likérové aroma a kyselinu citronovou  

 

Běţné přísady zašleháme do krému, aroma a kyselinu citronovou nejdříve rozmícháme v malé části 

krému a potom zašleháme do zbytku krému, aby došlo k rovnoměrnému ochucení celého objemu 

krému  

 

 

BÍLKOVÝ  KRÉM 

 

Podmínky šlehatelnosti bílků: 

 

 veškeré náčiní a nádobí musí být čisté, přítomnost tuku brání dobrému našlehání   

 bílky nesmí obsahovat příměs ţloutků - obsahují tuk 

 dobře ušlehaný sníh je pevný a drţí tvar  ( vysvětlit proč) 

 přešleháním dojde ke vzniku velmi objemné, ale nestabilní pěny, tuto vadu nelze napravit 

 zamíchání přísad musí být krátké a nenásilné, jinak dojde ke „spadnutí“ krému 

 

S: bílky, cukr krupice, cukr vanilinový, voda 

  

Výrobní postup: 

  

1. Bílky vyšleháme s ⅓ cukru na pevný sníh. 

2. Zbylé ⅔ cukru svaříme s vodou na slabý let. 

3. Horký rozvar po částech zašleháme do bílkového sněhu a přidáme vanilkový cukr. 
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4. Do výrobků dáváme teplý aţ vlaţný krém, chladný krém tuhne a na povrchu tvoří kůrku. 

 

Smetanové  náplně       
 

 podmínky šlehatelnosti smetany - obsah tuku 30-33%, zchlazení na +2 aţ +6°C, odstátí 

minimálně 12 hodin    

 pro lepší stabilitu náplní přidáváme ztuţovač šlehačky 

 smetanu začínáme šlehat při pomalých otáčkách robotu, po zhoustnutí otáčky zvýšíme a 

smetanu došleháme 

 před koncem šlehání přidáme prosátý moučková cukr v dávce 50 g na 1 litr smetany, při 

pouţití ztuţovače šlehačku nesladíme, ztuţovač obsahuje umělé sladidlo  

 

 

PAŘÍŢSKÁ  ŠLEHAČKA - LEHKÁ 

 

S: smetana 33%, kakaový prášek, cukr krupice 

 

Výrobní postup: 

  

1. Kakao a moučkový cukr prosejeme a přidáme do smetany. 

2. Směs za stálého míchání uvedeme do varu. 

3. Za občasného míchání necháme zchladnout. 

4. V lednici necháme do druhého dne odleţet. 

5. Před pouţitím vyšleháme. 

 

Podobně připravujeme kávovou šlehačku.  

 

 

 

ŢLOUTKOVÁ  ŠLEHAČKA 
 

S: základní ţloutkový krém a šlehaná smetana v poměru 1:1 

 

Vychlazený základní ţloutkový krém vyšleháme a ručně zlehka vmícháme do šlehané smetany. 

 

 

 

Náplně  na  pečení       
 

 tyto náplně se pečou zároveň s výrobkem 

 druhy náplní na pečení 

 povidlová náplň 

 maková náplň 

 tvarohová náplň 

  Tyto náplně jsou uvedeny v recepturách teplých pokrmů na str. 487-8 
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2.  P o l e v y 
 

                                                                                       Technologie  II - str.   313 – 314 

 

 zlepšují vzhled a chuť výrobku 

 brání vysychání výrobku 

 poleva na výrobku musí být celistvá, lesklá a hladká 

 způsoby pouţití polev - viz základní pojmy cukrářské výroby 

 povrch výrobku před potahováním polevou zarovnáme potřením krémem nebo marmeládou 

 

 

 

CUKRÁŘSKÁ  KAKAOVÁ  POLEVA  (C K P) 
 

 nesprávně nazývaná čokoládová poleva      

 pouţívá se na dorty, řezy, čajové pečivo, marokánky 

 sloţení polevy - moučkový cukr, tuk, kakao, aromatické látky 

 dodává se v kolečkách nebo blocích 

 polevu rozehříváme zásadně na vodní lázni  

 před pouţitím polevu ředíme 100% tukem v poměru 3 díly polevy a 1 díl tuku 

 

Postup úpravy CKP 

 

1. Do nádoby dáme nakrájený tuk a polevu a pomalu rozehříváme na vodní lázni při teplotě 

maximálně 45°C. 

2. Teplotu polevy upravíme na 38°C a pouţijeme k potahování výrobků. 

3. Menší výrobky přelijeme polevou na mříţce (pod ní stéká přebytek polevy). 

4. Na větší výrobky polevu roztíráme nahřátým noţem nebo kartou do stejnoměrné vrstvy. 

POZOR - poleva poměrně rychle tuhne. 

5. Při přehřátí polevy nad 50°C se začne oddělovat z polevy tuk a po ztuhnutí má povrch 

polevy našedlou barvu - tzv. tukový květ   ( vysvětlit o co jde). 

 

 

 

TUKOVÁ  POLEVA 
 

 poleva šedobílé barvy, pouţívá se na dorty a řezy 

 sloţení polevy - moučkový cukr, tuk, sojová drť, aromatické látky 

 polevu rozehříváme na vodní lázni jako CKP 

 

 

 

FONDÁNOVÁ  POLEVA 
 

 poleva bílé barvy a velmi sladké chuti, pouţívá se na věnečky, větrníky, punčové řezy 

 sloţení - cukr krystal, škrobový sirup, voda 

 polevu rozehříváme na vodní lázni při teplotě 36°C, ředíme vodou a podle potřeby barvíme 

a ochucujeme 
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AGAROVÁ  POLEVA 
 

 čirá rosolovitá poleva, slouţí hlavně k zalévání ovoce na povrchu výrobků 

 připravujeme svařením namočeného agaru s vodou, cukrem a škrobovým sirupem  

 doba varu polevy je jen 1 minuta, déle vařená poleva tuhne špatně nebo netuhne vůbec  

 polevu dále barvíme a ochucujeme kyselinou citronovou  
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3.  Hlavní druhy cukrářských výrobků 

 
Probrat přípravu jednotlivých těst a hmot a uvedených výrobků 

 

 

1. Pevná těsta (linecké a vaflové) 
 linecké koláčky 

 linecké ořechové košíčky 

 vanilkové rohlíčky 

 

2. Listové těsto (hotové) 
 jablečný závin 
 listové ţloutkové řezy 

 

3. Šlehané (piškotové) hmoty a sachrová hmota 
 popsat přípravu hmoty a vysvětlit jak dělat dorty a rolády a jak zdobit 

 
4. Pálená hmota 

 věnečky 

 větrníky 

 

5. Třená hmota 
 třená bábovka 
 biskupský chlebíček 

 
6. Kynuté těsto 

 buchty 

 koláče 

 vdolky 

 záviny a plněné bábovky 
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RESTAURAČNÍ  MOUČNÍKY 
 

 Sladké výrobky podávané jako moučník po jídle nebo jako hlavní jídlo 

 Jako moučník podáváme 1/2 nebo 1/3 porce hlavního jídla  

 

Rozdělení restauračních moučníků: 

 

 výrobky podávané jako hlavní jídlo nebo moučník (vdolky,  rýţový nákyp, sladké těstoviny) 

 kavárenské moučníky podávané ke kávě a čaji (palačinky, teplé moučníky), cukrářské 

výrobky (dorty, řezy, věnečky) 

 ovocné a zmrzlinové poháry, ovocné koktejly, studené krémy (bavorský a ruský krém, krém 

brulée), ovocné speciality (banán se šlehačkou) 

             

 

 

Další druhy moučníků: 

 

 Obilné kaše - druhy obilovin, pozor na poměr mléka a obiloviny, úprava porce 

 Palačinky - příprava a podávání, náplně, zapečené palačinky  

 Omelety - klasické a štěpánská nebo Monaco 

 Sladké těstoviny - vaření těstovin, úprava porce, dochucení 

 Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem - těsto, tvarování, omaštění před pečením a 

příprava krému  

 
Bavorské vdolky                                                                       

 
Suroviny:   

kvasnice, mléko, cukr krupice, mouka polohrubá (hladká + hrubá v poměru 2:1), vejce, citronová 

kůra, sůl, máslo, tuk na smaţení, povidla, smetana ke šlehání, tvrdý tvaroh, cukr moučka na 

posypání 

 

Výrobní postup:   

1. Připravíme kvásek a necháme vzejít 

2. Ve vlaţném mléce rozpustíme cukr, sůl, vejce a citronovou kůru (citropastu). 

3. Přidáme mouku a vlaţné rozpuštěné máslo a vypracujeme těsto.       

4. Necháme vykynout 

5. Rozválíme na plát silný 15 mm a vykrajujeme kulaté vdolky. 

6. Ometeme od mouky 

7. Necháme vykynout 

8. Do středu vdolků uděláme důlek a usmaţíme 

9. Zdobíme povidly, strouhaným tvarohem a šlehačkou a sypeme moučkovým cukrem 
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Štěpánská omeleta                                                                 

 
Připravujeme z lehké šlehané (piškotové) hmoty, pečeme na pánvi v troubě 

 

Suroviny:   

vejce, cukr krupice, hladká mouka, máslo, dţem meruňkový, cukr moučka na posypání, kompot 

míchaný 

 

Výrobní postup:   

1. Vejce rozdělíme 

2. Bílky vyšleháme s cukrem krupice na pevný sníh 

3. Ţloutky vymícháme do pěny 

4. Obě vaječné hmoty spojíme 

5. Zlehka ručně vmícháme mouku 

6. Hmotu rozetřeme na máslem vymazanou pánev 

7. Při 200ºC upečeme 

8. Ještě horkou omeletu potřeme dţemem a přeloţíme na polovinu 

9. Pocukrujeme a ozdobíme okapaným kompotovým ovocem  

 

 

Omeleta Monaco                                                                 

 
Korpus jako na štěpánskou omeletu, po upečení přeloţíme, potřeme dţemem, ozdobíme 

kompotovým ovocem a šlehanou smetanou a pokropíme meruňkovým likérem. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


