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1. Anotace
Tato příručka pro výuku byla vytvořena v rámci projektu s názvem Rozvoj
manuálních zručností a praktických dovedností žáků oboru cukrář,
CZ.1.07/1.1.28/01.0013, pro projektový kurz s názvem Perníky - zdobení, umělecké
perníky.
Je určena jako výukový materiál pro cílové skupiny žáci i učitelé. Informace v
příručce slouží učitelům při přípravě na pořádání kurzu. Žákům oboru cukrář jsou
informace z příručky předávány v průběhu kurzu (kopie), pro shrnutí a zopakování
učiva v mezipředmětových souvislostech slouží pracovní list, který je součástí
příručky.
Příručka obsahuje informace o jednotlivých druzích perníků, jejich výrobě, zdobení a
plnění.
Příručka bude používána i v dalších letech v rámci udržitelnosti projetu.
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3. Historie
Medové pečivo je pravděpodobně staré jako lidstvo samo. Archeologové objevili
pečivo z mouky a medu již v egyptských hrobech. V antice dokonce měly perníky
svůj symbolický význam. Časem se pečivo stále vylepšovalo, měnily se receptury,
přidávaly se nové suroviny a koření. První typy perníků byly jen placky, nebo perníky
vtlačované do forem. Do 16. století se používaly formy z pálené hlíny, později je
nahradily dřevěné, bohatě vyřezávané formy (nazývaly se kadluby). Perníky se
připravovaly podle tajných receptů, které si každý perníkář pečlivě střežil, a předávaly
se z generace na generaci. Receptury byly dost složité a pracovalo se s drahými a
tehdy málo dostupnými surovinami - hlavně kořením. U těsta byla velmi dlouhá
příprava. Nechávalo se odležet dlouhé měsíce a někdy až roky. Perníky pekly
převážně muži, protože výroba těsta byla velmi fyzicky náročná, kvůli hmotnosti
surovin s kterými pracovali a době přípravy těst. Čím uleželejší a tvrdší těsto bylo, tím
náročnější bylo ho zpracovat. Často se těsto porcovalo tím, že se muselo vysekávat
z kádí a hníst tak dlouho, až bylo vláčné.
Perník se dříve považoval za velký luxus, protože ne každý si ho mohl dovolit.
Zvláště díky ceně koření se perník řadil mezi nejdražší sladkosti své doby.
Nejznámějšími evropskými městy, kde se dodnes zachovala výroba perníků, jsou
Brémy, Amsterdam, Mnichov, Norimberk, polská Toruň a Pardubice. V Norimberku
se ještě dnes vyrábí velké množství druhů perníků, v menších firmách. Každá firma
má také několik svých vlastních tradičních i novějších receptur. Pernikářství
v Norimberku má svou místní tradici, která se dobře uplatňuje na trhu a je oblíbená
jak u domácích tak i u turistů. V poslední době se i u nás na trzích objevují ručně
tvarované a zdobené perníčky, vyráběné soukromníky nebo malými firmami.
Perníky a výrobky z medového perníkového těsta u nás, patří mezi nejstarší druhy
našeho sladkého trvanlivého pečiva. Jejich výroba se váže na staré tradice perníkářů
a přímo souvisí s vývojem našeho cukrářského řemesla. Do našich zemí pronikla
znalost výroby perníku koncem 13. století, nejpravděpodobněji právě z Norimberka.
První perníkáři, kteří se nazývali caletníci, se usazovali v Praze. Své výrobky
prodávali v Praze okolo Staroměstského náměstí a zaváželi i do okolních měst.
První mimopražští výrobci perníku se postupně usazovali v Turnově, Kutné Hoře,
Kolíně, Pardubicích, Poděbradech a dalších městech. Jednou z hlavních surovin,
kterou tehdejší perníkáři k výrobě používali, byl včelí med. Při jeho získávání z plástů
odpadával včelí vosk, který perníkáři zpracovávali na výrobu svíček, mýdel apod. Ve
starých záznamech se proto píše, že perníkáři byli v jednom cechu s voskaři a
mydláři. Největší zájem u perníkářů býval vždy o staročeský formovaný perník. K
jeho výrobě se používaly zvláštní dřevěné, ručně vyřezávané formy, kterými se do
perníku vtiskovala zajímavá zobrazení postav a věcí denního života. Nejčastěji se
objevovaly postavy husarů, mládenců a panen, koníků a nechyběli ani biblické
výjevy. Formovaný perník si zachoval svoje přesné tvary i po upečení a proto se dále
nezdobil. Pouze se přetíral bílkem s kakaem, aby se obrazy zdůraznily. V některých
muzeích se dochovaly velmi cenné unikáty těchto umělecky vyřezávaných forem.
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Nejstarší formy s letopočtem 1688 můžete objevit v muzeu Julie Wintrové Mezerové
v Úpici ve východních Čechách. Na jedné z nich jsou vyřezány motivy znázorňující tři
hudebníky držící strunové nástroje a na druhé straně oplakávání ukřižování Ježíše
Krista. Jsou to opravdu umělecká díla a zároveň vzácné unikáty, které po muzeích
objely svět. Koncem 18. století, kdy se začalo rozvíjet cukrářské řemeslo, výroba
figurálního perníku upadla a začaly se vyrábět perníky vypichované. Potíraly se
různými barevnými polevami, zdobily se cukrovými glazurami a přilepovaly se na ně
obrázky. Takové výrobky už dostávaly charakter pouťového zboží. V dnešní době se
výrobou perníku zabývají výhradně průmyslové podniky, které ho vyrábějí strojově 8
až 10 tisíc tun ročně. Není to však perník tvarovaný ani figurální, ale jsou to různé
druhy perníku řezaného, vypichovaného nebo strojně tvarovaného. Jsou polévané
čokoládou případně cukrovou polevou. V cukrářských provozech se dnes vyrábějí
perníkové výrobky převážně pro doplnění sortimentu. Většinou jde o kvalitnější druhy
plněných perníků nebo o perník tvarovaný.
Nejvyhlášenějším městem perníku u nás, jsou Pardubice. Pod středověkým hradem
Kunětická hora u Pardubic naleznete také perníkovou chaloupku. Slouží jako
muzeum perníku a pohádek s informačním centrem Děda Vševěda. Jde o neobvyklé
muzeum perníku, kde Ježibaba peče staročeské perníčky z dřevěných vyřezávaných
forem. Dospělé zde zaujme historie perníkářského řemesla a pardubického perníku.
Pro děti je zase připraveno neobvyklé zamyšlení nad pohádkou „ O perníkové
chaloupce“. Je zde vystaveno na tisíce perníčků, medového cukroví a jiných dobrot.
Kromě klasických perníčků zde samozřejmě najdete i mnoho postaviček z televizních
večerníčků. Jde většinou o výrobky z různých soutěží. Můžete zde obdivovat i mnoho
krásných vykrajovátek a starých forem. Před odchodem si můžete zakoupit
nejrůznější perníkářské výrobky a dobroty.
Od roku 2001 se také v Pardubicích na místním vodním zámku konají Slavnosti
perníku, které vrcholí volbou královny perníku. Pardubický perník získal dokonce
ochranné označení EU Certifikátem výlučnosti. Tato výsada EU exkluzivity znamená,
že žádný jiný výrobce nesmí své výrobky označovat, dnes již chráněnou známkou Pardubický perník.
Pardubický perník má své jméno nejen v Čechách, ale i v zahraničí. Návštěvníci
města si ho kupují např. jako upomínku nebo jako dárek svým blízkým.
V Pardubicích je perník také oblíbeným poděkováním hokejových fanoušků. Po
úspěšném utkání zde zasypou hokejovou plochu baleným perníkem.
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4. Výrobky z perníkových těst
- medovníky, medové koláčky, tyčinky, tvarovaný a zdobený perník, umělecké 3D
perníky, tmavý perníkový chléb pumprnikl, plněné křehké perníčky, litý perník, perník
na strouhání, perníkové rolády, perníky pro diabetiky, bio perníčky a mnoho dalších

5. Výběr a úprava surovin
Pro výrobu perníkového těsta existuje velké množství předpisů. Mají většinou stejný
základ a liší se pouze použitým druhem cukerné složky a některými chuťovými
přísadami.
Základní suroviny pro výrobu jsou mouka, cukr krupice (moučka), včelí med, vejce,
perníkové koření, kyselina citrónová a voda (nebo mléko).
Další suroviny pro výrobu speciálních perníkových těst jsou např. tuk, soda, ořechy,
mandle, citrusová kůra, kakaový prášek, ovocná náplň (ovocná pomazánka nebo
džem) a proslazené ovoce.
Suroviny pro dohotovení perníků jsou kakaová poleva, 100%ní tuk, vaječný bílek,
moučkový cukr, citrónová šťáva a jiné suroviny doplňující chuť a vzhled perníků
(kandované ovoce, ořechy, mandle…).
Perníky lze plnit různými náplněmi jako např. ovocnou (ovocnou pomazánkou),
náplní z modelovací hmoty ze sušeného mléka (citrónová náplň), pišingrovou náplní,
pomerančovou náplní a dalšími trvanlivějšími náplněmi.
Dříve se pro přípravu těst používal pouze včelí med, který svými vlastnostmi a
složením dával perníkovým výrobkům jejich vynikající chuť, typickou vůni a vláčnost.
Později byl med z velké části nahrazen cukrem, který je pro tuto výrobu levnější.
K dosažení téměř stejně dobrých výsledků výroby perníku se může použít
samostatně cukr invertní nebo kombinovaně se včelím medem. Samotný včelí med
se používá už pouze při výrobě speciálních perníkových výrobků.

5.1.

Mouka

Mouka je mlýnský produkt vzniklý mletím obilných zrn, podle technologie určené
druhem obilí
Používá se převážně mouka hladká pšeničná. Nejlepší jsou mouky s obsahem 10 –
12% suchého lepku. Při použití mouk s velkým množstvím lepku nebo lepkem
pevným a pružným, mívá výrobek malý objem, pórovitost pečiva bývá větší a výrobek
tak rychle vysychá.
Pro zlepšení vláčnosti perníku a menší vysychání se u některých těst používá 5 až
10% žitné mouky z celkového množství. Pouze z žitné mouky se vyrábí například
perník na strouhání, u kterého je nutná hutnost a malá pórovitost.
Před použitím je nutné mouku několikrát prosít. Tím se provzdušní, nakypří a zbaví
nečistot.
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Výroba
Mouka se vyrábí v průmyslových mlýnech. Obilná zrna – obilná masa prochází při
zpracování několika základními fázemi.
čištění obilí – na čistících strojích se obilná masa zbavuje prachu, nečistot, různých
cizích příměsí a cizích zrn. V některých mlýnech se čištění provádí krátkodobým
praním a odstřeďuje se na odstředivkách. Vyčištěné zrno se na loupacích strojích
částečně oloupe – obrousí, zbaví se špiček, klíčků a znovu se čistí.
mletí – šrotování probíhá na železných válcových stolicích. Jsou to válce, které se
otáčejí proti sobě, mezi ně padá obilné zrno a je ve válcích rozemleto. Rozemletím
vzniká šrot, který padá na velká síta, která se neustále otřásají. Síta jsou
z mlynářského hedvábí. Obilný šrot propadává podle velikosti otvorů síty. Tento
propad se dále zpracovává luštěním. Zbylý šrot, který zůstává na sítech, se dále
rozemílá na jemnější šrot. Znovu se prosévá a toto se opakuje ještě několikrát (u
pšenice 7-8x). Na konec zbudou na sítech nerozemleté a nestravitelné zbytky slupek
- otruby. Ty se využívají ke zkrmování.
luštění – úprava produktů po prosévání. Je to jemnější mletí na hladkých válcích a
opětné vysévání. Vznikají různé druhy tržních krupic, krupiček, které se buď balí,
nebo se dále zpracovávají na mouku.
vymílání – je konečná fáze mletí mouky, při němž se podle velikosti použitých sít
rozemílají různé druhy krupic a krupiček na mouku požadované zrnitosti.
třídění a expedice – je poslední fází při zpracování obilí na mouku. Produkty
roztříděné podle hrubosti a smíchané podle požadavku na příslušný druh mouky se
buď plní do pytlů a sáčků, nebo se jako volně ložená mouka, uskladní k pozdějšímu
balení a k expedici do velkých pekáren.
Výroba žitné mouky je v podstatě jednodušší, protože odpadá několikeré postupné
pletí a luštění. Žito se mele přímo na mouku příslušné jakosti. Tomuto mletí se říká
mletí naplocho.
Celá technologie výroby mouky podléhá velmi přísním podmínkám, protože vzniklé
produkty musí odpovídat jakosti dané normami.
Chemické složení
Pohybuje se průměrně v rozmezí max. 14% vody, 62-80% škrobu, 2% cukrů, 12-17%
bílkovin, 0,12-2,5% vlákniny, 1-4% tuku, 2-9% pentosanů, 0,4-2,5% minerálních látek
(popelovin), a malé množství vitamínů B1, B2, PP a enzymů.
Množství jednotlivých látek je ovlivněno stupněm vymletí. Větším vymíláním stoupá
v mouce obsah bílkovin, minerálních látek a vláknin, zároveň klesá obsah sacharidů cukrů a škrobu.
Chemické složení žitné mouky je podobné jako u pšeničné, je závislé na stupni
vymletí. Žitná bílkoviny má však jinou strukturu a vlastnosti, nehodí se proto k výrobě
cukrářských výrobků (pouze minimálně).
Pečivost
Pro cukrářskou výrobu je to nejdůležitější vlastnost mouky. Je ovlivněna množstvím a
kvalitou rostlinné bílkoviny – lepek. Je to směs bílkovin, hlavně glutenu a gliadinu.
Má šedožlutou barvu a je nerozpustný ve vodě. Na množství a na kvalitě lepku závisí
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pečivost mouky, tj. schopnost nabývat na objemu při kynutí a pečení. Lepku má být
v mouce dostatek, má být bobtnavý – schopný přijímat dostatek vody, má být tažný a
pružný.
Použití
V cukrářské výrobě je mouka hlavní surovinou vedle tuků, cukrů a vajec. Bez mouky
se vyrábí jen malé množství cukrářských výrobků (sněhové pečivo, vaničky, zmrzliny,
poháry, speciální výrobky). Mouka se používá do všech druhů těst (lineckých,
vaflových, slaných, listových, kynutých, perníkových, šlehaných, třených, pálených
hmot…). Kromě toho, že mouka tvoří hlavní podíl ve výrobcích. Používá se ještě jako
pomocná surovina při vyvalování, tvarování a moučení.
Hotovou mouku skladujeme buď volně loženou v silových komorách, v různých
obalech, pytlích různých velikostí a spotřebitelských sáčcích. Při skladování ve
velkoskladech se musí dodržovat velmi přísné technologické i hygienické podmínky,
aby mouka neztratila na jakosti, a aby také dozrála a získala na kvalitě. Velmi
důležitá je teplota, vlhkost a provzdušňování.
V cukrářských provozovnách se mouka uskladňuje většinou v suchých skladech
v pytlích na dřevěných paletách, od stěny. Sklady musí být dobře větratelné, tmavé,
bez škůdců, hmyzu a aromatických látek. Teplota nesmí přesáhnout 16°C, a relativní
vlhkost max. 75%.

5.2.

Cukr moučkový - řepný

Použití
Je ze všech cukrů nejpoužívanější. Perníkové těsto se správně připravuje z roztoku
invertního cukru. Dnes je však mnoho receptů, u kterých se používá pouze sypký
prosátý moučkový cukr. V cukrářské výrobě se kromě listových těst, pálené hmoty,
slaných a sýrových těst cukr používá do všech výrobků.
Vlastnosti
Invertní cukr má některé typické vlastnosti, kterých se při výrobě perníkového těsta
využívá. Při jeho použití nejenže nedochází k vysychání výrobků, a tím i ke ztrátám
na hmotnosti, ale udržuje se tím stálá vláčnost těsta a hotových výrobků. Invertní
cukr se používá jako rovnocenná náhrada včelího medu. Cukr je dobře rozpustný ve
vodě. Taje při teplotě 160°C a mění se na čirou tekutinu, která po zchladnutí tuhne.
Jeho rozpuštěním ve vodě v poměru 2:1, se získá cukerný roztok. Při teplotě nad
160°C se taví, postupně žloutne, hnědne a mění se na karamel. Při dalším zahřívání
ještě více tmavne a stává se z něho kulér
Výroba
Surovinou pro výrobu sacharózy je u nás dvouletá rostlina zvaná cukrová řepa. Na
množství cukru má vliv druh řepy, klimatické a půdní podmínky, způsob ošetřování a
hnojení. Sklízí se obvykle ve druhé polovině října. Postupem opracování řepy je
praní, řezání, difúze (z řízků se získává co nejvíce sacharózy), čištění – čeření.
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Výroba cukru se provádí rafinací. Jejím účelem je získat co nejrychleji a
nejjednodušeji ze surového cukru bílý cukr. Probíhá ve dvou fázích - afinace
(předběžné čištění surového cukru) a vlastní rafinace
afinace - surový cukr se smísí se sirobem (čistým cukerným roztokem), který smyje
nános melasy z povrchu krystalků surového cukru
oplachování – provádí se na odstředivkách (takto předčištěný cukr se nazývá
afináda)
vlastní rafinace – afináda se rozpustí v horké vodě na roztok s 65- 70% obsahem
sacharózy (tomuto roztoku se říká rafinádní klér), dále se upravuje čeřením,
filtrováním, odbarvováním a bělením
-potom se klér svařuje na bílou cukrovinu

5.3.

Med včelí

Vznik a charakteristika
Je to včelí produkt. Vzniká tím, že včely nasávají do svého medového váčku sladké
šťávy – nektary z květů a medovici z výronů rostlin. Tyto šťávy se ve váčku smísí
s enzymy slin a začne jejich chemická přeměna na med. Naplněný medový váček
včela vyprázdní v úlu do plástů (vysoké voskové buňky). Tuto šťávu pak včely
upravují nasáváním a přepouštěním do jiných voskových buněk. Tím ji zahušťují,
obohacují o další enzymy a ochranné látky, poté ji provzdušňují a ukládají ke zrání.
Během tohoto procesu se šťávy chemicky mění, houstnou a získávají
charakteristickou barvu, chuť a vůni. Chuť medu je příjemně sladká s aromatickou
příchutí podle druhu snůšky. Konzistence má být přiměřeně hustá. Kvalitní med má
být dobře vyzrálý, čirý, bez pěny, cizích příměsí a pachů. Med ztrácí časem svou
tekutost a krystalizuje. To ale nemá vliv na kvalitu medu. Odstraní se nahřáním ve
vodní lázni.
Získávání vyzrálého medu
Provádí se různými způsoby - za tepla vytavováním, za studena volným
vykapáváním, lisováním nebo vytáčením. Nejekonomičtější je vytáčení z medometu.
Je založeno na principu odstředivky a takto získaný med je nejpřirozenější a
zachovává si všechny své původní vlastnosti.
Chemické složení
Je ovlivněno druhem šťáv, ze kterých včely med získaly. Průměrné složení je 16 22% vody, 1 – 4% sacharózy, 29 – 37% glukózy, 32 – 42% fruktózy, 1 – 12%
dextrinů a malé množství bílkovin, minerálních látek, kyselin a vitamínů B, C, PP.
Barva může být různá, od téměř bezbarvé až po tmavohnědou. Závisí na druhu
rostlin, na klimatických podmínkách při snůšce a na způsobu těžení medu.
Vůně je charakteristická, přebírá aroma z květů nebo ze šťáv, ze kterých pochází.
Stářím svou vůni pomalu ztrácí.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Chrudim, Čáslavská 205

Druhy
Podle rostlin a stromů, z kterých se med získává, je nejvíce známý lipový, akátový,
jetelový – vojtěškový, z květů ovocných stromů, řepkový, vřesový, pohankový a
medovicový
Použití
V cukrářské výrobě se kromě perníkových těst ještě používá k výrobě trvanlivého
pečiva, sušenek, piškotů a sucharů. V bonbonářství se používá k výrobě medových a
karamelových bonbonů.

5.4.

Vejce

Použití
Přidávají se do některých druhů perníkových těst. Nejsou však základní surovinou. V
potravinářství se používají pouze čerstvá slepičí. Jejich použitím se výrazně zvyšují a
zlepšují nejen vzhledové a chuťové vlastnosti cukrářských výrobků, ale i jejich
nutriční hodnota. Díky vejcím jsou cukrářské výrobky velmi výživné a také by bez
nich nebylo možno většinu cukrářských výrobků vyrobit. Všechna vejce uváděná do
prodeje musí vyhovovat normám. Pro průmyslové zpracování a pro cukrářskou
výrobu mohou být dodávána vytlučená vejce jako vaječná směs- melanž, vaječné
žloutky nebo bílky uváděné pod společným názvem vaječná hmota.
Charakteristika a složení
Vejce je v podstatě velká buňka se zárodkem budoucího živočicha a se zásobou
všech nutných živin pro jeho počáteční vývoj. Zárodek a živiny jsou účelně chráněny
skořápkou.
skořápka - tvoří bílý až nahnědlý obal vejce. Tvar je vejčitý, na jednom konci tupější.
Skořápka je složena z minerálních látek, v nichž převažují sloučeniny vápníku. Má
ochrannou funkci a svou pórovitostí umožňuje dýchání zárodku budoucího živočicha.
Je nepropustná pro kapaliny, ale pro plyn ne.
blána – je přímo pod skořápkou. Přiléhá, těsně k ní až na malou část na tupém
konci, kde vytváří vzduchovou bublinu. Ta vzniká tím, že se po snůšce ochladí a
pórovitou částí nasaje více vzduchu mezi blánu a skořápku. Vzduchová bublina se
časem zvětšuje, protože vysychá voda obsažená ve vejci.
bílek – skládá se z několika vrstev. Od skořápky je oddělen podskořápkovou blánou
a sám je ještě uložen v bílkové bláně. Obě blány se na tupém konci vejce od sebe
oddělují a vytvářejí mezi sebou vzduchovou bublinu. Jsou v něm dále provazce
tuhého bílku, které udržují kulovitý žloutek ve středu vejce. Obsahuje plnohodnotné
bílkoviny ovoalbumin a ovoglobulin. Jsou v něm obsaženy minerální látky, a to
vápník, fosfor, železo, síra, vitamín B2, stopy ovolecitinu, cholesterolu a glukózy.
Bílek má velkou šlehatelnost, kterou způsobuje vaječný mukoid. Má zásaditou reakci,
je mísitelný s vodou, teplem se sráží – koaguluje. Koagulace nastává dříve než u

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Chrudim, Čáslavská 205

žloutku. Čerstvý bílek má být hustý, průhledný, čistý, bez krvavých či jiných
nepřirozených skvrn. Stářím řídne.
žloutek – je obalen tenkou blanou, má tvar mírně zploštělé koule a je žluté až
oranžové barvy. Zárodek je umístěn na žloutku a má podobu malého nepravidelného
terčíku. Obsahuje bílkoviny (fosfoproteidy vitelin a levitin), minerální látky (vápník,
fosfor, železo a síra) a vitamíny (A, B1, B2, PP, D). Čerstvý žloutek má být pevný,
kulatý, pravidelný, vysoký a čistý. Barva je žlutá až silně oranžová a je závislá na
potravě slepic. Tmavší žloutky obsahují více vitamínu A. Žloutek má být ve vejci
nepohyblivý, ve středu vejce. Stářím řídne a roztéká se.
Podíl hlavních částí slepičích vajec (bílku, žloutku a skořápky), není stálý. Mění se
podle velikosti vajec a je ovlivněn dobou snůšky a plemenem nosnice. V průměru se
počítá, že z celého vejce tvoří 11% skořápka, 57 % bílek a 32% žloutek. V cukrářské
praxi se počítá pouze s tekutým obsahem vajec, a ten je tvořen bílkem asi z 62% a
žloutkem z 38%.
Kvalita vajec závisí zejména na jejich uskladnění. Uchovávají se jen krátkodobě
čistých papírových nebo plastikových proložkách, po 30ks špičkou dolů, kvůli
vzduchové bublině na tupém konci (dýchání vajec).
Hygienické podmínky
Při zpracování vajec a vaječných hmot je nutné dodržovat základní hygienické
podmínky. Zásadně se používají jen slepičí vejce zdravotně nezávadná a řádně
uložená. Vejce se vytloukají ve speciální chladné místnosti, určené pouze pro vejce.
Před vytloukáním každé vejce omyjeme, aby se zabránilo kontaminaci ze skořápek.
Při oddělování a vytloukání vajec používáme čisté nádoby a musíme mít čisté ruce.
Každé vejce nejdříve zkontrolujeme čichem a zrakem. Každé nevhodné vejce ihned
vyřadíme. Při výrobě věnujeme zvlášť velkou pozornost hygieně. Vejce, vaječnou
hmotu nebo rozpuštěnou sušenou hmotu co nejdříve tepelně zpracujeme, nanejvýš ji
krátkodobě uchováme v lednici. Jedině dodržováním těchto zásad je možné zajistit
kvalitu výrobků, zvláště vůni, chuť a bakteriologickou nezávadnost.

5.5.

Koření

Jsou to čerstvé nebo sušené části tropických nebo domácích rostlin. Vyznačuje se
charakteristickou vůní a chutí, které koření dodávají různé silice, oleje či alkaloidy.
Zvýrazňuje lahodnost některých cukrářských výrobků.
Do perníkového těsta se přidává těsně před pečením jako jemně rozemletá směs.
Dnes se dá koupit i směs perníkového koření, která obsahuje – kardamon, koriandr,
muškátový oříšek, hřebíček, skořici, fenykl, zázvor, nové koření, anýz, badyán a
vanilka
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5.6.

Citrusové kůry

Jsou to sušené a jemně mleté kůry z chemicky neošetřených citronů a pomerančů.
V cukrářské výrobě mají široké použití do různých moučníků, perníků a sladkých
omáček.

5.7.

Chemické látky a kypřicí prostředky

5.7.1. Kyselina citrónová
V cukrářské výrobě se kromě perníkových těst, používá především k ochucování
různých polev, hlavně agarových a pektinových. Chuťově se kyselinou citrónovou
upravují ovocné, tukové a máslové náplně, ovocné bílkové krémy, náplně do
punčových dortů a řezů. K inverzi cukru sacharózy se při výrobě medového těsta
používá prášková kyselina.
V přírodě se vyskytuje v různých druzích ovoce, často s jinými organickými
kyselinami. Největší množství této kyseliny obsahují citrony. V produkčních oblastech
se vyrábí z citrónové šťávy. Dnes se vyrábí převážně biochemickou cestou z melasy.
Krystalky kyseliny jsou rozpustné ve vodě a lihu. Je to nejchutnější kyselina, a proto
se používá v potravinářském průmyslu.
5.7.2. Hydrogenuhličitan sodný
V obchodech se prodává pod názvem soda bikarbona neboli zažívací soda. Používá
se k zastavení probíhající inverze při výrobě perníkového medového těsta. Tvoří
součást kypřidla nazývaného kypřicí prášek do pečiva. Více se používá při výrobě
trvanlivého pečiva, sušenek a oplatek.
5.7.3. Kypřicí prášek do pečiva / do perníku
Je to kypřicí prostředek, z něhož se za přítomnosti vody chemickou reakcí uvolňuje
kypřicí plyn- oxid uhličitý. Kypřicí prášek je směs hydrogenuhličitanu sodného,
hydrogensoli, některé slabé kyseliny, např. vinné, citrónové, fosforečné a tzv. plniva,
což bývá bramborový škrob nebo sójová mouka. Kypřicí prášek je jemný suchý, bílé
barvy a bez pachu. Plnivo chrání kypřicí prášek před rozkladem vzdušnou vlhkostí.
Proto je třeba ho uchovávat v suchu.

6. Výroba perníku
Zahrnuje 5 fází - příprava a zadělání medového perníkového těsta, odležení těsta,
úprava těsta k pečení, tvarování těsta a pečení, konečná úprava pečených výrobků plnění, zdobení.
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Po upečení se doporučuje perníčky nechat vychladnout na kovové mřížce, aby je
pára nepotrhala a nezdeformovala. Nejvhodnější je zdobit je až po několika dnech od
upečení (první 2 dny ještě musí tzv. dozrát a vyschnout, aby se poleva a glazura
neodlupovala). Hotové perníky určené na ozdobu skladujeme v suchu a temnu. Při
domácí výrobě, perníky určené ke konzumaci skladujeme v místnosti s vyšší vlhkostí
nebo v krabici s krajícem chleba a půlkou jablka (kvůli změknutí).
Pro výrobu perníků existuje velké množství receptur. Základní suroviny bývají vždy
mouka, vejce, med, cukr moučka a perníkové koření. Dalšími surovinami se
receptury liší. Existují také různé způsoby výroby. U některých těst se suroviny pouze
smíchají a vypracuje se těsto, u jiných se svaří med s vodou, nahřívají se vejce med
a tuk nad vodní párou atd. Každý si proto musí najít a vyzkoušet který způsob výroby
a které těsto mu bude vyhovovat nejvíce.
základní recept:
650g hladké mouky (může být pšeničná nebo žitná)
240g moučkového cukru
1 lžička jedlé sody
1 lžička mleté skořice
1 lžíce perníkového koření
2-3 lžíce kakaa
50g 100% tuku (omega)
4 vejce
100g medu
Smícháme všechny sypké suroviny, přidáme vejce, rozehřátý tuk a med a
vypracujeme v hladké těsto. Důkladně vypracované těsto zabalíme do fólie a
necháme odležet minimálně 24h. v chladu.

7. Pomůcky a doplňkový materiál
Pro výrobu perníků se používají různé formy na vytlačování, vykrajovátka, formy na
3D perníky, váleček, nerez mísy a hrnce, štětec na potírání, plechy, pečící papír,
zdobící jednorázové sáčky, papírové kornoutky, cedníky, lžíce, nůžky, pomůcky na
vykrajování a vypichování ozdob z mandlové hmoty. Jako doplňkový materiál se dále
používají např. mašle, špejle, celofán, ozdobné krabičky, svíčky, celé koření, ozdoby,
jádroviny ve skořápkách a jiné.
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Obrázek 1

Obrázek 2

Obrázek 3

8. Zdobící techniky a dohotovení

Obrázek 4

Zdobené perníčky se dohotovují, různými polevami (např. kakaové, tukové, bílkové)
a glazurami. Na drobné ozdoby nebo potažení se používají modelovací hmoty ručně
připravované (modelovací mléčná hmota) nebo kupované (modelovací hmota
Formix, white icing…). Zdobící polevy a glazury se na perníčky stříkají papírovými
nebo měkkými igelitovými kornouty s malou hladkou špičkou nebo pouze
s ostřiženým rohem kornoutu. Na trhu se objevila instantní bílková hmota - Královská
glazura, která je mezi pernikářkami čím dál oblíbenější pro svou snadnou přípravu a
hladkou konzistenci. Pomocí této glazury se dá vytvořit i ta nejjemnější krajka.
Nejnovější zdobící technikou je sugarveil (zdobení jedlou krajkou). Je to odlévání
speciální bílé vyšlehané hmoty do pružných silikonových forem ve tvaru širokého
pruhu s jemnou strukturou. Takto připravená hmota se nechá usušit a pak se z ní
odstřihují kousky a pomocí lepidla na jedlý papír se přilepují na perníčky. S touto
krajkou se musí zacházet velmi opatrně, protože je velmi křehká. Další speciální
technikou je pergamo (pracuje se speciálním papírem). Běžnou zdobící technikou je
zdobení pomocí základní bílkové polevy. Perníky se však dají zdobit i bílou
čokoládou. Nedocílíte sice jemných krajkových ozdob, ale práce s ní je jednoduchá,
tudíž je vhodná hlavně pro začátečníky. Dnes se dají koupit také již hotové
různobarevné glazury v malých tubách, kterými se perníky přímo zdobí.
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9. Glazury
9.1.

Základní bílková glazura

170g moučkového cukru
1 bílek
citrónová šťáva
několik kapek octa
Suroviny se několikrát přecedí přes síto, smíchají se a třou se do hladké hmoty,
potom se ještě jednou přetře hmota přes síto, aby se zjemnila.

9.2.

Královská glazura

100g sypké směsi (obsahuje sušený bílek, třtinový cukr, rýžový škrob…)
14g vody
Suroviny se smíchají a ručním šlehačem se vyšlehají (min. 2 minuty), hmota musí být
hladká, jemná a ani po delší době nesmí klihovatět, dá se libovolně i ředit, barví se
gelovými barvami.

10. Polevy
10.1.

Rumová

480g moučkového cukru
2 lžíce tuzemáku
1 lžíce teplé vody
Vše důkladně utřeme a ihned použijeme k polití.

10.2.

Tmavá medová

2 lžíce medu
1 lžíce vody
1 lžíce kakaa
5g másla
Med s vodou povaříme, odstavíme, přidáme kakao a máslo a dobře rozmícháme.

10.3.

Pomerančová

180g moučkového cukru
šťáva a kůra z 1 pomeranče
2 lžíce vody (dle hustoty polevy)
Vše důkladně utřeme a ihned použijeme k polití.

10.4.

Kakaová

100g kakaové polevy (čokolády)
30g ztuženého tuku (omega)
Kakaovou polevu i tuk nahřejeme nad vodní párou a smícháme, důkladně
vymícháme.
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11. Náplně
11.1.

Čokoládo – smetanová

150g kakaové polevy
150g smetany 33%
1 lžička glukózy
0,25 lžičky perníkového koření (nebo kávy, likéru a jiného koření)

11.2.

Ořechová na pečení

100g mletých lískových nebo vlašských ořechů
1 vejce
60g moučkového cukru
1 lžíce kukuřičného škrobu
Další možné náplně jsou např. povidlová s tuzemákem a ořechy, ovocná tmavá
(ovocná pomazánka vícedruhová) s drobečky, ovocná světlá (pomazánka
meruňková) se skořicí a tuzemákem, pomerančová a citrónová.

11.3.

Ovocná – rumová

200g ovocné náplně (ovocné pomazánky)
300g hladké mouky (i více pokud je těsto řidší)
trochu skořice (dle chuti)
5g tuzemáku
0,5 lžičky koření do perníku
50g vlašských ořechů (mletých)
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12. Výrobky
12.1.

Perníky vytlačované (figurální)

Vyrábí se vtlačováním do vyřezávaných dřevěných forem. Před pečením se formy
musí dostatečně vysypat moukou, aby se těsto na formu nelepilo. Z těsta se vyválí
plát, vtlačí se do formy a ořežou se přebytečné okraje. Vytlačené perníky se položí
na plech s pečícím papírem a pečou při 160-180°C. Po upečení se ihned potírají
rozšlehaným vejcem s kakaem, nebo karamelem (pro zvýraznění tvarů).

12.2.

Perníky na způsob sušenek

základní recept:
400g hladké mouky
140g moučkového cukru
60g tuku
2 vejce
2 lžíce medu
1 lžíce perníkového koření
V míse smícháme všechny suroviny a vypracujeme hladké těsto. Zabalíme do
potravinářské fólie a dáme do lednice minimálně na 12h. odležet.

12.3.

Perníky na ozdobu

základní recept:
250g medu
100ml vody
1 lžíce perníkového koření
mouku podle hustoty těsta
Med svaříme s vodou a vmícháme sypké suroviny. Vypracujeme hladké, dostatečně
tuhé, ale plastické těsto. Tvarovat můžeme ihned. Pečeme na pečícím voskovaném
papíře na střední teplotu.
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12.4.

Perníky vypichované – vykrajované

Obrázek 5

Obrázek 6

Vyrábí se vypichováním a vykrajováním nejrůznějších tvarů z vyváleného
perníkového těsta. Pečou se na plechu s pečícím papírem při teplotě 180°C . Před
pečením se potírají rozšlehaným vejcem.
12.4.1.
Recept - světlý perník
400g hladké mouky
140g cukru moučky
50g másla
2 vejce
2 lžíce medu
1 lžička jedlé sody
1 lžička koření do perníku
12.4.2.
Recept - tmavý perník
250g hladké mouky
80g moučkového cukru
30g másla
80g medu
1 větší vejce
5g jedlé sody
0,5 lžičky perníkového koření
pomerančovou kůru dle chuti
10g vanilkového cukru
10g ovocné náplně (ovocné pomazánky)
1g kyseliny citrónové
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12.5.

Perníčky plněné - polévané

Obrázek 7

Jsou to perníčky plněné různými náplněmi (marcipánová, ovocná - ovocná
pomazánka, ovocná – rumová, pomerančová, ořechová, čokoládová ganage) a
polévané různými polevami (kakaová – tmavá, kakaová - bílá, tuková). Zdobí se
jádrovinami, kakaovou polevou, kytičkami z modelovacích hmot atd. V Pardubicích
se dají koupit originální kousky. Buď jednotlivě, nebo mini kousky v „bonboniérách“.
Jejich náplně mají i zvláštní příchutě – např. čokoládová s pepřem, čokoládová
s chilly, kávová, likérová atd.
recept základní:
250g moučkového cukru
1 kypřicí prášek do pečiva
2 vejce
Všechny suroviny smícháme a vypracujeme na hladké měkké těsto, které necháme
minimálně 2h. odležet v lednici. Vykrájíme stejné tvary, položíme na pečící papír a
pečeme při 180°C. Upečené slepujeme nugátovou náplní, ovocnou náplní (ovocnou
pomazánkou) nebo ovocnou, rumovou náplní s ořechy. Poléváme kakaovou, nebo
tukovou polevou a zdobíme dle příležitosti, ke které jsou perníky určené (velikonoce,
vánoce, svatby)
Dalším vhodným těstem na slepované perníčky je recept na tmavé perníky (u
vypichovaných).

12.6.

Vitrážové perníčky

Tyto perníčky se dají použít jako ozdoba, ale jsou také velice chutné. Jejich středy
obsahují drcené tvrdé ovocné bonbony (bonpari), které se pečením roztaví a rozlijí.
Po upečení vypadají jako barevná sklíčka.
Nejvhodnějšími recepty pro jejich výrobu jsou ty na světlý a tmavý perník (u
vypichovaných). Nejlépe drží svůj tvar. Pečou se běžným způsobem (jako
vypichované), jen po vykrojení středu se položí na silnější voskovaný pečící papír a
do jejich středu se nasypou drcené bonbony. Po upečení se nechají zchladnout.
Jejich odlupování potřebuje trochu zručnosti a trpělivosti. Dále se mohou ještě zdobit
bílou glazurou nebo jen nechat bez ozdoby.
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12.7.

Perníčky medové

Jsou to tradiční medové perníčky obalované v cukrové polevě. Jsou k dostání i
balené v obchodech.
základní recept:
400g hladké mouky
150g medu
1 vejce
0,5 prášku do perníku
1 lžička sody
2 lžičky perníkového koření
citrónová kůra
cukrová poleva:
200g cukru moučky
100g cukru moučky 20g vanilkového cukru
1 bílek
50g vlašských ořechů mletých
3 lžíce tuzemáku

12.8.

Perníčky plněné před pečením

Obrázek 8

Obrázek 9

Tyto perníčky se od ostatních liší, tím, že se s náplní přímo pečou. Náplně mohou být
různé
(např. ořechová, povidlová, marcipánová). Po upečení se posypou cukrem nebo se
potahují různými polevami. Prodávají se také hotové plněné švestkovými povidly.
základní recept:
260g hladké mouky
100g medu
1 vejce
1 lžička sody
50g tuku (Hera)
1 lžička perníkového koření
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1 vejce na potření
mandle na ozdobu
Suroviny smícháme, zpracujeme v hladké těsto. Necháme 2h. odležet v chladnu.
Těsto vyválíme na 2 pláty, na jeden naklademe malé porce ořechové náplně na
pečení nebo povidlové náplně. Překryjeme druhým plátem těsta a naplněná místa
vypíchneme kulatým vykrajovátkem nebo malou sklenicí. Potřeme vejcem, nalepíme
polovinu oloupané mandle a pečeme, na pergamenovém papíře při 180°C.

12.9.

Perníková roláda

základní recept:
300g hladké mouky
25g tuku
3 vejce
4 lžíce medu
4 lžíce mléka
2 lžíce tuzemáku
2 lžíce kakaa
1ks prášku do perníku
náplň:
200g švestkových povidel
50g vlašských ořechů sekaných nahrubo
1 vejce - na potřen
10g cukru na posypání

12.10. Litý perník

Obrázek 10

Příprava litého perníku je různá. Můžete si zakoupit již připravenou směs od různých
firem nebo si doma vyrobit různé druhy litého perníku. Dále se litý perník může různě
prokapávat likéry a ovocnými sirupy nebo se může jen proříznout a promazat
ovocnou náplní (ovocnou pomazánkou). Receptury se liší použitými surovinami. Do
některých se kvůli vláčnosti může přidat nastrouhané ovoce (např. jablka nebo
hrušky) a do jiných se kvůli chuti přidávají např. jádroviny
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12.10.1.

Litý perník s kakaovou polevou

570g hladké mouky
340g cukru krupice
2 vejce
250ml oleje
500ml mléka
2ks kypřicího prášku do perníku
40g kakaa
dohotovení:
250g kakaové polevy
100g másla nebo omegy
40g sekaných ořechů na posypání
12.10.2.
Jablečný perník
500g jablek strouhaných
500g cukru krupice
500g polohrubé mouky
1 lžička sody
2dcl oleje
2 lžíce kakaa
3 vejce
0,5 perníkového koření
Vejce šleháme s cukrem a olejem, přidáme sypké suroviny, nakonec jablka a
hotovou hmotu nalijeme na vymazaný a moukou vysypaný hluboký plech. Pečeme
při 200°C a po upečení a zchladnutí polijeme kakaovou polevou a posypeme
ořechy.

12.11. Tvrdý perník na strouhání

Obrázek 11

Tento perník má svou charakteristickou vůni a tvrdost. Používá se většinou ke
strouhání (jako posyp na moučníky a jako přísada do různých perníkových náplní).
Lze ho koupit hotový balený nebo si ho můžeme upéct doma. Z obou se dá také
zhotovit chutný a rychlý perníkový pamlsek.
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12.11.1.
Tvrdý perník s kakaovou polevou
3 celé perníky na strouhání
300g kakaové polevy (čokolády)
100g 100% tuku (omega)
100ml tuzemáku
100g kokosu na obalení
Perník nakrájíme na malé kousky, lehce namočíme v tuzemáku s převařenou vodou,
ihned potáhneme v kakaové polevě s omegou a obalíme v kokosu
12.11.2.
Tvrdý perník s máslovou polevou
3 celé perníky na strouhání
250g másla
300g cukru moučky
3 lžíce mléka
1,5dcl tuzemáku
Perník nakrájíme na malé kousky. Všechny ostatní suroviny smícháme v hrnci nad
vodní párou. Nakrájené kousky obalujeme v polevě a dáváme okapat na pečící
papír. Po okapání a částečném vsáknutí polevy obalujeme v kokosu.

12.12. Bezlepkové perníčky

Obrázek 12

Jedná se o perníčky pro lidi se zvláštní dietou (celiaky). Obsahují speciální druhy
mouky, která neobsahuje lepek (kukuřičná, sojová, špaldová atd.).
základní recept:
200g kukuřičné mouky
200g hladké sojové mouky
170g moučkového cukru
50g másla
2 vejce
1 lžíce tuzemáku
3 lžíce tekutého medu
1 lžička sody
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1 lžička perníkového koření
Suroviny smícháme, vypracujeme těsto a necháme odležet. Vyválíme těsto na plát,
vykrájíme různé tvary a upečeme při 180°C na pečícím papíře. Ihned po upečení
polijeme pomerančovou polevou.

12.13. Bio perníčky
Jedná se o perníčky připravené ze speciálních bio potravin zakoupených většinou
v obchodech se zdravou výživou.
základní recept:
300g bio špaldové mouky (jemně mleté)
300g bio pšeničné mouky (jemně mleté)
100g třtinového cukru
250g medu
30g javorového sirupu
80g másla
3 žloutky
2 lžíce mléka
2 lžičky perníkového koření
špetka soli
1 vejce (na potření)
2 lžíce mléka (do vejce na potření)
1 lžička cukru (do vejce na potření)
V hrnci necháme rozpustit cukr, med, sirup a mléko, promícháme a necháme
vychladit. Do mísy vsypeme sypké suroviny, přidáme medovou směs a vypracujeme
na hladké těsto. Vyválíme na 5mm silný plát a vykrájíme různé tvary. Pečeme na
pečícím papíře při 180°C, a hotové horké potíráme vejcem s oslazeným mlékem.

12.14. Dia perníky

Obrázek 13

Jedná se o perníky pro pacienty s cukrovkou nebo trpící obezitou. Tyto perníčky
neobsahují cukr, pouze med, fruktózu nebo umělá sladidla. Existuje velké množství
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receptu, jak na litý perník, tak na pevné perníčky. Na litý se dá koupit již připravená
sypká směs, která se snadno připravuje. Většinou se přidá jen tekutina a vejce.
základní recept:
250g hladké mouky
75g medu
1 vejce
0,5 lžičky jedlé sody
1 lžička perníkového koření
70g fruktózy
1 vejce na potření
náplň:
200g dia ovocné pomazánky
50g mletých vlašských ořechů
5g tuzemáku
Vyšleháme vejce s fruktózou a medem, přidáme všechny sypké suroviny a
vypracujeme hladké těsto. Zabalíme do fólie a necháme den v lednici odležet.
Vyválíme na 5mm silný plát a vykrájíme různé tvary. Pečeme při 180°C na pečícím
papíře a hotové ihned potřeme vejcem. Můžeme zdobit bílkovou polevou, jen místo
moučkového cukru použijeme fruktózu. Na ovocnou náplň smícháme všechny
suroviny a lehce vyšleháme.

12.15. Perníky umělecké - 3D
Jedná se o zvláštní výrobky z perníkových těst. Jsou speciálně tvarované před nebo
po upečení a zdobené nejrůznějšími složitějšími technikami. K jejich dohotovení se
používají speciální pomůcky a pomocný materiál (na vytvarování před pečením různé 3D formy, formičky, mísy a kovové podpěry). Některé se zdobí či potahují
modelovacími hmotami. Tyto perníky se pro svou dlouhou a náročnější přípravu
vyrábějí většinou pouze na soutěže a k různým významným událostem.
Některé výrobky by se daly nazvat až uměleckými díly.

Obrázek 14
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12.16. Perníky k různým příležitostem
12.16.1.
Vánoce
- adventní věnec, perníčky na špejli, ozdoby na stromek

Obrázek 16

Obrázek 15

12.16.2.

Velikonoce

- perníčky na špejli, 3D vejce na zavěšení, vypichované tvary

Obrázek 17

12.16.3.
-

Obrázek 18

Svatby

plněná srdíčka, 3D perníky zdobené modelovací hmotou, vypichované tvary

Obrázek 19

12.16.4.

Dětské

- pohádkové a filmové postavičky, zvířátka, kytičky, perníčky vypichované
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13. Pracovní list
1. Kde bylo jako první objeveno pečivo z mouky a medu?
2. Vyjmenujte 3 nejznámější česká i evropská města vyhlášená díky perníku.
3. Jak se jinak říká perníku, který se dříve vytlačoval do dřevěných forem?
4. Čím se po upečení potírá vytlačovaný perník?
5. Vyjmenujte základní suroviny pro výrobu perníkového těsta.
6. Kterých 5 druhů medu znáte?
7. Popište základní složení vajec.
8. Vyjmenujte druhy koření používané do perníkových těst.
9. Které chemické látky se používají při výrobě perníku?
10. Které náplně do perníků znáte?
11. Jaké polevy se nejčastěji používají při výrobě perníků.
12. Vyjmenujte alespoň 5 druhů výrobků z perníkového těsta.
13. Popište výrobu vitrážových perníčků.
14. Kterými náplněmi můžete plnit perníčky před pečením?
15. Popište stručně výrobu modlitbiček.
16. Čím se plní perníková roláda?
17. Popište výrobu perníkových kostiček s použitím perníku na strouhání.
18. Kdo je to celiak?
19. Čím se polévají medové perníčky – ruměnky?
20. Jaká mouka se používá do bezlepkových perníčků?
21. Čím se dá nahradit cukr při výrobě dia perníčků?
22. Které pomůcky se používají při výrobě 3D perníčků,
23. Které výrobky z perníkového těsta se dají vytvořit na vánoce?
24. Jakými glazurami můžete zdobit perníčky?
25. Které výrobky Vás nejvíce zaujaly a proč?
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Zpracovala: Petra Tatíčková

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Chrudim, Čáslavská 205

1 obsah
1
2

3

4

5

6

obsah ..................................................................................................................................2
těsta, hmoty .........................................................................................................................3
2.1
ořechové ......................................................................................................................3
2.2
lité ................................................................................................................................3
2.3
pevné rumové ..............................................................................................................3
náplně .................................................................................................................................4
3.1
meruňková ...................................................................................................................4
3.2
pistáciová .....................................................................................................................4
3.3
kaštanová .....................................................................................................................4
3.4
čokoládovo-švestková ..................................................................................................4
ozdoby.................................................................................................................................5
4.1
z mléčné modelovací hmoty .........................................................................................5
4.2
z cukrové modelovací hmoty (Whiteicing) ....................................................................5
4.3
krajky z hmoty ,,Magic dekor“ ......................................................................................5
výrobky ................................................................................................................................6
5.1
perníkové muffiny (cup cakes) .....................................................................................6
5.2
perníkové košíčky ........................................................................................................7
5.3
perníková, nepečená ,,lízátka“ (cake pops) .................................................................8
5.4
bezlepkový perníkový dort ...........................................................................................8
5.5
perníkový pohárek........................................................................................................9
zdroje ................................................................................................................................10

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Chrudim, Čáslavská 205

2 těsta, hmoty
2.1 ořechové
400g hladké mouky
150g cukru moučky
80g vlašských ořechů
5g jedlé sody
50g másla
50g sádla
120g medu
10g perníkového koření
1 vejce na potření
Všechny suroviny smíchat , vypracovat těsto a nechat odležet nejlépe do druhého dne.

2.2 lité
570g hladké mouky
340g cukru krupice
2 vejce
250ml oleje
500ml mléka
20g kypřicího prášku do perníku
40g kakaa
Vejce, cukr olej utřít, přidat mléko a přimíchat ostatní sypké suroviny.Vymíchat v hladkou
hmotu.

2.3 pevné rumové
250g hladké mouky
100g moučkového cukru
1 větší vejce
125g tuku
30g rumu
30g medu
5g l jedlé sody
10g perníkového koření
Všechny suroviny spojit a vypracovat hladké těsto.
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3 náplně
3.1 meruňková
100g kompotovaných meruněk
120g meruňkového džusu
20g vanilkového pudinku
1g kyseliny citrónové
17g cukru krupice
15g meruňkové marmelády
Meruňky rozmixovat. Svařit džus s cukrem a pudinkem, přidat meruňkové pyré a marmeládu a
nechat vychladit.

3.2 pistáciová
250g pomazánkového másla
100g pistáciové pasty
80g moučkového cukru
20g rumu
Všechny suroviny smíchat a utřít do hladké hmoty.

3.3 kaštanová
250g másla nebo mascarpone
100g kaštanového pyré (slazeného, chlazeného)
20g moučkového cukru
Všechny suroviny smíchat a vyšlehat do hladké hmoty.

3.4 čokoládovo-švestková
500g švestek kompotovaných
60g krupicového cukru
60g třtinového cukru
20g vanilkového cukru
150g 60% pravé čokolády
20g rumu
Švestky s cukry rozvařit, propasírovat a přidat rozpuštěnou čokoládu. Nechat vychladit a
přimíchat rum. Pokud je potřeba, zahustit perníkovými drobečky.
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4 ozdoby
4.1 z mléčné modelovací hmoty

Obrázek 1

recept:
250g moučkového cukru
125g sušeného mléka
25g medu
25g vody
12g omegy
5g vanilkového nebo mandlového aroma
Cukr a sušené mléko přesít. Smíchat všechny suroviny a vypracovat v hladkou pevnou hmotu.
Obarvit gelovými barvami a modelovat nebo vykrajovat ozdoby různých malých tvarů (např.
kytičky, srdíčka, ovoce, lístky včelky apod.)

4.2 z cukrové modelovací hmoty (Whiteicing)
Jedná se o ozdoby malých tvarů, modelovaných nebo vykrajovaných z kupované modelovací
cukrové hmoty Whiteicing. Hmota se barví gelovými barvami a ozdoby se z ní tvarují stejným
způsobem jako z mléčné modelovací hmoty.

4.3 krajky z hmoty ,,Magic dekor“
Jedná se o ozdoby lepené jedlým cukrářským lepidlem přímo na perníky. Tyto ozdoby se
vyrábějí smícháním sugarveil sypké směsi s vodou, natřením na silikonovou formu a
vysušením v troubě při 60°C. Po vysušení se krajka sloupne a ihned lepí na připravené
perníčky.
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5 výrobky
5.1 perníkové muffiny (cup cakes)

Obrázek 2

Jsou to malé porce pečené v papírových košíčcích. Na jejich přípravu si můžeme zakoupit již
připravenou směs od různých firem nebo si doma vyrobit různé druhy litého perníku. Dále se
tento perník po upečení může různě
prokapávat likéry, ovocnými sirupy nebo se může plnit ovocnou náplní (marmeládou nebo
vařenou ovocnou náplní). Do některých receptur se kvůli vláčnosti může přidat nastrouhané
ovoce (např. jablka nebo hrušky) a do jiných se kvůli chuti přidávají např. jádroviny
litá hmota na cca 80 mini
570g hladké mouky
340g cukru krupice
2 vejce
250ml oleje
500ml mléka
20g kypřicího prášku do perníku
40g kakaa
Vejce šlehat s cukrem a olejem, přidat sypké suroviny a mléko a hotovou hmotu nalít do
připravených pečících papírových košíčků. Péct při 180°C a po upečení a zchladnutí plnit
ovocnou náplní.
náplň – meruňková
100g kompotovaných meruněk
120g meruňkového džusu
20g vanilkového pudinku
1g kyseliny citrónové
17g cukru krupice
15g meruňkové marmelády

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Chrudim, Čáslavská 205
Meruňky rozmixovat. Svařit džus s cukrem a pudinkem, přidat meruňkové pyré a marmeládu a
nechat vychladit.
Do zchladlých muffinů udělat uprostřed tvarovací špičkou otvor, naplnit meruňkovou náplní a a
vrch potřít také touto náplní. Vrch ozdobit modelovací mléčnou hmotou, modelovací cukrovou
hmotou nebo obarveným máslovým krémem.

5.2 perníkové košíčky

Obrázek 3

Těsto:
250g hladké mouky
100g moučkového cukru
1 větší vejce
125g tuku
30g rumu
30g medu
5g l jedlé sody
10g perníkového koření
Všechny suroviny spojit a vypracovat hladké těsto. Nechat odležet v chladu. Po odležení plnit
do formiček ve tvaru košíčků a péct při 180°C.
náplň pistáciová
250g pomazánkového másla
100g pistáciové pasty
80g moučkového cukru
20g rumu
Všechny suroviny smíchat a utřít do hladké hmoty.
náplň kaštanová
250g másla nebo mascarpone
100g kaštanového pyré (slazeného, chlazeného)
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20g moučkového cukru
Všechny suroviny smíchat a vyšlehat do hladké hmoty.
Pod krém do košíčků přidat brusinkovou nebo rybízovou pomazánku Navrch nastříkat řezanou
trubičkou náplň (kterou je možné ještě dochutit, dosladit) a ozdobit kytičkou nebo mrkvičkou
z mandlové hmoty.

5.3 perníková, nepečená ,,lízátka“ (cake pops)

Obrázek 4

Jedná se o kulaté tvary z nepečené perníkové hmoty, napíchnuté na tyčce nebo špejli, polité
kakaovou polevou nebo bílou čokoládovou polevou a doplněné ozdobou z modelovacích
hmot.
Hmota:
300g perníkových drobečků
40g ovocné rybízové pomazánky
20g rumového aroma
60g másla
Vše smíchat podle chuti a konzistence. Vymodelovat kuličky, nechat zatuhnout a potahovat
v kakaové polevě (bílé nebo tmavé). Zdobit předem připravenými ozdobami z modelovacích
hmot.

5.4 bezlepkový perníkový dort
Těsto:
400g bezlepkové mouky
2 vejce
70g medu
60g tuku
2g skořice
2g jedlé sody
150g moučkového cukru
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Vše se smíchá a vypracuje v hladké těsto. Nechá se odležet nejlépe 24h.
kokosová náplň:
200g krupicového cukru
415ml vody
60g salka (slazeného kondenzovaného mléka)
290g jemného kokosu (nejlépe moučky)
200g drobečků bezlepkového perníku
150g rybízové pomazánky
Z vody a cukru svařit cukerný rozvar na slabý let. Nechat vychladit, přidat ostatní suroviny a
vymíchat.
Odleželé těsto rozválet na 2 větší nebo 4 menší pláty, upéct při 180°C a nechat zchladnout.
Poté pomazat ovocnou pomazánkou a naplnit kokosovou náplní. Nechat zatuhnout a vrch
potřít bílou kakaovou polevou a doplnit ozdobami z modelovacích hmot (např. květiny, zvířátka
apod.)

5.5 perníkový pohárek
Náplň:
220g lučiny nebo žervé
100g másla
40g medu
30g rybízové pomazánky
2g rumu
200g hrubých drobků z ořechových perníků (viz. ořechové těsto)
Lučinu, a máslo utřít s medem v hladký krém. Perníkové drobky promíchat s rybízovou
pomazánkou a rumem. Na dno malých sklenic nebo plastových pohárků vrstvit střídavě náplň
a drobky. Nechat zatuhnout v chladu a poté vrch dozdobit čerstvým ovocem a ozdobným
plátkem čokolády.
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6 zdroje
Text - vlastní zdroje
Obrázky 1- 4 - vlastní zdroje
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umělecké perníky
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Příručka pro výuku
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1. receptury
1.1. perníková špaldová očka
300g špaldové mouky
150g moučkového cukru
200g másla
80g kokosu
80g mletých lískových ořechů nebo mandlí
2 menší žloutky
5g kypřicího prášku
5g perníkového koření
2g pomerančové kůry
200g ovocné rybízové pomazánky (marmelády) na plnění
Všechny suroviny smíchat, vypracovat v těsto, dle potřeby naředit mlékem a nechat odležet
v lednici. Z odleželého těsta tvarovat kuličky na plech, udělat důlky a naplnit předem
vyšlehanou rybízovou pomazánkou. Péct při 180°C.

1.2. perníčky – knoflíčky

Obrázek 1

500g hladké mouky
5g kypřicího prášku
120g moučkového cukru
100ml medu
10ml smetany
120g másla
10g perníkového koření
150g ovocné pomazánky (marmelády) na slepování
Všechny suroviny smíchat, vypracovat v těsto a nechat odležet v lednici. Odleželé těsto
vyválet, vykrájet kulaté tvary, potřít vajíčkem, vypíchnout úzkým brčkem dírky, a péct při
180°C. Hotové perníčky slepovat ovocnou pomazánkou a zdobit vrch barevnou modelovací
hmotou nebo královskou glazurou.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Chrudim, Čáslavská 205

1.3. perníkový dort
1.3.1. korpus (pláty)
800g hladké mouky
600g krupicového cukru
500g másla
200g medu180ml mléka (dle potřeby přidat)
100g jemně mletých mandlí
8g perníkového koření
2g jedlé sody
Nad párou rozpustit máslo, cukr, vejce, med a přidat sypké suroviny. Nakonec pomalu
přimíchat mléko dle potřeby a utřít do hladké hmoty. Rozdělit na 5 větších, 5 středních a 5
malých dílů. Rozetřít na pečící papíry a upéct při 180°C. Ještě horké vykrajovat kulatými
formami na požadované velikosti.
1.3.2. náplň
2 kondenzovaná mléka
800g pomazánkového másla
500g mascarpone
10g citrónové kůry
100g citrónové pomazánky (marmelády)
Kondenzované mléko v plechovce nechat 2h uvařit (zkaramelizovat) ve vodní lázni. Po
vychladnutí vyšlehat s mascarpone, pomazánkovým máslem a dochutit citrónovou kůrou a
pomazánkou. Promazat všechny perníkové placky dle velikostí, nechat zatuhnout a osypat
zbylými drobečky nebo jen ovázat stuhami a ozdobit malými perníčky.

2. těsta
2.1. medové těsto na slepovaná zvířátka
600g hladké mouky
280g moučkového cukru
4g jedlé sody
5g perníkového koření
200g másla
180g medu
4 vejce
20g vanilkového cukru
3g pomerančové kůry
10g meruňkové pomazánky (marmelády)
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Nejdříve si rozehřát med a nechat vychladnout. Potom všechny suroviny smíchat a vypracovat
ve vláčné těsto. Nechat minimálně 24h. odležet v lednici. Těsto vyválet a vypichovat
požadované tvary. Péct při 170°C.

2.2. skořicové perníkové těsto
650g hladké mouky
250g moučkového cukru
40g kakaa
50g másla
15g jedlé sody
15g perníkového koření
10g mleté skořice
4 vejce
Všechny suroviny smíchat a vypracovat v těsto. Nechat odležet a z vyváleného plátu
vykrajovat či vypichovat požadované tvary. Péct potřené vejcem při 170°C na pečícím papíře.

3. náplně
3.1. ořechová
750ml mléka
450g cukru krupice
220g mletých lískových ořechů či arašídů
750g perníkových drobečků (dle hustoty)
150ml rumu nebo aroma
40g kakaa
50g vanilkového cukru
Svařit mléko, cukr, kakao a ořechy. Nechat zchladnout. Do vlažného přimíchat rum a drobečky
a nechat odležet. Plnit měkké perníčky nebo stříkat na perníkové košíčky s ovocnou
pomazánkou.

3.2. tvarohová s mascarpone (na perníkové košíčky)
250g mascarpone
250g tvarohu
100g zakysané smetany
50g moučkového cukru (i více, dle chuti)
30g vanilkového cukru
50g meruňkové nebo citrónové pomazánky (marmelády)
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4. pomůcky
4.1. válečky a dřevěné formy
Jsou to pomůcky k výrobě figurálního perníku. Dřevěné formy jsou vyrobené většinou ze
dřeva ovocných stromů. Používají se k vytlačování perníku. Plastové válečky mají na sobě
vystouplé ornamenty a používají se k vytlačování ornamentů do předem vyváleného perníku.

Obrázek 2

4.2. malé silikonové formy
Používají se ke tvarování ozdob z modelovacích hmot. Drobnými vytlačenými ozdobami se
doplňují malé druhy perníčků. Většími ozdobami se zdobí např. perníkové muffiny.

Obrázek 3

4.3. plastové vyklápěcí formičky
Používají se na výrobu malých nepečených perníkových zákusků. Plní se nepečenou hmotou
z perníkových drobečků, malou dávkou ovocné pomazánky a polévají se čokoládovou
polevou.

Obrázek 4
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4.4. plastové šablony
Používají se na zdobení větších perníčků nebo perníkových dortů, a to přetíráním zdobící
glazury na povrchu.

Obrázek 5

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Chrudim, Čáslavská 205

5. výrobky

Obrázek 6

Obrázek 7

Obrázek 8

Obrázek 9

Obrázek 10

Obrázek 11

Obrázek 12

Obrázek 13

Obrázek 14
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Obrázek 17
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Obrázek 19

Obrázek 20
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6. zdroje
Obrázky 1 – 20 – vlastní zdroje
Receptury a text – vlastní zdroje

