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1. Anotace
Příručka pro výuku Moučníky třetího tisíciletí byla vytvořena v rámci projektu s
názvem Projektové dny – gastronomie v praxi CZ.1.07/1.1.03/03.0063, pro
projektové dny s názvem Moučníky třetího tisíciletí. Je určena jako výukový materiál
pro cílové skupiny žáci i učitelé.
Informace v příručce slouží učitelům při přípravě na vyučování, na probíhající
projektové dny. Žákům (obor cukrář) jsou informace z příručky předávány v průběhu
projektových dnů (kopie), pro shrnutí a zopakování učiva v mezipředmětových
souvislostech slouží pracovní listy, které jsou součástí příručky.
Obsahuje základní informace o surovinách potřebných při výrobě moučníků,
moderních způsobech zpracování klasických surovin, receptury s podrobnými
postupy přípravy,
Příručka bude i nadále využívána v dalších letech v rámci udržitelnosti projektu.
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2. Úvod
Moučníky 3. tisíciletí, jsou mini dezerty a dorty vyráběné z čokolády, ovoce, smetany.
Používají se také jedlé kaštany, mandle, oříšky, ovesné vločky, sušené ovoce.
Máslové krémy jsou nahrazovány krémy z tvarohů, sýrů. Ve velké míře se používá
exotické ovoce, želé, jogurty. Moučníky se zapékají. Důležité je používat suroviny
čerstvé, kvalitní. Používají se ozdoby z čokolády, karamelu, ovoce.
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3. Používané suroviny při výrobě
moučníků 3. tisíciletí
3.1.

Čokoláda

Vyrábí se z kakaových bobů z kakaovníku. Z kakaových bobů odstraníme slupku,
boby zrají ve velkém horku v dřevěných krabicích pod listy banánovníku asi týden.
Poté se boby vysuší. Po vysušení se praží a loupou. Poté se drtí na menší kousky a
melou na prášek, který připomíná pastu, protože je v něm ještě kakaové máslo.
Hmota se dále lisuje, odtéká kakaové máslo v podobě řídké sytě žluté tekutiny.
Zbylou hmotu lze rozdělit na kakao nebo se kakaové máslo přidá zpět ke kakaové
sušině a vznikne primární čokoláda.

Obrázek 1

Poté konšujeme – stroj hněte čokoládu 3 dny při teplotě 60 – 70°C a čokoláda
získává jemnou konzistenci. Následuje chlazení, aby kakaové máslo v čokoládě
dobře ztuhlo. Do takto získaného polotovaru se přidává cukr, sušené mléko nebo
lecitin. Čokoládu můžeme dochutit – oříšky, ovoce, koření.

3.2.

Smetana

Je to v podstatě mléko s vyšším obsahem tuku
Sladká smetana se získává odstřeďováním plnotučného mléka. V odstředivkách se
odstředivou silou oddělí těžká část mléka od lehčí smetany. Získaná smetana se
pasterizuje, rychle zchladí a upraví obsah tuku na předepsané množství. Smetana ke
šlehání se po úpravě tučnosti na 33% nechá zrát 12hod. při 2 – 4°C

3.3.

Třtinový cukr

Získává se z rostliny podobné bambusu – cukrové třtiny. Sklízí se v květnu a v
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červnu, kdy teplé sluneční paprsky přeměňují obsažený škrob a cukr. Třtinový cukr
neprochází procesem chemické rafinace a bělení a neztrácí tak své unikátní a zdraví
prospěšné látky.
Výroba třtinového cukru
Po sklizni je cukrová třtina nasekána na dlouhé kusy, které pak při lisování vypouští
do sběrných nádrží sladkou šťávu. Následuje přefiltrování, mechanické odstranění
nečistot a šetrné odpaření, díky němuž vzniká hustý sirup.
Ten se na základě trojnásobné krystalizace nakonec mění v cukr. Při první
krystalizaci se odděluje jen velmi světlý cukr, při druhé tmavší a při třetí nejtmavší,
který je velmi bohatý na melasu.

3.4.

Melasa

Obsahuje velké množství stopových prvků a důležitých minerálních látek pro náš
organizmus. Vyznačuje se výraznou chutí a hnědou až černou barvou. Pro své
unikátní působení na lidské zdraví je často označována jako černý zázrak.

3.5.

Glukóza

Hroznový cukr, bílá krystalická látka sladké chuti.

3.6.

Mascarpone

Je bílý, jemný, čerstvý krémový sýr vyráběný ze smetany

3.7.

Tvaroh

Je mléčný výrobek, bílé barvy, tužší konzistence, má smetanovou chuť.
vzniká srážením mléčné bílkoviny kasein.

3.8.

Tvaroh

Ořechy vlašské

Jsou plodem ořešáku královského, mají vysoký obsah tuků.

3.9.

Mandle

Je to jádro pecky plodu mandloně obecné

3.10.

Vejce

Mají vysoký obsah plnohodnotných bílkovin, jsou důležitou součástí lidské výživy.
V potravinářství se používají celá vejce, bílky, žloutky.

3.11.

Sušené ovoce

Je to ovoce usušené v sušičkách nebo přírodní cestou. I sušené ovoce má mnoho
vitamínů.
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4. Výrobky
4.1.

Švestkový dort

350 g sušených švestek
50 g sušených švestek
600 g vody
3 KL sody
100 g másla
350 g cukru krupice
250 g hladké mouky
4 vejce

Obrázek 2

Větší množství švestek povaříme s vodou, potom rozmixujeme. Do teplých švestek
přidáme cukr, máslo, vejce, nakonec mouku a sodu. Dáme do formy a vršek
zabalíme do alobalu. Pečeme při 160° ‐ 170°C.
Hmota na prolití korpusu
200 g třtinového cukru
150 g smetany
80 g mléka
18 g pudinku
můžeme přidat rum
Třtinový cukr necháme zkaramelizovat, přidáme smetanu, povaříme a přidáme mléko
s pudinkem a povaříme.
Dort prokrojíme a promažeme touto hmotou, omažeme, polijeme čokoganache.

4.2.

Marcipánová roláda

5 vajec
100 g cukru krupice
100 g hladké mouky
30 g oleje
20 – 40 g nahrubo strouhaného
marcipánu z mrazáku
Ušleháme žloutky s olejem. V další misce si ušleháme bílky s cukrem do pevného
sněhu. Hmoty smícháme a nakonec přimícháme mouku a marcipán. Pečeme na
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200°C.

4.3.

Maková roláda

5 vajec
100 g cukru krupice
100 g hladké mouky
30 g oleje
20 – 40 g máku

Obrázek 3

Ušleháme žloutky s olejem. V další misce si ušleháme bílky s cukrem do pevného
sněhu.
Hmoty smícháme a nakonec přimícháme mouku a mák. Pečeme na 200°C.
Základní recept lze použít na všechny typy rolád (mandlovou, ořechovou, kakaovou,
čokoládovou)
Rolády lze plnit náplní z mascarpone s bílým moussem, na náplň položíme plát
z agaru ovocného, stočíme a omažeme.

4.4.

Mrkvový dort

270 g cukru krupice
4 vejce
350 g másla
170 g hladké mouky
1PL mletého
muškátového květu
1 prášek do pečiva
160 g nahrubo
nastrouhaných loupaných
ořechů
(mandle ve slupce)
Obrázek 4
340 g mrkve (strouhané
nahrubo)
100 g rozinek (nemusí
být)
Vejce vyšleháme s cukrem a máslem. Přidáme ořechy, prášek do pečiva,
muškátový květ, mouku. Nakonec přidáme mrkev
Pečeme při 160° – 170°C
Po upečení nechat stát celý den při pokojové teplotě. Dohotovujeme druhý den.
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Prokrojíme a
čokoganache.

4.5.

promažeme

karamelem

s

pudinkem.

Omažeme

a

polijeme

Cheescake

250 g másla
250 g cukru moučky
3 vejce
350 g hladké mouky
1 prášek do pečiva

Obrázek 5

Máslo ušleháme s cukrem a vejci. Nakonec přimícháme mouku s práškem do pečiva.
Těstem vyložíme dortovou formu a dáme na 10 minut péct při 160°C.
Zapékací hmota
3 vejce
250 g cukru
0,5 l smetany
350 g mléka
100 – 150 ml rumu
37 g pudinkového prášku
1,5 kg tvarohu nebo mascarpone (nebo půl na půl)
Šleháme mascarpone, tvaroh, cukr. Potom přidáme vejce a máslo. Nakonec
přimícháme smetanu s mlékem, pudinkem a rumem. Hmotu nalijeme na předpečený
korpus a pečeme 1,5hod. při 170°C.
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4.6.

Čokoládové mufiny s banánem

24 kousků
1 banán
1 PL citrónové šťávy
1 PL medu
150 g mouky
37 g čokoládového pudinkového
prášku
2 KL prášku do pečiva
1 vejce
40 g vanilkového cukru
60 ml oleje
100 ml jogurtu nebo kyselé
smetany
3-4 PL mléka
práškový cukr na posypání
Výrobní postup
Formu na mufiny vymažeme tukem a vysypeme hrubou moukou nebo do misek
vložíme papírové košíčky. Troubu předehřejeme na 180°C. Mezitím smícháme
citrónovou šťávu s medem a vmícháme do nakrájeného banánu.
Mouku smícháme s pudinkovým práškem a kypřícím práškem do pečiva. Ve větší
misce promícháme vejce s vanilkovým cukrem a olejem, přidáme jogurt nebo
kyselou smetanu a mléko.
Po promíchání vaječné směsi přimícháme připravenou směs mouky s práškem do
pečiva a pudinku na těsto. Na závěr do těsta lehce vmícháme citrónem ochucené
kostičky banánu. Těsto rozdělíme do jednotlivých misek formy, naplníme je jen do
2/3. Pečeme asi 15 minut, pak vše necháme částečně vychladnout na mřížce a
mufiny vyndáme, posypeme moučkovým cukrem.

4.7.

Maliny ve víně Chardonnay

6 porcí:
300 g malin
750 ml bílého vína Chardonnay
1 vanilkový lusk
5 plátků želatiny
250 g krupicového cukru
šlehačka
Výrobní postup
Maliny zalijeme lahví bílého vína Chardonnay a necháme je 1,5 hodiny vykoupat.
Maliny z vína odcedíme a víno nalijeme do rendlíku. Vanilkový lusk rozřízneme,
vložíme do vína a necháme tam, dokud se víno nezačne na mírném plameni téměř
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vařit. Pak je odstavíme a necháme 15 minut stát a vanilku vyluhovat, aby se chutě
prolnuly. Mezitím naplníme malinké skleněné misky malinami, můžeme použít i jednu
velkou mísu pro všechny, ale v malé nádobě je pak želé dokonalejší a dezert
jemnější. Do jiné misky nalijeme studenou vodu, do které ponoříme plátky želatiny,
aby během asi 5 minut nabobtnaly, než je rozpustíme v horkém víně. Víno osladíme
krupicovým cukrem a znovu ohřejeme k varu, aby se cukr lépe rozpustil a odpařil
alkohol. Pak odstavíme z ohně, vanilkový lusk vyjmeme, dáme ho usušit. Nabobtnalé
plátky želatiny vyjmeme ze studené vody, necháme okapat a vyždímáme a vložíme
po menších částech do horkého vína a postupně je rozpustíme. Rozpuštěnou
želatinu ve víně raději naběračkou přelijeme do džbánku a z něho ji pak pohodlně
nalíváme na maliny ve sklenicích. Naplněné sklenice vložíme na tři hodiny
chladničky, aby zde želé ztuhlo. Před podáváním vyndáme dezert 15 minut předem,
bude při podávání změklé. Do pohárku na želé nalijeme smetanu, která se nádherně
rozlije po povrchu.

4.8.

Zmrzlinový čokoládový koláč

120 g sucharů rozdrcených
najemno
60 g jader vlašských ořechů,
jemně nasekaných
60 g třtinového cukru
90 g změklého másla
600 ml vanilkové zmrzliny
175 g krupicového cukru
45 g kakaového prášku
450 ml čokolády na šlehání
600 ml čokoládové nebo kávové
zmrzliny
čokoládové hobliny na ozdobu
Výrobní postup
Troubu předehřejeme na 200°C.V misce rukama propracujeme směs drcených
sucharů, ořechů, přírodního cukru a 75 g másla. Hmotu vložíme do zapékací mísy a
směs přitlačíme ke dnu a ke stěnám. Pečeme asi 8 minut. Tak vytvoříme podklad pro
koláč, který necháme vychladnout na drátěném roštu. Vanilkovou zmrzlinu přendáme
z mrazáku do chladničky, aby trochu změkla. Zmrzlinu rovnoměrně naneseme na
vytvořený podklad a dáme na 1,5 hodiny do mrazáku. Do pánve nasypeme 150 g
práškového cukru, kakao, nalijeme 125 ml smetany ke šlehání a přidáme zbývající
máslo. Na středním plameni za stálého míchání zahříváme až k bodu varu. Pak
sundáme z plamene a necháme krém vychladnout na pokojovou teplotu. Kakaový
krém nalijeme na vrstvu vanilkové zmrzliny v podkladu koláče a dáme znovu do
mrazničky asi na 30 minut. Čokoládovou nebo kávovou zmrzlinu přendáme do mísy
a při pokojové teplotě necháme mírně změknout. Občas ji zamícháme až je změklá a
snadno se roztírá. Změklou zmrzlinou potřeme vrstvu kakaového krému na koláči a
znovu ho dáme do mrazničky. V malé misce ušleháme zbývající smetanu, až je
smetana pevná, zašleháme cukr. Stěrkou uhladíme ušlehanou smetanu na povrchu
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koláče, ozdobíme čokoládovými hoblinami. Koláč vložíme znovu do mrazničky asi na
3 hodiny a necháme ho zcela promrznout.

4.9.

Čokoládový chlebíček se sušenými švestkami

100 g čokolády na vaření
100 g másla
20 g másla na vymazání formy
100 g moučkového cukru
60 g mletých mandlí
3 vejce
100 g sušených švestek
trochu nastrouhané pomerančové
kůry
50 g hrubé mouky
1/4 sáčku kypřícícho prášku
špetka soli
1 PL mandlových lupínků
Výrobní postup
Předehřejeme troubu na 170°C. Do větší varné misky nalámeme čokoládu a přidáme
nakrájené máslo a moučkový cukr. Vložíme do vodní lázně a mícháme až do
rozpuštění všech surovin na hladký krém. Do krému vmícháme mandle, odstavíme
ze sporáku a promícháváme do zchladnutí. Do vychladlého krému postupně
zapracujeme žloutky. Z bílků a špetky soli ušleháme tuhý sníh. Do krému zamícháme
nadrobno nasekané sušené švestky, pomerančovou kůru. Zlehka vmícháme
ušlehaný sníh, mouku s práškem do pečiva. Těsto vlijeme do formy vyložené
pečícím papírem. Zvolna pečeme přibližně 40 minut v předehřáté troubě. Před
dopečením povrch posypeme mandlovými lupínky. Po upečení necháme chlebíček
vychladnout, vyklopíme a necháme odležet do druhého dne.

4.10.

Hruškový crumble se skořicí

4 porce
100 g hladké mouky
100 g mletých mandlí
100 g másla
80 g cukru krupice
50 g mandlových lupínků
40 g skořicového cukru
10 g moučkového cukru
1 KL mleté skořice
4 ks hrušky
Hrušky omyjeme, oloupeme a rozčtvrtíme. Zbavíme jádřinců a naskládáme je do
pekáčku. Takto připravené hrušky posypeme moučkovým cukrem, podlijeme trochou
vody a pečeme v předehřáté troubě na 190 °C 5 - 8 minut. Ze studeného másla,
cukru, mletých mandlí, mouky a skořicového cukru vyrobíme drobenku. Hrušky
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rozdělíme do zapékacích misek, posypeme drobenkou, mandlovými lupínky a skořicí
a dáme zapéci na 18 minut.

4.11.

Jogurtový dort s ovocem

Korpus:
200 g BEBE sušenek
100 másla
Špetka skořice
Náplň:
250 ml smetany
150 ml podmáslí
2 plechovky meruněk, jahod,
broskví
250 g plnotučného jogurtu
100 g měkkého tvarohu
90 g moučkového cukru
6 ks plátků želatiny
Nastrouhaný kokos nebo hoblinky
na ozdobu
Nadrobno rozdrcené BeBe sušenky zpracujeme s rozpuštěným máslem a skořicí do
hmoty, tu vtlačíme na dno vymaštěné dortové formy o velikosti 26 cm, korpus
necháme v lednici ztuhnout. Jogurt rozmícháme spolu s tvarohem, podmáslím a
cukrem. Plátky želatiny necháme nabobtnat ve studené vodě, pak je vymačkáme a
zahřejeme jen v malém množství vody, když se rozpustí, vmícháme je do jogurtové
směsi. Smetanu vyšleháme do pevna, když jogurtová hmota začne želírovat,
vmícháme ji do ní. Na ztuhlý korpus rozetřeme krém a rozprostřeme okapané ovoce,
dort necháme v lednici přes noc ztuhnout. Jednotlivé porce jogurtového dortu
ozdobíme kompotovým ovocem a nastrouhaným kokosem, případně ještě lístkem
máty.

4.12.

Kaštanový koláč s čokoládou

Upečené kaštany, prolisované a
smíchané s čokoládou, cukrem a
máslem.
4 porce
700 g kaštanů
60 g čokolády
60 g cukru
60 g másla
250 ml smetany
Opláchnuté kaštany nařízneme na vypouklé straně, urovnáme na plech postříkaný
vodou a pečeme 20 minut v mírně vyhřáté troubě, až obě slupky snadno sloupneme.
Potom kaštany uvaříme doměkka ve vodě, scedíme a prolisujeme. Čokoládu
rozehřejeme v malém množství vody nebo v černé kávě, promícháme se změklým
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máslem,

cukrem

a

vše

vmícháme

do

horkých

prolisovaných

kaštanů.

Směs nalijeme do dortové nebo čtyřhranné formy vytřené olejem a necháme tuhnout
24 hodin v chladničce. Před podáváním koláč vyklopíme a podáváme se šlehačkou.

4.13.

Ostružinové řezy

200 g hladké mouky
150 g másla
80 g cukru moučka
2 lžíce Solamylu
2 ks žloutku
1 ks vanilkového cukru
1/2 ks citrónu (kůra)
Náplň:
30 ml mléka
200 g měkkého tvarohu
200 g ostružin
150 g cukru krystal
2 ks žloutku
1 ks vanilkového pudinku
Mouku, solamyl a cukr smícháme v míse. Přidáme máslo nakrájené na malé kousky,
citrónovou kůru, žloutky, vanilkový cukr, špetku soli a vypracujeme nelepivé těsto,
které necháme 30 minut v chladu odležet. Pak těsto znovu propracujeme, vyválíme
placku, kterou položíme do vymazané a moukou vysypané kulaté formy na pizzu
nebo dort, na několika místech propícháme vidličkou a pečeme na 180 °C asi 35
minut, potom necháme vychladnout ve formě. Z vanilkového prášku, mléka a cukru
uvaříme hustý pudink, odstavíme ho a postupně vmícháme žloutky a tvaroh. Krém
rozetřeme rovnoměrně na vychladlý korpus, povrch ozdobíme ostružinami a dáme
do chladničky ztuhnout.

4.14.

Skořicový parfait

K tomuto parfaitu servírujeme
pečená jablka nebo horké lesní
ovoce.
4 porce
250 ml smetany
100 ml plnotučného mléka
1 KL skořice
80 g moučkového cukru
2 žloutky
1 vejce
skořice nebo skořicový cukr na
ozdobu
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Zahřáté mléko promícháme se skořicí. Ve vodní lázni vyšleháme žloutky, vejce, cukr
na krém, odstavíme a občas zamícháme, dokud nezchladne. Šlehačku ušleháme do
pevna a pak ji promícháme po menších dávkách s krémem a skořicovým mlékem.
Krém rozdělíme do připravených hrníčků, sklenic nebo misek a dáme zamrazit.
Těsně před podáváním dezert ozdobíme mletou skořicí nebo skořicovým cukrem.

4.15.

Suflé z čerstvých jablek

4 porce
500 g jablek
45 g cukru
5 bílků
4 lžíe vody
½ KL mandlové tresti
Moučkový cukr na posypání
Oloupaná jablka zbavená jadřinců nakrájíme na menší kousky. Vložíme je do hrnce,
přidáme 4 lžíce vody a za občasného míchání dusíme přibližně 10 minut. Vzniklé
pyré promícháme s cukrem a mandlovou trestí, vychladíme. Z bílků ušleháme tuhý
sníh a do něho vmícháme jablečnou směs, tou potom vyplníme zapékací misky. V
troubě vyhřáté na 200 °C zapékáme asi 15 minut, až nám suflé nakyne a zezlátne.
Misky vytáhneme z trouby, posypeme je cukrem a ihned podáváme.

4.16.

Třešňové suflé

200 omytých třešní
300 ml mléka
2 PL cukru
3 vejce
20 g vanilkového cukru
Pomocí ručního elektrického šlehače vyšleháme 3 ks vejce a oba cukry. Pozvolna,
za stálého mixování, přiléváme mléko. Hmotu nalijeme do máslem vymazaných
misek a rozděláme do nich omyté a důkladně okapané třešně. Misky vyskládáme na
plech a vložíme je do trouby vyhřáté na 200 °C přibližně na 15 minut, až nám suflé
zezlátne a nakyne. Misky vytáhneme z trouby, posypeme cukrem a ihned podáváme.
Můžeme ozdobit ušlehanou smetanou.
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4.17.

Tvarohovo-jogurtové řezy

Na těsto:
500 g tvarohu
370 ml bílého jogurtu
7 PL krupicového cukru
7 PL polohrubé mouky
7 PL oleje
1 prášek do pečiva
2 vejce
Na polevu:
180 ml zakysané smetany
20 g vanilkového cukru
1PL krupicového cukru
1 vejce
Všechny přísady na těsto spolu důkladně promícháme, připravenou hmotou pak
vylijeme plech vyložený pečícím papírem, pěkně rozetřeme. V troubě vyhřáté na 200
°C pečeme 10 minut. Pomocí metličky našleháme všechny suroviny na polevu. Plech
vytáhneme z trouby, povrch zapečeného těsta potřeme polevou a v troubě vyhřáté
na 180 °C pečeme dalších 35-40 minut. Vychladlý plát nařežeme na jednotlivé řezy a
můžeme servírovat.

4.18.

Vločkový koláč s ostružinami

160 g třtinového cukru
150 g ovesných vloček
120 g polohrubé mouky
1 banán
120 g rozpuštěného másla
1 KL mleté skořice
½ KL jedlé sody
Špetka soli
Náplň
500 g ostružin
2 PL červeného vína
2 PL cukru
1 PL citronové šťávy
V míse smícháme vločky s moukou, cukrem, sodou, skořicí a špetkou soli. Přidáme
zchladlé máslo a banán, který jsme rozmixovali, vše dobře promícháme.
Vypracujeme v těsto, které necháme 15 minut odpočinout. Ostružiny v hrnci
podusíme spolu s vínem, cukrem a citrónovou šťávou za občasného promíchání, do
zhoustnutí, pak necháme pyré lehce zchladnout. Dvě třetiny těsta rozetřeme na
plech vyložený papírem na pečení, vložíme do trouby vyhřáté na 170 °C a pečeme
cca 20 minut, dokud nezačne těsto zlátnout. Těsto vytáhneme a potřeme ho
ostružinovým pyré, na které poklademe zbylé těsto. Koláč pečeme dalších 20 minut.
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5. Náplně do mini dezertů
Ušleháme živočišnou a rostlinnou smetanu a smícháme ji s bílou nebo tmavou
čokoládou. Na 1 l smetany přidáme 400 g čokolády.
Náplň můžeme obměnit přidáním ořechů, máku, různých past, nebo i
perníkového koření s jablky. Lze přidat i mascarpone, vaječný likér.
Mini dezerty
Semifredky
Jablečný, hruškový dortík korpus – mandlový plát
náplň – smetanový mousse, proložíme jablky potřenými covergelem
Čoko malinové dortíčky
Na plát natřeme mousse, do toho malinu naplněnou omáčkou.
Mini dezerty z alasky
Vodu smícháme s alaskou a poté vmícháme do ušlehané smetany. Alasku dáme do
zdobícího sáčku a plníme na piškotový plát, který je ve tvořítkách různých tvarů. Po
zatuhnutí vyjmeme z tvořítek a zdobíme ovocem, čokoládou.
Alaska se vyrábí v různých příchutích – ovocné, smetanové, čokoládové
Při výrobě lze část smetany nahradit tvarohem, zakysanou smetanou, bílým
jogurtem.
V nových trendech moučníků 3. tisíciletí se používá agarový plát navrch řezu nebo
rolády.
Na dezertním talíři by měli být – čoko, ovocný, křupavý a smetanový dezert, aby si
zákazník mohl vybrat.

Obrázek 6
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6. Zmrzliny a sorbety
6.1.

Malinový sorbet

1 díl malin
1 díl rozvaru – 1:1 voda:rozvar

Obrázek 7

Maliny rozvaříme s rozvarem, po vychladnutí necháme v lednici a dochutíme
limetkou.

6.2.

Griliážová zmrzlina

1 l vyšlehané smetany
200 g cukru
250 g medu
10 bílků
3 hrsti griliáže

Obrázek 8
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7. Molekulární kuchyně
Častým jevem v této avantgardní kuchyni je změna skupenství jednotlivých surovin,
nebo vytváření různých gelů z již připravených pokrmů. Takováto jídla chutnají
stejně, jako byste je konzumovali v původní podobě, avšak vypadají zcela jinak. Je
možné například připravit kaviár pro vegetariány z okurek nebo máty, jedlou hlínu
nebo kouřící drink. Zkušení kuchaři a cukráři umí přichystat také pokrm, který
vypadá jako volské oko, není však vyroben z vejce, ale z kokosu a pomeranče.
Velmi oblíbené jsou také amarouny, které můžete znát z českého seriálu
Návštěvníci. Výjimkou nejsou ani míchané drinky jako je například mojito a B52
servírované v pevném skupenství.
V molekulární gastronomii se více než pánve a hrnce používají injekční stříkačky a
tekutý dusík. Je však nutné připomenout, že se během přípravy pokrmů suroviny
nijak neznehodnocují chemikáliemi apod. Právě naopak, molekulární kuchyně je
založena na čerstvých surovinách a pečlivé práci kuchaře.

7.1.

Historie molekulární kuchyně

První zmínky o molekulární kuchyni se datují do roku 1988. Její základy položili
fyzikové Nicholas Kurti a Hervé This z Oxfordské univerzity. Molekulární
gastronomie má dokonce své organizace v Argentině, Švýcarsku a Španělsku.
Největší rozvoj tohoto nového oboru je v současnosti ve Francii.

Obrázek 9

Citováno z: KOUKOLÍČEK,Petr. MOLEKULÁRNÍ KUCHYNĚ. Článek na:
http://www.molekularnicatering.cz/co‐je‐molekularni‐kuchyne
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7.2.

Espumas

Espumas se připravují z podobných surovin jako mousse, používá se však v menší
míře vajec a smetany. Espumas mohou být studené, vlažné i teplé, sladké, slané i
kořeněné. Dají se kombinovat teplé i studené najednou, možnosti u této přípravy jsou
nepřeberné.

Obrázek 10

Nejdůležitější pro přípravu je stará známá šlehačková láhev, do které se vloží
promíchané suroviny dle receptury a vpustí se N2O z bombičky.
U studených Espumas se pro udržení tvaru používá želatina nebo agar, teplé váže
smetana nebo creme fraiche. Je samozřejmé, že se pro Espumas používají pouze ty
nejkvalitnější a nejčerstvější suroviny, pro studené Espumas je nutné všechny
přísady dobře vychladit. Hotové Espumas lze skladovat po krátkou dobu, ale musí
být dobře chlazené. Použití Espumas je velmi široké: jako samostatný předkrm,
příloha, ochucení jídel /bazalková, citronová, pesto aj./ či jako vynikající dezert.

7.2.1.

Cappuccino Espumas

400 ml studeného espressa,
600 ml 33% smetany,
cukr, na ochucení Amaretto, Kahlúa nebo Baileys

7.2.2.

Čokoládová Espumas

800 ml rozpuštěné tmavé čokolády,
200 ml bílků, cukr
na studeno:
450 g čokolády,
650 ml smetany, cukr, aroma podle chuti
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Obrázek 12
Obrázek 11

7.2.3.

Espumas Campari orange

1 l pomerančové šťávy,
10 cl Campari,
5 plátků želatiny

7.2.4.

Jogurtová malinová espumas (0.5 l)

200gr jogurtu,
200 ml šlehačky,
5PL malinového protlaku,
cukr
Maliny prolisujem přes jemné síto, abychom se zbavili zrníček. Protlak, cukr,
smetanu a jogurt dáme do láhve a zašroubujeme 1 kapsli. Protřepeme a necháme na
4‐6hod. vychladit. Můžeme použít jiné ovoce, popř. sirup či likér.

7.2.5.

Tiramisu espumas

4 porce (0.5 L iSi šlehačková láhev)
4 žloutky,
300ml šlehačky,
4PL mascarpone,
6Pl moučkový cukr,
1PL amareta popř.rumu či jiného likru,
cukrářské piškoty,
espresso,
kakao.
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Do ½ l láhve dáme šlehačku, cukr, mascarpone, likér, žloutky promícháme,
zašroubujeme a vpustíme jednu bombičku N2 O. Protřepeme a necháme min.
30min.vychladnout. Piškoty pokropíme kávou a zastříkneme krémem a posypeme
kakaem. Před podáváním necháme min.2hod. vychladnout.

Obrázek 13
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8. Exotické ovoce
8.1.

Fík

Fíky se pojídají čerstvé nebo sušené, z čerstvých fíků se
připravují džusy, kompoty, saláty, marmelády, vína, likéry. Také
se pojídají plněné různými náplněmi (sýrem, šunkou, ...). Sušené
fíky se plní např. ořechy. Výborné jsou také kandované fíky. Při
nadměrné konzumaci fíků, může dojít k nežádanému efektu ‐
zažívacím problémům a průjmu

8.2.

Pitaya

Nejčastěji se konzumují čerstvé.
Zralé plody se velmi lehce loupou ‐ uřízne se konec a
slupka se stáhne směrem dolů. Můžou se také rozříznout a
lžičkou vydlabat dužinu. Chuť se může zvýraznit limetkovou
šťávou. Pitaya je to plod několika variet kaktusů. Plody jsou
bez ostnů, masité, oválné bobule; pokryté třírohými
podlouhlými šupinami. Dosahují v průměru až 20 cm.

8.3.

Physalis (mochyně)

Šťavnatá, sladkokyselá a příjemně kořeněná chuť,
která se různě přelévá po jazyku, vzdáleně připomíná
ananas, ale těžko ji s něčím srovnávat.
Kalich se odstraní a jí se bobule. Physalis se také suší,
vyrábí se z něj jam, ... Nezralé plody, stejně jako zbytek
rostliny jsou jedovaté.

8.4.

Mango

Plod manga je vhodný ke konzumaci, jakmile je měkký na
dotek. Před samotnou konzumací mango oloupeme a
odstraníme pecku.
Mango je nejlepší konzumovat čerstvé. Samotné nebo
například přidané do ovocného salátu. Často se také
používá vařené v pokrmech. Bývá používáno jako příloha k
drůbežímu masu, rybám, nebo šunce. Mango je také
vhodné k přípravě kompotů, zavařenin a čatní.

8.5.

Kumquat

Kumquat umyjeme, nakrájíme na kolečka a můžeme jíst.
Jí se i se slupkou. Semena se nejí.
Kumquat patří mezi nejmenší citrusové plody a je jen 2 ‐
4 cm dlouhý. Plody, dužina i slupka jsou oranžové a jedlé.
Kumquat je poměrně bohatý na vitamín C a obsahuje
hodně draslíku. Často se jí čerstvý. Jsou delikatesou ke
grilovanému masu, drůbeži, zvěřině nebo třeba fondue.
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Vcelku jsou plody často používány také k ozdobě koktejlů.

8.6.

Kaki (Tomel japonský)

Nezralé plody mají trpkou, až svíravou chuť. Vyzrálé plody
kaki jsou velice sladké, lahodné. Chuť je podobná broskvi a
meruňce, částečně je také cítit chuť mrkve a dýně.
Kaki se jí hlavně čerstvé. Slupka se nekonzumuje. Nejlepší
je ho oloupat jako jablko nebo rozříznout a vyjíst lžičkou
podobně jako kiwi. V asijských zemích se také suší
podobně jako fíky.

8.7.

Karambola

Aromatické ovoce se sladkokyselou chutí.
Nejlepší způsob konzumace je rozkrojit a vybírat
jednotlivá semínka.
Nejčastěji se jí čerstvá v exotických ovocných salátech
nebo jako ozdoba pohárů a nápojů. Před konzumací se z
karamboly odstraní hnědá žebra, plod se nakrájí na
plátky. Semena nejsou jedlá, proto je odstraníme. Jí se
hlavně čerstvá.

8.8.

Liči

Sladké,
jemná
chuť,
podobná
kompotovaným
mandarinkám. Konzumuje se nedozrálá dužnina, která je
velice šťavnatá, kompaktní a dá se dobře vyloupnout i
vypeckovat.

8.9.

Avokádo

Pro konzumaci avokádo omyjeme a rozřízneme na
polovinu, vyjmeme pecku a obsah vydlabeme lžící. Pak
můžeme dužinu pokrájet na menší kousky nebo rozmačkat
vidličkou, záleží na tom, jak ho chceme konzumovat.
Důležité je dužinu hned po vyjmutí ze slupky pokapat
citrónovou šťávou, aby nezhnědla a neztratila své cenné
látky

8.10.

Opuncie

Konzumuje se pouze dužnina, která je křehká a šťavnatá
(semínka se mohou konzumovat také).
Pokožka plodů je pokryta jemnými chloupky, které je nutné
pečlivě před konzumací setřít suchým hadříkem (opuncie z
obchodu již většinou chloupky nemají).
Plod je možné rozkrojit na poloviny a vyjíst lžičkou, nebo
opatrně oloupat a jíst jako banán
(pro snažší loupání lze plod namočit na pár hodin do vody). V
dužně jsou velká tvrdá semena.
Při konzumaci velkého množství může dojít u některých osob k žaludečním potížím

25

8.11.

Granátové jablko

Aromatické ovoce se sladkokyselou chutí.
Nejlepší způsob konzumace je rozkrojit a vybírat jednotlivá
semínka.
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9. Pracovní list č.1
9.1.

Zadání

1) Proč temperujeme čokoládu?
2) Jak se říká náplním do pralinek?
3) Z jaké rostliny získáme kakaové boby?
4) Čím se zabývá makromolekulární gastronomie?
5) Jaké znáte exotické ovoce?
6) Jaké jsou trendy moderních moučníků?
7) Jak se vyrábí ganache?
8) Napiš, co víš o smetaně.
9) Vyjmenujte alespoň 5 výrobků, které se vyráběli.
10) Z čeho se vyrábí CHESSECAKE?
11) Čím je zvláštní bezlepkový plát a proč se mu tak říká?
12) Co je glukóza?
13) Jak se vyrábí pralinky?
14) Co je základem pro kvalitní pralinky?
15) Jak se jmenuje ovoce na obrázku?

16) Co jíme z granátového jablka?
17) Na obrázku je Physális, napište její další název.
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9.2.

Klíč

1) Proč temperujeme čokoládu?
Pro lesk, tvrdost, konzistenci, viskozitu
2) Jak se říká náplním do pralinek?
ganache
3) Z jaké rostliny získáme kakaové boby?
Z kakaovníku
4) Čím se zabývá makromolekulární gastronomie?
Zabývá se změnou skupenství jednotlivých surovin, vytváření gelů
z připravených pokrmů
5) Jaké znáte exotické ovoce?
Kaki, fík, karambola, granátové jablko, mochyně
6) Jaké jsou trendy moderních moučníků?
Použití jogurtů, ovoce, smetany, ovesných vloček, oříšků
7) Jak se vyrábí ganache?
Rozpustíme čokoládu, vmícháme smetanu, glukózu. Povaříme a
můžeme ochutit.
8) Napiš, co víš o smetaně.
Mléčný výrobek bílé barvy, nejtučnější část mléka. Získává se sbíráním
nebo odstřeďováním, má minimálně 33% tuku
9) Vyjmenujte alespoň 5 výrobků, které se vyráběly.
Mrkvový dort, švestkový dort, marcipánová roláda, cheescake, maková
roláda
10) Z čeho se vyrábí CHESSECAKE?
Tvaroh nebo mascarpone
11) Čím je zvláštní bezlepkový plát ?
Vyrábí se bez mouky
12) Co je glukóza?
Hroznový cukr, bílá krystalická látka sladké chuti
13) Co je základem pro kvalitní pralinky?
Správně vytemperovaná čokoláda
14) Jak se jmenuje ovoce na obrázku?
Granátové jablko

15) Co jíme z granátového jablka?
Semínka
16) Na obrázku je Physális, napište její další název.
Mochyně

28

10. Pracovní list č.2
10.1.

Zadání

Smetana na šlehání má mít % tuku

a) 12%

b) 16%
c) 33%
Mascarpone je ……….. jemný, čerstvý krémový ………..vyráběný ze …………………
……………………………………. je propojení chemických a fyzikálních poznatků
společně se znalostmi přípravy pokrmů.
Tvaroh vzniká:

a) konšováním
b) srážením mléčné bílkoviny kasein
c) vařením

Jakou čokoládu používáme na výrobu ozdob?
…………..cukr se získává z rostliny podobné ……………… – cukrové třtiny.

Čím se vyznačují moučníky 3. tisíciletí?
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10.2.

Klíč

Smetana na šlehání má mít % tuku
a) 12%
b) 16%
c) 33%
Mascarpone je bílý jemný, čerstvý krémový sýr vyráběný ze smetany
Makromolekulární gastronomie je propojení chemických a fyzikálních poznatků
společně se znalostmi přípravy pokrmů.
Tvaroh vzniká:

a) konšováním
b) srážením mléčné bílkoviny kasein
c) vařením

Jakou čokoládu používáme na výrobu ozdob?
neředěnou
Třtinový cukr se získává z rostliny podobné bambusu – cukrové třtiny.

Čím se vyznačují moučníky 3. tisíciletí?
Používáním jogurtů, tvarohu, smetany, oříšků, ovoce, mascarpone, zakysané
smetany, želé
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11. Normování
11.1.

Zadání

Spočítej normu na dva Švestkové dorty
Norma na 1 dort
350 g sušených švestek
50 g sušených švestek
600 g vody
3 KL jedlé sody
100 g másla
350 g cukru krupice
250 g hladké mouky
4 vejce

Spočítej normu na 10 porcí Suflé z čerstvých jablek
Norma na 4 porce
500 g jablek
45 g cukru
5 bílků
4 lžíce vody
½ KL mandlové tresti
50 g moučkový cukr na posypání

Převody váhových jednotek
1/8 l
…………ml?
0,4 dcl
…………l
825 g
…………kg
0,8 kg
……….…dkg

275 g
1,2 kg
180 ml
10 g

…………dkg
…………g
…………l
…………dkg
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11.2.

Klíč

Spočítej normu na dva Švestkové dorty
700 g sušených švestek
100 g sušených švestek
1200 g vody
6 KL jedlé sody
200 g másla
700 g cukru krupice
500 g hladké mouky
8 vejce

Spočítej normu na 10 porcí Suflé z čerstvých jablek

200 g jablek
18 g cukru
5 bílků
1,5 lžíce vody
¼ KL mandlové tresti
20 g moučkového cukru na posypání

Převody váhových jednotek
1/8 l
…125 ml?
4 dcl
…0,4 l
825 g
…0,825 kg
0,8 kg
…80 dkg

275 g
1,2 kg
180 ml
100 g

…27,5 dkg
…1200 g
…0,18l
…10 dkg
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12. Jazyková stránka
12.1.

Zadání (AJ)

Main ingredients used for making 3rd century desserts:
Chocolate – it is made of cocoa beans that grow on cocoa tree. We remove the
cocoa beans coat and the beans mature at a high temperature in wooden boxes
under the banana tree leaves for about a week. After that the beans are dried,
roasted and peeled. Then they are crumbled into smaller pieces and ground to
powder that reminds paste because there is cocoa butter in it. It is pressed and
cocoa butter flows away as a runny deep yellow liquid. The rest can be divided into
cocoa or we can put cocoa butter back to cocoa powder and we get primarily
chocolate. After that the machine kneads the chocolate for three days at the
temperature of 60 – 70 °C and it becomes smooth. Then the cooling follows so that
the cocoa butter can stiffen well. We can add sugar, powdered milk or lecithin. We
can also season chocolate with nuts, fruits or spices.
Cream – it is basically milk containing more butterfat. We can get sweet cream by
skimming full-fat milk. We separate heavy milk from lighter cream in a separator and
the cream is pasteurized, cooled quickly and the fat content is set for the required
amount. As soon as whipping cream contains 33% butterfat , it matures for about 12
hours at 2 – 4 °C.
Cane sugar – we get it from a plant that looks like bamboo. Tha plant is called
sugarcane. It is harvested in May and June when the warm sun changes contained
starch and sugar. Cane sugar isn´t chemically refined and bleached, so it doesn´t
lose its unique and healthy substances.
VOCABULARY:
cocoa beans
cocoa tree
cocoa powder
cocoa butter
coat
remove
mature
leaves
wooden
dry
roast
peel
crumble
grind

kakaové boby
kakaovník
kakaový prášek
kakaové máslo
slupka
odstranit
zrát
listy
dřevěný
sušit
pražit
oloupat
rozdrtit
mlít

smooth
cool
stiffen
season
contain
content
skim
separate
heavy
light
pateurize
require
fat
cream

jemný
chladit
ztuhnout
ochutit
obsahovat
obsah
odstředit
oddělit
těžký
lehký
pasterovat
požadovat
tuk
smetana
33

press

lisovat

whipping cream

knead
flow away
plant
starch
bleach
set for

hníst
vytékat
rostlina
škrob
bělit
upravit

cane sugar
sugarcane
harvest
refine
healthy substances
amount

šlehačka/smetana
na šlehání
třtinový cukr
cukrová třtina
sklízet
rafinovat
zdravé látky
množství

Answer the questions:
1. Which are typical ingredients used for making 3rd century desserts?
2. Which of the main ingredients used for making 3rd century desserts isn´t
made of a plant?
3. Which part of a cocoa tree is used for making chocolate?
4. What happens to cocoa beans after we roast and peel them?
5. What colour is the cocoa butter?
6. Why do we knead the chocolate?
7. What can we season chocolate with?
Decide whether the statements are true or false:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

There is more butterfat in cream then in milk.
We skim milk to get cream.
Skimming is separating cream from milk.
Milk is lighter than cream.
First we cool milk and then we pasteurize it.
Required amount of butterfat in whipping cream is 33%.
Whipping cream matures for 2-4 hours.

T
T
T
T
T
T
T

/
/
/
/
/
/
/

F
F
F
F
F
F
F

Choose the right possibility:
1.
2.
3.
4.
5.

Sugar cane looks FOR / LIKE / AFTER bamboo.
Sugar cane IS / ARE / HAS / HAVE a plant.
Sugar cane is harvested ON / AT / IN May and June.
The sun CHANGE / CHANGES / CHANGS starch and sugar.
Cane sugar NOT LOSE / DOESN´T LOSES / DOESN´T LOSE healthy
substances.

Translate:
1. Kakaové boby se suší, praží a melou (jsou sušeny, praženy a umlety).
2. Po hnětení čokoláda zjemní.
3. Kakaové máslo je žlutá tekutina.
4. Do primární čokolády můžeme přidat cukr a sušené mléko.
5. Smetanu získáme odstřeďováním plnotučného mléka.
6. Smetana na šlehání obsahuje 33% tuku.
7. Cukrová třtina vypadá jako bambus.
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Rearrange letters and translate:
PRIMARILY COCHOLATE_______________________
SOMOTH
_______________________
CACOO BETTUR
_______________________
TSRAO AND GNDIR
_______________________
MISK MIKL
_______________________
VESTHAR CANEGARSU _______________________

_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
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12.2.

Klíč (AJ)

RIGHT ANSWERS:
Answer the questions:
1. Which are typical ingredients used for making 3rd century desserts?

(chocolate, cream, cane sugar)
2. Which of the main ingredients used for making 3rd century desserts isn´t
made of a plant?
(cream)
3. Which part of a cocoa tree is used for making chocolate?
(cocoa beans)
4. What happens to cocoa beans after we roast and peel them?
(They are crumbled into smaller pieces and ground to powder .)
5. What colour is the cocoa butter?
(deep yellow)
6. Why do we knead the chocolate?
(to become smooth)
7. What can we season chocolate with?
(nuts, fruits, spices)

Decide whether the statements are true or false:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

There is more butterfat in cream than in milk.
We skim milk to get cream.
Skimming is separating cream from milk.
Milk is lighter than cream.
First we cool milk and then we pasteurize it.
Required amount of butterfat in whipping cream is 33%.
Whipping cream matures for 2-4 hours.

T
T
T
T
T
T
T

/
/
/
/
/
/
/

F
F
F
F
F
F
F

Choose the right possibility:
1.
2.
3.
4.
5.

Sugar cane looks FOR / LIKE / AFTER bamboo.
Sugar cane IS / ARE / HAS / HAVE a plant.
Sugar cane is harvested ON / AT / IN May and June.
The sun CHANGE / CHANGES / CHANGS starch and sugar.
Cane sugar NOT LOSE / DOESN´T LOSES / DOESN´T LOSE healthy
substances.
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Translate:
1. Kakaové boby se suší, praží a melou (jsou sušeny, praženy a umlety).
(Cocoa beans are dried, roasted and ground.)
2. Po hnětení čokoláda zjemní.
(Chocolate becomes smooth after kneading.)
3. Kakaové máslo je žlutá tekutina.
Cocoa butter is a yellow liquid.)
4. Do primární čokolády můžeme přidat cukr a sušené mléko.
(We can add sugar and powdered milk into primarily chocolate.)
5. Smetanu získáme odstřeďováním plnotučného mléka.
(We get cream by skimming full- fat milk.)
6. Smetana na šlehání obsahuje 33% tuku.
(Whipping cream contains 33% butterfat.)
7. Cukrová třtina vypadá jako bambus.
(Cane sugar looks like bamboo.)

Rearrange letters and translate:
PRIMARILY COCHOLATE
SOMOTH
CACOO BETTUR
TSRAO AND GNDIR
MISK MIKL
VESTHAR CANEGARSU

primarily chocholate
smooth
cocoa butter
roast and grind
skim milk
harvest sugarcane

primární čokoláda
jemný
kakaové máslo
pražit a mlít
odstřeďovat mléko
sklízet cukrovou
třtinu
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