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Piškotový dort ALA DOMA    Jan Hencl 

Suroviny 

Těsto - 2 vajíčka, 150g polohrubé mouky, 125g cukru moučky, 50ml oleje, 

125ml mléka, 1/2 prášku do pečiva 

Náplň - krém od Dr. Oetkera – stracciatella, 125ml smetany ke šlehání, 

marmeláda, troška rumu, cca 6 středních moučnatých jablek, 3 balíčky 

bezbarvé želatiny á 10g,  ozdoby z marcipánu 

Postup 

Žloutky s cukrem utřeme do husté pěny. Do pěny vmícháme mléko, mouku, 

prášek do pečiva a olej. Vše dobře promícháme. Opatrně vetřeme tuhý sníh 

ušlehaný z bílků. Těsto vylijeme do vymazané a moukou vysypané dortové 

formy o ø 26cm. Dáme péci do vyhřáté trouby na 180°C  

na 20 – 40min. dle typu trouby. 

Náplň - Na upečený a vychladlý korpus namažeme marmeládu s trochou 

rumu, aby se lépe roztírala. Krém ušleháme dle návodu, ale místo mléka 

dáme 125ml smetany ke šlehání a zbytek dolijeme mlékem. Jablka 

oloupeme a nakrájíme na plátky dle vlastní kreativity. Nakrájená jablka 

pokládáme na marmeládu, jeden plátek vedle druhého.   

Na jablka rozetřeme ušlehaný krém. Doporučuji gumovou stěrkou nanést 

krém na jablka a navlhčenou rukou pomalu roztírat až do krajů dortu. 

Necháme cca 1hod. ztuhnout. Poté zbylá jablka pokládáme hustě na krém, 

popřípadě můžeme dát nějakou ozdobičku a zalijeme 1 sáčkem želatiny. Až 

bude želatina tužší, nalijeme zbylé 2 sáčky želatiny. Necháme ztuhnout. 

Vrch dortu můžeme zdobit 

šlehačkou či marcipánem nebo 

jinými ozdobičkami.   
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Rychlý jablečný koláč    Jana Havelková 

Suroviny  

400g hrubé mouky  

400g krupicového cukru  

3 celá vejce  

2dl oleje   

2 lžičky jedlé sody  

2 lžičky mleté skořice  

600g nastrouhaných jablek (i se šťávou) 

 

Postup 

Suroviny smícháme a navrch natřeme marmeládou  

a posypeme kokosem. 
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Pudingový jablečný koláč  Iva Vladárová 

Suroviny 

500g listového těsta, 4 až 5 nastrouhaných jablek 

piškoty, 2 vanilkové pudingy, skořice, 750ml mléka 

 

Postup 
1/2 listového těsta rozválíme a dáme na plech. Poklademe 

piškoty a jablka, posypeme cukrem a skořicí a zalijeme 

uvařeným pudingem. Druhou 1/2 těsta rozválíme, potřeme 

vajíčkem a dáme do trouby. 
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Vitacitová buchta    Monika Vladárová 

Suroviny 

Těsto- 4 vejce, 1 a 1/2 skleničky cukru, 1 sklenička vlažné vody, 

2 skleničky polohrubé mouky, 2 lžíce hladké mouky,  

1 prášek do pečiva, ovoce 

Náplň - 200g másla, 200g cukru, 4 lžíce mléka, 4 lžíce rumu,  

2 tvarohy 

Vše dohromady našleháme. 

Poleva - 3/4 vody, 1 Vitacit, 6 lžic cukru, 2 vanilkové pudingy 

 

Postup 

Smícháme, necháme přejít varem a nalijeme na buchtu. 

  



11 
 

Kremrole s jablečným sněhem  Lenka Zoreníková 

Suroviny 

Těsto -  350g hladké mouky, 250g Hery, 125ml šlehačky 

Náplň - 250g nastrouhaných jablek, 2 bílky, cukr dle chuti 

 

Postup 

Vše našlehat. Vypracované těsto necháme odležet v lednici. 

Vyválíme placku 3-4mm tlustou a nařežeme na proužky široké 

4cm. Ty navineme na cukrářské trubičky a dáme péct 15-

20min. při teplotě 200°C. Vychladlé trubičky plníme sněhem. 
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Rohlíčky s jablečnou náplní   Jarmila Vacková 

Suroviny 

Těsto -  1/2 kg hladké mouky, 1 Hera, 1 žloutek (nebo 1 vejce), 

špetka soli, 5dkg droždí, 10lžic studeného mléka 

Náplň - jablečná povidla 

Postup 

Válečkem rozdělíme na 5 dílů. Každý díl vyválíme na kolečka a 

potřeme olejem. Upečené rohlíčky obalíme v cukru. 
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Hraběnčiny řezy     Vlaďka Dytrychová 

Suroviny 

250g Hery, 125g cukru moučky, 450g mouky (hladké  

či polohrubé), 1 prášek do pečiva, 4 vejce, jablka, hrozinky 

 

Postup 

Uděláme těsto z Hery, mouky, cukru, žloutků a prášku  

do pečiva. 2/3 vymačkáme na plech. Na těsto nastrouháme 

jablka a posypeme hrozinkami. Z bílků ušleháme sníh a dáme 

ho na jablka. Navrch nastrouháme 1/3 těsta, kterou jsme 

předtím dali na chvilku do lednice a dáme péci do středně 

vyhřáté trouby. 
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Lenčin jablečný dortík   Lenka Štorkánová 

Suroviny  

Polohrubá mouka, vejce, prášek do pečiva, cukr, máslo, olej, 

mléko, želatina, vanilkový cukr, vanilkový puding, agar 

(japonská želatina), kokos, kousky čokolády, karamel, piškoty, 

jablka 

Postup (2 korpusy)  

2 vejce vyšleháme s 1/2 hrnkem cukru, přidáme 2 hrnky 

polohrubé mouky smíchané s 1 práškem do pečiva. Nalijeme 
1/2 hrnku oleje a 1/2 hrnku mléka. Smícháme a přelijeme  

do dortové formy. Pečeme v troubě po dobu 30min. při 180°C. 

Po vychladnutí oba korpusy rozřízneme (získáme 4 kusy). 

Krém zvolíme dle vlastního výběru (vanilkový, čokoládový 

atd.). 

Rozříznuté korpusy přizpůsobíme tvaru jablíčka a slepíme 

vanilkovým krémem (můžeme přidat kousky čokolády  

a karamelu). Vrchní korpus také natřeme, ozdobíme 

nakrájenými jablíčky a zalijeme agarem. Dozdobíme  

dle vkusu a nálady. 
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Jablíčkový sváteční salát   Aneta Štorkánová 

Suroviny 

Jablka a brambory (na 1 jablko 2 brambory, tedy poměr 1:2), 

bílý jogurt, řapíkatý celer, červená cibule, kyselá okurka, 

olivový olej, pepř, sůl 

 

Postup 

Uvaříme brambory ve slupce, oloupeme a nakrájíme  

na kostičky. Bílý jogurt ušleháme s olivovým olejem a solí. 

Řapíkatý celer, cibulku, okurku a jablíčka se slupkou (nejlépe 

červená - lépe to vypadá) také rozkrájíme a smícháme 

s bramborami a jogurtem. Nakonec podle chuti dodáme sůl  

a pepř. 
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Pečená jablka plněná mletým masem  Jan Markvart 

Suroviny  

Hovězí mleté maso, houska, vejce, hladká mouka, mléko, 

cibule, plnotučná hořčice, muškátový květ, pepř, sladká 

červená paprika, sůl, červené víno, jablka 

 

Postup 

Namočíme rozkrájenou housku v mléce. Přidáme vejce, 

hladkou mouku a ostatní suroviny. Vše smícháme a dáme  

na hodinu do lednice. Mezitím si připravíme menší kyselá 

jablíčka, která rozkrojíme a vykrojíme větší důlek v místě 

jádřince. Důlek zaplníme připraveným mletým masem, 

podlijeme červeným vínem a pečeme v troubě asi 30min. 
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Řezy sedmijablečné    Marcela Koňaříková  

Suroviny 

Těsto -  4 vejce, 125g cukru, 1 vanilkový cukr, 125g polohrubé 

mouky, 25g škrobové moučky, 1 lžička kypřícího prášku,  

1 nastrouhané jablko 

Krém -  750ml mléka, 130g cukru, 2 žloutky, 2 vanilkové pudingy, 
1/2 sáčku želatiny, 4 jablka, 4 lžíce citrónové šťávy 

Zdobení - 3 šlehačky, cukr, ztužovač, kyselina citrónová, 2 jablka, 

želatina, jablečný džus 

Postup 

Ingredience na těsto smícháme a pečeme na plechu při 180°C 

20min. 

Na krém uvaříme puding z mléka, cukru, žloutků a vanilkových 

pudingů. Přidáme želatinu a mícháme do vychladnutí. 

Nastrouháme jablka, zakapeme citrónovou šťávou a přidáme  

do vychladlého pudingu. Krém natřeme na vychladlý piškot.  

Na krém natřeme šlehačku (3 šlehačky, cukr, ztužovač). Svaříme 
1/4 l vody s kyselinou citrónovou a v nálevu prohřejeme 2 jablka 

nakrájená na lupínky. Vychlazená jablka naskládáme  

na šlehačku. Povrch potřeme želatinou připravenou z jablečného 

džusu. 

Řezy připravujeme, zdobíme 

a krájíme s láskou ke 

sladkému! 
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Variace na jablečné řezy    Iva Krejčová 

Suroviny 

Těsto - 125g másla, 125g cukru moučky, 4 žloutky,  

150g hladké mouky, 1 prášek do pečiva, 3 lžíce mléka, 4 bílky, 

250g cukru, mandlové lupínky, jablka, šlehačka, tužidlo 

Krém -  3/4 mléka 2 pudingové prášky, 3 žloutky,  

100-150g cukru s vanilkou, 200g másla 

 

Postup 

Utřeme máslo, cukr moučku a žloutky. Přidáme hladkou 

mouku, prášek do pečiva a mléko. Hotovou směs natřeme  

na pečící papír. Sníh připravený z bílků a cukru natřeme  

na těsto a posypeme mandlovými lupínky. Žloutkový krém 

uvaříme z mléka, pudingových prášků, žloutků a cukru 

s vanilkou. Po vychladnutí vyšleháme s máslem. Korpus  

po vychladnutí překrojíme napůl. Polovinu potřeme 

rozvařenými jablky, žloutkovým krémem a přeneseme druhou 

polovinu. Ozdobíme šlehačkou s tužidlem. 
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Tvarohovo-jablečný koláč   Alena Karrasová 

Suroviny 

12 jablek, 4 lžíce rumu, 4 lžíce medu, kůra a šťáva ze 2 menších 

citrónů, 1 lžička mletého zázvoru, 300g másla, 190g cukru,  

5 vajec, 2 špetky soli, 100g mletých lískových oříšků, 2 lžičky 

kypřícího prášku, 450g polohrubé mouky, 500g měkkého 

tvarohu, 200g zakysané smetany, 2 žloutky, 2 lžíce škrobové 

moučky, 6 lžic meruňkového džemu, 2 lžíce moučkové cukru 

Postup 

Jablka oloupeme. Polovinu z nich nakrájíme na kostky, zbytek  

na kolečka. Smícháme med, cukr, citrónovou šťávu a zázvor  

a směsí pokropíme všechna nakrájená jablka. Necháme 

nasáknout. 

250g másla se 160g cukru. Postupně vmícháme vejce, citrónovou 

kůru, sůl a ořechy. Mouku smícháme s kypřícím práškem a se 4 

lžicemi rumové směsi zapracujeme do vaječného krému. Hluboký 

plech vymastíme a naplníme těstem. Na těsto rozdělíme jablečné 

kostky. Troubu předehřejeme na 180°C. 

Tvaroh smícháme se zakysanou smetanou, žloutkem  

a škrobovou moučkou a rozetřeme na jablkové kostky, nahoru 

rozložíme jablková kolečka. Poklademe vločkami zbylého másla a 

posypeme 2 lžícemi cukru. 

Pečeme asi 45min. Ještě 

teplé potřeme 

meruňkovým džemem.  

Za studena posypeme 

moučkovým cukrem. 
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Svěží letní řezy     Lenka Dvořáková 

Suroviny 

Těsto -  4 vejce, 250g cukru, 125ml oleje, 125ml mléka,  

300g polohrubé mouky, 1 prášek do pečiva 

1. náplň - 1l jablečného džusu, 4 jablka, 2 pudingové vanilkové 

prášky, 4 lžíce cukru 

2. náplň - 1 pomazánkové máslo, 2 kysané smetany,  

1 ušlehaná šlehačka 

 

Postup 

Upečeme korpus. 

V 1 litru jablečného džusu rozvaříme 4 jablka a přidáme  

2 pudingové vanilkové prášky a 4 lžíce cukru. Nalejeme  

na korpus a dáme ztuhnout. 

Vše smícháme a dáme na 1. náplň. Potom namočíme cukrářské 

piškoty v jablečném džusu, poklademe na 2. náplň a pocákáme 

čokoládovou polevou. 
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Medový dort s jablky a tvarohem Zuzana Pitrová ml. 

Suroviny 

Náplň - 1/2 lžičky citronové kůry, 100g másla, 175g cukru 

krystal, 2 lžíce medu, 2 lžíce citronové šťávy, 4 vejce, 4 jablka, 

50g škrobové moučky, 750 g tvarohu 

Těsto - 1 vejce, špetka soli, špetka skořice, 125g másla,  

360g polohrubé mouky, 4 lžíce cukru krystalu 

 

Postup  

Mouku vysypeme na pracovní desku, smícháme se solí, skořicí 

a cukrem. Přidáme ztuhlé máslo na kousky, vejce  

a 2 lžíce vlažné vody. Vypracujeme hladké těsto, zabalíme  

do fólie a na 30min. dáme do lednice. Formu o ø 26cm 

vysteleme pečícím papírem. Těsto vyválíme mezi dvěma 

fóliemi na plát a vyložíme dno i strany formy. Na pánev dáme 

máslo s medem a jablky a 2min. opékáme. Tvaroh smícháme 

s cukrem, žloutky, škrobovou moučkou, rozpuštěným máslem, 

citrónovou kůrou a citrónovou šťávou. Bílky vyšleháme 

dotuha a vmícháme do směsi. Náplň dáme na těsto a na povrch 

jablka. Upečeme v troubě na 180°C  

do zlatohněda. 
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Jablečná buchta s čokoládovou polevou 

Pavlína Konývková  

Suroviny  

1 hrnek polohrubé mouky, 3/4 hrnku cukru, 1 prášek  

do pečiva, 1/2 hrnku mléka, 5 polévkových lžic oleje,  

2 polévkové lžíce rumu, 2 polévkové lžíce kakaa,  

2 nastrouhaná jablka, 1 vanilkový cukr, 1 vejce 

Poleva  

čokoláda na vaření + 5dkg 100% tuku, kokos nebo ořechy  

na posypání 
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Drobenková tvarohová buchta s jablky   

Alena Henclová  

Suroviny 

Těsto - 500g polohrubé mouky, 200g moučkového cukru, 200g 

moučkového cukru, 200g Hery, 1 prášek do pečiva 

Náplň - 500g tvarohu (nejlepší je v kostce), 2 vejce,  

2 vanilkové cukry, mléko, cukr dle chuti 4 menší jablka, skořice 

 

Postup 

Smícháme mouku, cukr a kypřící prášek. Přidáme 

nerozpuštěné máslo a dobře prohněteme, dokud nevznikne 

drobenka. Do druhé misky dáme tvaroh, vejce, vanilkový cukr 

a mléko. Mléko přiléváme postupně, aby směs nebyla příliš 

řídká. Na vymaštěný plech (nebo pečící papír) nasypeme  
1/2 drobenky. Na ni nalejeme tvarohovou směs. Na směs 

rozdělíme jablka, která jsme si předem oloupali a nakrájeli  

na cca 3mm plátky. 

Posypeme zbylým 

vanilkovým cukrem  

a skořicí. Nakonec dáme 

zbylou 1/2 drobenky tak, 

aby byla buchta celá 

pokrytá. Pečeme při 170°C, 

dokud povrch nezrůžoví. 
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Podzimní medovník    Zuzana Henclová  

Suroviny 

Těsto -  45dkg hladké mouky, 18 dkg moučkového cukru, 18dkg 

másla, 1 vejce, 1 a 1/2 lžičky jedlé sody, 6 zarovnaných lžic medu,  

4 lžíce smetany, potravinářské barvivo 

Krém - 7dkg umletých vlašských ořechů, 2dkg másla, 1 sladké 

zahuštěné kondenzované zkaramelizované mléko (397ml), 

potravinářské barvivo 

Posyp - 3dkg mletých ořechů, 5dkg upečené placky 

Sirup - 2 a 1/2 lžíce cukru krystalu, 1 a 1/2 dl převařené vody,  

50 ml rumu 

 

Postup 

Těsto - Nad párou v misce šleháme (cca 5min.) máslo, cukr, vejce, 

med a smetanu. Budeme mít krém, který nebude hustý. Do mísy 

vsypeme mouku, smícháme s jedlou sodou a barvivem a přidáme 

teplý krém. Vypracujeme těsto, které můžeme na pět kousků  

(cca 19dkg) rozdělit hned nebo si ho odvažovat před válením placek. 

Těsto není tuhé. Přikryjeme ho a necháme asi pět minut odpočinout. 

Těsto máme stále zabalené (oschlo by). Na pečícím papíře si 

vyválíme placku cca 2-3mm silnou a vykrojíme kolo  

o průměru 22cm. Těsto si můžeme podsypávat, a kdyby se vám zdálo 

hodně řídké, stačí ho nechat trochu déle odpočívat. Zbytky těsta si 

upečeme na konec a použijeme na posyp. Vykrojené kolo si 

přeneseme i s papírem na plech a upečeme v předehřáté troubě  

na 180°C cca 3min. Upečené těsto necháme vystydnout na papíře. 

Bude se nám s ním potom dobře manipulovat. Takto upečeme 

všechny placky. 
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Krém - Vše utřeme dohromady, ale nenecháme to moc ztuhnout, 

protože potom se krém špatně roztírá a stahuje hodně vršek těsta. 

Sice to nevadí, ale s méně ztuhlým krémem se pracuje lépe. 

Sirup - Všechny ingredience dobře promícháme. 

Spodní placku potřeme sirupem jenom z vrchu (na každou natíranou 

plochu vypotřebujeme cca 20ml sirupu), natřeme krém (před 

natíráním si krém rozdělíme na čtyři stejné díly a jeden menší, 

kterým nakonec potřeme celý medovník) a než přiložíme další 

placku, tak ji potřeme sirupem zespodu a po přiložení  

i svrchu. Takto dáme na sebe pět placek. Krém při natírání stahuje 

místy vršek z těsta, ale to vůbec nevadí! Stáhnuté kousky rozetřeme 

i s krémem. Sirup vypotřebujeme téměř všechen. Pamatujte na to, že 

když budou placky málo namazané sirupem, budou tužší. Krémem 

lehce namažeme taky vršek a strany. 

Posyp - Rozsekáme 4dkg vlašských ořechů a 5dkg z upečené placky 

(zbytek si snězte) a tím posypeme strany a vršek medovníku. 

Takhle připravený medovník už můžeme jíst za 24 hodin, ale 

samozřejmě ho můžeme nechat uležet déle. 
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Jablečný sen    Míša Hradilová 

Suroviny 

Těsto – 2 vajíčka, 2 hrnky polohrubé mouky, 1 prášek  

do pečiva, 1 hrnek mléka, ½ hrnku oleje 

Náplň – 4 jablka, cukr skořice, vanilkový puding  

 

Postup 

Vypracujeme těsto, jablka rozvaříme a přidáme cukr skořici  

a vanilkový puding. Ozdobíme ušlehanou šlehačkou  

a kysanou smetanou.  
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Koláč s kiwi     Anna Demčáková 

Suroviny 

Těsto - 4 žloutky, 20 dkg cukru, 4 lžíce teplé vody,  

20 dkg polohrubé mouky, 1 kypřící prášek, sníh ze 4 bílků  

  

 

Krém – 1 šlehačku, 2 kys. smetany, 1 vanilkový cukr  

 

kiwi, želatina 

 

Postup 

Žloutky a cukr vymícháme se 4 lžícemi teplé vody a přidáme 

mouku, kypřící prášek a sníh z bílků. Zamícháme a necháme 

péct. Na upečené, vychlazené těsto dáme krém, plátky kiwi  

a zalijeme želatinou.   
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Jablečný dort      Tomáš Vojco 

Suroviny 

Piškot – 4 vejce, 12 dkg cukru, 20 dkg polohr. mouky,  

4 lžíce oleje, 4 lžíce teplé vody, 1 vanilka 

Náplň – jablka, rostlinná šlehačka, ztužovač, jogurtová příchuť, 

želatina 

 

Postup 

Na upečený piškot rozložíme jablka, která přelijeme rostlinnou 

šlehačkou se ztužovačem a jogurtovou příchutí.  

To vše přelijeme želatinou a dozdobíme.  
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Ovocná buchta     Monika Vladárová 

Suroviny 

4 vejce, 2 hrnky polohrubé mouky, 1 hrnek cukru, ½ hrnku 

mléka, ½ hrnku oleje, 1 prášek do pečiva, ½ litru mléka,  

2 vanilkové pudingy, trochu másla, 1 litr vody, Vitacit,  

2 pudingy. 

 

Postup 

Vejce, mouku, cukr, mléko, olej a prášek do pečiva smícháme a 

upečeme. Mléko, 2 vanilkové pudingy a trochu másla uvaříme, 

dáme na buchtu, poklademe ovoce a nakonec zalijeme 

želatinou z vody, Vitacitu a pudingů.  
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Schwarzvaldský řez     Iva Krejčová  

Suroviny 

Těsto – 6 vajec, 1 hrnek cukru krupice, ½ hrnku hladké mouky, 

½ hrnku kakaa, ½ hrnku rozpuštěného másla  

Náplň – 1 višňový kompot (0,7 l), 2 šlehačky, 2 vanilkové cukry, 

50g čokolády 

 

Postup 

Celá vejce šleháme s cukrem do husté pěny, prosijeme mouku 

a kakao a zlehka zamícháme. Nakonec vmícháme vlažné 

rozpuštěné máslo. Hmotu vlijeme na plech vyložený pečícím 

papírem a pečeme při 180°C. Višně vypeckujeme, šlehačku 

ušleháme do pevné hmoty s vanilkovým cukrem. Vychladlý 

plát rozpůlíme, pokapeme nálevem z višní. Na jednu polovinu 

poklademe višně, rovnoměrně potřeme polovinou šlehačky  

a přiklopíme druhou polovinou. Potřeme šlehačkou  

a posypeme strouhanou čokoládou.  
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Střecha      Renata Maková 

Suroviny 

2 balení BE-BE sušenek, 2 tvarohy, 1 kysaná smetana,  

1 vanilkový cukr, 2 banány, 1 čokoláda na vaření 

 

Postup 

Sušenky ve třech řadách vyskládáme vedle sebe, potřeme 

umíchaným tvarohem s kysanou smetanou a vanilkovým 

cukrem, naskládáme druhou řadu sušenek tak, aby to tvořilo 

šachovnici, potřeme zbytkem tvarohu a větší vrstvu dáme 

doprostřed, na kterou položíme banány, pak sklopíme boční 

strany do tvaru střechy a dáme ztuhnout do lednice,  

po ztuhnutí potřeme čokoládou a dozdobíme.   
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Moravské koláče    Libuše Trakalová 

Suroviny 

Těsto – 1 kg polohrubé výběrové mouky, 4 dkg droždí, ½ litru 

mléka, špetka soli, 1 lžíce cukru, 1 Hera, 1 vejce 

Náplň – 2x švestkové povidla, 3 tvarohy, 2 vanilkové cukry,  

5 dkg cukru na drobenku 

 

Postup 

Do přesáté mouky uděláme kvásek klasickým způsobem. 

Zaděláme těsto né tuhé a necháme vykynout. Po vykynutí 

nakrájíme těsto asi na 35 kousků. Uděláme bochánky. 

Bochánky naplníme povidly a klademe na vymazaný plech, dál 

od sebe. Skleničkou do bochánků (naplněných) uděláme důlek, 

do kterého dáme tvaroh. Potřeme vajíčkem  

a posypeme drobenkou. Pečeme v předehřáté troubě  

na 180°C asi 20 minut.  
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Pohádkové koláčky a taštičky  Monika Machanová 

Suroviny 

150 g másla, 150 g sádla, 3 vejce, 2 lžíce hladké mouky, 500 g 

polohrubé mouky, 1 kostka kvasnic, 9 lžic mléka, lžička cukru 

na kvásek, trocha soli 

 

Postup 

Máslo, sádlo, vejce a hladkou mouku vyšleháme a potom 

přidáme zbytek ingrediencí. Uhněteme těsto a na moukou 

podsypaném vále hned vykrájíme malé koláčky, naplníme 

tvarohem a upečeme – nejlépe na pečícím papíru. 

Ještě teplé koláčky namáčíme v rozpuštěném másle s rumem 

nebo rumové esenci a potom do moučkového cukru 

s vanilkovým cukrem.   

Záleží na velikosti vykrajovátek, velikost frťanu cca 20 ks  

na plech, velikost 20 ml skleničky cca 12 ks na plech. Větší 

barevné koláčky plníme mákem, tvarohem a povidly nebo 

marmeládou.  
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Jablečný koláč    Gabriela Vrzalová 

Suroviny 

Těsto – 50g skořicových sušenek, 130g hladké mouky, špetka soli, 

40g pískového cukru, 70g másla, 25 ml oleje 

Náplň – 60g marcipánu, 4 středně velká jablka, 25g rozpuštěného 

másla, 25g třtinového cukru, meruňková marmeláda na potření 

jablek, oříšky nebo semínka na posypání 

Postup 

Sušenky rozdrtíme a promícháme s moukou, solí a cukrem. 

Vmícháme kousky másla a olej. Vložíme pečící papír do koláčové 

formy a sypkou směs těsta natlačíme rovnoměrně na dno a okraje 

formy. 

Předehřejeme troubu na cca 180°C. Rozválíme marcipán  

na moučkovém cukru na tenký plát ve tvaru formy a položíme  

na těsto. Než připravíme jablka, dáme těsto do ledničky.  

Omyjeme a oloupeme jablka, rozdělíme na čtvrtinky a nakrájíme  

na slabé plátky. Plátky pak naskládáme těsně vedle sebe  

na vychlazené těsto. Povrch jablek potřeme rozpuštěným máslem  

a posypeme třtinovým cukrem. Dáme vše do trouby a pečeme  

40-50 minut, až je povrch jablek mírně zlatavý.  

Nahřejeme si meruňkovou marmeládu a těsně po vyndání koláče 

z trouby jí jablka potřeme a posypeme ořechy či semínky. Necháme 

vychladnout a poté opatrně 

vyjmeme z formy.  
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Mandlový dort   

Vzpomínka na babičku Květu Novou    Petra Nová 

Suroviny 

12,5 dkg másla, 14 dkg cukru moučka, 16,5 dkg hladké mouky, 

4 žloutky, 2 prášky do pečiva, 4 bílky, 27 dkg cukru krystal, 1x 

sekané mandle, 500 ml šlehačky, 2 tužidla 

 

Postup 

Máslo, cukr moučka a žloutky ušleháme, přidáme mouku  

a prášky při šlehání. Rozdělíme těsto do dvou forem. Bílky 

ušleháme dotuha a přidáme při šlehání cukr. Rozdělíme  

do dvou forem, kde je již těsto. Navrch posypeme mandlemi. 

V elektrické troubě pečeme asi 20 minut na 180°C. V troubě 

pečeme dole.  

Po vychladnutí potřeme první placku ušlehanou šlehačkou 

s tužidlem. Druhou placku rozdělíme na 14 dílů, které klademe 

na šlehačku.  
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Tvarohový koláč s limetkou   Gabriela Vrzalová 

Suroviny 

Těsto – 250 g hladké mouky, 1 lžička kakaového prášku, 125 g másla, 

100 g cukru, 1 vejce, špetka soli 

Náplň – 9 plátků bílé želatiny, 200 ml mléka, 100 g cukru, 1 vanilkový 

cukr, 4 žloutky, 500 g tvarohu, 2 limetky, 400 ml smetany, 80 g 

čokolády 

Postup 

Smícháme mouku s kakaem. Přidáme máslo, cukr, vejce a sůl a 

vypracujeme křehké těsto. Zabalíme do fólie a dáme 30 minut 

chladit. 

26 cm formu vyložíme těstem, těsto propícháme vidličkou, 

pokryjeme papírem na pečení, zasypeme luštěninami a pečeme 20 

minut v troubě na 200°C. Po upečení necháme vychladnout. 

Želatinu namočíme na 10 minut do studené vody. Mléko ohřejeme 

na mírném ohni a rozpustíme v něm cukr a vymačkanou želatinu. 

Postupně přidáme žloutky a tvaroh a chladíme, až hmota začne 

želírovat. Vyšleháme šlehačku do tuha. Nastrouháme kůru z jedné 

limetky a vymačkáme šťávu. Do tvarohové hmoty umícháme 

šlehačku, limetkovou šťávu a kůru. Nastrouháme polovinu čokolády 

a vmícháme také. Hmotu rozetřeme na upečené těsto a necháme 

v chladničce 4 hodiny ztuhnout.  

Druhou limetku nakrájíme na 

tenké plátky a nastrouháme zbytek 

čokolády. Koláč ozdobíme.  
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Krémové řezy s jablky        Veronika Čmuchálková 

Suroviny 

Těsto – 150 g polohrubé mouky, 150 g cukru, 5 vajec 

Náplň – 900 g strouhaných jablek ochucených cukrem, skořicí 

a citronovou kůrou 

Krém – 2 vanilkové pudinky, 7 dcl mléka, 190 g másla, 150 g 

cukru moučka 

Postup  

Žloutky utřeme s cukrem, pomalu přidáváme mouku a 

nakonec přidáme sníh ze zbylých bílků.  

Připravíme si vyšší plech a pečící papír. Na něj dáme 

nastrouhaná jablka a na ně těsto a necháme péct na cca 180°C 

15 – 20 minut. Po upečení necháme vychladnout a poté 

vyklopíme na jiný plech nebo tác. 

Z mléka a pudinku uvaříme kaši a po vychladnutí přidáme 

máslo s cukrem a polijeme čokoládou. 
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Nebe v hubě – Sarymi          Anna Polívková 

Suroviny 

Těsto – 500 g hladké mouky, 200 g cukru, 2 vejce, 200 g másla, 2 lžíce 

medu, 2 lžičky sody, 2 lžičky mléka 

Náplň – 250 – 350 g ořechů, 80 g cukru, 120 g másla, 3 lžíce medu 

Krém -  3 dcl mléka, 1 lžíce hladké mouky, 1 lžíce solamylu, 3 lžíce 

cukru, 250 g másla, vanilkový cukr, 1 – 1,5 dcl rumu 

Postup 

Hladkou mouku, cukr, vejce, máslo, med, sodu a mléku smícháme a 

zaděláme těsto, které rozdělíme na 2 poloviny a rozválíme na plechy. 

První placku pečeme ihned 10 – 15 minut na 175°C.  

Na druhou placku naskládáme náplň z nasekaných ořechů, cukru, 

másla, medu, kterou nejdříve osmažím na pánvi dozlatova. Ještě 

teplou směs nanesu na druhou neupečenou placku. Směs nesmí 

vychladnout, jinak ztvrdne a nejde s ní nic udělat. Placku s ořechy 

pečeme rovněž 10 – 15 minut na 175°C. 

Na krém dáme vařit mléko, mouku, solamyl a cukr a poté necháme 

vychladit. Chladnou směs postupně přimícháme do másla 

s vanilkovým cukrem. První upečenou a vychlazenou placku 

postříkáme rumem a poté 

potřeme krémem. Přiložíme 

druhým upečeným plátem 

s ořechy a necháme uležet do 

druhého dne. Placky je třeba 

nechat vychladit, pak jsou 

pěkně tuhé a jde s nimi 

manipulovat.   
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Jablečný dort    Marcela Hmirová 

Suroviny 

750 g jablek, 4 dl vody, 6 lžic krystalového cukru, 2 balíčky 

kulatých piškotů, 2 balíčky pudinkového prášku, čokoládová 

poleva 

Postup 

Oloupaná jablka nastrouháme, přidáme 2 dl vody, cukr a 

uvaříme kaši. Pudinkové prášky rozmícháme v 2 dl vody, 

přidáme do jablečné kaše a asi 2 minuty povaříme. Dno 

dortové formy vyložíme piškoty, které pokapeme rumem, 

potřeme teplou jablečnou kaší, znovu poklademe piškoty. 

Postup opakujeme 4x, dokud nám stačí kaše. Poslední vrstvu 

tvoří piškoty. Dort dáme vychladit a ztuhnout. Nakonec 

polijeme čokoládou polevou a podáváme. 
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Větrníková buchta     Lenka Křelinová 

Suroviny 

5 lžic cukru, šlehačka, 4 vejce, 1,5 hrnku cukru, 1 hrnek oleje, 3 

hrnky hladké mouky, prášek do pečiva 

Postup 

Šlehačku pomalu přiléváme do cukru a necháme společně 

zkaramelizovat. Vejce, cukr a olej rozšleháme a postupně 

přidáme karamel. Do směsi přidáme hladkou mouku 

s práškem do pečiva. Upečeme v předehřáté troubě na 160°C 

cca 3/4 hodiny. Nakonec můžeme polít čokoládou a posypat 

kakaem.   
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Věnečky     Petra Stěhulová  

Suroviny 

Těsto – 1/4 l vody, 1/2 másla Hera, špetka soli, 12,5 dkg hladké 

mouky, 4 celá vejce 

Krém – 0,5 l mléka, 2 vanilkové pudinky, 6 – 8 lžic cukr krupice, rum, 

1 máslo 

Poleva – 200 g moučkový cukr, šťáva z citronu, 1 bílek 

Postup 

Na mírném ohni, ve vodě, za stálého míchání rozpustíme máslo a 

přidáme špetku soli (nesmí se vařit). Po rozpuštění přidáme mouku 

(bude se zdát, že se těsto připaluje, ale je to v pořádku a mícháme 4 

– 5 minut na ohni. Pak necháme vychladnout a vmícháme mixérem 

4 celá vejce. Pytlíkem děláme na plech kolečka a pečeme asi na 180° 

– 200° C dozlata. Jsou hotové, až když na ně sáhnete a jsou tvrdé, 

těsto se nepropadá. Ihned po vytažení z trouby rozkrájíme (později 

by to nešlo) a necháme vychladnout. Po vychladnutí plníme krémem 

a polijeme polevou.  

Uvaříme hustý pudink a necháme vychladnout, pak stáhneme 

škraloup, vmícháme ušlehané máslo a přidáme trochu rumu.  
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Jablečník „Babí léto“     Tomáš Exner 

Suroviny 

Těsto – 5 vajec, 4 lžíce cukru krupice, 6 lžic mouky polohrubé, 1/2 

prášku do pudinku 

Náplň I. – 1 kg jablek, 4 lžíce cukru, skořice, rum, meruňkový džem, 

1 vanilkový pudink 

Náplň II. – kokos, 150 ml mléka, 3 zakysané smetany, 1 šlehačka a 

ztužovač 

Postup 

Žloutky s cukrem ušleháme, přidáme mouku s práškem do pečiva a 

nakonec sníh. Na vymazaný a vysypaný plech i s kokosem dát upéct 

do růžova. Jablka oloupeme a rozkrájíme na kousky, podusíme 

s rumem, cukrem, skořicí a 4 lžičkami meruňkového džemu, ve vodě 

rozmícháme pudink a zalijeme. Následně promícháme a necháme 

vychladit. Do kastrolku dáme mléko, přidáme kokos a cukr a 

necháme vařit, až se mléko vyvaří. Pozor ale, ať se kokos nespálí! Po 

vychlazení smícháme se zakysanými smetanami a ušlehanou 

šlehačkou. Piškot pokapeme rumem, natřeme džemem, pak 

jablečnou směsí, kokosovou směsí a posypeme skořicí nebo 

grankem.  
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Koláč letní svěží s jahodovo – jablečno – dýňovou 

polevou       Monika Machanová  

Suroviny 

Těsto – 200 g hladké mouky, prášek do pečiva, 150 g změklé 

Hery, 1 vejce, mléko, cukr, kokos na vysypání plechu 

Náplň – jahody v plechovce ve vlastní šťávě, dýňový džem, letní 

či jiná jablíčka, vanilkový nebo ovocný pudink, trochu 

moučkového cukru 

Postup 

Mouku smíchám na sucho s práškem do pečiva, cukr dle libosti, 

vmíchám vejce, mléka tolik, aby byla konzistence řídká a těsto 

se pěkně vylilo na plech.  

Oloupaná, na plátky nakrájená jablíčka krátce povařím. Jahody 

z plechovky a povařená jablka přeliji přes sítko. Do hrnce, kde 

mám šťávu zvlášť, nasypu vanilkový pudink a vařím do husté 

kaše. V jiné misce rozmixuji ona povařená jablíčka, jahody a 

dýňový džem, které po uvaření „pudinku“ smíchám 

dohromady. Naliji horký, 

upečený korpus, nechám 

vychladnout a přikryji 

kysanou smetanou 

smíchanou s moučkovým 

cukrem, též dle chuti. 

Dozdobím dle fantazie a 

situace.  
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Domácí štafetky     Dana Chudobová 

Suroviny 

Těsto - 6 bílků, 4 lžíce cukru, 3 lžíce polohrubé mouky, 4 lžíce 

namletých ořechů 

Krém – 1/2 l mléka, 2 vanilkové pudinky, 1 máslo, 150 g cukru 

Postup 

Bílky vyšleháme, přidáme cukr, mouku a namleté ořechy. Vše 

pečeme na pečícím papíru. Vše 3x – 3 placky.  

Na krém vyšleháme máslo s cukrem a přidáme vychladlý 

puding.  

Slepíme krémem, nařežeme a namočíme konce v čokoládě 

(než nařežeme, necháme odložit přes noc). 
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Ostravan           Dana Chubodová 

Suroviny 

Těsto – 26 dkg hrubé mouky, 20 dkg cukru, 8 lžic oleje, 8 lžic 

studené vody, 4 vejce, 1 prášek do pečiva 

Krém - Puding = 1,5 l mléka, 3 vanilkové pudinky, 4 vanilkové 

cukry, 1 máslo 

Postup 

Vše smícháme do těsta a upečeme. Na vychladlý piškot 

natřeme marmeládu, na to nalijeme teplý puding, narovnáme 

piškoty a znovu potřeme marmeládou. Nakonec potřeme 

krémem z ušlehaného pudingu a másla, šlehačkou a posypeme 

ořechy.  
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Kokosák                Lucie Šubrtová 

Suroviny 

Těsto – 9 bílků, 200 g kokosu, 300 g cukru moučka, 80 g hrubé 

mouky 

Krém – 1 máslo, 2 lžíce kakaa, 4 lžíce vody, 4 žloutky 

Poleva – čokoláda na vaření, smetana 

Postup 

Bílky, kokos, cukr a mouku smícháme do těsta. Upečeme těsto 

a z másla, kakaa, vody a žloutků vytvoříme krém. Nakonec 

polejeme polevou s čokolády a smetany. 
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Nedělní koláčky          Dana Chudobová 

Suroviny 

Těsto – 1 kg hladké mouky, 20 dkg másla, 2 kusy 100% tuku, 4 

žloutky, 20 dkg droždí, 4 vanilkové cukry, špetka soli, 

citronová kůra 
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Šťavnaté jablečné řezy        Libuše Hradilová 

Suroviny 

Těsto – světlá roládová placka – 4 vejce, 4 lžíce cukru krupice, 4 lžíce 

polohrubé mouky 

Těsto – tmavá roládová placka – 4 vejce, 4 lžíce cukru krupice, 3 lžíce 

polohrubé mouky, 1 lžíce kakaa 

Krém vaječný likér -   2 jogurty s příchutí vaječného likéru (300 g), 1 

zakysaná smetana (200 g), 2 vanilkové cukry, 1 – 2 lžíce cukru moučka, 1 

ušlehanou šlehačku, 1 ztužovač Dr. Oetker 

Náplň – marmeláda, 1,5 kg jablek, šťáva ze 2 citronů, 6 lžic cukru, skořice, 

2 vanilkové pudinky, trocha vody 

Postup 

Ušleháme bílky do pěny se 2 lžícemi cukru, žloutky do pěny a 2 lžíce cukru. 

Smícháme společně s moukou. Pečeme na pečícím papíře 12 minut na 

180°C. Ještě horké srolujeme i s papírem. Vychladlé roládky natřít 

marmeládou, nařezat na plátky. Tmavou placku vyrobíme stejně jako 

světlou, ale nerolujeme. Pečeme také 12 minut na 180°C. 

Jogurty, smetanu, vanilkové cukry, cukr a šlehačku spojíme želatinovým 

ztužovačem. Krém je potřeba připravit až na poslední chvíli, je potřeba ho 

ihned dát na korpus. Tmavou placku na plechu natřeme marmeládou. Poté 

krém a poklademe světlou roládou a necháme v lednici ztuhnout. 

Jablka nakrájíme na kostičky, přidáme šťávu ze 2 citrónů, cukr a skořici a 

s trochou vody rozvaříme. Poté slejeme a 2/3 vychladlých jablek rozložíme 

na řezy, zbylou třetinu rozmixujeme, 

přidáme šťávu z jablek, doplníme do 

1 l vody. Vaříme a do šťávy zavaříme 

2 vanilkové pudinky rozmíchané ve 

2 dcl vody. Vychladlou hmotu 

nalijeme na řezy. Krájíme vychladlé.  
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Mecháček            Zuzana Henclová  

Suroviny 

Těsto – 6 vajec, 200 g moučkového cukru, 220 g hladké mouky, 

potravinářské barvivo 

Krém – 2 měkké tvarohy, cukr moučka dle chuti, citronová 

kůra, 100 g Hery, 1 vanilkový puding, 200 ml mléka, 2 žloutky 

Marcipán, potahová hmota, marmeláda 

Postup 

Žloutky oddělíme od bílků a vyšleháme s cukrem do pěny. 

Z bílků vyšleháme tuhý sníh. Do pěny vmícháme mouku o sníh. 

Dáme na vymazaný a vysypaný plech a pečeme 15 minut při 

170°C. 

Z mléka a pudinku uvaříme puding a necháme vychladnout. Do 

tvarohu zamícháme žloutky, cukr a Heru. Do směsi vmícháme 

vychladlý puding. 

Těsto rozkrojíme a namažeme 

marmeládou a krémem. Povrch 

pomažeme slabou vrstvou krému. 

Z potahované hmoty vyválíme 

požadovaný plát a potáhneme jím 

dort. Z marcipánu vytvoříme 

postavičky a umístíme na dort.   
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  Broskvové řezy            Petra Stěhulová 

 

Suroviny 

Těsto – 6 vajec, 200 g moučkového cukru, 6 lžic vlažné vody, 1 

lžíce oleje, 170 g polohrubé mouky, 30 g kakaa 

Krém – 300 g bílé čokolády, 1 smetana na šlehání, 400 g 

zakysané smetany, 1 želatinový ztužovač, 100 ml vody 

Postup 

Žloutky ušlehat s cukrem, přidáme vodu, olej, mouku, kakao a 

ušlehaný bílek. Dáme péct na vymazaný a vysypaný plech 

hrubou moukou na 20 minut na 190°.  

Na čoko krém ušleháme šlehačku a dáme na chvíli do ledničky. 

Ve vodě rozpustíme želatinu, přidáme rozpuštěnou čokoládu, 

pak smetanu z ledničky přidáme i zakysanou smetanu a podle 

chuti přisladíme.  

Po upečení těsta natřeme marmeládou, poklademe ovocem a 

zalijeme čoko krémem.  
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Ježeček Pichláček         Zuzana Henclová 

 

Suroviny 

Těsto – 400 g polohrubé mouky, 400 g cukru moučka, 20 lžic 

oleje, 8 vajec, 20 lžic vlažné vody, 1 prášek do pečiva 

Krém – 3 Hery, 3 pudinky OLE (2x vanilkové a 1x čokoládový), 

3 lžíce cukru, 3 vanilkové cukry, 600 ml mléka 

Rybízová marmeláda, ovoce (nektarinky), papírové kytky na 

dozdobení (jedlý papír) 

Postup 

Těsto – Žloutky s cukrem utřeme do pěny. Poté přidáme zbylé 

ingredience a pořádně zamícháme. Nakonec z bílků vyšleháme 

tuhý sníh a pomalu vmícháme do směsi. Těsto vlijeme do 

vymazané a moukou vysypané formy.  

Troubu si předehřejeme na 200°C a po vložení formy s těstem 

do trouby, stáhneme teplotu na cca 150°C. Pečeme cca 15-40 

min. dle tloušťky těsta. Necháme vychladnout a poté 

rozkrojíme v půlce.  

Krém světlý – Do mísy dáme 400 ml mléka, 2 lžíce cukru, 2 

vanilkové cukry, 2 vanilkové pudinky OLE. To vše šleháme el. 

šlehačem po dobu cca 3 minut. Poté si ve druhé míse 

rozšleháme 2 Hery a postupně po lžících vmixujeme hotový 

pudink.  

Krém tmavý – Do mísy dáme 200 ml mléka, 1 lžíci cukru, 1 

vanilkový cukr, 1 čokoládový pudink OLE. To vše šleháme el. 

šlehačem po dobu cca 3 minut. Poté si ve druhé míse 
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rozšleháme 1 Heru a postupně po lžících vmixujeme hotový 

pudink.  

Rozpůlený korpus natřeme z obou vnitřních stran 

marmeládou. Na spodní díl namazaný marmeládou 

rozprostřeme na kousky nakrájené ovoce (nektarinky). Dáme 

vrstvu světlého krému (asi 1/2) a poté dáme cca 1/2 tmavého 

krému. Přiklopíme vrchním dílem (namazanou stranou na 

krém).  

Zarovnáme hrany krémem a zaretušujeme nedostatky. Poté 

dáme slabou vrstvu světlého krému po celé délce dortu. 

Zdobíme nejdříve tmavým krémem, poté zbytkem světlého 

krému. Dozdobíme papírovými kytkami či jiným zdobením. 
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Tvarohovo meruňkový koláč            Líba Hradilová 

 

Suroviny 

1/2 kg polohrubé mouky, 20 dkg cukru, 20 dkg másla, 1 prášek 

do pečiva, 1 vejce 

Náplň: 3 tvarohy (ne z vaničky), 30 dkg cukru moučky, 3 vejce, 

1 vanilkový cukr, 2 lžíce vanilkového pudinku 

Meruňky (kompot) 

Postup 

Z mouky, cukru, másla, prášku do pečiva a vajíčka vytvoříme 

drobenku na plech. Navrch dáme tvarohovou náplň, 

poklademe meruňkami a dáme upéct.  
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Muffiny s kousky čokolády              Eva Šidélková 

 

Suroviny 

1 šálek polohrubé mouky, 2 lžičky prášku do pečiva, 1/2 šálku 

cukru, 1/2 šálku mléka, 1/4 šálku másla, kousky čokolády, 1 

vejce 
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Jahodový sen         Gabriela Vrzalová 

 

Suroviny 

Piškotový korpus – 6 vajec, 120 g moučkového cukru, 120 g 

polohrubé mouky 

Náplň – 1 kg jahod (čerstvých, rozmražených nebo 

kompotovaných), 2 sáčky červené dortové želatiny, 500 ml 

jahodové šťávy 

Marmeláda, vanilkový pudink, čokoláda na dozdobení 

Postup 

Žloutky našleháme se třemi lžícemi cukru. Z bílků ušleháme 

tuhý sníh a přimícháme zbytek cukru. Smícháme žloutkovou 

pěnu s moukou a bílkovým sněhem a zlehka zamícháme. 

Pečeme na 170° do růžova.   

Po vychladnutí korpus potřeme marmeládou – ideálně 

kyselejší. Uvaříme z jednoho sáčku vanilkový pudink dle 

návodu a po vychladnutí rozetřeme na marmeládu.  

Na pudink poklademe okapané jahody. Uvaříme želatinu dle 

návodu na sáčku a rovnoměrně 

rozlijeme na jahody. 

Dort případně dozdobíme 

čokoládou a dáme chladit. 

Výborný je servírovaný 

s čerstvou domácí šlehačkou.  
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Pletenec s Nutellou               Oldřich Berka 

 

Suroviny 

1 hrnek vlažného mléka, kostka kvasnic, 1 lžíce cukru, 

300 g hladké mouky, 300 g polohrubé mouky, 3 lžíce cukru, 6 

lžic oleje, 2 žloutky, špetka soli. 

Postup 

Z vlažného mléka, kvasnic a lžíce cukru vytvoříme kvásek, 

který necháme vzkypět. Zpracujeme těsto, které rozdělíme na 

4 části, z každé vyválíme plát několik milimetrů silný 

v průměru asi 25 cm. První plát dáme na plech a naneseme 

vrstvu Nutelly, max. 1 cm od okrajů, položíme druhý plát a 

lehce přitlačíme okraje. Natřeme další vrstvou Nutelly a takto 

vršíme 4 pláty. Poté rozdělíme kruh na 4 dílky, které drží 

pohromadě ve středu a rozdělíme každý ještě na polovinu (8) 

a znovu všechny díly ještě na polovinu (16). Nyní s pomocí 

rukou otočíme 2 proužky ven od sebe a lehce k sobě 

přitiskneme. Poté necháme kynout asi 30 minut a potřeme 

lehce trochou mléka. Pečeme asi 25-30 minut při 180°.  
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Koláč paní Rudolfové               Oldřich Berka 

 

Suroviny 

45 dkg polohrubé mouky, 30 dkg cukru krystal, 10 lžic oleje, 3 

vejce, kypřící prášek do pečiva, 250 ml jogurtu, sodovka 

Ovoce, kakao nebo ořechy dle chuti 
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Rákosníčkova zahrádka            Zuzana Pitrová 

 

Suroviny 

Těsto – 4 vejce, 4 lžíce cukru krupice, 4 lžíce polohrubé mouky, 

kakao 

Krém – 3 pistáciové pudinky, 1,2 l mléka, 0,5 kg másla, 20 dkg 

cukru 

Postup 

Žloutky vyšleháme s cukrem a přidáme mouku. Těsto vlijeme 

na plech a pečeme 15 minut na 180°C. Uvaříme pudink a 

necháme vychladnout. Po vychladnutí přimícháme máslo. 

Lehce vyšleháme. 

Upečené piškotové těsto potřeme krémem a navrstvíme tak i 

druhé těsto. Poté nakrájíme na trojúhelníčky. Ozdobíme podle 

vlastní fantazie.  
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Košíčky plněné pudinkovým krémem    Radek Vincenc 

 

Suroviny 

Těsto – 180 g hladké mouky, 50 g moučkového cukru, 100 g 

másla, 1 žloutek, tuk na vymazání 

Krém – 300 ml mléka, 1 vanilkový pudink, 4 lžíce moučkového 

cukru, 2 lžíce másla 

Ovoce nebo ořechy na ozdobení 

Postup 

Na vál prosejeme mouku, přidáme cukr, promneme tuk a 

žloutky – zaděláme těsto. Necháme chvilku odpočinout a 

potom odkrajujeme stejnoměrné kousky, které v tenké vrstvě 

vtlačujeme do formiček. Upečeme do růžova a necháme 

vystydnout.   

V mléce povaříme pudink s cukrem, vyšleháme máslo, které 

zamícháme do vychladlého pudinku. Necháme ztuhnout a 

košíčky ozdobně naplníme. Nakonec ozdobíme kousky ovoce 

nebo ořechovými jádry.  
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Nepečené překvapení         Marcela Hmirová  

 

Suroviny 

Cukr moučka, žloutek, tvaroh, vanilkový pudinky, piškoty, 

máslo na vymazání formy, ovoce 

Dortovou formu vymažeme a vysypeme moučkovým cukrem. 

Krém vytvoříme z cukru, žloutku, tvarohu, možno i kokosové 

moučky a vanilkového pudinku.  

Na dno formy klademe piškoty a střídáme s krémem a ovocem. 

Poslední řadu piškotů poklademe rovnou plochou nahoru a 

zalijeme pudinkem dle chuti a dozdobíme podle vlastní 

fantazie.  
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Krémeš         Monika Vladárová 

 

Suroviny 

2 balení BEBE sušenek, 1 l mléka, 3 vanilkové pudinky, 500 g 

bílého jogurtu (mascarpone), cukr dle chuti  

1 pomazánkové máslo, 1 šlehačka ke šlehání, 150 g bílého 

jogurtu, moučkový cukr dle chuti, piškoty, rum, čokoládu na 

ozdobu Margot 

Postup 

BEBE sušenky naskládáme vedle sebe na plech a pokapeme 

rumem. V 1 litru mléka uvaříme 3 vanilkové pudinky a ještě do 

horkého vmícháme tři čtvrtě bílého jogurtu (mascarpone). Dle 

chuti osladíme a nalijeme na sušenky. Ihned neskládáme 

piškoty. Ušleháme šlehačku, přidáme pomazánkové máslo, 

zbytek jogurtu a dosladíme cukrem moučkou. Rozetřeme na 

piškoty a nastrouháme čokoládu.  
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Jahodová buchta      Jaroslava Gurinová 

 

Suroviny 

3 vejce, 1 sklenička vlažné vody, 1/2 dcl oleje, 2 skleničky 

polohrubé mouky, prášek do pečiva, 1 sklenička cukru, kakao 

25 dkg másla, 20 dkg cukr moučka, 25 dkg tvarohu (ve 

vaničce), hořká čokoláda, jahody 

Postup 

Z vajec, cukru, vlažné vody, oleje, mouky, kakaa a prášku do 

pečiva vymícháme těsto, které vylijeme na vymazaný a 

vysypaný plech a dáme péct, poté necháme buchtu 

vychladnout.  

Mezitím si připravíme krém – vyšleháme máslo a cukr moučku, 

přidáme tvaroh. Na vystydlou buchtu namažeme hotový krém, 

na něj hustě poklademe jahody a nakonec na celou buchtu 

nastrouháme na jemném struhadle celou hořkou čokoládu. 

Dáme vychladit. 

  



63 
 

Věnečky z odpalovaného těsta       Vladimíra Šerhaklová 

 

Suroviny 

Těsto - 1/4 l vody, 10 dkg Hery, špetka soli, 20 dkg polohrubé 

mouky, 4 vejce 

Krém – 4 dcl mléka, 1 vanilkový pudink, 15 – 20 dkg másla, 

moučkový cukr podle chuti 

Poleva – 2 lžíce horkého mléka, 1 lžíce rumu, 15 dkg 

moučkového cukru – třeme 10 minut a poté potřeme 
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Medovník           Tereza Štromová 

 

Suroviny 

Těsto – 3 hrnky hladké mouky, 1/3 kostky másla, 2 vejce, 1 

hrnek cukru, 2 lžíce medu, lžička jedlé sody 

Krém – 2 hrnky mléka, 1 vanilkový pudinkový prášek, 2 lžíce 

hrubé mouky, 2 balíčky vanilkového cukru, moučkový cukr, 

rum, kostka másla  

Postup 

Ve vodní lázni rozpustíme máslo, med, cukr a vejce, přidáme 

mouku smíchanou s jedlou sodou a z ještě teplého těsta 

vyválíme tři placky, které postupně upečeme v troubě na 175°. 

Po vychladnutí promažeme krémem a necháme přes noc 

odležet. 

Z mléka, hrubé mouky a pudinkového prášku uděláme pudink 

a necháme vychladit. Po vychlazení smícháme s kostkou 

změklého másla a 

vanilkovým cukrem.  

Dle chuti přidáme 

moučkový cukr a rum.  
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Nepečený čokoládový dort          Klára Bernátová 

 

Suroviny 

500 ml mléka, 2 polévkové lžíce solamylu, 6 žloutků, 500 g 

čokolády na vaření, 300 g másla, balík piškotů 

Postup 

Mléko se žloutky a solamylem za občasného míchání 

zahříváme tak dlouho, dokud nezačne probublávat. Necháme 

vychladnout. Mezitím si rozpustíme čokoládu a smícháme 

s rozšlehaným změklým máslem. Poté smícháme se 

žloutkovým krémem.  

Dortovou formu vymažeme máslem, vyložíme ji piškoty a 

nalijeme na ně polovinu krému. Postup ještě jednou 

zopakujeme a necháme v ledničce vychladit nejlépe do 

druhého dne. 

Dort je výborný například s jahodami nebo 

karamelem.   
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Míša řezy      Tereza Ječná 

 
Suroviny 
 

Těsto – 6 vajec, 6 lžic cukru, 3 lžíce rostlinného oleje, 6 lžic polohrubé 

mouky, 1 lžička prášku do pečiva, 6 lžic kakaa 

Krém – 250 g másla, 500 g tvarohu, 150 g cukru, 20 g vanilkového 

cukru, hnědý rum 

Marcipán – 50 g cukru moučka, 50 g sušeného polotučného mléka, 1 

lžíce oleje, 1 lžíce pšeničného sirupu, 10-20 ml teplé vody 

Poleva – 200 g čokolády na vaření, 100 g másla, 2 lžíce mléka 

Postup 

Žloutky utřeme s cukrem, přidáme olej, kakao, polohrubou mouku, 

prášek do pečiva, umícháme těsto. Z bílků ušleháme tuhý sníh  

a vmícháme ho pomalu do těsta. Těsto rozetřeme na olejem 

vymazaný a moukou vysypaný plech. Upečeme v předem vyhřáté 

troubě na 160°C asi 20 minut. 

Krém - Tvaroh vyšleháme s máslem a cukrem a přidáme trochu 

rumu. 

Poleva - Ve vodní lázni rozehřejeme máslo, nalámeme čokoládu na 

kostičky a necháme pozvolna roztuhnout, potom postupně přidáme 

mléko a polijeme moučník.  

Marcipán – Prosyjeme cukr 

moučku se sušeným mlékem, 

poté přidáme zbytek surovin a 

pořádně uhněteme těsno. Poté 

obarvíme potravinářským 

barvivem dle potřeby.   



67 
 

Jablečný závin z kynutého těsta          Alena Henclová 

 

Suroviny 

0,5 kg hladké mouky, 0,75 Hery, 0,5 lžičky soli, 0,25 l mléka,  

2 lžíce cukru, 0,5 kostky droždí, 1 vejce 

Jablka, strouhanka, skořice, rozinky, cukr 

Postup 

Z mouky a kvásku zpracujeme těsto a necháme vykynout. Poté 

rozdělíme na dvě části, rozválíme, posypeme trochou 

strouhanky, poklademe jablky, cukrem, rozinkami a skořicí. 

Srolujeme a potřeme rozpuštěnou Herou. 
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Tvarohový zákusek       Iva Krejčová 

Suroviny 

Těsto – 2 vejce, 1 hrnek cukru, ½ hrnku oleje, 2 hrnky hladké 

(polohr.) mouky, 1 vanilkový cukr, 1 prášek do pečiva,  

1 hrnek mléka, trocha kakaa 

Krém – ½ litru mléka, 2 vanilkové pudinky, cukr, 2 tvarohy,  

½ másla  

Poleva – 2 kysané smetany, 2 čokolády na vaření  

Postup 

Suroviny na těsto smícháme dohromady a polovinu dáme na 

plech. Do druhé poloviny dáme trochu kakaa a trochu mléka  

a dáme na světlé těsto. Pečeme na 180°C asi 20 minut. 

Krém uvaříme z mléka, pudinků a cukru. Po vychladnutí 

přidáme tvarohy a máslo a vyšleháme el. šlehačem. 

Čokolády si rozpustíme  

a vmícháme do smetany  

a vznikne nám poleva.  
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Ovocné květy          Gabriela Vrzalová 

Suroviny 

1 listové těsto, 3 nektarinky, 1 vejce, cukr krupice, cukr 

moučka, skořice, máslo a mouka na vymazání formiček 

 

Postup 

Listové těsto rozválíme na plát o velikosti plechu. Rozšleháme 

vejce a potřeme jím těsto. Celou plochu posypeme cukrem 

krupicí a skořicí. Těsto na delší straně rozdělíme na osm pruhů 

a rozřežeme. Rozpůlíme nektarinky a nakrájíme na tenké 

plátky. Po celé délce pruhu těsta na jednu polovinu 

proklademe plátky nektarinek tak, aby se jednou třetinou 

překrývaly. Přeložíme přes ně druhou polovinu těsta. Vrchní 

plochu těsta potřeme zbylým vejcem. Pruhy pak opatrně 

smotáme a vytvoříme tak květ. 

Připravíme si malé 

formičky na pečení a růže 

do nich vložíme. Pečeme 

na 200°C po dobu 45 

minut.  

Poté růže vyndáme 

z formiček, posypeme 

moučkovým cukrem  

a necháme vychladnout.  
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Čokoládový dort s malinami       Tereza Stehlíková 

Suroviny 

Těsto – 3 vejce, 150 g cukru, 3 lžíce oleje, 3 lžíce vody, 150 g 

mouky, 1 kypřící prášek, kakao 

Krém – 2 pudinky, 1 máslo, ¾ l mléka, 50 g čokolády (50%) 

Maliny 

Postup 

Žloutky a cukr smícháme, dále přidáme olej a vodu. Do směsi 

přidáme mouku a kakao. Bílky vyšleháme do sněhu a opatrně 

vmícháme do těsta. Do vymazané formy nalijeme těsto  

a pečeme při teplotě 150°C.  

Z mléka a pudink. prášku uvaříme pudink a necháme 

zchladnout. Přidáme máslo a rozšleháme. Ve vodní lázni si 

rozpustíme čokoládu, kterou následně vmícháme do krému. 

Nakonec skládáme v pořadí korpus, krém, maliny, korpus, 

krém, maliny,... 
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Co dům dal „Mišmaš“            Petra Myšáková 

Suroviny 

10 dkg hladké mouky, 10 dkg špaldové mouky, 10 dkg MANA – 

superpotravina, 250 ml výluh ze stévie, 3 ks jablka, 2 ks mrkve, 

2 hrsti nasekaných rozinek, 2 lžíce agávového sirupu, 2 lžíce 

datlového sirupu 

Posyp – domácí bezinkovo-jablečná marmeláda, kokos 
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Jablkový koláč      Pavlína Sodomková 

Suroviny 

Těsto - ½ kg hladké mouky, 1 prášek do pečiva, citronová kůra, 

1 vanilkový cukr, 8 dkg cukru, 8 dkg rozpuštěného másla, 

špetka soli, 1 vejce, menší hrnek mléka,  

Náplň – jablka, cukr, skořice, rozinky 

Postup 

Vše smícháme, těsto rozdělíme na dvě části a jednu rozválíme 

na tenkou placku. Na vymazaný plech položíme placku, na ní 

strouhaná jablka, cukr, skořici, rozinky a přikryjeme plackou 

z druhé poloviny těsta. Propícháme vidličkou a pečeme cca ½ 

hodiny. Za studena posypeme moučkovým cukrem. 

 

  



73 
 

Čokoládový dort bez mouky jako peříčko 

Kateřina Hofmannová 

Suroviny 

6 vajec, 120 g čokolády na vaření, 120 g cukru krupice, ½ 

prášku do pečiva 

Višňová marmeláda Schwartau (1 ks), 2 šlehačky, 1 ztužovač 

šlehačky, 1 tyčinka Ledové kaštany 

Postup 

Žloutky utřeme s práškem do pečiva. Přidáme na páře 

rozehřátou, lehce vychladlou čokoládu a promícháme. Z bílků 

a cukru ušleháme pevný sníh a lehce vmícháme ke žloutkům. 

Nalijeme do dortové formy průměru 24 cm, vymazané  

a vysypané moukou. Pečeme v rozehřáté troubě na 170°C cca 

30 – 35 minut. Těsto se nám při pečení nafoukne, po vyndání 

splaskne, tak to má být. Po zchladnutí přendáme korpus na 

mísu, lehce pokapeme rumem (můžete vynechat) a natřeme 

pikantní višňovou marmeládu, můžete použít i borůvkovou 

nebo lesní směs. 

Nakonec potřeme 

ušlehanou šlehačkou  

a na ní nastrouháme 

Ledové kaštany. 

Necháme vychladit 

v lednici.  
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Jogurtový koláč                 Oldřich Berka  

Suroviny 

Těsto - 2 hrnky polohrubé mouky, 1 hrnek hladké mouky, 

prášek do pečiva, ½ hrnku cukru, 200 g jogurt, 3 vejce, ¼ 

hrnku oleje, ½ hrnku medu, citronová kůra 

Poleva – čokoláda, smetana na šlehání, moučkový cukr, máslo 

Postup 

Suroviny na těsto smícháme a vypracujeme z něj těsto, které 

podle potřeby ředíme sodovkou. 

Na polevu rozpustíme čokoládu na páře, přidáme smetanu na 

šlehání, moučkový cukr a máslo. 
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Makronky          Matouš Pižl 

Suroviny 

Těsto – 100 g mandlové moučky, 130 g cukru krystal, 50 g 

drcených kakaových bobů, 200 g moučkového cukru, 4 bílky 

Náplň 1 – máslo, mléko, cukr, třešně naložené v likéru 

Náplň 2 – marmeláda z domácích meruněk 
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Jablkový koláč              Alena Henclová 

Suroviny 

Těsto – 2 hrnky polohrubé mouky, 0,75 hrnku cukru, 0,75 

hrnku vody, 0,75 hrnku oleje, 1 prášek do pečiva 

Náplň – 1 kg jablek, vanilkový pudink 

Drobenka 

Postup 

Suroviny na těsto smícháme a nalijeme na pečícím papírem 

vystlaný plech. 

Náplň vytvoříme z oloupaných jablek nakrájených na kostky, 

trochu podlijeme vodou a přivedeme k varu. 10 minut 

povaříme a zalijeme vanilkovým pudinkem a ještě horké 

nalijeme na připravené těsto.  

Posypeme drobenkou a pečeme cca 40 minut. 
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Medovník          Monika Vladárová 

Suroviny 

Těsto – 3 vejce, 300 g moučkového cukru, 1 lžička jedlé sody, 5 

lžic medu, 390 g hladké mouky 

Krém – 250 g másla, 1 salko (karamel)  

Posyp – vlašské ořechy, 1 lžička kakaa, 1 lžička cukru 

Postup 

Vše na těsto smícháme a natřeme na 2 plechy s pečícím 

papírem. Pečeme cca 5 minut na 180°C. 

Poté rozkrojíme na polovinu a všechny 4 díly potřeme krémem 

a složíme na sebe a posypeme.  
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Smetanové potěšení         Pavlína Hradilová 

Suroviny 

Na malý plech: 4 zakysané smetany, 2 vanilkové cukry,  

2 balíky piškotů 

Postup 

Smetany smícháme s vanilkovým cukrem a na plech 

prokládáme s piškoty. Končíme vrstvou smetany a dáme na 

pár hodin ztuhnout do ledničky.  

Po ztuhnutí ozdobíme dle fantazie. 
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Babovřezy                   Iva Vladárová 

Suroviny 

Těsto – 6 vajec, 6 lžic cukru moučka, 1,5 lžíce oleje, 2 lžíce 

kakaa, 6 lžic polohrubé mouky, ½ prášku do pečiva 

Náplň – 3 pomazánková másla, 4 bílé jogurty, 1 vanilkový 

cukr 

Piškoty, čokoláda na vaření 

Postup 

V míse rozmixujeme žloutky s cukrem, olejem a kakaem. 

Z bílků ušleháme tuhý sníh. Sníh přidáme ke hmotě. Nakonec 

vmícháme mouku smíchanou s práškem do pečiva. Těsto 

nalijeme na plech vyložený pečícím papírem. Ve větší míse 

důkladně rozmícháme náplň. Na vychladlé těsto dáme krém, 

poté piškoty, krém a opakujeme, dokud nám nevyhovuje 

výška moučníku.  

Nakonec posypeme 

kakaem a poléváme 

čokoládou. 
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Krémové řezy           Tereza Štromová 

Suroviny 

Těsto - Na formu o průměru 22 cm: 3 vejce, 90 g cukru 

krupice, 70 g polohrubé mouky, 1 lžička prášku do pečiva, 4 

lžíce kakaa, 2 lžíce rostlinného oleje 

Krém – 500 ml bílého jogurtu, 2 vanilkové cukry, 360 ml 

smetany ke šlehání, 2 ztužovače do smetany, 100 g hořké 

čokolády, 1 želatinový ztužovač, tyčinka Ledové kaštany 

Postup 

Troubu předehřejeme na 180°C. Vejce vyšleháme v robotu 

s cukrem, přidáme mouku s práškem do pečiva, olej i kakao. 

Těsto nalijeme do kulaté formy a základ pečeme asi 25 minut. 

Zatímco bude chladnout, nachystáme si krém. 

Smetanu vyšleháme se ztužovačem. Zlehka ji vmícháme do 

jogurtu. Dodáme nasekanou čokoládu, vanilkový cukr a 

želatinový ztužovač. Krém dobře promícháme a nalijeme do 

formy na korpus. 

Posypeme 

nahrubo 

nastrouhanými 

Ledovými kaštany 

a necháme 

ztuhnout. 
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Semifreda               Petra Stěhulová 

Suroviny 

Těsto – 6 až 8 vajec, 8 vrchovatých lžic polohrubé mouky, 3 

lžíce oleje, 1 a ¼ lžičky prášku do pečiva, 5 vrchovatých lžic 

moučkového cukru, kakao podle chuti 

Máslo a hrubá mouka na vymazání plechu 30 x 40 cm 

Jogurtový krém – 12 dkg smetanového jogurtu, 20 dkg 

zakysané smetany, cukr podle chuti, želatinový ztužovač za 

studena 

Mandarinkový krém – 18 dkg mandarinkového kompotu bez 

nálevu, 2 dl smetany ke šlehání, ½ balíčku želatinového 

ztužovače, cukr podle chuti 

Smetanový krém – 0,5 dl smetany ke šlehání, 2 vanilkové 

cukry, želatinový ztužovač 
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Karamelové řezy               

Hana Sokolová 

Suroviny 

Těsto – 1 kostka másla, 1,5 hrnku hladké 

mouky, 8 vajec, 3 hrnky vody 

1. náplň – 3 hrnky mléka, 2 sáčky karamelového 

pudinku, 1 kostka másla, 2 lžíce moučkového cukru 

2. náplň – 1 kelímek šlehačky, 1 ztužovač šlehačky 

Poleva – 1 hrnek cukru krupice, 1 kelímek šlehačky 

Postup  

Ve vodě rozehřejeme máslo a sůl, pak přisypeme naráz všechnu mouku a 

za stálého míchání vaříme na mírném ohni tak dlouho, dokud se nebude 

výsledné těsto lepit ani na vařečku, ani na stěny hrnce. Tento proces trvá 

zhruba 10 minut.  Jakmile těsto vychladne, přidáváme po jednom 

našlehaná vejce. Poté rozdělíme těsto na dva díly a dáme na dva plechy 

s pečícím papírem. Pečeme na 200°C zhruba 30-40 minut.  

První náplň vytvoříme z uvařených karamelových pudinků, které 

necháme vychladnout. Vyšleháme moučkový cukr s máslem a hmoty 

opatrně spojíme. Druhou náplň 

vyšleháním šlehačky se 

ztužovačem.  

Na polevu dáme do hrnce cukr  

a ohříváme, dokud se nerozteče  

a nezkaramelizuje. Přidáme 

šlehačku a ohříváme, dokud se 

karamel nerozpustí a hmota 

nespojí. První korpus potřeme 

náplněmi, přiklopíme druhým  
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a polijeme ještě teplou polevou. Necháme odležet a ztuhnout v lednici 

nebo na balkonu. 

Růžičky              Martina Melková 

Suroviny 

listové těsto 

 jablka 

pomerančovo-zázvorová marmeláda 

skořice 

 cukr 

ořechy 
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Nepečený čokoládový cheesecake          Klára Bernatová 

Suroviny 

1 balíček Bebe sušenek tmavých, 100 g másla, 500 g měkkého 

tvarohu, 250 ml smetany ke šlehání, 300 g čokolády na vaření, 

kakao 

Postup 

 Formu si vysteleme alobalem. Rozdrobíme sušenky a 

přidáme k nim změklé máslo. Směs rovnoměrně roztlačíme 

do okrajů a dna formy. Čokoládu rozpustíme v hrnci 

s dvojitým dnem. Rozmícháme tvaroh a smetanu. Lehce 

vychladlou rozpuštěnou čokoládu smícháme s tvarohovou 

směsí. Směs nalijeme na těsto. Posypeme kakaem a necháme 

v lednici nejlépe do druhého dne. 
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Studentský dort       Karolína Valentová 

Suroviny 

Těsto – 5 vajec, 150 g cukru krystal, 120 g hladké mouky, 30 g 

kakaa, 5 lžic oleje, špetka soli 

Krém – 250 g másla, 2 kelímky smetany 33%, 180 g čokolády 

Studentská pečeť, 2 lžíce solamylu, 4 lžíce cukru 

Cukrářský fondán na ozdobení 

Postup 

Oddělíme bílky, přidáme do nich špetku soli a vyšleháme. 

Jakmile je sníh téměř hotový, přidáváme po částech cukr a 

šleháme. Do pevného sněhu zašleháme žloutky a olej. Mouku 

a kakao prosejeme přes síto na tuto směs. Vařečkou opatrně 

spojíme. Těsto dáme do formy a pečeme na 150°C asi 40 

minut. Necháme vychladnout. Ve vodní lázni povaříme 

smetanu s cukrem, čokoládu a solamyl. Hustý krém 

přikryjeme a necháme vychladnout. Poté opatrně zašleháme 

nakrájené máslo a krém podle 

chuti dosladíme. Korpus 

rozkrojíme na dvě půlky, 

spodní namažeme krémem  

a přikryjeme horní částí. 

Korpus pomažeme i na bocích. 

Rozválený fondán položíme na 

dort, odřízneme přečnívající 

zbytky a dozdobíme. 
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Nepečené tvarohové řezy         Klára Zoreníková 

Suroviny 

Na plech 20 x 20 cm: 200 g kakaových (máslových) sušenek, 

80 g másla, 1 balení želatiny v plátcích (6 plátků), 500 g 

plnotučného tvarohu, 180 g cukru krupice, vanilkový extrakt, 

citronovou šťávu, 200 ml smetany ke šlehání, 200 g ovoce. 

Postup 

Sušenky rozmixujeme nebo nadrtíme válečkem na jemno. 

Smícháme s rozpuštěným máslem a natlačíme na dno 

pekáčku s pečícím papírem. Dáme chladit do lednice. Na 

náplň necháme naboptnat želatinu v 5 lžících studené vody, 

smetanu ušleháme a tvaroh smícháme se 130 gramy cukru, 

vanilkovým extraktem a lžící citronové šťávy. Ovoce (maliny) 

zahřejeme se zbylými 50 g cukru, přidáme lžičku citronové 

šťávy a rozmixujeme. 

Želatinu zahřejeme do rozpuštění, čtvrtinu jí vmícháme 

k malinám a zbytek do tvarohu. Vmícháme ušlehanou 

smetanu a nalijeme na 

připravený korpus.  

Na tvaroh nepravidelně 

navrstvíme maliny  

a obrácenou lžící vytvoříme 

mramorování a dáme 

zatuhnout do lednice 

alespoň na 4 hodiny. 
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Ořechové řezy    Romana Mostecká 

Suroviny 

Těsto - 7 vajec, 20 dkg cukru, 20 dkg polohrubé mouky, ½ prášku do 
pečiva, 1 vanilkový cukr, 2 polévkové lžíce mletých ořechů 

Krém - 750 ml mléka, 2 vanilové pudinkové prášky, ½ másla, ½ Hery, 
2 lžíce rumu, cukr moučka 

Posyp - 5 dkg másla, 20 dkg mletých ořechů, 3 lžíce cukru krupice 

Marcipán – 25 dkg sušeného mléka, 50 dkg cukru moučka, 2 lžíce 
sirupu (rýžový, pšeničný…), 1 lžíce aroma sladká mandle, 3 lžíce 
vody 

Postup 

Při přípravě těsta ušleháme žloutky s cukrem a vanilkovým 
cukrem, přidáme mouku s práškem do pečiva a ořechy, nakonec 
vmícháme sníh z bílků. Pečeme na 170°C cca 30 minut.  

Z mléka a pudinkových prášků 
uvaříme hustý pudink. Máslo, Heru, 
rum a cukr vyšleháme do pěny a po 
lžicích zašleháme vychladlý pudink.  

Na posyp rozpustíme na pánvi máslo, 
přidáme mleté ořechy a chvíli je 
opražíme. Nakonec přidáme cukr 
(opatrně, připaluje se to ) 
Při přípravě marcipánu smícháme 
všechny ingredience a zpracováváme 
mokrýma rukama. Vodu přidáváme 
podle potřeby, ale opatrně, pokud je 
hmota řídká, přidáme sušené mléko. Barvíme podle potřeby buďto 
jen kakaem, nebo gelovými cukrářskými barvami. Při zpracování 
marcipánu podsypáváme solamylem. 
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Karamelový řez    Gabriela Vrzalová 

Suroviny 

Těsto - 1 hrnek polohrubé mouky, ½ hrnku hnědého cukru, 

1/,2 hrnku strouhaného kokosu, 125 g másla 

Karamelová náplň - ½ hrnku másla, ½ hrnku hnědého cukru, 

395 g slazeného kondenzovaného mléka  

Čokoládová poleva - 200g tmavé, nebo mléčné čokolády, 1 lžíce 

rostlinného oleje 

Postup 

Předehřejeme troubu 160°C (horkovzdušnou), nebo na 180°C 
(klasickou). Plech vyložíme pečícím papírem. Ingredience na 
těsto smícháme dohromady, vypracujeme tužší těsto, které 
rovnoměrně rozprostřeme na plech. Pečeme cca 15 min. do 
zlatova. 
Máslo a cukr na pánvi na mírném ohni mícháme, dokud se 
nerozpustí a nespojí. Jakmile začne karamel bublat, přidáme 
kondenzované mléko a mícháme bez přestání 5 minut. Poté 
hmotu nalijeme na těsto a dále 
pečeme 12 minut na 
160/180°C. Po vytažení 
z trouby necháme vychladnout. 
Na polevu rozpustíme čokoládu 
do hladka a přidáme olej. 
Nalijeme na vychladlý karamel. 
Po vychladnutí krájíme nožem 
namáčeným v teplé vodě. 
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Svatební dort    Tereza Štromová 

Suroviny 

Kakaový korpus - 150g krupicového cukru, 80 g hladké mouky, 20 g 
hrubé mouky, 4 vejce, 50 g oleje, 30 g kakaa 

Ořechový korpus - 180 g práškového cukru, 5 vajec, 20 g kakaa, 180 
g vlašských ořechů, 80 g mletých piškotů, 30 g strouhánky, 3 lžíce 
horké vody 

Krém - 2 hrnky mléka, 1 vanilkový pudinkový prášek, 2 lžíce hrubé 
mouky, vanilkový cukr, 1 kostka másla, rum, cukr dle chuti 

Marmeláda na promazání 

Postup 

Na kakaový korpus vyšleháme bílky s cukrem do tuha. Žloutky 
vyšleháme za postupného přidávání oleje, poté postupně vmícháme 
mouku, kakao a sníh. Naplníme do formy a pečeme, když se střed 
těsta po zmáčknutí vrací zpět, je korpus upečený. 
Na ořechový korpus ušleháme žloutky s cukrem a horkou vodou, 
přidáme kakao, dobře promícháme a lehce přimícháme ušlehaný 
tuhý sníh s umletými ořechy, piškoty a strouhánkou. Vlijeme do 
formy a pečeme pomalu cca hodinu (opět dokud se střed kurpusu po 
stlačení nevrací zpět) 
Na krém mléko povaříme s pudinkovým práškem a moukou do 
zhoustnutí, po vychladnutí přidáme 
vanilkový cukr, změklé máslo, trochu 
rumu a dle chuti moučkový cukr. 
Vyšleháme.  
Korpusy příčně rozkrojíme a střídavě 
pokládáme na sebe. Na první korpus 
natřeme marmeládu, mezi ostatní 
krém. Poskládaný dort potřeme zvenku 
krémem a ozdobíme cukrářskou 
špičkou dle vlastní inspirace 
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Pudinková buchta    Jana Lauová 

Suroviny 

Korpus - 4 vejce, 4 pudinkové prášky (vanilkový, kakaový…), ½ 

hrnku cukru, ½ hrnku oleje, 1 prášek do pečiva 

Postup 

Vše smícháme dohromady, nalijeme do vymazané dortové 

formy a upečeme. Po upečení plát příčně rozkrojíme a potřeme 

oblíbeným krémem, nebo džemem. Povrch moučníku 

libovolně ozdobíme 
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Buchta s karamelem   Monika Vladárová 

Suroviny 

Piškotové těsto - 2 vejce, 300 g hladké mouky, 250 ml mléka, 

200 g cukru, 100 ml oleje, 2 lžíce kakaa, 1 prášek do pečiva 

Náplň - 2 tvarohy, cukr dle chuti 

Na potření karamelové salko 

Postup 

Všechny ingredience na piškotové těsto smícháme 

dohromady, vylejeme na vymazaný plech a pečeme na 180°C 

asi 30 minut. 

Po upečení potřeme karamelovým salkem 

Suroviny na náplň smícháme a natřeme na korpus se salkem, 

poklademe BeBe sušenkami a polijeme rozpuštěnou 

čokoládou. Dozdobíme dle libosti. 
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Cuketová ňamka    Irena Fischerová 

Suroviny 

Těsto - 113 g hořké čokolády, 120 ml oleje, 300 g prosáté 

hladké mouky, ½ hrnku kakaa, 2 lžičky prášku do pečiva, 2 

lžičky sody, 1 lžička soli, 115 g másla, 450 g krupicového cukru, 

3 vejce, 85 ml podmáslí, 3 hrnky nastrouhané cukety 

Čokoládová poleva - 85 g hořké čokolády, 3 lžíce másla, 60 ml 

mléka, 60 g moučkového cukru 

Postup 

Rozpustíme čokoládu a přidáme olej. Necháme vychladnout. 

Prosátou mouku, kakao, prášek do pečiva, sodu a sůl dáme do 

mísy. Vyšleháme máslo s cukrem a po jednom zašleháme vejce. 

Přidáme rozpuštěnou čokoládu a celé vmícháme do sypké 

směsi. Přidáme podmáslí a nakonec nastrouhanou cuketu. 

Naneseme na plech a pečeme 40 minut na 180°C.  

Mezitím si připravíme polevu - rozpustíme čokoládu, přidáme 

máslo, vmícháme mléko a 

vyšleháme s moučkovým 

cukrem. 

Po vychladnutí rozkrojíme 

korpus na 2 poloviny, oba 

pomažeme rybízovou 

marmeládou, slepíme k sobě a 

navrch nalijeme polevu. 

 

 


