
MEDOVÉ KRASLICE
MNOŽSTVÍ: 28 KS KRASLIC (56 PŮLEK VAJEC)
Tvary upečeme ve starých hlubokých polévkových lžících.

TĚSTO
• 400 g hladké mouky
• 140 g moučkového cukru
• 2 vejce
• 100 g Hery
• 2 lžíce medu
• 1 lžička perníkového koření
• 1 lžička sody
• citrónová kůra

NÁPLŇ
• drobečky z vyškrábaných tvarů
• 100 g másla
• 1 dcl rumu
• 30 g rozinek
• 40 g kandované pomerančové kůry
• 30 g mandlových lupínků
• moučkový cukr dle chuti

Vejce ušleháme s cukrem do pěny, přidáme med a změklý tuk. Koření a citrónovou 
kůru smícháme s moukou a sodou a hnětačem zapracujeme do základu. Těsto přen-
dáme na vál, vytvoříme válec, zabalíme ho do fólie a necháme v lednici rozležet cca 
1 hod.
Polévkové lžíce vymažeme máslem a vysypeme hladkou moukou. Do každé vtlačíme 
asi 5 mm vysoké těsto, prsty je vytvarujeme stejnoměrně podle tvaru lžíce. Dáme na 
plech a pečeme asi 8 min při teplotě 170 °C. 
Upečené tvary vyklepneme a necháme do druhého dne odpočívat. 
Pak každou polovinu vajíčka ostrým nožem vykrojíme a vyškrábeme tak, aby složené 
vejce pojalo více náplně. Drobečky rozmělníme v míse, jako základ pro náplň. 
Náplň – K drobečkům přidáme rozinky i s rumem, promícháme a přidáme změklé 
máslo. Směs utřeme, přidáme cukr, lupínky mandlí, kandovanou kůru a rozinky a vše 
promícháme. Vznikne vláčná směs. Poloviny vajec potřeme čokoládou rozehřátou 
s máslem (ve vodní lázni) a podle fantazie dozdobíme. Dáme do lednice. Nakonec 
půlky bohatě naplníme náplní a spojíme. Necháme několik dní rozležet. 
Krasličky můžeme před podáváním převázat jemnou stužkou.  

NA ZDOBENÍ
• čokoláda na vaření
• máslo
• cukrové máčky
• griliáš
• mandlové lupínky
• cukrové ozdoby
• úzké stužky 
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1 TĚSTO 
přendáme na vál, vytvoříme válec, zabalíme ho 
do fólie a necháme v lednici rozležet cca 1 hod. 
Připravíme si lžíce.

2 POLÉVKOVÉ LŽÍCE 
vymažeme máslem...  

3 ...a vysypeme hladkou moukou.

4 DO KAŽDÉ 
vtlačíme asi 5 mm vysoké těsto, prsty je vytvarujeme 
stejnoměrně podle tvaru lžíce. Dáme na plech 
a pečeme asi 8 min při teplotě 170 °C.

5 UPEČENÉ TVARY 
vyklepneme a necháme do druhého dne odpočívat.
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6 PAK KAŽDOU POLOVINU VAJÍČKA 
ostrým nožem vykrojíme a vyškrábeme tak, aby 
složené vejce pojalo více náplně.

7 DROBEČKY 
rozmělníme v míse, použijeme je jako základ pro 
náplň. Přidáme rozinky i s rumem, promícháme 
a přidáme změklé máslo. Směs utřeme, přidáme 
cukr, lupínky mandlí, kandovanou kůru a rozinky a vše 
promícháme.

8 VZNIKNE MĚKKÁ SMĚS. 
Poloviny vajec potřeme čokoládou rozehřátou 
s máslem (ve vodní lázni) a podle fantazie 
dozdobíme. Dáme do lednice. Nakonec půlky 
bohatě naplníme náplní a spojíme. Krasličky můžeme 
převázat jemnou stužkou. Necháme pár dní uležet.

DOBRÁ RADA
 „Vypůjčte si lžíce po všem příbuzenstvu, jinak 
budete péct hodně dlouho. Já jich měla jen 
sedm… Všechno jde jak na drátku, ale přece jen 
to bylo osm várek. Mohu-li radit, „zdravým“ rumem 
nešetřete, náplň musí být vláčná a pak se také 
těsto rychleji rozleží. Výsledek je lahodný!“
Jana Pippichová
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