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Svařák

Včelí úly

160 g piškotů
120 g Korunního cukru moučka
60 g másla
4 lžíce rumu
2 lžíce kakaa
krém:
50 g másla
30 g Korunního cukru moučka
2 lžíce vaječného koňaku
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750 ml červeného vína
2 lžíce Korunního cukru třti
4 hřebíčky
3 celé skořice
3 badyány
kůra z 1 citronu

VČELÍ ÚLY
30 KUSŮ, PŘÍPRAVA 30 MINUT

Říká se jim taky „vosí hnízda“ a existuje spousta variant receptů jak na vršky,
tak na náplň. Vybrali jsme tahle hnízda od Báry, protože nám vážně moc chutnají.
Recept je od Báry Štětinové, redaktorky časopisu Gurmet.
• 160 g piškotů
• 120 g moučkového cukru
• 60 g změklého másla
• 4 lžíce rumu
• 2 lžíce kakaa
• cukr krupice na vysypání
formičky
• celé piškoty na přiklopení
KRÉM:
• 50 g změklého másla
• 30 g moučkového cukru
• 2 lžíce vaječného koňaku

1. Piškoty rozmixujte najemno a smíchejte
s moučkovým cukrem. Přidejte kakao, máslo a rum
a vypracujte kompaktní těsto.
2. Šlehejte máslo s cukrem, dokud není světlé
a nadýchané. Přidejte vaječný koňak a krátce
našlehejte. Krémem naplňte zdobicí sáček.
3. Formičku na vosí hnízda vysypte cukrem, vložte
do ní kousek těsta a prsty upěchujte. Vařečkou
vytlačte otvor a naplňte ho krémem. Zakryjte
piškotem, otevřete formičku a hnízdo vyjměte.
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Svařák

elí úly

750 ml červeného vína
2 lžíce Korunního cukru třtinového
4 hřebíčky
3 celé skořice
3 badyány
kůra z 1 citronu

160 g piškotů
120 g Korunního cukru moučka
60 g másla
4 lžíce rumu
2 lžíce kakaa
krém:
50 g másla
30 g Korunního cukru moučka
2 lžíce vaječného koňaku

Vanilkové

240 g hladké mouky
150 g másla
100 g vlašských ořechů
70 g Korunního cukru m

SVAŘENÉ VÍNO S KOŘENÍM
750 ML, PŘÍPRAVA 15 MINUT

Tenhle zimní evergreen potěší každého, kdo není zrovna abstinent. Podle receptu
se dá vyrobit zásoba dávek surovin pokaždé pro sedmičku vína.
Recept je od Báry Štětinové, redaktorky časopisu Gurmet.
• 4 hřebíčky
• 3 celé skořice
• 3 badyány
• kůra z 1 citronu
• 2 lžíce třtinového cukru
• 750 ml červeného vína

1. Žlutou část citronové kůry nakrájejte na dlouhé
proužky a usušte v troubě (asi 10 minut na 50 °C)
nebo v sušičce na ovoce. Do sklenice vsypte cukr,
naskládejte všechny ostatní suroviny a zavřete
víčkem.
2. Až si budete chtít uvařit svařák, můžete směs
pouze vysypat do sedmičky vína v hrnci a pomalu ho
přivést k varu. Nebo směs vsypte do hrnce se silným
dnem a pomalu ji zahřejte, až se koření rozvoní a cukr
zkaramelizuje. Pak přilijte asi 200 ml vína a vařte,
dokud se karamel v tekutině nerozpustí. Nakonec
dolijte zbytek vína a ohřejte ho.
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Vanilkové rohlíčky

240 g hladké mouky
150 g másla
100 g vlašských ořechů
70 g Korunního cukru moučka

Perníčky

600 g hladké m
210 g Korunn
75 g másla
3 vejce
3 lžíce medu
1,5 lžičky jedlé
2 lžičky pern

VANILKOVÉ ROHLÍČKY
100 KUSŮ, PŘÍPRAVA 40 MINUT, PEČENÍ 15 MINUT, ODLEŽENÍ TĚSTA NĚKOLIK HODIN

Tenhle recept ozkoušelo v rodině šéfredaktorky několik generací pekařů i mlsalů
a nikdo si nestěžoval :-) Určitě se vám osvědčí zrovna tak.
Recept je od Zuzany Šikýřové, šéfredaktorky časopisu Kreativ.
• 240 g hladké mouky
• 70 g moučkového cukru
• 100 g mletých vlašských ořechů
• 150 g změklého másla
• moučkový a vanilkový cukr na obalení

1. Z másla, cukru, ořechů a mouky zpracujte rukama
těsto. Zabalte je do fólie a nechte odležet pár hodin
v lednici.
2. Z těsta vyválejte váleček, odkrajujte z něj kousky
a tvarujte malinké rohlíčky. Musíte si pospíšit, protože
s rozehřátým těstem se hůř pracuje.
3. Rohlíčky skládejte na plech na pečící papír. Pečte
je 25 minut v troubě při 140 °C.
4. V míse promíchejte oba cukry. Horké rohlíčky
sundejte opatrně z plechu rovnou do mísy s cukrem,
rychle obalte a nechte vychladnout. Pozor, za tepla
jsou velmi křehké.
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ilkové rohlíčky

Linecké

Perníčky

mouky

600 g hladké mouky
210 g Korunního cukru moučka
75 g másla
3 vejce
3 lžíce medu
1,5 lžičky jedlé sody
2 lžičky perníkového koření

h ořechů
ího cukru moučka

210 g hladké mouky
140 g másla
70 g Korunního cukru kryst
semínka z 1/2 vanilkového lu
kůra z 1/2 citronu
1 velký žloutek
špetka soli

PERNÍČKY
ASI 2 PLECHY, PŘÍPRAVA 1 HODINA, ODLEŽENÍ 1 HODINA

Na tohle perníkové těsto nemusíte myslet týden dopředu, k odležení mu stačí
hodina. Perníčky od naší Kláry jsou navíc chuťově excelentní.
Recept je od Kláry Zíkové, foodstylistky časopisu Kreativ.
• 600 g hladké mouky
• 210 g moučkového cukru
• 75 g změklého másla
• 3 vejce
• 3 lžíce medu
• 1,5 lžičky jedlé sody
• 2 lžičky perníkového koření
• žloutek na potření
POLEVA:
• 1 bílek
• 150 až 180 g moučkového cukru
• pár kapek citronové šťávy

1. V míse smíchejte mouku, cukr, jedlou sodu
a perníkové koření. Vejce rozšlehejte s medem
a spolu se změklým máslem je přidejte do
mísy. Vypracujte pevné, lesklé těsto, zabalte ho
do potravinářské fólie a nechte hodinu (nebo déle)
odležet v lednici. Pak ho vyválejte na plát silný asi
3 mm a vykrájejte tvořítky tvary. Přendejte je na plech
vyložený pečicím papírem a pečte 12 až 15 minut
v troubě předehřáté na 160 °C. Po vyndání je ihned
potřete rozšlehaným žloutkem.
2. Než perníčky zchladnou, připravte polevu: cukr
třikrát prosejte do misky, přidejte bílek a citronovou
štávu a lžící nebo metličkou utřete dohladka. Polevu
přendejte do zdobicího sáčku a perníčky ozdobte.
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níčky

Linecké

600 g hladké mouky
210 g Korunního cukru moučka
75 g másla
3 vejce
3 lžíce medu
1,5 lžičky jedlé sody
2 lžičky perníkového koření

210 g hladké mouky
140 g másla
70 g Korunního cukru krystal
semínka z 1/2 vanilkového lusku
kůra z 1/2 citronu
1 velký žloutek
špetka soli

LINECKÉ CUKROVÍ
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50 KUSŮ, PŘÍPRAVA 10 MINUT, ODLEŽENÍ TĚSTA 24 HODIN, PEČENÍ 10 MINUT

Tohle je stálice českých vánoc, dává jim chuť podobně jako vánočka nebo
bramborový salát s rybou. Děti navíc milují jeho nekonečnou tvarovou rozmanitost.
Recept je od Terezie Tkáčikové, redaktorky časopisu Kreativ.
• 210 g hladké mouky
• 140 g másla
• 70 g cukru krystal
• semínka z ½ vanilkového lusku
• kůra z ½ citronu
• velký žloutek
• špetka soli
• malinový nebo rybízový džem
na slepení

1. Mouku prosejte na pracovní desku, přidejte sůl,
cukr, semínka z vanilky a citronovou kůru. Vytvořte
důlek, nalijte do něj žloutek a kolem nakrájejte změklé
máslo. Rukama zpracujte těsto a nechte do druhého
dne rozležet v lednici.
2. Troubu předehřejte na 180 °C. Z odleželého těsta
rozválejte na lehce pomoučené ploše asi 2 mm silný
plát (množství vystačí asi na tři pláty). Vykrajujte
drobné tvary a nezapomeňte do poloviny z nich
vykrojit dírku. Nožem je přeneste na plech, který není
potřeba vymazávat ani vykládat pečicím papírem.
3. Pečte asi 8 minut. Cukroví musí být růžové.
Nechte ho vychladnout a slepujte džemem. Skladujte
linecké v plechové krabici a nechte ho alespoň týden
v chladu rozležet.
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