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Kurz:  Moderní trendy v cukrářské výrobě 
 

Školitelka: Mgr. Marie Jungrová 
 
 Cukrařina je staré řemeslo s velmi bohatou historií. V souladu s technickým 
pokrokem se rozvíjely i technologické postupy a pouţívání mnoha surovin. U nás 
byl pokrok pozastaven po 2. světové válce a výroba sešněrována do technologických 
norem. Po otevření hranic v porevolučním období se k nám dostaly nové technologie, 
suroviny a pomůcky ulehčující práci a umoţňující větší rozmanitost na pultech 
našich cukráren. Tento vývojový trend pokračuje dál a cukrářská výroba podléhá 
módě jako všechny ostatní obory. 
 
 V našem kurzu se budeme věnovat několika tématům, kde se moderní trendy 
projevují neustále. 
 
 Jsou to, odlehčené dorty, jogurt a ovoce, alternativní suroviny v cukrářské 
výrobě, modelovací hmoty a barvy, čokoládové ozdoby, modelování z čokolády a 
výroba pralinek. 
 
 Témata jsou rovnoměrně rozdělena do všech tří ročníků oboru cukrář a 
poznatky doplňujeme podle současných trendů. 
 
 Pro urychlení a zjednodušení ukázek pouţíváme běţné polotovary (korpusy) 
předem připravené. 
 

Tematický plán pro jednotlivé ročníky: 
 

I. ročník 
1. Odlehčené dorty 

 Základy výroby 
 Barevné pláty, dekorování 
 Nové suroviny 

 
2. Odlehčené jogurtové dorty a ovoce 

 Jogurtové a tvarohové krémy 

 Pouţívání ovoce na výrobu a dekoraci, jeho ošetření 
 Ozdoby z izomaltu, ovocné saláty 

 

II. ročník 
3. Alternativní suroviny v cukrářské výrobě 

 Vyuţití funkčních potravin 

 Výroba ozdob z ořechů, knuspru 

 Celozrnné výrobky 
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4. Modelovací a potahovací hmoty 

 Seznámení s různými hmotami 
 Moţnosti barevné úpravy 

 Technika – patchwork, anglická krajka  
 

III. ročník 
5. Čokoláda v moderní cukrařině 

 Odlehčené dorty s čokoládou 

 Výroba ozdob různými technikami 
 
6. Modelovací čokoláda a pralinky 

 Výroba pralinek – různé typy 

 Bonboniéry a ozdoby z modelovací čokolády 
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1. Téma 
Odlehčené dorty 
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1. Téma - Odlehčené dorty 
 

Jedním z trendů moderní gastronomie je „odlehčení“ stravy od nadměrného 
pouţívání tuků a cukrů. Zde se nám otevírá moţnost pouţívání smetanových krémů 
a omezit podíl korpusů ve výrobcích, pouţívat různé moţnosti tvarování a nové 
druhy forem. 

 

Odlehčené dorty vznikaly po celé Evropě, proto suroviny pro jejich výrobu 
vyrábí mnoho firem v různých zemích. My se neomezujeme na nabídku jediné firmy, 
ale vyuţíváme typové spektrum celé nabídky na trhu. 
 

Cíl: 
Pečení dekoračních plátů, výroba odlehčených krémů, seznámení s novými 

surovinami, sesazování, dekorování dortů 
 

Výrobek tématu: 
Odlehčený dort s barevným dekoračním okrajem 
Odlehčené mono a mini porce 
 

Použité suroviny: 
Piškotové pláty, hmota na pláty, bílky, moučkový cukr, mouka, máslo, tuk, šlehačka, 
kakao, ochucené ztuţovače, mandle, sekané ořechy, dekorační gely, ovoce, 
čokoládové ozdoby, čokoládové šupinky, čoko. poleva, připravené dekorační pláty, 
odlučovací olej 
 

Pomůcky: 
Šlehač, roztíračka, silikonové folie, noţe, trezírovací sáčky, stěrky, fládrovací razítko, 
transferové folie pečné, silikonové hřebeny, kruhové ráfky   
 

Postupy výroby: 
 
Dekorační pláty 
 Dekorační pláty mají funkci hlavně estetickou, ale i zpevňují boky dortů a 
zákusků. Na vzor pouţíváme bílkové těsto, na překrytí vzoru běţnou roládovou 
hmotu nebo hmotu s rychlošlehací pastou. 

Vzory můţeme mít rubové a lícové. 
 
Rubové vzory 
Silikonové folie posypeme čoko. šupinkami, ořechy, na další nastříkáme trezírovacím 
sáčkem různé vzory, hřebenem a jádrovacím razítkem vytvoříme barevné vzory. 
Můţeme pouţít jiţ připravené pečné transferové folie s různými vzory. 
Roztahovačkou přetáhneme vzory roládovou hmotou a upečeme běţným způsobem. 
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Lícové vzory 
Roztíračkou roztáhneme na pečný papír nebo folie roládovou hmotu, nadekorujeme 
sáčkem barevnou hmotu, posypeme čoko. šupinkami, mandlovými lupínky, 
sekanými ořechy, granulovaným cukrem a běţně upečeme. 
 

Recept na barevnou hmotu: 
 100g bílků 
 100g moučkového cukru 
 100g rozpuštěného másla 
 100g hladké mouky 

Lehce vyšleháme a barvíme potravinářskými barvami nebo kakaem.  
 
Odlehčený krém 

 Na přípravu krému můţeme pouţít ţivočišnou nebo rostlinnou šlehačku, 
podle chuti a poţadavků na trvanlivost a pevnost. 
 Ztuţovače do šlehačkových krémů jsou polotovary obsahující cukr, ţelatinu, 
tepelně upravenou, chuťové přísady, ovocnou sloţku a případně barviva. Obnovují 
se ve vodě a vmíchávají se do ušlehané smetany. Dávkování se řídí podle návodu 
výrobce. Pak pouţijeme na sesazení dortů. 
 
Sesazování dortů 

 Dekorační pláty nakrájíme na pásky, z roládových plátů vykrojíme dno a 
vnitřní kruh. Ráfky vymaţeme olejem, vyloţíme dekoračním plátem a dnem, 
trezírovacím sáčkem vytvoříme první vrstvu krému, přikryjeme vnitřním plátem, 
znovu navrstvíme krém a noţem zarovnáme povrch. Stejně sesadíme i mini a mono 
porce. Necháme řádně vychladit v lednici nebo v mrazáku. 
 
Potažení dekoračním gelem 

 Dekorační gely plní funkci dekorační, ale i ochranou. Brání vysychání povrchu 
dortů. Vyrábí se v mnoha barevných a chuťových variantách včetně neutrální. Jejich 
kombinací se dají vytvořit různé dekorace na povrchu dortu. Vytvoříme tak mříţky, 
pavučinu, květiny, skvrny nebo mramorování. Je moţné pouţít i transferové folie 
s hotovým dekorem. 
 Sesazený dort potáhneme gelem, vytvoříme různé vzory dle fantasie a potom 
odstraníme ráfek.  
 
Dozdobení dortu 

 Hotový dort a mono porce odekorujeme ozdobami z čokolády a ovoce. 
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Organizace lekce: 
1. Seznámení se surovinami, termínem odlehčené dorty. Zásady při výrobě. 
2. Výroba dekoračních plátů 
3. Výroba krému, sesazení a zahlazení dortů 
4. Test – různé typy dekor. plátů 
5.  Potaţení dortů a zákusků 
6. Úklid pracoviště a zhodnocení výrobků 
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2. Téma 
Odlehčené dorty s jogurtem 

a ovocem, bylinky, jedlé 
květy, izomalt 
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2. Téma – Odlehčené dorty s jogurtem a ovocem, bylinky, 
jedlé květy, izomalt 

 
Jogurt obohacuje naší stravu o zdravé probatické kultury, ovoce, zvláště 

čerstvé, o potřebné vitamíny, minerály a vlákninu. Je to další krok k ozdravení 
cukrářské výroby. 
 

Cíl: 
Výroba obrub z ovoce, úprava ovoce na zdobení, pouţití bylinek a jedlých květin, 
výroba ozdob z dekoračního cukru, ovocný salát 
 

Výrobek tématu: 
Jogurtový odlehčený dort s ovocnou obrubou 
Mono porce s jogurtem 
Ovocný salát 
 

Použité suroviny: 
Připravené roládové pláty, šlehačka, ztuţovače se sušeným jogurtem, jogurt, čerstvé 
ovoce, dekorační gely, gel na ošetření ovoce, pregelina, izomalt 
 

Pomůcky: 
Ráfky, noţe, stěrky, šlehač, silikonové formy a folie, štětce, trezírovací sáčky, formy 
na mono porce, pomůcky z carvingu 
 

Postupy výroby: 
Sesazování dortů s ovocnou obrubou 
 Okraje dortů nemusíme mít ozdobené dekoračním plátem, ale místo něj 
můţeme pouţít pevné čerstvé nebo kompotované ovoce, které neoxiduje – citrusové 
plody, jahody, kiwi, ananas a jiné. 
 Dno dortu vyloţíme piškotovým plátem a vyskládáme ovocný okraj. 
Naplníme první vrstvu krému, vyloţíme vnitřním plátem a znovu naplníme krémem. 
Zarovnáme povrch a necháme vychladit. 
 Stejným způsobem sesadíme i mono porce. 
  
Příprava jogurtového krému 
 Základem jogurtových krémů je šlehačka, jogurt, ţelatina a cukr. Pro naše 
potřeby zvolíme polotovar se sušeným jogurtem, který obnovíme vodou podle 
návodu a zašleháme do šlehačky. 
 
Výroba ozdob z ovoce 
 Čerstvé ovoce významně zvyšuje nutriční hodnotu výrobků. Na výrobu 
ozdob potřebujeme ovoce řádně omyté, ostré noţe, carvingové pomůcky. Vytvořené 
ozdoby je nutné ošetřit prostředkem proti oxidaci a pro zvýšení lesku, který zabrání 
osychání a prodlouţí trvanlivost. 
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Moţnosti vyuţití různých druhů, nácvik výroby 
Citrusy – plátky, stáčené plátky, půlkolečka, vějířky, motýlci 
Kiwi – jeţek, růţe, plátky, měsíčky 
Banán – plátky, květy 
Granátové jablko – zrníčka 
Víno – hrozny, kytičky, půlky 
Melouny – plátky, kuličky 
Jablka – vějíř, špičky, schody, plátky, škeble, labutě 
Další ovoce – kumquaty, Physalis, tomel, karambola, jahody, maliny, drobné ovoce 
 
Použití bylinek a jedlých květů 
 Jedlé květy nejsou ţádnou novinkou. Pouţívaly se uţ ve středověku a ve 
východních zemích tato tradice přetrvává dodnes. Dnes znovu probíhá „boom“ do 
kuchyní i cukráren. Jejich nutriční hodnoty jsou zanedbatelné, ale v cukrařině velmi 
pozitivně ovlivní vzhled a atraktivitu výrobku. 
 Je potřeba při pouţívání dodrţovat pár zásad: 

 Musí být jedlé – nesmí být jedovaté 
 Nesmí mít nepříjemnou chuť 
 Měli by být pěstovány mimo znečištěná místa, bez herbicidů a 

pesticidů 
 Trhat se mají ráno a uchovávat v chladu 

Dnes uţ existují specializované velkoobchody se širokou nabídkou. 
 
Jedlé květy se mohou pouţít 
Čerstvé – řádně omyté! Měsíček, chryzantémy, růţe, fialky, macešky, karafiáty, 
sedmikrásky, hvozdíky, levandule, heřmánek atd. 
Sušené – růţové plátky, lístky měsíčku 
Kandované – růţe, fialky 
 
 Bylinky vybíráme podle toho, jak se hodí k moučníkům. Platí zde stejné 
zásady jako u jedlých květů. Nejčastěji pouţívané jsou máta (různé druhy), 
levandule a meduňka. 
 
Ozdoby z izomaltu 
 Izomalt je dekorační cukr, který zahřáním mění svoji strukturu. 
 
Moţnosti úpravy 
 Rozehřát 

 stříkat přes silikonové formy 

 stříkat na silikonové podloţky spirály, mříţky, vějíře 

 nalít na silikonovou podloţku a rozlámat 

 zatepla lze ručně tvarovat, pod infralampou lze udrţet v teple 

 stříkat pavučiny 

 lít do vody nebo lihu 
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 máčet ovoce a ořechy 

 nalít na podloţku nastříkanou lihem a rozlámat 

 Zapékat při teplotě 180 stupňů mezi dvěma silikonovými foliemi – stačí 
posypat folii cukrem, přikrýt a 10 minut péci. Izomalt lze barvit práškovými 
barvami a lze koupit i barevný. 

 
Ovocné saláty 
 Zbylé ovoce a odkrojky z výroby ozdob můţeme vyuţít při výrobě ovocného 

salátu. Pouţijeme přípravek Pregelina, který svaříme s cukrem a vodou a přidáme 
k nakrájenému ovoci. Naplníme střídavě do pohárů s jogurtovým krémem. 
 

Pregelina na poháry: 
 300g vody 
 250g cukr 

 60g Pregelina 
 
Dozdobení dortu 
 Sesazený dort potáhneme neutrálním dekoračním gelem, jemně ozdobíme 
připravenými ozdobami z ovoce, izomaltu, případně ozdobami z čokolády. Stejně 
doděláme i mono porce. Na konec pouţijeme jedlé květy a bylinky. 

 

Organizace lekce: 
1. Seznámení s tématem a novými surovinami 
2. Sesazení odl. dortů a jejich zachlazení 
3. Výroba ovocných ozdob 
4. Výroba ozdob z izomaltu 

5. Test – poznávání různých druhů ovoce 
6. Potaţení dortů a zákusků, jejich dekorace 
7. Úklid pracoviště a následné hodnocení  
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3. Téma 
Využití alternativních 

surovin v cukrářské výrobě, 
funkční potraviny 

 

 
 
 

Školitelka : Mgr. Marie Jungrová 
a asistentka Miroslava Jungrová 
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3. Téma – Využití alternativních surovin v cukrářské výrobě, 
funkční potraviny 

 
Produkty cukrářské výroby jsou často zatracovány odbornou veřejností 

zabývající se výţivou člověka. Dnešní člověk přijímá více energie z potravy, neţ je 
jeho přirozená potřeba a konzumuje více potravin s nízkou nebo nulovou nutriční 
hodnotou. 

 
Uţ díky základním surovinám v cukrařině, kterými jsou bílá mouka, cukr, 

ztuţené tuky se cukrářské výrobky doporučují ve výţivě moderního člověka omezit. 
 
Je hloupost nechat zlikvidovat tak nádherné řemeslo s dlouhou tradicí, ale 

můţeme si pomoci výběrem vhodných alternativ k základním surovinám. 

 
Uţ ze začátku kurzu jsme si navykly odpouštění od těţkých tukových krémů 

k odlehčeným variantám, pouţívat jogurt a čerstvé ovoce. Mluvíme zde o pouţívání 
tzv. funkčních potravin, coţ jsou potraviny, které neobsahují pouze koncentrovanou 
energii, ale mají prosté výţivové hodnoty a příznivý vliv na zdraví konzumenta. 

 
Naše suroviny se dají z části nebo úplně nahradit zdravější variantou, většina 

pouţívaných receptur snese výměnu s drobnými úpravami. Například běţné linecké 
těsto – mouku hladkou lze nahradit celozrnnou, cukr třtinovým neběleným cukrem, 
ztuţený tuk máslem. Pálená hmota bez problémů unese celozrnnou pšeničnou nebo 
špaldovou mouku. 

 
Hladká mouka je základem většiny cukrářských výrobků. Její funkční hodnota 

je prakticky nulová, obsahuje pouze škroby a pro mnohé škodlivý lepek. Její 
zdravější alternativy jsou pšeničné celozrnné mouky, špaldová a ţitná mouka. Tyto 
obsahují vysoké procento vlákniny, která je pro funkci našeho trávení a zbavování se 
odpadních látek nezbytná, a potřebné minerály. 

 
Ztuţený tuk a řepkový olej jsou podle některých zastánců zdravé výţivy opět 

prázdné kalorie a mohou být nebezpečné pro naše zdraví. V recepturách je lze 
nahradit starým dobrým máslem, sádlem a kvalitním olejem. 

 
Cukr je obsaţen uţ v názvu našeho řemesla. Bez něj si nedokáţeme výrobu 

představit, protoţe nám zajišťuje nejenom sladkou chuť, ale pro mnohé receptury je 
technologicky nezbytný! O jeho nepříznivém vlivu na zdraví člověka toho bylo 
napsáno hodně. Jeho nadměrné pouţívání vede k rozvoji civilizačních chorob, 
narušuje zuby, vyčerpává slinivku, blokuje činnost bílých krvinek, rozbourává 
hospodaření s minerály a v neposlední řadě můţe za obezitu 

 
Snaţme se tedy cukr v naší výrobě alespoň omezit a nahradit zdravější 

alternativou. Můţe to být med, melasa, nerafinovaný třtinový cukr nebo některé 



 

15. Kurz Mgr. Marie Jungrová 

rostlinné alternativy. Nemluvím záměrně o umělých sladidlech, o kterých se neustále 
vedou vědecké spory, a jejich vliv není jednoznačně prokázán. 

Cíl: 
Seznámení se zdravějšími alternativními surovinami k základním pouţitým 
surovinám, moţnosti zvýšení biologické hodnoty výrobků. Práce s různými druhy 
ořechů, zapékání v knuspru. 
 

Výrobek tématu: 
Odlehčený dort z celozrnných plátů dozdobený pečeným griliášem a ořechy 
Třená špaldová hmoty – koláče ve formičkách 
Knusper čtverce z lineckého těsta 
Linecké s marmeládou 
 

Použité suroviny: 
Celozrnné mouky, celozrnné piškotové pláty, ztuţovače pomeranč, karamel, knusper 
been, různé druhy ořechů, třtinový cukr, máslo, šlehačka, dekorační gely metalické, 
bílá poleva na dekory, olej, vejce 
 

Pomůcky: 
Pečné misky, silikonové podloţky, silikonové formy na florentinky, ráfky, vzorky 
mouky, cukrů a tuků, vzorník ořechů, transferová folie na čokoládu 
 

Postupy výroby: 
Odlehčený krém 

Vyšleháme šlehačku a přidáme obnovený ztuţovač ve vodě. 
 
Odlehčený dort – sesazování 

Do ráfku vloţíme dno z celozrnných plátů, nadávkujeme krém, přiklopíme 
vnitřním plátem a doplníme krémem. Dáme zachladit. 
 
Třené koláče 

Pouţijeme směs, kterou vymícháme s vodou a olejem podle návodu výrobce a 
naplníme pečné formy. Nazdobíme ořechy, jablky, šupinkami čokolády a upečeme 
při 180 stupních. 
 
Knusper čtverce 

Protoţe, potřebujeme linecké těsto odleţelé, máme ho hotové. Na zadělávání 
pouţíváme klasický poměr 3:2:1 

Na plech vyválíme plát vysoký asi 0,5 cm, zasypeme směsí ořechů, sezamu, 
vloček a sušeného medu (knusper been) a upečeme při 200 stupních. Za tepla 
nakrájíme na kostky a pak spodek polijeme čokoládou. 
 

Směs na posypání: 
 250g knusper been (sušený med) 
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 100g vločky 
 20g sezamu 
 170g směs ořechů a semínek slunečnice 

 
Linecké s marmeládou 

 Zbytek lineckého těsta vyválíme a vykrájíme libovolné tvary, které upečeme a 
po upečení slepíme marmeládou. 
 
Ozdoby z knuspru 

 Sušený med můţeme vyuţít na přípravu zajímavých griliášových ozdob na 
dorty. Mícháme ho většinou v poměru 1:1 s ořechy, sezamem, vločkami, slunečnicí 
atd. a upečeme dozlatova. 
 Pečeme na silikonových formách, ve formách a zatepla můţeme tvarovat, 
krájet, stáčet kornouty, trubičky a koše. 
 
Dozdobení dortů 

 Pro obloţení stran pouţijeme griliášové ozdoby, na dozdobení goliáš, ořechy a 
čokoládu. 
 
Používání ořechů a současná nabídka na trhu 

 V současné době je velký výběr v nabídce jádrovin a ořechů. Záleţí na nás, pro 
jaký účel ořechy potřebujeme. Liší se dostupností, technologickými vlastnostmi a 
samozřejmě i cenou. 
 Ořechy patří mezi funkční potraviny a významným způsobem zvyšují 
nutriční hodnotu cukrářských výrobků. 
 
 Vlašské ořechy 

 Původ – střední Evropa   

 Vyuţití – těsta, krémy, zapékání, obsypávání, griliáš, ozdoba, pralinky, 
nugát 

 Lískové ořechy 

 Původ – střední a jiţní Evropa 

 Vyuţití – jako vlašské, do těsta je lepší opraţit 
 Mandle 

 Původ - orient  

 Vyuţití - těsta, krémy, zapékání, obsypávání, griliáš, ozdoba, pralinky, 
nugát, florentinky, dekorace  

 Persiko 

 Původ - Evropa  

 Vyuţití – přidávání do mandlové hmoty a těsta 
 Podzemnice olejná 

 Původ – jiţní Amerika  

 Vyuţití – praţení, krémy, těsta, krémy, zapékání, obsypávání, griliáš, 
pralinky, nugát 

 Pekanové ořechy 
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 Původ - USA  

 Vyuţití – jemná varianta vlašských ořechů 

 Para ořechy 

 Původ - Brazílie  

 Vyuţití – přímá konzumace, zapékání 
 Makadamové ořechy 

 Původ - Austrálie  

 Vyuţití – přímá konzumace, dekorace 
 Piniové oříšky 

 Původ - středozemí  

 Vyuţití – převáţně dekorace 
 Kokosový ořech 

 Původ – oblast Indického oceánu  

 Vyuţití – přímá konzumace, dekorace, těsta, krémy, pralinky, 
modelovací hmota, likéry 

 Kešu ořechy 

 Původ – Karibik  

 Vyuţití – ozdoby, pralinky, přímá konzumace 
 Pistácie 

 Původ – malá Asie  

 Vyuţití – krémy, pralinky, ozdoby, praţení 
 Praţené sojové boby 

 Původ – východní Asie  

 Vyuţití – přímá konzumace, převáţně náhraţka do těst 
 

Organizace lekce: 
1. Sesazení dortů, zachlazení 
2. Výroba třených koláčů 
3. Výroba čtverců z knuspru 
4. Výroba lineckého pečiva 
5. Výroba ozdob z knuspru a dohotovení dortů 
6. Úklid pracoviště a hodnocení  
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4. Téma 
Využití modelovacích a 

potahovacích hmot 
 

 
 
 
 

Školitelka : Mgr. Marie Jungrová 
a asistentka Miroslava Jungrová 
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4. Téma – Využití modelovacích a potahovacích hmot 
 

Jsou uţ minulostí doby, kdy se u nás pouţívala mléčná modelovací hmoty a 
vzácně marcipán, barvilo se práškovou potravinářskou barvou v základních 
odstínech. Pokusíme se přiblíţit si nové odstíny barev a moţnosti hmot. 

  
Cíl: 
Seznámení se současnými modelovacími hmotami, práce s nimi. 
Techniky anglické krajky, silikonové formy a patchwork. 
Jedlý papír a ozdoby z něj. 
 

Výrobek tématu: 
Potahovaný máslový dort dozdobený moder. dekory 
 

Použité suroviny: 
Modelovací hmota mléčná, fondánová, fondánová s kakaovým máslem, marcipán, 
korpusy piškotové, máslový krém, různé druhy barev, moučkový cukr, olej, hotové 
pestíky 
 

Pomůcky: 
Nepřilnavé podloţky, válečky, noţe, kostice, reliéfové válečky, matrace, formy na 
patchwork, pístové vypichovače, silikonové formy, formy na anglickou krajku, sušící 
trubice, pinzeta, štětce, kartáčky, rozprašovače, párátka, stěrky, ţehličku 
 

Postupy výroby: 
Sesazování dortů pro potahování 
 Piškotové korpusy 2krát prokrojíme a sesadíme máslovým krémem. Povrch 
dortu srovnáme máslovým krémem do roviny a boky uhladíme. Dáme zachladit. 
 
Druhy modelovacích a potahovacích hmot 

 Dělí se podle sloţení a pouţití, mají různé vlastnosti, dostupnost a také cenu. 
Všechny hmoty můţeme ochutnat, vyzkoušet jejich vlastnosti a práci s nimi. 
 
 Mléčná modelovací hmota 

Různé receptury, základem je sušené mléko, cukr, fondán a tuk. 
Vyuţití – potahování, modelování 

 Fondánové hmoty 
Základem je vařený a mechanicky zpracovaný cukr 
Vyuţití – potahování, modelování, anglická krajka 

 Fondánové hmoty s kakaovým máslem 
Fondán je obohacený kakaovým máslem 
Vyuţití – potahování, modelování, anglická krajka, silikonové formy, 
patchwork 
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 Gumpasta  
Speciálně upravený cukr, ředí se vodou 
Vyuţití – prostorové ozdoby, květiny, modelování, patchwork, anglická krajka 

 Marcipán 
Hmota z mandlí, cukru a bílků v různém poměru 
Vyuţití – potahování, modelování, anglická krajka, pralinky, náplně, těsta na 
pečení 

 Persiko 
Hmota z mandlí s přídavkem jader z meruněk 
Vyuţití – stejné jako u marcipánu 

 
Barvení modelovacích a potahovacích hmot 
 Barvit se dají přímo hmoty, nebo povrch dohotovených výrobků. Dnes uţ je 
velký výběr podle uţití. 
 
Základní rozdělení a uţití 
 Sypké rozpustné ve vodě - barvení hmot, povrchové barvení 
 Sypké rozpustné v lihu - povrchové barvení 
 Gelové - barvení hmot, povrchové barvení, malování, tupování, mačkaný vzor 
 Běloba - povrchové bělení 
 Tekuté - barvení hmot, povrchové barvení, rozprašovače, malování 
 Spreje - jsou normální a mechanické, uţívají se na povrchovou úpravu 
 Velvety – spreje s kakaovým máslem, které se vyuţívají na povrchovou 

úpravu modelovacích hmot a zamrazovaných dezertů 
 Fixy – jedlé fixy na lihovém základě vyuţívané na drobné detaily a písmo 
 Ozdoby z drahých kovů – plátky zlata a stříbra, šupinky, zlatý prach 

 
Reliéfová úprava povrchu potahovacích hmot 

 Reliéf potahovacích hmot se dá vyrobit různými pomůckami. Můţeme pouţít 
reliéfový váleček, matraci, razítka, formičky na patchwork, krajky. Jednoduše 
vyválíme a obtiskneme ţádaný vzor. 
 
Anglická krajka 

 Je to metoda připomínající límce francouzských králů a dírkové ubrusy našich 
babiček. Spočívá v jemném vydírkování plátu modelovací hmoty a vytvoření 
krajkových okrajů. Vytváříme lišty, dečky, pásky, lepíme většinou na barevný 
podklad, aby vynikl dírkový vzor.  
 
Královská glazura  

Bílková poleva s přídavkem glycerinu se dá pouţívat nejen na zdobení 
perníčků a na stříkané ozdoby. Nově lze pouţít i na zdobení povrchu potahovaných 
hmot. Můţeme ji i lehce barvit běţnými barvami. Povrch královské glazury je moţné 
po zaschnutí barvit pudry. 
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Pouţití královské glazury 
 Stříkané ozdoby trezírovacím sáčkem 
 Kartáčování – obrysy z glazury stíráme štětcem směrem ke středu 
 Protírání šablon na královskou glazuru a krajek 

 
Patchwork 

 Tuto techniku zavedla v Anglii v minulém století paní Maria Frost a dnes je 
v nabídce 164 sad formiček, které se pouţívají různými způsoby. Výroba matrací, 
obtisky na dort, obtisk s kartáčováním, barevné intarzie, anglická krajka, prostorové 
útvary. 
 
Návody na pouţití raznic 
 Raznice v roli tiskátek – raznici uchopte za drţátko a vzor vytlačte do 

marcipánového plátu, můţete zvýraznit pudry 
 Raznice v roli vykrajovátka – vybranou raznici přitlačte větší silou a výsledný 

motiv nebo jeho část přenesete na určený podklad. Můţeme pouţít barevné 
pláty nebo barevné pudry. 

 Skládaná krajka – vytlačené motivy skládáme na podklad těsně vedle sebe a 
zaprášíme pudrem 

 Prostorové útvary – vybrané motivy necháme zaschnout mimo podklad a pak 
pouţijeme k dekoraci 

 
Použití silikonových forem 

 Novinkou ve tvarování ozdob na dorty je pouţívání silikonových forem. Je 
k dostání mnoho typů v různé kvalitě a různých cenových relacích. Jejich výhodou je 
jednoduché pouţití, kdy vytlačením do formy a následným vyloupnutím získáme 
efektní prostorové ozdoby.  
 
Potahování dortů 

 Vyválíme potřebné mnoţství potahovací hmoty podle velikosti a typu dortu 
podle rozpisu, viz. tabulka uvedená níţe. Válečkem přeneseme na zachlazený dort, 

přebytečnou hmotu odkrojíme a povrch „vyţehlíme“ ţehličkou. Plát můţeme 
předem nadekorovat jako matraci. 
 Na dozdobení dortů pouţijeme ozdoby vytvořené některou z představených 
technik a barevně dotvoříme.  
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tvar dortu a výška průměr (strana) dortu cca hmotnost fondánu 

kulatý, 10 cm 15 cm 510g 

  25 cm 1020g 

  35 cm 2040g 

kulatý, 7,5 cm 15 cm 400g 

  25 cm 680g 

  35 cm 1360g 

kapsl, 5 cm 17x28 cm 850g 

  28x38 cm 1700g 

srdce, 10 cm 15 cm 510g 

  22 cm 910g 

  30 cm 1360g 

květ, 10 cm 15 cm 510g 

  22 cm 910g 

  30 cm 1360g 

čtverec, 10 cm 15 cm 680g 

  25 cm 1360g 

  35 cm 2700g 

 
Využití ozdob z jedlého papíru 

 Zvláště na potahované dorty můţeme pouţít ozdoby z jedlého papíru, kterých 
je běţně k dostání velký výběr, nebo vyuţít moţnosti dekorace jedlým obrázkem 
nebo vlastní fotografií. Ve speciálních tiskárnách pomocí jedlých barev vznikají 
netušené moţnosti dekorací. Jedlý obrázek jednoduše přilepíme na navlhčený 
povrch a zazdobíme. Můţeme pro větší lesk pouţít dekorační gel.  
 

Organizace lekce: 
1. Význam a druhy modelovacích hmot 
2. Sesazování dortů 
3. Ukázky jednotlivých technik, barvení, výroba ozdob 
4. Potahování a dekorace dortů 
5. Úklid pracoviště a hodnocení výrobků 
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5. Téma 
Čokoláda v moderní 

cukrařině, výroba ozdoby 
 

 
 
 
 

Školitelka : Mgr. Marie Jungrová 
a asistentka Miroslava Jungrová 
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5. Téma – Čokoláda v moderní cukrařině, výroba ozdob 
 

Čokoláda a kakao mají pro náš organismus mnoho příznivých účinků. 
Přinejmenším úţasně chutná a je pro některé z nás neodolatelná. 

 
V současné době se ve výrobě setkáváme s čokoládou a polevou různé kvality. 

Často se omylem označuje poleva slovem čokoláda, musíme si ale uvědomit hlavní 
rozdíly ve sloţení. Čokoláda obsahuje kakaovou hmotu, kakaové máslo a cukr, ale 
poleva obsahuje kakao, cukr a ztuţené tuky, často emulgátory a ochucovadla. I mezi 
polevami a čokoládami existují velké rozdíly ve kvalitě. 

 
Pro urychlení dnešní práce na dekory pouţijeme kvalitní kakaovou polevu. 

 

Cíl: 
Seznámit s rozdíly mezi čokoládou a polevou (ochutnávky) 
Výroba čokoládového dezertu a dortu 
Výroba čokoládových dekorů 
 

Výrobek tématu: 
Čokoládový dort s ozdobami 
Semifreda 
 

Použité suroviny: 
Kakaové piškotové pláty, šlehačka, ţloutky, mléko, čokoláda, cukr, čokoládová 
poleva, elastické čokoládové polevy, sprej a pudry, vzorky polev a čokolád, ţelatiny, 
hotové čokoládové dekory 
 

Pomůcky: 
Misky na rozehřání polevy, transferové folie, silikonové folie, terzírovací sáčky, 
šlehač, hliníkové transferové folie, reliéfové transferové folie, mramorová deska, 
hřebeny, fládrovací razítko, nůţ, špachtle, paletový nůţ 
 

Postupy výroby: 
Příprava čokoládového krému 
 Ţelatinu rozpustíme ve vodě. Mléko, cukr a ţloutky svaříme, teplé nalijeme na 
čokoládu, vmícháme ţelatinu a necháme vychladnout. Pak přimícháme ušlehanou 
šlehačku. 
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Čokoládový krém: 
 200g mléko 
 130g cukr 
 100g ţloutků 
 200g čokolády 
 8g ţelatiny 
 40g vody 
 400g šlehačky 

 
Sesazení odlehčeného dortu 
 Do ráfku vloţíme dno, navrstvíme krém, vloţíme vnitřní korpus a doplníme 
krémem. Dáme dobře vychladit, nejlépe zamrazit. Stejně sesadíme i semifreda. 
 
Příprava čokoládových dekorů 
 Ozdoby můţeme dobarvit barvou ve sprejích nebo pudrem 
 
 Na mramorové desce 

 Trubičky, vějířky, třísky 

 Na desku nalijeme tenkou vrstvu polevy a ještě nezatuhlou tvarujeme 
noţem nebo špachtlí 

 Stříkané 

 Na pergamen nebo folii stříkáme trezírovacím sáčkem různé tvary 
 Vykrajované 

 Naneseme tenkou vrstvu polevy na pergamen nebo na folii, rozkrájíme 

noţem nebo vykrájíme vypichovačem 
 Vícebarevné dekory 

 Na folii naneseme první barevnou vrstvu polevy, hřebenem nebo 
fládrovacím razítkem vytvarujeme vzor a přetáhneme další vrstvou 
polevy jiné barvy. Můţeme nakrájet a stáčet do tvarů. 

 Čokoládové listy 

 Rozpuštěnou polevu nanášíme štětcem na čisté nejedovaté listy a po 
zaschnutí sloupneme 

 Transferové folie 

 Předem připravené vzory z kakaového másla na folii zalijeme polevou, 
necháme zatuhnout a odloupneme 

 Reliéfové – strukturované folie 

 Pomáhají nám vytvořit reliéfovou strukturu na dekorech 
 Reliéfové transferové folie 

 Vytvářejí prostorové a barevné ozdoby 
 Transferové hliníkové folie 

 Po nanesení polevy zmuchláme, necháme zatuhnout a odloupneme 

 Silikonové formy 

 Polevu vlijeme do formy, po ztuhnutí vyloupneme 
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Dozdobení dortů a semifred 

 Zachlazené dorty vyjmeme z ráfků a forem, přelijeme rozpuštěnou elastickou 
polevou a dozdobíme čokoládovými dekory. Obdobně dozdobíme i semifreda. 
 

Organizace lekce: 

1. Výroba čokoládového krému 
2. Sesazení dortů a semifred 
3. Ukázky polev a čokolád, ochutnávky 
4. Ukázky průmyslově vyráběných čokoládových dekorů 
5. Výroba čokoládových dekorů 
6. Ozdobování dortů 
7. Úklid pracoviště a hodnocení 
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6. Téma 
Pralinky a modelovací 

čokoláda 
 

 
 
 
 

Školitelka : Mgr. Marie Jungrová 
a asistentka Miroslava Jungrová 
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6. Téma – Pralinky a modelovací čokoláda 
 

Kde se vzala dnes nejoblíbenější pochoutka na náš stůl? Vše začalo roku 1519, 
kdy Španěl Cortéz dobyl Mexiko a s nimi i chocolatl.  

 
Z počátku se v Evropě pila jako hořký povzbuzující nápoj, aţ v 19. století se 

proměnila v křupavou lahůdku. Pro své povzbuzující, posilující, sytící a 
afrodiziakální účinky je stále oblíbenou pochoutkou. My jí dnes můţeme vyuţít na 
přípravu originálních pralinek a bonboniér z čokolády. 
 

Cíl: 
Výroba pralinek 
Výroba čokoládové bonboniéry a ozdob z modelovací čokolády 
 

Výrobek tématu: 
Bonboniéry z modelovací čokolády s ručně vyráběnými pralinkami 
 

Použité suroviny: 
Pravá čokoláda hořká, mléčná, bílá, gianduia, glukóza, cukr, kakaové máslo, 
šlehačka, pálenka, marcipán, kakao, mandlová mouka, pomerančová kůra, mandle, 
práškové barvy, spreje, ořechová pasta 
 

Pomůcky: 
Temperovací vana, vidličky na čokolády, folie, nepřilnavá podloţka, nepřilnavý 
váleček, formy na pralinky, trezírovací sáčky, paleto, špachtle, čokoformy 
magnetické, strukturou folie, dávkovací lahvičky 
 

Postupy výroby: 
Temperance čokolády 
 Pravou čokoládu nestačí pouze rozpustit, ale pro správnou krystalizaci 
kakaového másla je nutné ji temperovat. To znamená ohřát na určitou teplotu, 
zchladit a opět ohřát na pracovní teplotu. U různých čokolád jsou temperanční 
teploty různé. 

 Tmavá   50°C 30°C 31°C 

 Mléčná  48°C 28°C 30°C  

 Bílá  45°C 26°C 28°C 

 
 Správná temperance je důleţitá pro lesk a lom čokolády. Nám při temperaci 
pomáhá temperovací vana, existují uţ čokolády temperované a velké stroje, které 
sami temperují. Temperovaná čokoláda je nutná na výrobu pralinek. 
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Pralinkové hmoty a náplně 
 

 Marcipánová hmota 
Hotovou hmotu zahustíme mandlovou moukou, vytvoříme kuličky, které 
obalujeme v kakau. 
 

 Marcipán s pomerančovou kůrou 
Mandlovou hmotu zahustíme mandlovou moukou, přidáme kandovanou 
pomerančovou kůru, vytvarujeme trojúhelníky, necháme zaschnout a 
potáhneme bílou čokoládou 
  

 Lanýţ 
Smetanu, cukr a glukózu svaříme a nalijeme na čokoládu, zachladíme, 
přidáme máslo, pálenku, vyšleháme a tvarujeme do formy nebo sáčkem na 
pergamen. Po zachlazení polijeme čokoládou a obalíme v kokosu, křupinkách, 
strouhané čokoládě, krystalovém cukru. 

 75g šlehačky 

 100g cukru 

 100g glukózy 

 400g čokolády 

 250g másla 

 40g pálenky 
 

 Nugát 
Rozpustíme mléčnou čokoládu a přimícháme oříškovou pastu. Nalijeme na 
tenkou vrstvu čokolády do ráfku, přelijeme další vrstvou čokolády a 
nakrájíme. Můţeme nakrájet a pak přelít čokoládou. 

 220g mléčná čokoláda 

 160g oříškové pasty 
 

 Náplň do formovaných pralinek - ganadie 
Svaříme šlehačku s glukózou, nalijeme na čokoládu, přidáme máslo, alkohol a 
vymícháme. Můţeme různě ochutit a plnit pralinky. 

 275g šlehačky 

 40g glukózy 

 200g bílé čokolády 

 50g másla 

 120g pálenky 
 

 Mandlové hrudky 
Mandlové nudličky opraţíme s cukrem, přimícháme čokoládu a tvarujeme 
hrudky. 

 100g mandlí 

 1 vanilkový cukr 
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 95g čokolády 
 
Formové pralinky 
 Mají tu výhodu, ţe jsou jedna jako druhá. Formy se dají pouţívat jednorázové, 
silikonové nebo polykarbonátové. Polykarbonátové se musí řádně vyleštit. Do 
polykarbonátových magnetických forem se vkládají transferové folie s motivem 
z kakaového másla a pouţít jako normální formy. 
 Do forem nalijeme vytemperovanou čokoládu, protřepeme, vylijeme a 
necháme zatuhnout. Naplníme asi 2mm pod okraj a uzavřeme čokoládou. Po 
zchlazení vyklepneme. 
 
Barvení pralinek 

Hotové pralinky můţeme barvit sprejovými barvami, pudry. 
 
Modelovací čokoláda 

 Dnes lze modelovací čokoládu koupit hotovou v mnoha barevných odstínech, 
nebo si ji udělat sami. Recept je jednoduchý. Vodu svaříme s cukrem a glukózou, 
nalijeme na čokoládu a necháme rozpustit. Propracujeme a necháme do druhého dne 
odleţet. 

 150g glukózy 

 50g vody 

 50g cukru 

 500g čokolády 
 

Po propracování čokolády z ní můţeme lehce tvořit čokoládové dekorace, 
květy, růţe a modelovat s ní jako s modelovacími hmotami. 
 
Krabičky na pralinky 

My si vyrobíme vlastní krabičky na pralinky z modelovací čokolády.  
Hmotu vyválíme na poţadovanou sílu podle velikosti krabičky. Vykrojíme 

předem zvolený tvar dna a víka. Na boky vykrájíme pás vysoký na velikost pralinek, 
můţeme ho ozdobit reliéfovým válečkem nebo vykrajovačkami na patchwork. 

Boky přilepíme čokoládou na dno a necháme zatuhnout. Na víko přilepíme 
ozdoby z modelovací čokolády. Bonboniéru naplníme pralinkami v papírových 
košíčcích, přikryjeme víkem a zabalíme do celofánu. 

 
Organizace lekce: 

1. Výroba náplní a pralinkových hmot 
2. Tvarování hmot a zachlazení 
3. Temperance čokolády a vylití forem 
4. Naplnění a uzavření forem 
5. Přelití tvarovaných pralinek 
6. Výroba krabičky z modelovací čokolády a ozdob na víko 
7. Kompletace bonboniéry 
8. Úklid pracoviště a hodnocení práce 
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