V PŘÍPADĚ, ŽE BUDETE RECEPTY TISKNOUT VŠECHNY, NASTAVTE SI STYL TISKU BOOKLET.
ŠETŘÍTE PAPÍREM

RECEPTÁŘ ZODPOVĚDNÉHO VÁNOČNÍHO
CUKROVÍ
Z

EKOŠKOLÍ VÁNOČNÍ KAVÁRNY

Engadiener
Zdroj: Blogzine Kitchenette
Odkaz na recept:
https://kitchenette.cz/clanek/124-engadiener
Doba přípravy: 20 minut plus doba na mražení
Počet porcí: 2 plechy

Suroviny












175 g pšeničné nebo špaldové celozrnné mouky
90 g másla
70 g třtinového cukru
vanilka (z lusku nebo esence), vanilkový cukr
1 vejce
1/3 lžičky prášku do pečiva
60 g sušeného ovoce (máme rádi kyselé, jako višně, brusinky, překrájené švestky ..)
70 g ořechů (mandle, lískové, vlašské, pekanové, pistácie, semínka drcená lněná, chia,
sezamová)
špetka soli
kůra z jednoho bio citrónu
někdy přidáme špetku skořice, muškátového oříšku, zázvoru, …

Postup
1. Smíchejte všechny ingredience kromě ořechů, sušeného ovoce a vznikne vám řídká
hmota. V tomto momentě přidejte i ty zbývající ingredience, dobře promíchejte a rozdělte
na čtyři stejné díly.
2. Každý díl zabalte do potravinářské fólie tak, aby vznikl úzký, stejně silný váleček, měřící v
průměru tak 2 cm. Válečky dejte do mrazáku odpočinout, proto abyste je mohli pohodlně
nakrájet na kolečka včetně pevnějších ořechů.
3. Až budou dostatečně zmrzlé, nebo druhý den, předehřejte troubu na 160°C. Válečky
nakrájejte na plátky silné přibližně 0,5 cm a pečte na pečícím papírem vyloženém plechu do
růžova. Příliš se nezvětší, takže rozestupy dělejte standardní. Dávejte pozor, kolečka jsou
velmi rychle hotová a pokud to trochu přetáhnete, může se stát, že sušené ovoce se spálí,
zkaramelizuje a zhořkne.

Jáhlové ořechovky (kokosky)
Zdroj: Prima receptář
Odkaz na recept: http://prima-receptar.cz/serialnetradicni-cukrovi-jahlove-kokosky/

Suroviny




50 g jáhel
50 g strouhaných ořechů (v původním receptu
strouhaného kokosu)
50 g spařených umletých rozinek

Postup
1. Rozinky namočte do studené vody alespoň 2 hodiny předem.
2. Jáhly prolijte vařící vodou, tím se zbavíte nahořklé chuti a uvařte dle návodu zcela
doměkka.
3. Všechny suroviny rozmixujte a ze vzniklé hmoty tvořte kuličky nebo vykrajujte malé
kokosky, nejlépe k tomu poslouží obyčejná lžička nebo zdobící sáček.
4. Kokosky pak pečte dozlatova v troubě vyhřáté na 180 stupňů asi 15-20 minut na plechu
s pečícím papírem.

Takhle vypadalo pečivo. Otázka je, zda se nepovedlo proto, že kuchařka nahradila kokos
z původního receptu vlašskými ořechy nebo se stala nějaká jiná chyba.

Rozinková srdce
Zdroj: Spektrum zdraví
Odkaz na recept:
http://www.spektrumzdravi.cz/recepty-nazdrave-a-netradicni-vanocni-cukrovi

Suroviny







30 g celozrnné pšeničné mouky
80 g rozinek
70 g ořechů
50 ml citronové šťávy
1 vaječný bílek
1 vaječný žloutek na potření

Postup
1. Rozmixujte rozinky s ořechy.
2. Přidejte mouku, bílek a citronovou šťávu. Těsto hněťte do té doby, než se bude lepit k
míse. Poté ho ještě v míse překryjte potravinářskou fólií a nechejte chladit v ledničce do
dalšího dne.
3. Těsto vyválejte a vykrajujte z něj srdíčka či jiné tvary dle vaší fantazie. Hotové potřete
rozšlehaným žloutkem.
4. Cukroví pečte při teplotě 180°C po dobu asi 10 minut.
5. Hotová rozinková srdíčka můžete ozdobit polevou z hořké čokolády, lehce pocukrovat
nebo ho nemusíte zdobit vůbec.

Při zkušebním pokusu bylo těsto tak lepivé, že ho nebylo možné vyválet a pekařka byla
nucena jen uplácat placičky.

Ořechové cukroví – vykrajované
Zdroj: Pěkně vypečený blog
Odkaz na recept:
http://www.peknevypecenyblog.cz/orechove-cukrovivykrajovane/
Počet porcí: 4 plechy

Suroviny na těsto







210 g másla
140 g hladké mouky
140 g špaldové hladké mouky
100 g vlašských ořechů
70 cukru moučka
2 žloutky

Suroviny na krém
 240 g povoleného másla
 50 g cukru moučka
 pár kapek vanilkového extraktu nebo tuzemáku (dle chuti)
 1 plná lžíce hoblinek kvalitní čokolády
Postup
1. Ze všech ingrediencí vypracujte hladké těsto, která dejte minimálně na půl hodiny
odpočinout do lednice (klidně ho nechte v lednici i přes noc).
2. Elektrickou horkovzdušnou troubu předehřejte na 170 °C. Plechy vyložte pečicím papírem.
Pracovní plochu lehce posypte moukou a rozválejte těsto. Vykrajujte libovolné tvary, které
se pak pečou 8-10 minut.
3. Ušlehejte krém a promažte cukroví.

Medovo-dýňové perníčky
Zdroj: Sexymamas
Odkaz na recept: http://www.sexymamas.cz/sexymamapetra-predstavuje-trichodove-dynove-menu/

Suroviny











150 g vařené dýně
100 g medu
1 vejce
100 g másla
120 g fruktózy
400 g špaldové mouky
1 lžička jedlé sody
perníkové koření
citronová šťáva 1 čajová lžička
tuzemský rum :-)

1. Vařenou dýni osušte a rozmačkejte na pyré. Přidejte vejce, med, fruktózu a míchejte v
hladkou hmotu. Přidejte špaldovou mouku smíchanou s jedlou sodou a perníkovým
kořením. Změklé máslo zapracujte do perníkového těsta. Pokud se bude lepit, přidejte
mouku. Lepivost těsta záleží na konzistenci medu.
2. Těsto nechte uležet do druhého dne na chladném místě. Vyválejte plát těsta na tloušťku
asi 0,5 mm a vykrajuj tvary dle libosti :-). Pečte zhruba 12 min na 170 stupňů, nebo dokud
perníčky nebudou na povrchu zlaté.
3. Hotové perníčky potírejte polevou smíchanou z 20 g fruktózy, 2 lžic tuzemského rumu a
citrónové šťávy.

Karobovo-medové hvězdičky

Zdroj:
Odkaz na recept:
http://www.testovanonadetech.com/aktivita/0318karobovo-medove-hvezdicky
Počet porcí: zhruba 34 středně velkých hvězdiček

Suroviny







250 g hladce mleté žitné mouky
1 a 1/2 velké lžíce karobu (lze vynechat)
100 g medu
25 g másla
1 celé vejce
1/2 prášku do pečiva

Postup
1. Máslo s medem dejte do menšího hrnce a nechte rozpustit – zahřejete k bodu varu,
odstavte a nechte vychladit.
2. Mouku smíchejte s karobem, práškem do pečiva a vejcem. Přidejte med s máslem a
vymíchejte těsto. Nejdříve vařečkou, potom vypracujte rukama. Nechte hodinu odpočinout
v chladnu.
3. Na vále těsto vyválejte na plát (zhruba 3-4 mm tlustý) a vykrajujte hvězdičky. Pečte na
plechu s pečícím papírem v předem vyhřáté troubě na 170 °C. Doba pečení je zhruba 10–15
minut.
Varianty podávání: lze jíst samotné nebo slepit domácí marmeládou.

Mrkvové sušenky

Zdroj:
Odkaz na recept:
http://www.testovanonadetech.com/aktivita/0354-vanocnimrkvove-susenky

Počet porcí:

Suroviny







100 g rostlinného tuku (nebo ghí či másla)
300 g špaldové celozrnné hladké mouky
3 větší mrkve
špetka soli
můžete použít i sladidlo (med, javorový, rýžový či agávový sirup)
sušené kukuřičné mléko na obalení, vanilka, skořice nebo se nemusí obalovat

Postup
1. Očištěnou mrkev nastrouhejte na velmi jemno.
2. Nastrouhanou mrkev Poté smíchejte s tukem, který jste nechali trochu povolit při
pokojové teplotě. Přidejte špetku soli a podle potřeby vodu. Pořádně propracujte, dokud se
všechny ingredience nespojí ve vláčné těsto. Kdo má rád sladší sušenky, tak může přidat lžíci
třeba javorového nebo rýžového sirupu a podle potřeby přidat trošku více mouky.
3. Hotové těsto zabalte do potravinové fólie a uložte minimálně na hodinu do lednice.
4. Z těsta vyválejte asi půl centimetru tlustý plát. Z něj pak vykrajujte různé tvary.
5. Pečte na plechu vyloženém pečícím papírem cca 15 minut na 180 °C. Hotové sušenky by
měly být narůžovělé.

Skořicové hvězdičky
Zdroj: Tchibo web
Odkaz na recept: https://www.tchibo.cz/skvelerecepty-na-vanocni-cukrovi-od-tchiboc400076798.html
Doba přípravy: 1 hodina
Počet porcí: přibližně 24 kusů
Je potřeba mít silikonovou pečící formu na hvězdičky
Suroviny








2 bílky
1 špetka soli
150 g jemného cukru
½ čajové lžičky čerstvě vymačkané citrónové šťávy
200 g mletých mandlí
1 zarovnaná čajová lžička mleté skořice
1 špetka mletého hřebíčku

Postup
1. Z vaječných bílků, k nimž přidáte sůl, ušlehejte ručním šlehačem tuhý sníh. Během šlehání
postupně po troškách přidávejte cukr. Pak přidejte citrónovou šťávu a dále šlehejte, dokud
sníh nebude nádherně lesklý. 3–4 polévkové lžíce sněhu si odložte stranou na glazuru.
2. Mandle smíchejte s mletou skořicí a s mletým hřebíčkem. Směs mandlí zamíchejte do
sněhu a z hmoty vypracujte dobře tvarovatelné těsto.
3. Troubu předehřejte na 150 °C (horkovzdušnou troubu na 130 °C). Navlhčenou čajovou
lžičkou rozdělte těsto do 24 otvorů v silikonové pečicí formě a zarovnejte dohladka.
4. Nahoru pak položte horní díl silikonové formy. Připravenou sněhovou hmotu naneste
rovnoměrně a přesně špičatým nožem na hvězdičky z těsta. Pečte v troubě (na dolní pozici)
cca 15 minut. Hvězdičky by měly zůstat světlé. Formu vyndejte z trouby a nechte hvězdičky
ve formě vychladnout. Po vychladnutí opatrně uvolněte cukroví z prohlubní.

Meruňkové kuličky s oříšky

Odkaz na recept:
http://slunecnyzivot.cz/2014/12/11-lahodnych-raw-receptunejen-na-vanocni-cukrovi-kulicky/
Počet porcí: na 12 kuliček

Suroviny




300 g sušených bio meruněk
3 lžíce čerstvě vymačkané citrónové šťávy (dokážu si představit, že to půjde i s jablečnou
šťávou
rozemleté oříšky plus na obalení

Postup
1. Meruňky rozmixujte v mixéru se šťávou na hmotu, ze které vymodelujete kuličky.
2. Kuličky obalujte v mletých oříšcích a dejte vychladit do lednice. Jde i dovnitř vložit oříšek
nebo rozinku.

Meruňkové kuličky s oříšky

alternativa
Počet porcí: na 12 kuliček

Suroviny




100 g sušených meruněk
1 lžíce medu
1 lžíci rozemletých oříšků + na obalení + 12 celý lískových oříšků

Postup
1. Meruňky rozmixujte v mixéru s medem, oříšky a rozinkami na hmotu. Lískový oříšek
obalíme hmotou a vymodelujete kuličky.
2. Kuličky obalujte v mletých oříšcích a dejte vychladit do lednice.

Švestkové kuličky
Zdroj:
Odkaz na recept:
Počet porcí: na 12 kuliček
Suroviny






100 g tekutého medu
50 g sezamových semínek
50 g mletého máku
50 g mletých vlašských ořechů
50g sušených švestek (odpeckované a umleté najemno)
Postup
Promíchejte veškeré přísady. Navlhčenýma rukama tvarujte kuličky. Umístěte v jedné vrstvě
do chladna.
Spotřebujte vždy do 3 – 5 dnů.

Švestkové kuličky
alternativa
Počet porcí: na 12 kuliček
Suroviny






½ lžíce tekutého medu
12 celých lískových oříšků
2 lžíce rumu (dle chuti)
1 lžíce mletých vlašských ořechů
100g namočených sušených švestek (odpeckované)
Postup
Rozmixujeme namočené švestky, vlašské ořechy, med a rum do hmoty. Navlhčenýma
rukama tvarujte kuličky, které obalíme v rozmixovaných oříškách.. Umístěte v jedné vrstvě
do chladna.
Spotřebujte vždy do 3 – 5 dnů.

Kuličky z ovesných vloček
Zdroj: Prima FRESH
Odkaz na recept:
http://fresh.iprima.cz/recepty/zdravejsi-cukrovinejen-pro-deti
Doba přípravy: do 1 hodiny
Počet porcí: 12-17

Suroviny








100 g ovesných vloček
100 g sušených jablek (křížaly)
60 g sušených brusinek
100 g rozemletých dětských piškotů
80-100 g másla
Špetka skořice
trochu citronové šťávy

Postup
1. Sušená jablka nechte asi hodinu namočená ve vodě. Poté je slijte, rozmixujte a přidejte k
nim namočené a slité vločky, které také rozmixujte.
2. Pak přidejte namleté piškoty a brusinky, skořici, máslo a šťávu z citronu.
3. Vše důkladně promíchejte a z hmoty vytvarujte kuličky.

TIP na zajímavý designový kousek
http://blog.lahodnosti.cz/jablecne-anticke-kvetiny-foto-recept/

