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 Rýchla čokoládová poleva
na 100 g čokolády na varenie 50 g stuženého tuku a 2 lyžice horúcej vody

Všetky suroviny rozpustíme vo vodnom kúpeli alebo v mikrovlnnej rúre.

 Čokoládová poleva s kakaom
100 g čokolády na varenie, 250 g stuženého tuku, 100 g kakaa

Rozlámanú čokoládu rozpustíme s tukom vo vodnom kúpeli. Pridáme kakao a mieša-
me, kým nevznikne hladká zmes.

 Poleva z čokoládových tyčiniek
5 čokoládových tyčiniek (napr. gaštanov v čokoláde), 250 g stuženého tuku

Rozlámanú čokoládu rozohrejeme vo vodnom kúpeli. Postupne pridávame tuk a vy-
miešame dohladka.

 Kakaová poleva
150 g práškového cukru, 40 g tmavého kakaa, 1 lyžica horúcej vody,  
1 lyžica rozpusteného masla

 Kávová poleva
240 g práškového cukru, 3 lyžice uvarenej a scedenej veľmi silnej čiernej kávy

 Rumová poleva
200 g práškového cukru, 2 lyžice rumu, 1 lyžica vriacej vody

 Citrónová poleva
200 g práškového cukru, 1 lyžica citrónovej šťavy, 3 – 4 lyžice vriacej vody

 Farebná cukrová poleva
300 g práškového cukru, 2 lyžice 
citrónovej šťavy, 2 lyžice horúceho mlieka, 
potravinárska farba

 Žĺtková poleva
140 g práškového cukru, 2 žĺtky

POLEVY
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 Kakaová poleva
150 g práškového cukru, 40 g tmavého kakaa, 1 lyžica horúcej vody,  
1 lyžica rozpusteného masla

 Kávová poleva
240 g práškového cukru, 3 lyžice uvarenej a scedenej veľmi silnej čiernej kávy

 Rumová poleva
200 g práškového cukru, 2 lyžice rumu, 1 lyžica vriacej vody

 Citrónová poleva
200 g práškového cukru, 1 lyžica citrónovej šťavy, 3 – 4 lyžice vriacej vody

 Farebná cukrová poleva
300 g práškového cukru, 2 lyžice 
citrónovej šťavy, 2 lyžice horúceho mlieka, 
potravinárska farba

 Žĺtková poleva
140 g práškového cukru, 2 žĺtky
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 Domáca marcipánová hmota
500 g mandlí, 500 g práškového cukru, 1 bielok, príp. potravinárska farba

Mandle najemno pomelieme, potom k nim pridáme preosiaty práškový cukor a bie- 
lok. Zmes spracúvame tak dlho, kým z nej nevznikne hladká hmota. Podľa potreby 
ju môžeme zafarbiť potravinárskou farbou. Hotovú hmotu zabalíme do fólie a dáme 
do chladu.

Rada: Ak je hmota primäkká, pridáme ešte trochu cukru, v opačnom prípade kúsok 
bielka. Tuhosťou i vzhľadom má pripomínať plastelínu, v nijakom prípade by sa 
nemala lepiť.

 Modelovacia hmota z kondenzovaného mlieka
400 g sušeného mlieka, 1 plechovka sladeného kondenzovaného mlieka, 
1 lyžica oleja, trochu mandľovej esencie, trochu vody alebo práškového 
cukru na úpravu hustoty

Zo sušeného mlieka, z kondenzovaného mlieka, oleja a mandľovej esencie vypracu-
jeme tvárnu hmotu. Ak je prituhá, pridáme trochu vody, v opačnom prípade trochu 
cukru. Hmotu použijeme rovnakým spôsobom ako marcipán.

 Maslová hmota zo sušeného mlieka
250 g sušeného mlieka, 250 g práškového cukru, 250 g masla

Sušené mlieko premiešame s cukrom a spracujeme s maslom. Z hmoty vymodelujeme 
zvieratká, postavičky a pod. a ozdobíme ich lentilkami, sušeným ovocím či čokoládou. 
Vložíme ich do papierových košíčkov a dáme do chladu stuhnúť. Túto hmotu používa-
me iba na cukrovinky, ktoré musíme uchovávať v chlade.

 Modelovacia hmota zo sunaru
6 lyžíc sunaru, 6 lyžíc práškového cukru, 2 bielky, príp. potravinárska farba

Sunar, cukor a bielky dobre prepracujeme. Z hmoty tvoríme rozličné ozdoby na cukro-
vinky. Môžeme ju zafarbiť troškou potravinárskej farby.

DOMÁCI MARCIPÁN A INÉ 
MODELOVACIE HMOTY
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 Modelovacia hmota z kondenzovaného mlieka
400 g sušeného mlieka, 1 plechovka sladeného kondenzovaného mlieka, 
1 lyžica oleja, trochu mandľovej esencie, trochu vody alebo práškového 
cukru na úpravu hustoty

Zo sušeného mlieka, z kondenzovaného mlieka, oleja a mandľovej esencie vypracu-
jeme tvárnu hmotu. Ak je prituhá, pridáme trochu vody, v opačnom prípade trochu 
cukru. Hmotu použijeme rovnakým spôsobom ako marcipán.

 Maslová hmota zo sušeného mlieka
250 g sušeného mlieka, 250 g práškového cukru, 250 g masla

Sušené mlieko premiešame s cukrom a spracujeme s maslom. Z hmoty vymodelujeme 
zvieratká, postavičky a pod. a ozdobíme ich lentilkami, sušeným ovocím či čokoládou. 
Vložíme ich do papierových košíčkov a dáme do chladu stuhnúť. Túto hmotu používa-
me iba na cukrovinky, ktoré musíme uchovávať v chlade.

 Modelovacia hmota zo sunaru
6 lyžíc sunaru, 6 lyžíc práškového cukru, 2 bielky, príp. potravinárska farba

Sunar, cukor a bielky dobre prepracujeme. Z hmoty tvoríme rozličné ozdoby na cukro-
vinky. Môžeme ju zafarbiť troškou potravinárskej farby.
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 Orechovníčky s kávovým krémom
170 g hladkej múky, 80 g práškového cukru, 80 g postrúhaných orechov, 
trochu mletej škorice, 125 g masla, kávová alebo čokoládová poleva, 
na ozdobu orechy alebo čokoládové kávové zrná

Kávový krém:
150 g masla, 80 g hladkej múky, 1/4 l uvarenej a precedenej silnej čiernej 
kávy, 150 g práškového cukru, 1 balíček vanilkového cukru

– z 50 g masla a múky vymiešame svetlú zápražku, zalejeme ju čiernou kávou, dobre 
prevaríme a necháme vychladnúť. Zvyšok masla vymiešame s práškovým a vanilko-
vým cukrom. Za stáleho šľahania doň postupne pridáme vychladnutú kašu.
Z múky, cukru, orechov, zo škorice a zo zmäknutého masla vypracujeme cesto. Po vy-
chladnutí ho vyvaľkáme na plát, vykrojíme z neho kolieska a upečieme ich. Vychlad-
nuté kolieska po dve zlepíme krémom, povrch potrieme kávovou alebo čokoládovou 
polevou a ozdobíme orechmi či čokoládovými kávovými zrnami.

 Čokoládové tortičky
150 g čokolády na varenie, 150 g hladkej múky, 150 g práškového cukru, 
150 g masla alebo Hery, citrónová poleva, čokoládové zrná na ozdobu

Krém:
1/2 l mlieka, 2 lyžice maizeny, 200 g masla, 200 g práškového cukru, 2 žĺtky

– z mlieka a maizeny za stáleho miešania uvaríme hustú kašu. Zmäknuté maslo vymie-
šame s cukrom a so žĺtkami a potom vyšľaháme s vychladnutou kašou.
Čokoládu zohrejeme vo vodnom kúpeli a s múkou, cukrom a pokrájaným tukom vypra-
cujeme cesto. Z odležaného cesta vykrojíme kolieska a upečieme ich. Vychladnuté kolies-
ka zlepíme krémom, potrieme citrónovou polevou a ozdobíme čokoládovými zrnami.

 Kapučínové tortičky
300 g hladkej múky, 120 g práškového cukru, 100 g čokolády na varenie,  
2 balenia (po 1 porcii) práškového kapučína, štipka soli, 200 g masla,  
2 žĺtky, na ozdobu čokoládová poleva a čokoládové kávové zrná

Kapučínový krém:
100 g masla, 100 g práškového cukru, 1 balenie kapučína

– zmäknuté maslo vyšľaháme s cukrom a kapučínom.
Múku zmiešame s cukrom, najemno nastrúhanou čokoládou, kapučínom a so štipkou 
soli. Pridáme zmäknuté maslo a žĺtky, vypracujeme cesto a dáme ho do chladu odle-
žať. Potom cesto vyvaľkáme na plát, vykrojíme z neho kocky, kolieska alebo iné tvary 
a upečieme ich v stredne teplej rúre. Vychladnuté ich po dva spojíme krémom a ozdo-
bíme čokoládovou polevou, do ktorej vtlačíme čokoládové kávové zrno.

KRÉMOVÉ TORTIČKY
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 Čokoládové tortičky
150 g čokolády na varenie, 150 g hladkej múky, 150 g práškového cukru, 
150 g masla alebo Hery, citrónová poleva, čokoládové zrná na ozdobu

Krém:
1/2 l mlieka, 2 lyžice maizeny, 200 g masla, 200 g práškového cukru, 2 žĺtky

– z mlieka a maizeny za stáleho miešania uvaríme hustú kašu. Zmäknuté maslo vymie-
šame s cukrom a so žĺtkami a potom vyšľaháme s vychladnutou kašou.
Čokoládu zohrejeme vo vodnom kúpeli a s múkou, cukrom a pokrájaným tukom vypra-
cujeme cesto. Z odležaného cesta vykrojíme kolieska a upečieme ich. Vychladnuté kolies-
ka zlepíme krémom, potrieme citrónovou polevou a ozdobíme čokoládovými zrnami.

 Kapučínové tortičky
300 g hladkej múky, 120 g práškového cukru, 100 g čokolády na varenie,  
2 balenia (po 1 porcii) práškového kapučína, štipka soli, 200 g masla,  
2 žĺtky, na ozdobu čokoládová poleva a čokoládové kávové zrná

Kapučínový krém:
100 g masla, 100 g práškového cukru, 1 balenie kapučína

– zmäknuté maslo vyšľaháme s cukrom a kapučínom.
Múku zmiešame s cukrom, najemno nastrúhanou čokoládou, kapučínom a so štipkou 
soli. Pridáme zmäknuté maslo a žĺtky, vypracujeme cesto a dáme ho do chladu odle-
žať. Potom cesto vyvaľkáme na plát, vykrojíme z neho kocky, kolieska alebo iné tvary 
a upečieme ich v stredne teplej rúre. Vychladnuté ich po dva spojíme krémom a ozdo-
bíme čokoládovou polevou, do ktorej vtlačíme čokoládové kávové zrno.
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 Zlepované jogurtové cukrovinky
400 g hladkej múky, 1 prášok do pečiva, 180 g práškového cukru, 1 balíček 
pudingového prášku s ovocnou príchuťou, 1 ovocný jogurt, 180 g tuku,  
1 žĺtok, pikantný lekvár, poleva

Múku zmiešame s práškom do pečiva, cukrom a pudingovým práškom. Pridáme jo-
gurt, tuk a žĺtok, vypracujeme cesto a necháme ho hodinu odležať. Potom cesto vyvaľ- 
káme, vykrojíme z neho rozličné tvary a upečieme ich v mierne vyhriatej rúre. Vy-
chladnuté tvary po dva zlepíme lekvárom a polejeme ľubovoľnou polevou.

VYKRAJOVANÉ CUKROVINKY 
RÔZNYCH CHUTÍ A VÔNÍ

 Zlepované cukrovinky z masti
400 g hladkej múky, 100 g práškového cukru, 100 g masti, 100 g masla,  
2 vajcia, pikantný lekvár, poleva

Na dosku nasypeme múku s cukrom, do zmesi urobíme jamku a vložíme do nej po-
krájaný tuk a  vajcia. Najskôr nožom, potom rukami vypracujeme cesto a  dáme ho 
do chladu na hodinu odležať. Potom cesto vyvaľkáme na plát, vykrojíme z neho ľubo-
voľné tvary a upečieme ich na plechu vyloženom papierom na pečenie. Po vychladnutí 
rovnaké tvary zlepíme lekvárom a povrch potrieme polevou, napr. citrónovou.

 Farebné pudingové cukrovinky
250 g hladkej múky, 125 g práškového cukru, 2 balíčky farebného 
pudingového prášku (jahodového, malinového a pod.), 200 g masla,  
2 vajcia, čokoládová poleva

Krém:
250 g masla, 2 lyžice práškového cukru, 1 balíček vanilkového cukru, 1 žĺtok
– všetky suroviny vymiešame.
Múku zmiešame s cukrom a pudingovým práškom, pridáme pokrájané maslo, vajcia a vy-
pracujeme cesto. Odležané cesto vyvaľkáme, vykrojíme z  neho kolieska alebo kvetinky 
a upečieme ich. Po vychladnutí tvary po dva spojíme krémom a povrch pofŕkame polevou.

 Vanilkové cukrovinky z pudingového prášku
300 g polohrubej múky, 150 g práškového cukru, 3 balíčky pudingového prášku 
s vanilkovou príchuťou, 170 g masla, 1 vajce, krém alebo lekvár na zlepenie

Múku zmiešame s cukrom a pudingovým práškom. Pridáme pokrájané maslo, vajce, 
vypracujeme cesto a dáme ho aspoň na hodinu odležať do chladu. Potom cesto vyvaľ-
káme, vykrojíme z neho ľubovoľné tvary a upečieme ich. Po vychladnutí tvary po dva 
zlepíme krémom alebo lekvárom. Povrch ľubovoľne ozdobíme.
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 Zlepované cukrovinky z masti
400 g hladkej múky, 100 g práškového cukru, 100 g masti, 100 g masla,  
2 vajcia, pikantný lekvár, poleva

Na dosku nasypeme múku s cukrom, do zmesi urobíme jamku a vložíme do nej po-
krájaný tuk a  vajcia. Najskôr nožom, potom rukami vypracujeme cesto a  dáme ho 
do chladu na hodinu odležať. Potom cesto vyvaľkáme na plát, vykrojíme z neho ľubo-
voľné tvary a upečieme ich na plechu vyloženom papierom na pečenie. Po vychladnutí 
rovnaké tvary zlepíme lekvárom a povrch potrieme polevou, napr. citrónovou.

 Farebné pudingové cukrovinky
250 g hladkej múky, 125 g práškového cukru, 2 balíčky farebného 
pudingového prášku (jahodového, malinového a pod.), 200 g masla,  
2 vajcia, čokoládová poleva

Krém:
250 g masla, 2 lyžice práškového cukru, 1 balíček vanilkového cukru, 1 žĺtok
– všetky suroviny vymiešame.
Múku zmiešame s cukrom a pudingovým práškom, pridáme pokrájané maslo, vajcia a vy-
pracujeme cesto. Odležané cesto vyvaľkáme, vykrojíme z  neho kolieska alebo kvetinky 
a upečieme ich. Po vychladnutí tvary po dva spojíme krémom a povrch pofŕkame polevou.

 Vanilkové cukrovinky z pudingového prášku
300 g polohrubej múky, 150 g práškového cukru, 3 balíčky pudingového prášku 
s vanilkovou príchuťou, 170 g masla, 1 vajce, krém alebo lekvár na zlepenie

Múku zmiešame s cukrom a pudingovým práškom. Pridáme pokrájané maslo, vajce, 
vypracujeme cesto a dáme ho aspoň na hodinu odležať do chladu. Potom cesto vyvaľ-
káme, vykrojíme z neho ľubovoľné tvary a upečieme ich. Po vychladnutí tvary po dva 
zlepíme krémom alebo lekvárom. Povrch ľubovoľne ozdobíme.
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