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Rady a tipy
Ak nezoženieme skaramelizované kondenzované mlieko, použije
me obyčajné kondenzované mlieko a deň vopred ho dve hodiny 
povaríme vo vodnom kúpeli (v tlakovom hrnci stačí hodinu). Po
zor – plechovku otvárame až po vychladnutí!

Ľahko si môžeme vyrobiť aj rozličné domáce karamelové ozdoby. 
Na suchú panvicu nasypeme 80 g krupicového cukru. Len čo získa 
svetlohnedú farbu, začneme ho miešať. Pridáme 2 – 3 lyžice vo
dy a miešame až do rozpustenia. Získaným karamelom ozdobíme 
múčniky tak, že vidličkou vytvarujeme „nitky“, ktoré pretiah
neme cez múčnik, alebo lyžičkou nalejeme na papier na pečenie 
ľubovoľné tvary, ktoré po zaschnutí zapichneme do múčnika.

• •

Karamelové 
múčniky
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Karamelové rezy so šľahačkovým krémom
6 vajec, 150 g krupicového cukru, 80 g polohrubej múky,  
40 g škrobovej múčky, 2 lyžice kakaa, rozpustená čokoláda

Karamelový krém:
1 plechovka skaramelizovaného kondenzovaného mlieka, 1 tehlička masla, 
125 ml mlieka, 1/2 balíčka pudingového prášku s vanilkovou príchuťou,  
2 balíčky vanilkového cukru
– z mlieka, pudingového prášku a vanilkového cukru uvaríme puding a vyšľaháme ho 
s kondenzovaným mliekom a maslom. Všetky suroviny musia mať rovnakú teplotu.
Šľahačkový krém:
1 smotana na šľahanie, 1 vanilkový cukor, 1/2 balíčka vanilkového koktailu 
v prášku Dr. Oetker 
– všetky suroviny vyšľaháme dotuha.
Žĺtky vyšľaháme s cukrom, pridáme múku zmiešanú so škrobovou múčkou a s kaka
om a  nakoniec zľahka vmiešame sneh z  bielkov. Cesto natrieme na  plech vyložený 
papierom na pečenie a upečieme. Po vychladnutí plát potrieme najprv karamelovým, 
potom šľahačkovým krémom. Povrch pofŕkame rozpustenou čokoládou.
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Karamelové rezy z lieskových orieškov
6 vajec, 200 g práškového cukru, 1 vanilkový cukor, 200 g lieskových 
orieškov, 6 lyžíc strúhanky, 3/4 balíčka prášku do pečiva, čokoládová 
poleva, lieskové oriešky alebo mandle na ozdobu

Karamelový krém:
1 plechovka skaramelizovaného kondenzovaného mlieka, 250 g masla
– kondenzované mlieko vyšľaháme s maslom.
Žĺtky vyšľaháme s práškovým a vanilkovým cukrom do peny, pridáme pomleté lieskové 
oriešky, strúhanku a prášok do pečiva a nakoniec vmiešame sneh z bielkov. Plech po
trieme tukom a vysypeme múkou, nalejeme naň cesto a upečieme ho v stredne vyhriatej 
rúre. Po vychladnutí plát potrieme karamelovým krémom, po stuhnutí ho polejeme čo
koládovou polevou a posypeme nasekanými orieškami alebo mandľovými lupienkami.

Karamelové rezy z orechového cesta
6 vajec, 100 g krupicového cukru, 150 g polohrubej múky, 1/2 balíčka 
prášku do pečiva, 2 lyžice kakaa, 200 g pomletých orechov, pikantný lekvár, 
orechy a čokoládová poleva na ozdobu 

Karamelový krém:
1 plechovka skaramelizovaného kondenzovaného mlieka, 250 g masla,  
1 téglik kyslej smotany
– kondenzované mlieko vyšľaháme s maslom a kyslou smotanou.
Vajcia vyšľaháme s cukrom a za stáleho miešania pridáme pomleté orechy a múku zmieša
nú s práškom do pečiva a kakaom. Cesto nalejeme na plech vyložený papierom na pečenie 
a upečieme v stredne vyhriatej rúre. Vychladnutú piškótu potrieme lekvárom, potom kré
mom, posypeme nahrubo nasekanými orechmi a pofŕkame čokoládovou polevou.
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Karamelové rezy s Nutellou
5 vajec, 6 lyžíc práškového cukru, 2 lyžice horúcej vody, 2 lyžice oleja,  
6 lyžíc polohrubej múky, 1/2 balíčka prášku do pečiva, mandľové lupienky 
alebo podrvené sušienky na ozdobu

Krém:
1 plechovka skaramelizovaného kondenzovaného mlieka, 3 lyžice Nutelly,  
2 lyžice kakaa, 250 g masla
– kondenzované mlieko vyšľaháme s Nutellou, kakaom a rozmiešaným maslom. Hoto
vý krém dáme do chladničky stuhnúť.
Žĺtky vyšľaháme najprv s  cukrom, potom s  horúcou vodou a  olejom, pridáme mú
ku zmiešanú s práškom do pečiva a tuhý sneh z bielkov. Cesto nalejeme na vymaste
ný, múkou vysypaný plech a upečieme v mierne vyhriatej rúre. Po vychladnutí plát 
prekrojíme na polovice, jednu potrieme polovicou krému a priklopíme druhou polo
vicou plátu. Povrch potrieme zvyšným krémom a posypeme mandľovými lupienkami 
alebo podrvenými sušienkami a dáme do chladu stuhnúť.
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Šľahačkové rezy s piškótami
5 vajec, 150 g práškového cukru, 4 lyžice horúcej vody, 100 g polohrubej múky, 
1 prášok do pečiva, lekvár, detské piškóty, na ozdobu šľahačka a ovocie

Krém:
2 smotany na šľahanie, 1 téglik kúpeného vanilkového pudingu,  
práškový cukor
– smotany vyšľaháme s pudingom dotuha a podľa chuti osladíme.

Žĺtky vyšľaháme s cukrom do peny, prilejeme horúcu vodu a ďalej šľaháme. Postupne 
pridáme múku s práškom do pečiva a tuhý sneh z bielkov. Cesto nalejeme do vymas
teného a vysypaného pekáčika a upečieme. Vychladnutý korpus potrieme lekvárom 
a krémom a obložíme piškótami, ktoré trochu vtlačíme do krému. Povrch dozdobíme 
šľahačkou a ovocím.

Rezy s ľahkým smotanovým krémom
4 vajcia, 180 g krupicového cukru, 200 g hrubej múky, 3 lyžice kakaa,  
1 prášok do pečiva, na ozdobu nastrúhaná čokoláda, granko alebo kakao
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Smotanový krém:
3/4 l mlieka, 2 balíčky pudingového prášku so smotanovou príchuťou, 3 lyžice 
krupicového cukru, 1/2 tehličky masla, 3 lyžice kokosu, 2 tégliky kyslej smotany
– z mlieka, pudingového prášku a cukru uvaríme hustý puding. Po vychladnutí doň 
nakrájame maslo, pridáme kokos a kyslú smotanu a zmes vyšľaháme na hladký krém.
Vajcia dôkladne vyšľaháme s cukrom, pridáme múku zmiešanú s kakaom a práškom 
do pečiva a znovu prešľaháme. Cesto nalejeme na vymastený a vysypaný plech a upe
čieme. Vychladnutý korpus potrieme krémom a posypeme nastrúhanou čokoládou, 
grankom alebo kakaom.

Krémové rezy so šľahačkou
6 vajec, 250 g práškového cukru, 250 g polohrubej múky, 1 prášok do pečiva, 
2 smotany na šľahanie, 1 stužovač šľahačky, vaječný likér, čokoláda

Krém:
1 l mlieka, 3 balíčky pudingového prášku s vanilkovou príchuťou,  
1 vanilkový cukor, 200 g práškového cukru, 250 g masla
– z mlieka, pudingového prášku a vanilkového cukru uvaríme hustý puding. Zmäknuté 
maslo vymiešame s práškovým cukrom a po častiach doň vmiešame vychladnutý puding.
Žĺtky vymiešame s cukrom, pridáme múku s práškom do pečiva a tuhý sneh z bielkov. 
Cesto upečieme na plechu vyloženom papierom na pečenie. Po vychladnutí piškótu 
potrieme krémom, potom šľahačkou vyšľahanou so stužovačom, pokvapkáme ju va
ječným likérom a posypeme nastrúhanou čokoládou.
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Šľahané smotanové rezy
2 vajcia, 250 ml smotany na šľahanie, 100 g práškového cukru, 125 g masla, 
280 g polohrubej múky, 1 prášok do pečiva, 2 lyžice kakaa

Krém:
1 balíček karamelového (alebo iného) pudingového prášku bez varenia, 
250 ml smotany na šľahanie, 1 téglik kyslej smotany, 1 stužovač šľahačky,  
3 lyžice práškového cukru
– všetky suroviny vyšľaháme ručným šľahačom a dáme do chladničky stuhnúť.
Vajcia vyšľaháme so  smotanou, s  cukrom a  so zmäknutým maslom do peny, pridá
me múku premiešanú s práškom do pečiva a kakaom. Vymiešame cesto, nalejeme ho 
na vymastený a múkou vysypaný menší plech alebo do formy a upečieme. Vychladnutý 
korpus potrieme alebo ozdobíme krémom.
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Malinová šľahačková roláda
4 vajcia, 200 g krupicového cukru, 4 lyžice vody, 200 g polohrubej múky, 
1/2 lyžičky prášku do pečiva, Nutella alebo nastrúhaná čokoláda,  
šľahačka vyšľahaná s kyslou smotanou a cukrom a maliny na ozdobu

Malinový krém:
1 kyslá smotana, 3 lyžice malinového sirupu, 1 smotana na šľahanie,  
1 stužovač šľahačky
– kyslú smotanu vymiešame s malinovým sirupom a potom so smotanou vyšľahanou 
so stužovačom.
Žĺtky vyšľaháme s cukrom do hustej peny, pridáme vodu a ďalej šľaháme. Do žĺtkovej 
hmoty zľahka vmiešame múku s práškom do pečiva a tuhý sneh z bielkov. Cesto nale
jeme na plech vyložený papierom na pečenie a rýchlo upečieme. Hneď po upečení plát 
aj s papierom zvinieme a necháme vychladnúť. Potom ho rozvinieme a papier opatrne 
stiahneme. Plát posypeme čokoládou alebo potrieme Nutellou, potom malinovým kré
mom a zavinieme. Roládu potrieme šľahačkou vyšľahanou s kyslou smotanou a cukrom 
a ozdobíme malinami.
Tip:
Roládu môžeme pripraviť aj s jahodami či iným čerstvým alebo kompótovaným ovocím.

87

Neodolatelne mucniky.indd   87 4/9/14   8:46 AM


