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MOUČNÍKY 
 

Význam moučníků – tvoři doplněk k hlavnímu jídlu, podává se po hlavním jídle 

nebo jako doplněk k nápojům. Mají vysokou energetickou hodnotu.  

Dezert – nemusí být sladký 

Moučník - je vždy sladký 

 

Dělení moučníků 

1. Podle náročnosti přípravy a)jednouché (kaše, nákypy, pudinky, 

moučníky z litého, piškotového, kynutého, bramborového, tvarohového 

těsta) 

b)složité (dortové hmoty, moučníky z odpalovaného, lineckého, 

křehkého, plundrového, listového těsta, piškotové a sněhové těsto) 

 

 

Hlavní suroviny na přípravu 
 

Mouka – hrubá, polohrubá, hladká 

Vejce – celá, žloutek, bílek (ušlehaný sníh) 

Kypřící prostředky – droždí, kypřící prášek do pečiva, jedlá soda, našlehaný 

bílek 

Tuk – máslo, rostlinný tuk, olej, sádlo 

Tekutina – mléko, voda 

Cukr – krystal, moučka 

Přísady do těsta – kakao, vanilka, rozinky, ořechy, mandle, citronová kůra 
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1. Jednoduché moučníky 
 

1. Kaše – krupicová kaše, rýžová kaše, vločková kaše 

 
 http://conovehonakopci.cz/?tag=kase-2 (17. 2. 2012)   http://www.varimezdrave.cz/kase-z-ryze-basmati (17. 2. 2012) 

            
Krupicová kaše        Rýžová kaše 
 

2. Nákypy – pečeme v troubě nebo ve vodní lázni, Jablková žemlovka, 

Tvarohová žemlovka, Rýžový nákyp, Krupicový nákyp, Tvarohový nákyp 

 
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10084897100-kluci-v-akci/208562221900039/?deid=1137&recept=561 (17. 2. 2012) 

       
Rýžový nákyp       Jablková žemlovka 

http://www.recepty.cz/recept/jablkova-zemlovka-12088 (17. 2. 2012) 

 

http://conovehonakopci.cz/?tag=kase-2
http://www.varimezdrave.cz/kase-z-ryze-basmati
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10084897100-kluci-v-akci/208562221900039/?deid=1137&recept=561
http://www.recepty.cz/recept/jablkova-zemlovka-12088
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3. Pudinky – podáváme teplé nebo studené, Šlehaný pudink, Třený 

pudink, Pudink z odpalovaného těsta, Krupicové flameri, pudink 

zahuštěný škrobovou moučkou 
http://www.helpforenglish.cz/slovni-zasoba/vyznam-slov/c2010102402-pudding-neni-pouze--pudink-.html (17. 2. 

2012) 

      
http://www.superveget.cz/recepty/11_Jablecny_pudink_s_jahodami.html (17. 2. 2012) 

 

4. Moučníky z litého těsta 
Příprava těsta – mléko, polohrubá (hladká) mouka, vejce, sůl, cukr,  

Palačinky se zavařeninou, Trhanec s malinovou šťávou, Lívance, Perník, 

Makovec 
http://www.mimibazar.cz/recept.php?id=83641 (17. 2. 2012) 

 

       
Palačinky se zavařeninou    Trhanec 

http://www.mimibazar.cz/recept.php?id=83641 (17. 2. 2012) 

 

 

 

http://www.helpforenglish.cz/slovni-zasoba/vyznam-slov/c2010102402-pudding-neni-pouze--pudink-.html
http://www.superveget.cz/recepty/11_Jablecny_pudink_s_jahodami.html
http://www.mimibazar.cz/recept.php?id=83641
http://www.mimibazar.cz/recept.php?id=83641
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http://www.recepty.cz/recept/pernik-ii-3996 (17. 2. 2012)         

http://www.recepty-ul.estranky.cz/clanky/recepty---sladké/ (17. 2. 2012) 

 

                  

Perník        Makovec 

 

5. Moučníky z piškotového těsta  

 
Příprava – vaječný žloutek, cukr, bílky vyšlehat do sněhu, mouka 

Štěpánská omeleta, Omeleta Monte Carlo 

 
http://www.gastro-akademie.cz/foto/omeleta-jpg (17.2.2012)/ 

 

 
Štěpánská omeleta 

 

 

 

http://www.recepty.cz/recept/pernik-ii-3996
http://www.recepty-ul.estranky.cz/clanky/recepty---sladke/
http://www.gastro-akademie.cz/foto/omeleta-jpg%20(17.2.2012)/
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6. Moučníky z bramborového těsta 

Příprava – vařené brambory, prolisujeme, hrubá mouka, krupice, vejce, 

sůl 

Bramborové knedlíky, povidlové taštičky, bramborové šišky,  
http://www.recepty.cz/recept/bramborove-sisky-s-makem-a-svestkovou-omackou-18575 (17. 2. 2012) 

 

      
Bramborové šišky s mákem      Švestkové knedlíky 
  http://www.pepato.eu/2011/08/svestkove-knedliky-z-bramboroveho-testa.html (17. 2. 2012) 

 

 

7. Moučníky z kynutého těsta 

 
Příprava – mouka, vejce, tuk, droždí, cukr, mléko 

 

 

Dělení kynutých těst 

 

1. Podle tuhosti – kynuté lité (lívance) 

méně tuhé (knedlíky, koláče, bábovky, buchty) 

tuhé (vánočky, mazance) 

 

2. Podle tepelných úprav – vařené (knedlíky) 

pečené (buchty, koláče) 

smažené (koblihy) 

 

http://www.recepty.cz/recept/bramborove-sisky-s-makem-a-svestkovou-omackou-18575
http://www.pepato.eu/2011/08/svestkove-knedliky-z-bramboroveho-testa.html
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http://www.miss-pepper.cz/05/kynute-buchty-plnene/ (17. 2. 2012)   

http://www.mimibazar.cz/recept.php?id=64894 (17. 2. 2012) 

   

         
Kynuté buchty       Kynuté koláče 

 

 
http://svatecni.webgarden.cz/vanocka (17. 2. 2012)   http://www.schnytlik.cz/tag/koblihy (17.2.2012)/ 

 

       
Vánočka      Koblihy 

 

8. Moučníky z tvarohového těsta 

 
Příprava – tvaroh, vejce, hrubá mouka, mléko, tuk 

Dělíme podle úpravy – vařené (ovocné knedlíky, plněné taštičky) 

pečené (pečené chrupinky, koláčky) 

 

 

http://www.miss-pepper.cz/05/kynute-buchty-plnene/
http://www.mimibazar.cz/recept.php?id=64894
http://svatecni.webgarden.cz/vanocka
http://www.schnytlik.cz/tag/koblihy%20(17.2.2012)/
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3. Složité moučníky 

1. Listové těsto 
Příprava – a) tukové těsto (tukánek) – hladká mouka, tuk 

b) vodové těsto (vodánek) – hladká a polohrubá mouka, 

žloutek, ocet, voda 

Jablka v županu, Jablkový závin, Plněné šátečky, Kremrole, Řezy 
http://www.zenyprozeny.cz/art/2169-kremrole/ (17. 2. 2012)  

     
Kremrole      Závin z listového těsta 

http://www.prozeny.cz/recepty/recepty-a-vareni/moucniky-a-dezerty/14667-strudl-zazrak-z-listoveho-testa (17. 2. 2012) 

2. Plundrové těsto 
Příprava – je složeno z kynutého a tukového těsta, překládáme jako 

listové 

Plundrové koláče, kohoutí hřebeny, Croissanty 
 

 
http://www.staroceska.cz/index.php?pg=det2011&id=454 (17. 2. 2012) 

 

http://www.zenyprozeny.cz/art/2169-kremrole/
http://www.prozeny.cz/recepty/recepty-a-vareni/moucniky-a-dezerty/14667-strudl-zazrak-z-listoveho-testa
http://www.staroceska.cz/index.php?pg=det2011&id=454
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3. Linecké těsto 
Příprava – mouka, tuk, moučkový cukr, vejce 

Linecké pečivo, koláče 
http://www.kvetarac.estranky.cz/fotoalbum/cukrovi/islsske-dorticky--linecke-trene-bananky-a-linecke-

kyticky.html (17. 2. 2012) 

 

         
http://www.mimibazar.info/recept.php?id=108681&user=257667 (17. 2. 2012) 

 

4. Vaflové těsto 
Příprava – jako linecké s přísadou jádrovin 

 
http://nasekuchyne.blogspot.com/2011/05/vafle-domaci-s-lesnim-ovocem.html (17. 2. 2012) 

 

 
Vafle 

 

 

http://www.kvetarac.estranky.cz/fotoalbum/cukrovi/islsske-dorticky--linecke-trene-bananky-a-linecke-kyticky.html
http://www.kvetarac.estranky.cz/fotoalbum/cukrovi/islsske-dorticky--linecke-trene-bananky-a-linecke-kyticky.html
http://www.mimibazar.info/recept.php?id=108681&user=257667
http://nasekuchyne.blogspot.com/2011/05/vafle-domaci-s-lesnim-ovocem.html


 

9 
 

5. Odpalované těsto 

 
Příprava – hladká mouka, tuk, vejce, voda, sůl 

Žloutkové věnečky, Větrníky 

 

 
http://www.toprecepty.cz/recept/5147-venecky-z-odpalovaneho-testa/ (17. 2. 2012) 

http://sladkyoblacek.blog.cz/1103/vetrniky (17. 2. 2012) 

 

   
Věnečky       Větrník 
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