
Vánoce 2019 Žitomyr 
 
Vanilkové rohlíčky 

150  g máslo možno nahradit rostlinným 

tukem   

220 g hladká mouka  

50 g moučkový cukr  

1 ks žloutek  

70 g ořechy  

 
 
 
Zpracujeme v těsto a necháme cca 1 hodinu odpočinout. Pak tvoříme rohlíčky a upečené, jěště teplé, obalíme v 
moučkovém cukru smíchaném s vanilkovým cukrem.  
 
Plněné ořechy 

 
Ořechy  
300g hladké mouky  
210g másla  
110g ořechů  
1 větší vejce  
50g moučkového cukru 1 
vanilkový cukr a pokud budeš 
chtít dělat tmavé ořechy, pak 
stačí přidat 4 lžíce kakaa  

Krém  

150g másla 120g 

moučkového cukru  

1 žloutek  

trochu ořechů a rumu a zase 

pokud budeš dělat tmavé 

těsto, náplň necháváme bez 

kakaa a pokud budeš chtít dělat světlé těsto pak do náplně přidáváme 4 lžíce kakaa 

  
Ořechy: vše zpracujeme na vále v těsto. Plníme do suchých ořechových formiček. Pečeme ve středně teplé troubě 
(cca na 150 °C) a po upeční je ihned vyjklepneme z formiček a necháme vychladnout. Studené plníme krémem a 
slepujeme 2 k sobě. Libovolně zdobíme (např.jenom špičky namáčíme do čokolády a obalíme v mletých oříškách).  

  
 
 
 
 
 
 



Pracny 

 

300 g máslo  

300 g hladká mouka  

300 g ořechy  

skořice - mletá  

hřebíček mletý  

300 g cukr  

 
 
 
 
 
 
 
Prosátou mouku smícháme s cukrem, přidáme máslo, mleté ořechy, skořici a hřebíček. Vypracujeme těsto, které 
necháme 24 hodin odpočinout.  
Z těsta vyválíme váleček, krájíme kousky, které vtlačujeme do slabě vymaštěných formiček a pečeme v dobře vyhřáté 
troubě.  
 
Linecké 

 

500 g hladká mouka (Polohrubá)    

1 ks vejce  

170 g moučkový cukr  

330 g hera 

citronová kůra (Nemusí být)  

marmeláda  

 

 

 

Na vál vysypu hladkou mouku, 

přidám cukr a rychle vmíchám 

vejce, aby nesteklo z mouky, máslo, popř. citronovou kůru. Poté vypracuji těsto, až se nelepí na vál, 

zabalím do folie a nechám třeba půl dne v lednici odpočinout.  

Před přípravou vyndám z lednice a na pomoučněném vále rozválím, vykrajuji různé tvary a v předehřáté 

troubě peču do malinko zrůžovění - rádo se pak připálí. Studené pak promazávám rybízovou marmeládou.  

 



Linecké košíčky 

Těsto  

210 g máslo  

310 g hladká mouka  

1 ks vejce 

100 g moučkový cukr  

vanilkový cukr  

citronová kůra  

Náplň 1  

máslo trochu  

ořechy mleté, nebo piškoty  

1 ks salko mléko  

Náplň 2  

120 g máslo  

120 g moučkový cukr  

1 ks žloutek  

vanilkový cukr  

hnědý rum  

120 g dětské piškoty                 

Náplň 3  

80 g máslo  

120 g dětské piškoty  

4 lžíce černá káva silná  

120 g cukr  

Poleva  

moučkový cukr  

čokoláda na vaření  

zavařenina pikantní  

ztužený tuk trochu  

Kandované ovoce 

 

 

 

 

 

 

Ze surovin na těsto vypracujeme linecké těsto a menší kousky vymačkáme do 

vymazaných formiček (kousky těsta obalíme v mouce). Vytlačíme do krajů 

poměrně do tenka. Upečemě v mírné troubě do světle růžova. Uložíme do 
chladna a pár dní před Vánocemi plníme některou z náplní. 

 
 I.: uvařené Salko necháme vychladit, pak načneme a vymícháme s ořechy nebo 
rozdrcenými piškoty a máslem. 
3 
II.-IV.: piškoty umeleme, nebo nahrubo rozdrtíme válečkem. Suroviny smícháme. 
4 
Na dno košíčku dáme půl lžičky pikantní zavařeniny (dávám višňovou nebo 

rybízovou) a na to navršíme větší kopec náplně. Upravíme do oblého tvaru a 
mašlovačkou potřeme polevou rozpuštěnou ve vodní lázni. Nakonec přilepíme 

kousek kandovaného ovoce. 

 



Kokosky - Pečeme 14 dní 

předem.  

10 g máslo  

280 g cukr krystal (Jemný)  

25 g strouhanka  

4 ks bílek  

100 g čokoláda na vaření  

mandle (Na ozdobu)  

citronová kůra  

džem (Na ozdobu)  

150 g strouhaný kokos  

Z bílků ušleháme tuhý sníh a po trošce do něj zašleháme polovinu cukru. Druhou polovinu cukru zlehka 

vmícháme současně s kokosem, citronovou kůrou a strouhankou. Husté těsto dáme do sáčku s hladkou širší 

trubičkou a na mastným papírem vyložený plech tvoříme koláčky. Zpočátku je jen sušíme ve velmi mírné 

troubě, potom teplotu zvýšíme a koláčky upečeme dozlatova. Na másle rozehřejeme čokoládu, natřeme jí 

okraje koláčků a povrch ozdobíme džemem a mandlí.  

 

Oříškové kopečky - Pečeme 14 

dní předem.  

3 bílek  

190 g cukr krupice  

190 g strouhané ořechy 

  polovina vlašských a polovina 

lískových  

1 lžička vanilkový cukr  

citronová kůra  

1 lžička citronová šťáva  

25 g hrubá mouka  

Z bílků a poloviny cukru 

ušleháme tuhý sníh, přidáme 

zbylé suroviny a opatrně promícháme. Necháme chvilku stát, pak sáčkem s hladkou trubičkou stříkáme na 

plech vyložený papírem na pečení malé pusinky, zdobíme půlkou ořechu a pečeme opatrně asi na 160 °C 

do slabounce růžové barvy. Kdo má rád krémové, může slepovat jakýmkoli krémem s lineckým kolečkem.  

 

 



Zázvorky – pečeme alespoň 3 týdny předem 

140 g pískového cukru  

250 g hladké mouky 

1 vejce 

trochu mléka 

vrchovatá lžička mletého zázvoru 

nastrouhaná citronová kůra z poloviny citronu 

vrchovatá lžička prášku do pečiva  

 

Smícháme mouku, prášek do pečiva, cukr, 

zázvor a nastrouhanou kůru z poloviny citronu. 

Ve směsi uděláme důlek, do něj vyklepneme 

vejce, přidáme trochu mléka a zaděláme husté 

těsto. Přendáme je na vál a rukama vypracujeme.  

Na pomoučněném vále pak těsto rozválíme na 3 

mm plát a z něj vykrajujeme tvary zázvorek. 

Pečeme asi 8–10 minut v troubě vyhřáté na 180–190°C. Dáváme přitom pozor na okraje, abychom cukroví 

nepřipálili. 

Vychladlé zázvorky potíráme cukrovou polevou (voda svařená a vymíchaná s cukrem) a můžeme posypat 

obarveným cukrem, nebo ozdobit čokoládou. Zázvorky musíme nechat nejméně čtrnáct dní rozležet v 

chladnu. 

Nejen hotové zázvorky potřebují svůj čas na dozrání. Také při jejich přípravě je lepší nespěchat. Než 

je dáte do trouby, nechte je chvíli zdřímnout na plechu.  

 

 

Vánoční perníčky 

500 g hladké mouky  

100 g moučkového cukru  

200 g másla  

2 vejce  

120 g medu  

1 lžička jedlé sody (malá dezertní) 

3 lžičky koření Medový perník od 

Kotányi 

2 lžičky kakaa  

1 bílek na potření  

Poleva:  

1 bílek 

moučkový cukr (pořádně prosít!!!) 

kapka citronové šťávy  

a spolu vyšlehat do hustší hmoty, aby 

vidlička zanechávala stopu. 

Nachystáme velkou mísu, kam vložíme veškeré ingredience a promícháme. Nejprve suché, promíchat, pak 

mokré a promíchat. Vše by mělo mít stejnou teplotu. 



1. Pořádně ručně vyhněteme a zpracujeme na měkké vláčné těsto. 

2. Vyklopíme na vál a asi ještě propracujeme, aby se nám těsto chovalo jako plastelína. Až je „teplé“ a 

dobře vypracované, vezmeme potravinářskou folii, těsto do ní zabalíme, necháme trošku místo a 

dáme do 2 dny odležet na chladnější místo, ne do lednice. 

3. Najdeme těsto skoro jako „nakynuté“, uležené a nachystáme na plechy pečící papír. 

4. Na vál dáme trochu hladké mouky a část těsta vyválíme, vykrajujeme opatrně a skládáme s 

mezerami na plech. 

5. Pečeme při teplotě 170 stupňů asi 8 minut. Hlídáme, menší tvary dobu kratší! 

6. Horké perníčky hned po vytažení potřeme bílkem kvůli lesku. 

7. Necháme vychladnout a zdobíme bílou polevou. Perníčky máme krásně měkké a ihned k jídlu.  

 

Dukátky: 

280 g hladké mouky, 100 moučkového cukru, 20 g ořechů, 200 g másla, 1 vejce 

Vypracujeme těsto, rozválíme, vykrajujeme kolečka, která pak slepujeme k sobě 

Náplň: 4 lžíce zavařeniny, 1 lžíce rumu, 50 g cukru, 100 g ořechů 

Slepená kolečka zdobíme čokoládou a polovinou mandle 

 

Vánočka 

230 g hladká mouka  

100 g polohrubá mouka  

20 g droždí  

115 ml mléko polotučné  

60 g cukr krystal  

70 g máslo  

1 špetka sůl  

2 ks vejce  

1 hrst rozinky  

1 hrst mandle  

mandle plátky na ozdobení  

moučkový cukr na dokončení  

Do mísy prosejte oba druhy mouky, 

uprostřed udělejte důlek, do něj 



rozdrobte droždí a přilijte asi 2/3 vlažného mléka. Lehce promíchejte a nechte v teple vzejít kvásek, trvá to 

asi 20 minut. Pak přidejte cukr, máslo, sůl a 1 vejce, přilijte zbylé mléko a vypracujte vláčné těsto. Nakonec 

vmíchejte rozinky s mandlemi a nechte 30 minut kynout.  

Troubu předehřejte na 160°C, plech vylože pečicím papírem. Těsto rozdělte na 6 dílů, které vyválejte na 

stejně silné prameny. Na jednom konci je spojte tak, abyste na každé straně měli 3 prameny a upleťte 

vánočku. Oba vnější prameny vždy překřižte a položte do středu - když se podíváte na pracovní plochu, 

vnější prameny se po překřížení dostanou doprostřed. Prameny, které byly původně druhé, se teď staly 

vnějšími, opět je překřižte a položte do středu. Další vnější prameny (původně vnitřní) opět překřižte 

směrem do středu a pokračujte, dokud není celá vánočka zapletená. Konce spojte.  

Přesuňte vánočku na plech, přikryjte utěrkou a nechte ještě hodinu kynout. Potřete ji rozšlehaným vejcem, 

posypte plátky mandlí a pečte asi 45 minut dozlatova.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vánoční švestková omáčka od maminky 

200 g sušené švestky  

cukr , vanilkový cukr  

rozinky  

ořechy lískové a vlašské  

mandle - loupané  

fíky sušené  

citron  

perník  

skořice celá  

hřebíček  

badyán  

1 l voda 1-1.5  

 

 Sušené švestky omyjme a dáme vařit na 10 minut do vody, ke které jsme 

přidali dva plátky citrónu i s kůrou, kousek celé skořice, asi pět hřebíčků a 

kousek badyánu. Pak scedíme, švestky vypeckujeme a pokrájíme a vrátíme 

do švestkového vývaru. 

 

Přidáme pokrájené ořechy a mandle v množství podle uvážení, asi tak 2 

vrchovaté lžíce od každého druhu. Lžíci rozinek a pokrájených fíků a jeden 

vanilkový cukr. Přidáme pro zahuštění asi 2 lžíce strouhaného perníku a na 

mírném ohni vaříme ještě 20 minut. Ochutnáme a dosladíme. 

 

Jíme na štědrý den teplou, vlažnou i studenou samotnou omáčku, nebo k 

vánočnímu pečivu zejména vánočce. Méně sladká omáčka může být 

podávána k uzeným masům. 

 



 

 

 

Vosí hnízda 

Těsto  

120 g máslo  

3 lžíce mléko  

120 g moučkový cukr  

6 lžíce hnědý rum  

300 g dětské piškoty 

drcené  

2 lžíce kakao  

Náplň  

120 g máslo  

120 g moučkový cukr  

   + na vysypání formiček  

2 žloutek  

hnědý rum  

dětské piškoty na 

přiklopení  

 

 

 

 

 

 

Rumové kuličky 

1 balíček vanilkový cukr  

1 lžíce hnědý rum klidně i 

více  

1 ks bílek  

140 g vlašské ořechy 

strouhané  

200 g čokoláda  

citronová kůra trochu  

120 g cukr  



Strouhané ořechy na obalení 

 

 

Medové kokosové kuličky 

1 ks piknik - zahuštěné slazené mléko v tubě  

2 lžíce med  

50 g máslo - změklé  

1 hrst strouhaný kokos  

150 g dětské piškoty  

kokos strouhaný na obalení kuliček  

 


