
 

 

 

Recepty, 

bez kterých nejsou Vánoce. 

 

 

Recepty osvědčené, báječné, jedinečné.  

Recepty staré i nové, ale hlavně dobré. 

 
Zkrátka recepty, 

bez kterých se Váš Vánoční stůl rok co rok neobejde. 

 

 

V unikátním projektu naší školky  

najdete celkem 34 receptů od dětí, rodičů a zaměstnanců školy. 

 

 

Přejeme Vám nádherné Vánoce 

a dobrou chuť. 
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Australské placičky 

těsto:  

1 hrnek ovesných vloček 

1 hrnek hladké mouky 

1/2 hrnku cukru 

1/2 hrnku slunečnicových semínek (nebo strouhaný kokos, oříšky, čokoláda - podle 

chuti) 

150 g másla 

2 lžíce javorového sirupu nebo medu 

2 lžíce vody 

1 a 1/2 lžičky jedlé sody 

 

V kastrůlku rozehřejeme sirup (med), máslo, horkou vodu a sodu. Smícháme mouku, 

vločky, cukr a slunečnicová semínka. Tekutou část vlijeme do suché části a řádně 

promícháme. Malou lžičkou klademe na vymazaný plech kopečky dál od sebe. Pečeme 

15-20 minut při 150 °C. Není moc vánoční, ale děláme je na Vánoce a vždy se po nich 

jen zapráší.  

Dobrou chuť přeje Magda D. 

 

Burizonové řezy 
těsto:  

3 balíčky mléčných karamel 

Burizony 

1/2 másla 

kakao 

 

Rozpustit máslo s karamelem, vmíchat kakao, burizony. Dát do srnčího hřbetu 

vyloženého alobalem (pečícím papírem). Nechat ztuhnout. Krájet na tenké plátky.  

Dobrou chuť přeje Pavlík B. 

 

Čokoládové kuličky s vaječným likérem a kokosem 
těsto: (cca na 35-45 kuliček) 

200g hořké čokolády 

100g cukrářských nebo dětských piškotů 

125g změklého másla 

5 lžic vaječného likéru 

50-70g strouhaného kokosu na obalení 
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Piškoty nadrtíme na hrubší kousky nebo pokrájíme nadrobno, vložíme do mísy, 

pokapeme vaječným likérem a promícháme se změklým máslem. Čokoládu necháme 

vychladit a najemno nastrouháme nebo ji nalámeme na kousky. Pokud čokoládu 

nalámeme, vložíme ji do nerezové misky a rozpustíme ve vodní lázni. Nastrouhanou 

nebo rozehřátou čokoládu propracujeme s piškotovou směsí, promícháme a dáme do 

chladničky ztuhnout. Z hmoty pak tvarujeme malé kuličky a obalujeme je v misce se 

strouhaným kokosem. Kuličky rozložíme na tác nebo plech a necháme ztuhnout v 

lednici. 

Dobrou chuť přeje Vendula J. 

 

Dvoubarevné čtverečky – Tvrďásky 
těsto:       dále potřebujeme: 

1 vanilkový cukr     povidla 

1/2 kg polohrubé mouky    citronová poleva s kakaem 

1/4 kg cukru moučka 

2 vejce 

trochu jedlé sody cca 1/2 kávové lžičky 

 

kakao 

citronová kůra 

 

Zpracujeme těsto, rozdělíme jej na dva díly. Jednu část obarvíme kakaem. Tmavou 

placku dáme na vymazaný, vysypaný plech, potřeme povidly, následně přeneseme 

světlou placku. Pečeme na 180 stupňů C. podle trouby asi půl hodiny. Zchladlé 

polejeme citronovou polevou s kakaem.  Druhý den nakrájíme na čtverečky. Jedlou 

sodu můžeme nahradit práškem do pečiva. Z tohoto těsta lze i dělat mřížkový koláč, 

podle libosti. Je to super mňam. 

Dobrou chuť přeje Adámek. 

 

Chrousti 
těsto: 

140 g moučkového cukru 

100 g strouhaných ořechů 

2 bílky 

kůra a šťáva z 1 citronu 
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Bílky utřeme s cukrem doběla. Pak přidáme ořechy, citronovou šťávu a trochu 

nastrouhané citronové kůry a promícháme. Malou lžičkou tvoříme z těsta malé 

hromádky na vymazaný plech máslem a pomalu je upečeme (usušíme v troubě) ve 

vlažné troubě. Do každé hromádky můžeme ještě před upečením vmáčknout oříšek. 

Hotové pečivo necháme několik dnů odležet. 

Dobrou chuť přeje Eva J. 

  

Chrupinky 
těsto:  

100 g  na plátky nasekaných mandlí 

100 g hladké mouky 

100 g práškového cukru 

4 bílky 

 

V ruce ušleháme bílky s cukrem do pěny, obalíme mandle v mouce a smícháme s 

pěnou, směs dáme do "srnčího hřbetu"  vymazaného tukem a vysypaného 

polohrubou moukou, 

upečeme, nakrájíme na plátky a necháme sušit v troubě nebo na radiátoru. Dobrou 

chuť přejí Anička a Agátka Ž. 

 

Kokosová roláda 
těsto:       kokosová náplň: 

42 dkg umletých piškotů    15dkg másla 

26 dkg cukr moučka     15dkg kokosové moučky  

10 lžic mléka (případně i víc)    cukr dle chuti 

2 lžíce rumu 

6 dkg kakaa      čokoládová poleva 

1/8 másla 

popř. spojit dle potřeby bílkem 

 

Těsto za pomoci cukru  a igelitu rozválíme do rolády, povrch polejeme čokoládou. 

Necháme do druhého dne ztuhnout a krájíme. 

Dobrou chuť přeje Jana H. 
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Koláčky od babičky  
těsto:       náplň: 

25 dkg hl. mouky     nakrájená jablíčka 

1 Hera 

1 vejce 

trochu soli 

2 dkg kvasnic 

 

Vše smícháme dohromady, ihned děláme, těsto rozválíme a vykrajujeme z něj cca 7cm 

kolečka. Doprostřed kolečka dáme plátek jablíčka a přeložíme přes sebe tak,  

že vznikne půlkruh, kraje prstem zpevníme. Po upečení hodně pocukrujeme. Rychlé, 

křehoučké a vynikající 

Dobrou chuť přeje Daneček B. 

 

Košíčky  
těsto:        náplň: 

10 dkg cukru      15 dkg mletých oříšků 

20 dkg másla      15 dkg mouč. cukru 

35 dkg hl. mouky     1dcl rumu 

1 žloutek      10 dkg rozinek 

 

Vypracujeme těsto a naplníme do košíčků. Po upečení necháme vychladnout. Na dno 

upečených košíčků kápneme trochu čokolády, dáme nádivku a nakonec poléváme 

čokoládovou polevou. Zdobíme lískovým oříškem nebo jakýmkoliv jiným zdobením. 

Dobrou chuť přeje Verunka H. 

 

Košíčky II. 
těsto:  (cca 30 košíčků)    krém: 

24 dkg hl. mouky     0,5 l mléka 

12 dkg másla      10 dkg hl. mouky 

6 dkg cukru      2 lžíce cukru 

6 dkg ořechů      15 dkg másla 

1 vajíčko      2 žloutky 

1 vanilkový cukr     12 dkg cukru 

 

Vypracujeme těsto a naplníme do vymazaných formiček košíčků. Upečeme, následující 

den dáme na dno trochu rybízového džemu, naplníme krémem a polejeme čokoládou.  
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Krém: mléko, mouku a 2 lžíce cukru uvaříme, necháme vychladnout. Máslo, žloutky, 

zbytek cukru vyšleháme a po té přidáváme po troškách vychladlou kaši. Ozdobíme dle 

fantazie. 

Dobrou chuť přeje Petra J. 

 

Křehké kakaové dortíčky 
těsto:       náplň: 

7 dkg cukru      12 dkg cukru 

15 dkg másla      12 dkg pražených nastr. oříšků 

1 lžíce kakaa       2 lžíce višňové nebo rybízové  

20 dkg hladké mouky    marmelády 

3 dkg strouhaných mandlí nebo oříšků 

1 žloutek      čokoládová poleva 

       mandle na ozdobení 

 

Zpracujeme těsto, vyválíme tenkou placku, vykrajujeme kolečka. Pečeme ve středně 

teplé troubě. Upečená slepujeme k sobě (lze použít i máslový krém apod.), povrch 

potřeme čokoládou, zdobíme mandlí. 

Dobrou chuť přeje Zuzka K. 

 

Kuličky Rafaelo 
těsto: 

250g ztužený tuk 

150g cukr moučka 

250g sušeného mléka 

120g kokosová moučka 

1 ks vanilkový cukr 

40 ks mandlí 

  

Mandle spaříme, oloupeme a rozpůlíme. Ze zbylých ingrediencí vypracujeme těsto. 

Uválíme kuličky a do středu vložíme mandli. Nakonec obalíme v kokosu. Dobrou chuť 

přeje Tomášek S. 

 



7 

 

Marcipánové pamlsky 
těsto:        na potření a ozdobení: 

150 g marcipánu Dr. Oetker   75 g rozpůlených vlašských ořechů 

120 g hladké mouky     1 žloutek 

1 rovná lžička Solamylu    1 lžíce vody 

120 g moučkového cukru    1 rovná lžička krystalového cukru 

1 bílek 

1 rovná lžička instantní kávy 

1 lžíce horké vody 

 

Nakrájíme marcipán na malé kousky a vložíme do mísy. Přidáme mouku, škrob, 

moučkový cukr, bílek a instantní kávu smíchanou s vodou. Vše zpracujeme ručně na 

pracovní ploše. 

Z těsta vytvarujeme váleček, který nakrájíme asi na 40 stejně velkých kousků. Z 

každého kousku vytvarujeme kuličku. Půlky ořechů podélně překrojíme a vždy 3 

čtvrtky ořechu přitlačíme ke kuličce. Vršek kuličky potřeme žloutkem rozmíchaným s 

vodou a ponoříme do cukru. Poklademe na plech, vyložený papírem na pečení, 

vložíme do předehřáté trouby a pečeme. 

Elektrická trouba: 180°C Horkovzdušná trouba: 160°C Plynová trouba: stupeň 3 

Doba pečení asi 15 minut. 

Po upečení necháme pamlsky vychladnout na kuchyňské mřížce. 

Dobrou chuť přeje Markétka B. 

 

Masarykovo cukroví 
těsto: 

300 g hl. mouky  

100 g cukru       cukr s vanilkovým cukrem na obalení  

200 g másla 

150 g celých vlašských ořechů (na1 hodinu namočit do studené vody)   

1 žloutek       

 

Těsto, zamíchat ořechy, udělat válečky, nechat odpočinout v lednici 1 den, nakrájet na 

plátky, upéct, ještě teplé obalujeme ve vanilkovém cukru. 

Dobrou chuť přeje Lucinka a Renata K. 

Dobrou chuť přeje také Gabriela P., která považuje také tento recept za nejlepší. 
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Masarykovo vánoční cukroví 
těsto: 

170 g lískových ořechů      

300 g hl. mouky  

200 g másla 

100 g cukru moučky     cukr na obalení  

1 žloutek 

 

Celé lískové ořechy opražíme na plechu při 210 st. C asi 10 minut. Promneme v utěrce, 

namočíme 1/2 hodiny v horké vodě. Ostatní suroviny smícháme, oříšky obalíme v hl. 

mouce a vmícháme do těsta. Vytvarujeme 4 válečky o průměru cca 3-4cm. Zabalíme 

do potrav. fólie a necháme ztuhnout (přes noc) v lednici. Nakrájíme ostrým nožem na 

cca 0,5 cm tenké plátky, pečeme na pečícím papíře na 180 st. C asi 9-10 min. Teplé 

obalujeme v moučkovém cukru. Výtečné! 

Dobrou chuť přeje Matýsek F. 

 

Máslová kolečka 
těsto:  

30 dkg hl. mouky 

20 dkg másla 

10 dkg cukru 

1 žloutek 

citr. kůra 

 

Vypracujeme těsto, vyválíme a vykrájíme kolečka. Slepujeme marmeládou. 

Dobrou chuť  přeje Tomášek M. 

 

Mušličky 
těsto:        náplň: 

25 dkg hladké mouky    10 dkg strouhaných ořechů 

25 dkg Hery      10 dkg moučkového cukru 

1 vejce      1 vejce 

1 lžíce octa      2 lžíce kakaa 

 

Z těsta vykrojíme kolečka, doprostřed dáme náplň, přehneme a přitiskneme.  

Mušlička může zůstat mírně přiotevřená (náplň nevytéká), po upečení teplé 

pocukrujeme. Dobrou chuť přeje Marie H. 
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Opilí čerti 
potřebujeme:     poleva: 

1 balíček perníku na strouhání   18 dkg másla 

kokos na obalení      20 dkg cukru 

       5 dkg kakaa 

6-10 lžic rumu (pro děti něco jemného) 

 

Perník nakrájíme na kostičky a ty se namáčí v polevě. Ihned obalujeme v kokosu a 

necháme zaschnout. Několik dní necháme odležet v krabici. 

Dobrou chuť přeje Barunka B. 

 

Padesátileté ořechové rohlíčky 
těsto:        krém: 

4 bílky       2 dl mléka 

250 g cukru krystal     2 lžíce hl. mouky 

200 g mletých vlašských ořechů    2 lžíce kr. cukru 

       2 lžíce kakaa 

       100 g čokolády na vaření 

       250 g másla 

       150 g práškového cukru 

  

       čokoládová poleva 

 

Těsto: bílky a polovinu cukru vymícháme na tuhý sníh, do kterého zlehka zamícháme 

zbytek cukru a ořechy. Na pečící papír stříkáme malé rohlíčky, které zvolna pečeme. 

Krém: Mouku, cukr, kakao zamícháme, nasypeme do mléka a uvaříme kaši. Ještě do 

horké přidáme čokoládu na vaření. Necháme vychladnout. Máslo a práškový cukr 

vyšleháme a postupně přidáváme kaši. 

Na vychladlé rohlíčky stříkáme krém, necháme ztuhnout a máčíme v čokoládové 

polevě. 

Dobrou chuť přeje Marie P. 

 



10 

 

Perníčky (lze použít i na perníkovou chaloupku) 
těsto:       poleva na zdobení: 

250 g hladké mouky     1 bílek 

60 g moučkového cukru    200 g moučkového cukru 

75 g medu      několik kapek citronové šťávy 

50 g másla 

1/2 prášku do pečiva 

1/2 lžičky skořice 

1/2 lžičky kakaa (může být i více) 

1 vejce 

2 hřebíčky, 2-3 kuličky nového koření, 1-2 hvězdičky badyánu nebo perníkové koření 

Vejce na potření 

 

Máslo utřeme s cukrem, medem a vejcem, přidáme tlučené koření, skořici, kakao a 

nakonec vmícháme mouku s práškem do pečiva. Vypracujeme hladké těsto a necháme 

je přes noc odpočinout v mikrotenovém sáčku v chladničce (těsto lze takto uchovávat 

až týden). Odpočinuté těsto vyválíme na pomoučeném vále, vykrájíme a přeneseme 

na plech. Upečeme ve vyhřáté troubě a teplé perníkové díly potřeme rozšlehaným 

vejcem. 

Poleva: všechny suroviny dáme do misky a třeme 15-20 minut nebo je vyšleháme 

v robotu. Hotovou polevou zdobíme perníčky. 

Dobrou chuť přeje Martínek K. 

 

Pomerančová srdíčka  
těsto: (cca 40 kusů)     krém: 

250 g másla      120 g másla 

140 g moučkového cukru    100 g cukru 

1 vejce      2 vejce 

360 g hladké mouky     1 lžíci pomerančového džemu 

20 g solamylu 

1 vanilkový cukr     poleva: 

kůru z 1 pomeranče     150 g moučkového cukru 

špetku soli       šťáva z 1 pomeranče 

čokoládová poleva 

pistácie 

 

Těsto: z másla, mouky, cukru, vejce, vanilkového cukru, solamylu, pomerančové kůry  
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a špetky soli vypracujeme hladké těsto. Poté ho dáme zabalené ve folii na hodinu 

uležet do chladu. Poté z vyváleného těsta vykrajujeme srdíčka a pečeme je 10 min v 

troubě, která je předehřátá na 180 stupňů C. Poté srdíčka spojujeme krémem. 

Krém: ušleháme v páře vejce s cukrem, poté sejmeme z páry a šleháme do 

vychladnutí. Postupně zašleháváme do krému máslo a džem. 

Nakonec cukroví přelijeme polevou z cukru a pomerančové šťávy a dozdobíme 

čokoládou a drcenými pistáciemi.  

Dobrou chuť přeje Michaela Š. 

 

Rozálky ořechové rohlíčky 
těsto:       krém: 

4 bílky       15dkg cukru moučky 

30 dkg cukr krupice      2 celá vejce 

15 dkg ořechů mletých    Šleháme nad vodní lázní do tuhého  

Vše šlehat nad párou.     stavu 

3 lžíce hrubé mouky     250dkg másla vyšlehat 

2x na špičku nože prášku do pečiva   a přidat vychladlou směs,  

Vše přidat k ušlehané hmotě.    dochutit rumem, 

přidat cukr dle sladkosti krému. 

       

       čokoládová poleva 

 

Pokud by bylo těsto řídké, je možné přidat mouku, nebo ořechy. 

Tuto směs dáme do pytlíku, na plech vyložený pečícím papírem stříkáme tvary 

rohlíčků. Pečeme v troubě na 150°C. Po vychladnutí natočíme čokoládový krém  

a poléváme čokoládovou polevou. JSOU VÝBORNÉ! 

Dobrou chuť přeje Rozálka. 

 

Řezy opilého Františka 
těsto:       směs: 

22 dkg másla      30 dkg ořechů 

22 dkg cukru      20 dkg cukru 

6 žloutků      1 dcl rumu 

12 dkg mouky    

½ pr. do peč.      zavařenina 

1 lžíce kakaa      čokoládová poleva 

sníh ze 6 bílků 
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Těsto pečeme v mírné troubě. Upečené potřeme zavařeninou a dáme na připravenou 

směs a čokoládovou polevu. 

Dobrou chuť přeje Lenka K. 

 

Střapáče 
těsto:       nádivka: 

20 dkg hl. mouky     12 dkg másla 

20 dkg másla      8 dkg práškového cukru 

8 dkg práškového cukru,     8 dkg mletých oříšků 

20 dkg kokosu     1 žloutek 

1 vejce       rum dle chuti 

3 lžíce kakaa 

  

Z těsta vykrájet kolečka a upéct. Slepená kolečka nádivkou polijeme čokoládou a 

dozdobíme mandlí nebo oříškem. 

Dobrou chuť přeje Veronika T. 

 

Vanilkové rohlíčky 
těsto:  

28 dkg hl. mouky 

21 dkg másla 

  7 dkg vlaš. ořechů 

  7 dkg mouč. cukr 

 

Těsto zpracujeme obvyklým způsobem, upečeme a ještě teplé obalujeme 

v moučkovém cukru. 

Dobrou chuť přeje Mirka V. 

 

Vanilkové rohlíčky 
těsto:  

36 dkg hl. mouky 

1 vejce 

10 dkg cukru 

25 dkg tuku 

10 dkg vlašských ořechů 
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Přísady smícháme a vytvoříme malé rohlíčky, po upečení obalíme v moučkovém cukru 

smíchaném s vanilkovým cukrem. 

Dobrou chuť přeje Vojtíšek K. 

 

Vánoční cukroví od Viktorky 
těsto:       krém: 

21 dkg hl. mouky     2 celá vejce 

7 dkg mouč. Cukru     10 dkg cukru 

14 dkg másla (Hera)     6 dkg kakaa 

2 dkg kakaa      trochu rumu 

4 dkg ořechů      100% tuk 

2 žloutky 

       čokoláda na vaření 

 

Vytvoříme těsto a hned vyválíme, vykrájíme a upečeme.  

Krém: vejce s cukrem utřeme, přidáme kakao, trochu rumu a po troše přidáváme 

100% tuk, nechá se vychladnout a stříká se pytlíkem. 

Dobrou chuť přeje Viktorka a Růženka H. 

 

 

Vánoční knoflíčky 
těsto:  

300 g hladké mouky 

150 g práškového cukru 

200 g másla        

2 vejce 

1 vanilkový cukr      bílá a čokoládová poleva 

  

Uděláme těsto a dáme do lednice. Vyválíme kuličky o velikosti vlašského ořechu, 

klademe na vymaštěný plech. Do každé kuličky uděláme důlek a pečeme dozlatova ve 

středně vyhřáté troubě. Do jamek upečených a vychlazených kuliček nalijeme tmavou 

čokoládu a po zaschnutí bílou. 

Dobrou chuť přeje Davídek S. 
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Vynikající lískové rohlíčky 
těsto:        dále potřebujeme: 

200 g mletých lískových ořechů   kávový krém 

170 g cukru      čokoládu 

1 celé vejce       

 

Vypracujeme vláčné těsto, které vyválíme na cukru. Pomocí tvořítka vykrájíme malé 

rohlíčky. Pečeme je ve středně vyhřáté troubě. Upečené a vychladlé rohlíčky spojujeme 

kávovým krémem a růžky máčíme v čokoládě. 

Dobrou chuť přeje Zdeňka K. 

 

Žitné marcipánky 
těsto: 

500 g žitné chlebové mouky 

175 g přírodního cukru 

1 prášek do pečiva 

100 g tekutého medu 

3 žloutky 

2 lžíce rumu 

1/2  lžičky skořice 

70 g másla 

125 ml mléka 

 

Vypracujeme těsto, které vyválíme na sílu asi půl cm. Vykrajujeme menší tvary, které 

pečeme poměrně rychle při teplotě cca 170 stupňů. Zdobíme citronovou polevou. 

Můžeme sypat oříšky nebo třeba semínky ze slunečnice. 

Dobrou chuť přeje Davídek H. 
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Co se nevešlo aneb, když někdo poslal recepty dva. 

 

 

Lískové ořechy v těstíčku 
suroviny: 

25 dkg hladké mouky 

20 dkg Hery 

2 dkg cukru  

1 žloutek  

1 vanilkový cukr 

1 balíček ořechů 

 

Suroviny smíchat v těstíčko a tím obalit jednotlivé oříšky. Troubu rozehřát na 180°C  a 

péct 8-10 min. Opečený oříšek obalit v cukru moučce. 

 

Mandlové lupínky 
suroviny: 

6 bílků 

150g cukr moučka (krupice) 

150g hladké mouky 

150g mandlí - místo mandlí dávám i lískové nebo vlašské ořechy 

 

Z bílků a cukru ušleháme tuhý sníh, lehce vmícháme mouku a mandle nebo ořechy. Do 

formy na srnčí hřbet dáme pečící papír, stejnoměrně dáme připravený sníh a na 160°C 

upečeme do zrůžovění a necháme ve formě do druhého dne. Druhý den papír 

stáhneme, nakrájíme tenké lupínky, dáme na plech s pečícím papírem, těsně vedle 

sebe a sušíme - můžeme i v troubě. 

Tato dávka je na 2 formy. 

Poznámka: mandlové lupínky, chrupinky…..,celkem se nám tento recept sešel 4x. 

 



16 

 

Vanilkové rohlíčky 
těsto: 

10 dkg cukru 

10 dkg sádla 

10 dkg másla 

10 dkg ořechů 

37 dkg hladké mouky 

1 celé vejce 

1 kávová lžička prášku do pečiva 

 

Těsto vypracujeme obvyklým způsobem. Ještě teplé obalujeme ve vanilkovém cukru. 

 

Tyčinky na strojku z vařených žloutků 
těsto: 

4 vařené žloutky 

45 dkg hladké mouky 

28 dkg másla 

18 dkg cukru 

Citronová kůra 

 

Vykrajujeme těsto na strojku. Upečené slepujeme zavařeninou, konce namáčíme 

v čokoládě. 

 


