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 Napéct a nazdobit nejrůznější druhy sladkostí a naaranžovat je i s dekoracemi  
na stůl se může zdát na první pohled (a možná i na ten druhý) jako pěkná fuška. A kde 
je pak to „snadné“ a „blýsknout se“?  Žádný strach. Když v knize pořádně zalistujete, 
zjistíte, že všechno půjde jako po másle (nebo jako po krému, jestli chcete).

 Staňte se hvězdou na velkolepém večírku, dámské jízdě, dětské nebo netradiční 
halloweenské párty. S první knihou o sladkých barech v Česku to bude hračka. Vybrat 
si můžete z 50 prověřených receptů, od nejjednodušších, jako jsou čokoládové lanýže 
a pusinky, přes oblíbené cupcaky, lízátka, makronky až po parádní dorty. Stáňa vám 
poradí, jak vybrané sladkosti krok za krokem upéct, ukáže, jak je nazdobit, a to i tím, 
co máte zrovna po ruce. Také vám doporučí vhodný dekor na jedinečný sladký bar, 
kde se můžete vyřádit podle své fantazie. 
 
 Uvítání hostů a sklízení ovací už bude jenom na vás!

www.smartpress.cz 
www.sladkebary.cz
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Na dezert:

 · 4 bílky ze středně velkých vajec

 · špetka soli

 · 240 g cukru krupice

 · 1 polévková lžíce kukuřičného  

 škrobu

 · ½ polévkové lžíce jablečného octa

 · 1 čajová lžička vanilkového  

 extraktu

Na zdobení:

 · 400 ml  smetany ke šlehání

 · 400 g čerstvého ovoce – jahod,  

 malin, borůvek, fíků, čehokoli,  

 co máte rádi

1/  Troubu si předehřejte na 180 °C (horkovzdušnou na 160 °C) a nízký plech vyložte pečicím 
papírem nebo silikonovou podložkou.

2/  Do mísy vyklepněte bílky, přidejte špetku soli a šlehejte ručním šlehačem, až se začne tvořit bílá 
pěna. Postupně přisypávejte cukr, vždy alespoň minutu zašlehejte, než přidáte další. Šlehejte dál na 
pevný sníh. Šťastlivci, kteří mají robota, si ušetří drnčení zubů a svalů.

3/  Odměřte rovnou lžíci kukuřičného škrobu a polovinu lžíce jablečného octa.  Obojí stěrkou jemně 
vmíchejte do sněhu a následně pusťte ruční mixér k dokonání díla. Šlehejte asi minutu, pak přilijte 
ještě čajovou lžičku vanilkového extraktu a pokračujte ve šlehání, než znovu vznikne pevný sníh. 
Škrob a ocet při pečení vykouzlí pevný, křupavý povrch a zároveň vláčný střed dortu.

4/  Přesuňte všechnu sněhovou hmotu na plech. Vezměte si k ruce lžíci a uprostřed sněhového 
kopečku vytvarujte důlek. Po obvodu vytahujte lžící směrem vzhůru. Vzniknou tak různě zohýbané 
špičky, které dortu přidají na ladnosti.

5/  Rychle s ním do trouby, teplotu snižte na 120 °C (horkovzdušnou na 110 °C) a hodinu pečte. Sem 
tam otevřete dvířka a zkontrolujte průběh pečení, unikne tak nadbytečná pára a dortík nebude 
praskat. Pokud praská, větrejte častěji. Po hodině pečení ztlumte teplotu na 110 °C (horkovzdušnou 
na 100 °C) a dopékejte ještě půl hodiny. Následně troubu vypněte a nechte dortík dosušit při ote-
vřených dvířkách, než úplně vychladne. 

6/  Mezitím si operte čerstvé ovoce a pokrájejte ho na menší kousky.

7/  Šlehačku vyšlehejte do tuha, můžete přidat lžíci cukru. 

8/  A teď už zbývá jen dortík naplnit. Na porcelánový tác opatrně přeneste pusinkový základ, do 
důlku uprostřed dortíku navršte šlehačku a bohatě ozdobte čerstvým ovocem.

9/  Dortík podávejte ihned. Pokud potřebujete, aby pár hodin vydržel, přidejte do šlehačky ztužovač. 
Dezert je to velmi návykový. Sice ho nelze skladovat v lednici do druhého dne, ale po nakrojení 
nejspíš stejně nevydrží déle než pár minut. 

Tip: 
Miniverze Pavlovy vypadají a) roztomile b) strávníci se o ně nebudou přetahovat u stolu, kdože má 
větší kousek.

Vyletněný sněhový  
dort

Děti milují sladké pusinky. Tedy aspoň do určitého věku – jednoho krásného dne vám je bohužel začnou odpírat a budou si  
je schovávat pro nějakého rošťáka odvedle. Což je teda pěkně nefér, ale stěžujte si u matky přírody! Naštěstí existují pusinky, 
na které je vždycky znovu nachytáte – ty bílé sněhové. Až jednou pusinkový dort upečete, připravte se, že se kolem vás 
všechna drobotina zase seběhne a že všechny obličejíky budou hnedle ulepené od sněhu. A prsty jakbysmet. Zato příbory 
nejspíš zůstanou čisté. Dort totiž zmizí ještě dříve, než ho stihnete donést na stůl. Ostatně není divu.  
Je to nevyhnutelný osud sněhu v letním parnu.

Příprava 10 minut + pečení 90 minut / Snadné 
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VELIKONOCE
Miluju jaro, když se příroda lenivě probouzí ze zimního spánku. Pod doteky slunečních paprsků vše pomalu ožívá.  
Tráva a stromy se zelenají, první kytičky stydlivě vykukují a sem tam vám k uchu zaletí úryvek ptačího trylku. 

U nás to na Velikonoce také žije. Maminka si vždy potrpěla na výzdobu, a tak se již s předstihem pouštěla do výroby různých 
košíčků, ptáčků a podobných dekorací. Dnes si můžete velikonoční ozdoby pořídit v široké škále motivů, neuvěřitelném 
množství a velmi, velmi rozličné kvalitě.
A tak jsem si řekla, že velikonoční kapitola klidně může být netradiční, jen se nesmí protivit dobrému vkusu. Všechny  
dekorace jsou čistě bílé, ale texturou jsou natolik odlišné, aby dokázaly působit komplexně. Naopak všechny sladkosti hýří 
barvami a ze stolu úplně září. A pokud chcete zářit i vy, zkuste některý z následujících receptů. Tváře vašich spolustolovníků  
se nad nimi docela určitě rozjasní.

VELIKONOČNÍ BERÁNEK

JARNÍ SUŠENKY

ROZKVETLÉ CUPCAKy

DUHOVÉ MAKRONKY
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Duhové makronky
Na makronkách je báječné, že mají mnoho tváří. Můžete si je obarvit a naplnit, jakkoli se vám zlíbí. Na následující dvoustraně 
najdete pár tipů, ale nebojte se experimentovat a popusťte uzdu své fantazii a chuťovým pohárkům.

Příprava 30 minut + odležení 20 minut + pečení 15 minut  / Pro zkušené 

Na cca 50 naplněných  makronek:  

Mandlová směs:

 · 250 g cukru moučka

 · 250 g mandlové mouky

 · 95 g bílků pokojové teploty 

Cukrový rozvar:

 · 250 g cukru krupice

 · 60 ml vody 

Na sníh:

 · 95 g bílků pokojové teploty  

 (ze 2 vajec) 

Něco navíc:

 · cukrářský teploměr

 · cukrářské sáčky a hladké špičky  

 o průměru 8–10 mm

 · gelové barvy v odstínech žlutá,  

 modrá, růžová, fialová 

Krém se slaným karamelem:

 · 100 g cukru krupice

 · 12 ml vody

 · 30 ml smetany ke šlehání

 · 120 g slaného másla

1/  Jako první si připravte skořápky makronek podle receptu na straně  162. Chcete-li mít barevné 
makronky, rozdělte namíchané těsto na 2 části a obarvěte je gelovými barvami. Dál už postupujte 
zase podle návodu. 

2/  Roztřiďte makronky na dvojice o přibližně stejné velikosti, aby se dobře spojovaly některou  
z možných náplní.

3/  Cukr a vodu dejte do hrnce a postavte na střední plamen. Zabere zhruba 10 minut, než cukr 
začne pomalu zlátnout. Bedlivě ho sledujte a občas zamíchejte dřevěnou vařečkou.

4/  Jakmile se všechen cukr promění na voňavý hnědý karamel, ztlumte plamen a přilijte smetanu. 
Pozor, syčí to a bublá. Takže pusťte digestoř naplno a včas odkliďte svůj zvědavý nos z cesty, abyste 
se nepopálili. Když karamel už jen pobublává, zvyšte zase plamen a snažte se rozmíchat všechny 
hrudky karamelu ve smetaně, aby se úplně rozpustil. Trvá to pár minut.

5/  Hladký karamel se smetanou sundejte z plotny a nechte vychladnout. Do téměř vychladlého 
karamelu přidávejte na kousky nakrájené máslo a míchejte. Díky smetaně a máslu vám karamel 
neztvrdne na kámen. 

6/  Úplně vychladlý karamelový krém krátce prošlehejte ručním mixérem, naplňte jím cukrářský 
sáček a můžete plnit makronky.

Něco navíc:
Pokud nemáte slané máslo, použijte klasické a sůl přidejte v podobě vločkové říční soli nebo Fleur 
de sel. Vločkovou sůl i mandlovou mouku zakoupíte třeba na www.spanelske-speciality.cz.
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DUŠIČKOVÉ HÝŘENÍ
Normálně na svátky z ciziny moc nejsem, ale jednu věc musím Anglosasům nechat – ten Halloween se jim docela poved! No 
řekněte sami – není báječné převléknout se do vlastnoručně vyrobeného kostýmu, fiknout nějakou tu dýni a postrašit ostatní 
nebo se sám příjemně zabát? On se totiž člověk bojí docela rád a dobrovolně, jinak by nikdo netočil filmy jako Noční můra 
v Elm Street nebo Texaský masakr motorovou pilou. Jedinou výjimku představuje čekárna u zubaře – na tenhle druh strachu se 
netěší asi nikdo, což je vidět už z toho, že Pražský masakr bzíkající vrtačkou ještě nikdo nenatočil. 

My si můžeme příjemné mrazení v zádech vyrobit alespoň skrze naše pečení. Takže pečte, příjemně se bojte a s cukrem trošku 
šetřte, ať na ten stomatologický horor vůbec nemusíte. 

USEKANÉ PRSTY

vOODOO SUŠENKY

STRAŠIDELNÉ CUPCAKY

MUMIE NA ŠPEJLI

DORT DETONÁTOR
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Na 16 dortíků (14 finálně  
nazdobených): 

Na těsto:

 · 2 střední vejce 

 · 180 g cukru krupice 

 · 45 g slunečnicového oleje

 · 250 g kefírového mléka

 · 180 g polohrubé mouky 

 · 25 g holandského kakaa

 · 5 g jedlé sody  

Na krém:

 · 250 g mascarpone

 · 50–70 ml smetany ke šlehání

 · 40 g moučkového cukru

 · 20 g strouhaného sušeného kokosu 

Na ozdobení:

 · 12–14 kakaových sušenek

 · 20 červených růžiček z fondánu  

 nebo marcipánu

1/  Zapněte troubu na 180 °C a muffinové plechy vyložte pečicími košíčky.

2/  Do misky prosejte mouku, kakao, jedlou sodu a promíchejte.

3/  Ve druhé misce krátce prošlehejte vejce s cukrem. Nejsnáz to jde ručním mixérem. Zašlehejte olej 
a na střídačku přidávejte moučnou směs s kefírem. Vznikne vám poměrně tekuté těsto.

4/  Těsto nalijte do 2/3 výšky připravených košíčků a 20 minut pečte. Upečené dortíky vyndejte na 
mřížku a nechte vychladnout.

5/  Na sucho opražte strouhaný kokos. Zahřátím se krásně rozvine jeho vůně. Nechte jej zase vy-
chladnout. Mascarpone, polovinu smetany ke šlehání a moučkový cukr dejte do mísy a ručním šle-
hačem na nejnižší rychlost krátce promíchejte. Podle potřeby přilívejte smetanu, dokud není hmota 
krásně roztíratelná. Na závěr přidejte vychladlý opražený kokos a už jen ručně promíchejte.

6/  Dva vychladlé dortíky odeberte a rozdrobte. Na zbylé cupcaky dejte zhruba po jedné polévkové 
lžíci krému a špachtlí nebo nožem jemně uhlaďte do polokoule. Krém na ozdobených cupcacích 
bohatě posypte dortovými drobečky.

7/  Jako poslední tečku za celým dílem zapíchněte do dortíku ruku vymodelovanou z fondánu nebo 
náhrobek ze sušenky a jednu dvě červené růže. 

Něco navíc:
Na náhrobky použijte kupované sušenky (Oreo, Lotus), anebo si upečte vlastní podle receptu na 
voodoo sušenky ze strany 86.  Návody na modelování ručičky a jak vyrobit cukrové střepy najdete 
na www.sladkebary.cz.

Tenhle recept zní možná trošku morbidně, ale můžete si být jistí, že vaše kreace hosty pobaví a chuť je pak odrovná definitivně. 
I když to vlastně radši ne. V každém případě je to neodolatelná kombinace zvláště pro čokoholiky: vláčné kakaové dortíky 
s kokosovým krémem doplněné kakaovými sušenkami. A co je nejlepší, práce je to lehká a nepotřebujete k ní žádné speciální 
techniky. 

 Příprava 30 minut + odležení přes noc + pečení 20 minut + zdobení / Snadné

STRAŠIDELNÉ CUPCAKY
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 Napéct a nazdobit nejrůznější druhy sladkostí a naaranžovat je i s dekoracemi  
na stůl se může zdát na první pohled (a možná i na ten druhý) jako pěkná fuška. A kde 
je pak to „snadné“ a „blýsknout se“?  Žádný strach. Když v knize pořádně zalistujete, 
zjistíte, že všechno půjde jako po másle (nebo jako po krému, jestli chcete).

 Staňte se hvězdou na velkolepém večírku, dámské jízdě, dětské nebo netradiční 
halloweenské párty. S první knihou o sladkých barech v Česku to bude hračka. Vybrat 
si můžete z 50 prověřených receptů, od nejjednodušších, jako jsou čokoládové lanýže 
a pusinky, přes oblíbené cupcaky, lízátka, makronky až po parádní dorty. Stáňa vám 
poradí, jak vybrané sladkosti krok za krokem upéct, ukáže, jak je nazdobit, a to i tím, 
co máte zrovna po ruce. Také vám doporučí vhodný dekor na jedinečný sladký bar, 
kde se můžete vyřádit podle své fantazie. 
 
 Uvítání hostů a sklízení ovací už bude jenom na vás!
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