
Cukráři a cukrářky, 

přeji vám vše nej v novém roce. Přesto, že tento týden máte teorii, zadám vám úkol 

na praxi. Nic nepečeme, pouze si připravíte pololetní práci, kterou budeme vyrábět, 

až se vrátíme do školy. 

1) prohledněte si toto video: https://www.youtube.com/watch?v=j1q9PY0mthg 

2) navrhněte si dort z lineckého nebo vaflového těsta s náplní na téma velikonoce, 

který bude stejně seskládaný jako je ve videu 

 Musíte dodržet tyto podmínky: 

  - velikost dortu (tak aby se vešel na papír A4 nesmí být menší ani větší)  

  - použité těsto musí být vaflové (můžete použít mandle nebo vlašské 

    ořechy), linecké nebo obě 

  - použitá náplň musí být žloutkový krém nebo žloutková šlehačka  

    případně ochucená kakaem či čokoládou.(žádné maskarpone) 

  - musí mýt 2 vrstvy, korpusu, 2 vrstvy náplně +ozdoba 

  -ozdoba nesmí být ovoce ani živé květy, případně si můžete ozdobu 

   vyrobit ve škole z modelovací hmoty. Můžete ze zbylého těsta vykrájet 

   a tvary které, po upečení můžete dozdobit podobně jako perníčky. 

  -téma je VELIKONOCE. 

 

3) Váš návrh bude obsahovat tyto body, které napíšete do sešitu a také mi je pošlete 

ke schválení. Ti co mají drobné nebo nečitelné písmo to raději napíšou na počítači! 

Nechci luštit žádné špatně vyfocené blechy z vašeho sešitu.  

  

 a) nakreslený návrh dortu s ozdobou z vrchního pohledu 

 b) nakreslený návrh dortu s ozdobou z bočního pohledu 

 c) použité těsto: množství, recept a výrobní postup. (např. použiji YXYg  

  lineckého těsta, kolik mouky, cukru, tuku vajec atd. + popsaný výrobní postup 

  jaký použijete) 

 d) náplň množství, recept a výrobní postup. (např. použiji XYXg žloutkového

  krému, kolik vody, cukru, krémového prášku atd. + popsaný výrobní    

  postup jaký použijete při výrobě náplně) 

 e) vypíšete všechny alergeny, které bude váš dort obsahovat. 

 

Rada na závěr: Nic nenechávejte na náhodě. Podle vašich návrhů vyrobíte ve škole 

každý svůj dort, který si odnesete domů. Podle přípravy jakou odevzdáte a podle 

vyrobeného dortu se bude odvíjet i známka v pololetí. Toto je 1. polovina vaší 

ročníkové práce. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=j1q9PY0mthg

