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Studené krémy 

Bavorský krém 

-žloutky, cukr a mléko se míchají na ohni až k bodu varu 

-nesmějí se vařit, aby se vaječná bílkovina nesrazila 

-po sejmutí z ohně se přidají plátky předem namočené želatiny, která  

 se v horkém krému rozpustí 

-přidají se ostatní přísady a vychladí se na 36°C 

-poté se přidá pevně ušlehaná smetana a přísady  

 a plní se do forem 

-dají se vychladit a po dvou hodinách podávat 

 

 



Krém karamel 

Ruský krém 

Čokoládový krém 

Ovocné speciality 

Plněné pomeranče 

-dobře omyté pomeranče se rozpůlí, dužina se vykrojí, nakrájí se na  

 kousky, přidá se nakrájený banán a jahody  

-pokropí se likérem a vše se lehce promíchá se žloutkovou smetanou 

-dává se zpět do misek z pomerančů 

 

 

 

 



Hořící jablka 

-oloupaná a jádřince zbavená jablka se blanšírují ve sladkém nálevu 

-po vychladnutí se naplní rýžovou kaší, ochucenou vanilkou 

-pokryjí se bílkovým krémem, popráší moučkovým cukrem a dají se  

 zapéct do trouby 

-nahoru se položí kostka cukru namočená v teplém koňaku a zapálí se 

 

Jahodová jablka 

-oloupaná a jádřince zbavená jablka se blanšírují ve sladkém nálevu 

 tak, aby byla měkká, ne však rozvařená 

-po vychladnutí se naplní rozmačkanými a cukrem prosypanými jahodami 

-položí se na piškotový koláček a přestříká se smetanovou náplní 

-na povrchu celá jahoda přeleštěná ovoželem nebo agarem 

 

 

 



Banán se šlehačkou 

Pařížský banán 

Ovocné saláty 
 

-podáváme ve skleněných miskách 

-dobře vychlazené 

-vhodné jsou všechny druhy ovoce 

 

Dělení: 

Sladký nálev – cukrový sirup, ovocné šťávy,vína,likéry, destiláty 

Smetanová majonéza – majonéza, smetana ke šlehání, cukr,  

      citrónová šťáva 

 

 

 

 



Sladké nálevy 

 

Jahodový salát 

Meruňkový salát 

Pomerančový salát 

Míchaný salát 

 

Smetanová majonéza 

Banánový salát 
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