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Máslové zákusky
120 g mouky, 20 g másla, 5 žloutkù, 1 lžíce rumu, 1 bílek, 20 g mandlí, 20 g
krystalového cukru. Vanilkový cukr na posypání.
Do mouky rozsekáme máslo, pøidáme žloutky, rum a tìsto zpracováváme 20
minut. Potom ho vyválíme na tenko (jako tìsto na nudle), formièkou vykrájíme z
tìsta zákusky, poskládáme je na vymaštìný plech, potøeme bílkem, posypeme
cukrem smíchaným s mandlemi posekanými nadrobno a upeèeme ve støednì vyhøáté troubì. Upeèené zákusky posypeme vanilkovým cukrem.

Marcipánová srdíèka
500 g sladkých mandlí, pomeranèová šśáva, 250 g mouèkového cukru, 10-12
semen kardamonu. Marmeláda podle chuti.
Mandle rozdrtíme, pokapeme pomeranèovou šśávou, pøidáme cukr a kardamonová semena, všechno vsypeme do nádoby a mícháme na mírném ohni, dokud
smìs neztuhne natolik, že se pøilepí na prst. Potom ji vyklopíme na desku posypanou práškovým cukrem a necháme vychladnout. Vychladlou smìs vyválíme,
vykrojíme malá srdíèka a usušíme v troubì. Èást srdíèek spojíme po dvou marmeládou, èást necháme samostatnì.

Oøíškové rohlíèky
200 g oøíškù, 250 g hladké mouky, 75 g mouèkového cukru, 175 g pokrmového tuku, 2 žloutky, trochu soli, mletého muškátového oøíšku a rozdrceného
høebíèku, polovina vanilkového cukru. Èokoláda.
Oøíšky opražíme, polijeme a smícháme s moukou a cukrem. Potom pøidáme tuk,
žloutky, sùl, mletý muškátový oøíšek, drcený høebíèek, postrouhaný vanilkový lusk
a vše dohromady zpracujeme. Tìsto zabalíme do alobalu a dáme na hodinu do chladnièky. Odpoèinuté tìsto rozválíme a nakrájíme na malé kousky, ze kterých vyválíme
váleèky a z nich udìláme rohlíèky, uložíme je na vymaštìný plech a upeèeme ve støednì vyhøáté troubì. Konce vychladlých rohlíèkù namoèíme v rozpuštìné èokoládì.

VÁNOÈNÍ DOBROTY

Zázvorky
500 g mouky, 300 g mouèkového cukru, 150 g mandlí, nastrouhaná citronová
kùra, 2 lžièky mletého zázvoru, 5 vajec.
Mouku smícháme s cukrem, oloupanými a umletými mandlemi, nastrouhanou citronovou kùrou a zázvorem, pøidáme vejce a zadìláme. Tìsto vyválíme na sílu 0,5
cm, vykrojíme formièkami rùzných tvarù, položíme na vymaštìný plech a upeèeme.
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Anýzové preclíky

Køehká koleèka

150 g másla, 150 g mouèkového cukru, 250 g mouky, trochu nastrouhané
citronové kùry, 15 g tluèeného anýzu, 2 vejce, 1 bílek na potøení, mouèkový
cukr na posypání.
Máslo vymícháme s cukrem, pøidáme mouku, nastrouhanou citronovou kùru,
tluèený anýz, vajíèka a vše dohromady vymísíme. Z tìsta zformujeme malé preclíky, které potøeme bílkem, posypeme cukrem a upeèeme v mírnì vyhøáté troubì.

250 g hladké mouky, 180 g másla, 80 g mouèkového cukru, vanilka, mletá
skoøice, trochu soli, pùl balíèku prášku do peèiva. Marmeláda podle chuti,
mouèkový cukr na posypání.
Z mouky, másla, cukru, rozdrcené vanilky, mleté skoøice, soli a prášku do peèiva vypracujeme tìsto, které vyválíme na sílu 4 mm a vykrojíme z nìho koleèka.
V polovinì koleèek vykrojíme støed kruhovou nebo srdíèkovou formièkou a každý
druh upeèeme zvlášś v horké troubì. Ještì teplá koleèka spojujeme marmeládou
(nevykrojená s vykrojenými) a posypeme je cukrem

Babièèina koleèka

Linecké hvìzdièky

28 g hladké mouky, 70 g mouèkového cukru, trochu mleté skoøice, 140 g másla,
2 žloutky. 1 vejce na potøení, mandle a krystalový cukr na posypání.
Do mouky smíchané s cukrem a se skoøicí dáme kousky másla, pøidáme žloutky
a vše dohromady vypracujeme. Potom tìsto vyválíme, vykrojíme z nìho koleèka,
potøeme je rozšlehaným vajíèkem, posypeme oloupanými a nasekanými mandlemi
smíchanými s cukrem a upeèeme do rùžova.

180 g hladké mouky, 140 g másla, 60 g namletých oøechù, 50 g mouèkového
cukru, rozdrcená vanilka. 1 vejce a 2 lžíce kondenzovaného neslazeného mléka
na k potøení, oøechy na posypání.
Z mouky, másla, namletých oøechù a z cukru vypracujeme tìsto, pøidáme rozdrcenou vanilku, promísíme a necháme stát na chladném místì 30 minut. Potom
tìsto vyválíme na tenký plát, vykrojíme hvìzdièky, uložíme je na vymaštìný plech,
potøeme vejcem rozšlehaným s kondenzovaným mlékem, posypeme nasekanými
oøechy a upeèeme v mírnì vyhøáté troubì.

Cukrové koláèky
150 g másla, 50 g mouèkového cukru, 2 žloutky, 300 g míchané hladké a polohrubé mouky. Marmeláda, mandle na ozdobení.
Cukrový sníh: 2 bílky, 100 g mouèkového cukru.
Máslo s cukrem a se žloutky vymícháme do pìny, pøidáme mouku a vše dohromady
vymícháme. Z tìsta vyválíme plát silný asi 0,5 cm, vykrájíme koleèka, poskládáme je
na vymaštìný plech, uprostøed každého koleèka vytlaèíme palcem jamku a vložíme do
horké trouby. Když jsou koláèky svìtle rùžové, vyjmeme je a do jamek dáme kousky
marmelády. Z bílkù a cukru ušleháme tuhý sníh a pomocí zdobítka udìláme kolem
marmeládové kupky na každém koláèku vìneèek, který posypeme nahrubo pomletými mandlemi. Koláèky znovu vložíme do trouby a velmi opatrnì dopékáme, aby se
nepøipálily. Když pìna trochu zhnìdne, vyjmeme je z trouby.

Mandlové høíbky
100 g namletých mandlí, 100 g hladké mouky, 70 g mouèkového cukru, 0,5
dl rumu, 120 g másle. Marmeláda podle chuti, 50 g hoøké èokolády, 1 bílek,
10 g namletých mandlí na obalení.
Namleté mandle, mouku a cukr smícháme s rumem, máslem a dobøe vypracované tìsto necháme odpoèívat na chladném místì 30 až 40 minut. Potom z tìsta vyválíme na pomouèené desce plát, vykrojíme tvoøítkem høíbky, uložíme je na
plech a upeèeme ve velmi mírnì vyhøáté troubì do svìtle rùžova. Vychladlé høíbky
slepíme marmeládou, klobouèky namoèíme do rozpuštìné èokolády, špièky nožek potøeme bílkem a obalíme namletými mandlemi.

Mandlové rohlíèky

250 g mouky, pùl balíèku prášku do peèiva, 80 g mouèkového cukru, 100 g
másla, 2 žloutky, trochu soli, kousek vanilky, hrstka hrozinek, mandle, trochu
mléka. 1 vejce na potøení, nasekané mandle na posypání.

2 bílky, 140 g mouèkového cukru, trochu vanilky, 140 g mandlí.
Bílky mícháme vaøeèkou do zpìnìní. Potom po troškách pøidáváme cukr smíchaný s roztluèenou vanilkou a umícháme do husta. Nakonec pøimícháme oloupané a namleté mandle. Hmotou naplníme sáèek se širší trubièkou a na povoskovaný plech nastøíkáme úhledné rohlíèky. Peèeme v mírnì vyhøáté troubì do rùžova.
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Koleèka I
200 g mouky, 120 g másla, 100 g mouèkového cukru, 1 vejce, 1 bílek, nastrouhaná kùra z ¼ citronu. Žloutek na potøení, oøechy na zdobení.
Z mouky, másla, cukru, vejce, bílku a nastrouhané citronové kùry vypracujeme
hladké tìsto, které necháme v chladu odpoèinout 30 minut. Potom ho vyválíme na
sílu 0,5 cm, vykrojíme koleèka o prùmìru 4 cm, položíme je na vymaštìný plech,
potøeme žloutkem, na každé koleèko položíme ètvrt oøechu a necháme znovu
odpoèinout 15 minut. Peèeme v horké troubì do rùžova.

Koleèka II
250 g pokrmového tuku, 250 g hladké mouky, 5 lžic bílého vína. Mouèkový
cukr na posypání.
Z pokrmového tuku, mouky a vína vypracujeme tìsto, které necháme v chladu
odpoèinout 2 hodiny. Potom ho vyválíme na sílu 8 mm, vykrojíme koleèka 3 až 4
cm v prùmìru a upeèeme ve støednì vyhøáté troubì do rùžova. Ještì teplá koleèka posypeme cukrem.

Mouku smícháme s práškem do peèiva, pøidáme cukr, máslo, žloutky, sùl, tluèenou vanilku, hrozinky, oloupané a nasekané mandle a dohromady s mlékem vymícháme tužší tìsto. Z tìsta upleteme malé vánoèky, které potøeme rozšlehaným
vajíèkem, posypeme nasekanými mandlemi a upeèeme do rùžova.

Èokoládové koláèky
125 g pokrmového tuku, 125 g mouèkového cukru, 4 vejce, trochu soli, 200 g
mléèné èokolády, 125 g mouky. Èokoládová zrnka na ozdobení.
Poleva: 150 g mouèkového cukru, 3 lžíce citronové šśávy, 1 lžíce rumu.
Tuk s cukrem, vejci a se solí vymícháme do hladka. Èokoládu nalámeme na
malé kousky, zalijeme horkou vodou, chvíli necháme stát, potom vodu slijeme
a zmìklou èokoládu pøidáme k tukové smìsi. Pøisypeme mouku a vypracujeme
tìsto, kterým naplníme malé vymaštìné formièky, rozložíme je na plech a peèeme
ve støednì vyhøáté troubì 20 minut. Ještì horké polijeme lžièkou polevy a ozdobíme malými èokoládovými zrnky.

Koleèka s hrozinkami

Hvìzdièky

140 g mandlí nebo oøechù, 140 g mouèkového cukru, 60 g hrozinek, kùra
z poloviny citronu, 1 vejce. Hrozinky na zdobení.
Èokoládová poleva: 100 g hoøké èokolády, 2 lžíce vody, 10 g èerstvého másla.
Z namletých mandlí, cukru, umytých a nasekaných hrozinek, nastrouhané citronové kùry, ze žloutku a snìhu ušlehaného z bílku pøipravíme tìsto. Rozválíme ho,
kulatou formièkou o prùmìru 4 cm vykrojíme koleèka, uložíme je na vymaštìný
plech a upeèeme v mírnì vyhøáté troubì do rùžova. Vychladlá koleèka polijeme
èokoládovou polevou a ozdobíme hrozinkami.
Èokoládová poleva: Hoøkou èokoládu nalámeme, dáme do malého kastrolku,
pokropíme horkou vodou, a když se èokoláda rozpustí, pøimícháme máslo.

140 g hladké mouky, 60 g maizeny, 140 g pokrmového tuku, 70 g mouèkového
cukru, 70 g mandlí, trochu rumu nebo citronové šśávy.
Oøechová náplò: 130 g krystalového cukru, 1,5 dl vody, 150 g oøechù, 1 lžíce
rumu.
Do prosáté mouky pøidáme maizenu, pokrmový tuk, cukr, mleté mandle a rum
nebo citronovou šśávu. Vše dohromady vypracujeme, tìsto vyválíme, vykrojíme
z nìho hvìzdièky, vložíme je na vymaštìný plech a upeèeme v mírnì teplé troubì.
Vychladlé hvìzdièky spojujeme vždy po dvou oøechovou náplní.
Oøechová náplò: Z cukru a vody uvaøíme sirup, do vaøícího vsypeme mleté oøechy, trochu povaøíme, odstavíme a ochutíme rumem.

Kroužky

Hvìzdné tolary

300 g polohrubé mouky, 150 g másla, 30g droždí. Mouèkový a vanilkový cukr
na obalování.
Z mouky, másla a droždí dùkladnì vypracujeme tìsto, které ponoøíme do studené vody a necháme je v ní 2 hodiny odpoèinout. Potom tìsto vyjmeme, osušíme,
zformujeme z nìj tyèinky a z nich vytvoøíme kroužky, které upeèeme v horké troubì. Nakonec je obalíme smìsí mouèkového a vanilkového cukru.

250 g mouky, 1 vejce, 150 g mouèkového cukru, nastrouhaná kùra z poloviny
citronu, 150 g mandlí, trochu tluèené skoøice, trochu tluèeného høebíèku, 150
g pokrmového tuku. Pomeranèový džem, mouèkový cukr na posypání.
Z mouky, vajíèka, cukru, nastrouhané citronové kùry, mletých mandlí, tluèené
skoøice, høebíèku a pokrmového tuku vypracujeme tìsto, které necháme odpoèinout na chladném místì 1 až 2 hodiny. Potom tìsto vyválíme, vykrojíme z nìho
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koleèka a stejný poèet hvìzdièek, které velikostí nepøesahují velikost koleèek.
Oba druhy upeèeme samostatnì do zlatožluta. Po vychladnutí koleèka potøeme
pomeranèovým džemem, spojíme s hvìzdièkou a posypeme cukrem.

Hrozinková srdíèka
240 g hladké mouky, 80 g mouèkového cukru, 110 g másla, 80 g hrozinek, 20 g
oøíškù, 2 žloutky. 1 bílek na potøení, èokoláda na polití.
Mandlová smìs: 100 g mandlí, 120 g mouèkového cukru, 1 bílek, 1 lžíce rumu.
Do mouky pøidáme cukr, máslo, na drobno nasekané hrozinky, nasekané oøíšky, žloutky a zadìláme tìsto, které dáme odpoèívat do chladu. Potom ho vyválíme
na sílu 3 mm, formièkou vykrájíme malá srdíèka, která uložíme na vymaštìný a hrubou moukou posypaný plech a upeèeme do rùžova. Mezi dvì vychladlá srdíèka
vložíme jedno srdíèko z mandlové smìsi. Potøeme z obou stran bílkem, lehce
stlaèíme a polovinu každého srdíèka polijeme rozpuštìnou èokoládou.
Mandlové smìs: Mandle spaøíme vøelou vodou, oloupeme, umeleme a promícháme s cukrem, bílkem a rumem. Tužší smìs vyválíme na sílu 3 mm a vykrojíme
stejná srdíèka jako z tìsta.

Kokosové pusinky
3 bílky, 150 g krystalového cukru, 120 g kokosové mouèky, 50 g prosáté
strouhanky.
Bílky s cukrem ušleháme nad párou do husta, pøidáme kokosovou mouèku,
strouhanku a promícháme. Na vymaštìný a moukou posypaný plech klademe lžièkou nebo støíkáme pytlíkem malé kopeèky, které pak upeèeme v mírnì vyhøáté
troubì.

Kokosové rohlíèky
380 g hladké mouky, 140 g másla, 140 g mouèkového cukru, 100 g kokosové
mouèky, 2 vejce. Vanilkový cukr na obalování.
Z mouky, másla, cukru, kokosové mouèky a vajec vypracujeme hladké tìsto, ze
kterého zformujeme úhledné rohlíèky, uložíme je na plech a upeèeme ve støednì
vyhøáté troubì. Pak je obalíme vanilkovým cukrem.

Koláèky s jamkou

Kartièky
280 g hladké mouky, 1 balíèek prášku do perníku, 200 g mouèkového cukru,
1 balíèek vanilkového cukru, 2 vejce, 140 g másla. 1 vejce na potøení, mandle
na zdobení.
Z mouky, prášku do perníku, mouèkového i vanilkového cukru, vajec a másla
vypracujeme tìsto, které vyválíme na tenko, pokrájíme na ètvereèky, potøeme vejcem, do støedu každého ètvereèku jemnì vtlaèíme pùlku mandle a upeèeme ve
støednì vyhøáté troubì.

220 g hladké mouky, 50 g mouèkového cukru, 100 g másla, 1 žloutek, strouhaná citronová kùra. 1 vejce na potøení, 40 g loupaných mandlí, 50 g marmelády,
mouèkový cukr na posypání.
Do mouky prosejeme cukr, rozdrobíme máslo, pøidáme žloutek, nastrouhanou
citronovou kùru a vypracujeme tìsto. Tìsto rozválíme a vykrajujeme z nìj koleèka, v jejichž støedu udìláme koncem vaøeèky jamku, okraje potøeme rozšlehaným
vejcem, posypeme nasekanými mandlemi a upeèeme. Jamky v koláècích po upeèení naplníme marmeládou a celé koláèky posypeme cukrem.

Kaštanové rohlíèky
450 g kaštanù, 210 g mouky, 100 g mouèkového cukru, 200 g másla, 1 cm
vanilky, trochu citronové kùry. 1 bílek na potøení, 20 g krystalového cukru na
posypání.
Kaštany oloupeme, vložíme do vøelé vody a uvaøíme do mìkka. Potom z nich odstraníme slupku a nastrouháme je. Mouku smícháme s cukrem, pøidáme nastrouhané kaštany, pokrájené zmìklé máslo, tluèenou vanilku, nastrouhanou citronovou kùru a vypracujeme tìsto, které dáme ztuhnout na chladné místo. Ze ztuhlého
tìsta nakrájíme stejnì velké kousky, které zformujeme do tvaru rohlíèkù, potøeme
je bílkem, posypeme cukrem, vložíme na suchý plech a upeèeme do rùžova.
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Koláèky z hnìdého lineckého tìsta
210 g mouky, 140 g másla, 30 g strouhané hoøké èokolády, 2 žloutky, 70 g
mletých oøechù, 140 g mouèkového cukru, trochu strouhaného muškátového
oøíšku. 1 bílek na potøení, kokosová mouèka na posypání.
Z mouky, másla, strouhané èokolády, žloutkù, mletých oøechù, cukru a strouhaného muškátového oøíšku vypracujeme vláèné tìsto, které necháme odpoèinout
v chladnu 1 hodinu. Potom ho rozválíme na 3 mm silné pláty, vykrojíme z nich koleèka nebo hvìzdièky, potøeme je bílkem, posypeme kokosovou mouèkou a upeèeme v mírnì vyhøáté troubì.
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