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Nebezpečně dobrý jablečník

Smetanovo-kokosový jablečník

Ingredience:

Ingredience:

4 vejce
100 g cukr moučka
vanilkový cukr
6 lžic vlažné vody
200 g polohrubé mouky
1 prášek do pečiva
750 g nastrouhaných jablek
2 vanilkové cukry
mletá skořice
čokoláda
Náplň:
3 vanilkové pudinky
½ l mléka
2 zakysané smetany(celkem 500 g)
Postup:
Plech vyložíme alobalem, nasypeme vanilkový cukr, skořici, nastrouhaná
jablka a zalijeme těstem a dáme péci při 220ºC.
Těsto - ušleháme vejce s cukrem, přidáme vlažnou vodu a nakonec
mouku s práškem do pečiva.
[Těsto není moc vysoké příště udělám těsto z 1½ dávky a 1kg jablek]
Po upečení plech obrátíme a jablka jsou nahoře potřeme náplní.
Náplň - uvaříme 3 pudinky v 500 ml mléka, necháme mírně vychladnout
a do mírně teplého zašleháme zakysanou šlehačku, upravíme
nastrouhanou čokoládou.

Těsto
5 vajec
4 lžíce krupičkového cukru
6 lžic polohrubé mouky
½ prášku do pečiva
Náplň:
1 kg jablek
4 PL cukru
1 ČL skořice
1 lžíce rumu
1 větší sáček piškotů
Kokosová hmota:
100 g kokosu
3 tučnější zakysané smetany
150 ml mléka
1 PL cukru
GRANKO
Postup:
Žloutky ušleháme s cukrem, přidáme mouku s práškem do pečiva
a nakonec zlehka zamícháme sníh z bílků. Rozetřeme na vymaštěný a
moukou nebo strouhankou vysypaný vyšší plech a dáme do vyhřáté trouby
péct. Po upečení necháme korpus vychladnout.
Mezitím dáme oloupaná a na kousky pokrájená jablka dusit. Do nich
přidáme cukr, skořici a rum. Neměla by být úplně rozdušená. Do hotových
jablek přidáme rozválené asi 4 hrsti piškotů a necháme vychladnout.
Do kastrolku dáme 150 ml mléka, do něho nasypeme kokos a cukr a
necháme vařit až se mléko vyvaří. Musíme hlídat, aby se kokos nepřipálil.
Po vychladnutí zamícháme do zakysané smetany. Na vychladlý korpus
natřeme jablečnou náplň. Tu poklademe piškoty a na ně nalijeme
kokosovou hmotu, kterou pěkně rozetřeme a posypeme GRANKEM.
Dáme do ledničky přes noc, aby všechno dobře ztuhlo.

Práškový koláč s jablky

Jablkový koláč se sněhem

Ingredience:

Ingredience:

400 g polohrubé mouky
120 g cukru krupice
150 g másla / HERA, Zlatá Hana,.../
1 vejce
5-7 PL mléka
1 vanilkový cukr
1 prášek do pečiva
Náplň:
6 velkých jablek
cukr
skořicový cukr

150 g cukru krystal
300 g hladké mouky
150 g másla(HERY)
1 vejce
2 PL mléka
1 vanilkový cukr
800 g jablek
100 g vanilkového pudinku
skořice
Sníh:
4 bílky
2 PL moučkového cukru

Příprava:
Přesátou polohrubou mouku s práškem do pečiva zpracujeme na vále
s cukrem, vanilkovým cukrem a máslem. Přidáme vejce a mléko a
krátce propracované těsto necháme chvíli odležet na vále při pokojové
teplotě.
Mezitím si jablka oloupeme a nastrouháme na hrubším struhadle.
Těsto rozdělíme na 2 díly a vyválíme 1 díl na velikost středního plechu.
Pomocí válečku opatrně přeneseme na vymazaný a moukou vysypaný
plech. Po celém těstě dáme nastrouhaná jablka, posypeme cukrem
a skořicí. Druhý díl těsta také vyválíme a přikryjeme jablka.
Před pečením nezapomeneme horní těsto na koláči několikrát propíchat
vidličkou. Koláč vložíme do předem vyhřáté trouby na 180°C a pečeme
přibližně 25 minut.
Upečený pocukrujeme moučkovým cukrem s vanilkou.
Rychlý odpolední moučník nejlépe vychutnáme s teplým černým či
ovocným čajem.

Příprava:
Do mísy dáme hladkou mouku, krystalový cukr, vejce, vanilkový cukr,
rozpuštěný tuk a mléko. Vypracujeme těsto a necháme odpočinout.
Jablka nastrouháme, promícháme s cukrem, s uvařeným pudinkem a
skořicí.
Na vymazaný a moukou vysypaný plech dáme těsto, směs jablek a
pečeme asi 15-20 minut. Z bílků vyšleháme tuhý sníh, přidáme
práškový cukr a šleháme. Sníh dáme na koláč a dopečeme asi 5 minut.
Moučník je jemný a dobrý.

Makový jablečník

Obrácený jablečník jako zákusek

Ingredience:

Ingredience:

1 kg jablek
550 g práškového cukru
6 vajec
2 dl oleje
2 dl vody
300 g polohrubé mouky
150 g mletého/nemletého máku
½ balíčku prášku do pečiva
čokoládová poleva

75 dkg jablek
ČL skořice
1 vanilkový cukr
Na piškot:
4 vejce
20 dkg polohrubé mouky
½ prášku do pečiva
20 dkg moučkového cukru
5 PL horké vody
5 PL oleje
Náplň:
300 ml mléka
1 jahodový pudinkový prášek
4 PL cukru
40 dkg zakysané smetany
Nahoru:
1 RAMA cremefine ke šlehání nebo jiná šlehačka.

Příprava:
Očištěná jablka pokrájíme na kostky a podusíme se 100 g cukru.
Žloutky vymícháme s 300 g cukru, postupně vmícháme olej, vodu,
mouku s práškem do pečiva. Nakonec zapracujeme sníh z bílků. V misce
vymícháme mák, 150 g cukru a asi třetinu těsta. Podušená jablka
rovnoměrně rozložíme na dno plechu vyloženého mastným papírem.
Na jablka rozetřeme makové těsto a na to zbytek těsta.
Pečeme při 175°C cca 45 minut. Po vychladnutí vyklopíme a na jablka
dáme čokoládovou polevu.

Příprava:
Velký plech vyložíme pečicím papírem, na něj urovnáme plátky
jablek se skořicí a vanilkovým cukrem, zalijeme piškotovým
těstem, upečeme na 180°C. Na vychladlý moučník přiložíme
druhý plech, otočíme a sejmeme papír. Uvaříme pudink,
vychladlý sešleháme se zakysanou smetanou, natřeme
na jablíčka a necháme v ledničce ztuhnout. Později doplníme
ušlehanou šlehačkou. (nebo maliny povaříme s cukrem a vodou,
zahustíme troškou pudinku, přepasírujeme zrníčka a necháme
vychladnout.

Jablka v županu

Babiččin pohlreichtův závin

Ingredience:

Ingredience:

1 listové těsto
4 jablka
hrst rozinek
1 ČL skořice mletá
1 PL cukr krupice
1 PL strouhanky
1 vejce na potření

12 PL polohrubé mouky
10 lžic mléka
2 lžíce oleje,
½prášku do pečiva,
jablka
skořice, cukr

Příprava:
Jablka oloupeme a nakrájíme dle velikosti zhruba na osminy.
Těsto rozválíme a nakrájíme z něj čtverce (cca 18ks). Doprostřed
čtverce dáme trochu strouhanky, jablko, pár rozinek, posypeme
trochou skořice a cukru nebo džem s oříškem.
Zavřeme, připíchneme párátkem, dáme na plech vymytý studenou
vodou a potřeme vejcem. Pečeme na 200ºC asi 15 minut.

Příprava:
Do mísy vsypeme polohrubou mouku, prášek do pečiva, vlijeme mléko, olej, vše
zpracujeme ve vláčné těsto, které vyválíme a posypeme nastrouhanými jablky,
posypeme cukrem se skořicí. Náplň je možné doplnit o rozinky, med, kokos,
vlašské ořechy.... Nejlepší je podávat teplý s kopečkem vanilkové zmrzliny.
Všem přeji dobrou chuť.

Jablkový koláč

Kokosový jablečník

Ingredience:
Ingredience:
750 g jablek
citrónová šťáva
160 g měkkého másla
125 g cukru
1 vanilkový cukr
špetka soli
1 ČL kůry z jednoho citronu
3 vejce
250 g polohrubé mouky
2 ČL prášku
1-2 lžíce mléka
tuk na vymazání formy
moučkový cukr na posypání
Poznámka: forma o průměru 26 cm
Příprava:
1. Jablka oloupeme, rozčtvrtíme, odstraníme části jádřinců a nakrájíme
na tenké plátky. Pokapeme citrónovou šťávou. V pánvi rozpustíme tři
lžíce másla a plátky jablek na něm krátce do zlatová opečeme. Potom
je vyjmeme a necháme vychladnout.
2. V misce ručním šlehačem rozšleháme zbytek másla. Přitom postupně
přidáváme cukr, vanilkový cukr, sůl a citrónovou kůru. Po jednom
pak přidáváme vejce a dobře je zašleháme.
3. Troubu mezitím předehřejeme na 200°C. Pak smícháme mouku s
kypřícím práškem a mlékem a vmícháme do vajec, až získáme
polotuhé těsto. Koláčovou formu vymažeme tukem, do ní nalijeme
těsto a špachtlí je shora urovnáme. Plátky jablek klademe na povrch
tak, aby se částečně překrývaly. V troubě pečeme 40-50 minut
při I8O°C.
4. Koláč vyjmeme z trouby, necháme trochu zchladnout na drátěné
mřížce a pak jej vyndáme z formy. Povrch koláče hojně pocukrujeme.

5 vajec,
4 PL cukru krupice
6 PL polohrubé mouky
½ prášku do pečiva
I. Náplň:
1 kg jablek
4 PL cukru
skořice
rum
meruňkový džem
1vanilkový pudink
II.Náplň:
100 g kokosu
150 ml mléka
3 zakysané smetany
1-2 šlehačky+ ztužovač
GRANKO, čokoládová ozdoba
Příprava:
Žloutky s cukrem ušleháme, přidáme mouku s práškem do pečiva,
nakonec sníh. Nalijeme na vymazaný.a kokosem vysypaný plech a
upečeme dorůžova při 200°C.
Jablka oloupeme, rozkrájíme na kousky a podusíme s cukrem,
skořicí a meruňkovým džemem. V troše vody rozmícháme pudink a
vlijeme do jablečné hmoty. Promícháme, asi 2 minuty povaříme a
nakonec vmícháme rum. Necháme vychladit.
Do kastrolku dáme mléko, přidáme kokos a cukr a vaříme, dokud
se mléko nevyvaří. Pozor, ať se kokos nepřipálí! Po vychlazení
smícháme se zakysanou smetanou a ušlehanou šlehačkou. Piškot
pokapeme rumem, potřeme meruňkovým džemem, jablečnou
směsí, na to kokosovou a posypeme skořicí/GRANKEM.

Kakaové jablkové řezy s tvarohem

Jablkové řezy
Ingredience:

Ingredience:
500 g polohrubé mouky
½ prášku do pečiva
200 g cukru
200 g másla
1 vejce
2 PL kakaa
Náplň:
500 g tvarohu
100 g cukru moučka
1 vejce
1 vanilkový cukr
½ l mléka
1 vanilkový pudink

500 g polohrubé mouky
1 vejce
3 lžíce mletého cukru
1 lžíce citrónové šťávy
8 PL mléka
250 g HERY
1 prášek do pečiva
špetka soli
Náplň:
1 kg jablek
2 vanilkové cukry
2 vanilkové pudinky
5 PL mletého cukru
rozinky, ořechy, mletá skořice

Příprava:
Z ingrediencí zpracujeme drobenku a nasypeme ji na velký vymazaný
a kokosem vysypaný plech. Poklademe bohatě nastrouhanými jablky,
nalijeme náplň posypeme skořicí a mandlovými/kokosovými/mandlovými
lupínky (nebo rozsekanými ořechy), bohatě pokropíme rumem a dáme péct
na 180°C cca 40 - 45 minut. Necháme dobře vychladit.

Příprava:
Z uvedených přísad vypracujeme těsto, rozdělíme ho na dva díly a
vyválíme pláty. Plát položíme na vymaštěný plech a druhým
přikryjeme náplň.
Náplň: jablka pokrájíme na kostky, přidáme vanilkový cukr, pudink,
cukr, rozinky a skořici, dobře promícháme.
Pečeme asi 30 minut na 180 °C a ke konci zvýšíme teplotu na 200 °C.

Poznámka: Náplň je dost tekutá, ale nebojte se dát hodně jablek.

Jablkový mřížkový koláč

Jablečný dort

Ingredience:

Ingredience:

Těsto:
½ kg hladké mouky
20 dkg HERY
15 dkg cukru moučky
35 dkg vařených brambor
1 vejce
1 žloutek
1 prášek do pečiva
sůl
Náplň:
sekané ořechy
jablečná zavařenina/uvařené pyré
Na potření:1 vejce

75 dkg jablek
15 dkg cukru
6 dl vody
2 vanilkové pudinky
1 balíček piškotů
zavařenina
šlehačka

Příprava:
Nastrouháme najemno vařené brambory, přidáme mouku,
HERU, cukr, vejce a žloutek prášek do pečiva a špetku soli,
Vypracujeme těsto rozdělíme na dva díly první vyválíme
na plát a přeneseme na plech vyložený pečicím papírem
potřeme jablečnou náplní a posypeme nasekanými
ořechy z druhého dílu tvoříme válečky silné asi jako
malíček a pokládáme na jablka do tvaru mřížek
potřeme rozšlehaným vajíčkem a pečeme při 180°C
asi 30 minut do růžova.
Poznámka: Pyré - jablka oloupeme, nastrouháme a vaříme
s cukrem a vodou asi 15 minut. Uvařené rozmixujeme.
Může se použít zavařenina.

Příprava:
Jablka oloupeme, nastrouháme a vaříme s cukrem a vodou asi 15
minut. Uvařené rozmixujeme ponorným šlehačem do 2 dl vody,
rozmícháme vanilkové pudinky a nalijeme do jablek a necháme
přejít varem. Do dortové formy dáme na dno piškoty, na ně dáme
vrstvu jablek, dále piškoty slepené zavařeninou a nakonec nalijeme
jablka. Dort necháme vychladit do druhého dne a ozdobíme
šlehačkou.
Poznámka: Podle toho receptu se může udělat i broskvový dort.
Vše potřebné je shodné s tímto receptem pouze místo jablek dáme
broskve.

Koláč s jablky a tvarohem

Jablkový moučník v expresním provedení

Ingredience:
Ingredience:
Piškot:
45 dkg hladké mouky
10 dkg cukru
1 HERA
2 žloutky
6 PL mléka
1 prášek do pečiva
Náplň:
25 dkg tvarohu
1 vejce
20 dkg cukru
60 dkg jablek
1 vanilkový cukr
Příprava:
Z mouky, cukru, HERY, žloutků, mléka a prášku zaděláme těsto, které
dáme na chvilku do ledničky. Mezitím si připravíme náplň: tvaroh,
vejce a cukr umícháme, jablka oloupeme a nastrouháme na slabé
plátky.
Těsto rozdělíme na polovinu a vyválíme na pečicím papíře
placku dáme do pekáčku 30x40 potřeme tvarohem na něj
dáme nastrouhaná jablka posypeme vanilkovým cukrem
vyválíme druhou placku a dobře ji přimáčkneme. Potřeme vejcem
a propícháme vidličkou pečeme 45 minut na 180°C.

180 g hladké mouky
120 g cukru krupice
3 vejce
150 g čerstvého másla/oleje
1 prášek do pečiva
špetka skořice
5 jablek(středně velkých)
PL rumu
plátek másla na vymazání formy
jemná strouhanka na vysypání
Příprava:
Do mísy nasypeme mouku s práškem do pečiva a zamícháme. Ochutíme
skořicí a osladíme. Přidáme 3 vejce, rozpuštěné máslo nebo olej, rum a
společně s nastrouhanými jablky na struhadle s velkými slzičkami vařečkou
umícháme polotuhé lité těsto. Formu na pečení vymažeme máslem a
vysypeme jemnou strouhankou. Pečeme při 175–180 °C 40 až 45 minut.
Před podáváním pocukrujeme moučkovým cukrem.
Poznámka: Ze základní dávky tuku je možno slevit až na polovinu!
Preference rozpuštěné máslo nebo kvalitní slunečnicový olej.
Forma na pečení: klasická koláčová, dortová nebo pekáček

Jablečník

Dort s jablky a tvarohem

Ingredience:

Ingredience:

4 vejce
12 dkg moučkový cukr
3 PL vody
16 dkg polohrubé mouky
½ prášku do pečiva
1 kg jablek
Krém:
15 dkg másla
20dkg cukru moučky
1 tvaroh
1 želatinový ztužovač od OETKERA

200 g hladké mouky
špetka prášku do pečiva
80 g cukru moučka
1 vanilkový cukr
špetka soli
1 vejce
120 g HERY
5 jablek
1 skořicový cukr
marmeláda světlá
Náplň:
500 g tvarohu(ve vaničce)
90 g cukru moučka
1 vanilkový cukr
3 vejce
½ pudinkového vanilkového prášku

Příprava:
Jablka oloupeme a nastrouháme na hrubém struhadle na pekáček
30x40. Dáme pečicí papír, na něj rozložíme jablka vymícháme žloutky
s cukrem a vodou do pěny přidáme mouku s práškem a sníh z bílků a
těsto nalijeme na jablka dáme péct při 200°C asi 30 minut. Po upečení
buchtu překlopíme na tácek jablky nahoru a necháme vychladnout.
Mezitím si připravíme krém: máslo s cukrem ušleháme přidáme tvaroh
a želatinový ztužovač, který připravíme podle návodu a smícháme
dohromady. Krém natřeme na vychladlou buchtu, postrouháme
čokoládovými hoblinkami a necháme v ledničce vychladit.

Příprava:
Na vále zpracujeme těsto a necháme 15 minut odpočinout v ledničce.
Zatím si oloupeme a nastrouháme nahrubo dvě jablka. Z bílků ušleháme
tuhý sníh. Ostatní suroviny na náplň dobře promícháme, lehce k tomu
vmícháme sníh. Tři jablka oloupeme a nakrájíme na tenké plátky.
Vymazanou dortovou formu o průměru 26 cm vyložíme rozváleným
těstem tak, abychom měli vyložené i okraje asi 2 cm pod vrch formy.
Posypeme nastrouhanými jablky a půlkou skořicového cukru. Nalijeme
tvarohovou náplň, uhladíme. Poklademe plátky jablek a posypeme
zbytkem skořicového cukru. Dort pečeme v předehřáté troubě na 180 °C
50 - 60 minut a necháme ho ve vypnuté troubě zchladnout. Vychladlý dort
můžeme ještě potřít rozvařenou marmeládou, aby se krásně leskl.

Jablkový dort s tvarohem nepečený

Dvoubarevné jablkové řezy

Ingredience:

Ingredience:

1 kg jablek
100 g cukru krupice
1 skořicový cukr
5 PL citrónové šťávy
2 netučné tvarohy (kostky)
250 ml smetany ke šlehání
50 g cukru moučka
20 g mleté želatiny
dětské piškoty
Na ozdobu:
trochu lískových oříšků
čokoládová poleva
kakao

500 g hladké mouky
200 g másla/HERY
200 g práškového cukru
2 vejce
4 lžíce mléka
1½ prášku do pečiva
1 vanilkový cukr
kakao
Náplň:
8 jablek
3 PL krystalu
rozinky
1 vanilkový cukr

Příprava:
Jablka oloupeme, nastrouháme nahrubo a povaříme s 200 ml
vody, krupicovým a skořicovým cukrem. Do odměrky se 100 ml
vody nasypeme želatinu a necháme 10 minut nabobtnat. Hrnec s
měkkými jablky odstavíme a po chvíli do ještě horkých, ale ne
vařících jablek vmícháme nabobtnanou želatinu a citrónovou
šťávu. Dobře promícháme. (Želatina se v horké kaši rozpustí.) Za
občasného promíchání vychladíme.
Ušleháme šlehačku. Utřeme tvarohy s moučkovým cukrem,
spojíme se šlehačkou a vše vmícháme do jablkové kaše.
Dortovou formu o průměru 26 cm vyložíme piškoty a střídáme s
tvarohovo-jablečnou kaší, nahoře skončíme kaší. V ledničce
necháme do druhého dne ztuhnout. Vyjmeme z formy na tác a
ozdobíme.
Je to nenáročný, chutný a lehký dezert.

Příprava:
Z ingrediencí uděláme těsto podobné lineckému, rozdělíme na dvě části a
jednu část obarvíme kakaem. Tmavé těsto vyválíme na tenkou placku a
pomocí válečku ji přeneseme na vymazaný a vysypaný pekáč. Jablka
okrájíme, zbavíme jádřinců a nahrubo nastrouháme na kakaovou placku.
Posypeme cukrem, vanilkovým cukrem a rozinkami. Vyválíme světlé těsto
a jablka jím přikryjeme. Vidličkou propícháme na několika místech.
Pečeme v mírné troubě (150 °C) do světlehněda. Na ještě teplé řezy
nalijeme polevu smíchanou z rozpuštěného másla, cukru, kakaa a rumu.
Vychladlé nakrájíme.

Jablečné řezy s vynikající polevou

Pudinkové řezy s ovocem

Ingredience:

Ingredience:

2 vejce
200 g pískového cukru
80 g tuku/oleje
300 g polohrubé mouky
300 g nastrouhaných jablek
1 prášek do pečiva
1 ČL skořice
citrónová kůra
nasekané ořechy a rozinky namočené v rumu(kandované ovoce)
POLEVA:
1 čokoláda na vaření
1 zakysaná smetana

500 g hladké mouky
200 g cukru moučka
1 prášek do pečiva
250 g HERY
1 vejce + 1 žloutek
2 vrchovaté lžíce zakysané smetany
2 PL kakaa
Náplň:
1 l mléka
3 vanilkové pudinky
6 vrchovatých lžic cukru
ovoce

Příprava:
Vejce s cukrem a olejem vyšleháme, přidáme nastrouhaná jablíčka a mouku
smíchanou se skořicí a práškem do pečiva.Přisypeme ořechy, rozinky a popřípadě
i kandované ovoce.
Naplníme do vymazaného a moukou vysypaného pekáčku a upečeme.
Rozpustíme si čokoládu a do ní zamícháme celý kelímek kysané
smetany.Nemusíte se bát, nic se nesrazí.
Potřeme korpus a můžeme posypat ořechy nebo kokosem.

Příprava:
Z uvedených surovin vypracujeme na vále těsto, rozdělíme na 2 stejné
poloviny a necháme chvíli odpočinout v chladnu, mezitím uvaříme hustější
pudink. Na pečícím papíře rozválíme jedno těsto a přeneseme i s papírem
na plech 30x40 cm. Nalijeme a rozetřeme horký pudink, posypeme
rybízem, borůvkami aj. (broskve, jablka a jiné větší kousky ovoce je lepší
dát dolů a pudink nalít na ně.) Rozválíme druhé těsto a pomocí válečku
přeneseme na pudink s ovocem. Pečeme v předehřáté troubě na 180°C
30 minut. Řezy krájíme, až dobře vychladnou.
Poznámka: Těsto s kakaem nebo bez, pudinky různé, ovoce různé,
možností je hodně. Moučník může být pokaždé jiný a přitom vždy
výborný.

Jablko-pudinkové řezy

Jablečný šlehačkový koláč

Ingredience:

Ingredience:

1 listové těsto
piškoty
jablka
2 vanilkové pudinky
2 PL cukru

300 g polohrubé mouky
120 g cukru moučka
150 g másla
2 vejce
10 menších jablek
Vrchní vrstva:
1 šlehačka
130 g cukru moučka
100 g hladké mouky
1 vejce
150 g másla
citrónová kůra
2 ČL cukru krupice
Skořice

Příprava:
Listové těsto rozdělíme na dvě poloviny. Na plech s pečícím papírem
dáme rozválený plát lístkového těsta, poklademe piškoty, dáme jablka
a polijeme horkým pudinkem. Pokryjeme druhým rozváleným plátem.
Vidličkou propícháme a pečeme dozlatova.

Příprava:
Vypracujeme těsto, necháme jej chvíli odpočinout v chladu (alespoň
půl hodiny až hodinu), vyválíme placku a vyložíme jím vyšší koláčovou
formu až po okraj. Oloupeme asi 10 menších jablek, pokrájíme
na plátky, pokapeme citrónovou šťávou a navrstvíme na těsto.
Ušleháme šlehačku a do ní opatrně metličkou vmícháme nadvakrát
vejce rozšlehané v másle(rozpuštěné, vychladlé), mouku s cukrem a
kůrou. Natřeme na jablka a posypeme cukrem s trochou skořice a
pečeme při 180 stupňů asi 50 minut. Pokud bude koláč příliš
tmavnout, přiklopíme pečicím papírem nebo alobalem. Krájíme až po
důkladném vychladnutí!!!! Před podáváním pocukrujeme.

SACHR dort z jablek
Ingredience:
250 g hladké mouky
300 g krupicového cukru
300 g jemně nastrouhaných jablek
100 g rozpuštěného másla
40 g kvalitního kakaa
3 vejce
1 prášek do pečiva
rybízová marmeláda/pikantní/kyselá
hořká čokoláda na vaření
šlehačka
Příprava:
Tuk, cukr a vejce důkladně ušleháme a do směsi postupně
vmícháme mouku spolu s práškem do pečiva a kakaem. Dále
přidáme najemno nastrouhaná jablka a opět zamícháme. Těsto
vlijeme do vymazané dortové formy (na spodek dáme pečicí
papír). Dort se vložíme do trouby vyhřáté asi na 180 stupňů a
pečeme ho přibližně 50 - 60 minut. Když chceme zjistit, zda je
hotový, zapíchneme do něj špejli. Po upečení vyndáme zchladlý
dort z formy, uprostřed ho rozkrojíme a pořádně pomažeme
marmeládou. Nakonec vršek dortu polijeme čokoládovou polevou a
dáme odpočinout do ledničky. Při posledním pečení jsem do těsta
omylem přidala o 50 g mouky více, a abych výsledek zachránila,
přilila jsem tam asi 100 ml podmáslí a pravděpodobně se budu
snažit splést se i příště, protože dort byl vynikající.
Poznámka: stačí čokoládová poleva (rozpustit jednu hořkou
čokoládu spolu s asi 2 - 3 lžícemi másla)
Při posledním pečení do těsta autorka omylem přidala o 50 g
mouky více, a aby výsledek zachránila, přilila tam asi 100 ml
podmáslí a pravděpodobně se bude snažit splést i příště, protože
dort byl vynikající.

Jablkový moučník
Ingredience:
40 dkg moučkového cukru
3 vejce
3 lžíce vlažné vody
1 vanilkový cukr
1 citron. cukr (nebo citrónové aroma)
45 dkg strouhaných jablek
45 dkg hladké mouky
1 ½ prášku do pečiva
Poleva:
10 dkg mouč. cukru
10 dkg másla
1 lžíci SOLAMYLU
2 lžíce mléka
Příprava:
Ušleháme cukr, vejce, vodu a vanilkový cukr do pěny. Na nudličky
nastrouháme jablka (možno i se slupkou) a smícháme mouku s práškem
do pečiva. Jablka a mouku zlehka zamícháme do vaječné pěny. Na tukem
vymazaný a hrubou moukou vysypaný pekáč rozetřeme těsto a dáme
do středně vyhřáté trouby péct asi na 25 až 30 minut.
Poleva: uvaříme ve vodní lázni uvaříme a polevou potřeme chladný
moučník.

Babiččin rychlý jablkový koláč

Slavnostní jablkový dezert
Ingredience:

Ingredience:
Těsto:
600 g nastrouhaných jablek
200 g krupicového cukru
400 g hrubé mouky
3 vejce
1 vanilkový cukr
1 skořicový cukr
vlašské ořechy
rozinky
2dl oleje
1 ČL sody
malý panák rumu
Poleva:
100 g čokolády
120 g másla
Příprava:
Rozinky obereme, překrojíme a na chvíli namočíme v rumu. Všechny
suroviny dáme do mísy, přidáme rozinky i s rumem a umícháme. Těsto
rozetřeme na vymazaný a hrubou moukou vysypaný plech a upečeme.
Upečený a vychladlý koláč polijeme čokoládovou polevou.
Čokoládová poleva: máslo s čokoládou rozpustíme ve vodní lázni a
vymícháme dohladka.

Piškot ( suroviny na 2ks )
8 vajec
3 lžíce vody,
9 lžic cukru
10 lžic polohrubé mouky
špetka soli
½ prášku do pečiva
skořice
Mezi dva piškoty:
2 zakysané smetany
1 šlehačka
trochu cukru moučka
skořice
1½-2 kg jablek
cukr
citron
skořice
2 vanilkové pudinky
Příprava:
Piškot: K bílkům přidáme vodu a sůl a ušleháme pevný sníh. Do sněhu
zašleháme cukr. Přidáme žloutky, mouku, prášek do pečiva a skořici
a opatrně smícháme. Upečeme 2 piškoty(na pečícím papíru). Než piškoty
zchladnou, připravíme si smetanovou náplň - ušlehanou šlehačku smícháme
se zakysanými smetanami, cukrem a skořicí. Rozetřeme na piškot a
přikryjeme druhým piškotem.
Oloupaná jablka rozkrájíme na malé kousky a s cukrem, citrónovou šťávou a
skořicí dusíme, aby jablka zvláčněla - pozor - nedusit až do rozpadnutí
(množství cukru a citrónu volíme dle chuti - asi tak 6 vrchovatých lžic cukru
a 2 citrony ). Dvě třetiny jablek rozprostřeme na vrchní piškot. Zbytek jablek
necháme úplně rozvařit a rozmixujeme na kaši. Hmotu doplníme do 1 litru
vodou, přivedeme k varu a přidáme vanilkové pudinky rozmíchané v 0.2 litru
vody. Povaříme, aby vznikl tuhý jablkový pudink. Puding nalijeme na jablka
a necháme ztuhnout.
PODÁVÁME CHLAZENÉ !!!

Jablkový koláč se sněhem I

Jablkový koláč se sněhem II

Ingredience:

Ingredience:

150 g másla/HERA
150 g cukr krupice
300 g hladká mouka
1 vejce
mléko
Náplň:
800 g jablka
1 vanilkový pudink
skořice
cukr
Sníh:
4 bílky
2 PL cukru
Příprava:
Do mísy dáme hladkou mouku, cukr krupici, vejce, rozpuštěnou HERU a
mléko(cca 2 PL dle potřeby/ a uděláme těsto,které necháme
odpočinout. Jablka nastrouháme a promícháme s cukrem a uvařeným
pudinkem a skořicí. Na vymazaný vysypaný plech dáme těsto na něj
jablka a dáme péct asi tak 15-20minut. Z bílku a 2 PL cukru vyšleháme
tuhý sníh, který přidáme asi 5 minut před finálním dopečením koláče.

160 g hladké mouky
½ prášku do pečiva
50 g cukru moučka
100 g másla/HERA
2 žloutky
Náplň:
500 g jablek
60 g cukru
Sníh:
4 bílky
150 g cukru moučka
Příprava:
Na vále vypracujeme hladké těsto, které necháme v chladu půl
hodiny odpočinout. Dortovou nebo koláčovou formu (skleněné
koláčová forma průměru 28 cm) lehce vytřeme papírem od másla.
Těsto rozválíme, přeneseme do formy a upravíme. (Komu to nejde,
může vymačkat přímo ve formě, ale těstíčko se netrhá a jde to
pěkně rozválet i přenést pomocí válečku.) V předehřáté troubě na
180°C upečeme dorůžova (cca 10 minut).
Jablka nakrájíme na malé kousky, přidáme cukr a pokud je
potřeba, tak i několik lžic vody a dusíme doměkka. Vychladlá
jablka můžeme vylepšit špetkou skořice a lžící rumu. Na horký
korpus rozložíme náplň z jablek a tuhý sníh z bílků a koláč
dopečeme.(při 160°C cca 20 minut)

Zákusek s jablky

Jablečný koláč z tvarohového těsta

Ingredience:
Ingredience:
4 vejce
300 g cukru
100 ml oleje
100 ml mléka
300 g polohrubé mouky
1 prášek do pečiva
špetka soli
Krém:
250 m l šlehačky
1 vanilkový cukr
2 zakysané smetany(200 ml)
2 PL cukru
Na karamelová jablka:
1 kg strouhaných jablek
2 PL cukru
1 skořicový cukr
2 balíčky čiré želatiny
Příprava:
Žloutky vyšleháme s cukrem a špetkou soli, přimícháme olej, mléko, mouku
smíchanou s práškem do pečiva a tuhý sníh z bílků. Těsto vylijeme na plech
a pečeme při 180ºC.
Krém:
Šlehačku vyšleháme s vanilkovým cukrem dotuha, vmícháme do zakysané
smetany a podle chuti dosladíme. Krém natřeme na těsto a dáme vychladit.
Karamelová jablka:
Na pánvi zkaramelizujeme cukr a krátce na něm opečeme nastrouhaná
jablka se skořicovým cukrem. Vymačkáme přebytečnou šťávu a jablečnou
směs rovnoměrně rozetřeme na vychladlý krém. Dortovou želatinu
připravíme podle návodu, vlažnou želatinou polijeme povrch koláče
v tenké vrstvě a necháme na chladném místě ztuhnout.

150 g tvarohu
120 g celozrnné jemně mleté pšeničné mouky
80 g hladké pšeničné mouky
60 g másla
špetku soli
400 g okrájených jablek (cca 4 jablka)
50 g lískových ořechů
50 g mandlí
½ balení vanilkového pudinku
30 g medu
1 ČL třtinového cukru
1 ČL skořice
Příprava:
Nejprve si připravíme těsto – smícháme mouky, tvaroh, máslo a špetku soli.
Vypracujeme mírně lepivé těsto, které zabalíme do potravinové fólie a dáme
odpočinout do ledničky.
Mezitím si nastrouháme jablka a nameleme ořechy. Vše smícháme s medem,
skořicí a polovinou balení pudinkového prášku.
Těsto vyválíme a vložíme do koláčové formy, kousek těsta dáme stranou.
Naplníme jablko-ořechovou směsí.
Ze zbylého těsta vykrajujeme různé tvary – hvězdičky, srdíčka – a jimi koláč
ozdobíme.
Posypeme lžičkou cukru a pečeme v rozpálené troubě cca 40 minut

Rychlý jablkový perník

Jablkový dort s mascarpone
Ingredience:

Ingredience:
300 g polohrubé mouky
200 g cukru písek
3 PL kakaa
100 ml oleje
100 ml mléka
2 vejce
3 jablka(větší)
1 PL sody BIKARBONA
1 ČL perníkového koření
čokoládová poleva

450 g polohrubé mouky
450 g nastrouhaných jablek
300 g cukru
3 vejce (celá)
6 lžic mléka (vlažného)
100 g tuku (rozpuštěného)
2 prášky do pečiva
3 PL kakaa
1 lžičku koření na perník (nemusí být)
Poleva: čokoládová: 100g hořké čokolády,
zakysaná smetana(vmíchat do čokolády)

Příprava:
Mouku, cukr, kakao, olej, mléko, vejce, perníkové koření smícháme ve větší
míse. Jablka nahrubo nastrouháme, přidáme do směsi, přidáme sodu a vše
nalijeme na vymazaný vysypaný plech. Pečeme při 180ºC cca 30minut.
Nahoru můžeme dát libovolnou polevu nebo jen posypat práškovým cukrem

3 vejce
90 g krystalového cukru
3 PL oleje
70 g hladké mouky
20 g kakaa
špetka perníkového koření
(NE kypřicí prášek do pečiva!)
Jablkový puding:
1 kg očištěných a oloupaných jablek
100 g krystalového cukru
100 ml vody(na podlití)
2 vanilkové pudinky
200 ml vody
Mascarpone krém:
250 g mascarpone
1 vanilkový cukr
1-2 PL práškového cukru
250 ml smetany 33%
1 ztužovač šlehačky
Příprava:
Bílky vyšleháme dotuha. Do vyšlehaných bílků za stálého šlehání po lžících
přidáváme cukr a spolu dobře prošleháme. Následně za stálého pomalého
šlehání přidáváme po jednom žloutků střídavě s olejem. Nakonec už jen
ručně velmi zlehka promícháme přesetou mouku s kakaem a perníkovým
kořením. Těsto přelijeme do vymaštěné a moukou vysypané formy na dortu
(průměr cca 26 cm). Korpus pečeme při 175°C asi 20 minut. Korpus
necháme vychladnout ve formě.
Jablkový puding:
Jablka nakrájíme na menší kousky, přidáme cukr a podlijeme vodou. Směs
vaříme doměkka. Když se jablka úplně nerozvaří, tak je jemně rozšťoucháme
vařečkou, aby v pudinku zůstaly i menší kousky jablek. Pudinkové prášky
rozmícháme ve vodě a za stálého míchání přiléváme do vroucího jablkového
pyré (musíme dobře míchat, puding rychle houstne). Jablkový pudink
necháme dobře vychladnout.
Krém z mascarpone:
Vyšleháme šlehačku se ztužovačem, mascarpone ručně smícháme ručně
s práškovým a vanilkovým cukrem. Směs z mascarpone potom přidáváme po
lžících do vyšlehané smetany. Opatrně natřeme na vychladlý jablkový pudink
a dáme ztuhnout, můžeme ozdobit šlehačkou a ozdobnými perličkami.

Tvarohové řezy s jablky

Tvarohová buchta s jablky

Ingredience:

Ingredience:

300 g hladké mouky
50 g cukru
200 g HERY
1 vejce
Tvarohová hmota:
500 g měkkého tvarohu
3 vejce
1vanilkový cukr
100 g cukru
1 vanilkový pudink
šťáva z jednoho citrónu
Náplň:
3 jablka
2 PL cukru
rozinky

1 kg tvarohu(vanička)
90 g másla,
150 g moučkového cukru
2 vanilkové cukry
4 vejce
5 PL hrubé mouky
1 prášek do pečiva
2-3 jablka (nebo jiné ovoce)

Příprava:
Všechny suroviny na těsto zpracujeme a necháme v chladu asi půl hodiny
odležet. Tvaroh rozmícháme se žloutky, oběma cukry, pudinkovým práškem,
citrónou šťávou a zlehčíme sněhem z bílků. Plech pokryjeme rozváleným
těstem a rukama zvedneme okraj. Posypeme nakrájenými jablky, rozinkami
a cukrem. Zakryjeme tvarohovou hmotou a pečeme při 180ºC asi půl hodiny.
Nakrájené řezy pocukrujeme.

Příprava:
Z bílků si ušleháme sníh. Tvaroh, moučkový cukr, vanilkové cukry,
žloutky a máslo vymícháme (el. šlehačem). Do vymíchané hmoty přidáme
prášek do pečiva a hrubou mouku a promícháme (opět šleháme).
Nakonec opatrně přimícháme sníh z bílků (ručně). Hotové těsto nalijeme
na vymazaný a moukou vysypaný plech a poskládáme na něj jablka.
Pečeme dorůžova asi 40 minut při 185ºC.

Jablečné koblížky

Jablkové růžičky

Ingredience:

Ingredience:

250 g polohrubé mouky
3 vejce
3 PL cukru krystal
1 vanilkový cukr
1 prášek do pečiva
2 PL rumu
špetka soli

jablka
listové těsto
skořicový cukr
moučkový cukr
marmeláda

Příprava:
Oloupaná jablka nastrouháme nahrubo a smícháme v míse se všemi
ingrediencemi a necháme 15 minut odležet. Lžící odebíráme menší kousky
těsta a smažíme z obou stran ve vyšší vrstvě oleje. Nesmažíme moc zprudka.
Poznámka: koblížky budou tmavší

Příprava:
Jablka rozkrojíme a vyjmeme jádřince. Následně je pokrájíme na zhruba
jeden až dva milimetrové plátky. Poté vyválíme listové těsto a rozkrájíme
na pěticentimetrové proužky. Ty z poloviny potřeme připravenou
marmeládou a zasypeme trochou skořicového cukru, na který položíme
několik plátků jablek, vše pak překryjeme druhou polovinou těsta.
Jednotlivé pláty těsta pak z jedné strany zavineme, aby vznikla
»růžička«. Vše pak dáme na pečící papír a vložíme na čtvrt hodiny
do rozpálené trouby (200ºC). Upečené růžičky pak lehce zasypeme
moučkovým cukrem. A můžeme podávat!

Alsaský jablečný koláč

Jablečný koláč se zakysanou smetanou

Ingredience:
100 g polohrubé mouky
100 g hladké mouky
40 g moučkového cukru
100 g másla
1 žloutek
špetka soli
2-3 PL studené vody
Náplň:
500-750 g kyselých jablek
2 lžíce citrónové šťávy
100 g krupicového cukru
3 vejce
1 vanilková tobolka
1/8 l smetany 33%
Příprava:
Prosejeme mouku, k mouce přidáme máslo, cukr, žloutek, a špetku
soli promícháme v těsto, které je podobné drobence. Zapracujeme
studenou vodu. Hladké těsto potom zabalíme a dáme minimálně
na půl hodiny odležet do lednice. Jablka oloupeme, rozčtvrtíme a
vykrojíme jádřince. Čtvrtky jablek hustě napříč pokrájíme a pokapeme
citrónovou šťávou. Troubu vyhřejeme na 175°C a dno dortové formy
vyložíme pečícím papírem. Těsto rozválíme a přeneseme ho
do dortové nebo koláčové formy o průměru 26 cm. Těsto přitiskneme
i ke stěnám formy. Poté ho propícháme vidličkou a obložíme čtvrtkami
připravených jablek. Koláč pečeme 20-30 minut na druhé příčce
trouby. Náplň: Cukr a vejce vyšleháme do pěny. Vanilkovou tobolku
podélně rozřízneme, vyškrábneme semínka a spolu se smetanou
zamícháme do vaječné pěny. Směsí zalijeme koláč a pečeme dalších
25 minut.
Poznámka: Před podáváním úplně vychladíme (tedy alespoň část
dortíku si dopřejte vychlazený... )

Ingredience:
20 dkg polohrubé mouky
1 prášek do pečiva
10 dkg cukru moučka
1 dl oleje
1½ dl mléka
1 vejce
Náplň:
6 jablek
2 dl vody
1 vanilkový pudink
800 g zakysané smetany
100 g kokosu
1½ dl mléka
2 hrsti dětských piškotů
Příprava:
Nejdřív zapneme troubu a necháme ji vyhřát na 180ºC. Mezitím si
nachystáme těsto. Do mísy nasypeme mouku, prášek do pečiva a cukr a
vše promícháme. Pak přidáme všechny zbývající suroviny (olej, mléko a
vajíčko) a ze všeho ušleháme hladké těsto. Tuto směs nalijeme
do vymazané a vysypané formy a dáme na 15–20 minut péct.
Náplň: Do rendlíku vložíme nahrubo nastrouhaná jablka, zalijeme je
vodou, ve které jste předem rozmícháme pudinkový prášek, necháme
krátce svařit a dáme směs vychladnout. Nakonec v mléce svaříme kokos
a vmícheáme jej do zakysané smetany. (Pokud máte v oblibě sladší
moučníky, můžete do smetany a jablek přidat trochu cukru.) Na upečený
korpus navrstvíme vychladlá jablka, ta pokladme dětskými piškoty a
navrch zarovnáme do formy zakysanou smetanu. Koláč překryjeme
potravinovou fólií, aby neokoral, a vložíme jej ztuhnout do ledničky.
Poznámka: Na 1 formu o průměru 22–24 cm

Jablečný koláč s růžemi
Ingredience:
t
150 g hladké mouky
25 g cukru
120 g másla
1 PL studené vody
Náplň:
400 g měkkého tvarohu
2 žloutky
1 vanilkový cukr
100 g cukru
30 g másla
1 vanilkový pudink
4 jablka červené barvy
1 citron

Jablečné řezy I
Ingredience:

1

Příprava:
Mouku prosejeme, přidáme cukr a studené máslo nakrájené na malé
kostičky. Přidáme vodu a vypracujeme těsto, které dáme v folii na půl
hodiny odpočinout do lednice. Poté ho vyválíme a přeneseme do
vymazané formy s vyšším okrajem. Těsto propícháme vidličkou a pečeme
na 180ºC cca 15 minut. V misce vyšleháme cukr se změklým máslem,
postupně přidáme tvaroh, žloutky a nakonec pudinkový prášek.
Hmotu naneseme na předpečený korpus. Jablka rozkrájíme na poloviny,
odstraníme jádřinec a škrabkou na brambory krouháme tak, aby plátky
jablek měly vždy nahoře okraj s červenou slupkou. Plátky jablek si
pokropíme citrónovou šťávou aby nám nezhnědly. Pak z nich smotáme
malé růžičky, které napícháme těsně vedle sebe do tvarohové hmoty.
Pokračujeme dokud nezaplníme celý povrch koláče. Koláč pečeme
při 180º C cca 35-40 minut.
Poznámka: Pokud se vám podaří srolovat růžičky, úspěch zaručen. Pokud
ne, zapíchejte plátky do tvarohu jako na obrázku vpravo :)

500 g polohrubé mouky
1 prášek do pečiva
1 HERA
2 vejce
120g cukru moučky
trochu mléka
tuk na plech
Náplň:
1 ½kg jablek
3 vanilkové pudinky
8 PL cukru
skořice a dle chuti můžete přidat do náplně ořechy nebo rozinky

Příprava:
Ze všech surovin vypracujeme těsto a necháme odpočinout v chladu. Jablka
oloupeme, odstraníme jádřince a nakrájíme na kousky, ke kterým vmícháme
vanilkový pudinkový prášek a necháme asi 15 minut stát. Těsto rozdělíme
polovinu a vyválíme dvě placky. Na jednu dáme náplň, posypeme skořicí
a přikryjeme druhou. Pečeme ve vyhřáté troubě dozlatova!
Tip: Pokud chcete, aby byl povrch koláče krásně zlatavý, před pečením
ho pomažte vodou.

Jablečné uzlíky

Jablečné uzlíky z tvarohového těsta
Ingredience:

Ingredience:
2 jablka
24 ČL perníku
250 g polohrubé mouky
24 ČL marmelády
2 PL cukru moučka
1 balíček tvarohu
1 vejce
1 HERA
6 vlašských ořechů
Příprava:
Z HERY, tvarohu a mouky vypracujeme vláčné těsto, které necháme
chvíli odpočinout. Zatím si připravíme jablíčka. Zbavíme je jádřinců
a nakrájíme na kousky asi 2x2x2 cm. Je docela dobré, jablka oloupat,
ale není to nutné. Těsto vyválíme na placku 2 mm tlustou a nakrájíme
na čtverečky tak 8x8 cm. Z uvedené dávky jich je asi 24 kusů.
Na čtvereček dáme tři kousky jablka, lžičku marmelády, lžičku
strouhaného perníku. Rohy čtverečku zvedneme a spojíme, aby nám
nevytekla marmeláda. Klademe na plech, potřeme ušlehaným vejcem
a navrch dáme čtvrtku ořechu. Pečeme na 170ºC dozlatova. Ještě teplé
jablečné uzlíky pocukrujeme.

4 jablko
1 ČL mleté skořice
2 PL cukru krupice
Těsto:
250 g másla/HERY
360 g polohrubé mouky
250 g měkký tvarohu
Na obalení:
mletá skořice
cukr moučka
Příprava:
Připravíme těsto z měkkého tvarohu, polohrubé mouky a tuku.
Těsto vypracujeme do hladkého nelepivého bochánku. Pokud se těsto
lepí, přidáváme po lžičce polohrubou mouku, až je těsto nelepivé a
vláčné. Těsto dáme do chladu odpočinout. Jablka oloupeme a zbavíme
jádřinců. Nakrájíme jablka na malé kousky nebo nahrubo
nastrouháme. Do jablek přidáme dvě lžíce cukru, jednu lžičku skořice a
vše promícháme. Vychlazené těsto rozdělíme na 32 dílků. Z každého
dílku v ruce vytvoříme kulatou placku, na kterou vložíme lžíci jablečné
směsi. Okraje spojíme dokola k sobě tak, že vznikne malý uzlík.
Jablkové uzlíky pokládáme na pečícím papírem vyložený plech a
vložíme do předem vyhřáté trouby. Pečeme 25 minut při teplotě
180°C. Jablkové uzlíky po vychladnutí obalíme v moučkovém cukru
se skořicí a můžeme podávat.

Jednoduchý super rychlý koláč

Jablečné pusinky
Ingredience:

Ingredience:
1 balíček listového těsta
1 balení cukrářských piškotů
2 jablka
2 tvarohy(250 g)
1 vanilkový cukr
1 vejce
práškový cukr
rum (není podmínkou)
Příprava:
Listové těsto vyválíme, rozprostřeme na pečící papír a vložíme na plech. Do
středu naskládáme »harmoniku« z cukrářských piškotů, které jsme pokapali
rumem a oloupaná, nakrájená na křížaly jablka.
Na piškoty a jablka rozprostřeme tvaroh ochucený práškovým a vanilkovým
cukrem. Těsto kolem náplně potřeme rozšlehaným vejcem. Přeložíme okraje
těsta a opět i svrchu potřeme vajíčkem.
Pečeme v předehřáté troubě na 150°C přibližně 20-25 minut. Po vychladnutí
nakrájíme na porce a podáváme se šlehačkou. Výborná je i zmrzlina.

250 g polo/plnotučného tvarohu
250 g hladké mouky
250 g másla
jablka
cukr krupice
skořice
moučkový cukr
Příprava:
Máslo nastrouháme, necháme změknout a přidáme mouku a tvaroh.
Těsto propracujeme, dáme na hodinku odpočinout do lednice. Mezitím si
připravíme jablečnou náplň. Asi čtyři středně velká jablka oloupeme,
zbavíme jádřinců a nastrouháme nahrubo. Směs dáme do kastrůlku
a dusíme do změknutí. Přidáme cukr dle chuti, skořici a necháme
vychladnout.
Odleželé těsto rozdělíme na tři díly. Každý díl vyválíme a skleničkou
vykrajujeme kolečka. Doprostřed koleček kydneme trochu jablečné náplně
a přehneme kraje. Pečeme ve vyhřáté troubě na 180ºC.
Mají se péct 10 minut dozlatova, pečeme asi tak 15 minut dokřupava.
Po těch 10 minutách se okraje rozlepí a udělá to takový »škleb«.
Pusinky jsou pak křupavější. Musíme dávat pozor, abychom je neupražili.
Po těch 10 minutách u trouby číháme a sledujeme, kdy už pusinky
»puknou« a začnou hnědnout. Ještě horké obalíme v moučkovém cukru.
První várka nikdy nestačí vychladnout.
Poznámka: Uvedené množství je asi na tři plechy.

Jablečné řezy II
Ingredience:
4 vejce
150 g cukru krupice
4 PL horké vody
4 PL oleje
240 g polohrubé mouky
½prášku do pečiva
Na čepici:
750 g jablek
180 g krystalového cukru
1 vanilkový cukr
4 dl vody
2 vanilkové pudinky
1-2 lžíce citrónové šťávy
Příprava:
Žloutky s cukrem vyšleháme do pěny. Za stálého šlehání pomalu přilijeme
horkou vodu a olej. Zašleháme do pěny. Postupně po částech vmícháme
střídavě mouku smíchanou s práškem do pečiva a sníh z bílků. Těsto
rozetřeme na plech vyložený papírem na pečení a ve vyhřáté troubě
upečeme dorůžova (200°C, asi 10 - 15 minut). Jablka oloupeme, zbavíme
jádřinců a nakrájíme na kostičky. Podlijeme polovinou vody, zasypeme
cukrem a uvaříme doměkka (asi 5 minut). Ve zbývající vodě rozmícháme
pudinkový prášek a vlijeme do rozvařených jablek. Za stálého míchání
povaříme asi 2 minuty, odstavíme a ochutíme citrónovou šťávou.
Chvilku necháme vychladnout (až není hmota vařicí), nalijeme ji na vychladlý
moučník. Rozetřeme po celé ploše a po vychladnutí dáme ještě pořádně
ztuhnout do ledničky.

Jablečné řezy se šlehačkou
Ingredience:

200 g polohrubé mouky
200 g krystalového cukru
4 vejce
100 ml voda
100 ml olej
2 vanilkové pudinky
2 šlehačky
1 vanilkový cukr
čokoláda
1 kg jablek
Příprava:
Z vajec, vody, cukru, oleje a mouky vyšleháme těsto. Vylijeme
na vymaštěný a pomoučněný plech. Pečeme ve vyhřáté troubě
při 200°C 8-10 minut.
Jablíčka oloupeme a nakrájíme na kostky. Podlijeme trochou
vody a dáme společně s vanilkovým cukrem uvařit doměkka.
Ještě teplé rozmixujeme, uvaříme pudinky s 500ml vody.(velmi
hustá kaše) Vlažný pudink smícháme s jablky. Takto
připravenou jablečnou náplň rozetřeme na vychladlé těsto.
Dáme zchladit do lednice. Až je koláč dostatečně studený(1-2
hodiny), dáme na vrch šlehačku. Posypeme strouhanou
čokoládou a dáme přes noc do chladničky.

Domácí LISTOVÉ TĚSTO

Nedělní žloutkové řezy

Ingredience:
Ingredience:
250 g polohrubé mouky
250 g másla
150 ml vody
sůl
1 PL citrónové šťávy
Příprava:
1. Z mouky oddělíme asi 70 g a s máslem důkladně propracujeme. Vytvoříme
bochánek, který vytvarujeme do čtverhranné cihly a dáme do lednice
odpočinout.
2. Zbytek mouky dáme na vál, uděláme do něj důlek,
přidáme citrónovou šťávu a postupně přiléváme vodu se
solí. Vypracujeme »vodánek«. Pokud se těsto nechce
spojit, přisypeme trochu mouky. »Vodánek« musí být
hladký, lesklý a suchý. Hotové těsto dáme také
do ledničky.
3. Po vychladnutí »vodánek« vyválíme do tvaru
čtverce na plát silný asi 1 cm. Do středu dáme
tukové těsto.

4. Rozváleným »vodánkem« co nejlépe překryjeme tukové
těsto - rohy těsta složíme k sobě do tvaru obálky a hrany
trochu přitiskneme. Vzniklý čtverec otočíme a těsto
vyválíme na obdélník.

listové těsto
Krém:
500 ml mléka
2 vanilkové pudinky
1 vanilinový cukr
250 ml smetany 33%
(nebo 100 g másla)
1 ztužovač šlehačky
1 PL moučkového cukru
Poleva:
200 g moučkového cukru
3 - 4 PL horké vody
3 PL citrónové šťávy
1 ČL kakaa
Příprava:
Listové těsto rozdělíme na dvě části a rozválíme natenko. Vložíme do
předehřáté trouby na 180°C a pečeme dozlatova(asi 40 minut).
Z mléka, pudinku a vanilkového cukru uvaříme hustý pudink, který
necháme za občasného míchání vychladnout. Smetanu ušleháme se
ztužovačem a cukrem dotuha a pak ho lehce vmícháme do pudinku.
Pokud máme hrudky, rozmixujeme (ponorným mixérem).
Jednu část upečeného těsta potřeme krémem, přiklopíme druhou částí.
Povrch potřeme připravenou polevou - smícháme dohromady cukr s
vodou a citrónovou šťávou. Trochu polevy si odložíme a obarvíme ji
kakaem/džemem. Cukrářským sáčkem nakreslíme pruhy přes světlou
polevu a párátkem tvoříme závěrečnou dekoraci.
Poznámka: * Do žloutkových řezů patří žloutky, ale v tomto receptu
žádné žloutky nenajdete. Je to v podstatě pudinkový krém.

*
5. Pomyslně si ho rozdělíme na tři části a složíme.
Opět vyválíme zpět na obdélník. Na těsto zbytečně
netlačíme, jemně přejíždíme od středu ke krajům. Takto vyválený obdélník
ještě jednou přeložíme natřikrát, znovu vyválíme a ještě jednou přeložíme.
6. Snažíme se, aby těsto bylo pořád vychlazené, a proto
ho mezi jednotlivými převalováními dáváme na chvíli
do lednice. Po této proceduře je těsto nachystané k
pečení. Těsto rozválíme na tenkou placku a přendáme na
plech, aby se těsto moc nenafukovalo, přikryjeme ho
pečicím papírem a ještě ho zatížíme druhým plechem.
I přesto, že se moc nenafoukne, těsto bude lístkovat,
takže žádné strachy.

Těsto rozválíme na plát velký 40x30 cm. Rozkrojíme jej na 4 pásy 10
x 30 cm a uložíme na plech. Po upečení necháme pásy vychladnout.

Jablkový koláč II
Ingredience:
500 g polohrubé mouky
1 prášek kypřící do pečiva
1 vejce
3 PL mléka
3 PL cukr moučka
3 PL másla
K jablkům:
12 PL cukru moučky
4 vanilkové pudinky
Příprava:
Veškeré ingredience na těsto smícháme, aby se vytvořilo těsto a rozdělíme
na dvě půlky a dáme do lednice asi na 30 minut. Mezitím si nastrouháme
na struhadle jablka na plátky, nebo je nakrájíme na tenoučká kolečka.
K jablkům přidáme 12 lžic cukru moučky a 4 vanilkové pudinky.
Vše promícháme. Těsto vyndáme z lednice a z každé části vyválíme placku.
První placku položíme na vymazaný a moukou vysypaný plech.
Na tu souměrně rozložíme připravená jablka s cukrem a pudinkem a na ně
přidáme druhou rozválenou placku těsta.
Pečeme v předem vyhřáté troubě při 180°C cca 30 minut.

Jablečný koláč s malým podvodem
Ingredience:

1 hrnek hladké mouky
70 másla
špetka soli
špetka cukru
Na čepici:
4 PL studené vody (více či méně)
1 pudink bez vaření
½ litru mléka
5 jablek
3 ČL tmavého cukru
Příprava:
Mouku vysypeme do mísy, přidáme změklé máslo, cukr a sůl a prsty
vypracujeme žmolenku. Pak do těsta přidáme po lžících vodu, dokud
nevznikne kompaktní těsto, které jsem zabalíme do fólie a dáme na půl
hodiny do lednice odpočinout.
Mezitím si podle návodu na obalu připravíme pudink bez vaření, rozpůlíme
jablka a nakrájíme na tenké plátky (POZOR: tak, aby nakrájené plátky u
každé půlky zůstaly u sebe). Po půl hodině si těsto vyválíme na
pomoučeném válu na velikost koláčové formy a těsto vložíme.
Kraje těsta přimáčkneme k bokům formy a přebytečné těsto odkrojila.
Na těsto jsem rovnoměrně rozetřeme hotový pudink a nakrájené poloviny
jablek tak, aby mezi nimi nebylo moc místa. Pokud někde jsou mezery,
doplníme je rozkrájeným kouskem jedné půlky jablka. Nakonec jsem celý
koláč zasypeme třemi lžičkami tmavého cukru.
Koláč pečeme v předehřáté troubě při 200°C asi 40 minut.

Francouzský jablečný koláč

Jablečné koláčky z listového těsta

Ingredience:
160 g hladké mouky
1 PL cukru
170 g másla
1 vanilkový cukr
3 PL ledové
¼ ČL soli
7 jablek (Golden delicious)
50 g cukru
Příprava:
Mouku, cukr, máslo a sůl promícháme v kuchyňském robotu tak, aby
vznikla směs drobečků velkých asi jako hrášek. Přidáme ledovou vodu
a znovu v robotu promícháme. Z těsta na vále vytvoříme placku, kterou
necháme hodinu v ledničce. Z těsta vyválíme na pomoučeném vále
kruhový plát a přeneseme ho do formy na koláč.Plát by měl průměr
formy přesahovat zhruba o 5 cm. Těsto do formy lehce vmáčkneme a
zarovnáme okraje. Dáme ještě na hodinu chladit. Troubu předehřejeme
na 180 °C. Jablka oloupeme a rozkrojíme na poloviny a vyjmeme
jádřince. Pak krájíme na tenké plátky každou polovinu jablka zvlášť a
přidržujeme je u sebe. Lehce na rozkrájenou polovinu jablka zatlačíme,
aby se plátky trošku rozprostřely, a přeneseme je takto na těsto.
Postupně do formy narovnáme i další rozkrájené poloviny jablek tak,
aby tvořily vzor květiny, a zbývajícími plátky zaplníme mezery. Jablka
pak posypeme cukrem, podle chuti můžeme z doporučeného množství
ubrat, nebo na pak k němu přidat. Pokud máte sladší jablka, nebudete
patrně potřebovat všechen cukr. Zbývající máslo rozdělte na kousíčky a
přidejte je navrch. Pečeme asi 60 až 70 minut, dokud jablka
nezezlátnou.
Poznámka: * Těsto můžete připravit až tři dny dopředu.
* Forma na koláč ideálně o průměru 30 cm.

Ingredience:
listové těsto
6 jablek
skořice
cukr krupice
1 citrón
200 g meruňkové marmelády
mák (nemletý)/mandle
vejce
Příprava:
Z listového těsta vyválíme placku a nařežeme na čtverečky cca 5×5 cm.
Jablka oloupeme, zbavíme jádřinců a nakrájíme na čtvrtiny. Z citronu
vymačkáme šťávu, tu rozdělíme na polovinu. Čtvrtky těsta potřeme
marmeládou (asi 2 centimetry od kraje necháme nepotřené). Jablíčka
nakrájíme na tenké měsíčky, zalijeme je šťávou z citronu, promícháme a
rozložíme je na marmeládou potřené těsto. Rozehřejeme marmeládu se
šťávou z druhé poloviny citronu a potřeme jí povrch jablek a posypeme
nasekanými mandlemi. Jablečné koláčky z listového těsta vložíme do
vyhřáté trouby a pečeme dozlatova cca 20 - 30 minut.

Jablečný mřížkový koláč
Ingredience:
250 g hladké mouky
špetka prášku do pečiva
120 g HERY
1 žloutek
citrónová kůra
2 PL mléka
Náplň:
500 g jablek
150 g cukru krupice
3 PL lžíce strouhaných piškotů
50 g rozinek
Příprava:
Ze všech ingrediencí zpracujeme vláčné těsto, které necháme půl hodiny odležet
v chladu. Mezitím umyjeme a oloupeme jablka, zbavíme je jádřinců a nakrájíme
na kostičky. Ze dvou třetin těsta pak vyválíme asi půl centimetru tlustý plát,
položíme ho do vymazané a vysypané koláčové formy, posypeme piškoty,
jablky, lehce pocukrujeme a posypeme rozinkami. Zbytek těsta vyválíme a
vykrájíme proužky, ze kterých vytvořme na koláči mřížku.
Pečeme při 200ºC dozlatova.

Babiččiny jablečné knedlíky
I.
400 g polohrubé mouky
špetka soli
1 vejce
horká voda
3-4 jablka

II.
250 g hrubé mouky
50 g dětské krupičky
250 g tvarohu(tučný)
1 vejce
3-4 jablka
sůl
(špetka prášku do pečiva)
Poznámka: i meruňkové!

III.
250 g měkkého tvarohu
4–5 brambor(středně velkých
vařených)
1 vejce
asi 200 g polohrubé mouky
špetka soli
3-4 jablka
rozpuštěné máslo
moučkový cukr

Příprava:
Jablka oloupeme, rozkrájíme na měsíčky, které rozkrojíme na cca 3 kousky.
Na každý čtvereček dáme kousek jablka a uděláme knedlík. Těsto rozválíme
asi na půl centimetru a nakrájíme na čtverečky asi 5x5. Do těsta zabalíme
dílky jablek. Knedlíky vhazujeme do vroucí osolené vody a vaříme asi 5-10
minut. Knedlíky vaříme v osolené vodě 5-7 minut. Potom je zamícháme a
vaříme ještě 5 minut. Když knedlíky vyplavou, jeden zkusíme, je-li provařen.
Hotové knedlíky dejte do mísy, propíchejte špejlí, aby z nich utekla pára, a
polijte trochou másla, aby neokoraly a neslepovaly se.
Posypky:
1. Smažená strouhanka s cukrem - strouhanku osmažíme na másle,necháme
trošku vychladnout a potom ji promícháme s cukrem.
2. Nastrouhaný perník s cukrem, rozpuštěné máslo
3. Kakao s cukrem, rozpuštěné máslo
4. Nastrouhané vlašské ořechy s cukrem, rozpuštěné máslo
5. Skořice s cukrem, rozpuštěné máslo

Skořicový čaj podávaný v jablku

MEGA štrúdl s limetkovými křupinkami
Ingredience:
1 listové těsto
4-5 jablek
8 lžic cukru (nejlépe hnědého)
skořice
kardamom
Na křupinky:
moučkový cukr
nastrouhanou kůru z limetky

Příprava:
Vršek jablka odkrojíme nožem. Pak obkroužíme každé jablko nožem,
abychom nechali dostatečně silnou stěnu, a vnitřek vydlabeme lžičkou.
Jakmile máme jablko vydlabané, potřeme je zevnitř citrónovou šťávou,
aby nezhnědlo. Pak je používáme jako šálky na skořicový čaj, který
můžeme ještě dochutit a ozdobit skořicí, celým badyánem, hřebíčkem a
novým kořením.

Příprava:
Předehřejeme troubu na 170 stupňů a vyložíme plech papírem na pečení.
Jablka oloupeme a nakrájíme na tenké plátky (kuchyňský robot nakrájí za vás).
Těsto rozdělíme na dvě půlky a obě vyválíme na stejně velký obdélník.
Jeden obdélník vložíme na plech a druhý ještě trochu rozválíme do šířky (o 1-2
cm) a ostrým nožem vytvoříme podélné řezy s vynecháním asi 3 cm okraje na
každé straně. Na obdélník na plechu naklademe na sebe plátky jablek, každou
souvislou vrstvu posypeme cukrem, skořicí a mírně kardamomem. Nakonec
opatrně vezmeme prořezaný obdélník a rychle přeneseme na plech. Upravíme
pruhy, aby byly pravidelné a po okrajích těsta obou obdélníků přimáčkneme,
aby štrúdl těsnil.Pečeme, dokud nebude štrúdl maminkovsky zlatavý :).
Nastrouhanou kůru z limetky smícháme se lžícemi cukru a necháme »působit«.
Upečený štrúdl posypeme moučkovým cukrem a poté našimi limetkovými
křupinkami. A necháme se unášet.....

