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1. Úvod
Výroba a zpracování dortů a jiných sladkých pochoutek mě vždy velmi bavila a
zajímala. V dětství jsem doma vždycky ráda pomáhala s takovými věcmi a zůstalo
mi to až do teď. K narozeninám jsem už jako malá vždy dostávala nádherné dorty
různých barev, ozdůbek, tvarů a vždycky chutnal úžasně. Vždy jsem ráda
sledovala a pořád moc ráda sleduji různé pořady o pečení dortů, protože mě
velmi fascinovalo, jak to ti cukráři umí zpracovat, aby to vypadalo tak krásně
přitom je pod tím jen „obyčejný korpus“. Když se nudím, ráda koukám na různé
návody a přípravu dortů a vždycky mě uchvacuje, jak to může tak krásně vypadat.
Když jsem měla tu možnost si sama vyzkoušet jaké to je, zjistila jsem, že je to jen
v tom mít trpělivost a šikovné ruce. Ráda připravuji nějaké sladké koláče nebo
dorty, protože mě to prostě hrozně baví a vždycky jsem ráda, když se mi to
povede, všem to chutná a já se můžu pochválit. Někdy je ale složité sehnat
některé ingredience do určitých dortů, protože je třeba v klasickém obchůdku
neprodávají a musím si zajet do větších obchodů a někdy i do cukrářských
potřeb. Doufám, že i vás tohle téma zaujme jako mě a předám vám i nějaké nové
nebo zajímavé informace.

Obrázek 1

5

2. Pomůcky a hlavní ingredience
2.1 Pomůcky
Klasické

cukrářské

pomůcky

(dortové

formy,

kuchyňské stěrky, pečící papíry, váhy, zdobící
špičky a sáčky aj.) se dají zakoupit v obchodě, kde
mají klasické kuchyňské potřeby. Ty speciálnější
(cukrářské nože, vykrajovátka, cukrářské karty,
lopatky na dort, modelovací kostice, radýlka,
hladítka

aj.)

seženete

jen

ve

vybraných

obchodech, které se nejčastěji jmenují cukrářské

Obrázek 2

potřeby.

2.2 Hlavní ingredience
Na

každý dort

se

používají

jiné

a

rozdílné

ingredience. Na nepečené jsou jiné než na pečené
dorty a v nepečených se mouka nepoužívá a do
pečených se používá na korpus. Na nepečené se
taky nepoužívá marcipán nebo fondán a jsou od
pečených rozdílné tím, že jsou většinou polité
nějakým krémem nebo pudinkem. Nejsou pokryté
marcipánem/fondánem

ani

rozkrajované

a

Obrázek 3

promazávané. A u pečených je vždy základ mít korpus, který se rozkrajuje,
promazává a vrství na sebe. V různých amerických pořadech si ten korpus po
navrstvení na sebe různě okrajují a vytváří zajímané tvary a pak to jednoduše pokryjí
marcipánem nebo fondánem a dozdobují různými potravinářskými barvičkami nebo
ozdůbkami. Když už jsem u těch barviček, ano, dorty se dělají i malované, anebo
„pošplíchané“ přístrojem, který nazýváme Air Brush a s tím se tvoří zajímavé obrázky
na marcipánovém povrchu.
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3. Pečené a nepečené dorty
V pečených a nepečených dortech je celkem dost velký rozdíl. Pečené jsou
z korpusu a můžou být i patrové, zatímco nepečené jsou z různých krémů apod.

3.1 Pečené dorty
Pečené dorty se skládají vždy převážně z mouky, vajíčka, kypřícího prášku atd.
Když pečeme dort, který se skládá z několika vrstev korpusu, je lepší péct každou
vrstvu zvlášť. Jednotlivé vrstvy korpusu se pak slepí k sobě různými krémy, které
jsou taky různých složení. Do korpusu můžeme občas přidat i barvivo jako třeba do
dortu Red Velvet, ve kterém je ale obarvený korpus červeným potravinářským
barvivem základ. Pečené dorty jsou jednoznačně na přípravu těžší a složitější než
nepečené.

3.2 Krémy
Krémy do pečených dortů se používají různé. Např.: máslové, smetanové,
čokoládové nebo krém z mascarpone, který se používá do už zmiňovaného
dortu Red Velvet. Každý krém v každém dortu tvoří chuť a základ.

3.3 Nepečené dorty
Nepečené dorty jsou na přípravu lehčí než pečené a já osobně mám nepečené
radši. Miluju sice vyhrát si s desingem a marcipánem u pečených, ale tady na těch
miluju, jaká může být dokonalá chuť v jednoduchosti, která je připravená za pár
minut. V nepečených dortech nepoužíváme korpus, ale třeba rozdrcené sušenky
zalité máslem atd. Rozdíl není jen v tom, že se nepečou. Zatím co pečené logicky
ano, ale i v tom, že v nepečených se používají víc polevy, jsou sice jen z jedné
vrstvy, zatímco pečené můžou mít klidně 3 patra vrstev, ale nepečené dorty se dají
ztuhnout do lednice a máte mňamku pro celou rodinu. Připravila jsem si pro vás tedy
2 nepečené a 1 pečený. Doufám, že se vám budou líbit.
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4. Nejrůznější rady a typy k pečení dortů
Tahle část mé ročníkové práce je inspirována knihou ‚‚Hrníčková kuchařka‘‘ od
Jaroslavy Pechové. Nachází se zde super recepty na nejrůznější dorty, koláče,
bábovky a spoustu dalších sladkých pochoutek. Mimo to se zde nachází i rady a typy
k pečení dortů. Rozhodla jsem se, že jich sem pár vypíšu, jelikož mě to celkem
zaujalo a dozvěděla jsem se zase něco nového. Doufám, že to zaujme i vás.

-

Jestliže chcete při pečení dortu, aby těsto bylo jemné, nahraďte 1 lžíci
mouky 1 lžicí solamylu.

-

Přidáváte-li do těsta nastrouhané ořechy, současně přidejte i trochu prášku
do pečiva.

-

Do piškotového těsta lehce vmíchejte sníh z bílků až jako poslední surovinu.

-

Těsto v dortové formě shrňte od středu k okrajům, protože při pečení nejvíce
nabude uprostřed.

-

Dorty pečte ve středně vyhřáté troubě. Z nízké teploty by byl dort vysušený
a zase z vysoké teploty by se nestihl propéct a povrch by se spálil.

-

Během pečení dort na několika místech propícháte, aby mohl unikat
přebytečný vzduch a aby dort zůstal rovný.

-

Upečený dort poznáme tak, že vezmete špejli a do dortu píchnete. Pokud je
špejle po vytáhnutí suchá, tak je dort upečený.

-

Upečený dort nechte částečně vychladnout ve formě, jinak by klesl.

-

Korpus nejlépe rozříznete tak, že jej ostrým nožem po straně naříznete, do
zářezu vložíte tenký rybářský vlasec nebo řeznou niť a korpus jim rozdělíte.

-

Rozkrojené dortové pláty přenášíte pomocí papíru na pečení tak, že jej
podsunete pod jednotlivé pláty.

-

Korpus je lepší plnit krémem až druhý den.

-

Dort, který poléváte polevou, nejprve tence potřete hladkou marmeládou,
aby se zaplnily póry v korpusu a aby se zarovnal povrch.

-

Marmeládu je taky dobré namazat pod krém, aby se nevsákl do moučníku.

-

Chcete-li moučník potřený krémem polít polevou, nechte nejprve moučník
s vrstvou krému ztuhnout v chladničce.

-

Želatinu nikdy nevařte. Ztratila by želírovací schopnost.

-

Želatina potřebuje ke svému ztuhnutí čas. Čím vyšší je v moučníku vrstva
želatinové náplně, tím déle nechte moučník v chladničce tuhnout.
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5. Recept 1 – Čokoládový nepečený dort
5.1 Ingredience:
Čokoládové sušenky – 200g (koka nebo věnečky)
Máslo – 50g
Horká čokoláda – 300g
Smetana ke šlehání – 425ml
Želatinu v plátcích – 3 plátky

5.2 Pomůcky
Stěrku
Vařečku
Metličku
Šlehač
Dortovou formu
-

Je lepší použít menší dortovou formu, já použila větší a bylo to takové
rozpláclé tenoučké, ale ničemu to nevadí a nic to neovlivní, chuť je furt stejně
výborná.

5.3 Postup
-

200 g čokoládových sušenek rozdrtíme a dáme na
spodek formy.

-

Zalijeme 50 g rozpuštěného másla po celé formě a

Obrázek 4

uhladíme.
-

Vložíme na 30 min do lednice ztuhnout.

-

Rozpustíme na plotně 100 g hořké
čokolády a přidáme smetanu ke šlehaní.
Obrázek 5

Obrázek 6

-

Necháme čokoládu vychladnout.

-

Až nám čokoláda vychladne, tak ji nalijeme na sušenky a rozprostřeme po
celé formě pomocí stěrky.

-

Opět vložíme do lednice na 30 min ztuhnout.

-

Dále si připravíme plátky želatiny podle návodu uvedeného na zadní straně
obalu.

-

Mezitím si rozehřejeme 200 g hořké čokolády ve vodní lázni a poté ji musíme
nechat vychladnout.
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-

Mezitím, co se nám chladí čokoláda, vylejeme do
misky 300 ml smetany a vyšleháme ji pomocí
Obrázek 7

šlehače
-

Poté, co máme vychladlou čokoládu, tak ji
smícháme s připravenou želatinou a pořádně
promícháme.

-

Vezmeme čokoládu smíchanou s želatinou a

Obrázek 8

smícháme s vyšlehanou smetanou.
-

Nalejeme na ztuhlou vrstvu čokolády.

-

Vložíme na 2 hodiny do lednice (já to nechala až do druhého dne).

-

Podávat dort můžeme jakkoliv. Nejčastěji se podává servírovaný s ovocem.
Dozdobit si ho můžete, jak chcete, je to čistě na vás.

Obrázek 10

Obrázek 9

Obrázek 11

Obrázek 12

Přeji vám dobrou chuť.
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6. Recept 2 – Banánovo-karamelový dortík
Nejsem si jistá, jestli tenhle dort mám považovat za nepečený, jelikož se tam
peče těsto na spodek.

6.1 Ingredience
Těsto:
Hladká mouka – 150 g
Prášek do pečiva – 1/8 sáčku
Moučkový cukr – 50 g
Studené nasekané máslo – 100 g (+ na vymazaní formy)
Žloutek – 1ks
Karamelová náplň:
Karamelové salko – 1 plechovka
Smetana ke šlehání (33%) – 100 ml
Zralé a oloupané banány – 2 ks
Smetanový krém:
Mascarpone – 250g
Vanilkový cukr – 1 balíček
Moučkový cukr – 1 lžíce
Smetana ke šlehání (33%) – 125 ml

6.2 Pomůcky
Váleček
Dortová forma (o průměru cca 22 cm)
Pečící papír
Suché nebo keramické fazole
Šlehač
Zdobící sáček s hladkou trubičkou (nemusí být)

6.3 Postup
Těsto:
-

Předehřejte si troubu na 180°C.

-

Smíchejte si všechny sypké suroviny na těsto a do nich nožem v pracujte
nasekané máslo.
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-

Poté přidejte žloutek a rukama vypracujte hladké a pružné těsto.

-

Těsto rozválejte na plát a vyložte jím vymazanou dortovou formu.

-

Špičkami prstů těsto natlačte ke dnu a k okrajům.

-

Formu s těstem vyložte pečícím papírem a zatižte vrstvou suchých fazolí.

-

Dejte do trouby a pečte po dobu 25 minut.

-

Až bude těsto upečené, vyndejte z trouby a nechte vychladnout.

Karamelová náplň:
-

Svařte salko se šlehačkou (trochu salka si nechte na ozdobení).

-

Nechte vychladnout.

-

Oba dva banány podélně rozkrojte.

-

Na obvod vychladlého korpusu položte půlky banánů řezem dolů.

-

Zalijte karamelovou náplní, uhlaďte a nechte vychladit.

Obrázek 13

Obrázek 14

Smetanový krém:
-

Všechny suroviny na smetanový krém si dejte do misky
a vyšlehejte do hladkého nadýchaného krému.

-

Vyšlehaný krém přendejte do zdobícího sáčku a na
vychlazený dort nastříkejte vrstvu krému, který nakonec
ozdobíte linkami odloženého salka. Vůbec krém

Obrázek 15

nemusíte přendávat do zdobícího sáčku, stačí na to krém jen vyklopit a
rozetřít po celém dortu a pak ozdobit linkami odloženého salka (já si salko
zapomněla odložit, tak jsem to ozdobila kakaovým salkem, co jsem měla
doma)

Přeji Vám dobrou chuť.

Obrázek 16
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7. Recept 3 – Red Velvet
Red Velvet je pečený dort s obarveným korpusem do červené barvy. Je to dort
složitější na přípravu, ale jeho chuť za to stojí.

7.1 Ingredience
Korpus:
Hladká mouka – 250 g
Cukr krystal – 250 g
Máslo (pokojové teploty) – 125 g (+ na vymazání formy)
Kakao – 2 PL
Vejce – 2 ks
Sůl – ½ ČL
Vanilkový extrakt – 1 ČL
Vanilkový cukr – 1 balíček
Podmáslí – 250 ml
Červené potravinářské barvivo
Jablečný ocet – 1 PL
Jedlá soda – 1 ČL
Krém z Mascarpone:
Mascarpone – 500 g
Cukr krupice – 130 g
Citrónová šťáva – 1 PL
Zakysaná smetana – 250 g
Šlehačka – 200 ml
Ztužovač šlehačky

7.2

Pomůcky

-

Šlehač

-

Dortová forma

-

Vařečka

-

Lžičky

-

Stěrka
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7.3

Postup

-

Jako první si předehřejeme troubu na 180°C.

-

Dále si nachystáme 3 misky.

-

Do 1. misky dáme změklé máslo a vyšleháme s cukrem.
Obrázek 17

-

Za stálého šlehání přidáváme postupně vejce.

-

Do 2. misky si dáme mouku, kakao a sůl a smícháme.

-

Do 3. misky dáme podmáslí a barvivo (já měla trochu růžovou,
ale po smíchání a pečení z toho byla červená).

Obrázek 18

-

Všechny 3 misky smícháme do jedné.

-

Jako poslední si vezmeme menší mističku a smícháme
jablečný ocet a jedlou sodu a přidáme do těsta.

-

Těsto si rozdělíme na 3 stejné části.

-

Vezmeme si dortovou formu a vymažeme ji máslem a vysypeme hl. moukou.

-

Těsto si rozdělíme do 3 stejných misek, aby bylo všude stejně.

-

Vezmeme jednu část těsta, vylejeme do formy a stěrkou rozprostřeme po celé

Obrázek 19

formě.
-

Dáme do předehřáté trouby a pečeme 25-30 minut.

-

Tenhle krok opakujeme se všemi částmi těsta.

-

Mezitím, než se nám dopeče korpus, si připravíme krém.

-

Dáme si do misky Mascarpone a ušleháme ho s cukrem,
zakysanou smetanou a citrónovou šťávou.

Obrázek 20

-

Pak si ušleháme šlehačku se ztužovačem.

-

Šlehačku přidáme do misky s Mascarpone a vymícháme.

-

Až máme všechny 3 korpusy upečené a vychladlé tak si
vezmeme nějaký tác a dáme tam jednu část korpusu.

-

Pomažeme korpus krémem a dáme na něj další korpus a
Obrázek 21

poté opakujeme.
-

Až budeme mít poslední korpus, pomažeme celý
dort tak, aby byl všude pokrytý krémem.

-

Až budeme mít pomazaný dort, dáme ho na pár
hodin ztuhnout (já nechala až do druhého dne).

Obrázek 22
Obrázek 22
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Obrázek 23

Obrázek 24

Obrázek 23

Obrázek 24

Přeji vám dobrou chuť.
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Závěr
Ve svojí ročníkové práci jsem shrnula nejrůznější a nejzákladnější informace o
dortech. Vypsala jsem, jaké se používají pomůcky k pečení a zdobení dortů, hlavní
ingredience a rozdíly mezi pečenými a nepečenými dorty. Představila jsem vám své
nejoblíbenější recepty a doufám, že se budou líbit i vám. Vložila jsem sem i pár rad a
typů k pečení dortů, které jsem posbírala a vyčetla z knihy, která mě celkem zaujala
svým obsahem. Myslím si, že tato práce mi v budoucnu pomůže, když budu chtít
péct nějaké dorty pro své nejbližší.
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Resumé
The topic of my course work is cakes. I chose this topic, because I like to help with
making cakes and I simply like cakes. My course work contains basic information
about cakes, my favorite recipes and various baking tips. I hope to give you some
new information that you didn’t know.
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