stvím hnědého potravinářského
barviva rozpustného ve vodě,
po kterém těsto
hezky ztmavne.
Vysoký lesk
získáme tak, že
po upečení ještě
na plechu potřeme
perník pečlivě rozšlehaným vejcem.

Pečení perníků má svá pravidla
a zákonitosti. Připomeňme ta zásadní,
která zaručí úspěšný výsledek.

Desatero
pečení

Některé perníky v troubě tvoří
bubliny, což nevypadá dobře především na figurkách. Předejdeme
tomu tím, že perník ještě před
vložením do trouby na několika
místech propícháme vidličkou nebo
špendlíkem.

perníků

Každý druh pečiva vyžaduje jiný
postup přípravy – některá těsta odpočívají, jiná hned zpracováváme.
Perníková těsta musejí být dobře
propracovaná, zvláště ta tužší, která
vykrajujeme formičkami. Dbáme
na to, aby se všechny přísady dobře rozložily (především kypřidla).
6
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Těsto musíme stejnoměrně
vyválet, jinak budeme mít potíže
s pečením.

Troubu pro všechny druhy vyhřejeme předem. Perníky, lité řezy
a dorty pečeme zvolna, perníkové
figurky a drobné perníčky pečeme
prudce v troubě. Prvních 4–5 minut
troubu neotvíráme.

Perníky klademe na vymazané a vysypané
plechy, nebo používáme pečicí papír.
Velké perníkové tvary
(chaloupky, srdce apod.) před
pečením potřeme malým množ-

Pečivo sundáváme
z plechů ještě teplé.
Vychladlé přilne
k plechu a mohli
bychom je poškodit. V takovém případě si pomůžeme
nožem.
Teplé perníčky
pokládáme na rovnou
plochu, aby se
nezkroutily.
edice Receptář

7

Superperník
P

Bývaly časy, kdy marcipán byl tou nejvzácnější
pochoutkou. To byl také důvod, proč se tomu
nejjemnějšímu perníku říkalo marcipán.
A dostat takové marcipánové srdce z pouti,
to už byl opravdu láskyplný vzkaz…

e rníkáři v 18. století vyráběli
čtyři základní druhy perníku:
jemný marcipán, perník, černé šišky
(obdoba strouhaného perníku, používal se jako sladidlo) a drůbeřku
– ta se nejedla, pekly se z ní jen figurky
na hraní pro děti. Nejjemnější a nejdražší perníkářské zboží byly konfety,
jakási obdoba dnešních bonbonů.
Dělaly se jen na objednávku z čistého
medu a jemné mouky, tvarovaly se
v drobných formičkách.

Jemný perník
– marcipán
200 g medu, 1 vejce, 3 žloutky,
10 g jedlé sody, 150 g moučkového cukru, balíček vanilkového
cukru, 200 ml horké vody, citronová šťáva, 2 lžičky perníkového koření, 750 g hladké mouky speciál
Med zalijeme vroucí vodou a zamícháme, aby se rozpustil. Přidáme
celé vejce, vanilkový a moučkový
cukr a vše vyšleháme do pěny. Pak
smícháme všechny sypké suroviny
a do vyšlehaných žloutků střídavě přidáváme mouku a vodu a ze všech surovin pak na válu vypracujeme hladké
66
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Co se týče označení
„marcipán“, není historie
spolehlivá. Benátský rukopis
z roku 1407 odvozuje marcipán
od sedmera hubených let, kdy
se neurodilo a lidé z hladu
pojídali chléb svatého Marka
(Marci panis), malý bochníček
za tři haléře. Apoštol svatý
Marek se prý tímto sladkým
chlebem z medu a kukuřičné
mouky, sušeným na slunci živil
na poušti. Letopisy durynské
z let o málo pozdějších
spojují Marci panis se skutky
milosrdenství. V roce 1438
panoval hladomor, pekaři
v Erfurtu proto pekli sladký
chléb, který rozdávali a krmili
jím chudý lid na ukrocení
hněvu Páně. Na paměť
hladomoru pekli pak takový
chléb na den svatého Marka.
Tak se stal apoštol Marek
patronem cechu perníkářů.

těsto. Zhruba 6 hodin je necháme
v chladnu odpočinout, poté je rozválíme asi na 5 mm a vykrajujeme
různé tvary. Upečeme je a jemný
perník – marcipán je hotov, stačí jej
už jen ozdobit.

Co je marcipán?
Skutečný marcipán je cukrářská
hmota, jejímž základem jsou oloupané a rozdrcené sladké mandle
a cukr, které se prohnětou do požadované konzistence, případně se
zahřívají a odpařují do požadované
vlhkosti. Jejich vzájemný poměr
není přesně stanoven, ale obecně

platí, že čím větší podíl mandlí, tím
vyšší jakost marcipánu. V méně
kvalitních marcipánech mohou být
mandle nahrazeny např. burskými
nebo lískovými oříšky, kokosem
nebo sušeným mlékem, které je
používáno zvláště v domácích
receptech. Některé výrobky neobsahují ani minimální podíl mandlí
a mandlová chuť a vůně se docilují
použitím aromatu. Marcipán je buď
upravován pro přímou spotřebu
(do tvaru různých tyčinek, válečků
a dalších tvarů), nebo se z něj vyrábějí další výrobky či polotovary
(např. ozdoby na dorty).
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