
Bezradní porotci v soutěži o nejlepší kvasinkové veledílo 

 

6. B se téměř měsíc věnovala studiu kvasinek, zvláštních, malých, až zázračných 

organismů. Nejprve bádali, v jakých podmínkách se nejrychleji množí - sucho/ vlhko, chlad/ 

teplo. Poté je krmili cukrem, aby se kvasinky rychleji množily, pozorovali vznikající oxid 

uhličitý jako produkt rozkladu a diskutovali jsme o tom, zda vůbec můžeme jíst kynuté 

výrobky, když obsahují alkohol, který kvasinky z cukru vytvářejí. Když jsme vše vybádali, 

přešli jsme do dalšího kola, a sice soutěže “o nejlepší kvasinkové veledílo”. Soutěžící měli za 

úkol upéct cokoliv z kynutého těsta a zaslat 4 fotografie, na kterých bude zřetelné, v jakém 

prostředí se množí, čím se živí, důkaz vzniku oxidu uhličitého a hotový výrobek.  

 

V českém jazyce se zase učili, jak napsat popis pracovního postupu, což také využili  

v soutěži. Tak úžasné výsledky jsme dlouho neviděli: splněné všechny úkoly, dodržená 

kritéria, fotografie dokumentující množení kvasinek, vše popsáno slovy, a navíc ty lákavé 

dobroty! Jen nám bylo líto, že jsme v režimu distanční výuky a nemohlo dojít k ochutnávání 

výrobků. Rozhodování o vítězích bylo těžké, téměř nemožné. Porotci byli bezradní. Téměř 

všichni soutěžící vše splnili podle zadání, jediný verdikt, který jsme mohli vyřknout, tedy byl:  

NA 1. MÍSTĚ SE UMÍSTILO 11 SOUTĚŽÍCÍCH. 

 

Závěrem bych chtěla jen dodat, že je úžasné, když děti chtějí, pracují, bádají, tvoří  

a vyvozují závěry. S takovými žáky je naprosto skvělá spolupráce a všem se nám dobře učí. 

Děkujeme také rodičům, prarodičům, kteří si našli čas a s dětmi se pustili do společné práce. 

 

A pro dlouhé, zimní večery, posíláme inspiraci – recepty i fotky našich šesťáků, které 

určitě pohladí vaše chuťové buňky. 

 

Porotci Lenka Košťálová a Jana Klimtová 

 
 
 
 
 
 
 



BUCHTY S MÁKEM  
 
Našla jsem si recept s kvasnicemi: buchty s mákem.   
Těsto: Do hrnku jsem si nalila 200 g teplého mléka, 60 g čerstvého droždí a 120 g cukru a 
nechala vzejít. Mezitím jsem si do mísy nachystala 600 g hladké mouky, 4 žloutky, 50 g másla 
a půl čajové lžičky soli. Když kvásek vzešel, přimíchala jsem ho do mísy a hnětla. Těsto jsem 
nechala vykynout cca 30 min.  
Maková náplň: Do hrnce jsem dala 500 g máku, 350 g mléka, 100 g rozinek, 150 g cukru,  
150 g medu a 1 polévkovou lžíci rumu. Vaříme, dokud směs nezhoustne. Poté jsem 
nasekala 200 g ořechů a přimíchala do směsi.  
Když těsto nakynulo, vykrojila jsem si kousky těsta, roztáhla rukou, naplnila makovou náplní a 
zabalila. Potřela jsem je tukem a skládala vedle sebe na vymazaný 
pekáč. Pekla jsem je cca 45 min na 180° C. Dobrou chuť.  
 

Anička 

 

 

 

 

 

 

 

 



JAK UDĚLAT DOMÁCÍ CHLÉB  
 
Potřebujeme  
300 g mouky (pšeničná hladká nebo pšeničnožitná chlebová) + mouka na posypání  
200 ml teplé vody  
200 g kvásku  
1 lžičku soli  
1 lžičku mletého kmínu  
kmín celý na posypání  
mouka na posypání  
 
Postup  
Do mísy prosejeme mouku, přidáme sůl, kmín a promícháme. Přidáme kvásek a vodu – tu je 
potřeba přidat hned, jinak bude těsto „blemcavé“. Těsto mícháme robotem.   
Těsto vyklopíme z mísy a na pomoučeném válu ještě několikrát přeložíme, vyformujeme 
hladký bochánek a dáme do ošatky nebo nádoby v hrnci, pomoučíme a necháme kynout 3-4 
hodiny.  
V pekárně pečeme 1-2 h. DOBROU CHUŤ!  
 
Eliška B. 

 



KYNUTÉ BUCHTY  
 

Suroviny:1 20 g másla, 1 špetka soli, 0,25 l mléka, 2 ks žloutky, 1 balení vanilkový cukr, 500 g 
polohrubé mouky, 0,5 kostky droždí, 10 g cukru  
 
Těsto: Do mísy vysypeme mouku, uděláme v ní důlek a rozdrobíme do něj droždí, zasypeme 
cukrem a zalijeme vlažným mlékem. Poté přidáme dva žloutky a vypracujeme těsto, necháme 
půl hodiny vykynout na teplém místě.  
Po vykynutí těsto propracujeme a rozdělíme ho na menší části. Z těchto částí uděláme 
placičky, na každou placičku dáme 1 lžičku povidel, zaděláme je do tvaru buchet a přemístíme 
je do pekáče, který ještě před tím vymažeme máslem. Poté pomažeme máslem i buchty a 
dáme je do trouby na 150 stupňů tak dlouho, dokud povrch buchet nezezlátne    

  
Terka K. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



DOMÁCÍ BAGETKY 
 
Je neděle a nemáte čerstvé pečivo? Vyzkoušejte rychlý recept na výborné domácí bagetky.   
Suroviny:   

 400 g hladké mouky   
 špetka soli  
 350 ml perlivé vody  
 1 balení droždí  
 1 lžíce medu  
 200 ml vlažného mléka  

  
Do misky s mlékem rozdrobte droždí. Nechte asi 15 minut na teplém místě, dokud 
nevznikne kvásek.  
Mouku smíchejte se solí. Uprostřed lžící utvořte důlek. Opatrně přidejte kvásek.  
Zapněte robota a ke směsi přilijte všechnu perlivou vodu. Těsto na bagety je mnohem řidší, 
tak se nevyděste. Míchejte na střední rychlost.  
Až se voda s těstem trochu zapracují, přidejte lžíci medu. Nechte robota pracovat, dokud 
nebude těsto úplně hladké. Pokud nemáte robota, můžete umíchat ručně.  
  
Těsto zasypte moukou tak, aby skoro nebylo vidět. Přikryjte utěrkou a dejte kynout alespoň 
na 1 hodinu.  
Po hodině vyklopte těsto na pomoučenou plochu, rozdělte na 4 díly a vytvořte z nich válečky. 
Trochu je zamotejte, jako když ždímáte ručník.  
Bagetky položte rovnou na plech vyložený pečicím papírem. Zajistěte dostatečné mezery, aby 
se bagetky neslepily a rostly nahoru a ne do stran. Nechte ještě 30 minut odpočívat.   
Rozpalte troubu na 230 stupňů. Bagety dejte do středu trouby a pečte asi 15-20 minut. Musí 
být lehce hnědé.  
Nejlépe je ihned dejte na mřížku, aby pod nimi proudil vzduch. Zůstanou tak křupavé ze všech 
stran.   
DOBROU CHUŤ! 
 
Adam 



 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



POVIDLOVOTVAROHOVÉ KOLÁČE  
  
Suroviny:      

        
500 g hladké mouky  
150 g cukru krupice  
100 g Hery  
1 kvasnice  

4 vejce 
1/3 l mléka  
1/2 lžičky soli 
1 tvaroh  

Povidla  
Rozinky  

  
Víme:  

Aby těsto nakynulo, musíme dát kvasinkám živiny, mouku nebo cukr, mléko 
nebo vodu a teplo.   

Postup:  

Do mísy dáme polovinu mouky, cukr a sůl. Do důlku rozdrobíme kvasnice a zalejeme teplým 
mlékem. Počkáme, až se kvasinky začnou množit a mléko napění.             

Přidáme 2 žloutky a zapneme robota. Postupně přidáváme rozehřátou Heru a mouku, až 
vznikne měkké těsto. Mísu dáme na topení a přikryjeme ji utěrkou. Počkáme, až těsto 
vykyne.  

Vykynuté těsto vyndáme na pomoučněný vál. Těsto rozdělíme na dva velké a osm malých 
bochánků a necháme odpočinout.   

Zatím si připravíme 
tvaroh. Rozmícháme si 
ho s jedním 
vejcem, mlékem a 
cukrem.   

Z 
bochánků vytvarujeme 
koláče. Okraje natřeme 
rozšlehaným 
vejcem. Na 
koláče dáme povidla, 
tvaroh a rozinky 
(můžeme nebo 
nemusíme).  

Pečeme v ohřáté troubě 
při 150° C asi 20 min.  

 

DOBROU CHUŤ!  

Eliška M. 



KVÁSKOVÝ CHLEBA 
Suroviny:  
300 g hladké mouky  
150 g žitné mouky  
320 g vody  
10 g soli  
3 lžíce kvásku  
  
Kvásek vyndáme z lednice a necháme ho několik hodin v teple, aby začal pracovat. V teple se 
zvětší a víc bublá. Když je kvásek připravený, tak si připravíme těsto. Smícháme všechny suché 
přísady, pak přidáme teplou, ne horkou, vodu a kvásek. Dáme do robota a uhněteme těsto. 
Těsto dáme pak na 10 hodin vykynout k teplu. Po 10 hodinách ho vyklopíme na utěrku 
posypanou moukou. Takhle ho necháme kynout ještě další 2 hodiny. Asi po 
hodině předehřejeme troubu na 220 °C, dáme do ní prázdný hrnec s pokličkou. Do vařícího 
hrnce po hodině vyklopíme těsto z utěrky. Přikryjeme pokličkou a pečeme v troubě asi 25 
minut, pak ještě 20 minut bez pokličky. Upečený chleba necháme chvíli vystydnout. Pak je 
hotový. Nejlepší je s máslem.   
 
 Kryštof 

   
 

 



PEČEME VDOLKY  
Budeme potřebovat: 250 ml vlažného mléka, 150 ml oleje, ½ kg hladké 
mouky, špetku soli, 2 lžíce cukru a ½ kostky droždí.  
Postup přípravy:  
Nejprve si připravíme kvásek. Kvásek uděláme tak, že si dáme trochu ohřát mléko a přidáme 
do něj droždí, cukr a špetku mouky. Zatím co kvásek kyne, dáme si do mísy všechny suroviny 
a promícháme. Po vykynutí kvásek přidáme k ostatním surovinám a měchačkou dobře 
propracujeme. Poté dáme těsto vykynout na teplé místo. Obvykle těsto kyne zhruba jednu 
hodinu.  
Po vykynutí rozválíme těsto na placku asi 2 cm vysokou a necháme těsto znovu chvíli vykynout, 
poté pomocí skleničky vykrojíme do těsta vdolky. Uprostřed každého vdolku uděláme důlek.  
Vdolky se smaží velmi rychle, proto bychom neměli odcházet pryč. Smažíme je ve středně 
rozpáleném oleji.  
Poté, co jsou vdolky osmažené, je odkládáme na papírovou utěrku, která vsákne přebytečný 
olej. Pak už je zbývá jen namazat třeba marmeládou nebo tvarohem, každý podle své chuti, 
a je hotovo.  
 
Terka S. 

  
 

 

 



MORAVSKÉ KOLÁČE  
500 g polohrubé mouky, 30 g droždí, 100 g cukru, 250 ml mléka, 5 g soli, 2 žloutky,  
100 g másla  
Nejprve si připravíme kvásek. Dáme do misky droždí, lžíci mouky, lžíci cukru a vlažné 
mléko, rozmícháme, přikryjeme utěrkou a dáme kynout na teplé místo.  
Mezitím smícháme mouku, zbylý cukr a sůl. Do zbylého mléka přidáme dva žloutky  
a rozkvedláme. Až vykyne kvásek, přidáme ho spolu s mlékem a vajíčky k mouce za stálého 
míchání. Pak už jenom přidáme teplé máslo a pořádně zpracujeme. Těsto necháme alespoň 
hodinu kynout na teplém místě. Poté, co těsto vykyne, rozdělíme si ho na polovinu, ty 
poloviny na polovinu, než budeme mít 16 stejných dílů těsta. Potom každý dílek těsta 
naplníme náplní, okraje potřeme bílkem, doprostřed dáme povidla a drobenku a dáme péct 
na 20-30 min na střední teplotu.  
  
Náplň: 350 g měkkého tvarohu, 50 g másla, 60 g vanilkového cukru, 20 g strouhanky, 2 vejce  
Utřeme máslo, cukr a žloutky do pěny, přidáme prolisovaný tvaroh, vanilkový cukr 
a strouhanku.  
Drobenka: 100 g mouky, 100 g cukru, 80 g másla  
Prsty smícháme na hrudky.  
 
Libuška 

 

 
 



 VÁNOČKA SE SLUNEČNICOVÝMI SEMÍNKY A MANDLEMI  
Suroviny:  
250 ml. mléka, 2 vejce, 120 g cukr krystal, 100 dkg másla, 
špetka soli, 40 g droždí, 1x vanilkový cukr, hrst rozinky, 200 g hladké a 400 
g polohrubé mouky, citronová kůra, mandle, slunečnicová semínka.  
  
Popis:  
Do vlažného mléka dáme lžičku cukru, rozdrobíme droždí a necháme 10 -15 min 
vzejít kvásek.   
Do mísy dáme prosátou mouku, přidáme cukr, sůl, vanilkový cukr, citronovou kůru, mandle, 
slunečnicová semínka a rozinky.  Uprostřed mouky uděláme důlek, do kterého vlijeme 
kvásek, do něj rozmícháme dvě vejce.   
Přidáme vlažné máslo a vypracujeme těsto vařečkou, až dělá puchýře. Pak ho vyklopíme na vál 
pomoučený hladkou moukou a ještě propracujeme rukama, až se nelepí.  
Těsto nařežeme na hady a upleteme vánočku.  
Upletenou vánočku dáme do trouby a z bílku si našleháme pěnu a postupně potíráme 
vánočku.   
Dále do vánočky napícháme špejle, aby se v troubě nepohnula a zakryjeme ji pečicím 
papírem, aby se nepřipálila.   
Dáme upéct v předehřáté troubě na 170 stupňů asi 15 minut a poté na 150 stupňů asi 30 
minut.    
Po upečení vyndáme z trouby, necháme vychladnout. 
 
Honza 

 

  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



MAZANEC  
 
Suroviny:  
dva žloutky  
5 polévkových lžic cukru krystal   
půl kostky másla   
půl kostky droždí   
vanilkový cukr  
špetku soli  
500 g polohrubé mouky   
půl hrnku vlažného mléka  
mandle a hrozinky dle libosti   
  
Postup:  
1) Do mísy nasypeme mouku, vanilkový cukr, cukr krystal a špetku soli.  
Do hrnku nalijeme trochu vlažného mléka, přidáme lžíci cukru a rozdrobíme droždí, necháme 
vzejít kvásek.  
Rozpustíme si máslo.  
2) Potom hrnek s mlékem přelijeme do mísy, spolu se žloutky a s rozpuštěným máslem.  
Potom vše zamícháme.  
Zpracujeme hladké těsto a do něj nakonec zapracujeme část mandlí a hrozinek.  
Z těsta vytvoříme mazanec, který položíme na plech a necháme ještě cca 20 minut kynout.  
3) Troubu předehřejeme na 170 stupňů a před vložením nařízneme mazanec nožem do kříže.  
Mazanec potřeme žloutkem a posypeme plátky mandlí. Pečeme dozlatova. Cca 40 minut.  
Potom vyndáme mazanec z trouby. Necháme vystydnout. Až vystydne, můžeme ho sníst.  
Denisa 

 
 
 
 



HOUSKY Z KYNUTÉHO TĚSTA  
Nejdříve jsem si udělala kvásek: do mísy dáme 50 g mouky, 250 g vody,  
1 kostku čerstvého droždí (42 g) a jednu čajovou lžička cukru, pak zamícháme a máme kvásek.  
A teď už hotové těsto. Do mísy přidáme 450 g hladké mouky 1 ½ čajové lžičky soli 25 g oleje 
(spíše slunečnicového) a máme hotové těsto.  
Vyndejte těsto z mísy a potom si do formiček udělejte bochánky. Položte na plech vyložený 
pečicím papírem. Předehřejte si troubu na 200° C, vršky baget nakrojte ostrým nožem a až 
potom je nechte kynout. Potřete bagety slanou vodou. Do trouby postavte šálek 
s vodou, vložte plech s bochánky a pečte 20 min.  
Před podáváním nechte vychladnout.  
 
Monika 

 


