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ÚVODNÍ SLOVO

Milí fanoušci a přátelé Adveni,

někteří z Vás se už osobně seznámili s naší Hnědou bezlep-
kovou směsí KREMROLE & BAKLAVA, jiní po ní zatím jen 
po očku pokukují a sbírají odvahu ji vyzkoušet. Adveni však 
myslí na všechny, proto i tuto směs doprovází Hnědá kuchař-
ka plná skvělých tipů na domácí pečení. S její pomocí vykouz-
líte hotové poklady z listového a filo těsta, které si nezadají 
s výrobky našich i světových pekařů a cukrářů.

Občas si ale i ta nejnadšenější kuchařinka potřebuje odpoči-
nout od formiček, plechů a válečku. Uvaří si kávu nebo šálek 
dobrého čaje, schoulí se do křesla či na pohovku a jen tak re-
laxuje. A protože chceme s Vámi sdílet i tyto důležité chvilky 
odpočinku, připravili jsme pro Vás Hnědé kvízy, které právě 
máte před očima. 

Jsou určené všem, kdo rádi pečou, listují s potěšením ku-
chařkami nebo si o jídle čtou a těší je, když se dozvídají něco 
nového. Hravou formou se tu dozví spoustu zajímavostí o nej-
různějších lahůdkách připravovaných z listového a filo těsta. 
Na své si přijdou fanoušci historie a tradice, zapálení cesto-
vatelé i milovníci dobrého jídla. Ale především ti z Vás, kdo 
máte rádi kvízy, křížovky, poznávačky a hádanky všeho druhu.

Pohodlně se usaďte a pusťte se do luštění!  

Příjemnou zábavu přeje
Váš tým Adveni a Hana Cetlová

Mnohokrát děkuji foodblogerkám Lence Jurečkové a Stáně Har-
tové, že pro tyto naše hrátky laskavě poskytly fotografie ze svých 
receptů (které najdete, jak jinak, v naší Hnědé kuchařce).
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UHODNI NÁZEV MOUČNÍKU
1. Jak se nazývá tento ikonický francouzský dezert? Sklá-
dá se ze tří vrstev listového těsta, které se střídají se dvěma 
vrstvami tzv. cukrářského krému. Vrchní listová vrstva bývá 
glazována různými polevami. První zmínky o tomto mouč-
níku pocházejí ze 17. století, za svou moderní podobu vděčí 
dezert Antoninu Carêmovi, osobnímu kuchaři Napoleona 
Bonaparta. Napovíme ještě, že v doslovném překladu z fran-
couzštiny znamená název dezertu tisíc lístků.
a) mille-feuille
b) palmiers
c) Saint Honoré

2. Tento koláč se ve Francii tradičně peče a podává 6. led-
na. Má oslavovat příchod tří mudrců – Kašpara, Baltazara 
a Melichara do Betléma, kde se jako první poklonili Ježíškovi 
a předali mu své dary. Tři králové přišli z Asie, Afriky a Evro-
py a symbolizují tak všechny národy světa. Do lahodné man-
dlové náplně koláče se zapéká buď malá figurka (např. krále), 
častěji pak jedna fazole. Hotový koláč se zdobí papírovou ko-
runou. Jak se moučník nazývá?
a) Koláč tří darů a též Koláč darů
b) Koláč tří králů a též Koláč králů
c) Koláč všech národů a též Koláč národů

3. Dezert na fotce platí ve Španělsku za nejznáměj-
ší moučník z listového těsta. Pochází z malého městečka 
La Roda v oblasti Kastilie-La Mancha. Jeho autor, cukrář 
Manuel Blanco, ho pojmenoval po svém kamarádovi, her-
ci a učiteli, který si ho oblíbil. Původně byl moučník plněn 
žloutkovým vanilkovým krémem, dnes se používají různé ná-
plně. Napovíme: Název je španělské mužské jméno, přesněji 
jeho zdrobnělina. U nás tito muži slaví svátek 29. září.
a) Los Miguelitos
b) Los Pablitos
c) Los Pedros

4. Název zákusku pochází z němčiny, mnozí však přisu-
zují jeho původ Francouzům a za jeho předchůdce pokládají 
tzv. cornets – kornoutky z listového těsta plněné šlehačkou. 
V Čechách a na Moravě se však tradičně používá náplň z ušle-
haných bílků s cukrem. Moučník se peče na speciálních tru-
bičkách, na které se listové těsto nakrájené na proužky namo-
tává a stáčí do šroubovice. Na závěr se dezert bohatě popráší 
moučkovým cukrem. Jaký je jeho název?
a) trubičky
b) trdelník
c) kremrole

I  NÁZEV ŘEKNE VŠE

Foto: Stáňa Hartová

Foto: Stáňa Hartová

Foto: Adveni

Foto: Adveni1
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trona všech pekařů a cukrářů. Víte, jak se tento slavný koláč 
nazývá?
a) koláč Cédric Grolet
b) koláč Saint Honoré
c) Le Patisser Royal

8. Luxusní roláda z listového těsta, jejíž střed tvoří kus 
hovězí svíčkové marinované v olivovém oleji s bylinkami, 
následně potřené hořčicí a paštikou z husích či kachních ja-
týrek, orestované a obalené v nadrobno sekaných houbách 
a parmské šunce. Hotová pečeně se krájí na plátky a přelévá 
omáčkou z hovězího vývaru. Pochoutka údajně vděčí za svůj 
název jistému vévodovi, který porazil Napoleona Bonaparta 
v bitvě u Waterloo. Uhádneš název?
a) hovězí Worchester
b) hovězí Wellington
c) hovězí Waterloo

9. Dort z 12 plátů listového těsta, které jsou prokládány 
krémem Diplomat, a bohatě posypaný drobenkou z těsta, 
dala světu ruská kuchyně a pojmenovala ho podle vojevůdce, 
který se pokusil dobýt Ruské impérium a jehož tažení skonči-
lo roku 1812 velkým fiaskem. Porce dortu – jednotlivé výseče – 
měly připomínat typický trojúhelníkový klobouk poraženého 
vojevůdce, kterého si tak vítězové „podávali“ i na talíři. Jak se 
daný dort nazývá? 
a) dort Napoleon
b) dort Attila
c) dort Savoy

5. Dezert je velmi oblíbený ve střední Evropě a na Balká-
ně. Jeho varianty se v jednotlivých zemích různí, vždy však 
mají společné listové těsto a dvě vrstvy krému jako náplň. 
První vrstvu představuje pudinkový vanilkový krém, druhou 
pak poctivá šlehačka s trochou cukru. Německy Cremeschni-
tte, maďarsky krémes, polsky kremówka, rumunsky cremșnit, 
cremeș, či crempita, chorvatsky kremšnita, slovinsky kremna 
rezina nebo krempita. Český název je?
a) krémeš
b) krémovník
c) krémonka

6. Prasečí ouška, motýlci, brýle, srdce – těmito a dalšími 
názvy se označuje listový moučník specifického tvaru závi-
sejícího na regionu, kde se peče. Setkáme se s ním ve Francii, 
ale i Mexiku, Číně, Řecku, Švýcarsku nebo dokonce Pákistánu. 
Není divu, že je tak rozšířený. Jeho příprava je nesmírně jed-
noduchá a chuť úžasná. Jak se tento moučník nazývá v cuk-
rářské velmoci, Francii?
a) Gallette des Rois
b) fraisiers
c) palmiers

7. Koláč byl vytvořen v roce 1847 v pařížské cukrárně 
Chiboust. Je to skutečný prubířský kámen cukrářského umě-
ní. Cukrář při něm musí prokázat znalost přípravy listového 
těsta, odpalovaného těsta, cukrářského krému a také krému 
Diplomat. Jedna z teorií uvádí, že ho jeho tvůrce, francouzský 
cukrář Augustin Julien, pojmenoval podle francouzského pa-

Foto: Adveni Foto: Lenka Jurečková

Foto: AdveniFoto: Stáňa Hartová
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plněné punčochy, která se stočí do spirály a upeče v kulaté 
formě. Tušíš název?
a) burek
b) kebab
c) falafel

12. S tímto slaným koláčem se nejčastěji setkáte v Bul-
harsku. Jeho příprava je geniálně jednoduchá a chuť bož-
ská. Jde o dlouhý tenký závin z filo těsta, který se následně 
stočí do „šneka“ a upeče. Základní náplň představuje směs 
ze šlehaných vajec, bílého jogurtu a balkánského sýra. Ta se 
dále může „vylepšit“ např. dýní nebo špenátem. Na Vánoce 
a na Silvestra se do náplně přidávají tzv. kusmeti, tedy malé 
drobnosti pro štěstí. O jaký koláč jde?
a) piroh
b) quiche
c) banitsa

10. S touto sladkou tučnou dobrotou se dnes můžete nej-
častěji potkat na dovolené v Turecku, ale peče se i na Balká-
ně, v Íránu, Afghánistánu či na Kavkaze. Tvoří ji tenké vrstvy 
filo těsta, které se bohatě prokládají náplní ze sekaných ořechů 
a medu či sirupu. Je přitom možné použít různé druhy ořechů. 
Jedná se o velmi sladký a sytý dezert, proto se podává pokrá-
jený na malé čtverečky. Jak se jmenuje?
a) chalva
b) milinki
c) baklava

11. Pečivo je rozšířené zejména v Turecku, na Balkáně 
a v severní Africe. Je také tradičním pokrmem židovské ku-
chyně. Pro jeho přípravu se používá filo těsto, které se plní 
různými slanými náplněmi – sýrem feta, špenátem, mletým 
masem apod. Může mít tvar třícípého šátečku, čtverce, ale 
i závinu či kulatého koláče. Nejčastěji má však podobu dlouhé 

Foto: Adveni

Foto: Lenka Jurečková

Foto: Lenka Jurečková Foto: Lenka Jurečková
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15. Lahodný egyptský dezert na bázi filo těsta plněného 
jemným krémem z kondenzovaného mléka a smetany. Aby 
moučník nepůsobil fádně, ozvláštňují ho křupavé ořechy 
nebo pikantní ovoce. Může mít podobu závinu, častěji se však 
připravuje ve čtverhranné formě, do které se střídavě kladou 
vrstvy těsta a krému. Povrch obvykle zdobí vrstva ořechů 
nebo ovoce. Název není zrovna jednoduchý, ale prozradíme, 
že jeho český překlad zní: Mléčný filo koláč.
a) basbousa
b) kanafeh
c) mesh om ali

16. Neobyčejný moučník a splněný sen všech sladkofilů. 
Setkat se s ním můžete v Řecku, Turecku nebo Sýrii. Při-
pravuje se z plátů filo těsta, které se prokládají krupicovým 
mléčným pudinkem. Upečený dezert se na závěr ještě bohatě 
zalije sladkým sirupem připravovaným na bázi cukru a medu. 
Hotový moučník se krájí na drobné kousky a podává nejlépe 
se silnou kávou. Troufneš si uhodnout jeho název?
a) galaktoboureko
b) kalamaki
c) katafi

13. Řecké pikantní pečivo z filo těsta s vaječno-špenáto-
vou náplní. Často také obsahuje sýr, typicky feta. Na dochu-
cení se používá cibule, česnek, muškátový oříšek a přidávat se 
mohou i vlašské ořechy. Nejčastěji se připravuje jako kulatý 
koláč, ale může mít i podobu trojcípých šátečků. Verze bez 
sýra a vajec se jí během náboženských půstů po celém Řec-
ku. Nápověda: Název v sobě ukrývá řecký výraz pro hlavní 
ingredienci – špenát. 
a) spanakopita
b) gyros
c) spanakoryzo

14. Řecké slané pečivo připravované z filo těsta a plněné 
vaječno-sýrovou náplní. Nejčastěji se používá oblíbený čer-
stvý sýr feta nebo polotvrdý ovčí sýr kasseri, který dodává 
pečivu pikantnější ráz. Má formu kulatého koláče, který se 
krájí na jednotlivé porce, nebo trojhranných šátečků. Podává 
se zatepla jako hlavní chod nebo jako studená svačina během 
dne. Tipni si, jaký je jeho název.
a) filopita
b) tiropita
c) kasseropita

UHODNI NÁZEV MOUČNÍKU – řešení
1a, 2b, 3a, 4c, 5a, 6c, 7b, 8b, 9a, 10c, 11a, 12c, 13a, 14b, 15c, 16a.

Ilustrační foto Ilustrační foto

Foto: Lenka JurečkováIlustrační foto13

14 16
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POJMENUJ PEČIVO NA OBRÁZKU

POJMENUJ PEČIVO NA OBRÁZKU – řešení
1. Mille-feuille / 2. dort Napoleon / 3. hovězí 
Wellington / 4. Koláč Saint Honoré / 5. Kremrole / 
6. Krémeše / 7. Los Miguelitos / 8. Palmiers / 
9. Tříkrálový koláč / 10. Spanakopita / 11. Baklava / 
12.Burek / 13. Banitsa / 14. mesh om ali

1 6 11

4 9 14

3 8 13

2 7 12

5 10
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a) krémový koberec
b) krémový závoj
c) krémová trubička

4. Cornets je vyhlášená francouzská laskomina. Co si 
představíš pod tímto francouzským slovem?
a) perníková srdce zdobená cukrovou polevou
b) kornoutky z listového těsta plněné šlehačkou
c) tenké palačinky crepes plněné ovocem

PROCVIČ SI CIZÍ JAZYKY

1. Koláč králů se ve Francii tradičně peče a podává 6. led-
na, kdy se slaví příchod tří mudrců – Kašpara, Baltazara a Me-
lichara do Betléma. Jak zní název této delikatesy ve francouz-
štině?
a) Gâteau cadeau
b) Gâteau des rois
c) Gâteau des nations

2. Název francouzského dezertu Mille-feuille odkazuje 
k listovému těstu, z něhož je připravena které by při kousnu-
tí mělo nádherně křupnout. Co v překladu znamená „mille 
feuille“?
a) tisíc listů
b) tisíc křupnutí
c) tisíc polibků

3. Ačkoliv mnozí přisuzují původ kremrolí Francouzům, 
název tohoto zákusu pochází z německy mluvících zemí. Spo-
juje německá slova Krem a Rolle. Co tato slova znamenají?

Foto: Stáňa Hartová

Foto: Stáňa Hartová

Ilustrační foto

Foto: Adveni

Foto: Stáňa Hartová

1

2

3

4

5
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8. Toto pečivo je známé v mnoha zemích, avšak pod růz-
nými názvy. Co znamená jeho název palmiers v cukrářské 
velmoci, Francii?
a) dlaně
b) palmy
c) holubičky

9. Ve Francii se toto pečivo nazývá palmiers, v Mexi-
kuv doslovném překladu „uši“. Který z uvedených výrazů 
uslyšíš ve španělštině?
a) ojos
b) ajos
c) orejas

10. Ve Francii palmiers, v Mexiku v doslovném překladu 
„uši“. Jak bys přeložil/a německý název tohoto pečiva – Schwei-
neohren?
a) prasečí ouška
b) prasečí ocásky
c) prasečí kopýtka

5. Název nejznámějšího španělského moučníku z listové-
ho těsta Los Miguelitos se odvozuje od mužského jména Mi-
guel. Jaká je česká podoba tohoto jména?
a) Milan
b) Marek
c) Michal

6. Úžasný dezert krémeš často ochutnáte na dovolené 
v Chorvatsku, Slovinsku, Srbsku, Černé Hoře i Bosně a Her-
cegovině. V které z těchto zemí se nazývá kremšnita?
a) v Srbsku
b) ve Slovinsku
c) v Chorvatsku

7. Jak jsi na tom s azbukou? Která z možností správně „pře-
pisuje“ název slavného ruského dortu pojmenovaného po po-
raženém francouzském vojevůdci?
Foto č. 31 autor Adveni
a) торт Паполеоп
b) торт Юaрoлеоn
c) торт Наполеон

Foto: Adveni

Foto: Stáňa Hartová

Foto: Stáňa Hartová

Foto: Adveni

Foto: Stáňa Hartová

6

7

8

9

10
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11. Koláč Saint Honoré prý pojmenoval francouzský cuk-
rář Augustin Julien podle patrona všech cukrářů a pekařů, 
biskupa z Amiens. Kdybychom chtěli toto jméno počeštit, jak 
by znělo?
a) Svatý Honorát
b) Svatý Horác
c) Svatý Honor

12. Hovězí Wellington je luxusní masová roláda pojmeno-
vaná údajně po vévodovi z Wellingtonu, který porazil Napo-
leona Bonaparte u Waterloo. Wellington je také hlavní město 
Nového Zélandu, kde se používají tři oficiální jazyky: anglič-
tina, novozélandský znakový jazyk a …?
a) holandština
b) mayština
c) maorština

13. Součástí názvů mnoha řeckých pokrmů je slovo pita. 
Např. tiropita nebo spanakopita, Víš, co vlastně toto slovo zna-
mená?Foto: La Teta

Foto: Lenka Jurečková

Foto: Lenka Jurečková

Foto: Adveni12

13

15

14

Foto: Lenka Jurečková11
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a) chléb ve tvaru placky
b) měsíc v úplňku
c) nefiltrované pivo

14. Název vyhlášeného balkánského dezertu údajně vznikl 
spojením tureckého slova bak a arménského lavaš, v překladu 

„vypadá jako chléb“. O jaké pochoutce je tu řeč?
a) panna cotta
b) baklava
c) bacalao

15. Burek je křehké pečivo plněné slanými náplněmi jako je 
sýr feta, špenát či mleté maso. Je rozšířený v Turecku, na Balká-
ně a v severní Africe. Víš, z jakého jazyka pochází jeho název?
a) turečtina
b) bulharština
c) arabština

16. Galaktoboureko je božský dezert připravovaný z filo 
těsta, mléčného krupicového pudinku a medovo-cukro-

Ilustrační foto

Ilustrační foto

17

16

vého sirupu. Jeho řecký název můžeme do češtiny přeložit 
jako:
a) mléčná dráha
b) mléčný sen
c) mléčný koláč

17. Spanakopita je řecký pikantní koláč z filo těsta plně-
ný vaječno-špenátovou náplní. Jak bys jeho název přeložil/a 
do češtiny?
a) zelený koláč
b) špenátový koláč
c) jarní koláč

PROCVIČ SI CIZÍ JAZYKY – řešení
1b, 2a, 3c, 4b, 5c, 6c, 7c, 8b, 9c, 10a, 11a, 12c, 13a, 14b, 15a, 16c, 17b.
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11. Francouzský slavný koláč z listového těsta zdobený prv-
ky z odpalovaného těsta je pojmenován podle francouzského 
patrona cukrářů a pekařů Saint…
12. Francouzský slavný koláč z listového těsta zdobený prv-
ky z odpalovaného těsta je pojmenován podle francouzského 
patrona cukrářů a pekařů Saint…
13. Bulharský slaný závin z filo těsta, plněný směsí z vajec, bí-
lého jogurtu a balkánského sýra, stočený do šneka se nazývá…
14. Písmenko Ě z tajenky Vám prozradíme :-)
15. Písmenko D z tajenky Vám prozradíme :-)
16. Koláč, který se ve Francii tradičně peče a podává 6. ledna 
oslavuje příchod tří…
17. Francouzský název pečiva z listového těsta palmiers 
v překladu doslovně znamená…
18. Francouzské slovo gâteau (vyskytuje se např. v názvu 
slavného dortu z listového těsta Gâteau des rois) v překladu 
doslovně znamená…
19. Krémeš se kremšnita nazývá v… (uveď zemi)
20. Slovo pita znamená koláč v… (uveď jazyk)
21. V názvu řeckého pečiva z filo těsta spanakopita figuruje 
zelenina…
22. Pokud doslovně přeložíme název nejznámějšího fran-
couzského dezertu z listového těsta mille-feuille, zjistíme, že 
se jedná o tisíc…

VYLUŠTI TAJENKU

1. Vojevůdce, po němž je pojmenován dort z 12 plátů listové-
ho těsta, které jsou prokládány krémem Diplomat, se jmenoval…
2. Řecké pečivo z filo těsta s vaječno-špenátovou náplní se 
nazývá…
3. Slavnostní zákusek, který se peče z listového těsta, jehož 
proužky se namotávají na speciální trubičky a v Čechách se 
plní sněhovým bílkem, se nazývá…
4. Francouzský dezert ze tří vrstev listového těsta, které se 
střídají s dvěma vrstvami tzv. cukrářského krému, se nazývá…
5. Prasečí ouška, motýlci, brýle, srdce se v cukrářské vel-
moci Francii nazývají…
6. Luxusní roláda, jejíž střed tvoří kus hovězí svíčkové má 
název hovězí…
7. Lahodný egyptský dezert na bázi filo těsta plněného kré-
mem z kondenzovaného mléka a smetany se nazývá…
8. Sladký dezert z tenkých vrstev filo těsta bohatě proklá-
daných ořechy zalitý sirupem, který se podává pokrájený 
na malé čtverečky se nazývá…
9. Dezert, který tvoří dvě vrstvy krémů mezi 2 pláty lis-
tového těsta: 1. vanilkový pudinkový krém 2. šlehačka a je 
oblíbený ve střední Evropě a na Balkáně, se nazývá…
10. Písmeno J z tajenky Vám prozradíme :-)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

10

12

14

15

18

!

J

Ě

D

13

16

17

19

20

21

22

TAJENKA – řešení
Na listové je Hnědá Adveni!
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PŘIŘAĎ PEČIVO KE SPRÁVNÉ ZEMI

II. LETEM SVĚTEM

Francie

Mille feuille

Koláč 3 králů

Los Miguelitos

Kremrole

Krémeš

Palmiers / Orejas

Koláč Saint Honoré

Dort Napoleon

Hovězí Wellington

Baklava

Burek

Mesh om ali

Banitsa

Tiropita

Spanakopita

Galaktoboureko

Pita

Rakousko

Turecko

Velká Británie

Chorvatsko Řecko

Mexiko

Egypt

Rusko Španělsko

Bulharsko

PŘIŘAĎ PEČIVO KE SPRÁVNÉ ZEMI – řešení
Mille feuille – Francie / Koláč 3 králů – Francie / 
Los Miguelitos – Španělsko / Kremrole – 
Rakousko / Krémeš – Chorvatsko… / Palmiers – 
Francie / Orejas – Mexiko / Koláč Saint 
Honoré – Francie / Dort Napoleon – Rusko / 
Hovězí Wellington – Velká Británie / Baklava – 
Turecko… / Burek– Turecko… / Mesh om 
ali – Egypt / Banitsa – Bulharsko / Tiropita – 
Řecko / Spanakopita– Řecko  / Galaktoboureko– 
Řecko / Pita – Řecko 
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a) nejstarší člen rodiny mu musí osobně vyčistit boty
b) ostatní členové rodiny mu musí plnit přání, která vysloví
c) má právo projížďky kočárem taženým koňmi

6. Patří podle Vás kremrole na svatební tabuli a do sva-
tební výslužky?
a) ano
b) ne

7. Ve kterém století se v kuchařských knihách objevily 
první zmínky o ikonickém francouzském dezertu z listového 
těsta Mille-feuille?
a) v 15. století
b) v 16. století
c) v 17. století

8. Kdo je považován za autora moderní podoby francouz-
ského dezertu Mille-feuille? Napovíme, že se jedná o osobního 
kuchaře Napoleona Bonaparta a vynálezce dortíku suflé!
a) Amaury Guichon
b) Michel Willaume
c) Antonin Carêm

9. Autorem španělského moučníku Los Miguelitos byl 
cukrář Manuel Blanco z městečka La Roda. Laskominu po-
jmenoval po příteli Miguelovi, který si ji velmi oblíbil. Jaké 
povolání cukrářův kamarád vykonával?

ZOPAKUJ SI ZNALOSTI DĚJIN A TRADIC

1. Kdy se ve Francii peče a podává tradiční Koláč králů?
a) 24. prosince
b) 6. ledna
c) 31. prosince

2. Které krále oslavuje tradiční francouzský Koláč králů?
a) Kašpara, Baltazara a Melichara
b) Filip VI, Jan II a Karel V z rodu Valois
c) Jindřich II, František II a Karel IX z rodu Bourbonů

3. Do lahodné mandlové náplně francouzského Tříkrálo-
vého koláče se zapéká buď malá figurka (např. krále), častěji 
však:
a) dětský mléčný zoubek
b) mince
c) jedna fazole

4. Hotový Koláč králů Francouzi zdobí
a) papírovou korunou
b) papírovou kometou
c) zlatou stuhou

5. Ten, kdo ve své porci Tříkrálového koláče objeví zape-
čený jistý malý „předmět“ (viz ot. č.3), stává se pro tento den 
králem, či královnou. Znamená to, že:

III. BYLO NEBYLO

1– 5 6
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b) porážka Napoleonovy Velké Armády v Rusku
c) porážka Napoleona I. v bitvě u Waterloo

12. Porce dortu Napoleon – jednotlivé výseče, které se po-
dávaly během oslav v roce 1912, měly připomínat:
a) typický trojúhelníkový klobouk vojevůdce
b) vítězné písmeno V
c) trojcípý kapesníček vojevůdcovy milenky

13. Povrch slavného dortu Napoleon je posypaný droben-
kou z odřezků těsta a mletých mandlí. Co má tato drobenka 
symbolizovat?
a) ruské sněhové pláně
b) pláže francouzského pobřeží Saint Tropez
c) kamení ruského pohoří Ural

a) praktický lékař
b) hrobník
c) učitel a herec

10. Krémeš je lahodný moučník z listového těsta plněného 
vanilkovým krémem a šlehačkou. Největší oblibě se těší na Bal-
káně. Víš, kde se nachází vesnička nesoucí stejné jméno?
a) v Chorvatsku
b) v Bosně a Hercegovině
c) v Rumunsku

11. Dort Napoleon dosáhl obrovské popularity v roce 1912. 
Tehdy se konaly velkolepé oslavy 100. výročí jedné významné 
historické události. Víš, která to byla?
a) vítězství Napoleona I. v bitvě u Slavkova

7

8

10

11–13

11–139
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16. Kdo by neznal sladkou ořechovou pochoutku baklava. 
Setkáme se s ní v Turecku, na Balkáně, v Íránu, Afghánistánu či 
na Kavkaze. Jak se jmenovala velmoc, která se po několik staletí 
rozkládala na území těchto států a zanikla až v roce 1922?
a) Osmanská říše
b) Svatá říše římská
c) Habsburská říše

17. Slané pečivo burek je mimo jiné tradičním pokrmem 
tzv. Sefardské kuchyně. Sefardi jsou:
a) španělští židé
b) turečtí muslimové
c) ruští pravověrci

18. Slaný koláč banitsa platí v Bulharsku za všední pokrm 
i sváteční jídlo. Připravuje se tradičně na Vánoce a na Silves-
tra. Tehdy se do něho zapékají malé drobnosti pro štěstí. Jak 
se jim říká?
a) crispiti
b) korneti
c) kusmeti

14. Tento koláč byl vytvořen v roce 1847 v pařížské cukrár-
ně Chiboust, která se nacházela na ulici Saint Honoré. Podle 
jedněch se slavný dezert jmenuje právě po této ulici, podle 
druhých nese jméno biskupa z Amiens, který byl patronem:
a) zámečníků a kovářů
b) hasičů
c) pekařů a cukrářů

15. Sváteční masová pochoutka, hovězí Wellington, údaj-
ně vděčí za svůj název vévodovi z Wellingtonu. Čím se tento 
vojevůdce a státník proslavil?
a) vítězstvím nad Maďary v bitvě u Talavery
b) rozšířením britských kolonií v Indii
c) vítězstvím nad Napoleonem I. ve slavné bitvě u Waterloo

14

16

17

18

15

15

ZOPAKUJ SI ZNALOSTI DĚJIN A TRADIC – řešení 
1b, 2a, 3c, 4a, 5b, 6a, 7c, 8c, 9c, 10a, 11b, 12a, 13a, 14c, 15c, 
16a, 17a, 18c.
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5. Z čeho se připravuje náplň francouzského Koláče tří 
králů?
a) z mandlí
b) z pistácií
c) z vlašských ořechů

6. Čím se tradičně plní kremrole v Čechách a na Moravě?
a) máslovým krémem
b) šlehačkou
c) sněhem z bílků a cukru

7. Španělský dezert Los Miguelitos jsou nafouklé obdél-
níčky uprostřed nakrojené a plněné sladkým krémem. Dnes 

PROVĚŘ SVÉ KULINÁŘSKÉ UMĚNÍ

1. Z kolika vrstev listového těsta se skládá tradiční fran-
couzský dezert Mille-feuille?
a) ze 3 vrstev
b) z 5 vrstev
c) z 10 vrstev

2. Jednotlivé vrstvy listového těsta Mille-feuillese proklá-
dají lahodným krémem. Jak se tento krém nazývá?
a) crème fraiche
b) crème pâtissière
c) crème de la crème

3. Z čeho se připravuje cukrářský krém, tzv. crème pâti-
ssière?
a) z vaječných bílků
b) z vanilkového pudinku
c) z vaječných žloutků

4. Jaký je rozdíl mezi cukrářským krémem a krémem di-
plomatickým?
a) cukrářský krém je sladší než diplomatický
b) diplomatický krém obsahuje smetanu
c) cukrářský krém je vanilkový, diplomatický je čokoládový

IV. KROK ZA KROKEM

1–4

5

6

7
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10. Jakým krémem jsou prokládány jednotlivé pláty ruské-
ho dortu Napoleon?
a) rumovým krémem
b) kávovým krémem
c) diplomatickým krémem

11. Čím je sypaný povrch dortu Napoleon?
a) drobenkou z odřezků těsta a mletých mandlí
b) karamelizovanými lískovými ořechy
c) kakaem

12. Jakou náplň má pečivo palmiers?
a) medovou
b) ořechovou
c) žádnou

13. Při přípravě Koláče Saint Honoré musí cukrář prokázat 
nejen znalost přípravy listového těsta, ale i těsta:

se používají různé náplně, velmi oblíbená je např. čokoládová. 
Jaká byla však původní originální náplň?
a) žloutkový vanilkový krém
b) pudinkový vanilkový krém
c) tvarohový krém

8. Krémeš, to je vydatný zákusek tvořený dvěma pláty lis-
tového těsta, které od sebe dělí dvě krémové vrstvy. První je 
tvořena pudinkovým vanilkovým krémem. A ta druhá?
a) slazenou šlehačkou
b) pudinkovým čokoládovým krémem
c) karamelovým Salko krémem

9. Kolik plátů listového těsta tvoří originální ruský dort 
Napoleon?
a) 20 plátů
b) 12 plátů
c) 8 plátů

8

12

15–179–11

13–14
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a) důkladně propečené 
b) „mokré“ a šťavnaté
c) zcela vysušené

17. Plátky hovězího Wellingtonu se před podáváním po-
lévají 
a) omáčkou z hovězího vývaru
b) sýrovou omáčkou
c) smetanovou omáčkou s houbami

18. Tradiční balkánský dezert baklava je tvořen vrstvami 
filo těsta, které se bohatě prokládá náplní z:
a) sušených fíků
b) ořechů
c) kandovaného ovoce

19. Jaká zelenina se používá při přípravě řeckého slaného 
koláče spanakopita?

a) kynutého 
b) odpalovaného
c) křehkého

14. V Koláči Saint Honoré jsou uplatněny dva různé krémy. 
Prvním z nich je cukrářský krém, tím druhým je:
a) krém diplomat
b) krém z mascarpone
c) šlehaný tvarohový krém

15. Svíčková Wellington se nejprve marinuje, poté se potírá 
hořčicí a paštikou, a nakonec se obalí ve vrstvě tvořené:
a) houbami a sýrem parmazán
b) houbami a parmskou šunkou
c) parmskou šunkou a sýrem parmazán

16. Maso v pokrmu hovězí Wellington musí být po vytažení 
z trouby:

18

18

15–17

19
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a) dýně
b) červená řepa
c) špenát

20. Výraz galakto – v názvu řeckého dezertu galaktoboure-
ko označuje hlavní ingredienci používanou při jeho přípravě. 
Která to je?
a) med
b) mléko
c) smetana

21. Která z následujících ingrediencí nepatří do náplně bul-
harského slaného koláče banitsa?
a) vejce
b) šunka
c) jogurt

22. Slané křehké pečivo burek může mít nejen různé náplně, 
ale také výslednou podobu. Která z nich se objevuje nejčastěji?
a) spirála pečená v kulaté formě
b) cop ze tří pramenů
c) věnec spletený ze dvou pramenů 

20

21

22

PROVĚŘ SVÉ KULINÁŘSKÉ UMĚNÍ – řešení
1a, 2b, 3c, 4b, 5a, 6c, 7a, 8a, 9b, 10c, 11a, 12c, 13b, 14a, 15b, 
16b, 17a, 18b, 19c, 20b, 21b, 22a.
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E-shop CZ: www bezlepkova com
E-shop SK: sk bezlepkova com

Bezlepkové recepty: www receptyadveni cz
 bezlepkova com

 Adveni
 bezlepkovacom

Rozcestník: www adveni eu


