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Čím dál více se nám čokoládové ruční bonbony 
prolínají životem, ať už jsme obdarovaní či obda-
rováváme. Čím dál víc vyhledáváme to nejlepší, co 
nám konečně nabízí trh. Je pravda, že cukrárna, 
kde máme displej čokoládových bonbonů, má 
hned vyšší popularitu a profesní úctu.

Nebojte se cen kvalitních surovin a náročnos-
ti vlastní výroby, která vyžaduje určitou znalost 
a zručnost. Nicméně výsledný pocit uspokojení 
je nade vše obavy. Stačí jen dodržovat pár zásad 
a zapomenout na „urychlující zaručené metody“ 
či „ta poleva namísto čokolády je také dobrá“. 
Ne, kvalitní lahodný bonbon je o nejkvalitnějších 
surovinách.

Co je pravá čokoládová pralinka?

Čokoládové pralinky je označení pro čokoládové 
bonbony s náplní praliné, která musí být vyrobena 
z mandlí či lískových oříšků – lze říci, že je to 
produkt podobný Nutelle. Nikolivěk tedy rumové 
pralinky!
Čokoládové bonbony plníme krémem nazývaným 
„ganache“ (čti geneš“), což je krém, připravený 
ze smetany, másla a čokolády a může být různě 
dochucený.
Velmi oblíbené jsou lanýže, vařený krém obdoba 
ganache, v podobě kuliček obalených v kakaovém 
prášku.

Pár informací o čokoládě - její příprava k práci

Čokoláda  je kakaový produkt s obsahem kakaové 
hmoty a kakaového másla. Nejčastěji používáme 
čokoládu pro přípravu zákusků, kde nám záleží na 
chuťových vlastnostech, a na výrobu čokoládových 
bonbonů
Kvalita čokolády závisí na podílu hodnotných 
kakaových bobů – kakaových součástí.
Pokud chceme čokoládu nazývat „pravá“, pak 
musí obsahovat přinejmenším 40 % kakaových 
součástí, důležitý je podíl kakaové hmoty v pomě-
ru k cukru. Čím je vyšší, tím je čokoláda tmavší 
a hořčí.

Tmavé druhy s označením „polohořká“ nebo 
„jemně hořká“ musejí obsahovat přinejmenším 

50 % celkové kakaové sušiny.
„Hořká“ nebo „obzvlášť hořká“ alespoň 60 % 
a více a samozřejmě snížené procento cukru.
U mléčné čokolády se předpokládá alespoň 25 % mléčné čokolády se předpokládá alespoň 25 % mléčné čokolády
celkové kakaové sušiny vázané na 14 % mléčné 
sušiny, 3,5 % mléčného tuku a nejvýše 55 % cukru.
Bílá čokoláda není v pravém slova smyslu čoko-
láda, protože kromě kakaového másla postrádá 
součásti dodávající kakau barvu a chuť.

Ještě zmiňme čokoládu na polevy, neboť i zde  je 
rozdíl při výrobě.

Tolik orientace v surovinách a na závěr si zkuste 
svoji dovednost na lanýžích.

Mirka Slavíková
Professeur en sucre d´Art
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MELOUNOVÉ LANÝŽE
Receptura:
 100 g  šlehačka
 100 g  mléčná čokoláda Lindt 38%
 150 g  tmavá čokoláda Lindt 65%
 20 g  med
 150 g  kandovaný meloun velmi jemně nasekaný 150 g  kandovaný meloun velmi jemně nasekaný
  10 g  limetková kůra

Postup: 
Šlehačku s medem přivedeme k varu a přidáme limetkovou kůru. Stáhneme ze sporáku a v horké šlehačce rozpustíme 
čokolády a třeme do vychladnutí a hustého krému.
Pak naděláme lžičkou hromádky, které po ztuhnutí namočíme v čokoládě, a pak obalíme v kakaovém prášku.


