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KÅ˜EHKÃ• KOLÃ•ÄŒ OD FLORENTÃ•NY
PÃ¡tek, 09 Å™Ã-jen 2015

Dnes mám pro vás jeden z nejzákladnÄ›j&scaron;ích receptÅ¯, na který bude staÄ•it jen mouka a máslo a který se dá
pouÅ¾ít na víc neÅ¾ sto zpÅ¯sobÅ¯. Na slano i na sladko, za tepla i za studena, výsledek mÅ¯Å¾ete jíst v ruce i zpÅ¯sobnÄ› u s
ZáleÅ¾í jen na vás, Ä•ím tohle tÄ›sto naplníte a k jaké spoleÄ•enské situaci ho vyuÅ¾ijete. Zvládne v&scaron;ednodenní veÄ•eÅ
vyvolá obdiv u kolegÅ¯, hodí se na noblesní raut i na piknik do pÅ™írody.

Ov&scaron;em i kÅ™ehké tÄ›sto má jedno velké ALE. Musí být perfektní. Znáte mÄ›. ÄŒím ménÄ› surovin je potÅ™eba,
musí dávat pozor na to, jak s nimi zacházet. KÅ™ehké tÄ›sto na koláÄ• volá k vyzkou&scaron;ení v této roÄ•ní dobÄ› víc neÅ¾
kdy jindy. Hned po pÅ™eÄ•tení seznamu surovin nejspí&scaron; zajásáte: to zvládne i dítÄ›! Tohle tÄ›sto totiÅ¾ obsahuje pouze
tÅ™i poloÅ¾ky: mouku, máslo a vodu. No dobÅ™e, je&scaron;tÄ› &scaron;petku soli. Vyrobit z toho tÄ›sto, rozválet ho do
koláÄ•ové formy, upéct spoleÄ•nÄ› s libovolnou náplní a podávat jako slaný nebo sladký koláÄ• opravdu dokáÅ¾e kaÅ¾dý.
JenomÅ¾e ne kaÅ¾dému se povede tÄ›sto, které je opravdu kÅ™ehké, jak praví jeho název. TÄ›sto, které bez vynaloÅ¾ení
velkého tlaku ukrojíte dezertní vidliÄ•kou a které na Å™ezu nevypadá sraÅ¾enÄ›, nýbrÅ¾ nadýchanÄ› a vrstevnatÄ›. ZdvihnÄ›t
komu uÅ¾ se pÅ™i pokusu o uklovnutí tuhého koláÄ•e na talíÅ™ku stalo, Å¾e Ä•ást koláÄ•e odlétla pryÄ• a div Å¾e netrefila m
nÄ›koho pobavenÄ› pÅ™ihlíÅ¾ejícího. Ráda bych vás uklidnila, Å¾e za to nemohla &scaron;patná práce pÅ™íborem, nýbrÅ¾
&scaron;patná práce s tÄ›stem pÅ™i pÅ™ípravÄ› koláÄ•e. A ráda bych vás vyzbrojila takovými vÄ›domostmi a znalostmi, abyste
uÅ¾ nemuseli malovat po kaÅ¾dé náv&scaron;tÄ›vÄ›, kterou k sobÄ› domÅ¯ pozvete na koláÄ•.
PojÄ•me si nejdÅ™ív
vede k výsledné kÅ™ehkosti tÄ›sta a co ji naopak spolehlivÄ› zabije. UÅ¾ jsem naznaÄ•ila, Å¾e hlavními souÄ•ástmi tÄ›sta js
mouka, tuk a voda. V prvním kroku smícháte mouku s tukem a potom pÅ™ilijete tolik vody, aby vzniklo tÄ›sto, které se dá
hníst a rozválet na placku. A pÅ™esnÄ› v tom, jak tohle udÄ›láte, je celá ta vÄ›da. Tuk Jako tuk se nejÄ•astÄ›ji pouÅ¾ívá má
nebo sádlo, takÅ¾e se nabízí logická otázka, zda se mají nejdÅ™ív rozpustit nebo zda se s moukou míchají v tuhém stavu.
Pravidlo Ä•íslo jedna zní, abyste vzali tuk tak, jak je, pevný z lednice, a rozsekali ho do mouky. ÄŒím míÅˆ se budete tuku dotýk
teplými prsty, tím líp, ale k tomu se je&scaron;tÄ› dostanu. Va&scaron;ím úkolem by mÄ›lo být vytvoÅ™it drobenku s kousky tuku
velkými asi jako hrá&scaron;ek. ÄŒím líp zapracujete tuk do mouky, tím hÅ¯Å™ pro výsledek. KdyÅ¾ naopak v tÄ›stÄ› necháte
viditelné kousky tuku, zpÅ¯sobíte, Å¾e ty se pÅ™i pobytu v troubÄ› rozpustí, vsáknou do mouky a zÅ¯stanou po nich prázdné
vzduchové kapsy. Jinými slovy, vznikne vrstevnaté a doslova kÅ™ehké tÄ›sto. ÄŒím men&scaron;í kousky tuku, tím
men&scaron;í kapsy a tím men&scaron;í kÅ™ehkost. ÄŒím víc propracované a hladké tÄ›sto, tím spí&scaron; se koláÄ• nebude
dát ukrojit. V tÄ›stÄ› uÅ¾ totiÅ¾ není Å¾ádná jiná ingredience, která by ho nadlehÄ•ila.
Mouka Jednou z dÅ¯leÅ¾itých so
kaÅ¾dé p&scaron;eniÄ•né mouky je lepek. Bílkovina, která obÄ•as vyvolává alergie a nesná&scaron;enlivost, ale která
dokáÅ¾e vytvoÅ™it pevné nosné pilíÅ™e v jakémkoli nadýchaném tÄ›stÄ›. Bez lepku tÄ›sto nevykyne a neudrÅ¾í v sobÄ› bub
Takové tÄ›sto nemá co podpírat. U kÅ™ehkého koláÄ•e je jasné, Å¾e o nÄ›jakou pevnost tÄ›sta tu vÅ¯bec nepÅ¯jde. Lepek je
nÄ›co, co budete chtít upozadit a potlaÄ•it jeho efekt. Ale jak, kdyÅ¾ se lepek nachází v kaÅ¾dé p&scaron;eniÄ•né mouce? Za
prvé, vyhnÄ›te se mouce s vysokým obsahem lepku, pÅ™edev&scaron;ím chlebové mouce Ä•i speciální mouce na pizzu, ale
sáhnÄ›te po úplnÄ› obyÄ•ejné hladké mouce, která vÅ¯bec nemusí být výbÄ›rová. Za druhé, chovejte se k mouce tak, aby
se lepek, který v ní je obsaÅ¾en, nezaÄ•al pÅ™íli&scaron; rychle projevovat. JelikoÅ¾ se lepek probouzí tekutinou a nebo hnÄ›
na obojí si tu musíte dát pozor. Voda pÅ™ijde do tÄ›sta aÅ¾ úplnÄ› na samotný závÄ›r pÅ™ípravy a finální hnÄ›tení se odehraj
bÄ›hem pár vteÅ™in, jen co by se tÄ›sto spojilo dohromady. Uznávám, je to tÄ›Å¾ké je&scaron;tÄ› si s tÄ›stem chvíli nepohrát
nepomazlit se s ním v dlaních, kdyÅ¾ je tak hebouÄ•ké a voÅˆavé. PÅ™esto si nechte svou slabou chvilku aÅ¾ na okamÅ¾ik, k
vás k ochutnávání a osahávání bude svádÄ›t hotový upeÄ•ený koláÄ•. PÅ™íprava tÄ›sta

Lepek je dÅ¯vod, proÄ• byste tuk nemÄ›li do tÄ›sta zapracovávat prsty, ale nÄ›jakým jiným nástrojem. Teplo z va&scaron;ich
rukou vede k mÄ›knutí a rozpou&scaron;tÄ›ní tuku, to k vyvíjení lepku a tÄ›sto se pak tzv. spaÅ™í. Jinými slovy, bude tuhé a
nekÅ™upavé. Tuk s moukou MoÅ¾ností je tu hned nÄ›kolik a záleÅ¾í na vás, která se ujme ve va&scaron;í kuchyni. MÅ¯Å¾
si k ruce
vzít jeden nebo dva pÅ™íborové noÅ¾e a tuk do tÄ›sta s trochou úsilí
rozsekat. Jako za Ä•asÅ¯ babiÄ•ek.StejnÄ
mÅ¯Å¾ete tuk do tÄ›sta roz&scaron;Å¥ouchat vidliÄ•kou.Dal&scaron;í vtipný
zpÅ¯sob spoÄ•ívá v nakrájení tuku na kostiÄ•
smíchání s moukou, a pak
rozválení váleÄ•kem na tÄ›sto. ObÄ•as akorát rukou promícháte smÄ›s, která se
pod
váleÄ•kem tvoÅ™í. Tuk touhle cestou vytvoÅ™í placaté vloÄ•ky v mouce, coÅ¾
je znaÄ•ka ideál.S tukem a moukou
si sna
poradí i kuchyÅˆský robot. Máte-li nádobu se sekacím nástavcem,
dejte do ní tuk, mouku a nÄ›kolikrát zapulzujte.
Nenechte se tou rychlostí
unést a pÅ™estaÅˆte vÄ•as, jinak to budete mít moc najemno.A koneÄ•nÄ›
existují i speciální
kovové cukráÅ™ské kolébky, které tuk rozsekají a
zároveÅˆ zapracují do mouky.

Jak pÅ™idat vodu KdyÅ¾ uÅ¾ v&scaron;echno udrÅ¾ujete chladné a snaÅ¾íte se tuk zbyteÄ•nÄ› nezahÅ™át, i voda, ktero
pro dokonÄ•ení tÄ›sta, by mÄ›la být studená. NÄ›kteÅ™í autoÅ™i dokonce doporuÄ•ují, aby mÄ›la teplotu kolem nuly, tedy abys
nejprve vykoupali pár kostek ledu. PomÄ›ry, které u kÅ™ehkého tÄ›sta fungují, Å™íkají, Å¾e tuku musíte vzít jen polovinu toho
mouky, a vody sotva polovinu toho, co tuku. Na 250 g mouky tak pÅ™ijde 125 g tuku a zhruba 50 ml vody, Ä•ili doslova pár
lÅ¾ic. Vody tedy budete potÅ™ebovat jen velmi málo a budete ji pÅ™ilévat postupnÄ›, abyste si vÄ•as v&scaron;imli, Å¾e je na
pÅ™estat. Funguje to asi takhle: Do drobenky pÅ™ilijete lÅ¾íci vody, bleskovÄ› promícháte a zkusíte trochu vzniklé hmoty
zmáÄ•knout mezi prsty, jestli uÅ¾ drÅ¾í pohromadÄ›. Pokud ne a stále se rozpadá, pÅ™ilijete dal&scaron;í lÅ¾íci vody, promíc
a test zopakujete. PÅ™íli&scaron; mnoho vody zpÅ¯sobí, Å¾e tÄ›sto se bude pÅ™i rozvalování lepit a po upeÄ•ení navíc ztvrd
PÅ™íli&scaron; málo vody a tÄ›sto se bude pÅ™i rozvalování trhat a po upeÄ•ení bude pÅ™íli&scaron; drobivé. TÄ›sto je hoto
kdyÅ¾ je&scaron;tÄ› vÅ¯bec nevypadá jako tÄ›sto. ÚplnÄ› staÄ•í, kdyÅ¾ pÅ™ilijete jen tolik vody, aby to poÅ™ád vypadalo jako
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drobkÅ¯, které ov&scaron;em nÄ›jakým zázrakem drÅ¾í pohromadÄ›, kdyÅ¾ je zkusmo zmáÄ•knete mezi prsty. ÄŒím víc byste
pak snaÅ¾ili pÅ™ilít vody, tím hezÄ•í tÄ›sto sice vznikne, ale tím hutnÄ›j&scaron;í výsledek dostanete. JelikoÅ¾ se tohle tÄ›sto
je&scaron;tÄ› nedá rozválet, musíte mu dopÅ™át Ä•as. Nemyslím dvacet minut, ale chci po vás aspoÅˆ dvÄ› hodiny odpoÄ•inku
v lednici. OdleÅ¾ení pÅ™es noc nebo pÅ™es den mu prospÄ›je je&scaron;tÄ› víc. Zabalte vzniklou hroudu do fólie, rozplácnÄ
placku a odloÅ¾te do lednice. KdyÅ¾ na ni pro dne&scaron;ek úplnÄ› zapomenete, vÅ¯bec nic se nestane. Dokonce se nic
nestane ani zítra.
Rozválení a pÅ™enesení do formy

Na tuhle fázi se vÅ¾dycky nejvíc tÄ›&scaron;ím. Tady to totiÅ¾ vypadá, Å¾e opravdu a koneÄ•nÄ› nÄ›co tvoÅ™ím. JenomÅ¾
radostné události se hodí udrÅ¾et temperament na uzdÄ› a pamatovat na dobré kuchaÅ™ské vychování. KaÅ¾dý, kdo uÅ¾ n
zkou&scaron;el rozválet kus tÄ›sta ví, Å¾e nejlíp se rozválí tÄ›sto podsypané moukou. Zde by to ale byla &scaron;koda,
pÅ™idaná mouka totiÅ¾ ubere na kÅ™ehkosti. ProtoÅ¾e hrozí, Å¾e se tÄ›sto pÅ™ece jen bude chtít obÄ•as nÄ›kam pÅ™ilep
nebo na váleÄ•ek, dejte ho mezi dva kusy papíru na peÄ•ení nebo ho rozválejte mezi dvÄ›ma kusy potravinové fólie. Pokud
se ptáte, jak to udÄ›lat, aby okraje tÄ›sta tolik nepraskaly a netrhaly se, odpovÄ›Ä• je snadná. TÄ›sto se trhá a praská
obvykle v místech, kde pÅ™ejedete váleÄ•kem pÅ™es okraj. KdyÅ¾ tedy váleÄ•kem nebude vyjíÅ¾dÄ›t ven, ale budete tÄ›sto
roztlaÄ•ovat pÄ›knÄ› jen kolem prostÅ™edka a vnitÅ™ních okrajÅ¯, bude to vypadat o nÄ›co líp. Zkuste se nauÄ•it tuhle
&scaron;ikovnou rutinu pro rozválení tÄ›sta: rozválejte trochu tÄ›sto v jednom smÄ›ru, tÄ›stem pootoÄ•te o Ä•tvrtinu kruhu po
smÄ›ru hodinových ruÄ•iÄ•ek, a to samé opakujte znovu a znovu, aÅ¾ dosáhnete kýÅ¾ené tlou&scaron;Å¥ky a velikosti. Jak
tÄ›sto dostanete do koláÄ•ové formy, aniÅ¾ by se potrhalo? KdyÅ¾ uÅ¾ ho máte na folii, tak je to jednoduché. Horní vrstvu folie
sejmÄ›te, na tÄ›sto poloÅ¾te koláÄ•ovou formu dnem vzhÅ¯ru a pak to celé opatrnÄ› pÅ™evráÅ¥te. TÄ›sto upravte na místo a
odstraÅˆte i druhou folii. Jinou moÅ¾ností je rozválené tÄ›sto pÅ™eloÅ¾it na polovinu a pak je&scaron;tÄ› na Ä•tvrtinu, takÅ¾
zmen&scaron;í na rozmÄ›r, který snadno uchopíte do ruky. Takhle poskládané tÄ›sto poloÅ¾te do formy, aby &scaron;piÄ•ka
Ä•tvrtkruhu leÅ¾ela pÅ™esnÄ› uprostÅ™ed formy, a pak zase tÄ›sto rozloÅ¾te. A koneÄ•nÄ› mÅ¯Å¾ete tÄ›sto kolem dokola
váleÄ•ek a pak ho zase odmotat do formy. Nakonec nezapomeÅˆte tÄ›sto opatrnÄ› &scaron;piÄ•kou ukazováÄ•ku po celém
vnitÅ™ním obvodu formy jemnÄ› vtlaÄ•it do spodního okraje. Pokud se vám pÅ™itom nÄ›kde nÄ›co potrhalo, nebojte se a klidnÄ
záplatujte. PouÅ¾ijte na to útrÅ¾ky a pÅ™eÄ•nívající okraje tÄ›sta.
Co s pÅ™eÄ•nívajícími okraji tÄ›sta? Nejlépe se samozÅ
odkrajují je&scaron;tÄ› zasyrova, staÄ•í na to pár rychlých tahÅ¯ noÅ¾em. Má to v&scaron;ak jistou nevýhodu &ndash; nÄ›kdy s
prázdný korpus pÅ™i peÄ•ení smrskne, a jak zákony schválnosti velí, nesrazí se rovnomÄ›rnÄ›, ale na jedné stranÄ› víc neÅ¾ n
druhé. Pokud si nejsem jistá, Å¾e pÅ™i zpracování tÄ›sta jsem dodrÅ¾ela v&scaron;echna pravidla, Å¾e tÄ›sto bylo stále dobÅ
vychlazené a nedo&scaron;lo k jeho pÅ™epracování, radÄ›ji pÅ™edpékám korpus i s pÅ™eÄ•nívajícími okraji a seÅ™íznu je aÅ
upeÄ•ení, kdyÅ¾ je korpus je&scaron;tÄ› horký.
PeÄ•ení korpusu

JestliÅ¾e nechcete korpus pÅ™edpékat, protoÅ¾e to znamená o trochu víc práce, uloÅ¾te ho i s formou zpÄ›t do ledniÄ•ky,
pÅ™ipravíte náplÅˆ. DrÅ¾te prostÄ› tÄ›sto v chladu, co to jen jde. Já si ale myslím, Å¾e byste korpus pÅ™ece jenom mÄ›li ne
pÅ™edpéct nenaplnÄ›ný, kdyÅ¾ uÅ¾ jste si dali tu práci s tÄ›stem. V&scaron;ude se to doporuÄ•uje, ale málokdo to dÄ›lá.
PÅ™edpeÄ•ený korpus je mnohem kÅ™upavÄ›j&scaron;í, protoÅ¾e se tolik nepromáÄ•í vlivem náplnÄ›. A nepromáÄ•í se proto
lze po upeÄ•ení snadno naimpregnovat. Jak na to? PÅ™ed vloÅ¾ením do trouby koláÄ• trochu vidliÄ•kou propíchejte na dnÄ›
nasypte do nÄ›j nÄ›co drobného, pevného, kulatého, co uÅ¾ nikdy nebudete jíst &mdash; obvykle staÄ•í trocha suchých bílých
fazolí nebo hrachu. To zabrání tomu, aby se korpus zhroutil nebo vyboulil. PeÄ•te pÅ™i 180 stupních zhruba 8 minut, jen co
by tÄ›sto zpevnilo, ale pÅ™íli&scaron; nezmÄ›nilo barvu. Ihned po vytaÅ¾ení z trouby, je&scaron;tÄ› za horka, vysypte fazole a
potÅ™ete pÅ™edpeÄ•ený korpus Å¾loutkem nebo bílkem nebo roz&scaron;lehaným vajíÄ•kem. To hned zatuhne a vytvoÅ™í t
témÄ›Å™ nepropustnou vrstvu, Ä•ímÅ¾ korpus opravdu dobÅ™e naimpregnujete a ochráníte pÅ™ed rozmoÄ•ením pod vlivem
náplnÄ›. PÅ™ed dal&scaron;ím plnÄ›ním a pouÅ¾itím nechte korpus opÄ›t vychladnout, staÄ•í na kuchyÅˆské lince. Dnes vá
v&scaron;echno tohle ukáÅ¾u na pÅ™íkladu jableÄ•ného koláÄ•e jako z francouzské pekárny, protoÅ¾e jablek je teÄ•
v&scaron;ude spousta a tak vám tohle experimentování nepoleze do penÄ›z. KlidnÄ› ale mÅ¯Å¾ete vzít náplÅˆ úplnÄ› jinou,
pokud nÄ›jakou svou oblíbenou uÅ¾ dávno máte. Kopusy se navíc dají plnit i slanými vajeÄ•nými náplnÄ›mi na zpÅ¯sob quiche.
Aby se jejich náplÅˆ zbyteÄ•nÄ› nesrazila a zÅ¯stala pÄ›knÄ› krémová, je tÅ™eba dodrÅ¾et zase dal&scaron;í pravidla, která by
ale vydala na samostatný Ä•lánek. TakÅ¾e je&scaron;tÄ› poslední nápad na obmÄ›nu: korpus mÅ¯Å¾ete naplnit krémem, kter
nepotÅ™ebuje upéct a který se jen nechá ztuhnout v lednici, tÅ™eba Ä•okoládovou pÄ›nou. V takovém pÅ™ípadÄ› ale nestaÄ•
korpus jen pÅ™edpéct, musíte ho rovnou jedním vrzem upéct, Ä•ili prodlouÅ¾it Ä•as peÄ•ení z 8 minut na 15.
JableÄ•ný koláÄ• z kÅ™ehkého tÄ›sta
TÄ›Å¾ko najít nÄ›co je&scaron;tÄ› klasiÄ•tÄ›j&scaron;ího, neÅ¾ elegantní fra
základem jsou aromatická, se skoÅ™icí podu&scaron;ená jablka, navrch ozdobená plátky Ä•erstvých jablek a po upeÄ•ení
potÅ™ená meruÅˆkovou zavaÅ™eninou, která zajistí lesklý a jemnÄ› pikantní povrch. Suroviny Na tÄ›sto: 250 g hladké mo
125 g másla velká &scaron;petka soli 50 ml ledovÄ› studené vody sádlo, máslo nebo aspoÅˆ trochu oleje na
vymazání formy na koláÄ•
Na náplÅˆ: 1 kg stÅ™ednÄ› velkých jablek 1 citron 120 g cukru krupice &scaron;petka mleté skoÅ™ice 1 vrchovatá lÅ¾íce
meruÅˆkového
dÅ¾emu trochu Å¾loutku nebo bílku nebo
roz&scaron;lehaného vajíÄ•ka na potÅ™ení pÅ™edpeÄ•eného
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Postup
- Máslo rozkrájejte
na centimetrové kostky a smíchejte je s prosátou moukou a solí. Pomocí
dvou noÅ¾Å¯ máslo v
mouce rozsekejte aÅ¾ na velikost Ä•oÄ•ky nebo pÅ¯leného
hrachu. PÅ™ípadnÄ› mÅ¯Å¾ete pouÅ¾ít robot s míchacím násta
zapnutý na
nejniÅ¾&scaron;í rychlost. Jakmile se máslo
v mouce rozdrobí a rozptýlí, pÅ™ilijte dvÄ› tÅ™etiny pÅ™ipraven
ledové vody a
krátce zapracujte. TÄ›sto je hotové tehdy, kdyÅ¾ na to rozhodnÄ› nevypadá &mdash;
staÄ•í se jen
dostat do fáze dostateÄ•nÄ› vlhké drobenky. Poznáte ji tak, Å¾e
kdyÅ¾ trochu tÄ›sta stisknete mezi prsty, kupodivu dobÅ™e
drÅ¾í u sebe, i kdyÅ¾
to, co je v míse, pÅ¯sobí viditelnÄ› su&scaron;e. Je-li v&scaron;ak tÄ›sto i mezi prsty
rozpadavé,
pÅ™ilijte je&scaron;tÄ› lÅ¾íci vody a opÄ›t krátce zapracujte - tímto
zpÅ¯sobem pokraÄ•ujte aÅ¾ do dosaÅ¾ení finální konzi

- TÄ›sto rukama zformujte
dohromady, vytvoÅ™te z nÄ›j men&scaron;í placku, zabalte do fólie a uloÅ¾te do
nejménÄ› na dvÄ› hodiny, ale lépe do druhého dne.

lednice

- PÅ™ipravte si
formu na koláÄ•: vymaÅ¾te ji nejlépe sádlem, nebo aspoÅˆ máslem. Pokud máte
nepÅ™ilnavou,
dvoudílnou koláÄ•ovou formu, ze které snadno vyndáte celý
upeÄ•ený koláÄ•, aÅ¾ bude zcela hotový i s náplní, bod pro
vás. StejnÄ› ji ale
lehce vymaÅ¾te tukem.

- OdpoÄ•até tÄ›sto
rozválejte na plát silný kolem pÅ¯l centimetru, mÄ›l by být o nÄ›co málo
forma. Nejlépe to jde mezi dvÄ›ma kousky potravinové
fólie.

vÄ›t&scaron;í neÅ¾ koláÄ•ová

- Vyválené tÄ›sto
pÅ™eneste do formy. TÅ™eba tak, Å¾e ho pÅ™ehnete napÅ¯l, poloÅ¾íte na váleÄ•ek a
opatrnÄ› dop
formy. VáleÄ•ek &scaron;etrnÄ› vytáhnÄ›te zpod tÄ›sta a tÄ›sto
opÄ›t rozloÅ¾te. Tím byste ho mÄ›li bezpeÄ•nÄ› a bez potrh
dostat na místo
urÄ•ení. JemnÄ›, ale dÅ¯slednÄ› vtlaÄ•te do dolního okraje formy aÅ¾ ke krajÅ¯m a
zbytky tÄ›sta, které
pÅ™eÄ•nívají pÅ™es horní okraj, odÅ™íznÄ›te. PÅ™ipravenou
formu odloÅ¾te zatím do lednice, aby se tÄ›sto nestihlo zah
pokojové
teplotÄ›. I to má totiÅ¾ vliv na výslednou kÅ™ehkost a rozplývavost korpusu.

- Pokud budete
korpus pÅ™edpékat, rozehÅ™ejte troubu na 180 stupÅˆÅ¯ a pak do ní rovnou z
lednice pÅ™esuÅˆte form
tÄ›stem. TÄ›snÄ› pÅ™ed vloÅ¾ením do trouby korpus
trochu vidliÄ•kou propíchejte na dnÄ› a nasypte do nÄ›j nÄ›co drobné
pevného, kulatého, co uÅ¾ nikdy nebudete jíst &mdash; tÅ™eba trochu suchých bílých
fazolí. PeÄ•te zhruba 8 minut, jen co
tÄ›sto zpevnilo, ale pÅ™íli&scaron;
nezmÄ›nilo barvu.

- Ihned po
vytaÅ¾ení z trouby, tedy je&scaron;tÄ› za horka, potÅ™ete pÅ™edpeÄ•ený korpus Å¾loutkem
nebo bílkem n
roz&scaron;lehaným vajíÄ•kem. To hned zatuhne a vytvoÅ™í tenkou,
témÄ›Å™ nepropustnou vrstvu, Ä•ímÅ¾ korpus naimpr
a ochrání pÅ™ed
rozmoÄ•ením pod vlivem tekuté náplnÄ›.

- PÅ™ed dal&scaron;ím

plnÄ›ním a pouÅ¾itím nechte korpus opÄ›t vychladnout, staÄ•í na kuchyÅˆské

lince.

- Teplotu v troubÄ›
nastavte na 160 stupÅˆÅ¯. Jablka oloupejte, rozpulte a zbavte jádÅ™incÅ¯. TÅ™i
oÄ•i&scaron;tÄ›ná
jablka nakrájejte na co nejtenÄ•í pÅ¯lmÄ›síÄ•ky, vloÅ¾te do misky a
promíchejte se &scaron;Å¥ávou z poloviny citronu, aby
zatím nehnÄ›dly. Zbytek
oÄ•i&scaron;tÄ›ných jablek nakrájejte na kostiÄ•ky a zakápnÄ›te &scaron;Å¥ávou z druhé pÅ¯lky
citronu.

- V kastrolu
smíchejte cukr se 100 ml vody a skoÅ™icí. PÅ™iveÄ•te k varu, vloÅ¾te jablka
pokrájená na kostiÄ•ky a zpru
bez zakrytí vaÅ™te, dokud se ve&scaron;kerá
tekutina neodpaÅ™í, trvá to kolem 15 minut. ObÄ•as nezapomeÅˆte promícha
UvaÅ™ená jablka nechte zchladnout.

- Do koláÄ•ové
formy rozloÅ¾te na pÅ™edpeÄ•ený korpus uvaÅ™ená jablka a uhlaÄ•te stÄ›rkou. Na
povrch rozloÅ¾te
nakrájené plátky jablek do ozdobné vrstvy, vloÅ¾te do
trouby a peÄ•te 40 minut, aÅ¾ okraj tÄ›sta pÅ¯vabnÄ› zezlátne.

- MeruÅˆkovou
zavaÅ™eninu zahÅ™ejte v kastrÅ¯lku se lÅ¾ící vody, aby povolila a promÄ›nila se
v pÅ™imÄ›Å™enÄ› hu
k potírání. Pokud máte Ä•as, je&scaron;tÄ› ji protÅ™ete
pÅ™es sítko. Zatepla s ní potÅ™ete povrch jablek na upeÄ•eném ko
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Jablka
tím nale&scaron;títe a zabráníte tomu, aby osychaly. Tohle je totiÅ¾ kouzlo, které
odli&scaron;uje
nejlep&scaron;í koláÄ•e od tÄ›ch dobrých. FLORENTÝNA Je&scaron;tÄ› mám pro vás pÅ™ipraven dal&scaron;í recept,
tentokrát opravdu minimalistický&hellip;
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