
Krabí kremrole 

Ingredience 

500 g lístkového těsta, 500 g tyčinek Surimi, 1 vejce, sůl, sezamové semínko 

Postup 

Těsto rozpůlíme a každou polovinu rozválíme na pomoučeném vále na tenko. Rádýlkem nakrájíme na proužky, 

kterými ovineme rozmražené tyčinky. Na plechu je potřeme rozšlehaným vejcem, osolíme a posypeme sezamovým 

semínkem. Pečeme v troubě vyhřáté na 230°C dozlatova, 10 - 15 minut. Podáváme teplé s ledovým nebo hlávkovým 

salátem. 

 
 

Nivové kornoutky 

Ingredience 

1 balíček listového těsta (500 g), 150 g sýru Niva, 1 vejce, něco na posypání (hrubá sůl, kmín, semínka,...) 

Postup 

Těsto rozdělíme na poloviny. Každou zvlášť rozválíme a rádýlkem rozkrájíme na pásky asi 2 x 15 cm. Potřeme 

rozšlehaným vejcem a posypeme strouhaným sýrem. Zešikma smotáme a klademe na plech. Povrch potřeme vejcem 

a posypeme semínky (solí, kmínem,...). Vložíme do trouby vyhřáté na 230°C a pečeme dozlatova (asi 10 minut). 

 
 



Salámové růžičky 

Ingredience 

libovolný salám, lístkové těsto 

Postup 

Těsto rozválíme natenko a nakrájíme na pásky široké 2-2,5 cm. 

Na každý položíme vedle sebe 4 půlkolečka salámu a smotáme, konec přimáčkneme. Chceme-li mít jistotu, že se 

těsto nerozmotá, můžeme koneček pásku před přimáčknutím potřít vodou. 

Pečeme při 190-200°C cca 15 minut. 

 
 

Lístkové chuťovky 

Ingredience 

lístkové těsto, libovolná semínka nebo koření, vejce nebo žloutek 

Postup 

Těsto rozválíme na tenko a rádýlkem rozkrájíme na libovolné tvary (tyčinky, obdélníčky, čtverečky, trojúhelníčky,... 

pozor, při pečení se zmenší). Naskládáme na plech vyložený papírem na pečení. Potřeme rozšlehaným vejcem nebo 

žloutkem rozmíchaným se lžící vody a posypeme čímkoliv co máme rádi (sůl, sezam, mák, kmín, mletá paprika, 

oregano, strouhaný sýr,...). Vložíme do trouby vyhřáté na 220°C a pečeme do zrůžovění asi 8 minut. 

 
 

 

 



Muffinky pro mlsné pusinky 

Ingredience 

500 g lístkového těsta 

náplň: 200 g měkkého salámu (nebo jiné uzeniny), 150 g tvrdého sýra, 1 vejce, 1 červená paprika, kousek pórku, 1 

kelímek (150 g) zakysané smetany, 1 lžička koření na pizzu 

Postup 

Salám a papriku nakrájíme na drobné kostičky, sýr nahrubo nastrouháme, pórek nakrájíme nadrobno. Všechno 

smícháme se syrovým vejcem, smetanou a kořením. 

Těsto rozpůlíme. Každou půlku rozválíme na obdélník asi 31 x 21 cm. Vykrojíme z něho šest koleček o průměru 10 

cm. Každé kolečko vložíme do důlku plechu na muffiny a vytvarujeme podle tvaru důlku. Rozdělíme do nich 

všechnu náplň. Z odkrojků těsta vykrájíme libovolné malé tvary, posypeme je mletou paprikou, kmínem, semínky, ... 

a položíme na náplň. Vložíme do trouby vyhřáté na 200 - 210°C a pečeme asi 20 minut. 

 
 

Provensálské listové taštičky 

Ingredience 

500 g listového těsta, 200 g šunkového salámu, 200 g plátkového sýra, 1 vejce, provensálské koření 

Postup 

Těsto rozdělíme na poloviny. Každou rozválíme na pomoučeném vále na tenko a rozkrájíme na obdélníky. Na každý 

obdélník položíme 2 kolečka salámu, kousek sýra a posypeme kořením. Přehneme na poloviny a okraje dobře 

přimáčkneme k sobě. Skládáme na suchý plech. Potřeme rozšlehaným vejcem a povrch posypeme kořením. Pečeme 

10 - 15 minut při 220°C. Podáváme s čerstvou zeleninou, případně salátem. 

 
 

 

 



Lístkové roládky 

Ingredience 

lístkové těsto, anglická slanina, tvrdý sýr, sterilované okurky, hořčice, kečup, vejce na potření, sezamová semínka 

Postup 

Těsto rozválíme na pomoučeném vále na tenko. Rozkrájíme na obdélníky. Každý lehce potřeme hořčicí nebo 

kečupem (není nutné), položíme na něj plátek slaniny, posypeme strouhaným sýrem, položíme kousek okurku a 

srolujeme. Klademe na plech vyložený papírem na pečení, povrch potřeme rozšlehaným vajíčkem a posypeme 

semínky. Do závitku můžeme zabalit i jiné pochutiny, co kdo rád. 

 
 

Mřížkové koláče se špenátem 

Ingredience 

2 balíčky lístkového těsta (po 500 g), 1 balíček špenátového protlaku (450 g), 250 g balkánského sýra, 2 vrchovaté 

lžíce zakysané smetany, 1 velká cibule, 2 stroužky česneku, sůl, mletý pepř, 2 vejce, trochu oleje 

Postup 

Na troše oleje osmažíme pokrájenou cibuli. Přidáme špenátový protlak a 2 - 3 minuty za stálého míchání podusíme. 

Obsahuje-li špenát moc vody, dusíme déle, než se voda vypaří. Výsledkem by měla být hustá "kaše". Přidáme jedno 

celé vejce, promícháme a odstavíme. Osolíme, opepříme a necháme vychladnout. Se solí opatrně, sýr je dost slaný. 

Sýr nastrouháme nahrubo a vmícháme společně se smetanou a rozmačkaným česnekem do špenátu. Ochutnáme a v 

případě potřeby dochutíme solí, pepřem nebo česnekem.  

Polovinu těsta rozválíme, pokrájíme na čtverce a na každý dáme hromádku špenátu. Druhé vejce rozšleháme 

vidličkou a potřeme okraje každého čtverce se špenátem. Rozválíme druhou část těsta, nakrájíme obdélníky (užší než 

čtverce - roztažením mřížky se rozšíří), přejedeme mřížkovým válečkem a překryjeme špenát. Okraje přitiskneme. 

Pečeme v troubě vyhřáté na 220°C asi 15 minut. 

 
 

 



Sýrové košíčky s rajčátky 

Ingredience 

500 g listového těsta, 250 g Lučiny, 2 vejce, 1 lžíce francouzské hořčice, sůl, pepř, čerstvý tymián, cherry rajčátka, 

hladká mouka na vál 

Postup 

Sýr rozmícháme s vejci a hořčicí dohladka, podle chuti můžeme osolit a opepřit. 

Na pomoučeném válu rozválíme těsto. Vykrájíme kolečka a vložíme do důlků formy na muffiny. 

Do každého košíčku dáme lžíci sýrové nádivky a ozdobíme čtvrtkami rajčátek. Posypeme lístky tymiánu. 

Vložíme do trouby vyhřáté na 230°C, ztlumíme na 200°C a pečeme 20-25 minut. 

24 ks 

 


