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KUCHÁRSKA KNIHA



Šamrolky
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Šamrolky

Ingrediencie:

 Základné cesto
 300 g hladká múka špeciál,
 4 žĺtka,
 práškový cukor- cca 2 kávové 

lyžičky,
 soľ – cca 1 kávová lyžička,
 ocot – cca 1 polievková lyžica, 

šľahačková smotana - 250 ml

 Maslové cesto
 300 g hladká múka špeciál
 1 palmarín – 250 g
 1 maslo – 125 g

 Snehová plnka
 Na 1 bielok 60 g cukru krupica

Postup:
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Príprava základného cesta: všetky suroviny dáme do
nádoby a vypracujeme vláčne cesto. Z muky si
odložíme cca 1/3 na posýpanie dosky. Maslo
a palmarín postrúhame a vypracujeme maslové
cesto. Základné cesto rozgúľame na štvorec, do
stredu vložíme maslové cesto rozgúľané na menší
štvorec. Preložíme oproti sebe časti základného
cesta, rozgúľame na obdĺžnik, ktorý prekladáme na
3 x a znova rozgúľame. Toto opakujeme 3 krát.
Posledný rozgúľaný obdĺžnik rozdelíme na dve
polovice, jednu polovicu poskladáme a odložíme,
druhú polovicu poskladáme. Rozgúľame na
obdĺžnik, ktorý pokrájame na pásy. Cestom
obtáčame trubičky a ukladáme na plech vypláchnutý
studenou vodou. Cesto potrieme žĺtkom a pečieme
v rozohriatej rúre na 250o C 8-9 min.
Bielka vyšľaháme so štipkou soli, postupne
pridávame cukor. Potom šľaháme nad parou do
zhustnutia. Snehom plníme trubičky z oboch strán.
Trubičky posypeme práškovým cukrom.

Video postup Šamrolky

https://www.youtube.com/watch?v=5XCLSkoV3GU&list=UUWNtAtdSq-ng9hD7aknjjlQ&index=8
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Príprava základného cesta: všetky suroviny dáme do

nádoby a vypracujeme vláčne cesto. Z muky si odložíme

cca 1/3 na posýpanie dosky. Maslo a palmarín

postrúhame a vypracujeme maslové cesto.
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Základné cesto rozgúľame na štvorec, 

do stredu  vložíme maslové cesto  

rozgúľané na menší  štvorec.
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Preložíme  oproti sebe časti základného cesta, 

rozgúľame na obdĺžnik, ktorý prekladáme 

na  3 x a znova  rozgúľame. Toto opakujeme 3 krát.
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Posledný rozgúľaný obdĺžnik rozdelíme na dve

polovice, jednu polovicu poskladáme a odložíme,

druhú polovicu poskladáme
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Cesto rozgúľame na obdĺžnik, ktorý pokrájame na 

pásy. 
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Cestom obtáčame trubičky a ukladáme na plech 

vypláchnutý studenou vodou. Cesto potrieme žĺtkom 

a pečieme v rozohriatej rúre  na 250oC 8-9 min.
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Bielka vyšľaháme so štipkou soli, postupne 

pridávame cukor. 
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Potom šľaháme nad parou do zhustnutia.
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Snehom plníme trubičky z oboch  strán.
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Trubičky  posypeme práškovým cukrom.

Dobrú chuť
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