Formy na pralinky
sk

Informácia o výrobku a recept

Vážení zákazníci!
Teraz si môžete plnené i neplnené pralinky vyrobiť celkom
jednoducho sami doma – s tromi rôznymi dekoratívymi
motívmi.
Stabilné plastové formy umožňujú jednoduché nalievanie
a vylievanie tekutej čokolády a ľahké vyberanie hotových
praliniek z formy.
Formy sú vhodné na potraviny, odolné proti teplotám
od -15 °C do +70 °C a vhodné na umývanie v umývačke
riadu.
Aby ste si mohli formy ihneď vyskúšať, pripravili sme vám
hneď aj recept.
Želáme vám veľa radosti pri výrobe a ochutnávaní praliniek!
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Dôležité upozornenia
•

Formy sú vhodné na použitie pri teplotách od
–15 °C do +70 °C.

• Formy sú vhodné aj na použitie v mrazničkách, napr. na
výrobu ľadových kociek.
• Nepoužívajte výrobok v rozpore so stanoveným účelom!
• Neumiestňujte formy do otvoreného plameňa, na varné
dosky, do rúry na pečenie, do mikrovlnnej rúry alebo na
iné zdroje tepla.
• Nekrájajte pokrmy vo formách a nepoužívajte žiadne
špicaté alebo ostré predmety. Mohli by ste tým poškodiť
formy.
• Vyčistite formy pred prvým použitím a po každom používaní horúcou vodou s trochou prostriedku na umývanie
riadu. Nepoužívajte ostré čistiace prostriedky ani drsné
hubky.
•

Formy sú vhodné aj na umývanie v umývačke riadu.
Neukladajte ich však priamo nad vyhrievacie tyče.

• Tuky môžu po čase spôsobiť tmavé sfarbenie na povrchu
foriem. Nie je to zdraviu škodlivé, ani to nemá vplyv na
kvalitu a funkciu foriem.

Tipy na výrobu praliniek
Pri výrobe vlastných praliniek sa fantázii nekladú prakticky
žiadne medze. Nasledujúce tipy vám pomôžu v začiatkoch:
• Používajte bežnú čokoládu s čo najvyšším obsahom kakaa.
Tortová poleva, vážená čokoláda alebo čokoláda na varenie
predstavujú najlepšie alternatívy. Nevhodné sú čokolády
s orechmi, krokantom, jogurtom atď. Môžu sa pripáliť.
• Do horúcej čokolády nikdy nepridávajte vodu.
• Ak je roztopená čokoláda príliš riedka, pridajte trochu
viac čokolády.
• Na dosiahnutie lesklého povrchu pridajte 2 čajové lyžičky
kakaového alebo kokosového masla.
• Pridaním napr. škorice alebo čili, tekutej smotany na
šľahanie alebo kávy dodáte tekutej čokoláde osobitnú
arómu.
• O dobrú chuť sa postarajú liehoviny s vysokým obsahom
alkoholu, ako napr. whisky alebo griotka. Podiel tekutín
však nesmie byť príliš vysoký, inak bude čokoláda priveľmi
riedka.
• Pred naliatím horúcej čokolády do formy môžete do nej
vložiť napr. orech.
• Formy môžete napĺňať aj po vrstvách a kombinovať tak
v rámci jednej pralinky dva druhy čokolády, napr. bielu
a tmavú čokoládu.
Pred naplnením nasledujúcej vrstvy čokolády nechajte
prvú vrstvu úplne vychladnúť.
• Medzi vrstvy čokolády môžete do formy vkladať aj potraviny, ako napr. orechy, cereálne lupienky alebo hrozienka.

Takto roztopíte polevu
1. Polevu nakrájajte na malé kúsky alebo nastrúhajte
a vložte do misky z ušľachtilej ocele.
2. V nie celkom plnom hrnci zohrejte vodu (nevariť),
hrniec odstavte od sporáka, nad vodný kúpeľ zaveste
misku s polevou (nemala by stáť vo vode).
3. Polevu pomaly pri pravidelnom miešaní zohrejte na
cca 35 °C (skúška perami). Takto získa polevy jemný
lesk. Príp. budete musieť vodu viackráť zohriať, kým
poleva dosiahne správnu teplotu, príp. aby si teplotu
udržala počas prípravy praliniek.
m Rešpektujte aj pokyny na obale.
Vyklopenie praliniek z formy
m Poleva musí byť úplne stvrdnutá. Pralinky nechajte
2 hodiny vyhladnúť.
m Formu na pralinky obráťte a opatrne klopte na dosku
stola, kým pralinky nevypadnú. Na ochranu citlivého
podkladu pod ne prípade položte napr. dosku alebo
podložku na pečenie.
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Pomarančovo-marcipánové pralinky
Doba prípravy: cca 45 minút (plus čas na vychladnutie)
Prísady (na 18 kusov)
200 g horkej čokolády na pokrytie
25 g

olúpaných pistácií

100 g surovej marcipánovej hmoty
10 ml pomarančovej šťavy
Príprava
1. Polevu nasekajte na väčšie kúsky a nechajte roztaviť
pri nízkej teplote vo vodnom kúpeli.
2. Roztopenú polevu naplňte do priehlbiniek formy na
pralinky a formou pohybujte sem a tam, aby sa poleva
rovnomerne rozložila.
3. Formu nechajte asi 10 minúť odležať.
4. Formu na pralinky prevráťte na plech s papierom
na pečenie tak, že ešte tekutá poleva vytečie (okraje
by mali byť pokryté polevou).
5. Formu takto nechajte asi 5 minút a potom ju otočte
(papier na pečenie so zvyškami polevy uschovajte).
Prípadnú roztečenú polevu odstráňte.
6. Formu nechajte cca 1 hodinu vyhladnúť, aby poleva
vytvrdla.
7. Medzičasom v sekáčiku veľmi jemne nasekajte pistácie
na plnku. Marcipán pokrájajte na malé kúsky a zmiešajte
s pistáciami, postupne pridávajte pomarančovú šťavu.
8. Plnku opatrňte natlačte do priehlbiniek formy vystlaných
polevou.

9. Z papiera na pečenie odstráňte zvyšky polevy a nechajte ju
roztopiť vo vodnom kúpeli. Nechajte ju trochu vychladnúť,
následne ňou naplňte cukrárske vrecko s malým násadcom.
10. Polevu porozdeľujte na marcipán smerom od stredu
k okrajom. Vyhlaďte ju nožom tak, aby boli pralinky
rovnomerne pokryté polevou.
11. Pralinky nechajte cca 2 hodiny vychladnúť, kým poleva
úplne nevytvrdne, nasledne ich vyberte z formy.
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