
SPRACOVANIE PERNÍKOVÉHO CESTA 

Cesto sa pred spracovaním nechá odležať. Pred spracovaním sa cesto upravuje  - jeho 

konzistencia, kyprením, pridávaním zlepšujúcich prísad, tvarovaním a pečením. 

Odležanie základného cesta 

Čas odležania závisí od druhu cesta a výrobku. 

V minulosti to bolo niekoľko mesiacov i rokov. Dnes je to rôzne dlhý čas – niekoľko 

mesiacov, týždňov, hodín prípadne sa bez odležania. Odležanie cesta je pre výrobcu 

ekonomická strata.  

Počas odležania základného cesta dochádza k jeho vnútorným zmenám. Suroviny  sa dobre 

spoja, výrobky budú kyprejšie, budú mať lepšiu chuť a vzhľad.  

V ceste prebieha činnosť enzýmov. Zvyšuje sa krehkosť cesta, prebiehajú procesy kvasenia, 

zo sladiacich zložiek sa tvoria kyselina vínna a uhličitá, ktoré priaznivo vplývajú na pečivosť. 

Po dlhšom odležaní nie je potrebné cesto kypriť.  

Pri kratšom čase odležania sa pracuje s cukrovými roztokmi.  Invertovaný  sirup by mal 

obsahovať 55 až 60% invertného cukru  a s múkou s vyšším obsahom lepku. 

Odležané cesto sa upravuje - premiesením a pridávaním ostatných surovín podľa receptúr 

npr. kypridla naj. Hydrogén uhličitan amónny, zjemňujúce suroviny margarín, ochucovadlá – 

jadroviny, presladené ovocie, vajcia, džem, kulér, perníkové korenie ak sa nepridalo do 

základného cesta. 

Tvarovanie cesta  

Cesto možno tvarovať vypichovaním, rezaním a lisovaním – hustejšie cesto. Môžeme 

spracovať ručne alebo strojovo. 

a) Tvarovanie vypichovaním – vykrajovaním 

Cesto rozvaľkáme na hrúbku 3 – 4 mm, väčšie tvary 4 – 5 mm,  rôznymi formičkami 

vykrajujeme. Pečieme na vymastenom plechu. 

Pri strojovej výrobe sa cesto preklopí do zásobníka vytláčacieho stroja, z ktorého  

vychádza pás cesta ktorý sa upravuje vaľkaním hladiacimí valcami. Z cesta sa 

raznicou vypichovacieho stroja vykrajujú požadované tvary perníkov.  

 

 

 
 

 



b) Tvarovanie rezaním 

Na strojové tvarovanie rezaním sa používa niekoľko výrobných liniek npr. LJP –linka 

na jemné pečivo ktorá sa používa v pekárni. 

 

 

Tvarovanie perníkového 

cesta na linke LJP 

1 – násypný kôš na cesto, 

2- podávacie valčeky, 

3 – štrbina. 

4- pás cesta na prvom 

dopravníku, 

5 – sypanie múkou, 

6 – priečne rozvaľkávanie, 

7 – hlavný dopravník, 8 – pozdĺžne rozvaľkávanie, 9 – kotúčové nože, 10 – gilotína,            

11 – vytvarované cestové polotovary   

c) Tvarovanie lisovaním 

Princíp je rovnaký ako pri lisovaní lineckých ciest. Lisovaním možno dosiahnuť vysoký 

výkon a veľkú variabilitu tvarov. 

d) Tvarovaním rezanie na strunovke 

Tento spôsob tvarovania sa používa viac pri lineckom ceste. Vyžaduje presnú konzistenciu 

cesta a špeciálne tvarovacie matrice. 

Úprava korpusov pred pečením 

Vytvarované korpusy natierame zriedeným vaječným obsahom vždy jedným smerom 

hlavne pri väčších tvaroch. 

Ak sa cesto natrie, voda vyplaví 

čiastočky škrobu na povrch výrobku. 

Škrob mazovatie už pri 60 oC. Počas 

pečenia začne škrob mazovatieť 

a súčasne začne koagulovať vaječná 

bielkovina. Na povrchu sa vytvorí 

jemný povlak, ktorý odoláva tlaku 

unikajúcich kypriacich plynov. 

výrobok rastie do výšky a je pórovitý 

 

 

 



Pečenie perníkov 

Polotovary sa pečú pri teplote od 220 do 250 oC, čas sa pohybuje od 4 až do 7,5 min. Závisí   

od hrúbky, veľkosti a hmotnosti pečených korpusov, prípadne od receptúry a druhu pece. 

Vysoká  teplota zapríčiňuje vlhkosť striedky pretože sa rýchlo vytvorila kôrka. Nízka 

teplota zapríčiňuje roztekanie korpusov. 

Tabuľka: závislosť teploty a času pečenia perníkových polotovarov od hmotnosti, veľkosti korpusov 

Hmotnosť korpusov g Teplota pečenia oC Čas pečenia min 

Do 10 250 4,0 až 4,5 

Do 30 235 4,5 až 4,0 

30 až 100 225až 230 5,0 až 5,5 

Nad 100 veľké kusy 220 7,0 až 7,5 

Malé tvary perníkov nikdy nepečieme s veľkými, malé by zhoreli a veľké by sa nedopiekli. 

Malé perníky pečieme vo vyhriatej rúre a veľké len v trochu vyhriatej. Pri pečení 

neotvárame rúru min 3 min. Počas pečenia sa musí predchádzať zbytočným otrasom. 

Procesy prebiehajúce počas pečenia: 

 Vyparovanie vody z povrchu cesta 

 Rozklad chemického kypridla nad 150 oC dochádza k rozkladu amónneho 

kypridla 

 Mazovatenie múčneho škrobu – nad 60 oC múčne bielkoviny sú týmto procesom 

dehydrované a spevňované. Fixuje sa tvar. 

 Maillardova reakcia – reakcia medzi cukrami a bielkovinami cesta. Prebiehajú  

pri teplote nad 100 oC. Dochádza k vzniku aromatických a chuťových látok, 

k vysychaniu zmazovateného škrobu a k tvorbe hnedo sfarbeniu produktov. 

Dobre vyzreté cesto sa po upečení rozozná tak, že výrobok má rovnomerné póry a nie sú 

v ňom bublinky 

Úprava korpusov 

Vychladnuté perníky upravujú plnkami, polevami alebo sa zdobia. 

Na plnenie sa používajú  ovocné náplne – marmelády, džemy, preladené ovocie, hrozienka, 

rozličné jadrové náplne, apd. Plnenie sa robí ručne alebo strojovo – plniacimi strojmi. 

Na polievanie sa najviac používajú cukrové, bielkové, čokoládové, kakaové a tukové polevy. 

Zdobené perníky  - zdobia sa ručne alebo strojovo s rôznou tematikou. 

Väčšina sortimentu výrobkov sa balí 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chyby perníkov 

Najčastejšie chyby: 

 Perníky sú nízke, bez pórov, tvrdé -  príčina málo kypridla, nevyhriata rúra, husté 

cesto, 

 Pri pečení sa pečivo sťahuje, povrch nie je hladký, ale vráskavý. Cesto je s málo 

koncentrovaných cukrových roztokov, nedostatočné množstvo cukru. Múka so silným 

lepkom, 

 Korpus rýchlo zväčšuje objem, potom klesá – nadmerný obsah cukru v ceste, alebo 

vyššia dávka kypridla, 

 Rozpečené korpusy – nedostatočná neutralizácia po inverzii, 

 Perníky majú na povrchu pľuzgieriky – nerozpustené kypridlo, veľká dávka kypridla, 

vysoká teplota, 

 Zvýšená vlhkosť perníka – prejavuje sa rozpúšťaním cukrovej polevy. Príčina vysoký 

obsah invertného cukru alebo fruktózy v ceste, odstránime zmiešaním pôvodného 

cesta s cestom s menším obsahom invertu, 

 Tvrdnutie perníkových korpusov – nedostatočná inverzia sacharózy, prípadne veľmi 

hlboká inverzia, alebo nízka teplota pečenia. Nesprávne skladovanie. 

 

 



Úloha : všetky učebné texty sa treba naučiť, vytlačiť a vložiť do zošita.  Vypracovane 

otázky poslať do 24.04. na eklochanova@gmail.com  

Otázky: 

1. Vypíš suroviny na výrobu medovníka a uprav ich: 

 

 

2. Napíš rozdiel medzi medovníkom a perníkom: 

 

3. Podľa čoho a ako sa delia perníkové cestá: 

 

 

4. Čo je inverzia, napíš postup inverzie sacharózy: 

 

5. Napíš kypridlá používané na kyprenie perníkov: 

 

6. Vypíš koreniny do perníkového cesta: 

 

7. Napíš aký význam  má odležanie perníkového cesta: 

 

8. Ako tvarujeme perníkové cesto? 

 

9. Ako sa upravujú perníky pred pečením? 

 

10. Aké procesy prebiehajú počas pečenia? 

 

Za každú správne vypracovanú úlohu získate 1 bod: 

10 – 8 b = 1 

  7 – 6 b = 2 

  5 – 4 b = 3 

  3 – 2 b = 4  

 


