
Ano, i takto
může vypadat

vaše snídaně :-)

„KVÁSKOVÝ CHLÉB NAŠICH PŘEDKŮ“
začínáme...

Už jen krůček vás dělí od toho, aby vám v příštích dnech voněl na
stole kváskový chléb. Ke svižnějšímu startu dopomohou moje

osvědčené rady a tipy, které vyústily ze systému pokus- omyl. 

Postup jsem se snažila shrnout do jednoduchých bodů, abyste při
zadělávání nemuseli číst žádné slohy.

Při prvním pečení vám přeji hodně štěstí.
Budu ráda, když se se mnou podělíte o výsledek.

Radka
www.treky-alpske-chaty.cz



1. Na 300g budoucího kvásku budete potřebovat 2 lžíce starého,   
přikrmovaného kvásku

 K těmto dvoum lžícím přidáte 150 g žitné mouky a 150 ml 
vlažné vody, vodu si přihřejte na pár sekund na sporáku.

 Vypracujte kašišku, mísu přikryjte fólií a nechte kvasit 
12-16hod při teple. Jak poznáte, že je základ kvásku 
připravený ke kynutí? Na povrchu se začnou dělat 
bublinky, těstíčko začne stoupat a padat zpět.

2. K dokrmenému kvásku přidáme 300g mouky (žitná 100g, špaldová 
100g, celozrnná 100g) 

 + 250ml vlažné vody, 12g soli, 5g kmínu, 
 suroviny mícháme vařečkou 15min, 
 těsto necháme ve stejné míse odpočinout na 30min,
 po té ho přeložíme do moukou vysypané ošatky nebo jiné 

mísy.

3. Těsto necháme kynout 3-5 hod. Pokud máte v bytě dostatečné 
teplo, urychlíte kynutí na cca 3hod.

 Těsto nechejte v blízkosti topení nebo u jiného zdroje 
tepla.

 Po vykynutí zapněte troubu na 230°, těsto vykydněte na 
plech a pečte 15min.

 Poté snižte teplotu na 160° a pečte dalších 45min.
 Pro vychladnutí překlopte chléb na mřížku, aby dýchala i 

jeho spodní strana. Chléb nechte zcela vychladnout, 
nezakrojujte. V tomto případě by se vám zcvrknul.



RADY A TIPY PRO SNADNĚJŠÍ PEČENÍ

➢ Prvotní zadělání základního těsta dělejte večer, ráno v pohodě
můžete začít se zaděláváním těsta. Základ si přes noc krásně 
odpočine.

➢ Konzistenci již vypracovaného těsta mějte matlavou, řídší.

➢ Nedosypávejte mouku tak dlouho, dokuď je těsto tuhá, nelepivá 
koule. Z tuhé, nelepivé koule nikdy výborný chléb nebude.

➢ K hnětení nepoužívejte ruce, pouze vařečku. V jiných receptech
se píše o extra překládání na vále, toto není potřeba. Těsto 
se vždy zformuje do tvaru mísy (ošatky), kde bude kynout. Jako
bonus budete mít čisté ruce :-)

➢ V ošatce vždy chlebový povrch pomoučejte trochou hladké mouky,
následně se vám pak nepřilepí k plechu až ho vyndáte z trouby 
na mřížku.



➢ Nesnažte se kynutí těsta urychlit náporem tepla. Těsto rychle 
vzroste a v troubě vám pak spadne, což ne finále nevypadá moc 
vábně. Jednoduše řečeno dodržte alespoň ty 3hod kynutí, než 
chléb dáte do trouby. Pokud má něco svůj čas, tak právě 
kynutí.

➢ Okamžik, kdy je chléb připraven na pečení poznáte, když do 
něho uděláte prstem ďůlek. Pokud se těsto rychle vrací do 
původního tvaru, je nedokynuté. Zatímco pomalu se 
vyrovnávající povrch oznamuje správně nakynuté těsto. V 
případě, že ďůlek zůstane hluboký, je těsto naopak překynuté. 
V troubě vám pak spadne, protože poslední kynutí probíhá v 
troubě. Ve výsledku budete mít chleba nafouklý a okoralý.

➢ Pokud máte ošatku, těsto po nakynutí překlopte na plech a 
okamžitě s ním do trouby, nečekejte ani minutu.

➢ Prvotní teplotu dodržujte na 230-240°, v případě nižší se vám 
chleba rozjede do stran, neudrží nakynutý tvar.

➢ Do trouby dejte společně s chlebem nádobu s vodou. Voda 
zajistí vlhčí prostředí pro správné pečení.
 

➢ Pokud chcete mít tvrdší, dřevorubeckou kůrku, místo 45min na 
160° pečte 50min při stejné teploté.

➢ Na chleba zadělávajte pouze v dobré náladě a pohodě, jste-li 
unavení, podráždění, odložte pečení na jiný den.

Kde seženu prvotní kvásek?
Jednoduše si ho vyrobíte doma.

Dá se sehnat i v dobré sámošce či u menších pekařů.

Postup je následovný:
● Ve sklenici dobře rozmícháte cca 50ml vlažné vody a tolik žitné 

mouky, aby vzniklo těstíčko kašovité konzistence. Mělo by být spíš 
hustší, kvašením totiž zřídne. Sklenici přikryjte čistou utěrkou, 
aby ke kvásku mohl volně vzduch a nechejte stát v teple na lince do
druhého dne.



● 2. den by na kvásku měly být vidět malinké bublinky, náznak toho, 
že se něco děje. Pokud jste bez bublinek necháte být kvásek do 
třetího dne a pak teprve pokračujete. Kvásek tedy nakrmíte - 
přimícháte opět 50ml vlažné vody a mouky tolik, aby ve sklenici 
bylo znovu těstíčko o konzistenci kaše. Necháme stát opět v teple.

● 3. den už kvásek mírně nakysle voní. Přikryjete ho jako 2. den a 
necháte stát v teple. Nakrmený kvásek nabývá na objemu. Jde nahoru 
a když pak klesá žpet, propadá se mu povrch, říká se mu hladový - 
je to známka toho, že je čas ho přikrmit. 

● 4. den kvásek výrazně kysele voní i chutná. Je třeba ho znovu 
přikrmit. Když pak nakrmený stoupá nahoru, dá se z něj už péct - 
ochutí těsto a pomůže ho malinko i nakynout. Na to, aby se z něj 
dalo péct bez droždí, je kvásek stále slabý. Opravdu silný je až po
14 dnech pravidelného omlazování.

● Po 4. dnu kvásek uchovejte buď na lince a krmte denně (pokud denně 
pečete a odebíráte z něj. Další variantou je, že kvásek ne uplně 
uzavřený (dávám přes něho kapesník s gumičkou)  uložíte do lednice.
Tam vydrží bez nakrmení 5 dnů. Poté je třeba ho vytáhnout, hodinku 
nechat v teple, přikrmit, zase chvíli nechat na lince a teprve poté
znovu uložit do lednice.

● Pokud dáváte kvásek do lednice na víc dnů než na 5, potřebujete 
hustou konzistenci. Řidší kvásek je náchylnější k nemocem a dříve 
se kazí. Pokud tedy víte, že nepečete denně, je lepší kvásek více 
zahustit. Pořád mějte napaměti, že kvašením kvásek zřídne. V 
případě, že jedete třeba na dovolenou, kvásek mějte dost hustý, aby
vám vydržel i třeba 3 týdny bez omlazování.

● V lednici udržujte kvásku co nejméně, ve velkém, málo odebíraném 
množství kvásku se hromadí mrtvé kvasinky a další odpadní látky, 
vyvarujte se tomu.

● Pokud nebudete delší dobu péct, stačí kvásek po několika dnech 
vyndat z lednice, jednu lžíci vyhodit do koše (odebrat z něho) a 
následně ho přikrmit stejným množstvím vody a mouky.

● Může se stát, že se vám kvásek zkazí, poznáte to tak, že bude cítit
po acetonu a na jazyku bude hrozně kyselý.

Tak to by bylo. Zní to složitě, že? Ale není.
Postupně si z omlazování uděláte rutinu a půjde to samo. Stačí jen

myslet na skutečnost, že v lednici máte dítě, které potřebuje
nakrmit :-)


