
 
 
Veselé Vánoce s IKEA cupcakes! 
 
Extra čokoládový korpus 
 
Ingredience: 
 
• 150 g čokolády CHOKLAD MÖRK 
• 220 ml slunečnicového oleje 
• 260 ml podmáslí 
• 2 celá vejce 
• 200 g cukru krupice 
• 170 g polohrubé mouky 
• 170 g hladké mouky 
• 1 sáček kypřicího prášku 
• 3 lžíce kakaa 
• brusinkový džem 
 
Postup: 
 
Odvážíme 100 g čokolády a rozpustíme ve vodní lázni. Dalších 50 g čokolády nasekáme 
na menší kousky a zatím necháme stranou. Do kuchyňského robotu dáme olej, 
podmáslí, 2 celá vajce a cukru krupici. Promícháme, poté přidáme rozpuštěnou čokoládu 
a znovu promícháme. Do mísy vedle prosejeme obě mouky, kypřicí prášek a kakao. 
Sypké suroviny postupně vmícháme do těsta a v robotu promícháme. Nakonec 
přisypeme nasekanou čokoládu. Těsto plníme do připravených košíčků (do formiček na 
cupcakes s vloženými papírovými košíčky) a to 1 cm pod okraj košíčku. Pečeme 
v předehřáté troubě 9 minut na 155 stupňů a poté 24 minut na 145 stupňů (spodní a 
horní ohřev). Po upečení dortíky vyndáme z trouby a necháme vychladnout.  
Po vychladnutí je vyndáme z plechu a pomocí vykrajovátka uděláme uprostřed každého 
dortíku dírku, kterou naplníme brusinkovým džemem. Část vykrojeného korpusu (vršku) 
vezmeme a zakryjeme jím naplněný cupcake.  
 
 
Cream cheese 
 
Ingredience: 
• 250 g mascarpone 
• 300 g sýru Palouček 
• 100 g cukru krupice  
 



Postup: 
 
Těsně před přípravou krému vyndáme z lednice mascarpone a g sýr Palouček. Dáme je 
do kuchyňského robota a přidáme cukr krupici. Postupně zapneme robot až na nejvyšší 
otáčky a vyšleháme do pevného krému. Šleháme krátce 2 minuty, pozor, aby se krém 
nepřešlehal. 
 
Slaný karamel 
 
Ingredience: 
• 200 g cukru krupice 
• 200 ml smetany 33%  
• špetka soli  
 
Postup: 
 
Na slaný karamel si připravíme větší hrnec. Rozehřejeme ho, vsypeme cukr a za stálého 
míchání ho necháme rozpustit a zkaramelizovat. Jakmile bude mít zlatavou barvu, 
přilijeme smetanu – pozor, abyste se nepopálili. Smetanu vmícháme a nakonec přidáme 
špetku soli. Horký karamel přelijeme do sklenice, necháme vychladnout a ztuhnout. 
 
Krém ze slaného karamelu 
 
Ingredience: 
• 250 g mascarpone 
• 250 ml smetany 33%  
• 120 g slaného karamelu  
 
Postup: 
 
Těsně před přípravou krému vyndáme z lednice mascarpone, smetanu a slaný karamel. 
Vložíme do kuchyňského robota, postupně ho zapneme až na nejvyšší otáčky a 
vyšleháme pevný krém. Šleháme krátce 2 minuty, pozor, aby se krém nepřešlehal.  
 
Oba hotové krémy vložíme napůl do zdobicího sáčku s trezírovací špičkou a zdobíme jim 
vychladlé a naplněné cupcakes.  
 
Zdobení na závěr 
 
Zlatá sušenka Bisquit, maliny, cukr moučka na posypání (vytvoří nám sníh)... Pomocí 
vykrajovátka a potahovací hmoty vytvoříme nápis Veselé Vánoce a vločku. Zdobení může 
být jakékoliv s motivem Vánoc.   
 
Doba přípravy: 3,5–4 hodiny.  
 
Cupcakes jsou láska! IKEA je láska!  
 


