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ÚVOD 
 

Dostává se Vám do rukou další číslo našeho školního časopisu, ve kterém se podíváme 
na některé akce konané v podzimních měsících tohoto školního roku. 

Připomeneme si soutěž Pišqworky, kde studenti museli prokázat svůj důvtip, bystrost, 
bojovnost. Studenti také ukázali svou ochotu pomoci zrakově postiženým pomocí akce 
Světluška. Podíváme se též na zajímavé události spojené s odborností naší školy. 

Přejeme příjemné počtení.                                                                         redakce časopisu 

 

VÁNOČNÍ VÍDEŇ 

Dne 11. 12. 2018 jsme se zúčastnili 
vánočních trhů ve Vídni. Ráno jsme náš 
výlet započali v 6 hodin, kdy jsme se 
vyčerpaní z nedostatku spánku nalodili do 
autobusu. Zde jsme energii doplnili 
a zazpívali si i pár písniček. Naše první 
zastávka byla u zámku Schönbrunn, kde 

jsme si mohli prohlédnout nádherný 
vánoční stromek, adventní trhy, které 
nabízely ručně dělané výrobky, ochutnávku 

vánočního punče a různých dobrot, 
prohlédnout si zde zámecký park, kde 
pobýval rakousko-uherský císař František 
Josef se svou chotí Alžbětou Bavorskou 
zvanou Sisi, a nadýchat vánoční atmosféru, 
která prostoupila snad úplně každého. Naší 

druhou zastávku tvořila prohlídka 
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Vojenského historického muzea, kde jsme 
si mohli prohlédnout expozici 
napoleonských válek a 1. i 2. světové války.  
Tato prohlídka byla naučná a expozice 
atraktivně upravená. Atmosféra 
prostoupená jednotlivými předměty, které 

zde byly vystaveny, byla téměř hmatatelná. 
Představíme-li si, že stejný 

nebo podobný stroj, jež je zde vystaven, 
zabíjel stovky lidí, a ani to není ani tak 
dávno, je to nepopsatelné.  

Naší poslední zastávkou byly adventní trhy 
Christkindelmarkt před vídeňskou radnicí. 
Zde nám počasí moc nepřálo, a tak jsme 
všichni byli promočení a zmrzlí. Útěchu 
skýtaly stánky, kde jsme si mohli koupit 

vánoční předměty a vyřešit tak například 
vánoční dárky, zahřát se výborným 
vánočním punčem, čajem nebo se 
zakousnout do jablka v čokoládě. 

Přestože počasí nebylo zrovna přívětivé, 
myslím, že jsme si tento výlet všichni moc 
užili, načerpali adventní náladu a poznali 
střípky z historie, kterou známe jen 
ze  školních lavic. 

Petra Nezdařilová, foto Jana Greplová, 3.A  
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PŘEHLÍDKY SÝRŮ 

Ani letos v Kroměříži nechyběla tradiční 
prosincová akce naší školy – Přehlídky sýrů, 

které se zúčastnilo na devadesát místních 
žáků a také sedm ze Střední odborné školy 
ekologické a potravinářské z jihočeského 

Veselí nad Lužnicí.  

Přehlídka 5. prosince nabídla na 150 vzorků 
sýrů nezrajících, zrajících, tvrdých, 

polotvrdých nebo smetanových 
a nechyběly ani tvarůžky.  

Otestovat sýry dorazili také hosté, jako 
zlínský hejtman Jiří Čunek, kroměřížská 

místostarostka Daniela Hebnarová nebo 
sýrařští odborníci a popularizátoři 
zpracování mléka ze Slovenska Karol Herian 
a Ján Keresteš. Zúčastnil se také prorektor 
pro výzkumnou činnost a vnější vztahy 
Vysoké školy obchodní a hotelové v Brně 
Stanislav Kráčmar.  

Žáci se při hodnocení jednotlivých druhů 
sýrů rozdělili do skupin se zástupcem 
a vedoucím, kteří na vše dohlíželi. 

K dispozici měli studenti schéma pro 
hodnocení každého sýru, protože se mezi 
druhy liší. Zaměřovali se na chuť, vůni, obal, 
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vzhled a konzistenci předložených výrobků. 
Některé z nich byly přitom záměrně 

poškozené, aby se studenti setkali i 
s nestandardními produkty.  

Školní přehlídku sýrů navštívil i zlínský hejtman Jiří Čunek a místostarostka Kroměříže Daniela 
Hebnarová. Dovolili jsme se jich zeptat na pár otázek.  
 
 

Jiří Čunek:  

Je tato výstava vaší „sýrovou premiérou“, 
nebo jste již nějaké podobné výstavy 
navštívil?  
Na přehlídce v Kroměříži nejsem poprvé, už 
jsem tu několik výstav sýrů navštívil. 
 

Co vás na návštěvách přehlídek láká?  
Především fakt, že je nenavštěvuji z nějaké 
povinnosti. Dále se mi líbí i Kroměříž 
a zajímá mě i vaše škola, která je svým 
zaměřením jedinečná. 
 

Jaký je váš nejoblíbenější sýr? 
Patří mezi ně sýry zrající pod mazem, 
především tedy tvarůžky. Nejradši je mám 
naložené, to jsem pak ještě spokojenější. 
Nedám také ale dopustit na plísňové sýry, 
protože nepoznám, zda už nejsou prošlé 
(smích). Jako každý také mám rád smažený 
sýr. 
 

Máte nějakou radu pro naše studenty?  
Ševče, drž se svého kopyta. Potravinářství 
je výborný obor, který má a vždy bude mít 
budoucnost. Hlavně chci popřát studentům 
hodně štěstí a zdraví. 
 

Daniela Hebnarová: 

Jste na výstavě sýrů poprvé?  
Nene. Přehlídku jsem navštěvovala již jako 
starostka v letech 2010 až 2014. Nyní jsem 
tu popáté. 
 

Co vás na výstavě zaujalo? 
Jsem s ní velmi spokojená, sýry mám velmi 
ráda. Především je zajímavé vidět pestrost 
sýrů, které jsou i na našem trhu. Také se mi 
líbí, že se tu dozvím, jak sýry správně 
hodnotit. Já totiž poznám rozdíly jenom 
v chuti.  
 

Jaký je váš nejoblíbenější sýr?  
Mezi mé nejoblíbenější patří niva. Jako 
další bych uvedla sýry, který mají specifické 
aroma. 
 

Co byste vzkázala našim studentům?  
Důležité je zůstat sami sebou, nezkoušet se 
stylizovat do jiných lidí. Také držet se svého 
povolání, které jsme si vybrali a které nás 
baví. Přeji vám hodně štěstí a mnoho sil.  
 

Text i foto Vladimír Frýza, 3.VT 
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 I sýry mají svůj festival  

Ve dnech 15. - 16. září 2018 proběhl 
festival Sýr 2018 v Mikulově. Akce  byla 
spojena s mezinárodními soutěžními 
přehlídkami farmářských sýrů. Soutěžní 
vzorky byly rozděleny do různých kategorií, 
podrobeny senzorickému hodnocení 
odborníků a nakonec byly vybrány nejlepší 
z nich. 

Na náměstí Mikulova stály stánky drobných 
výrobců, v nich spousta jídla a dobrého pití, 
které se dalo zakoupit. A protože akce byla 
svým pojetím zajímavá, a navíc byl krásný, 
slunečný den, není ani divu, že návštěvnost 
byla opravdu velká. 

Naše škola zde měla také svůj stánek 
a zájemci mohli ochutnat školní výrobky, 
vyzkoušet své smysly na jednom 
ze senzorických testů, nebo jen tak se 
s námi pobavit.  

 Na festivalu jsme mohli potkat i některé 
absolventy v roli vystavovatelů, jako např. 

Ondru Holase z firmy Taurus, která získala 
jedno z prvních míst.  

            

  

Text i foto Ing. Josef Mrázek
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Den Zlínského kraje 
 

Dne 22. září proběhl ve Zlíně Den Zlínského 

kraje. Akce se účastnily školy, ale i různé 
převážně potravinářské firmy. Cílem bylo 
ukázat to nejlepší z regionu, seznámit 

občany se svými výrobky, činností a školy se 
svými obory. My jsme opět nechyběli. Na 
stánku jsme měli ukázku hotových výrobků 
z poloprovozu a také jsme předváděli 
výroby sýru a zmrzliny. 

Text  i foto Ing. Michal Pospíšil
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TURISTICKÝ VÝLET 

Zde máme malé ohlédnutí za výšlapem na 
Kelčský Javorník, který se konal v sobotu 
10. listopadu  2018. Skupina studentů, 
absolventů a učitelů mlékárenské školy 
zdolala nejvyšší vrchol Hostýnských vrchů. 
Prožili jsme krásný den mimo školní lavice 
a věříme, že jsme založili novou tradici - 
podzimní výšlap „mlékařů" na Kelčák. 
Příště musíte s námi !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Mgr. Jiřina Zbořilová 

 

 

 

PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ  

Letos jsme se poprvé zúčastnili aktivity Měsíc filmu na školách, tentokrát se zaměřením na 
únor 1948. Po projekci dokumentu Ztracená duše národa: Ztráta tradice (Olga Sommerová, 
ČR 2010) o kolektivizaci zemědělství v 50. letech se s námi o živé vzpomínky podělila paní 
ing. Vlasta Očenášková z Rataj u Kroměříže, pamětnice těchto událostí. Srdečně jí děkujeme 
za čas a ochotu sdílet své osobní zážitky.  

 

Text i foto Mgr. Soňa Pyšňaková 
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I mlékaři umí logicky uvažovat?! 

Dne 16. 11. 2018 se v Kroměříži konala 
soutěž ve strategické hře PIŠQWORKY.  
Utkalo se zde třináct týmů, aby bojovalo 
o tři postupová místa na krajský turnaj. 
Samozřejmě nemohl chybět tým naší školy 
Play or Die, který se už čtvrtým rokem akce 
účastní. Tým je složen ze dvou dívek (Aneta 
Luhanová a Andrea Kubešová) a tří chlapců 
(Adam Kociňák , Jan Chrástek a Nicolas 
Sumík ). 

I když se ze začátku, po zkušenostech 
z minulých let, předpokládalo vítězství AG 
Kroměříž, nakonec se přeci jen radoval tým 
Play or Die ze Střední průmyslové školy 
mlékárenské Kroměříž, ale nepředbíhejme. 

Oblastní turnaj se uskutečnil v prostorách 
Obchodní akademie, kde v čase osmi hodin 
a třiceti minut vše vypuklo. Na počátku 
turnaje to vypadalo, že se sníží počet 
účastníků, a tedy i postupujících, na krajské 
kolo kvůli chybějícímu týmu. Ten ale 
naštěstí na poslední chvíli dorazil a sestava 
k zahájení turnaje byla kompletní. Všech 
třináct týmů bylo rozřazeno do čtyř skupin. 

Ve skupině A soutěžil tým Play or Die 
(Střední průmyslová škola, Kroměříž) proti 
týmu OA 2.A. (Obchodní akademie 
Kroměříž). Zde vyhrál tým z mlékárenské 
školy a měl možnost bojovat o lepší 
nasazení proti AG Propadlíci 
(Arcibiskupské gymnázium), kteří vyhráli 

proti druhému týmu z Obchodní akademie. 
Play or Die nechtěli vypadnout v play-off 
moc brzy a tak není divu, že žáci AG 
(Arcibiskupského gymnázia, Kroměříž) 
prohráli. 

Ve skupině D soutěžilo druhé družstvo naší 
školy Milkking. Kapitánkou byla Hana 
Dubinová a členové Natálie Bojková, 
Simona Cedidlová, Petra Selucká a Bořek 
Složil. 

Čtvrtfinále bylo mnohem pestřejší a dech 
beroucí. Rozhodovaly zde maličkosti 
a s výsledkem 14:6 opět vyhrál tým Play or 
Die proti týmu Kappa ( Střední policejní 
škola Ministerstva vnitra Holešov), kterým 
nepomohla ani ochranná policejní vesta 
proti kolečkům a křížkům týmu 
mlékárenské školy. 

Milkking se také probojovali do čtvrt- 
finále, ale tam je pak Céčko AG nepustilo 
dál. 

V části semifinále stál tým Play or Die proti 
dalšímu soupeři z Arcibiskupského 
gymnázia jménem Céčko AG. Před 
posledním dohraným duelem byl stav 12:8 
pro Play or Die, takže bylo jasné, že týmy 
jsou pod obrovským tlakem, ale zastánci 
SPŠM Kroměříž se nedali a svým vítězstvím 
překazili gymnazistům plán obsadit 
všechna tři postupová místa. Céčko AG 
vypadlo a Play or Die čekali na soupeře, 
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kterým měl být jeden z týmů AG. 
Po náročné bitvě to byl tým AG Saláti. Ti ale 
brzy zhnědli, protože Play or Die si právě ve 
finále připsali své druhé dominantní 
vítězství na turnaji a svým prvním místem 

se zapsali do pořadníku z oblastního kola 
do krajského, které se uskutečnilo 
30.11.2018 ve Zlíně. Tady už takové štěstí 
neměli a jejich naděje v další vítězství byly 
sečteny porážkou. 

                                                     Zpracoval Nicolas Sumík,4.A;  foto Mgr. Jiřina Zbořilová 

Výsledky oblastního kola v Kroměříži: 
Pořadí Tým Škola 
1 Play or Die VOŠP a SPŠM Kroměříž 
2 AG Saláti Arcibiskupské gymnázium Kroměříž 
3 AG propadlíci Arcibiskupské gymnázium Kroměříž  
4 Céčko AG Arcibiskupské gymnázium Kroměříž 
5-8 Nejzapamatovávatelnější tým Gymnázium Kroměříž 
5-8 Milkking VOŠP a SPŠM Kroměříž 
5-8 BigFIVE Gymnázium Kroměříž 
5-8 Kappa Vyšší policejní škola a Střední policejní škola 

Ministerstva vnitra v Holešově 
9-13 KVASIČTÍ BOBŘI ZŠ Kvasice 
9-13 OA-3.B Obchodní akademie Kroměříž 
9-13 OA-2.A Obchodní akademie Kroměříž 
9-13 OA-2.B Obchodní akademie Kroměříž 
9-13 OA-1.A Obchodní akademie Kroměříž 

 

Další informace: https://www.pisqworky.cz/turnaje/1669 
https://pisqworky.cz/novinka/2191-play-or-die-v-kromerizi-nenasli-konkurenci-a-hraji-dal 
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Má praxe v Laboratoři MVDr. Šotola s.r.o. 

Milí studenti,  

jako žákyně čtvrtého ročníku naší školy 
jsem se zúčastnila každoroční školní praxe. 
Zřejmě si říkáte, že na praxi je moc brzo, ale 
maturita se kvapem blíží, a tak praxi máme 
během školního roku a ne až v červnu jako 
ostatní ročníky. Také je naše praxe 
zkrácena na polovinu a my jsme prozatím 
absolvovali první týden.  

Já jsem měla možnost vyzkoušet si práci v 
akreditované laboratoři MVDr. Šotola s.r.o. 
v Kroměříži. Pan doktor byl velice vstřícný a 
spolu s mojí spolužačkou Anetou 
Sochorovou nás přijal jako své 
praktikantky. Laboratoř se zabývá 
testováním potravin i kosmetických vzorků 
a různých krmiv. Vzorky sem vozí 
dodavatelé z celé České republiky. 

Do laboratoře jsme nastoupily v pondělí 19. 
listopadu. Přivítali nás s otevřenou náručí. 
Do parády si nás vzala bývalá studentka 
naší školy Kačka Marcaníková.  

První den jsme připravovaly zásobní 
roztoky a vážily vzorky, které se dále 
zkoušely. Bylo to pro nás něco nového, 
ačkoliv jsme tyto úkony dělali už několikrát 
u nás v laboratoři ve škole. Ale jak se říká 
sto lidí sto chutí a tak to funguje i v praxi. 

Pro nás nezvyklé věci tam byly 
každodenním chlebem. Například - to asi 
znáte všichni: navážíme navážku, 
rozpustíme a převedeme do odměrné 
baňky. Tam to však navažují do odměrné 
baňky přímo, doplní do půlky a baňku poté 
vloží do ultrazvukové lázně, kde se navážka 

rozpustí. A tak se dostávám k první věci, 
kterou jsem já osobně nikdy předtím 
neviděla, a tou je právě tato lázeň. 

Během chvilky, kdy jsme měli volno, nás 
jedna z několika laborantek provedla po 
velké laboratoři chemie. Na první pohled 
malá laboratoř v sobě skrývala mnoho věcí. 
Například plynový a kapalinový 
chromatograf, izolovanou místnost, kde 
provádějí v potravinách testy na alergeny, 
ledničky na skladování vzorků a činidel 

Stanovení hydroxyprolinu v mase 

 Navažování vzorků 

 Vybavení laboratoře 
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pro testování, spetrofotometr či atomový 
absorbční spektrofotometr a plamenový 
spektrofotometr na zjištění těžkých kovů 
v  potravinách.  

Plamenový spektrofotometr 

Druhý den si nás rozdělili. Anetku si nechali 
a mě poslali o patro výš do malé chemické 
laboratoře, kde jsem celý den s paní 
laborantkou dělala stanovení vody. Bylo to 
něco nového a bylo zajímavé, kolik testů se 
u tak obyčejné vody dělá. Nejprve se musí 
otestovat senzoricky (jakou má barvu, 
zápach a chuť). Dále se vzorek rozleje 
nestejnoměrně do různých baněk. Záleží na 
tom, kolik množství je zrovna potřeba na 
dané stanovení, a jestli se k tomu ještě 
nebude něco přidávat.  

Dále jsme u vody stanovovali zákal, 
elektrickou konduktivitu, pH, obsah 
dusičnanových iontů, obsah amonných 
iontů a manganometrickou titrací dusitany. 
Tato práce byla opravdu zajímavá. A pokud 
bylo vše v pořádku, mohl být daný vzorek 
schválen.  

Na závěr si mě přebrala druhá paní 
laborantka, kdy jsem měla možnost si s ní 
vyzkoušet stanovení celkového obsahu 
vody ve zmrzlém kuřeti. Kuře se nejprve 
musí nechat v teple trochu povolit. Nejprve 
se zváží celé kuře, potom pouze obal, kuře 

se i s kostmi naporcuje, namele a zváží.     

Anetka mezitím dole stanovovala obsah 
škrobu ve vzorcích ovesných kaší a obsah 
čisté svaloviny.  

Ve středu jsme se vyměnily a já společně 
s inženýrkou Kačkou jsem dělala stanovení 
obsahu rtuti ve vzorcích čaje. Nejdříve jsme 
si museli stroj nakalibrovat, což nějakou 
dobu trvalo. Potom už to šlo rychle. Na 
malou lodičku jsem navažovala určité 
množství vzorku a vložila do přístroje. Za 
pár sekund mi vyšel výsledek, který jsem 
zapisovala do knihy.  Poté porovnáním 
s tabulkou limitních hodnot se dále 
posuzoval obsah rtuti v čaji.  

Čtvrtek byl poměrně klidný. Vyzkoušeli 

jsme si likvidaci nepotřebných vzorků. 
Při  této práci jsem si připadala jako pejsek 
a kočička, když vařili dort. Všechny nádoby 
a sáčky jsme museli vyprázdnit do kýblů 
a ty potom vysypat do speciálních košů.  

V pátek jsme nevěděli, kde nám hlava stojí. 
Měli jsme připravené vzorky masa 
v kapalné podobě, ve kterých jsme měli 
stanovit obsahu hydroxprolinu. Nejprve 
přišlo smíchání vzorků s kyselinou sírovou a 
filtrace vzorku za horka. Jako další krok bylo 
ředění a tvorba kalibrační řady. Na- konec 
jsme vzorky smíchali s daným činidlem, 
nechali odstát v horké lázni a proměřovali s 

Staovení Hg v čaji 
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kalibrační řadou na spektrofotometru. Při 
tomto stanovení jsme museli být hodně 
rychlí kvůli vznikajícím reakcím.  

A na závěr praxe jsme si vyzkoušeli práci na 
plamenovém spektrofotometru.  

Proměřovali jsme na něm vzorky vody 
a do tabulky zapisovaly obsah jednotlivých 
kovů.    

Na praxi se nám hodně líbilo a dozvěděli 
jsme se zde spoustu nových věci. Určitě 
nám to dalo hodně do života. Takže pokud 
budete mít někdy možnost jít k panu 
doktorovi na praxi, neváhejte a běžte. 

                       Barbora Florová, 4.A 

  foto Aneta Sochorová, Barbora Florová, 
4.A 

 
SVĚTLUŠKA 

 
Dne 12. září 2018 se studenti naší školy 
zapojili do již šestnáctého ročníku sbírkové 
akce Světluška, kterou pořádá Nadační 
fond Českého rozhlasu.  

Koupí drobných upomínkových předmětů 
tak dárci přispěli na přímou pomoc 
nevidomým a těžce zrakově postiženým 
dětem i dospělým z celé České republiky. 
Světluška přispívá na speciální pomůcky, 
psí vodicí pomocníky, na osobní asistenty 

dětem i seniorům, podporuje rozvoj 
talentu a tvořivých schopností 
nevidomých. Je tak světélkem ve tmě pro 
potřebné. 
 
Našim Světluškám a Světlonošům se 
celkově podařilo získat pro sbírku částku ve 

výši 6.780,- Kč. 

Text i foto Mgr. Jiřina  Zbořilová
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VÁNOCE 

Vánoce jsou pro nás jedním z nejvýznamnějších 
svátků, co se potravinářství týče. Nejčastěji se v 
obchodních řetězcích České republiky objevují 
různé druhy čokolád i cukroví. Na co si ale dát 
pozor při koupi těchto produktů? To není 
jednoduchá otázka, ale měli bychom se 
soustředit alespoň na pár kritérií, která můžeme 
vyčíst ze složení daného produktu.  

Začala bych u másla. Máslo je surovina, kterou každý potřebuje, pokud chce doma péct 
cukroví, to je jasné, ale co sledovat, abychom si mohli být jistí, že je to máslo a ne něco 
jiného, jen v podobném balení či sekci obchodu? Nejdůležitější je obsah tuku. Máslo by mělo 
obsahovat minimálně 80% mléčného tuku. Pokud má „máslo“ méně procent, nemůže se 
nazývat „máslo“. Nejčastěji se prodává pod názvy  „máslo se smetanovým zákysem” nebo 
“máslo s nízkým obsahem tuku”. 

I čokoláda je neodmyslitelnou pochoutkou Vánoc, ale i na ní nás prodejci mohou klamat 
obalem. Hořká čokoláda by měla obsahovat nejméně 35 % kakaové sušiny. Do mléčných 
čokolád se přidává sušené mléko. Podíl kakaové sušiny u mléčné čokolády je nižší. Bílá 
čokoláda obsahuje pouze kakaové máslo, mléko a cukr. Podíl kakaového másla by měl činit 

alespoň 20 %.  

Toto jsou ty nejzákladnější 
hodnoty, kterých si lze 
povšimnout na obalu každého 
produktu (od čokoládových 
figurek až po celé tabulky). 

 

Na tyto údaje bychom měli 
přihlédnout při dalším nákupu a nenechat se zmást triky obchodních společností. Užijme si 
tak Vánoce s kvalitními potravinami. 

Na závěr přikládám receptury některých velmi známých a osvědčených cukrovinek. 

 

Autorka: Lucie Serbanová, 3.A 

Autorka fotografií cukroví: Michaela Havlíková, 3.A 
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VÁNOČNÍ INSPIRACE 

Linecké 
200  g máslo (min 80%mléčného tuku) 
100  g moučkový cukr 
2  ks žloutky 
citronová kůra z 1 citronu 
1  ks vanilkový lusk 
300  g hladká mouka 
rybízová marmeláda 

Máslo utřete s cukrem, žloutky, vanilkou a kůrou z citronu. Vmíchejte mouku a vypracujte těsto. 
Zabalte jejdo fólie a nechte přes noc v chladu. Těsto vyválejte na plát asi 3 mm silný. Vykrajujte 
libovolné tvary a vykrojte středy poloviny dílů . Pečte v troubě při 170°C asi 7 minut. Nechte 
vychladnout a poté spojte dva díly marmeládou. 

Vanilkové rohlíčky 
200  g máslo 
250  g hladká mouka 
70  g moučkový cukr 
vanilkový cukr smíchaný s moučkovým cukrem na obalení 
100  g vlašské ořechy mleté 
 
Ze všech surovin utvoříme těsto a dáme jej na chvíli odpočinout 
v sáčku do lednice. Přes mlýnek na maso vytváříme rohlíčky . 
Pečeme do růžova a ještě teplé je obalujeme v cukru. 
 

Kakaovo-kokosové kuličky v čokoládě 
strouhaný kokos 
1 balíček-hořká čokoláda (minimálmě 35 % kakaové sušiny) 
3 - 4 lžic rumu 
5 lžic voda 
3 lžíce marmeláda 
250 g piškoty 
80 g  cukr 
40 g kakao 
 
Piškoty rozdrtíme, přidáme kakao, marmeládu a rumovou směs (nealkoholicky použijeme aroma). 
Hrnec s vodou dáme na sporák a přidáme cukr. 
Směs vaříme, dokud není cukr rozteklý, potom vylijeme obsah do mísy a smícháme dohromady. 
Z těsta vytváříme kuličky, které namáčíme v rozehřáté čokoládě a obalíme ve strouhaném kokosu. 
Necháme vychladit a můžeme podávat 
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Děkujeme za spolupráci: Mgr. Jiřině Zbořilové - Kodedové, Mgr. Soni Pyšňakové, PhDr. Věře 
Šafaříkové, Ing. Ivetě Havlíkové, Mgr.  Ing. Michalu Pospíšilovi, Ing. Josefu Mrázkovi 


