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V adventním čase přichází ve většině českých 
domácností ke slovu pečení perníčků. Někdo 
má schovaný recept po babičce, na který nedá 
dopustit, jiní se pouštějí do hledání předpisů 
na nejchutnější či nejměkčí perníčky a zkoušejí 
každý rok jiné, další se obracejí na perníkářky ve 
svém okolí. O poslední variantě něco vím, pro-
tože perníčky už nějakou dobu peču, zabývám 
se vším, co s nimi souvisí, a nehledě na advent-
ní přetížení to dělám ráda. 

Z minulosti víme, že tento druh medového 
pečiva se pekl během celého roku a nebyl 
spojen jen s Vánocemi. Sladkostí tehdy ne-
bylo tolik a není divu, že perníkové stánky 
patřily na poutích k těm nejoblíbenějším. 
Důvodů pro to, abychom perníčky pekli 
častěji než jen v adventním čase, se najde 
dost i v dnešní době. Jedním z nich je tra-
dice, která sahá přes sedm set let zpět do 
historie. První zmínka o perníkářích na 
českém území je z roku 1335, kdy prodá-
vali své výrobky na posvícení v Trutnově, 
ale peklo se jistě již dříve. 

Ať už perníčky pečeme, probíráme se 
prastarými recepty, prohlížíme si vyře-
závané dřevěné formy, nebo si pročítáme 
Staročeské rýmovaní o perníkářství, naši 
nejstarší knihu o pernících, je to, jako by-
chom byli ve spojení s dávnou historií. Čas-
to, když zadělávám těsto, mám dojem, že 
celý dům a všechno kolem ztichne, vzduch 
se naplní vůní medu a koření, čas plyne po-
malu a já vím, že „tohle už tu bylo“.

Perníkářský mistr či tovaryš se nejdříve 
pomodlil ke sv. Ambroži či Markovi (oba 
jsou uváděni jako patroni perníkářského 
cechu) a dal se do díla. Zadělávalo se pět 
druhů těst (červené, na grošové marcipá-
ny, na černý perník na strouhání, na bílý 
perník německý a na kořeněné šišky či hůl-

ky) a nej-
prve se vařil 
vorkauf, polotovar z medu, mouky 
a koření, který se pak ukládal do 
dřevěných beden i na několik měsíců, 
z nichž se pak dobýval nožem, či seke-
rou. Ostatní suroviny se do základu přidá-
valy až před pečením. Říká se dokonce, že 
perníkářským dcerám se pekly na svatbu 
perníky z těsta, které bylo zaděláno při je-
jich narození.

Pro nás, následovníky těchto starých 
mistrů cechu perníkářského, může být 
způsob jejich pečení nápovědou, na co by-
chom si měli dát pozor a co nezanedbat. 
Chceme-li mít perníčky co nejlepší a nej-
kvalitnější, měli bychom suroviny, které 
patřily do základního vorkaufu, vybírat 
co nejpečlivěji. To znamená kvalitní med, 
mouku a prvotřídní koření. Vysypeme-li do 
těsta kupovanou směs perníkového koření, 
tak se, kromě toho, že se na nás Ambrož 
i Marek nepěkně naštvou, nejen ochuzuje-
me o množství chuťových variací, ale také 
o možnost, jak si utužit zdraví. Koření, 
přidávané tradičně do perníkového těsta, 
má totiž blahodárný účinek na naše tělo. 
Můžeme si tedy z perníčků udělat takový 
malý lék, šitý přímo nám na míru. Pořiďte 
si co nejkvalitnější jednotlivé druhy 

koření, posaďte 
se a postupně 

se jimi probírejte, 
očichávejte a rozhodněte 
se, kolik od kterého dru-
hu koření do těsta dáte. 
Hlídejte si celkové množ-
ství koření (při množství 
větším než dvě lžíce do 
cca 600g těsta, jsou už 
perníčky příliš štiplavé). 

Návody, kolik přesně 
čeho se obvykle dává, 
berte jen jako orien-

tační, naše tělo pozná, 
který druh koření mu 
udělá dobře. Já použí-

vám i pravou vanilku a cejlonskou skořici, 
jsou to sice drahá koření, ale na chuti je to 
hodně znát. 

Dříve se perníkové recepty tajily, předá-
valy se z generace na generaci, či z mistra 
odstupujícího na mistra nového, a právě 
koření a sušené bylinky hrály hlavní roli 
v tom, co výrobky jednotlivých perníkářů 
od sebe odlišovalo. Z desítek druhů, které 
se do těsta dávaly, jsou nejčastěji uváděné: 
badyán, skořice, hřebíček, zázvor, korian-
dr, kardamom, anýz, fenykl, nové koření, 
muškátový květ a někdy i pepř (z lat. ná-
zvu piper se perníkářům říkalo artopipe-
risté a samotný název perníky, původně 
peprníky odkazuje ke staročeskému slovu 
perný, tj. kořeněný). Věřte, že z jednoho 
receptu lze jenom změnou poměru jed-
notlivých druhů koření připravit pokaždé 
jiný perník. 

O tom, že med prospívá našemu zdraví, 
se rozepisovat nemusím, psaly o tom oso-
by povolanější. Snad jenom připomenu 
výzkum prováděný ve Výzkumném ústa-
vu včelařském v Dole, kdy se zjišťovalo, 
nakolik se z medu při pečení perníků vyš-
ší teplotou ztrácí cenné látky. Nejde totiž 
ani tolik o vitaminy, kterým vyšší teploty 
nedělají dobře, jako spíše o antioxidanty 
a jiné zdraví prospěšné látky. Zjistilo se, že 
ke snížení cenných látek dochází jen velmi 
pomalu a většina jich zůstane v perníčcích 
zachována. Takže mnohá lidová moudra, 

odkazující k příznivým účinkům perníku 
na lidské zdraví, např. „Mlsala perník sta-
řenka, do rána byla z ní panenka“, nebo 
„Jezte perník babičko, omládnete brzič-
ko“, se tím dostávají na vědecký základ. 

Jestliže vás od pečení perníků odrazu-
je velké množství receptů a nemožnost 
se v nich vyznat, mám malou nápovědu. 
To, o jaký druh perníčků se jedná, tedy 
jestli jsou to ty, které po upečení ztvrdnou 
a musí se pak nechat čtrnáct dní odležet, 
nebo jsou měkké hned po upečení, nám 
napoví poměr „suchých“ a „tekutých“ 
ingrediencí. Pokud máme recept s větším 
množstvím těch tekutých, například na 
cca 600 g mouky 150–200 g tuku, 4 vejce 
a cca 200 g medu, půjde o měkké perníč-
ky, jestliže na 600 g mouky připadá kolem 
50–100 g tuku, 1–2 vejce a např. tři lžíce 
medu, jsou to perníčky, které musíte péci 
s notným předstihem, aby stihly změk-
nout. Důležitá je také doba pečení. K větší 
vláčnosti pomůže i přidání trošky povidel, 
marmelády, či žloutku navíc. Při znalosti 
toho, co jednotlivé ingredience v těstu dě-
lají, se nám otvírá široký prostor pro im-
provizaci v kuchyni a vynalézání nových 
perníkových dobrot. Myslím si totiž, že 
pro perníkářské řemeslo je důležité nejen 
zachovat prastaré recepty a postupy, ale 
také objevovat nové způsoby, jak perníčky 
dostat zpátky na náš stůl. Je bezpochyby, 
že tahle zdraví prospěšná a s láskou děla-
ná dobrota, si s naším tělem rozumí daleko 
lépe, než většina ostatních sladkostí, které 
běžně konzumujeme. 

Pro ty, kteří se nechtějí prokousávat 
desítkami zaručených receptů, tu dva ze 
svých základních mám:

Perníčky měkké po upečení

600 g hladké mouky, 150 g tuku, 200 g 
medu, 4vejce, 180 g cukru moučka, 2 lžíce 
kakaa, 2 lžíce perníkového koření, 1,5 lžič-
ky sody. Nejdřív rozehřejeme med a tuk, 
přidáme čerstvé koření, postupně přidá-
váme sypké ingredience a nakonec vejce. 
Těsto je hodně lepivé, zabalíme ho a na dva 
dny ho necháme na chladném místě odpo-
čívat. Na pomoučeném vále těsto vyválíme 
a vykrajujeme libovolné tvary. Perníčky pe-
čeme na 170 °C.

Perníčky na odležení

600 g hladké mouky, 150 g cukru moučka, 
3 vrchovaté lžíce medu, 125 g tuku, 1,5 lží-
ce koření, 2 vejce, 1 lžička sody. Po upečení 
perníčky narovnáme do krabiček a nechá-
me na balkoně minimálně 14 dní odležet.

Výroba bílkové polevy je tak trošku al-
chymie. Základní recept praví: Na cca 
200 g co nejjemněji prosátého cukru mou-
čka, přidáme 1 bílek a trochu citronové šťá-
vy. Někdo přidává ještě škrobovou mouč-
ku. Pak už jen mícháme a mícháme, dokud 
poleva není dostatečně hustá.

Když člověk vnoří ruce do voňavého tep-
lého těsta, když se celý dům provoní krás-
nou medovou a kořeněnou vůní, a i lidé, 
které ten den potkáte, k vám přičichávají, 
když se perníkové dílo povede, tehdy člo-
věk pochopí, že tohle řemeslo musí přežít 
i do budoucna!

Tak s chutí do toho a svatý Ambrož 
s vámi (a Marek taky)!

Kateřina Woláková – PerníKáča,
perníkářka z Velvar
www.pernikaca.cz 


