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Slovní zásobu pro lepší orientaci ve světě japonských sladkostí najdete na s. 110 ve Slovníčku pojmů.



ÚVOD

Japonci používají těsto na mochi*) jako základ pro 

výrobu různých sladkostí, stejně tak jako se v evropské 

kuchyni používá odpalované těsto. Tím však veškerá 

podobnost končí. Způsob, jakým se v Japonsku slad-

kosti podávají, ochucují či degustují, je na hony vzdá-

lený evropské představě zákusku. Berte tuto knihu jako 

příležitost tvůrčím způsobem vylepšit klasické recepty, 

vymyslet recepty úplně nové či vyzkoušet si úplně jiný 

přístup k cukrářskému řemeslu. Víte, co tím myslím?

*) Pozn. překladatele: Českým pravidlům transkripce odpovídá zápis „moči“, 

nicméně vzhledem k rozšířenosti tvaru „mochi“ (odpovídajícímu anglické 

transkripci) v českém prostředí je v této knize používán tvar „mochi“.
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želé z agaru souhrnné označení pro sladkosti 

převzaté ze západní kuchyně, často jsou 

z vaflového těsta

koláč z piškotového těsta, 

převzatý z portugalské 

kuchyně

koláček připravený na páře krekr z rýžové mouky a cukru japonské bonbony

„špízy“ z mochi plněné mochi cukrovinka z mochi těsta 

a fazolové pasty

Základní rozdělení japonských rýžových koláčků
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jókan jakigaši castella

mandžú higaši konpeito

dango daifuku nerikiri

Mochi & nerikiri

japonské sladkosti



Mochi spoustu lidí na první pohled odradí  

– vypadá jako objekt z jiné planety a k jeho 

výrobě se používají bůhvíjaké zvláštní přísady. 

Když si však o těchto rýžových koláčcích zjistíte 

něco více, přijdete na to, že jejich příprava 

je prostá, není k ní zapotřebí mnoho ingrediencí 

a vystačíte si s několika kuchyňskými nástroji. 

Nedaří se vám sehnat uvedené suroviny? U re- 

ceptů jsou zmíněné alternativy, čím je nahradit, 

které spolehlivě ošálí zrak a chuť i na slovo  

vzatých znalců. 

Obáváte se, že nebudete vědět, jak na to? Obrázky 

u receptů vám názorně napoví, jak postupovat, 

abyste na první pokus zvládli přípravu vašich 

daifuku, nerikiri a knedlíčků dango.

Z Á K L A D N Í  R E C E P T Y



MITARAŠI DANGO
Velká klasika japonského cukrářství. Mitaraši dango jsou malé knedlíčky z kulatozrnné 

sladké rýže podávané napíchnuté po více kusech na špejli jako špíz a zalité lahodným 

sladko-slaným přelivem. Tento dezert rozhodně uchvátí všechny, kteří mají v oblibě slad-

kosti s malou špetkou soli. 

 | PŘÍPRAVA: 20 min | DOBA VAŘENÍ: 10 + 3 min

K PŘÍPRAVĚ 32 DANGO KULIČEK 

(8 ŠPÍZŮ) BUDETE POTŘEBOVAT:

110 g širatamako (mouky 

z kulatozrnné sladké rýže)

70 g džóšinko (mouky z klasické 

kulatozrnné rýže)

170 ml vody

Sirup mitaraši:

100 ml vody

100 g cukru moučky

3 lžíce (45 ml) sójové omáčky

1 lžíce japonského sladkého rýžového 

vína mirin (můžete nahradit sladkým 

bílým vínem)

½ lžíce (10 g) kukuřičného škrobu

1. Připravte si knedlíčky dango 

podle receptu na s. 44.

2. Udělejte si z knedlíčků špízy, 

na špejle je napichujte po 3 nebo 

po 4 kusech. Zprudka opečte 

na pánvi, z každé strany opékejte 

asi 5 minut.

3. Připravte si sirup mitaraši. 

Smíchejte všechny ingredience 

v menším kastrolu. Na mírném 

ohni postupně přiveďte k varu, 

poté oheň ztlumte a nechte 

sirup ještě několik minut 

houstnout, až bude hustý asi 

jako karamel. Odstavte 

z plotýnky. 

4. Přelijte opečené knedlíčky 

připraveným sirupem 

a konzumujte ještě trochu teplé!

Tip: Sirup mitaraši můžete podle libosti nahradit i jinou omáčkou: čokoládovou polevou, ovocným coulis  

(viz pozn. překladatele na s. 55) nebo třeba přelivem ze slaného karamelu (viz následující recept).

KK
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RŮŽOVÉ MOCHI NA ZPŮSOB 
TURECKÉHO LOKUMU
Tyto mochi se neuvěřitelně podobají proslulým tureckým cukrovinkám lokum, ale jsou 

méně sladké a jednodušší na přípravu. Vychutnejte si je s dobrým mátovým čajem nebo 

se zeleným čajem senchou, to už nechám na vás!

 | PŘÍPRAVA: 15 min | DOBA VAŘENÍ: 4 min 30 s

K PŘÍPRAVĚ 18 KOUSKŮ 

BUDETE POTŘEBOVAT:

100 g širatamako (mouky 

z kulatozrnné sladké rýže)

90 g cukru 

160 ml vody

2 ½ lžíce (40 ml) růžové vody

několik kapek červeného 

potravinářského barviva

kukuřičný škrob

1. Smíchejte mouku širatamako 

s cukrem. Za stálého míchání 

postupně přilévejte vodu, 

růžovou vodu a barvivo. Pořádně 

promíchejte, aby celá směs 

nabyla hezkou světle růžovou 

barvu.

2. Dejte směs do mísy vhodné 

do mikrovlnné trouby, mísu 

utěsněte potravinovou fólií 

a dejte na minutu a půl na výkon 

800 wattů ohřívat do mikrovlnné 

trouby. Odstraňte fólii 

a promíchejte kovovou lžící. 

Opět mísu utěsněte a dejte ještě 

jednou na stejný čas a výkon 

ohřívat do mikrovlnky. 

Promíchejte a ještě jednou 

nechte zakrytou směs ohřát 

v mikrovlnce. 

3. Pracovní desku si poprašte 

kukuřičným škrobem. Vyklopte 

na ni teplé těsto a také jej 

nezapomeňte poprášit 

škrobovým práškem. Uhlaďte 

těsto rukama, aby škrobový 

prášek na těsto hezky přilnul. 

4. Přendejte těsto do nádoby 

obdélníkového tvaru (třeba 

plastové nebo kovové krabičky). 

Těsto nezakrývejte, nechte 

vychladnout a následně dejte 

nejméně na 2 hodiny nebo 

až do druhého dne do lednice. 

5. Vyndejte ztuhlé těsto 

z nádoby, rozkrájejte na kostky 

a obalte je ve škrobovém prášku. 

Uskladněné v krabici mezi 

dvěma listy pečicího papíru 

vydrží tyto mochi čerstvé několik 

dnů i při pokojové teplotě. 

KK
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MANDLOVÉ A OŘECHOVÉ  
DAIFUKU

Recept na jednoduché daifuku, které bude za zimního odpoledne se šálkem čaje balzámem 

pro duši!

 | PŘÍPRAVA: 20 min | DOBA VAŘENÍ: 4 min 30 sKK

2 3 4 5

K PŘÍPRAVĚ 8 DAIFUKU  

BUDETE POTŘEBOVAT:

těsto na mochi (viz recept na s. 24)

60 g mletých mandlí

60 g mletých vlašských ořechů

4 hezká vlašská jádra

80 g cukru krupice

80 g mandlového másla 

z blanšírovaných mandlí

40 ml vody

kukuřičný škrob

1. Připravte si těsto na mochi 

podle receptu na s. 24.

2. Zatím, co se vám dělá těsto 

na mochi, do dvou misek 

nasypte zvlášť mleté ořechy 

a zvlášť mandle. Do každé misky 

přidejte 40 g cukru, 40 g 

mandlového másla a jednu 

velkou lžíci vody (asi 20 ml). 

3. Vyválejte v rukou 4 kuličky 

mandlové směsi a 4 kuličky 

ořechové směsi. Na každou 

ořechovou kuličku položte jedno 

celé ořechové jádro.

4. Na pracovní desku bohatě 

poprášenou škrobem si přendejte 

těsto a nechte jej 10 minut 

chladnout. Rozdělte těsto  

na 8 stejně velkých kousků, 

které v rukou vyválejte na placky. 

5. Doprostřed každé placky dejte 

porci ořechové směsi s celým 

ořechem nebo mandlové směsi 

a zabalte do těsta. Vytvarujte 

koláčky podle návodu v receptu 

na s. 66.

6. Před podáváním dejte  

ještě hotové daifuku prohřát  

na 1 minutu do mikrovlnky nebo 

je jako já konzumujte 

za pokojové teploty. 

Další alternativa: S náplní z mletých pistácií a mletým bílým či černým sezamem místo ořechů 

a mandlí je toto daifuku také výborné! 
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Recept, který dozajista potěší milovníky spojení chutě pomerančů a čokolády. Toto neri-

kiri vypadá jako pomeranč, ale ukrývá v sobě nadýchanou krémovou čokoládovou náplň. 

Lehké na přípravu. Až budete připravovat novoroční oslavy, nevynechejte jej!

POMERANČOVO-ČOKOLÁDOVÉ 
NERIKIRI

 | PŘÍPRAVA: 40 min | CHLAZENÍ: 2 hod | DOBA VAŘENÍ: 20 minKK

1 5 6

K

K PŘÍPRAVĚ 8 NERIKIRI  

BUDETE POTŘEBOVAT:

280 g těsta na nerikiri (viz recept 

na s. 34)

100 g čokolády na vaření

8 cl mléka

špetka soli

kůra z 1 bio pomeranče 

2 kapky esenciálního pomerančového 

oleje 

oranžové potravinářské barvivo (nebo 

směs žlutého a červeného barviva)

1. Nejdřív si připravte 

čokoládovou náplň. 

Nastrouhanou čokoládu nasypte 

do ohřátého mléka. Přidejte 

špetku soli. Míchejte a dál 

ohřívejte, dokud se čokoláda 

úplně nerozpustí. Potom přelijte 

čokoládový krém do nádoby 

vystlané potravinovou fólií 

a uložte na 2 hodiny do lednice.

2. Nastrouhanou pomerančovou 

kůru rovnoměrně nasypte 

na plech pokrytý pečicím 

papírem a dejte vysušit 

do trouby zapnuté na 100 °C. 

Po 20 minutách vytáhněte 

a dejte stranou.

3. Připravte si těsto na nerikiri, 

do kterého přidáte navíc ještě 

esenciální olej a barvivo. 

Pořádně prohněťte, aby se těsto 

obarvilo rovnoměrně. Rozdělte si 

těsto na 8 stejně velkých kousků 

a v ruce vytvarujte na kuličky. 

Uložte do chladna. 
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4. Až čokoládový krém trochu 

zatuhne, rozdělte jej na 8 stejně 

velkých kousků a vyválejte z nich 

v rukou kuličky.

5. Teď se můžete pustit 

do výroby samotných nerikiri. 

Na způsob ovocných knedlíků si 

v suchých rukou vypracujte 

z těsta placku. Doprostřed 

placky položte čokoládovou 

náplň, kterou zabalte do těsta. 

Na jednom místě koláčku 

udělejte malou prohlubeň. 

6. Hotové koláčky obalte ještě 

v sušené pomerančové kůře 

a máte hotovo! Podávejte hned 

nebo až na druhý den. Tyto 

nerikiri neztrácejí na chuti ani 

jako rozmražené. 

Tip: Aby byla iluze pomeranče dokonalá, do prohlubně na knedlíčku zapíchněte stopku z opravdového 

pomeranče.

Poznámka: Jako s každým esenciálním olejem, i s esenciálním pomerančovým olejem je nutné 

zacházet opatrně a dodržovat uvedené množství v receptu. 

103 | NERIKIRI



NECHTE SE UNÉST PŮVABEM 
JAPONSKÝCH KOLÁČKŮ MOCHI!

Objevte s  námi tajemství výroby rýžových ko-
láčků mochi, tradičních japonských cukrovinek 
číslo jedna, které nesmí chybět na žádných 
oslavách příchodu nového roku! Tyto přirozeně 
bezlepkové sladkosti mají mnoho podob.  

Po pobytu v Japonsku se v hlavě  foodblogerky 
Mathildy Motte zrodilo na čtyřicet receptů na 
tyto lahodné a vláčné japonské koláčky: kula-
té dango napíchnuté na špejli, dango kostičky 
připomínající turecký lokum, daifuku – delikátně 
vonící japonskou verzi makronky či nerikiri – do 
detailů vyvedených miniaturních uměleckých 
děl mnoha provedení a barev.

Dango s  přelivem ze slaného karamelu, Gjúhi 
s příchutí čaje Earl Grey, Růžové daifuku, Mat-
cha nerikiri či Kokosové nerikiri s yuzu a mnoho 
dalších. 

V TÉTO KUCHAŘCE NALEZNETE VŠE, 
ABYSTE V ZENOVÉ NÁLADĚ ZVLÁDLI 

DANGO, MOCHI I NERIKIRI! 

www.anag.cz

Doporučená cena 269 Kč
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