
 

celý článek najdete na http://korenizivota.cz/vanocni-dynove-muffiny-se-skorici-a-marcipanem/  

Vánoční dýňové muffiny se skořicí a marcipánem 
• doba přípravy: 15 minut • doba pečení: 25 minut • počet muffinů: cca 20 

 

INGREDIENCE 

na 20 ks menších muffinů budeme potřebovat 

• 400 g dýňového pyré (vařená nebo pečená dýně hokkaido rozmixovaná do 

hladka) 

• 300 g hladké mouky 

• 3 střední vejce 

• 300 g třtinového cukru 

• 1 lžička soli 

• 1 a půl lžičky kypřícího prášku 

• 1 lžička jedlé sody 

• 2 lžičky mleté skořice 

• 1 lžička mletého hřebíčku (rozdrtíme v hmoždíři) 

• 1 lžička mletého zázvoru 

• 1/2 lžičky muškátového oříšku 

• 1 lžička vanilkového aroma 

• 150 ml slunečnicového oleje 

na zdobení budeme potřebovat 

• 250 g krémového sýru žervé nebo philadelphia 

• 2 balíčky vanilkového cukru 

• skořice na posypání 

na marcipánové dýně 

• 250 g marcipánu 

• oranžové potravinářské barvivo 

• rum na rozmíchání barev 

• hřebíček na stopky dýní 

POSTUP 

1. připravíme si „suché“ suroviny na těsto 

Hladkou mouku si dáme do větší mísy a smícháme ji s práškem do pečiva, solí, jedlou sodou, skořicí, zázvorem, 

hřebíčkem a muškátovým oříškem. Vše promícháme. 
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2. připravíme si „mokré“ suroviny na těsto 

V druhé míse si metličkou rozmícháme cukr s vejci, olejem a vanilkovým aroma. 

3. spojíme suroviny 

Do připravené mouky s kořením postupně přiléváme směs vejcí, oleje a cukru a mícháme dokud vše nespojíme 

v jedno těsto. Nakonec přidáme vychladlé dýňové pyré a opět vše promícháme v jedno těsto. 

4. vše dáme do formiček a pečeme 

Troubu si rozpálíme na 180°C a formu na muffiny vyložíme papírovými košíčky, do kterých postupně plníme hotové 

těsto 1 cm pod okraj. Formu vložíme do trouby a muffiny pečeme cca 20-25 minut dokud hezky nevyběhnou 

a nezezlátnou. Hotové muffiny necháme vychladnout a zdobíme. 

5. krém na zdobení a marcipánové dýně 

Vyndáme si krémový sýr z ledničky, aby získal pokojovou teplotu a mezitím si připravíme marcipánové dýně. 

Marcipán si obarvíme barvivem rozmíchaném v kapce rumu a poté z něj vytvoříme malé kuličky. Tvar dýní tvoříme 

pomocí špejle a stopku hřebíčkem. Sýr v pokojové teplotě rozmícháme s vanilkovým cukrem. 

6. zdobíme a podáváme 

Hotovou krémovou směsí ozdobíme všechny muffiny (zdobičkou na dorty) a nakonec posypeme skořicí a ozdobíme 

marcipánovou dýní. 
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