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Domácí argentinské empanadas 
• doba přípravy: 1 hodina • doba pečení: 20 minut • počet porcí: 15 ks 

 

INGREDIENCE 

na těsto 
• 250 g celozrnné mouky 
• 150 g hladké mouky 
• cca 200 ml vlažné vody 
• 1 lžička soli 
• 3 lžíce olivového oleje 
• 2-3 lžíce šťávy z citronu 

na pečení a přípravu náplní 
• olivový olej 
• 1 rozmíchané vajíčko na potření 

na náplň s mletým masem 
• 150 g mletého masa (hovězího, nebo vepřového) 
• 1 menší červená cibule pokrájená na jemno 
• 3 lžíce rajčatového pyré 
• 1 lžička sladké mleté papriky 
• 1 lžička špetka mletého kmínu 
• půl lžičky soli 
• špetka pepře 

 na náplň s kukuřicí 
• 5 lžic konzervované nebo mražené kukuřice 
• 1,5-2 lžíce mouky 
• 1 hrnek mléka cca 250 ml 
• čtvrt lžičky čerstvě nastrouhaného muškátového oříšku 
• půl lžičky soli 
• špetka pepře 
• 1 šálek strouhaného sýru parmezánu nebo eidamu 

na náplň s gorgonzolou a ořechy 
• 150 g strouhané gorgonzoly (můžete použít nivu) 
• 100 g nadrobené ricotty nebo tvrdého tvarohu 
• špetka soli 
• špetka pepře 
• 5 lžic vlašských ořechů 

POSTUP 

1. připravíme si těsto 

Do mísy dáme celozrnnou i hladkou mouku a sůl. Promícháme, přidáme olej, citronovou šťávu a začneme po částech 

přidávat studenou vodu zatímco těsto neustále hněteme, nebo mícháme v robotu. Když je těsto spojené, zpracujeme 

ho rukama na stole a poté necháme odpočinout zhruba 15 minut. Zatímco nám těsto odpočívá, připravíme si náplně. 
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2. náplň s mletým masem 

Na pánvi na olivovém oleji zpěníme na jemno nakrájenou cibuli, přidáme maso, mletou papriku, kmín, půl lžičky soli 

a špetku pepře. Maso restujeme dokud nezhnědne a poté přidáme rajčatové pyré, které promícháme s masem 

a necháme přejít varem za stálého míchání. Směs dochutíme a necháme vychladnout. 

3. náplň s kukuřicí 

Kukuřici dáme na pánev a lehce orestujeme na olivovém oleji. Přidáme čerstvě nastrouhaný muškátový oříšek, půl 

lžičky soli a špetku pepře. Potom zaprášíme kukuřici hladkou moukou, orestujeme a přidáme mléko. Vznikne tak 

hustší bešamel, do kterého přidáme nastrouhaný sýr a máme hotovo. 

4. náplň s gorgonzolou a ořechy 

Smícháme strouhaný sýr s ricottou nebo strouhaným tvarohem, trochou soli, pepře a nasekanými ořechy. Je 

potřeba, aby byla náplň hustá, jinak by mohla z taštiček vytéct. Proto nepoužijeme sýr samostatně. 

5. zpracujeme těsto 

Náplně máme připravené a můžeme se vrátit k těstu. Jak zjistit, že je správně odpočaté? Stačí do něj dloubnout 

prstem. Pokud se těsto nevrací do původní pozice, je hotovo. Vyválíme si těsto a nezapomínáme na pomoučnění 

plochy, jinak by se nám těsto přilepilo. Pokud máte velký stůl a váleček, můžete těsto rozválet vcelku na tloušťku cca 

2 mm. Pokud jako já nemáte velký prostor, vytvoříme z těsta 15 kuliček, které vyválíme postupně. Nezávisle na 

postupu budeme z vyváleného těsta vykrajovat kolečka, k čemuž můžeme použít třeba obrácenou misku o průměru 

cca 10-15 cm. 

6. jdeme plnit 

Když máme kolečka vykrájená, stačí na ně doprostřed dát cca 1-1,5 lžíce náplně a taštičku uzavřít tak, aby vytvořila 

půlměsíc. Okraje pořádně stlačíme prsty a poté vytvoříme ozdobný okraj za pomocí vidličky. Náplně střídáme 

a pokud chceme vědět, kde je jaká náplň, můžeme každému druhu vytvořit jiný okraj.  

7. pečeme do zlatova 

Troubu si předehřejeme na 200°C. Hotové taštičky vyskládáme na plech pokladený pečícím papírem, nebo vymazaný 

olejem a nakonec je potřeme rozmíchaným vejcem. Pečeme cca 20-25 minut dozlatova. 

8. servírujeme 

Empanadas podáváme ještě teplé a nejlépe se sklenicí dobrého červeného vína. 
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