
                                                       
 
 
 

Marcato Biscuits 
Strojek na sušenky 

 
Návod k použití a údržbě 

 
 
Seznam součástí: 
 
1 – otočný knoflík   4 – zdvihák   7 – vyjímatelný nástavec  
2 – pístnice    5 – ovladač   8 - cylindr 
3 – páka    6 – píst  9 - kroužek 
 
Než strojek poprvé použijete, umyjte všechny díly teplou vodou s čistícím prostředkem a 
osušte jednotlivé díly utěrkou. Otočte pomocí ovládacího pístu otočným knoflíkem o 180° 
a nasaďte ho nahoru (obr. 1). 
 
 Základní recept na těsto 
 500 g jemné pšeničné mouky 
 250 g cukru 
 250 g másla nebo margarínu 
 špetka soli 
 malý šálek mléka 

3 žloutky 
 případně 2 kávové lžičky kakaa 
 
V míse smíchejte cukr, sůl a mouku. Do středu dejte žloutek (obr. 2) a promíchejte těsto 
vařečkou. Přidejte rozpuštěné máslo (obr. 3), mléko a rukama vypracujte těsto, až bude 
rovnoměrně silné a měkké (obr. 4). 
 

Jak udělat sušenky 
 
Našroubujte zakončovací kroužek (obr. 5) a zdvihněte píst. Naplňte cylindr částí těsta (obr. 
6). Nasaďte vyjímatelný nástavec na kroužek (obr. 7). Vyvýšená část vyjímatelného 
nástavce musí směřovat dolů. Našroubujte kroužek na cylindr (obr. 8). Plech vymažte 
rovnoměrně máslem (obr. 9). Otáčením ovladače zvolte požadovanou velikost sušenek 
(obr. 10) – pozice 1 = malé sušenky, pozice 2 = velké sušenky. Otáčejte otočným knoflíkem 
tak, aby zdvihák páky zapadl do zubů pístnice. Zatlačte několikrát na páku tak , aby se 
těsto dostalo rovnoměrně z direk vyjímatelného nástavce. Odstraňte toto přebytečné 
těsto, aby nástavec zůstal čistý. Postavte strojek na studený a předem vymaštěný plech a 
pohybujte pákou nahoru a dolů, jako na obr. 1., až vytvoříte sušenku. Pokračujte timto 
způsobem, až bude plech plný. Rozehřejte troubu na cca 180 C° (= 350° F). Vložte plech 



do trouby a pečte cca 20 minut (obr. 13). Pozor: při manipulaci s plechem používejte 
ohnivzdornou rukavici ! Po upečení vyjměte plech z trouby a nechte vychladnout. 
Přendejte sušenky na talíř a ozdobte podle přání. (obr. 14). 
 
 
Údržba strojku 
 
Po použití umyjte strojek i veškeré jeho součásti horkou vodou a mycím prostředkem (obr. 
15). Vysušte utěrkou. Sestavte strojek znovu dohromady (obr. 16) a uložte s veškerým 
příslušenstvím zpět do krabice. Nemyjte strojek v myčce !  
 
 
 
     
 
  
 
 
 
   
   
 


