
 
 
 

RECEPTY NA PŘÍPRAVU italských TĚSTOVIN 
Příloha k návodu „strojek na nudle“ 

 
RAVIOLLI 
 
Příprava: pro 6 osob 
Přísady: 250 gr  mouky z měkké pšenice 
  250 gr mouky z tvrdé pšenice 
  4 vejce 
  voda – ca 50 cc(půl skleničky) 
 
Všechny přísady dobře promícháme a těsto proválíme hladkými válci strojku ATLAS 150 
při stupni 5-6. Prolisované těsto musí být vláčné, elastické a široké jako válce (viz obr. 1) 
a nesmí se lepit. 
Vyjměte ze strojku řezací válce a nasaďte příslušenství pro přípravu raviolek (viz obr. 2). 
Vyjetý plát těsta po obou stranách posypte trochou mouky, přeložte jednou přes sebe 
(viz obr. 3) a konce zarovnejte nožem (viz obr. 4). Pak vložte těsto mezi válce 
příslušenství, a přitom pootočte klikou válce ca o jednu čtvrtinu otočky (viz obr. 5). 
Obě vzniklé části těsta od sebe oddělte tak, že je položíte na malé kovové roličky (obr. 
6). Pak nasadíte trychtýř tak, jak je vyobrazeno na snímku č. 7. 
Pak natřete příslušnou náplň pro raviolky mezi oba vylisované díly těsta a pomalu 
otáčejte klikou válce (viz obr. 8 a 9). 
Pokud bude třeba, ještě můžete náplň přidat.  
Upozornění: dokud nedojde těsto, musí být trychtýřek stále prázdný. K odstraňování 
přebytků náplně používejte malou přiloženou lopatičku (viz obr. 10). 
Hotový pruh s náplní položte na mírně pomoučenou utěrku a nechte pár minut 
zaschnout – ca 5 až 10 minut. Pak od sebe ravilolky oddělte (viz obr. 11). 
Raviolky můžete ihned dát vařit nebo uskladnit na 2-3 dny v chladničce. Déle vydrží 
v mrazničce. 
 



 
 
 
 
Důležité pokyny: 
 
• Nikdy nemáčejte strojek ve vodě. Nikdy jej nemyjte v myčce! 
• Strojek čistěte pouze štětečkem nebo dřívkem a suchým hadříkem. 
• K očištění válce můžete případně nadzvednout, vyklonit nádobku pro náplně, ale nezapomeňte ji 

poté vždy vrátit do původní polohy. 
 
 
ITALSKÉ RECEPTY: 
 
Ravioli s masem 
 
100 gr jemně nasekané telecí pečeně 
100 gr jemně nasekané vepřové pečeně 
100 gr jemně nasekané, syrové šunky 
50 gr strouhaného parmezánu 
1 lžíci strouhanky 
sůl, pepř, muškátový oříšek. 
Všechny přísady promíchejte, a promixujte na jemné kousíčky. 
 
Ravioli bezmasé 
  
500 gr vařeného, osušeného a jemně nasekaného špenátu 
200 gr sýra – Ricotta 
100 gr jemně nastrouhaného parmezánu 
2 žloutky 
1 lžíci strouhanky 
sůl, pepř, muškátový oříšek. 
Všechny přísady dobře promíchejte a promixujte na jemné kousíčky. 
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