
Cimetove rolce po starinsko 

 
Testo: 
490 g bele gladke moke (»taboljše«) 
75 g sladkorja 
5 g soli 
21 g (= 3 paketi) suhega kvasa 
240 ml mleka 
56-60 g masla 
1 velik jajce (ali 2 manjši) 
 
maslo in (ostra) moka za pekač 
 
Nadev: 
115 g sladkorja 
10 g cimeta 
55 g masla 
 
Dodatki (opcionalno): 
rozine, orehi, lešniki ali kaj podobnega nasekljanega 
mislim, da bi dobro sedla tudi drobno nasekljana čokolada 
 
Preliv  - glazura 
200 g sladkorja v prahu 
1 žlica masla 
2 vanili sladkorja (poskusila tudi z dvema paketkoma rum sladkorja, ni slabo) 
1-2 žlici mleka, ali pa tudi več 
 
V večji posodi  s kuhalnico dobro premešaj  2/3 moke, sladkor, sol in kvas. Prelij z vročim (ne vrelim) 
mlekom.  
Dodaj maslo in jajce. 
Dobro premešaj in dodajaj preostalo moko, da se sestavine lepo povežejo v mehko testo, ki pa je še  rahlo 
lepljivo. Odvisno od moke morda ne bo treba dodati vse ali pa je bo treba dodati celo več. 
Mesi na pomokani površini kakih 5 minut, sproti si mokaj površino če se začne prijemati. 
 
Naolji kepo testa z oljem (olivno, kokosovo), daj v posodo in rahlo pokrij s prozorno folijo ter pusti 
vzhajati uro in pol. 
 
Zmešaj sladkor in cimet za nadev. 
 
Namaži pekač z maslom in pomokaj.  
 
Testo zvrni na pomokano površino in razvaljaj v pol centimetra debel pravokotnik, cca 40 x 25 cm. Namaži 
s stopljenim maslom, ne čisto do robov. Potresi z mešanico sladkorja in cimeta. Zavijaj po daljši stranici, na 
tesno. Če je potrebno, rolico še malo raztegni, da bo enakomerno debela. Nareži na cca 1.5 cm debele 
rezine in jih naloži v pekač, rahlo narazen.  
 
Pokrij s prozorno folijo in pusti 30 minut, da vzhaja. Odvisno, kako dolgo se segreva, vklopi pečico, da bo 
pravočasno  segreta na cca 180 stopinj. 
Odkrij pekač in ga daj na srednjo rešetko, peci 30 – 35 minut oziroma da so rolice zlato rumene.   
Naj se hladijo  kakih 5 minut preden jih preliješ. Jaz rolice pustim kar v pekaču, je manj packarije zaradi 
preliva. Lahko pa se zvrnejo na rešetko in postavijo spet pokonci. 
Zmešaj sestavine za glazuro v gladko in  po osebni preferenci bolj gosto ali bolj tekočo maso.  


