
PIZZA ROŽTEKY 
 
40 kusov 
 

– 600 g hladkej múky 

– 300 ml mlieka 

– 50 g droždia 

– 1 lyžička kryštálového cukru 

– 150 ml oleja 

– ½ lyžice vegety 

– 1 lyžička oregana 

– 100 ml kečupu 

– korenie na pizzu 

– 150 g plátkového syra 

– 100 g šunky 

– 100 g slaniny 

– 100 g eidamu 

– 1 vajce 

– múka na posypanie dosky 

– tuk na vymastenie plechu 
 
Postup 
1. Do vlažného mlieka rozmrvíme droždie, pridáme cukor, premiešame a necháme vzísť kvások ( 

15 minút ). Ten potom pridáme k múke spolu s olejom, vegetou a oreganom. Zo zmesi 
vypracujeme cesto a necháme ho asi 20 minút kysnúť. Vykysnuté cesto rozdelíme na 5 
rovnakých častí a každú na pomúčenej doske rozvaľkáme do tvaru kruhu. Všetky natrieme 
kečupom zmiešaným s korením na pizzu a radielkom rozdelím na 8 trojuholníkov. 

2. Na jednotlivé trojuholníky dáme kúsok plátkového syra, slaniny a šunky. Trojuholníky stáčame 
od širšieho okraja k užšiemu. 

3. Naplnené rožteky uložíme na vymastený plech, potrieme ich rozšľahaným vajcom, posypeme 
postrúhaným eidamom a dáme piecť do vyhriatej rúry. 

 
 
 
Elektrická rúra: 185 stupňov celzia 
Teplovzdušná rúra: 170 stupňov celzia 
Plynová rúra: stupeň 3 
Čas pečenia: 20 – 25 minút 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DDEETTSSKKÁÁ  VVÝÝŽŽIIVVAA  
 
Jablková (alebo iné ovocie) so Zlatým klasom 
 
2 ½ kg jabĺk čistých bez šupy, nakrájané na štvrtky (alebo iné ovocie)   
1 ¼ litra vody (trocha odobrať do pohára)                                                        rozvariť 
300 gr. cukru 
1 alebo 2 vanilkové cukry 
 
Do odobranej vody rozmiešať 2 zlaté klasy. 
Vyliať do uvarenej zmesi a rozmiešať. Krátko povariť. Vychladnuté rozmixovať a plniť do 
pohárikov.  

Dať sterilizovať ( 15 min. na 100 °C  ) 

 

 
Jablková (alebo iné ovocie, napr. hrušky ......)  
 
Do 5 litrového kastróla dáme na štvrtky nakrájané od šupy očistené ovocie, jablká, hrušky, také 
množstvo, asi 2 – 3 cm od vrchného okraja kastróla, pridať 2 poháre kryštálového cukru, 2 
vanilkové cukry, trochu kyseliny citrónovej, 2 kúsky celej škorice, 2 poháre vody. Všetko rozvariť, 

rozmixovať, naplniť do pohárov, sterilizovať 15 min. na 100 °C. 

 

 

Jablková s mrkvou 
 
3 kg jabĺk očistených, pokrájaných na štvrtky 

1 ½ mrkvy očistenej 

750 gr. kryštálového cukru 
2 balíky vanilkového cukru 
1 čajová lyžica kyseliny citrónovej 
1 ½ litra vody 
 
Nakrájať mrkvu, zaliať vodou, uvariť domäkka, pridať jablká, variť do rozvarenia jabĺk, potom 
pridať ostatné prísady a za stáleho miešania variť, kým cukor sa nerozpustí. 
Rozmixovať, naplniť do pohárov (asi 25 od detskej výživy). 

Sterilizovať 20 min. na 100 °C. 

 

 
Tekvicová s ovocím 
 
1 väčšia tekvica 
1 čajová lyžička kyseliny citrónovej 
2 balíky zlatý klas 
200 gr. kryštálový cukor 
700 ml (pohár) marhuľového kompótu (iné ovocie) 
 
Tekvicu pokrájame na kúsky, zalejeme vodou tak, aby bola zaliata, pridáme kyselinu citrónovú 
a uvaríme do sklovita, rozmixujeme, pridáme kompót, znova rozmixujeme, pridáme cukor, v troške 
vody rozmixujeme zlaté klady, varíme ešte 3 min., horúce plnič do malých pohárov.  
Sterilizovať 5-7 min na 100 °C. 
  


