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Bábovky a buchty 
 

Bábovka 
Suroviny: 
1 hrnek cukru, 1 hrnek oleje, 3 hrnky hladké mouky, 3 vejce, 1/2 prášku do pečiva, vanilka, 1 hrnek 
mléka. 
Postup: 
Zamíchat a dát péci. 
 

Bábovka bez vajec 
Suroviny: 
30 dag polohrubej múky, 20 dag cukru, 10 dag rozpustenej HERY alebo masla, 1 vanilkový cukor, 1/2 
šálky mlieka, 1 prášok do pečiva 
Postup: 
Možno pridať aj hrozienka a oriešky. 
 

Bábovka litá 
Suroviny: 
I. 50 dag polohr. m., 5-10 dag cukru, 5 dag tuku, 1 celé vejce, 2 dag droždí, sůl, 1/2 l mléka. 
II. 50 dag m., 20 dag cukru, 10 dag tuku, 2 žloutky, 3 dag droždí, sůl, 1/2 l mléka.  
Postup: 
V míse rozetřeme droždí s cukrem, přidáme 2 - 4 PL mléka a 2 PL. mouky. Necháme zkynout. Přidáme 
ostatní cukr, mouku, vlahý tuk, v mléce rozkvedláme vejce a sůl. Vypracujeme řídké těsto, podle chuti 
přidáme usekané mandle, kůru, rozinky. Nalijeme do vysypané formy nebo pekáče a necháme 1/2 hod. 
kynout. (Pozor, aby nepřekynulo!) Pečeme ve vyhřáté troubě, pak dopékáme mírněji asi 3/4 h.  
 

Bábovka piškotová 
Suroviny: 
4 vejce, 16 dag cukru, 12 dag polohrubé mouky.  
Postup: 
Z bílků ušleháme pevný sníh, do něho zašleháme 3 dag cukru. Ostatní cukr lehce přidáváme postupně 
se žloutky. Každý žloutek zaprášíme trochou mouky. Pečeme se vymazané a vysypané formě 30 - 40 
min.  
 

Bábovka s čokoládou  
Suroviny: 
1 sáček "České buchty", 2 tabulky čokolády na vaření, 1 vanilkový cukr, Ivu, 1 lžíce rozpuštěného másla 
na potření. 
Postup: 
Těsto připravíme podle návodu na obalu. Necháme kynout, potom rozválíme na obdélníkovou placku, 
posypeme hrubě nastrouhanou čokoládou. Potom svineme, konce zamáčkneme a vložíme do bábovkové 
formy. Upečenou potřeme máslem a posypeme vanilkovým cukrem. 

 
Bábovka s hrozinkami 
Suroviny: 
45 dag polohrubé mouky, sůl, 10 dag prášk. cukru, citronová kůra, 1/4 l mléka, 3 až 4 žloutky, 13 dag 
másla, 5 dag hrozinek.  
Kvásek:  
2 dag droždí, 1/2 dl mléka, 1 dag cukru.  
Postup: 
Do ohřáté mouky dáme sůl, cukr, citronovou kůru, ve vlažném mléce rozmíchané žloutky i s rozpuštěným 
vlažným máslem. Nakonec přidáme vykynutý kvásek a vypracujeme. Vmícháme hrozinky a necháme 
kynout. Pečeme v mírné troubě.  
 

Bábovka s kokosem 
Suroviny a postup: 
Utřeme 10 dag másla (tuku), 10 dag cukru, 2 žloutky, citronovou kůru přidáme 35 dag mouky, 1 prášek 
do pečiva, 1/8 l mléka, sníh ze 2 bílků a lžíci strouhaného kokosu. Sypeme skořicovým cukrem.  
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Bábovka s vaječným koňakem 
Suroviny a postup: 
Ušleháme 5 vajec s 200 g cukru + 1 vanilkovým do pěny, pak tenkým pramínkem vlijeme 250 ml oleje a 
250 ml vaječného likéru, přidáme 300 g polohrubé mouky prosáté s jedním práškem dopečiva a více než 
3/4 těsta vlijeme do vymazané a vysypané formy. Do zbytku těsta prosijeme cca lžíci kakaa, zamícháme 
a nalijeme na světlé těsto. Pomalu upečeme a hned po upečení a vyklopení pocukrujeme moučkovým 
cukrem. 
 

Bábovka ze šlehačky 
Suroviny: 
1/2 l polohrubé mouky, 1/4 l cukru, 3 celá vejce, 1 prášek do pečiva, 1 vanilkový cukr, kůra z 1 citronu a 
1/4 l šlehačky.  
Postup: 
Vše se smíchá, až vznikne řídké těsto, které vlijeme do vymazané a vysypané formy. (Půlku těsta lze 
obarvit kakaem, nebo přidat hrozinky). Peče se asi 45 min. v mírně vyhřáté troubě. Z tohoto těsta jsou i 
výborné koláče. (POZOR, POMĚRY JSOU UDÁNY V LITRECH!)  
 

Banánová bábovka   
Suroviny: 
30 dag polohrubé mouky, 20 dag cukru krupice, 15 dag másla, 10 dag vlašských ořechů, 5 banánů,  
2 vejce, 100 ml vody, 1 prášek do pečiva, 1/2 lžičky soli  
Postup: 
V míse ušleháme žloutky, cukr, máslo a vmícháme rozmačkané banány ve vodě. Prošleháme a přidáme 
mouku s práškem do pečiva, sůl, nahrubo nasekané ořechy a nakonec vmícháme sníh z bílků. Těsto 
nalijeme do vymazané a vysypané formy a ve středně vyhřáté troubě upečeme.   
 

Blbá bábovka F. Nedvěda 
Suroviny a postup: 
25 dag polohrubej múky, 25 dag cukru, 1 vanilkový cukor, 4 žĺtky, 1 dl oleja, 1 dl vody, 1/2 prášku do 
pečiva, citrónová kôra, hrozienka, orechy, kandizované ovocie, 4 bielky - sneh 
Na polevu:  
Cukor, kakao, tuk 
 

Bochánky 
Suroviny: 
500 g polohrubé mouky, 180 g tuku, 100 g cukru, 1 vanilkový cukr, 3 žloutky, 1/4 l mléka, 40 g droždí, 
špetka soli, 1/2 lžičky citronové kůry, 50 g rozinek, 50 g mandlí. 
Postup: 
Do mísy nasypeme mouku a cukr, uděláme u okraje místo, kam nalijeme vlažné mléko - do něj 
rozdrobíme droždí. Necháme droždí vzejít, přidáme rozteklý vlažný tuk, rozinky, část spařených 
oloupaných a nasekaných mandlí, žloutky, sůl, kůru a vypracujeme vláčné těsto, které necháme 
vykynout. Z vykynutého těsta uděláme malé bochánky, které ze stran nařízneme, necháme na plechu 
ještě krátce vykynout, potřeme vajíčkem, posypeme zbývajícími mandlemi a skořicovým cukrem a dáme 
do vyhřáté trouby upéct. 
 

Buchta BE-BE   
Suroviny: 
16 dag cukru, 4 vejce, 16 dag polohrubé mouky, 1/2 prášku do pečiva, 3 vanilkové pudinky, 1 l mléka,  
15 dag másla, 25 dag cukru, 10 dag másla, 3 lžíce kakaa, 3 lžíce rumu, 2 lžíce horké vody 
Postup:  
Piškot:  
Vejce a cukru vyšleháme, přidáme mouku smíchanou s práškem do pečiva - vše smícháme, vylijeme na 
vymazaný a vysypaný plech a upečeme. 
Krém:  
Svaříme pudinky v jednom litru oslazeného mléka, do vychladlého zašleháme máslo a vše nalijeme na 
vychladlý upečený piškot. Na krém dáme sušenky BE-BE, po celé části plechu, jednu vedle druhé a 
pokapeme rumem. Nakonec polijeme čokoládovou polevou a uhladíme.   
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Buchty s povidly 
Suroviny: 
500 g polohrubé mouky, 1/2 balíčku vanilkového cukru, 60 g másla, 1 - 2 žloutky, tuk na vymazání  
pekáče, cukr na posypání, 50 g cukru, 20 g droždí, 1/4 l mléka, špetka soli, (citronová kůra), hladká 
mouka na vyválení. 
Postup: 
Do hrnečku rozdrobíme droždí, přidáme trochu cukru, část vlažného mléka a malé množství mouky, 
zlehka promícháme a dáme na teplé místo vykynout. Do hlubší mísy nasypeme předehřátou mouku, 
vlijeme vykynutý kvásek, přidáme vanilkový cukr, (citronovou kůru), sůl, rozehřáté máslo, žloutky a 
zbývající vlažné mléko. Vše společně vymícháme ve vláčné hladké těsto. Takto připravené těsto dáme k 
teplu a přikryjeme ubrouskem. Na pomoučeném vále vykynuté těsto rozdělíme na 16 - 20 dílů, které 
mírně zploštíme, naplníme povidly a pomocí prstů uzavřeme. Na pekáč dáme rozehřáté máslo, do 
kterého naskládáme jednotlivé buchty. Po stranách i na povrchu je dobře potřeme tukem a ve středně 
vyhřáté troubě upečeme dozlatova. Po upečení buchty z pekáče vyklopíme a pocukrujeme. 
 

Buchty - tvarohové, makové, povidlové 
Suroviny: 
Těsto:  
800 g hladké mouky, 50 g droždí, 100 g cukru, asi 3 dl mléka, 1 vejce, 1 žloutek, 10 g soli (citronová 
kůra), 200 g másla, 50 g moučkového cukru. 
Náplň tvarohová:  
100 g měkkého tvarohu, 1/2 vejce, 40 g cukru, 50 g rozinek, (citronová kůra). 
Náplň maková:  
100 g máku, 1 dl mléka, 50 g cukru, 20 g strouhanky, (citronová kůra). 
Náplň povidlová:  
150 g povidel, 20 g cukru, 1 lžíce rumu. 
Postup: 
Droždí rozmícháme s částí cukru a teplého mléka, přidáme část prosáté mouky a necháme v teple 
vykynout. Do zbývající prosáté mouky přidáme vlažné mléko, vejce, žloutek, cukr, sůl, (citronovou kůru), 
100 g rozehřátého másla a spolu s vykynutým kváskem zpracujeme na vláčné hladké těsto, které 
necháme v teple vykynout. Dostatečně vykynuté těsto vyválíme na pomoučeném vále na plát tlustý asi 1 
cm, nakrájíme čtverce o velikosti 4 x 4 cm a do jejich středu rozdělíme připravené náplně. Čtverce pečlivě 
zabalíme, aby náplň byla všude uzavřena. Buchty skládáme do máslem vymazaného pekáče a jednotlivě 
potíráme rozpuštěným máslem, aby se neslepily. Naplněné buchty necháme ještě vykynout, na povrchu 
je potřeme zbývajícím máslem a ve vyhřáté troubě je pečeme dočervena. Upečené buchty po krátkém 
ochlazení vyklopíme z pekáče, oddělíme od sebe a pocukrujeme. 
Příprava makové náplně:  
Jemně umletý mák zavaříme do mléka, přidáme cukr, (citronovou kůru) a po krátkém povaření zahustíme 
lžící strouhanky. 
 

Černá buchta 
Suroviny: 
25 dag másla, 25 dag pol. mouky, 25 dag cukru, 5 vajec, 1 peč. prášek, kakao.  
Postup: 
Máslo utřeme s cukrem, přidáme žloutky, ušlehaný sníh, mouku s peč. práškem, kakao. Dáme péci do 
vymazaného plechu a pečeme asi 20 minut.  
Na horkou buchtu nalijeme polevu:  
25 dag moučky, 3 lžíce vody, trochu rumu vše utřeme a polijeme.  
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Dukátové buchtičky s krémem 
Suroviny: 
500 g polohrubé mouky, 30 g cukru, 30 g droždí, 2 dl mléka nebo smetany, 4 žloutky, 100 g másla, 50 g 
rozinek, sůl, máslo na pomaštění. 
Na krém:  
3 dl mléka, 2 žloutky, 1/2 sáčku vanilkového pudinku, 1 balíček vanilkového cukru, 3 lžíce cukru. 
Postup: 
Do mísy prosijeme mouku, přidáme cukr a osolíme. Uprostřed vyhloubíme důlek, rozdrobíme do něj 
droždí, přidáme trochu cukru, zalijeme několika lžícemi vlažného mléka a posypeme moukou. Po 
vykynutí smícháme s moukou, přilijeme mléko, přidáme rozehřáté máslo, žloutky, cukr a osolíme. 
Zpracujeme vláčné těsto, vmícháme omyté a osušené rozinky a necháme vykynout. Pak těsto vyválíme 
na asi 2 cm vysoký plát a z něj krájíme čtverce asi 2 x 2 cm. Zakulatíme je, rovnáme do dobře 
vymaštěného pekáče a potřeme rozpuštěným máslem, aby se při pečení neslepily. Necháme je ještě 
vykynout a upečeme ve středně ohřáté troubě dozlatova. Podáváme polité vanilkovým krémem. 
Příprava krému: 
V trošce studeného mléka rozmícháme vanilkový pudink, přidáme zbytek mléka, cukr a vanilkový cukr, 
rozšleháme se žloutky a za stálého šlehání necháme nad párou zhoustnout. 

 
Jablečná bábovka   
Suroviny: 
20 dag nahrubo nastrouhaných jablek, 20 dag hrubé mouky, 20 dag cukru, 1 vejce, 1 prášek do pečiva,  
1 vanilkový cukr 
Postup: 
Jablka oloupeme a odstraníme jadřinec. Nastrouháme na hrubší straně struhadla, přidáme cukr, mouku, 
prášek do pečiva, vanilkový cukr a vejce. Vše smícháme a dáme do vymaštěné a vysypané formy. 
Můžeme podle chuti přidat i skořicový cukr nebo jen skořici. Dále dáme pomalu péci (v elektrické troubě 
asi mezi 150 – 170 °C. 
 

Jemná bábovka z pudinkového prášku 
Suroviny a postup: 
Ušlehají se 4 celá vejce, 1 sklenička (od hořčice) oleje, 1 sklenička cukru, vanilkového cukru. Přidají se 4 
pudingové prášky vanilkové nebo kakaové a 1 prášek do pečiva. Možno vhodit hrozinky. Péci ve 
vymazané a vysypané formě.  
 

Jemná kynutá bábovka  1 
Suroviny: 
30 dag polohrubé mouky, 1,5 dag droždí, 10 dag pískového cukru, 1/8 l mléka, 15 dag másla, 2 vejce,  
1 lžíce citrónové šťávy, sůl, 10 dag rozinek, tuk na vymazání bábovkové formy, čokoládová poleva na 
ozdobu 
Postup: 
Mouku prosijeme, uprostřed uděláme důlek, do něj rozdrobíme droždí, přidáme trochu cukru, vlažného 
mléka, zamícháme a necháme vykynout. Poté přidáme rozehřátý tuk, zbylý cukr a mléko, vejce, 
citrónovou šťávu a sůl, vypracujeme vláčné těsto. Necháme kynout a do vykynutého těsta zapracujeme 
propláchnuté a okapané rozinky. Těsto vložíme do tukem vymazané formy a upečeme dozlatova. 
Vychladlou bábovku polijeme polevou. 
 

Jemná kynutá bábovka  2 
Suroviny: 
160 g másla, 100 g cukru, 4 žloutky, 400 g polohr. mouky, sůl, citronová kůra, asi 1/4 l mléka, 30 g 
droždí, 100 g hrozinek, sníh ze 2 bílků.  
Postup: 
Utřeme máslo s cukrem a žloutky. Přidáme vykynuté droždí, sůl, citronová kůra a po částech přidáváme 
mléko a mouku. Dobře vypracujeme. Pak přidáme sníh a hrozinky. Těsto dáme do formy a necháme 
chvíli kynout. Pečeme asi hodinu.  
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Kefírová buchta bez vajec 
Suroviny: 
3 hrnky polohrubé mouky, hrnek cukru, 1/2 hrnku oleje, 2 hrnky kefíru, 2 lžíce kakaa, 1 1/2 lžičky sody. 
Postup: 
Smícháme suroviny a vzniklé těsto vlijeme na vymazaný a vysypaný hluboký plech. Pečeme asi 30 min. 
ve středně vyhřáté troubě. Těsto je možno nalít i do dortové formy a naplnit šlehačkou. Vychladlý 
moučník můžeme polít kakaovou nebo čokoládovou polevou, popřípadě posypat strouhaným kokosem.  
 

Levná bábovka 
Suroviny: 
50 dag hrubé mouky, 20 dag cukru, celý prášek a ještě lžička, 1 vejce, 1 - 2 bílky, 15 dag tuku, kůra i 
šťáva z citronu, špetka soli, skoro 1/2 l vlažného mléka.  
Postup: 
Třete tuk, přidat žloutek s částí cukru, po lžících mouku střídavě s mlékem, kůru, šťávu, sůl. Do zbytku 
mouky prosít prášek a zamíchat do těsta se sněhem, do kterého se zašlehá zbytek cukru. Těsto musí být 
řídké. Péci ve vysypané formě 1/2 - 3/4 hod. (Bábovka je dost suchá) Může se i obarvit kakaem.  
 

Levná piškotová bábovka 
Suroviny: 
4 vejce, 160 g prášk. cukru, 200 g hrubé mouky, 1/2 balíčku prášku.  
Postup: 
Celá vejce a cukr šleháme nad párou do zhoustnutí. Pak ještě chvíli šleháme. Přimícháme mouku a 
prášek, rozpuštěné máslo, cit. k. ořechy mleté a hrozinky. Pomalu péci.  
 

Mramorová bábovka 
Suroviny: 
I. : 10 dag másla, 20 dag cukru, 3 vejce, 1/8 l mléka, 1/2 kg mouky, 1 prášek do peč., 3 dag kakaa. 
II.: 12 dag másla, 25 dag cukru, 5 žloutků, 1/8 l mléka, 40 dag mouky, 1/2 citr. k. i šť., 5 bílků, 1 peč. 
prášek, 2 dag kakaa.  
Postup: 
Máslo s cukrem se utře se žloutky, přidá se mléko, polovina mouky, citr. k. i šť. Prášek do pečiva se 
zamíchá do druhé části mouky a sype do těsta zároveň se sněhem. Část těsta se obarví kakaem a lije 
střídavě do formy.  
 

Mrkvance 
Suroviny: 
500 g polohrubé mouky, sůl, 80 g cukru, 80 g hery, 1 vejce, 30 g droždí, mléko, mouka na vál, 3 lžíce 
másla nebo hery na pomaštění, moučkový a vanilkový cukr na posypání. 
Na mrkvovou náplň:  
300 g mrkve, 2 lžíce džemu, 1 lžíce rozinek, med, cukr. 
Postup: 
Nejdříve připravíme kvásek. Do hrnečku dáme trochu mléka a zahřejeme. Doplníme malým množstvím 
cukru a mouky, rozdrobíme droždí, hrneček přikryjeme a na mírně teplém místě necháme kynout. Pak 
prosijeme mouku, přidáme sůl a prosetý cukr, rozpuštěný tuk a vejce. S vykynutým kváskem a dalším, 
trochu ohřátým mlékem pak vše v míse zpracujeme na hladké, středně tuhé těsto, na povrchu ho 
posypeme moukou, přikryjeme čistou utěrkou a necháme kynout. Asi po jedné hodině kynutí vyválíme na 
pomoučeném vále plát silný asi 1 cm. Krájíme čtverce, poklademe je připravenou náplní a velmi dobře 
uzavřeme, aby náplň nevytékala. Na vále necháme ještě nejméně 15 minut kynout. Teprve potom buchty 
klademe na dobře vymazaný pekáč a dobře je rozpuštěným tukem promazáváme. Dáme je do mírně 
předehřáté trouby, aby ještě nakynuly. Jakmile vyskočí, potřeme je zbylým tukem a upečeme. Upečené 
sypeme moučkovým cukrem smíchaným s vanilkovým. 
Příprava mrkvové náplně:  
mrkev očistíme, nastrouháme a spojíme s džemem. Osladíme cukrem nebo medem. Nakonec do náplně 
přidáme rozinky. 
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Ořechová a rumová bábovka 
Suroviny: 
6 vajec, 200 g přášk. cukru, 50 g másla, 10 g droždí, 3 lžíce mléka, 20 g ořechů, 1 dl rumu, 120 g hrubé 
mouky.  
Postup: 
Žloutky, cukr a máslo mícháme 20 min. Droždí rozmícháme ve vlahém mléce s trochou cukru a za 
stálého míchání přiléváme k žloutkům. Potom přidáme mleté ořechy, rum a dobře zamícháme. Ušleháme 
sníh a s moukou opatrně přimícháme k těstu. Pomalu péci.  
 

Rozinková bábovka 
Suroviny: 
4 vejce, 20dag cukru, 3/4 sklenky od hořčice oleje, 3/4 sklenky od hořčice vody(raději méně), 30dag 
polohrubé mouky + přísady(rozinky, oříšky) 
Postup: 
Vejce, cukr, olej a vodu šleháme ve šlehači. Potom zlehka vmícháme mouku s přísadami. 
 

Rozpeky se švestkami 
Suroviny: 
250 g polohrubé mouky, 50 g másla, 40 g cukru, 1 žloutek, 20 g droždí, asi 1/8 l mléka, sůl, 500 g 
švestek, mák a cukr na posypání, máslo na pokapání, tuk na vymazání plechu. 
Postup: 
Z přísad připravíme těsto jako na koláče. Po vykynutí těsto rozválíme na 1 cm silný plát a nakrájíme na 
čtverečky. Do středu každého čtverečku dáme vypeckovanou švestku a vydatně ji zasypeme mletým 
mákem, smíchaným s cukrem. Okraje přehneme a spojíme. Pokapeme ji rozehřátým máslem a po 
vykynutí pečeme na tukem vymazaném plechu. 
 

Třená bábovka 
Suroviny: 
130 g másla, 250 g cukru písek, 300 g polohrubé mouky, 1/8 l mléka, 1 prášek do pečiva, 3 vejce, 1 
vanilkový cukr, citronová kůra, 2 lžíce kakaa, máslo a hrubá mouka na bábovkovou formu. 
Postup: 
Máslo, cukr a žloutky utřeme. Přidáme vanilkový cukr, citronovou kůru a střídavě mouku, do které 
jsme vmíchali prášek do pečiva a mléko. Nakonec opatrně vmícháme ušlehaný sníh. Těsto rozdělíme na 
poloviny. Jedna zůstane světlá a do druhé půlky těsta přidáme kakao. Do vymazané a moukou vysypané 
formy můžeme těsto dát tak, že dolů dáme světlé těsto a navrch tmavé, anebo můžeme těsto střídat po 
lžících, čímž dosáhneme efektního mramorování. Pečeme asi 45 minut. 
  

Vánočka 
Suroviny: 
500 g polohrubé mouky, 30 g droždí, 80 g moučkového cukru, 100 g másla, 2 žloutky, 5 g soli, 3 dl 
mléka, lžička prásku do pečiva, 60 g rozinek, 80 g mandlí, 1 vejce na potření. 
Postup: 
Do misky rozdrobíme droždí, posypeme lžičkou cukru a mícháme, až se droždí rozpustí. K tomu přidáme 
4 lžíce mouky, 1 dl vlahého mléka a vše rozmícháme v řidší kvásek, který posypeme trochou mouky, 
přikryjeme ubrouskem a necháme na teplém místě vykynout. Do větší mísy prosijeme zbylou mouku, 
přidáme k ní prášek do pečiva, cukr, sůl, dobře promícháme a do středu mouky uděláme důlek, do něhož 
dáme žloutky a vykynutý kvásek. Postupně zbylým mlékem promícháme vše v těsto a nakonec k němu 
přidáme přebrané a omyté rozinky, 50 g spařených, oloupaných a nakrájených mandlí a rozpuštěné 
vlahé máslo. Těsto dobře propracujeme a necháme vykynout. Míchání opakujeme dvakrát nebo třikrát. 
Vykynuté těsto rozdělíme na připraveném vále na dvě poloviny. Jeden díl pak rozdělíme na tři stejné 
kusy a druhý díl na pět stejných kusů. Z těchto kusů těsta vyválíme prameny stejně dlouhé. Tři stejně 
silné prameny spleteme, upleteme cop, přendáme opatrně na pomaštěný papír, položený na plechu, po 
délce středem copu promáčkneme mělký žlábek a potřeme jej bílkem. Tři tenčí prameny opět pletením 
spojíme a položíme na první pletivo. Střed opět po délce trochu promáčkneme a potřeme bílkem. 
Poslední dva tenčí prameny stočíme, položíme na pletivo a jejich konce podsuneme pod vánočku. 
Upletenou vánočku necháme kynout asi půl hodiny. Pak ji potřeme rozšlehaným vejcem, posypeme 
zbylými sloupnutými a na plátky nakrájenými mandlemi a vložíme do trouby. Zprvu pečeme prudčeji, 
dopékáme pomaleji, celkem asi 3/4 hodiny. Před dopékáním chráníme povrch vánočky proti spáléní 
plátem alobalu. 



 11 

Vařená bábovka od prababičky   
Suroviny:   
1/4 l mléka, 15 dag cukru, 15 dag másla, 2 lžíce kakaa, 25 dag polohrubé mouky, 1 prášek do pečiva,  
1 vanilkový cukr, 1 vejce  
Postup: 
Asi 2 minuty povaříme v kastrolu za stálého míchání na mírném ohni mléko, cukr, máslo a kakao a dáme 
vychladnout. Po vychladnutí přidáme mouku, prášek do pečiva, vanilkový cukr a vejce a řádně 
promícháme. Těsto nalijeme do vymazané a vysypané bábovkové formy. Vložíme do STUDENÉ trouby a 
pečeme pozvolna cca 1 hodinu.   
 

Vídeňská bábovka 
Suroviny: 
Utřeme 14 dag másla, 3 žloutky, 14 dag cukru, citr., vanilka. Přidáme sálek mléka, sůl, z bílků sníh, 18 
dag polohrubé mouky, hrst rozinek a mandlí. Péci zvolna asi 3/4 hod. Přidat asi 1/2 peč. prášku nebo dva 
bílky.  
 
  

Koláče 
 

Americký jablkový koláč 
Suroviny: 
250 g polohrubé mouky, 1/2 lžičky prášku do pečiva, sůl, 100 g másla, 80 g tvarohu, žloutek na potření, 
vanilkový cukr na posypání, tuk na koláčovou formu. 
Na náplň:  
600 g jablek, 100 g cukru, 1 lžíce skořicového cukru, 50 g rozinek, 50 g jader vlašských ořechů, 2 lžíce 
drcených piškotů, 2 lžíce másla. 
Postup: 
Mouku smícháme s práškem do pečiva, solí, tvarohem a na vločky pokrájeným máslem. Zpracujeme 
těsto, dobře jej prohněteme, rozdělíme na poloviny a z nich vyválíme pláty. Jeden plát vložíme do tukem 
vymaštěné koláčové formy tak, aby okraje byly zvýšeny asi o 2 cm. Spodek propícháme vidličkou. 
Na těsto rozestřeme jablkovou náplň, přidáme vločky másla, vložíme druhý plát, okraje spojíme a 
navlhčenými prsty zmáčkneme. Povrch koláče potřeme rozšlehaným žloutkem a propícháme vidličkou. 
Ve vyhřáté troubě koláč upečeme dozlatova. Po vychladnutí ho posypeme vanilkovým cukrem. 
Příprava náplně:  
Jablka oloupeme, vykrojíme z nich jádřince, pokrájíme na plátky a smícháme s piškoty, cukrem, 
rozinkami, ořechovými jádry a skořicovým cukrem. 
 

Babiččin jablkový koláč 
Suroviny: 
250 g polohrubé mouky, 1/2 lžičky prášku do pečiva, sůl, 100 g másla, 80 g tvarohu, žloutek na potření, 
vanilkový cukr na posypání, tuk na koláčovou formu. 
Na náplň:  
600 g jablek, 100 g cukru, 1 lžíce skořicového cukru, 50 g rozinek, 50 g jader vlašských ořechů, 2 lžíce 
drcených piškotů, 2 lžíce másla. 
Postup: 
Mouku smícháme s práškem do pečiva, solí, tvarohem a na vločky pokrájeným máslem. Zpracujeme 
těsto, dobře jej prohněteme, rozdělíme na poloviny a z nich vyválíme pláty. Jeden plát vložíme do tukem 
vymaštěné koláčové formy tak, aby okraje byly zvýšeny asi o 2 cm. Spodek propícháme vidličkou. Na 
těsto rozestřeme jablkovou náplň, přidáme vločky másla, vložíme druhý plát, okraje spojíme 
anavlhčenými prsty zmáčkneme. Povrch koláče potřeme rozšlehaným žloutkem a propícháme 
vidličkou.Ve vyhřáté troubě koláč upečeme dozlatova. Po vychladnutí ho posypeme vanilkovým cukrem.  
Příprava náplně:  
Jablka oloupeme, vykrojíme z nich jádřince, pokrájíme na plátky a smícháme s piškoty, cukrem, 
rozinkami, ořechovými jádry a skořicovým cukrem. 
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Bádenský jablečný roh 
Suroviny a postup: 
Třeme 15 dag másla a 15 dag cukru s jedním vejcem a špetkou soli. Přidáme balíček vanilk. cukru, 1/8 l 
mléka, 50 dag mouky a jeden prášek do pečiva. Těsto dobře vypracujeme, rozválíme do trojúhelníku, 
vysokého 1 cm, poklademe plátky jablek, posypeme cukrem se skořicí, složíme do rohu, sesuneme na 
plech, potřeme máslem a pečeme v horké troubě asi 3/4 hod. Hotový posypeme cukrem nebo poléváme 
sladkou polevou.  

 
Báječný rybízový koláč 
Suroviny: 
30 dag hladké mouky, 2 sáčky vanilkového pudinku, 25 dag hery, 1 kysaná smetana, špetka soli, 3 bílky, 
talíř rybízu( čerství, mražený, kompotovaný), 8 - 10 lžic cukru 
Postup: 
Mouku dáme na vál, přidáme pudink, doprostřed přidáme překrájený změklý tuk a se smetanou, do níž 
jsme přidali sůl, zpracujeme těsto. Necháme ho v chladnu chvilku odpočinout. Těsto rozválíme na placku, 
přendáme na plech a zapečeme v troubě vyhřáté na 170 °C. Mezitím připravíme tuhý sníh z bílků, 
vmícháme do něj rybíz a cukr. Hmotu rozetřeme na zapečenou placku a při nižší teplotě ještě dopečeme. 
  

Bleskový koláč 
Suroviny: 
4 vejce, za čtyři vejce cukru, za tři vejce polohrubé mouky, za dvě vejce másla, citrónová kůra, 50 g 
zavařeniny, 20 g mandlí, tuk na vymazání formy, mouka na vysypání. 
Postup: 
Cukr utřeme s máslem do pěny, přidáme jeden žloutek za druhým a třeme asi 15 minut. Z bílků ušleháme 
tuhý sníh a vmícháme střídavě s moukou a citrónovou kůrou lehce do utřeného těsta. Polovinu dáme do 
formy a necháme zapéct. Zapečené potřeme zavařeninou, zalijeme zbývajícím těstem, posypeme 
nakrájenými mandlemi a koláč zvolna dopečeme. 
 

Borůvková bublanina 
Suroviny: 
4 lžíce másla, 100 g cukru krupice, 2 vejce, 1 šálek mléka, 30 g polohrubé mouky, 1/2 balíčku prášku do 
pečiva, 300 g borůvek, tuk a mouka na vysypání plechu, cukr a vanilkový cukr na posypání. 
Postup: 
Máslo šlehačem utřeme s cukrem a žloutky. Do utřené hmoty vmícháme mouku smíchanou s práškem 
do pečiva a podle potřeby zředíme mlékem. Do připraveného těsta zlehka vmícháme sníh ušlehaný z 
bílků. Připravené těsto rozestřeme do tukem vymaštěného a moukou vysypaného plechu s vyšším 
okrajem, poklademe borůvkami obalenými v mouce a zvolna upečeme v předehřáté troubě. Upečenou 
bublaninu posypeme cukrem smíchaným s vanilkovým cukrem a nakrájíme na dílky. 
 

Bublanina 
Suroviny: 
450 g polohrubé mouky, 250 g moučkového cukru, 200 g másla, 4 vejce, vanilkový cukr, citrónová kůra, 1 
prášek do pečiva, 3/8 l mléka, 500 g třešní, tuk na plech, strouhanka na vysypání. 
Postup: 
Máslo utřeme s cukrem do pěny a za stálého míchání vkládáme jeden žloutek za druhým. Do hmoty 
střídavě zatíráme mléko a mouku, ze které jsme část oddělili na prosetí s práškem do pečiva. Nakonec 
lehce zamícháme tuhý sníh, který poprášíme moukou s práškem do pečiva. Těsto rozetřeme na plech s 
vysokým okrajem, poklademe ovocem a pečeme ve středně vyhřáté troubě 35 - 45 minut. 
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Curyšský koláč 
Suroviny: 
20 dag hladké mouky, 1/4 lžičky soli, 1/4 lžičky mleté skořice, 2 lžíce moučkového cukru, 15 dag 
měkkého tvarohu, 6 dag másla, 2 lžíce oleje, tuk na vymazání koláčové formy 
Náplň: 
50 dag jablek, 1 citron, 2 lžíce písk. cukru, 1 balíček vanilin. cukru, 10 dag mandlí, 1/2 lžičky skořice 
Postup: 
Mouku osolíme, přidáme skořici, cukr, tvaroh, změklé máslo a olej. Vypracujeme vláčné těsto, které 
odložíme na 1/2 hodiny do chladna. Mezitím oloupaná jablka nahrubo nastrouháme, ihned promícháme s 
vymačkanou šťávou z citrónu, pískovým a vanilin. cukrem, skořicí a nastrouhanými nebo umletými 
mandlemi. Z odpočinutého těsta vyválíme plát, který přeneseme do tukem vymazané koláčové formy. 
vytvarujeme zvýšené okraje a na několika místech propíchneme vidličkou. Na těsto rozložíme náplň, 
vložíme do středně vyhřáté trouby a pečeme asi 40 minut. Vychladlý koláč pocukrujeme. 

 
Čokoládový koláč  
Suroviny: 
5 vajec, 180 g masla,   
180 g práškového cukru,   
2 vanilínové cukry, kakao,  150 g rozpustenej čokolády,  nastrúhaná citrónová kôra,  300 g polohrubej 
múky,   
50 g pomletých mandlí,   
1 kypriaci prášok,  
1 až 1,2 dl ovocnej šťavy,  vykôstkované sterilizované čerešne 
Na potretie 
čerešňový lekvár, 2,5 dl vyšľahanej smotany, nastrúhaná citrónová kôra 
Postup: 
Maslo vymiešame s práškovým a vanilínovým cukrom. Pridáme žĺtky a spolu znova pomiešame. Do toho 
dáme rozpustenú čokoládu, kakao, nastrúhanú citrónovú kôru, ovocnú šťavu, múku zmiešanú s kypriacim 
práškom a pomleté mandle. Zľahka vmiešame tuhý sneh z bielkov, čerešne a opäť premiešame. Cesto 
dáme na vymastený a múkou vysypaný plech a pečieme vo vyhriatej rúre. Po vychladnutí ho potrieme 
lekvárom, ozdobíme šľahačkou a nastrúhanou čokoládou. 
 

Dietní koláč tvarohový 
Suroviny: 
35 dag hladké mouky, 14 dag cukru (vanilk.), 40 kg tuku, 1 vejce, trochu mléka, citron.  
Postup: 
Zpracujeme těsto, rozválíme na dvě placky, plníme tvarohem nádivkou. (z 1 kg tvarohu).  
  

Drobenkový koláč 
Suroviny: 
1 sklenice hrubé mouky, 1 sklenice polohrubé mouky, 1 sklenice krystalového cukru, 1/2 sklenice oleje,  
1 sklenice kyselého mléka, 1 vejce, 1/2 prášku do pečiva,  
Postup: 
Vše smícháme v míse. Těsto dáme na vymazaný a vysypaný plech. Přidáme ovoce a posypeme 
drobenkou. Hned pečeme v mírně předehřáté troubě. 
 

Drobenkový koláč s ovocem   
Suroviny: 
500 g polohrubé mouky, 250 g moučkového cukru, 250 g tuku (Hera), 1 prášek do pečiva, 4 vejce,  
250 ml mléka  
Postup: 
Z mouky, cukru a tuku utvoříme drobenku. Z drobenky odebereme 200 g. Do zbylé drobenky vmícháme 
prašek do pečiva. Žloutky oddělíme od bílků. Bílky ušleháme do tuhého sněhu. Žloutky rozmícháme s 
mlékem a vmícháme do drobenky. Pak lehce vmícháme tuhý sníh. Na vymazaný a moukou vysypaný 
plech rozprostřeme těsto. Na těsto poklademe čerstvé nebo mražené ovoce, posypeme zbylou 
drobenkou. Pečeme na vrchní poloze na mírnem ohni 30 - 45 minut.   
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Dušená jablka s vanilkovou omáčkou 
Suroviny a postup: 
6 větších jablek oloupeme, jaderníky vykrojíme a jablka dusíme téměř do měkka v cukrové vodě s 
citronovou kůrou. Na větší sušenku či vykrojené kolečko z piškotu dáme vychladlé jablko, přilijeme 
vanilkovou omáčkou a posypeme čokoládou.  
Vanilková omáčka:  
Do hrnečku dáme 3 žloutky, vanilku, 8 dag pískového cukru, asi 1/2 dag škrobové moučky a trochu 
třeme. Postupně přiléváme vařicí mléko. Směs postavíme na mírný oheň a za stálého míchání přivedeme 
do varu. Když omáčka dost zhoustla, přecedíme a podáváme teplou či studenou.  

 
Chrumkavá štrúdľa 
Suroviny:  
Cesto:  
30 dag hladkej múky, 1 nastrúhaná Cera, 2 dl vody, v ktorej je rozšľahané 1 vajce. 
Plnka:  
nastrúhané jablká, vanilka, škorica, kakao, orechy, slnečnicové jadrá, cukor, hrozienka v rume, 
strúhanka, žĺtok na potretie. 
Postup:  
Jablká postrúhame a prichystáme plnku. Múku, Ceru, vodu a vajce spracujeme na cesto, ktoré rozdelíme 
na 5 častí. Každú časť vyvaľkáme na obdĺžnik veľkosti plechu na pečenie. Stred posypeme strúhankou, 
cukrom, kakaom, jablkami, vanilkou, škoricou, orechmi a ingredienciami podľa chuti. Cesto preložíme z 
oboch strán, potrieme žĺtkom. Pečieme pri 200 °C. 
 

Chutné medovníčky 
Suroviny: 
28 dag hladkej múky, 18 dag práškového cukru, 1 lyžicu medu, 1 lyžičku sódy bikarbóny, 1 lyžičku mletej 
škorice, 3 voňavé klinčeky, 2 celé vajcia. 
Postup:  
všetko spolu zmiešame a necháme 2 hodiny stáť. Potom vykrajujeme ozdobnými formičkami koláčiky, 
ktoré natrieme žĺtkom a na vrch dáme orech. Piecť ich dáme na múkou posypanom plechu. 
 

Jablčník s posýpkou 
Suroviny: 
Cesto:  
300 g polohrubej múky, pol lyžičky soli, 40 g kryštálového cukru, 20 g droždia, 0,15 l mlieka, citrónová 
kôra, 1 vajce, 60 g masla  
Plnka:  
1 kg jabĺk, 100 g kryštálového cukru, citrónová šťava, 0,1 l vody,1 lyžička škorice  
Posýpka:  
100 g práškového cukru, 1 vrecúško vanilkového cukru, 100 g masla, 100 g hrubej múky  
Postup: 
Do misy preosejeme múku, pridáme soľ, cukor a premiešame. V strede urobíme jamku, do nej 
rozdrobíme droždie, zalejeme vlažným mliekom a necháme vykysnúť. Potom pridáme postrúhanú 
citrónovú kôru, vajce, postrúhané maslo a vypracujeme vláčne cesto. Prikryjeme utierkou a na teplom 
mieste necháme vykysnúť. Jablká umyjeme, postrúhame, vložíme do kastróla, pridáme citrónovú šťavu, 
vodu, cukor, škoricu a krátko podusíme. Vykysnuté cesto rozvaľkáme na pomúčenej doske, preložíme na 
vymastený plech, rovnomerne naň rozotrieme vychladnuté jablká a posypeme posýpkou. Vložíme do 
vyhriatej rúry a upečieme. 
Posýpka:  
Do misy dáme práškový a vanilkový cukor, posekané maslo, hrubú múku a všetko dobre zmiešame.  
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Jablečný koláč 
Suroviny: 
500 g polohrubé mouky, 180 g másla, 180 g cukru, 3 celá vejce, 1 prášek do pečiva, máslo na vymazání 
plechu a potření koláče, cukr na posypání. 
Na náplň: 
6 velkých jablek, 4 lžíce cukru, 2 lžíce rozinek. 
Postup: 
Na vál prosijeme mouku, do ní rozdrobíme máslo, přidáme vejce, cukr a prášek do pečiva. Zpracujeme 
těsto, které rozdělíme na dva díly. Z poloviny uděláme placku a válečkem ji přeneseme na vymaštěný 
plech. Poklademe oloupanými a na plátky strouhanými jablky. Posypeme cukrem, rozinkami a přikryjeme 
druhou plackou. Okraje prsty přitiskneme. Koláč potřeme rozpuštěným máslem. Upečeme dorůžova. Po 
vychladnutí posypeme cukrem a nakrájíme. 
 

Jablečný koláč Martina Krska   
Suroviny: 
35 dag polohrubé mouky, 25 dag cukru písek, 2 vejce, 1 lžíce kakaa, 1 sklenice oleje, 1/4 l studeného 
mléka, 2 lžíce rumu, 35 dag strouhaných jablek, 1 prášek do pečiva 
Postup:  
Vše smícháme – mouku smícháme s práškem do pečiva a cukrem, potom přidáme kakao a jablka a 
nakonec vejce, olej, mléko a rum. Nalijeme na vymazaný plech a pečeme při nízké teplotě ve vyhřáté 
troubě. 
 

Jablkový koláč 
Suroviny: 
40 dag jabĺk, 40 dag cukru, hrozienka, 4 žĺtky, 40 dag hladkej múky, 2 dl oleja, prášok do pečiva, sneh zo 
4 bielkov,  
Postup: 
Jablká večer zasypeme cukrom s hrozienkami. Žĺtky vymiešame, pridíme múku, prášok do pečiva, olej a 
nakoniec zľahka primiešame sneh. 
 

Jablkový koláč se sněhem  1 
Suroviny: 
100 g polohrubé mouky, 70 g másla, 40 g cukru, 2 žloutky, jablka, trochu bílého vína, lžíce cukru, 2 bílky 
Postup: 
Z mouky, 40 g cukru, žloutků a rozdrobeného másla si připravíme těsto, kterým vyložíme dno vymazané 
a vysypané dortové formy tak, aby okraje byly trochu zvednuty. Jablka podusíme s trochou vína a s 
cukrem a rozvrstvíme je na těsto. Náplň pokryjeme oslazeným sněhem ze dvou bílků. Pečeme zvolna. 
 

Jablkový koláč se sněhem  2 
Suroviny: 
20 dag hladké mouky, 12 dag tuku, 6 dag moučkového cukru, 1 žloutek, marmeláda, hladká mouka na 
vyválení 
Náplň:  
80 dag jablek, 1 žloutek, 5 dag piškotů, 8 dag krupicového cukru 
Sníh: 
2 bílky, 10 dag moučkového cukru 
Postup: 
Na vál dáme mouku, přidáme drobně nakrájený tuk a promneme. Přidáme moučkový cukr, žloutek a 
těsto rychle zpracujeme. Rozválíme plát, vložíme do koláčové formy a dno propícháme vidličkou. 
Necháme 1/2 hodiny v chladnu odležet, pak jej předpečeme v dobře vyhřáté troubě, až zezlátne. 
Potřeme jej tence marmeládou, potom náplní a pečeme v málo vyhřáté troubě. 
Příprava náplně: 
Jablka oloupeme, nakrájíme na kousky, podlijeme 2 lžícemi vody, přidáme cukr a podusíme téměř na 
kaši. Kaši necháme částečně vychladnout, vmícháme žloutek ve lžíci vody, rozdrcené piškoty a pokud je 
třeba přisladíme. Poté na náplň naklademe tuhý sníh a dáme zapéct. 
Koláč podáváme teplý nebo studený(jestliže studený, dávku cukru zvýšíme na 14 dag.) 
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Jablkový koláč so smotanovou polevou 
Suroviny: 
50 dag polohrubej múky, 15 dag medu (3 lyžice), 2 lyžičky prášku do pečiva, 20 dag masla, 2 vajcia, 1,5 
kg jabĺk, štipka soli  
Poleva: 
4 vajcia, 4 lyžice cukru, 1 pochúťková smotana, citrónová kôra 
Postup: 
Zamiesime tuhé cesto, ktoré necháme 1 hodinu v chlade odpočívať, potom ho rozvaľkáme na plech, 
uložíme jablká a dáme na 10 minút do rúry piecť. Vyšľaháme 4 žĺtka a 4 lyžice cukru, pridáme smotanu a 
sneh zo 4 bielkov, rozotrieme na zapečený koláč a ešte 15 minút dopečieme. 

Jablkový perník 
Suroviny: 
500 g hladké mouky, 1 prášek do perníku, 1 lžička sody nebo prášku do pečiva, 1 lžíce kakaa, 1 velké 
vejce, 250 g moučkového cukru, 3 dl mléka, 250 g nastrouhaných jablek, 5 lžic oleje, rumová poleva, 
čokoláda na vaření.  
Příprava polevy:  
250 g moučkového cukru, 1 bílek a 3 lžičky rumu třeme asi 20 minut, až je poleva hladká a lesklá. 
Postup: 
Mouku smícháme s práškem do perníku, sodou, kakaem a cukrem, zaděláme mlékem, v němž jsme 
rozšlehali vejce a olej, vmícháme nastrouhaná jablka (jsou-li příliš mokrá, vymačkáme je), vše společně 
prošleháme a vlijeme do vymaštěného a strouhankou vysypaného pekáčku. Pečeme v nižší vrstvě, aby 
se perník dobře propekl. Troubu příliš nerozpalujeme, aby perník nebyl shora připečený a uvnitř 
nedopečený. Dozlatova upečený perník vyklopíme na mřížku a necháme vychladnout. Pak jej přelijeme 
polevou a ozdobíme čokoládovými mřížkami. 
 

Jablkový trhanec 
Suroviny a postup: 
Na plátky rozkrájená, oloupaná jablíčka dáme na horký omastek na omeletovou pánev, rychle podusíme, 
zalejeme omeletovým těstem, po obou stranách pečeme a vidličkou trháme. Sypeme skořicovým 
cukrem.  
 

Jablkový závin 
Suroviny: 
350 g lístkového těsta, 1000 g jablek, 7 lžic cukru, rozdrcené piškoty, 2 žloutky, 80 g rozinek, lžička 
skořice, 3 lžíce másla na pokropení ovoce, mouka na podsypání, moučkový cukr na posypání. 
Postup: 
Z lístkového těsta vyválíme obdélník, který na středu posypeme oloupanými a na plátky nakrájenými 
nebo nastrouhanými jablky, rozdrcenými piškoty, rozinkami, skořicí a cukrem a pokropíme rozpuštěným 
máslem. Závin svineme, potřeme žloutkem a pečeme v dobře předehřáté troubě. Po chvíli plamen 
zmírníme a závin zvolna dopékáme. Upečený závin po vychladnutí posypeme cukrem. 
 

Jablkový závin s práškem 
Suroviny a postup: 
Zpracujeme 40 dag hladké mouky, 10 dag cukru, 1/8 Sany, 14 vejce, 1 prášek, asi 1/8 l mléka, aby bylo 
vláčné těsto. Vyválíme obdélník, prostředkem poklademe jablky, přeložíme okraje přes sebe. Povrch 
pomažeme vejcem a pečeme.  
 

Jogurtovo - mrkvový koláč s mákem  
Suroviny: 
2 hrnečky hrubé mouky, 1/2 lžičky sody, 2 vejce, 2 vrchovaté lžíce mletého máku, 1 hrneček spařených 
nasekaných hrozinek, 3 hrnky jemně strouhané mrkve, 1 dl medu, 1 lžička mleté skořice, 2 polévkové 
lžíce rostlinného margarínu, 1 polévková lžíce oleje, 1 dl netučného mléka, 1 kelímek netučného jogurtu 
Postup:  
V hrnečku opatrně rozehřejeme margarín s olejem, přidáme med a smícháme. Rozšleháme vejce s 
mlékem a jogurtem. Šlehané vejce smícháme s tukem a medem, přidáme mák a mrkev a pořádně 
rozšleháme. V míse do mouky zapracujeme sodu, trochu soli, sekané rozinky a postupně zapracujeme 
šlehanou směs. Do pekáče navrstvíme těsto do výšky asi 3 cm a upečeme. 
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Koláč se švestkami  
Suroviny: 
250 g polohrubé mouky, 50 g másla, 40 g cukru, 1 žloutek, 20 g droždí, asi 1/8 l mléka, sůl, 500 g 
švestek, mák a cukr na posypání, máslo na pokapání, tuk na vymazání plechu. 
Postup: 
Z přísad připravíme těsto jako na koláče. Po vykynutí těsto rozválíme na 1 cm silný plát a nakrájíme na 
čtverečky. Do středu každého čtverečku dáme vypeckovanou švestku a vydatně ji zasypeme mletým 
mákem, smíchaným s cukrem. Okraje přehneme a spojíme. Pokapeme ji rozehřátým máslem a po 
vykynutí pečeme na tukem vymazaném plechu. 
 

Koláč z kompotovaných meruněk 
Suroviny: 
50 dag polohrubé mouky, 1 lžička solamylu, 25 dag másla, 20 dag cukru, 4 vejce, 6 lžic mléka, 1 prášek 
do pečiva, kůra a šťáva z 1 citrónu, 1 meruňkový kompot (50 dag), 5 dag strouhaného kokosu, 6 bílků,  
6 dag moučkového cukru 
Postup: 
Máslo utřeme s cukrem a vejcem, přidáme mouku s práškem a solamylem, mléko, nakonec kůru i šťávu z 
citrónu. Na upečený koláč dáme sníh a krátce zapečeme. Když není ovoce, můžeme po upečení polít 
pudinkem. 
 

Krehký koláč „Pod sklom“ 
Suroviny: 
300 g hladkej múky špeciál, 200 g masla alebo margarínu, 100 g práškového cukru, žĺtok 
Na plnku:  
300 až 400 g miešaného ovocia, jahody, maliny, ríbezle, marhule, štyri až päť lyžíc ľubovoľného 
zohriateho džemu, jedno vrecúško číreho tortového želé, šľahačka na ozdobu 
Postup: 
Na dosku preosejeme múku, cukor, pridáme chladené posekané maslo, žĺtok a čo najrýchlejšie 
spracujeme hladké cesto. Zabalíme ho do fólie a odložíme na hodinu do chladničky. Potom cesto 
rozvaľkáme na veľkosť okrúhlej formy na ovocný koláč, prenesieme ho pomocou valčeka, prečnievajúce 
okraje odrežeme, rovnomerne popicháme vidličkou a upečieme dozlatista. Necháme vychladnúť, potom 
koláč opatrne vyklopíme na podnos, potrieme zohriatym džemom a úhľadne obložíme ovocím. Tortové 
želé uvaríme podľa návodu na obale, ešte teplým zalejeme ovocie na koláči a necháme v chlade stuhnúť. 
Pred podávaním ozdobíme šľahačkou. Ak použijeme na koláč marhule či broskyne, najprv ich ponoríme 
na chvíľku do vriacej vody, potom olúpeme, rozkrojíme a vykôstkujeme. Koláč i ovocie v tomto prípade 
potrieme marhuľovým džemom.  
 

Lehký jogurtový koláč s ovocem   
Suroviny: 
1 velký bílý jogurt nebo 2 malé (cca 400 g), 1,5 kelímku cukru, 2,5 kelímku hladké mouky, 1 vejce, 4 - 5 
lžic másla/tuku (Hera, Perla), trochu mléka (dle potřeby), 1 prášek do pečiva, ovoce, drobenka - máslo, 
moučkový cukr, plh. mouka  
Postup: 
Cukr smícháme s vejcem, máslem a jogurtem, přidáme mouku a prášek do pečiva.Pokud je těsto příliš 
husté, přidáme trochu mléka. Rozetřeme na vymazaný a vysypaný vyšší plech, posypeme ovocem a 
drobenkou. Pečeme ve vyhřáté troubě cca 40 min. (220 - 230 °). 
 

Linecký koláč s tvarohem 
Suroviny a postup: 
Zpracujeme 1/2 kg mouky, 20 dag tuku, 1 vejce, 15 dag cukru, 1 prášek, citron, vanilka. Uděláme na 
plech placku. Navrch dáme nádivku z 1 kg tvarohu a žmolenku.  
 

Lístkové koláče 
Suroviny: 
1 kg hladkej múky, ½ kg masla, 3 žĺtka, trochu soli, lyžica cukru, kvasnice, trochu mlieka. 
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Mamčin Hraběnčin koláč   
Suroviny: 
1 hera, 4 žloutky, 12 dag moučkového cukru, 45 - 50 dag hladké mouky, 1/2 prášku do pečiva  
Postup: 
Těsto vypracujeme na vále. 1/3 těsta dáme ztuhnout do mrazničky. Zbylé těsto vyválíme na předem 
vymazaný a strouhankou vysypaný plech. Poté těsto poklademe strouhanými jablky. Na jablka přidáme 
skořici, rozinky a ořechy. Ze zbylých 4 bílků a 16 dag moučkového cukru ušleháme tuhý sníh, který 
rozetřeme na jablka. Povrch postrouháme ztuhlým těstem. Pečeme ve středně rozehřáté troubě po dobu 
30 - 35 minut za teploty 200 °C.   
 

Mandľový koláč 
Suroviny: 
1 šľahačková smotana, 1 čokoláda Margot, 2 dl kryštálového cukru, 4 dl polohrubej múky, 1 vanilkový 
cukor, 1 prášok do pečiva, 2 vajcia, 1 dl mlieka, 1/2 dl oleja,  
Postup: 
Všetky suroviny spolu vymiešame na cesto a dáme na vymastený a hrubou múkou pomúčený plech. 
Poleva: 
100 gr masla, 100 gr práškového cukru, 2 lyžice kakaa  
Polevu dávame na teplý koláč. 
 

Masopustní koblihy 
Suroviny: 
500 g polohrubé mouky, 50 g cukru, 40 g tuku, 4 - 5 žloutků, 40 g droždí, špetka soli, 1 lžíce rumu, 3 dl 
sladké smetany, džem, tuk na smažení. 
Postup: 
Tuk utřeme s cukrem, pak přidáváme postupně žloutky a třeme do pěny. Mezitím si připravíme kvásek: 
droždí rozdrobíme, smícháme se lžící mouky, lžící cukru a 3 lžícemi smetany, rozmícháme řídké těstíčko, 
přikryjeme utěrkou a necháme v teple kynout. Kváskem zaděláme připravenou žloutkovou pěnu, přidáme 
mouku, rum, podle potřeby smetanu a vše zpracujeme na hladké, vláčné těsto, až se nám tvoří puchýřky. 
Těsto přikryjeme utěrkou a necháme vykynout. Vykynuté těsto rozdělíme asi na tři díly a vyválíme 
válečkem na prst vysoko. Skleničkou vyznačíme na polovině vyválené placky kroužky, na střed dáme 
lžičku rybízového nebo meruňkového džemu, překryjeme druhou polovinou těsta, při okraji stiskneme, 
vykrojíme, klademe na pomoučenou desku a necháme ještě chvíli vykynout po obou stranách. Vykynuté 
dáváme vrchní stranou do rozehřátého tuku, kterého má být dostatečné množství., aby koblihy plavaly. 
Smažíme pod pokličkou. Pak je obrátíme a smažíme bez pokličky dozlatova. Osmažené koblihy 
pocukrujeme. 
 

Metrový koláč  1 
Suroviny: 
26 dag hladkej múky Špeciál, 26 dag práškového cukru, 4 vajcia, 10 lyžíc oleja, 8 lyžíc teplej vody, 
prášok do pečiva, kakao 
Plnka: 

1/2  l mlieka, 1 zlatý klas, 1 vanilkový cukor, 15 - 20 dag masla, rum 
Postup: 
Cesto spracujeme a rozdelíme na dve časti, do jednej pridáme kakao. Vylejeme do vymastenej formy a 
upečieme. Upečené pokrájame a natrieme plnkou a striedavo zlepujeme. Polejeme čokoládovou 
polevou, necháme stuhnúť a pokrájame. 

 
Metrový koláč  2 
Suroviny a postup: 
4 žloutky, 25 dag cukru, 3/4 skleničky oleje, 3/4 skl. teplé vody, 25 dag hl. mouky, 3/4 peč. prášku, ze 4 
bílků sníh, vše se smíchá, nakonec se přidá sníh rozdělí se na dva díly, do jednoho se přidá kakao a 
upeče se v srnčím hřbetu, krájí se vychladlé a střídavě se slepují hnědé a bílé.  
Krém:  
15 dag cukru, 25 dag másla, 2 dl vody se uvaří s pudinkem a smíchá. Poleva: 12 dag másla, 12 dag 
cukru, 1 1/2 lžíce solamylu, 1 1/2 lžíce kakaa, míchá se nad párou.  
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Moravské vlny  
Suroviny: 
Cesto:  
1 dl mlieka, 6 žĺtkov, 250 g práškového cukru, 1 kypriaci prášok do pečiva, 250 g polohrubej múky,  
sneh z bielkov, 250 g Ramy,  2 lyžice kakaa, marhule 
Plnka: 
2 dl mlieka, cukor, 2 lyžice hladkej múky, 3 žĺtky, 1 malé maslo 
Postup: 
Žĺtky vymiešame s práškovým cukrom a Ramou. Pridáme mlieko, kypriaci prášok, múku a tuhý sneh z 
bielkov. Spolu premiešame. Cesto rozdelíme na dve časti. Do jednej časti pridáme kakao. Biele cesto 
dáme na plech a naň položíme tmavé cesto. Na to poukladáme marhule, otočené spodkom šupky. Šupku 
obalíme do hrubej múky, aby ovocie nekleslo na dno. Vložíme do vyhriatej rúry upiecť. Po vychladnutí 
natrieme na koláč plnku a ozdobíme čokoládou.  
Plnka:  

Mlieko, cukor, hladkú múku a žĺtky spolu varíme na slabom ohni. Po uvarení necháme vychladnúť. 
Pridáme maslo a spolu vymiešame.  
 

Mriežkový koláč 
Suroviny: 
50 dag múky, 20 dag cukru, 20 dag masla, 2 vajcia, prášok do pečiva, vanilkový cukor, citrónová kôra,  
štipka soli 
Postup: 
Všetko spolu dobre vypracujeme, natrieme lekvárom a na vrch urobíme mriežky. 
 

Obrácený koláč s jablky 
Suroviny: 
3 středně velká jablka, 8 dag másla, 15 dag cukru, 2 vejce, 8 dag polohrubé mouky, 10 dag solamylu,  
1/2 prášku do pečiva, šťáva z 1/2 citrónu, trochu mléka, hrst ořechů 
Postup: 
Dortovou formu vyložíme alobalem, silně potřeme máslem a posypeme 7 dag cukru. Oloupaná, jádřinců 
zbavená jablka nakrájíme na plátky, které rozložíme na cukr a posypeme ořechy. V míse utřeme zbytek 
másla s cukrem, přidáme vejce, mouku se solamylem a práškem do pečiva a rozetřeme na jablka. 
Pečeme v dobře vyhřáté troubě asi 45min. Hotový koláč necháme vychladnout, obrátíme formu a alobal 
sundáme. 
 

Olejový koláč 
Suroviny: 
2 vejce, 1/2 hrnku oleje, 1/2 hrnku vody, 1/2 prášku do pečiva, 3/4 hrnku cukru, 1 1/2 hrnku hrubé mouky, 
citronovou kůru, ovoce, tuk na vymazání a mouka na vysypání plechu. 
Žmolenka:  
1 hrnek hrubé mouky, 1/2 hrnku cukru krupice, 4 lžíce másla. Cukr smícháme s moukou, přidáme tuk a 
dobře prohněteme. 
Postup: 
Vejce utřeme s cukrem a pomalu střídavě přiléváme olej, vodu a přisypáváme mouku. Nakonec 
vmícháme prášek do pečiva a citronovou kůru. Poklade ovocem a posypeme žmolenkou. Pečeme 25-30 
minut.  
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Ovocné zákusky 
Suroviny: 
120 g hladkej múky, 30 g práškového cukru, 60 g masla, jeden žĺtok, štipka prášku do pečiva, citrónová 
kôra, 50 g mandľových lupienkov  
Egrešová plnka:  
0,7 l egrešového kompótu, 40 g vanilkového pudingového prášku, jeden balíček vanilkového cukru Sneh: 
štyri bielky, 200 g kryštálového cukru  
Postup: 
Do misy preosejeme múku, pridáme cukor, postrúhané maslo, žĺtok, prášok do pečiva, postrúhanú 
citrónovú kôru a vypracujeme hladké cesto. Vložíme ho do tortovej formy s priemerom 21 cm a 
roztlačíme tak, aby okraje mali výšku 2 cm. Popicháme vidličkou a v rúre vyhriatej na 200 °C pečieme 15 
minút. Vyberieme, naplníme plnkou, potrieme snehom, posypeme lupienkami a pri teplote 160 °C 
pečieme 15 minút. 
Egrešová plnka:  

kompót scedíme, egreše rozmixujeme a preložíme do hrnca. V šťave rozmiešame pudingový prášok, 
pridáme vanilkový cukor, prilejeme k egrešom a za stáleho miešania uvaríme hustý krém. 
Sneh:  
z bielkov vyšľaháme sneh, pridáme cukor a nad parou vyšľaháme na hustú penu.  
 

Pestrý ovocný koláč 
Suroviny a postup: 
25 dag polohrubé mouky promísíme s 1/2 lžičky peč. prášku, trochu soli, 8 dag moučk. cukru, 1-2 cm 
silnou a přeneseme na suchý plech. Zamáčkneme do ní dortový ráfek. Těsto uvnitř ráfku na okraji 
potřeme bílkem a střed propícháme vidličkou. Odkrojené zbytky vyválíme na silnější nudle, ze které 
uděláme v ráfku zvýšený okraj. Ve středně teplé formě pečeme asi 6 min. Pak ráfek odstraníme a koláč 
dopečeme. Celkem asi 15 min. Upečený potřeme slabě meruňk. zavařeninou, pak hustě obložíme 
čerstvým nebo kompotovaným ovocem. V horkém jablečném moštu (1/8 l ) rozpustíme asi 1 dag želatiny 
a ovoce přilijeme lžící nebo potřeme peroutkou. Okraj můžeme zdobit kokosem nebo pusinkami šleh.  
 

Piškot  
Suroviny: 
5 vajec, 150 g práškového cukru, 100 g hladké mouky, 1 lžíce medu, 1 lžíce dezertního vína, tuk a 
mouka na vymazání a vysypání formy, ovocný džem na pomazání  
Postup:  
Důkladně utřeme žloutky s cukrem, vmícháme tuhý sníh z bílků, med a víno. Těsto nalijeme do tukem 
vymazané a moukou vysypané formy a v troubě při mírném ohni pečeme asi 45 minut. Když piškot 
vychladne, rozkrojíme ho na polovinu a spodní část potřeme džemem.  
 

Piškotový koláč jablečný  
Suroviny: 
Asi 1/4 hod. třeme 2 celá vejce a 25 dag strouhaných jablek, 1 prášek do pečiva.  
Postup: 
Promícháme a ve vysypané formě pečeme. (Je vláčný).  
 

Podzimní pochoutka 
Suroviny: 
300 g jablek, 300 g švestek, 8 rohlíků nebo 1 veka, 250 ml mléka, 1 vejce, 2 lžíce krupice, 1 lžíce cukru,  
tuk na vymazání misky  
Postup: 
Jablka oloupeme, zbavíme jádřinců a nakrájíme na tenké plátky. Švestky rozpůlíme a vypeckujeme. V 
mléce rozmícháme krupici a cukr. Rohlíky nakrájíme na plátky, namočíme ve směsi a necháme asi 20 
minut odležet. Do vymazané zapékací misky dáme nejprve vrstvu pečiva, kterou střídáme s ovocem. 
Končíme vždy pečivem. Pečeme ve vyhřáté troubě dozlatova. Před podáváním posypte moučkovým 
cukrem.   
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Reveňový (rebarborový) koláč 
Suroviny: 
Na těsto:  
150 g másla nebo hery, 120 g cukru, 150 g polohrubé mouky, 3 vejce, půl balíčku prášku do pečiva, 1 
balíček vanilkového cukru, 6 lžic škrobové moučky. 
Na náplň: 
600 g reveně, 150 g jemného krystalu, lžička mleté skořice. 
Na sypání:  
300 g hrubé mouky, 200 g jemného krystalu, 100 g másla, tuk na vymaštění plechu. 
Postup: 
Tuk utřeme s cukrem a postupně přidávanými vejci do pěny. Do utřené směsi vmícháme vanilkový cukr, 
škrobovou moučku a prášek do pečiva smíchaný s moukou.Těsto rozestřeme na tukem vymazaný plech 
s vyšším okrajem na sílu asi 15 mm a poklademe oloupanou na dvoucentimetrové dílky nakrájenou 
revení, posypeme skořicí a cukrem, na povrch rozdrobíme žmolenku z tuku smíchaného s cukrem a 
moukou. Koláč pečeme ve vyhřáté troubě asi 40 minut. Při podávání ho posypeme moučkovým cukrem. 
 

Rozpeky se švestkami 
Suroviny: 
250 g polohrubé mouky, 50 g másla, 40 g cukru, 1 žloutek, 20 g droždí, asi 1/8 l mléka, sůl, 500 g 
švestek, mák a cukr na posypání, máslo na pokapání, tuk na vymazání plechu. 
Postup: 
Z přísad připravíme těsto jako na koláče. Po vykynutí těsto rozválíme na 1 cm silný plát a nakrájíme na 
čtverečky. Do středu každého čtverečku dáme vypeckovanou švestku a vydatně ji zasypeme mletým 
mákem, smíchaným s cukrem. Okraje přehneme a spojíme. Pokapeme ji rozehřátým máslem a po 
vykynutí pečeme na tukem vymazaném plechu. 
 

Rychlý hrnkový perník   
Suroviny: 
2 hrnky polohrubé mouky, 1 hrnek sypkého cukru, 1 hrnek vlažného mléka, 1/3 hrnku oleje, 1 vejce, 1 
prášek do perníku, 2 lžíce kakaa, trocha rumu dle chuti, hrozinky, oříšky, kokos 
Postup:  
Všechny ingredience smícháme v míse v tekuté těsto, které nalijeme do formy nebo na plech. Pečeme v 
předehřáté troubě asi na 150 °C po dobu asi 15 - 20 minut.   
 

Rychlý koláč 
Suroviny: 
Rozpustit 1 Heru, 1 a půl hrnku cukru, půl hrnku vody, 3 lžíce kakaa, 3 celá vejce, 2 hrnky hladké mouky, 
1 prášek do pečiva, 1 vanilkový cukr.   
Postup: 
Vše rozmíchat a z této polevy dát 1 hrnek stranou. Do zbytku přidat 3 celá vejce, 2 hrnky hladké mouky, 
1 prášek do pečiva, 1 vanilkový cukr. Upečeme a na horký koláč rovnoměrně vlijeme odlitý hrnek a 
rozetřeme. Posyme dle chuti (ořechy, kokosem). 
 

Rychlý koláč 
Suroviny a postup: 
Rozpustit 1 Heru, 1 a půl hrnku cukru, pul hrnku vody, 3 lžíce kakaa vše rozmíchat a z teto polevy dat 1 
hrnek stranou. Do zbytku přidat 3 cela vejce, 2 hrnky hladké mouky, 1 prášek do pečiva, 1 vanilkový cukr 
Upečeme a na horký koláč rovnoměrně vlijeme odlitý hrnek a rozetřeme. Posypeme dle chuti (ořechy, 
kokosem). 

 
Skládaný koláč 
Suroviny: 
50 dag mouky, 7 dag cukru, sůl, vanilkový cukr, citrononá kůra, 2 dag droždí, 1/4 l mléka, 1 žloutek, 8 
dag másla.  
Postup: 
Z vykynutého těsta vyválíme asi čtyři kulaté větší, tenké placky. První položíme na pomaštěný plech, na 
ni rozetřeme tvarohovou nádivku, přidáme na ni druhou placku, potřeme ji jablkovou nádivkou, na třetí 
placku dáme makovou nádivku a poslední potřeme dobrou zavařeninou nebo povidly a posypeme hustě 
máslovou drobenkou. Když koláč vykyne, upečeme jej v dobře vytopené troubě.  
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Sladké perníčky   
Suroviny: 
50 dag hladké mouky, 12 dag másla nebo tuku, 15 dag medu, 1 prášek do pečiva, 2 vejce, 15 dag 
práškového cukru,  
Poleva - ingredience třeme asi 15 minut: 
1 bílek, 12 dag práškového cukru, pár kapek citrónu  
Postup: 
Mouku vysypeme na vál, přidáme prášek do perníku a cukr. V kastrůlku rozehřejeme máslo a med. V 
mouce uděláme důlek, vlejeme do něj obsah kastrolu a přidáme vejce. Vypracujeme hladké těsto, které 
necháme asi 1 hodinu odležet pod ubrouskem. Rozválíme na 3 mm silný plát a dáme péci. Po upečení 
potřeme rozšlehaným syrovým vajíčkem a ozdobíme polevou.   
 

Slavonické koláčky 
Suroviny: 
2 kostičky droždí, sklenka vlažného mléka, 1 lžíce cukru, 500 g polohrubé nebo hladké mouky, 250 g 
Hery, 2 vejce, špetka soli. 
Náplně:  
marmeláda, ochucený tvaroh a povařený mák, drobenka ze 3 lžic hrubé mouky, 2 lžic cukru a 1 lžíce 
másla, vejce na potření, tuk na plech. 
Postup: 
Z droždí, vlahého mléka a cukru necháme vzejít kvásek. Mouku prosejeme do mísy, přidáme špetku soli, 
vykynutý kvásek, vejce a změklý tuk. Vše smícháme a na pomoučeném vále hned vypracujeme hladké 
těsto, podsypeme ho moukou, vyválíme na silnější plát a skleničkou vykrajujeme koláče. Dnem skleničky 
namočeným v mouce vytvarujeme střed, naplníme ho marmeládou, ochuceným tvarohem a mletým 
mákem povařeným s mlékem a cukrem. Posypeme drobenkou, okraje koláčů potřeme rozšlehaným 
vejcem, rozložíme na pomaštěný plech a v předehřáté troubě upečeme dozlatova. Po vychladnutí koláče 
pocukrujeme. 
 

Strakonický koláč 
Suroviny: 
400 g hladké mouky, 120 g másla nebo Hery, 80 g cukru, kostička droždí, 2 dl mléka, 1 vejce, špetka soli, 
lžička strouhané citronové kůry, drobenka za 4 lžic hrubé mouky, 3 lžic cukru a vrchovaté lžíce másla, tuk 
na plech. 
Náplně:  
tvarohová s rozinkami, marmeládová ze švestek, jahod nebo třešní, jablečná povidla, mletý mák vařený v 
mléce s cukrem. 
Postup: 
Mouku prosejeme do mísy, do důlku uprostřed rozdrobíme droždí, přidáme cukr a teplé mléko. Mouku 
doplníme zbytkem cukru, solí, citronovou kůrou z dobře omytého citronu, zaděláme kváskem, přidáme 
vejce a změklý tuk. Dobře vypracované těsto necháme na teple vykynout. Mezitím si připravíme náplně. 
Tvaroh umícháme s cukrem a vejcem, přidáme i rozinky. Marmeládu promícháme a je-li hustá, zředíme ji 
vařící vodou. Mletý mák povaříme s mlékem a osladíme. Vykynuté těsto rozprostřeme na vymaštěný 
plech, potřeme náplněmi, posypeme drobenkou a upečeme v předehřáté troubě. 
 

Svatební koláče 
Suroviny: 
1/2 l hladké mouky, 1/2 l polohrubé mouky, 25 dag másla, 20 dag cukru, 4 žloutky, ze 2 bílků sníh, 10 
dag droždí, sůl, vanilk. cukr, rum, 125 ml šlehačky, 125 ml mléka - smíchat na kvásek 
Postup: 
Máslo, cukr, žloutky, vanilkový cukr a rum - ušlehat + mouka, sníh a sůl rozděláme kváskem, hněteme až 
se nechytá mísy. 
Tvaroh: 
1 kg tvarohu, 30 dag cukru, 10 dag másla, 2 vejce, 2 žloutky, vanilka, rum, vanilkový puding ( prášek) 
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Šátečkové koláče 
Suroviny: 
300 g hladké mouky, 200 g polohrubé mouky, 1/2 lžičky soli, 100 g cukru, kostka droždí, 1/4 l mléka, 2 
žloutky, 2 lžíce sádla, 2 lžíce másla, 1 vejce na potření, na náplň marmeládu, na posypání drobenka ze 3 
lžic hrubé mouky, 2 lžic cukru a 1 lžíce másla. 
Postup: 
Mouku prosijeme do mísy, osolíme, přidáme vykynutý kvásek z rozdrobeného droždí, šálku teplého 
mléka a lžíce cukru, vmícháme zbytek teplého mléka, cukr, žloutky a nakonec změklé máslo a sádlo. 
Nejprve v míse a pak na pomoučeném vále vypracujeme hladké těsto, vrátíme ho zpátky do mísy, 
posypeme trochou mouky, přikryjeme utěrkou a necháme vykynout na teplém místě. Pak těsto vyklopíme 
na pomoučený vál, poprášíme moukou a vyválíme plát, který rozdělíme rádlem na čtverečky. Do každého 
dáme lžičku marmelády, protilehlé konce trochu povytáhneme a svážeme do šátečku. Koláčky potřeme 
rozšlehaným vejcem a posypeme drobenkou. Necháme ještě chvilku kynout a pečeme v předehřáté 
troubě dozlatova. 
 

Třívrstvý koláč 
Suroviny: 
Těsto:  
4 dl polohrubé mouky, 2 dl oleje, 2 dl vlažné vody, 3 vejce, 1 prášek do pečiva 
Náplň:  
4 tvarohy, 12 dag Hery, 20 dag cukru, 1 - 3 lžíce rumu, trochu mléka 
Poleva:  
0,9 l vody, 1 a půl balíčku vanilkového pudinku, 3 Vitacity pomerančové nebo citronové - vše smíchat a 
asi 2 min. vařit za stalého míchání 
Postup:  
Upéci placku z těsta, nechat vychladnout, na ni dáme tvarohovou náplň, na náplň nalít polevu a nechat 
ztuhnout. 
Na tvarohovou náplň je ještě možno dat ovoce (meruňky, jahody) a pak teprve polevu. 
 

Tvarohové koláče  1 
Suroviny: 
1. cesto: 
20 dag hladkej múky, 55 dag smetolu,  
2. cesto: 
80 dag hladkej múky, 10 dag práškového cukru, 4 žĺtky, 1 vajce, 5 dag kvasníc, 3/8 l mlieka,  
Postup: 
1. cesto zamiesime a necháme cez noc postáť. 2. cesto necháme chvíľu nakysnúť. Vložíme jedno cesto 
do druhého a 2x rozvaľkáme ako lístkové cesto. Rozvaľkáme na 3 - 4 mm a pokrájame na štvorce 4 x 4 
cm. Naplníme tvarohovou plnkou, robíme jamky a dávame posýpku, prípadne lekvár. (Maslo, múka, 
vanilkový cukor). 

 
Tvarohový koláč  2 
Suroviny:  
3 hrnečky polohrubé mouky, 1 hrneček cukru, 1 prášek do pečiva, 3 měkké tvarohy, 3 celá vejce, 1/2 l 
mléka, 1 hrneček cukru 
Postup:  
Mouku, cukr a prašek do pečiva zasucha smícháme a rozdělíme na dvě poloviny. Zbylé ingredience 
smícháme na polořídkou kaši. Plech vymažeme a vysypeme moukou. Pak na plech nasypeme polovinu 
suché směsi. Nalijeme polořídkou tvarohovou směs a navrch nasypeme druhou polovinu suché směsi. 
Navrch rozdrobíme 1/8 másla nebo Hery. Pečeme 3/4 hodiny. K tomuto koláči nemusíme mít ani čaj ani 
kafe. Je velice dobrý i samotný.  
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Tvarohový koláč  3 
Suroviny: 
30 dag hladké mouky, 1/2 prášku do pečiva, 15 dag cukru, 20 dag tuku, 1 vejce 
Tvaroh:  
50 dag tvarohu, 1 vejce, 15 dag cukru, 1 pudinkový prášek, 1/2 l mléka, rozinky, případně jablka(jiné 
ovoce) 
Postup: 
Z přísad vypracujeme těsto, které rozprostřeme na vymazaný plech. Na těsto poklademe jablka a podle 
potřeby ochutíme. Přísady na tvaroh rozmixujeme a nalijeme na těsto.Do hmoty vhodíme rozinky a 
pečeme. 
 

Tvarohový koláč s višněmi 
Suroviny: 
250 g polohrubé mouky, 1 vejce, 60 g másla, 60 g cukru, 4 lžíce mléka, 1/2 balíčku prášku do pečiva, 
špetka soli, 600 g višní, 1 vejce, 2 lžíce vody, tuk na vymazání plechu, moučkový a vanilkový cukr na 
posypání. 
Na náplň:  
400 g měkkého tvarohu, 2 žloutky, 3 lžíce cukru, 50 g mandlí. 
Postup: 
Prosetou mouku smícháme s práškem do pečiva, přidáme rozehřáté máslo, cukr a vejce, osolíme, 
zředíme mlékem a vypracujeme těsto. Rozdělíme ho na poloviny a vyválíme na pláty. Jeden plát 
přeneseme na tukem vymaštěný plech a rozestřeme na něj tvarohovou náplň a poklademe višněmi. 
Přikryjeme druhým plátem těsta, okraje spojíme a povrch propíchneme vidličkou. Koláč pečeme ve 
středně vyhřáté troubě. Těsně před dokončením potřeme koláč rozšlehaným vejcem s vodou, aby povrch 
získal lesklou zlatorůžovou barvu. Po vychladnutí posypeme cukrem a nakrájíme. 
Příprava náplně:  
Tvaroh smícháme s cukrem, žloutky, spařenými, oloupanými a na nudličky nakrájenými mandlemi. 
 

Tvarožník 
Suroviny: 
1 hrnek polohrubé mouky, 4 lžíce cukru, 1/2 hery, 1 vejce, 1/2 prášku do pečiva. 
Náplň:  
2 tvarohy, 2 hrnky mléka, vejce, 1/4 hrnku oleje, 1 vanilkový pudink, 1/2 hrnku cukru. 
Postup: 
Mouku nasypeme na vál. Heru rozkrájíme na malé kousky, přidáme ostatní suroviny a vypracujeme těsto, 
kterým zaplníme středně velkou formu. Náplň umícháme a vlijeme na těsto. Pečeme v mírně rozehřáté 
troubě asi 3/4 hodiny.  

 
Vianočný mriežkový koláč  
Suroviny: 
500 g hladkej múky, 250 g tuku na pečenie, 250 g kryštálového cukru, 1 vajce, 1 vanilkový cukor, 250 g 
jemného tvarohu, 150 g mletého maku, postrúhané jablká, 1 dl mlieka 
Postup: 
Z múky, vajca a mlieka spracujeme cesto. Uložíme ho na plech, na okrajoch ho prstami dobre pritlačíme, 
položíme naň postrúhanéi jablká a tvaroh a nakoniec posypeme makom. Z cesta, ktoré sme si odložili na 
ozdobu, nakrájame tenké prúžky a na vrchu koláča z nich vytvoríme mriežku. Pečieme pri 180 °C 25 – 30 
min. do ružova. 
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Zapečená jablka v tvarohu 
Suroviny: 
200 g polohrubé mouky, 2 lžíce másla, 2 lžíce oleje, 1 vejce, 2 lžíce moučkového cukru, 1/2 kostičky 
droždí(20 g), 1/2 dl mléka, špetka soli, 250 g měkkého tvarohu, 2 vejce, 2 lžíce cukru, strouhaná 
citronová kůra, několik malých jablíček, marmeláda, strouhané ořechy, skořice, rozinky a cukr, tuk na 
pekáček, máslo. 
Postup: 
Ve vlažném mléce s cukrem necháme vzejít droždí, vlijeme ho do mouky se špetkou soli, přidáme cukr, 
máslo, olej a vejce a v míse dobře promícháme. Dáme na teplo vykynout. Mezitím utřeme tvaroh s 
cukrem a vejci, jablka oloupeme, vykrojíme jadřince a do vzniklého otvoru lžičkou vložíme marmeládu 
smíchanou s mletými ořechy, skořicí, rozinkami a s cukrem. Vykynuté těsto rozložíme do vymaštěného 
pekáčku, potřeme ochuceným tvarohem a navrch klademe jablka s marmeládou. Na marmeládu dáme 
plátek másla. Vložíme do předehřáté trouby a upečeme. 
 

Zemiakový koláč 
Suroviny: 
30 dag krupičnej múky, 16 dag masti, 30 dag cukru, 2 vajcia, 2 dag kakaa, 26 uvarených zemiakov,  
na 2 špičky noža prášku do pečiva,  
Poleva: 
40 dag kryštálového cukru, 2 dag masla, 2 dag kakaa,  
Postup: 
Cukor uvaríme s trochou vody, pridáme bymiešané maslo s kakaom a vylejeme na vychladnutý koláč. 
  

Žmolenkový koláč s tvarohem a ovocem 
Suroviny: 
Na žmolenku: 
50 dag polohrubé mouky, 20 dag Hery, 20 dag moučkového cukru, 1 vejce, 1 prášek do pečiva, 1 
vanilkový cukr  
Postup: 
Všechny tyto suroviny zpracujeme a asi 2/3 celkového množství dáme na vymaštěný a vysypaný plech. 
Na žmolenkový zaklad natřeme tvarohovou náplň (řidší) - 50 dag měkkého tvarohu, 4 dl mléka, 1 vejce, 
15 dag cukru, 1 vanilkový cukr a citronovou  kůru. Tvarohovou náplň poklademe ovocem (meruňky, 
broskve apod.) a posypeme zbytkem žmolenky. Zvolna pečeme.. 
 

 
Piškótové dezerty 

 

Broskvová bomba  
Suroviny:  
2 kompoty půlených broskví, 6 plátků čiré želatiny, 300 g plnotučného jogurtu, 100 g cukru, 300 g 
smetany ke šlehání, 15 cukrářských piškotů, 1 lžíce broskvové pálenky  
Ozdoba:  
1 balíček vanilkového cukru, 100 g smetany ke šlehání, 3 lžíce mandlových lupínků  
Postup:  
Dáme okapat broskve a šťávu odchytíme. Několik půlek ponecháme vcelku a zbývající nakrájíme na 
kostičky. Namočíme želatinu. Cukr rozmícháme v jogurtu. Želatinu vymačkáme, rozpustíme ve 3 lžících 
horké broskvové šťávy a přidáme do jogurtu. Vmícháme na kostičky nakrájené broskve a tuhou šlehačku. 
Hlubokou mísu vypláchneme studenou vodou a naplníme ji smetanovým krémem. Povrch pokryjeme 
cukrářskými piškoty tak, aby mírně přesahovaly okraj formy. Zakapeme 3 lžícemi broskvové šťávy s 
destilátem a zakryjeme fólií. Dáme ztuhnout do chladničky nejlépe přes noc. Formu krátce ponoříme do 
horké vody a obsah vyklopíme na podnos. Ušleháme tuhou šlehačku s vanilkovým cukrem. Naplníme do 
dortového sáčku a bombu ozdobíme. Nakrájíme broskve a posypeme nasucho opraženými mandlovými 
lupínky.  
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Kávové zrná 
Suroviny: 
1 vrecko piškot Opavia (140 g), 140 g masla, 50 g práškového cukru, 100 g mletých vlašských orechov, 
100 g nasekaných hrozienok, škorica, 4 lyžice rumu, 4 lyžice kakaa, čokoládová poleva, orechy a mandle 
ako jadrá zŕn 
Postup: 
Prísady pomiešame s nastrúhanými piškótami a vypracujeme polotuhé cesto, ktoré necháme stuhnúť v 
chladničke. Potom tvarujeme kávové zrná asi 3 cm veľké, do ktorých zabalíme orech alebo mandľu. Opäť 
dáme stuhnúť a nakoniec namáčame v čokoládovej poleve.  
 

Kokosová roláda 
Suroviny: 
3 a 1/2 vrecka piškót Opavia (490 g), 260 g práškového cukru, 10 lyžíc mlieka (prípadne viac), 2 lyžice 
rumu, 60 g kakaa  
Plnka:  
150 g masla, 150 g kokosovej múčky, cukor podľa chuti, čokoládová poleva 
Postup: 
Piškóty zomelieme, pridáme cukor, mlieko, rum a kakao a vypracujeme vláčne cesto, ktoré pomocou 
cukru a kúska igelitu vyvaľkáme na obdĺžnik. Tento plát cesta dáme na 10 - 15 minút na chladné miesto 
alebo do chladničky, aby stuhlo. Zatiaľ si pripravíme kokosovú plnku z masla, kokosovej múčky a cukru. 
Tú potom rozotrieme na stuhnuté cesto a zvinieme do rolády. Povrch polejeme čokoládovou polevou. 
Necháme do ďalšieho dňa v chlade. Z uvedeného množstva je možné vytvoriť dve menšie rolády.  
 

Mačacie oči 
Suroviny: 
1 vrecko piškót Opavia (140 g), 100 g masla, 150 g práškového cukru, 1 vanilkový cukor, 
2 žĺtky, 2 lyžice rumu, 150 g polohrubej múky, štipka prášku do pečiva, 5 lyžíc mlieka, 
sneh z dvoch bielkov, trocha kakaa, džem, čokoládová poleva 
Postup: 
Pripravíme si piškóty, ktoré džemom zlepíme vždy po dve plochou stranou k sebe. Maslo, cukor, žĺtky, 
rum a kakao dobre vymiešame. Pridáme sneh, mlieko a múku s práškom do pečiva. Do vymastenej a 
múkou vysypanej formy na srnčí chrbát nalejeme časť cesta. Na cesto poukladáme pripravené zlepené 
piškóty a to v dvoch radoch. Na to nalejeme zvyšok cesta a upečieme. Cesto by malo byť hustejšie, aby 
piškóty nevyplávali. Hotový múčnik vyklopíme a polejeme čokoládovou polevou. Múčnik sa snažíme 
krájať tak, aby sme uprostred prekrojili zlepené piškóty,  ktoré potom pripomínajú mačacie oči.  

 
Maková torta 
Suroviny: 
1 až 1 a 1/2 vrecka piškót Opavia (140 - 210 g), 250 g maku, 250 g práškového cukru, 1 dl rumu, 100 g 
mletých orechov, 100 g masla, pomarančová kôra, šľahačka, pomarančový džem alebo čokoládová 
poleva na ozdobenie 
Postup: 
Mak sparíme v horúcej vode, usušíme a pomelieme. Vymiešame maslo s cukrom, pridáme mak, rum, 
orechy a pomarančovú kôru. Do pripravenej formy ukladáme vrstvy piškót a prekryjeme vrstvou 
makového krému. Postup opakujeme, pokiaľ máme krém. Povrch je tvorený piškótami. Dáme do 
chladničky stuhnúť, potom vyklopíme a polejeme čokoládovou polevou, prípadne povrch na hrubo 
potrieme pomarančovým džemom a ozdobíme šľahačkou.   
Vo verzii bez alkoholu použijeme namiesto rumu ovocný sirup. 
 

Nepečené trubičky 
Suroviny: 
2 vrecka piškót Opavia (280 g), 3 vrecúška ,,Arašidy v cukre", 3 lyžice kakaa, 2 celé vajcia, 
3 bielky, parížska šľahačka, čokoládová poleva 
Postup: 
Piškóty a cukríky pomelieme a potom zmiešame s kakaom, vajciami a bielkami. Cesto riadne 
vypracujeme a vyvaľkáme na plát silný asi 2 mm (aby sa cesto nelepilo, použijeme práškový cukor). Plát 
rozkrájame na obdĺžniky, ktoré hladko namotávame na formičky. Na formičkách necháme sušiť 24 hodín. 
Hotové potrieme čokoládovou polevou a plníme parížskou šľahačkou. Povrch môžeme prizdobiť 
prúžkami bielej čokolády alebo arašidami.  
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Nepečený múčnik 
Suroviny: 
3 vrecká piškót Opavia (420 g), 3 tégliky kyslej smotany, 1 téglik šľahačky, ovocie - jahody, marhule, 
čučoriedky alebo kompót, 4 vanilkové cukry 
Postup: 
Vyšľaháme šľahačku a vmiešame do nej kyslú smotanu a vanilkový cukor. Do tortovej formy rozložíme 
celofán alebo alobal a naň poukladáme vrstvu piškót, ovocia a šľahačkového krému. Vrstvy striedame, 
ukončíme piškótami, ktoré pokvapkáme šťavou z kompótu. Zaťažíme a dáme do chladničky najmenej na 
dve hodiny, najlepšie však na noc. Hotový múčnik môžeme ozdobiť šľahačkou a ovocím, alebo posypať 
mletými orechmi alebo strúhanou čokoládou.  
 

Parížska torta 
Suroviny: 
1 vrecko piškót Opavia (140 g), 1 balíček kakaa (125g ), 4 dl vody, svetlá želatína, 1 maslo (alebo 
stužený rastlinný tuk), 150 g práškového cukru, 4 žĺtky, šľahačka na ozdobu 
Postup: 
Vo vode rozmiešame kakao a uvaríme. Necháme vychladnúť. Maslo vymiešame s cukrom a žĺtkami. 
Jednu tretinu krému odložíme a zvyšné dve tretiny zmiešame s kakaovou vodou. V prípade, že je hmota 
riedka, zahustíme ju želatínou pripravenou podľa návodu na obale. Polovicu kakaovej hmoty dáme do 
tortovej formy a vtláčame do nej piškóty. Na to rozotrieme odložený svetlý krém a opäť vtláčame piškóty. 
Postup opakujeme zo zvyšným kakaovým krémom. Hotové necháme odležať do druhého dňa. Pred 
podávaním ozdobíme a nakrájame na porcie.  
 

Piškotová bomba 
Suroviny: 
20 - 25 dag másla, 5 dag pískového cukru, 10 dag čokolády na vaření, 30 - 40 dag piškotů, lehce griotka.  
Postup: 
Máslo vyšleháme do pěny s cukrem a griotkou. Mísu vyložíme mikrotenem a potřeme po celé ploše 
krémem, poklademe dvěmi vrstvami piškotů. Necháme 2 hodiny uležet, z vyklopené sundáme mikroten, 
naneseme hustě ušlehanou šlehačku, ozdobíme ovocem a čokol. polevou.  

 
Piškótová pyramída 
Suroviny: 
4 balíčky detských piškót, instantná káva, trochu rumu, 2 balíčky vanilkového prášku, 1 vanilínový cukor, 
1 maslo alebo HERA, čokoládová poleva 
Postup: 
Z vanilkového prášku a vanilínového cukru uvaríme krém. Ešte do horúceho vložíme tuk. Miešame do 
vychladnutia vo vodnom kúpeli. Kávu zalejeme horúcou vodou, pridáme rum a každú piškótu v nej 
namáčame. Ukladáme ich na tácku do tvaru pyramídy alebo do tortovej formy. Vrstvu piškót striedame s 
vrstvou krému. Aby bol krém jemnejší, môžeme doň pridať i vyšľahanú šľahačku. Nakoniec pyramídu 
polejeme čokoládovou polevou a dáme na niekoľko hodín do mrazničky. Pri podávaní ešte ozdobíme 
šľahačkou. 
 

Piškótová torta s ananásom 
Suroviny: 
2 vrecká piškót Opavia (280 g), 1 ananásový kompót, 3 lyžice rumu, 80 g cukru, 3 žĺtky, 
1 šľahačka, svetlá želatína vo vrecku 
Postup: 
Šťavu z ananásového kompótu zmiešame s rumom. Pripravíme si tortovú formu, ktorú vyložíme 
alobalom. Piškóty si rozdelíme na tri kôpky. Žĺtky vymiešame s cukrom do peny, a potom do krému 
vmiešame polovicu dobre ušľahanej šľahačky. Pridáme želatínu pripravenú podľa návodu na obale. Na 
dno tortovej formy dáme jednu vrstvu piškót, ktoré pokvapkáme rumovou šťavou. Polovicu krému 
prekryjeme piškótami a na vrch poukladáme polovicu zaváraného ananásu. Postup zopakujeme, 
poslednú vrstvu tvoria piškóty. Hotovú tortu dáme najmenej na dve hodiny do chladničky. Pred 
podávaním ozdobíme zvyškom šľahačky, prípadne kúskami kiwi. Múčnik bez alkoholu, namiesto rumu 
použijeme rumovú esenciu. 
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Piškóty v lístkovom ceste 
Suroviny: 
1 vrecko piškót Opavia (140 g), 1 lístkové cesto (250 g), 1 pohár kompótu (podľa vlastného výberu, 
najlepšie višne, čerešne a pod.), 2 vanilkové pudingy, 1 l mlieka 
Postup: 
Z mlieka a pudingov uvaríme vanilkový puding. Z lístkového cesta vyvaľkáme dva pláty. Jeden plát 
položíme na pripravený plech. Na cesto poukladáme piškóty a zalejeme pudingom. Do pudingu vtláčame 
ovocie z kompótu a celé prikryjeme druhým plátom lístkového cesta. Vložíme do vyhriatej rúry a dáme 
piecť na 25 - 30 minút. Hotový múčnik posypeme práškovým cukrom. 
 

Rulka Macao 
Suroviny: 
2 vrecká piškot Opavia (280 g), 200 g práškového cukru, 40 g kakaa, 2 vajcia, 250 g stuženého tuku, 2 
lyžice rumu  
Postup: 
Piškóty nalámeme na menšie kúsky, vložíme do misky a pokvapkáme rumom. Vymiešame celé vajíčka s 
cukrom, pridáme kakao a roztopený vlažný tuk. Zmiešame s piškótami nasiaknutými rumom. Z 
pripravenej zmesi vytvarujeme valček - ako saláma, zabalíme do alobalu a dáme do chladničky. 
Vychladené krájame na kolieska a podávame.  
 

Rumové guľôčky 
Suroviny: 
250 g detských piškót, 1 žĺtok, 50 g masla, vanilkový cukor, 10 g kávy, 3 lyžice rumu 
Postup: 
Detské piškóty zomelieme, pridáme žĺtok, rozpustené maslo, kávu, rum a všetko dobre premiešame. Na 
zvýraznenie chuti môžeme pridať aj hrozienka. Z masy vytvarujeme guľôčky, ktoré obalíme podľa vlastnej 
chuti v orechoch, kokosovej múčke alebo v kakau. 
 

Rychlý ovocný páj 
Suroviny: 
1 balíček piškotu, 600 g ovoce (maliny, jahody, višně), citrónovou kůru, 3 vejce, 1/4 l bílého vína, 60 g 
cukru, lžíci rumu, tuk na vymazání formy.  
Postup: 
Do vymazané formy dáme vrstvu piškotu pokapaných rumem, vrstvu ovoce, opět piškoty atd. poslední 
vrstvou budou piškoty. Cukr utřeme s vejci a s vínem, nalijeme na piškoty a zapečeme v troubě. 
 
 

Rezy 
 

Banánové kostky   
Suroviny pro 4 porce: 
50 g kakaa, 150 g polohrubé mouky, 4 vejce, 4 zralé banány, 1 prášek do pečiva, 150 g krupicového 
cukru, 500 g tvarohu, 20 g želatiny, 100 g moučkového cukru, tmavá čokoládová poleva  
Postup:  
Vyšleháme pevný sníh z bílků a zpevníme ho částí cukru. Druhou část cukru vymícháme se žloutky a 
polovinou banánů. Obě hmoty spojíme a zasypeme prosetou moukou s práškem do pečiva a kakaem. 
Vše vlijeme na formu nebo pekáč vyložený pečícím papírem a pečeme v předem vyhřáté troubě (180 °C) 
asi 15 - 20 cm podle výšky. Do 200 ml vody namočíme želatinu, po nabobtnání ji rozehřejeme, ale 
nevaříme. Umícháme tvaroh s cukrem, banánem a vlijeme teplou želatinu, spojíme a chladnoucí vlijeme 
na upečenou buchtu. Necháme do druhého dne vychladit a poté buchtu ještě polijeme čokoládovou 
polevou. Nakrájíme na kostky a podáváme vychlazené k dobré kávě. 
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Banánové řezy 
Suroviny: 
5 žloutků, 200 g cukru krupice, 200 g polohrubé mouky, 50 ml oleje, sníh z 5 bílků 
Náplň:  
250 ml mléka, 1 vanilkový pudink, 200 g másla, 130 g cukru, 5 banánů 
Poleva:  
100 g másla, 200 g moučkového cukru, 2 lžíce kakaa, 2 lžíce rumu, 0,5 lžičky škrobu 
Postup: 
Žloutky vyšleháme s cukrem, přidáme olej, mouku a sníh z bílků. Vymícháme těsto, které nalijeme na 
vymazaný a vysypaný plech. Dáme upéci. 
Náplň: 
Uvaříme pudink a necháme ho vystydnout. Máslo s cukrem šleháme a po lžičkách přidáváme zchladlý 
pudink. Postupně vyšleháme krém. 
Poleva: 

Máslo rozpustíme, přidáme cukr, kakao, škrob a na závěr rum. Piškot poklademe banány nakrájenými na 
kolečka, potřeme náplní a polijeme čokoládovou polevou. 
 

Broskvové řezy  
Suroviny: 
na třené těsto:  
5 vajec, 150 g cukru, 1 vanilkový cukr, 250 g mouky, půl sáčku kypřícího prášku, 150 g másla, šťáva z 
půlky citrónu, špetka soli  
Na zdobení:  
2 broskvové kompoty, 100 g čokolády na vaření  
Na sypání:  
100 g másla, 1 vanilkový cukr, 75 g cukru, 150 g hrubé mouky  
Postup:  
Troubu předehřejeme na 175 °C. Do mísy dáme celá vejce, přidáme cukr a vanilkový cukr. Vymícháme 
do husté bílé pěny. Mouku smícháme s kypřícím práškem. Do hrnku na menší kousky nakrájíme máslo a 
pozvolna rozpustíme. Necháme ho vychladnout na pokojovou teplotu. Za stálého šlehání máslo pozvolna 
přeléváme do vaječné pěny. Potom po částech zašleháme mouku s práškem. Nakonec do těsta 
zapracujeme citrónovou šťávu a špetku soli. Plech vyložíme pečícím papírem a nalijeme na něj těsto, 
povrch uhladíme. Sypání: vychladlé máslo nakrájíme na malé kousky a dáme do mísy, přidáme cukr, 
vanilkový cukr a hrubou mouku. Směs promícháme až vznikne žmolenka. Broskve slijeme pokrájíme na 
menší kousky a vyrovnáme na těsto. Posypeme je větší vrstvou žmolenky a dáme péct. Pečeme do 
růžova asi 45 minut. Hotový koláč necháme vychladnout. Čokoládu rozlámeme a dáme do vodní lázně 
rozpustit, během tání mícháme. Do zdobícího sáčku nalijeme čokoládu a malinkým otvorem stříkáme na 
koláč tenké nitky, necháme ztuhnout. 
 

Eliščiny řezy   
Suroviny:  
Těsto: 

42 dag hladké mouky, 32 dag másla, 14 dag cukru moučka, 2 žloutky 
Ořechová náplň: 
20 dag mletých ořechů, 10 dag cukru, 2 lžíce medu, 1 vanilkový cukr, trocha skořice a citronové kůry,  
1 roztlučený hřebíček 
Poleva: 
25 dag cukru moučka, 3 menší lžíce vroucí vody, 2 lžíce citronové šťávy  
Postup: 
Dobře vypracované těsto rozdělíme na dva díly. Jeden díl rozválíme a pomocí válečku přeneseme na 
vymazaný a vysypaný plech. Potřeme ořechovou náplní a přikryjeme druhým rozváleným těstem. 
Pečeme do růžova a po vychladnutí zdobíme citronovou polevou. 
Ořechová náplň:  
Ořechy spaříme 3 lžícemi horkého mléka, přidáme ostatní přísady a dobře promícháme. 
Citronová poleva:  
Třeme tak dlouho, až je poleva hladká, hustá (ale musí jít dobře roztírat) a bílá.   
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Hraběnčiny řezy 
Suroviny: 
45 dag polohrubé mouky, 1/2 prášku do pečiva, 20 cukru moučka, 1 Hera nebo Perla, kterou 
nastrouháme, 5 žloutků.  
Náplň:  
8 středně velkých jablek nastrouhat, 3 hrsti ořechů nasekat.  
Postup: 
Vše zpracujeme v těsto, které rozdělíme na 3 díly. Ze 2 uděláme placku na plech (nejlépe jen trochu 
rozválet a potom dlaní rozestřít po plechu). Tu potřeme rozstrouhanými jablky, posypeme ořechy. Zbylý 
díl máme mezitím v mrazáku asi 15 – 20 min., až je tuhý. Ušleháme bílky s 1 vanilkovým cukrem 
nakonec. Tuto hmotu rozetřeme po celém plechu a postrouháme "na hrubo" ztuhlým těstem. Pečeme ve 
středně vyhřáté troubě asi 1/2 hod.  

 
Indický mandlový karamel   
Suroviny: 
120 g cukru, 1/16 l vody, 240 g sekaných mandlí, 2 lžíce másla  
Postup: 
Z cukru a vody svaříme hustý karamel. Vmícháme do něj sekané mandle a 2 lžíce másla. Směs vylijeme 
na máslem pomazaný plech. Až stuhne, nakrájíme karamel ostrým nožem na kostky nebo kosočtverce.   
 

Jablečné řezy s ořechy   
Suroviny: 
30 dag polohrubé mouky, 30 dag jemně nastrouhaných jablek, 15 dag nahrubo nasekaných ořechů,  
20 dag cukru moučka, 8 dag oleje, 2 vejce, 2 lžíce kakaa, 1 prášek do pečiva  
Postup: 
Vše smícháme dohromady a pokud je těsto moc husté, přidáme podle potřeby mléko. Rozetřeme na 
vymazaný a vysypaný plech a upečeme. Po vychladnutí potřeme čokoládovou polevou.   
 

Jablkové řezy 
Suroviny: 
5 vajec, 300 g hrubé mouky, 300 g cukru, 150 g rostlinného tuku, 2 - 3 lžíce kakaa, 500 g strouhaných 
jablek, prášek do pečiva, 1 vanilkový cukr. 
Postup: 
Mouku promícháme s práškem do pečiva, přidáme cukr, rozehřátý tuk, jablka, kakao a dobře 
zamícháme. Těsto rozetřeme ve stejnoměrné vrstvě na vymazaný a hrubou moukou nebo prosátou 
strouhankou vysypaný plech. Pečeme ve středně vyhřáté troubě asi 1/2 až 3/4 hodiny. Upečený moučník 
posypeme vanilkovým cukrem a rozkrájíme.  
 

Jídlo pro bohy 
Suroviny: 
3 vejce, 1/2 hrnku cukru, 5 piškotů, 2 jader vlašských ořechů, 1 lžička prášku do pečiva, balíček datlí, 
smetana na šlehání. 
Postup: 
Datle, piškoty, ořechy umeleme na masovém strojku, smícháme s utřenými žloutky s cukrem a lehce 
vmícháme tuhý sníh. Pečeme zvolna v zapékací misce nebo v menším pekáčku vymazaném a 
vysypaném moukou tak dlouho, až se utvoří tvrdý povrch. Moučník krájíme na menší čtverečky, zdobíme 
ušlehanou smetanou.  
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Kefírové řezy na více způsobů   
Suroviny:  
35 dag polohrubé mouky, 25 dag cukru moučka, 1 vejce, 2 dl oleje, 1/2 l kefíru nebo podmáslí, 1 lžička 
prášku do pečiva, 2 lžičky kakaa,  
1. varianta - hrst namočených rozinek a hrst nasekaných ořechů,  
2. varianta - 1 lžička umleté kávy,  
3. varianta - 1/2 hrnku nemletého máku,   
4. varianta - místo kakaa použijeme 1/2 hrnku kokosu  
Postup: 
Nejprve vypracujeme základní těsto, tzn. všechny suroviny důkladně promícháme. 
1. varianta:  
Do základního těsta přidáme rozinky a ořechy a řádně promícháme. Po upečení polijeme čokoládovou 
polevou.  
2. varianta:  

Do základního těsta přidáme umletou kávu, promícháme a po upečení polijeme kávovou polevou. 
3. varianta:  
Do základního těsta zamícháme 1/2 hrnku nemletého máku a po upečení pocukrujeme. 
4. varianta:  
Do základního těsta dáme místo kakaa 1/2 hrnku kokosu, promícháme a po upečení polijeme bílou 
čokoládovou polevou, kterou posypeme kokosem.   
 

Krémové řezy listové 
Suroviny: 
20 dag cukru dáme do hrnce s 2 vejci, 2 lžíce medu (třeba umělého), 5 dag tuku, trochu rumu,  45 dag 
hladké mouky 
Postup: 
Zahřeje se na plotně do tepla. Přidá se lžička jedlé sody a ještě se chvíli míchá do zhoustnutí. Horké se 
vlije do 45 dag hladké mouky, na vále vypracuje a rozválí na 4 placky. Peče se na moukou vysypaném 
plechu a horké se dává s plechu dolů. Placky spojíme buď tukovou náplní či žloutkovým krémem, 
marmeládou, povrch polijeme citronovou polevou (nebo rumovou) a krájíme kostky řezů. Jsou brzy 
rozleželé.  
 

Londýnské řezy 
Suroviny: 
20 dag cukru, 25 dag másla, 28 dag ořechů, 6 bílků, 14 dag hl. mouky.  
Postup: 
Do ušlehaného sněhu zamícháme rozetřené máslo s cukrem a ořechy a moukou.  
Poleva:  
6 žloutků, 30 dag cukru, krém utřeme do pěny, polijeme horkou placku.  
 

Medové řezy s piškoty   
Suroviny:  
31,5 dag hladké mouky, 25 dag medu, 12,5 dag másla, 2 vejce, 1 balíček koření do perníku, 1 lžíce 
nastrouhané citrónové kůry, 1 prášek do pečiva, 2 lžíce kakaa, 10 dag mletých vlašských ořechů,  
dětské piškoty, 5 lžic rumu nebo vaječného koňaku, čokoládová poleva 
Postup: 
Med nahřejeme v kastrolu, dokud se nerozpustí. Pak přidáme máslo a mícháme, dokud se obě přísady 
nespojí. Vzniklou směs přelijeme do mísy a necháme zchladnout. Pak přidáme vejce, koření do perníku, 
hladkou mouku, prášek do pečiva a citrónovou kůru. Ušleháme a nakonec do těsta zašleháme kakao a 
mleté oříšky. 
Na vymazaný a vysypaný plech z okrajem nalijeme polovinu těsta, kterou poklademe piškoty, pokapeme 
rumem nebo vaječným koňakem, zalijeme druhou polovinou těsta a upečeme v předehřáté troubě při 180 
°C. Vychladlé řezy polijeme čokoládovou polevou.   
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Mini Bounty   
Suroviny:  
250 g strouhaného kokosu, 1 plechovka zahuštěného mléka(salko), 150 g moučkového cukru, trocha 
rumu, čokoládová poleva  
Postup: 
Na vál vysypeme 250 g strouhaného kokosu, přidáme 150 g prosetého moučkového cukru, trochu rumu 
a 1 plechovku salka. Zpracujeme v hustší hmotu, ze které tvarujeme malé válečky. Ty necháme v chladu 
ztuhnout a poté poléváme čokoládovou polevou.   
 

Nanukové řezy  1 
Suroviny: 
Těsto: 
20 dag polohrubé mouky, 10 dag cukru moučka, 4 vejce, 10 lžic vody, 10 dag mletých ořechů, 1 prášek 
do pečiva 
Krém: 
1/2 l studeného mléka, 5 lžic hrubé mouky, 10 dag cukru moučka, 25 dag másla, 10 dag mletých ořechů  
Postup: 
Cukr utřeme se žloutky, přidáme vařící vodu a sníh ze 4 bílků, teprve poté zlehka vmícháme mleté 
ořechy a nakonec mouku smíchanou s práškem do pečiva. Těsto dáme na vymazaný a vysypaný plech a 
upečeme. 
Mouku rozmícháme v mléce a za stálého míchání uvaříme hustou kaši. Dáme vychladnout a mezitím 
utřeme cukr s máslem, zašleháme do vychladlé kaše a nakonec vmícháme mleté ořechy. 
Krém natřeme na vychladlý ořechový piškot a polijeme čokoládovou polevou: ve vodní lázni rozpustíme 
10 dag čokolády na vaření a 10 dag 100 % tuku.  
 

Nanukové řezy  2 
Suroviny a postup: 
Těsto:  

třeme 2 vejce, 30 dag cukru, 10 dag tuku, přidáme 18 lžic vlahého mléka, 25 hladké mouky, 2 lžíce 
kakaa, 1 lžička peč. prášku, pečeme.  
Krém:  
1/4 kg másla, 25 dag cukru, pak přidáme kaši z 1/2 l mléka, 3 lžic hrubé a 2 lžic hladké mouky, 1 žloutek, 
rum.  
Poleva:  
1 díl čokolády na vaření, 1 díl tuku Omega, rozpustit ve vodní lázni a potřít.  
Krém II:  
4 vejce, 4 lžíce cukru, krupice, 2 lžíce hrubé a 2 lžíce polohrubé, kakao, špetka peč. prášku i do rolády.  

 
Nugátové kostky   
Suroviny: 
Recept na 1/2 plechu: 
250 g másla, 250 g sušeného mléka, 250 g moučkového cukru, 4 lžíce kakaa, 1 čokoláda na vaření, 
2 lžíce pokrmového tuku (Iva), alobal  
Postup: 
Z másla, sušeného mléka a cukru vypracujeme hmotu. Rozdělíme na dva díly. Jeden díl obarvíme 
kakaem. Na připraveny plech rozložíme do půlky alobal. Jako první rozložíme bílé těsto (pomáháme si 
tupým nožem). Druhou vrstvu vytvoříme z hnědého těsta. Dále si ve vodní lázni připravíme čokoládu s 
tukem. Čokoláda bude tvořit poslední třetí vrstvu. Vše dáme do lednice ztuhnout. Tuhé těsto krájíme na 
kostky. 
 

Ořechový dezert 
Suroviny: 
14 dag másla, 14 dag cukru, 1/2 lžíce kakaa, 4 žloutky - vše utřeme: 7 dag hrubé mouky, ze 4 bílků sníh, 
14 dag strouh. ořechů. Vše spojíme v těsto a pečeme.  
Poleva:  
30 dag moučky, 3 lžíce horké vody, 1 lžíce rumu  
Postup: 
Horké těsto potřeme polevou a krájíme na čtverečky a každý zdobíme ořechem nebo mandlí.  
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Řezy Míša 
Suroviny: 
6 vajec, 6 lžic moučkového cukru, 6 lžic polohrubé mouky, 3 lžíce kakaa, 1 1/2 lžíce oleje, 1/3 peč. 
prášku.  
Krém:  
1 máslo, 2 kostky tvarohu, 20 dag cukru, 5 lžic mléka, vše ušlehat.  
Poleva:  
8 dag másla, 15 dag cukru, 3 lžíce kakaa, 3 lžíce rumu.  
 

Řezy "Opilý Izidor"  
Suroviny: 
První těsto:  
15 dag másla, 15 dag cukru, 4 žloutky, lžička kakaa, vše třeme do pěny potom přidáme 12 dag ořechů, 7 
dag hrubé mouky, 1/4 peč. prášku a ze 4 bílků sníh a zvolna pečeme.  
Druhé těsto:  
20 dag ořechů, 2 hrsti práškového cukru, 1 vanilky cukru, 1 sklenice od hořčice rumu, vře se spojí v 
těstíčko.  
Krém I:  
6 žloutků, 10 dag cukru, 3 lžíce kakaa, vše šleháme v páře na hustou kaši, do vychladlého se přidá 25 
dag másla (zašlehat).  
Krém II:  
1 šlehačka, 2 žloutky, 1 lžíce vrch. pudinku, 1 vanilk. cukru, vše svařit. Zvlášť ušlehat: 1 máslo, 25 dag 
cukru, trochu rumu, nakonec vše zašlehat dohromady. Na plech musíme dát dvojitou dávku.  
Postup:  
Vychladlé těsto potřeme rybízovou zavařeninou, potom potřeme druhým těstem, na to rozetřeme 
krémem, nakonec se vše poleje čokoládovou polevou a posypeme kokosem.  

 
Segedínské tvarohové řezy 
Suroviny: 
Těsto do malé dortové formy: 
100 g másla, 140 g hladké mouky, 1 žloutek, špetka soli,  
Náplň: 
0,5 l zakysané smetany, 200 g tvarohu, 3 až 4 vejce (zvlášť žloutky a bílky), cukr podle chuti, špetka soli 
Postup: 
Z hladké mouky, másla, žloutku a soli vypracujeme těsto lineckého typu, které vložíme do vymazané a 
vysypané dortové formy a dáme na 10 minut péct do středně vyhřáté trouby. Než se těsto předpeče, 
rozšleháme tvaroh se smetanou a žloutky, trochu osolíme, osladíme podle chuti a vmícháme sníh z 
ušlehaných bílků; přidat můžeme i trochu strouhané citrónové kůry. Náplň nalijete na rozpečené těsto, 
vložíte opět do trouby a pečete ještě cca 30 minut. 
 

Tvarohové řezy 
Suroviny: 
I. Spodní těsto: 
30 dag polohrubé mouky, 10 dag cukru, 10 dag tuku, 1 vejce, 1/2 pečivového prášku, 2 lžíce kakaa  
II. Vrchní vrstva:  
3 žloutky, 1/2 sklenice od hořčice oleje, 1/2 sklenice vlažné vody, 20 dag cukru, 20 dag polohrubé mouky, 
1/2 peč. prášku, ze 3 bílků sníh  
Postup: 
Na spodní vrstvu rozetřít tvaroh a zalít vrchní vrstvou a péci.  
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Včelí žihadlo  
Suroviny:  
Piškot:  
500 ml mléka, 1 balíček vanilkového pudinku, 180 g cukru, 3 vejce, 1 vanilkový cukr, 75 g polohrubé 
mouky, 75 g solamylu, 1 vrchovatá lžička kypřícího prášku  
Poleva a krém:  
250 g měkkého másla, 100 g cukru, 1 vanilkový cukr, 2 - 3 lžíce mléka, 100 g mandlových lupínků, 200 
ml smetany ke šlehání  
Postup: 
Vanilkový pudink uvaříme dle návodu a dáme ho vychladnout. Vejce, 3 lžíce vody, 100 g cukru a 
vanilkový cukr ušleháme do pěny. Přimícháme mouku, solamyl a kypřící prášek. Hmotu naplníme do 
formy, kterou jsme vyložili papírem na pečení. Pečeme zhruba 15 minut v troubě vyhřáté na 175 °C. 
Jakmile se piškot odpaří, uvolníme ho z formy a dáme vychladnout. Na polevu rozehřejeme 50 g másla, 
100 g cukru, vanilkový cukr a mléko. Mícháme, až cukr zkaramelizuje. Přimícháme mandlové lupínky. 
Polevou piškot potřeme a necháme zaschnout. 200 g másla ušleháme do pěny. Po lžičkách přišleháme 
pudink. Krém chladíme 1 hodinu. Ušleháme smetanu a polovinu jí přimícháme do krému. Piškot 
rozpůlíme a naplníme krémem. Přiložíme horní plát a chladíme 2 hodiny. Ozdobíme šlehačkou.  
 

Viedenský zákusok  
Suroviny: 
Cesto:  
250 g práškového cukru, 4 vajcia, 1 vanilínový cukor, 1,25 dl oleja, 1,25 dl mlieka, 300 g polohrubej 
múky, 1/2 balíčka prášku do pečiva 
Plnka:  
1 l pomarančového džúsu, 2 krémové prášky Zlatý klas, 6 polievkových lyžíc cukru,  
Na ozdobu:  
2,5 dl džúsu, 5 dl smotany na šľahanie, 2 stužovače šľahačky, 2 - 3 balíčky dlhých piškót, čokoláda, rum 
Postup: 
Vajcia, cukor a vanilínový cukor zmiešame. Pridáme olej, mlieko a múku s kypriacim práškom. Cesto 
rozotrieme na vymastený, pomúčený hlbší plech a upečieme. Krém uvaríme z džúsu, krémových práškov 
a cukru. Teplý krém vylejeme na vychladnuté cesto a dáme do chladu. Potom naň natrieme dotuha 
vyšľahané šľahačky so stužovačom. Piškóty namáčame v džúse s rumom a ukladáme ich tesne vedľa 
seba na šľahačku. Vrch ozdobíme roztopenou čokoládou. Rezy krájame pomedzi piškóty. 

 
 
Rolády 
 

Mechová roláda   
Suroviny: 
5 vajec, 5 polévkových lžic cukru, 5 polévkových lžic hladké nebo polohrubé mouky, papír na pečení 
nebo tuk na vymazání plechu  
Postup: 
Z 5 bílků ušleháme tuhý sníh, do kterého lehce vmícháme 5 polévkových lžic cukru a 5 polévkových lžic 
mouky. Do vzniklé hmoty opatrně vlijeme 5 rozšlehaných žloutků a zamícháme. Pečeme při 180 °C asi 5 
minut. Roládu potíráme džemem nebo krémem a můžeme přidat i různé ovoce. Výhodou je nejen rychost 
přípravy a pečení, ale i to, že roládu lze velice dobře srolovat i za studena.   
 

Mouřenín   
Suroviny:  
5 vajec, 12 dag cukru (písek), 6 dag kakaa, 400 ml šlehačky, stužovač  
Postup: 
Celá vejce ušleháme spolu s cukrem do husté pěny. Zlehka vmícháme kakao. Těsto vlijeme na pečící 
papír a pečeme asi 10 minut. Po upečení vyklopíme na utěrku a necháme vystydnout. Roládu plníme 
šlehanou šlehačku se stužovačem. Pozor, roláda je velmi křehká. 
Kolegyně vymyslela obměnu a to přidat do šlehačky trošku cukru a nakrájené višně. Myslím, že to může 
být výborné s jakýmkoli ovocem.  
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Roláda 
Suroviny: 
6 vajec B, 6 lžic cukru, 6 lžic pol. mouky, 1 skořápka studené vody, 1 lžička prášku do pečiva  
Postup: 
Vymazat plech máslem a vysypat hrubou moukou, dát péci do vyhřáté trouby asi za 10 minut je upečená. 
Teplou srolovat (pomáhat si utěrkou), chviličku počkat a rozvinout, nechat vychladnou a mazat krémem a 
zavinout.  
 
 

Ostatné dezerty 
 

Andělské větry 
Suroviny: 
15 dag tuku (IVA), 15 dag cukru, 1 lžíce kakaa, 4 lžíce mléka, 4 kakaové pudinky. 
Postup: 
Uvaříme ve vodní lázni a sáčkem utvoříme na plech malé špičky, které sypeme cukrem a zdobíme 
oříšky. Necháme pouze ztuhnout. 
 

Banánky s kávovou náplní 
Suroviny: 
1/4 l vody, 60 g másla, 160 g polohrubé mouky, 4 vejce, špetka soli, tuk na vymazání a hrubá mouka na 
vysypání plechů, moučkový cukr na posypání. 
Na krém:  
3 dl mléka, 1 balíček pudinkového prášku s vanilkovou příchutí, 1 lžička instantní kávy, 200 g másla, 150 
g moučkového cukru, 1 vejce, vanilkový cukr. 
Postup: 
Vodu, máslo a sůl přivedeme k varu, vmícháme mouku a při stálém míchání odpalujeme na ohni, až se 
těsto nelepí na stěny a dno nádoby. Těsto necháme trochu vychladnout, pak vmícháme postupně vejce a 
stříkáme banánky na pomaštěný a moukou vysypaný plech. Banánky upečeme v hodně vyhřáté troubě, 
ještě teplé je rozkrojíme a po vychladnutí naplníme krémem a pocukrujeme. 
Příprava krému:  
Instantní kávu, pudinkový prášek a mléko rozmícháme, ohřejeme k varu a uvaříme v hustou kaši. Po 
vychladnutí ji ušleháme elektrickým šlehačem, přidáme moučkový cukr, vanilkový cukr, vejce a nakonec 
změklé máslo. 
 

Banánové jednohubky 
Suroviny: 
1 balíček piškotů, banány, popřípadě i jiné ovoce, 100 g čokolády na vaření, 50 g ztuženého tuku, 
párátka, strouhaný kokos. 
Postup: 
Ve vodní lázni rozpustíme čokoládu a tuk. Vždy mezi dva piškoty vložíme jedno kolečko banánu nebo 
plátek ovoce, napíchneme na párátko a namočíme do rozpuštěné čokolády. Necháme zatuhnout a 
posypeme strouhaným kokosem.  
 

Banány v čokoládě   
Suroviny:  
banány, čokoládová poleva, piškoty, párátka, pečící papír  
Postup: 
Nakrájíme banány na kolečka a uděláme jednohubky. Mezi dva piškoty vložíme kolečko banánu a 
propíchneme párátkem. jednohubek uděláme několik. Rozehřejeme čokoládovou polevu a namočíme do 
ní ty jednohubky. Nechame ztvrdnout.   
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Boží milosti 
Suroviny: 
250 g hladké mouky, 60 g másla, 2 lžíce cukru, 2 žloutky, 3 lžíce mléka, 3 lžíce bílého vína, trocha soli, 
olej na smažení, 1 vanilkový cukr, cukr na posypání. 
Postup: 
Všechny přísady zpracujeme na vále na vláčné těsto, asi jako na nudle. Tence je vyválíme a rádýlkem 
vykrájíme kolečka, kosočtverce nebo trojúhelníky. Smažíme v rozpáleném oleji dozlatova. Ještě horké 
sypeme cukrem smíchaným s vanilkovým cukrem. 
 

 
Bratislavské rohlíčky 
Suroviny: 
750 g polohrubé mouky, 120 g másla, 120 g cukru, 3 žloutky, 30 g droždí, 3/8 l mléka, sůl, 1 vejce na 
potření, tuk na plech. 
Oříšková nádivka:  
3/16 l mléka, 120 g cukru, 150 g nastrouhaných oříšků, 100 g strouhanky, citrónová kůra, rum. 
Postup: 
Máslo utřeme do pěny, přidáme cukr a opět třeme. Do směsy vmícháme jeden žloutek za druhým, 
přidáme mouku, sůl, vykynutý kvásek a vlahým mlékem zaděláme tuhé těsto, až se dělají bublinky.Těsto 
necháme kynout. Z vykynutého těsta děláme kuličky větší než vlašský ořech, rozválíme je do tvaru 
oválků, aby byly na krajích tenčí, plníme je nádivkou, tvoříme rohlíčky, skládáme je na vymazaný plech a 
opět necháme kynout. Vykynuté potřeme vejcem a pečeme ve vyhřáté troubě. 
Nádivka:  
mléko svaříme s cukrem, do vařícího přidáme nastrouhané oříšky, strouhanku, citrónovou kůru, rum a 
vše dobře promícháme. Vychladlou plníme rohlíčky. 
 

Bubliny   
Suroviny: 
350 g hladké mouky, 250 g Hery, 1 tekutá šlehačka  
 Postup: 
Vypracujeme hladké těsto. Dáme do druhého dne na chladé místo odpočinout. Vyválíme placku a 
vykrajujeme různé tvary. Pečeme v předehřáté troubě asi na 150 – 200 °C. Obalujeme v moučkovém 
curku smíchaném s vanilkovým cukrem.   
 

Černobílé pečivo  
Suroviny: 
150 g másla, 100 g cukru, 2 žloutky, citrónová kůra, 250 g hladké mouky, 2 lžíce kakaa. 
Postup: 
Vypracujeme linecké těsto. Polovinu obarvíme kakaem a necháme nejméně hodinu v chladu. Z těsta 
formujeme nebo vykrajujeme různé tvary, přičemž kombinujeme světlé těsto s tmavým. Těsta  
spojujeme rozšlehaným bílkem. Pečeme na suchém plechu asi 10 až 12 minut. 
 

Jablčný dezert 
Suroviny: 
okrúhle piškóty, 100 ml vody, 6 jabĺk, 2 limetky, 1 PL kryštálového cukru, celá škorica  
Krém:  
500 ml mlieka, 40 g pudingového prášku 2 žĺtky, 3 PL kryštálového cukru, vanilínový cukor,  
šľahačka a čokoládové trubičky 
Postup: 
Z vody, jabĺk, cukru, limetkovej kôry a škorice uvaríme kompót. Jablká vyberieme a šťavu varíme kým 
nenadobudne rôsolovitú konzistenciu. Mlieko s cukrom necháme zovrieť a vlejeme doň žĺtky vymiešané s 
pudingovým práškom a troškou mlieka. Uvarený krém necháme vychladnúť. Medzitým dno misiek 
vyložíme piškótami, na ne rozdelíme jablkový kompót, zalejeme rôsolom a až po vrch pokryjeme 
krémom. Dozdobíme šľahačkou, čokoládovými trubičkami, čerstvou mätou a hoblinkami limetkovej kôry. 
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Ježci - pochoutka pro mlsné jazýčky   
Suroviny: 
200 g piškotů, 125 g másla, 75 g sladkého kakaa, 3 lžíce práškového cukru, 2 žloutky, 1 sáček loupaných 
mandlí 
Postup: 
Aby bylo máslo měkké, musíme je včas vyjmout z chladničky. Utřeme máslo s cukrem a přidáme žloutky 
a kakao. Do směsi přidáme nadrcené piškoty a rukama hmotu důkladně propracujeme. Pokud je těsto 
příliš tuhé, zředíme ho trochou mléka. Těsto zpracujeme do oválného tvaru a vymodelujeme ježkovi 
hlavičku a ocásek. Mandle nakrájíme na nudličky a zastrčíme do ježkova tělíčka tak, aby vypadaly jako 
bodliny. Ježka dáme do chladničky a necháme dostatečně ztuhnout.   

 
Jidášky 
Suroviny: 
500 g polohrubé mouky, 25 g droždí, 6 lžic cukru, 1 šálek mléka, sůl, 2 žloutky, 120 g másla, 1 vejce na 
potření, med. 
Postup: 
Droždí rozdrobíme do několika lžic vlahého mléka, zasypeme 3 lžičkami cukru, přidáme trochu mouky a 
necháme vykynout kvásek. Mouku prosijeme do mísy, přidáme vykynutý kvásek, rozpuštěné máslo, 
žloutky, osolíme, podle potřeby zalijeme mlékem a vařečkou vypracujeme těsto. Posypeme moukou, 
přikryjeme čistou utěrkou a na teplém místě necháme vykynout. Těsto vyklopíme na pomoučený vál, 
rozdělíme na kousky, z nichž vyválíme 25 cm dlouhé válečky (tlusté jako malíček). Stočíme je do spirál 
(jidášků), rozložíme na pomaštěný a moukou posypaný plech a na něm je necháme dokynout. Potom je 
potřeme rozšlehaným vejcem a upečeme ve středně vyhřáté troubě dozlatova. Upečené rozkrojíme a 
uvnitř namažeme medem. 
 

Jogurtový dezert pani Bzdušekovej 
Suroviny: 
2 veľké jogurty Hollandia (kvôli hustote je dôležitá hustota jogurtu), 3 balíčky vanilkového cukru, lesné 
ovocie, šľahačka (aj v spreji), podlhovasté piškóty 
Postup: 
Okrúhlu formu vyložíme podlhovastými piškótami. Jogurt vymiešame s vanilkovým cukrom a časťou 
ovocia - časť krému dáme na piškóty, na to ovocie, piškóty a znova - krém, ovocie, piškóty. Necháme v 
chladničke dobre vychladiť, zdobíme šľahačkou. 
 

Karamelová halva po Indicku   
Suroviny:  
150 g másla, 150 g krupice, ořechy, mandle, 100 g cukru, banán, rozinky, sušené ovoce, 3 - 4 dl mléka 
nebo vody, 1 lžička vanilkového cukru  
Postup:  
Pražíme krupici na másle na mírném plameni až je zlatavě hnědá. Při tomto množství krupice trvá 
pražení asi 1/2 hodiny. Větší množství pak může trvat i 1 hodinu. Na posledních 20 minut přidáme ořechy 
nebo mandle a pražíme společně. Přidáme cukr a mícháme asi 1 minutu. Pak přidáme banán a sušené 
ovoce a mícháme necelou další minutu. Zalijeme mlékem, přidáme vanilkový cukr a mícháme, až směs 
zhoustne. Halva je hotová, když se přestane lepit na stěny hrnce, ale je stejně chutná, i když se pořád 
lepí.  
Míry a váhy jsou jen orientační. Másla může být více i méně. Podle množství másla bude halva suchá 
nebo mastná. Pokud přidáme méně cukru, bude to spíš hustá pražená "krupicovka". Když dáme cukru 
více, vytvoříme sladkost. Společně s rozinkami můžeme přidat jakýkoliv kompot nebo nakrájené ovoce. 
Variací je nekonečně mnoho. 
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Karamelové hrudky   
Suroviny: 
slazené kondenzované mléko – plechovka, oříšky - vlašské, lískové, mandle, sušené ovoce - švestky, 
meruňky, hrušky, mango, rozinky 
Postup:  
Slazené kondenzované mléko vaříme 2 hodiny ponořené ve vodní lázni - vznikne nám karamelová 
hmota. Asi 200 g vlašských ořechů nameleme na jemno,lískové oříšky a mandle - celkem asi 200 g - 
nasekáme nahrubo. Sušené ovoce nakrájíme na kousky velikosti rozinek. Množství ovoce určujeme dle 
chuti. Dáme-li méně ovoce, jsou hrudky více ořechové, dáme-li více, jsou více ovocné. Karamelovou 
hmotu vyklopíme do mísy, přidáme část mletých a všechny nahrubo nasekané ořechy spolu se sušeným 
ovocem. Vše smícháme dohomady. Kávovou lžičkou nabíráme hmotu a klademe do papírových košíčků. 
Pokud se nám hmota zdá být řidší, přidáváme mleté ořechy. Pro nás doma je nejlepší kombinace 
sušeného ovoce švestky a meruňky.  

 
Kokosové cukroví   
Suroviny: 
strouhaný kokos, kondenzované mléko, moučkový cukr  
Postup: 
Všechny ingredience smícháme v míse. Z hmoty vytvarujeme kuličky, které válením obalíme v kokosu.   
 

Kokosové kuličky   
Suroviny: 
ovesné vločky, máslo, kakao, kokos, cukr, šťáva 
Postup: 
V míse smícháme ovesné vločky, kokos, kakao a cukr. Když jsou suroviny promíchané, přidame máslo a 
vytvoříme těsto. Z těsta vytvoříme kuličky a obalíme v kokosu. Dáme na 1 hodinu do lednice a můžeme 
podávat. 
 

Košíčky s hroznovým vínem 
Suroviny: 
200 g hladké mouky, 100 g rostlinného tuku (Hera), 3 lžíce cukru krupice, 2 žloutky. 
Na náplň :  
4 lžíce rybízového nebo meruňkového džemu, 1 šálek smetany na šlehání, 1 lžíce moučkového cukru, 
500 g vinných bobulí. 
Postup: 
Na vál prosijeme mouku, přidáme cukr, na vločky nakrájený tuk, žloutky a vypracujeme hladké těsto. 
Necháme ho asi půl hodiny stát. Potom na pomoučeném vále vyválíme z těsta asi 3 mm silnou placku a 
nakrájíme na kousky. Vtlačujeme je do košíčkových formiček, naskládáme na plech a upečeme dorůžova 
(as 15 minut). Košíčky vyklepneme a po vychladnutí je vymažeme džemem, naplníme hroznovým vínem 
a ozdobíme šlehačkou. 
 

Krupicový trhanec 
Suroviny: 
200 g krupice, 4 dl mléka, 3 vejce, 40 g cukru, 1 vanilkový cukr, špetka soli, 1 dl ovocné štávy (malinová, 
jahodová). 
Postup: 
Krupici promícháme s cukrem, špetkou soli, zalijeme mlékem s rozmíchanými žloutky. Potom přilijeme 
zbylé mléko a zlehka vmícháme tuhý sníh ušlehaný z bílků. Vlijeme do dobře vymazaného pekáče a v 
předehřáté troubě zvolna pečeme. Asi po 1/2 h. roztrhneme několikrát dvěma vidličkami a dáme ještě na 
chvíli do trouby. Upečený trhanec urovnáme na mističky, posypeme vanilkovým cukrem a přelijeme 
ovocnou štávou.  
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Linecké kytičky 
Suroviny: 
400 g hladké mouky, 250 g másla nebo Hery, 200 g moučkového cukru, 2 žloutky, strouhaná citronová 
kůra z celého dobře omytého citronu, 2 až 3 lžíce vody dle potřeby, pikantní marmeláda, máslový krém z 
1/8 másla, 1 žloutku a 2 lžic cukru, tuk na plech. 
Postup: 
Mouku smícháme s cukrem a citronovou kůrou a zaděláme žloutky a máslem na tužší těsto. Je-li třeba, 
přidáme 2 až 3 lžíce vody. Dobře propracované těsto přikryjeme fólií a necháme v chladu asi hodinu 
odpočinout. Pak vyválíme na pomoučeném vále plát, vykrájíme tři velikosti kytiček, v nejmenším 
vykrojíme očko a cukroví rozložíme na pomaštěný plech. Upečeme dobleda a necháme vychladnout. 
Druhý den velkou a střední kytičku spojíme máslovým krémem a vrchní kytičku s prostřední marmeládou. 
Cukroví je dobré hned po upečení, ale i po krátkém rozležení v chladu. Chceme-li uchovávat cukroví 
delší dobu, potřeme všechny kytičky marmeládou, protože máslový krém by mohl žluknout. 
 

Makové kuličky 
Suroviny: 
100 g máku, 150 g jader vlašských ořechů, 100 g rozinek, skořice, kokos na obalení. 
Postup: 
Mák opražíme nasucho na pánvi a pak umeleme. Vlašské ořechy namočíme (minimálně 4 hodiny), dáme 
do igelitového sáčku a paličkou rozdrtíme na kousky. Předem namočené rozinky a ostatní přísady 
promícháme. Můžeme zahustit opraženými ovesnými vločkami a tvoříme kuličky, které obalujeme v 
kokosu. 
 

Martinské rohlíky 
Suroviny: 
500 g polohrubé mouky, 3 lžíce cukru, 3 dl mléka, (citronová kůra), 20 g droždí, 150 g másla, 4 žloutky, 
sůl, tuk na potření plechu, 1 vejce, cukr a vanilkový cukr na posypání. 
Na nádivku:  

200 g mletého máku, 3 dl mléka, 80 g cukru, špetka skořice, (citronová kůra). 
Postup: 
Do mísy prosijeme mouku, přidáme cukr, osolíme (a dochutíme citronovou kůrou). Do středu mísy 
rozdrobíme droždí, zalijeme je několika lžícemi vlažného mléka a přidáme trochu cukru. Po vykynutí 
kvásku přidáme vlažné mléko, cukr, rozehřáté máslo, sůl a žloutky. Vypracujeme hustší těsto 
a necháme je zkynout. Po vykynutí rozválíme těsto na placku silnou asi 1 cm a nakrájíme ji na 
trojúhelníky. Na každý vložíme trochu makové nádivky a trojúhelníky svineme v rohlíky tak, aby růžky 
zůstaly nahoře. Klademe je na pomaštěný plech, povrch potřeme rozšlehaným vejcem a necháme je 
ještě vykynout. Pečeme v předehřáté troubě dozlatova a po upečení sypeme cukrem smíchaným s 
vanilkovým cukrem. 
Příprava makové nádivky:  
Mletý mák zavaříme do mléka, přidáme cukr a krátce povaříme. Nakonec vmícháme špetku skořice. 
 

Nepečené zákusky 
Suroviny: 
15 dag sójovej múky, 15 dag mandlí, 15 dag datlí, 15 dag fíg. 
Postup: 
Vopred namočené figy pokrájame a zmiešame s pomletými mandľami, datlami a múčkou. Všetko 
vymiesime na cesto. Rozvaľkáme a vykrojíme formičkami. Necháme obschnúť a papáme! 
 

Ořechové kaštany 
Suroviny: 
7 dag mletých ořechů, 4 dag kakaa, 5 dag hl. mouky, 7 dag moučky, 5 dag másla smícháme dohromady.  
Postup: 
Z alobalu utvoříme košíčky a pečeme v troubě. Upečené zdobíme marmeládou a ořechem.  
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Orechový sen  
Suroviny: 
4 vanilkové smotanové krémy v tégliku, 2 dl smotany na šľahanie, 1 až 2 lyžice cukru, čokoládová poleva, 
75 g vlašských orechov 
Postup: 
Krémy z téglikov vyklopte do misy, prilejte smotanu, nasypte cukor a vyšľahajte hladkú zmes. Nakoniec 
primiešajte posekané orechy a dajte na 3 hodiny do mrazničky. Ak chcete mať dva druhy, do časti 
primešajte tekutú čokoládovú polevu. Ozdobte podľa fantázie.  

 
Pepčův sladký sněhulák   
Suroviny na 4 sněhuláky: 
150 g másla, 4 lžíce moučkového cukru, 3 šálky mletých mandlí, 1 vanilkový cukr, 100 g strouhaného 
kokosu, 4 malé čokoládové bonbóny, 20 rozinek, 4 slané tyčinky, 8 párátek 
Postup:  
Aby máslo změklo a lépe se zpracovávalo, necháme je asi hodinu ležet v blízkosti topení. Potom do 
másla ručním šlehačem zamícháme mandle, moučkový a vanilkový cukr. Z promíchané hmoty 
vytvarujeme pro každého sněhuláka 3 větší koule, které uložíme přes noc do lednice, aby důkladně 
ztuhly. Druhého dne je vyválíme v míse se strouhanými mandlemi. Sněhulákovi na hlavu nasadíme 
čokoládový bonbón a místo koštěte použijeme slanou tyčinku.   
   

Pochutinové věnečky 
Suroviny: 
1/4 l vody, 100 g másla, 160 g hladké mouky, 4 vejce, špetka soli, 1/2 lžičky prášku do pečiva, tuk a 
mouka na plech, moučkový cukr. 
Na žloutkový krém:  
4 dl smetany, 6 lžic cukru, 3 lžíce vody, 1 vanilkový pudinkový prášek, 2 žloutky, 2 lžíce rumu. 
Na cukrovou polevu:  
150 g moučkového cukru, voda, 1 lžíce citronové šťávy. 
Postup: 
Vodu a máslo v kastrolku mírně osolíme a uvedeme do varu. Do vařící směsi vsypeme mouku a hmotu 
na plotně mícháme tak dlouho, až se přestane lepit na stěny nádoby a na vařečku. Po mírném 
vychladnutí do těsta postupně vmícháme rozklepnutá vejce. Přidáme prášek do pečiva a těsto dáme na 
30 minut do chladničky odležet. Potom z něj stříkáme cukrářským sáčkem s trubičkou na tukem 
vymaštěný a moukou vysypaný plech kulaté věnečky. Prudce je pečeme ve vyhřáté troubě. Prvních 10 
minut troubu neotvíráme, aby těsto nekleslo. Potom zmírníme žár a věnečky dopečeme dozlatova. Po 
vychladnutí je naplocho rozkrojíme a stříkacím sáčkem navršíme na spodní díly žloutkový krém. Vrchní 
části věnečků posypeme moučkovým cukrem a krátce ponoříme do mírně nahřáté polevy, vyjmeme 
vidličkou, na papíru necháme okapat a pak lehce přitiskneme na spodní části věnečků naplněných 
krémem. 
Příprava krému:  
Smetanu osladíme a nahřejeme v kastrolu. Pudinkový prášek rozmícháme ve 3 lžících studené vody, 
nalijeme do smetany a za stálého míchání krátce povaříme. Krém ochutíme rumem a vmícháme do něj 
žloutky. 
Příprava cukrové polevy:  
Do misky nasypeme cukr, zalijeme ho vodou, citronovou šťávou a mícháme, až poleva zbělí a zhoustne. 
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Pusinky so zmrzlinou 
Suroviny na 10 kusov: 
Na omáčku: 
225 g mrazených malín, 60 g práškového cukru, 1 kopček vanilkovej zmrzliny 
Na cesto: 
60 g masla, 75 g hladkej múky, 2 vajcia  
Na plnku: 
600 g vanilkovej zmrzliny, 30g pistácii, čokoládová poleva, na ozdobenie 
Postup: 
Maliny posypeme cukrom a odložíme. Pripravíme si cesto: do hrnca dáme maslo, 125 ml vody a 
miešame až kým sa pri miernej teplote maslo neroztopí. Keď zmes začne vrieť, odstavíme ju z ohňa. 
Prisypeme múku a zamiešame. Nakoniec postupne pridáme všetky vajcia a vymiešame hladké cesto. 
Na vymastený a múkou vysypaný plech navŕšime lyžicou 18 kopčekov cesta. Pečieme 30 minút pri 
teplote 200 °C. Potom rúru vypneme a cesto v nej necháme ďalších 10 minút. Medzitým maliny 
pretlačíme cez sitko a zmiešame s vanilkovou zmrzlinou. Omáčku prikryjeme a dáme do chladničky. 
Každú pusinku prekrojíme na dve časti a naplníme vanilkovou zmrzlinou. Čiapočky pritlačíme, 
pokvapkáme čokoládovou polevou a posypeme pistáciami. Dezertné taniere ozdobíme malinovou 
omáčkou a pridáme hotové pusinky.  
 

Rohlíčky 
Suroviny: 
30 dag výběrové mouky pol., 2 dag droždí, 12 dag másla, 2 dag prášk. cukru, 1 dl mléka, 2 žloutky, sůl: 
Náplň:  
20 dag ořechů, 15 dag cukru, 1 dl vody, citr. kůra.  
Postup: 
Těsto vyválíme asi na 1/2 cm jako koláč, krájíme jako dort a plníme zavinujeme do rohlíčků.  
 

Rohlíčky plněné karamelovým krémem polité čokoládou   
Suroviny:  
Těsto: 
35 dag hladké mouky, 20 dag Hery, 20 dag cukru krupice, 14 dag mletých vlašských ořechů, 1 vejce, 
špetka skořice 
Krém: 
1 sladké kondenzované mléko (Salko), které vaříme 2 hodiny ve vodní lázni. Po vychladnutí přidáme 1 
máslo a vyšleháme. 
Postup:  
Těsto pečeme ve formičkách. Při jejich plnění počítáme s tím, že těsto pečením nabude. Formičky plníme 
těstem tak, aby vzniklo prohloubení, do kterého budeme dávat krém. Po upečení naplníme rohlíčky 
krémem a dáme je na chvíli do mrazáku, aby krém ztuhl. Mezitím rozpustíme 1 čokoládu na vaření s 
kouskem ztuženého tuku a rohlíčky jí polijeme. Poté je dáme na chvíli do lednice, aby čokoláda ztuhla.   
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Sandokanovo oko   
Nepečené cukroví, tvořené se ze třech směsí, které postupně dáváme do papírových košíčků. Vzniknou 
trojbarevné, chuťově vynikající košíčky. Na první pohled složité, ale ve skutečnosti velmi jednoduché a 
rychlé.  
Suroviny:  
Kokosová směs 
1 x 100% tuk, 5 dag cukru, 2 lžíce kokosu, 1 a 1/2 lžíc sušeného mléka nebo sušené smetany 
Postup: 
Cukr, kokos a sušené mléko smícháme. Ve vodní lázni rozpustíme tuk a smíchané ingredience do něj 
vsypeme. Do papírového košíčku dáme 1 polévkovou lžící této směsi a necháme ztuhnout. 
 
Ořechová směs 
1/2 balíčku100% tuku, 5 dag ořechů, 1 vejce, 5 dag cukru, trochu vařícího mléka 
Postup: 
Ořechy smícháme s cukrem a spaříme mlékem. Přidáme vejce a tuk, vše ve vodní lázni chvíli mícháme. 
Této směsi dáme opět 1 polévkovou lžíci na kokosovou hmotu a necháme zatuhnout. 
 
Čokoládová směs 
2 a 1/2 lžíc kakaa, 1 x 100% tuk, 5 dag cukru, 1 vanilkový cukr 
Postup: 
Ve vodní lázni rozpustíme tuk. Vmícháme kakao smíchané s cukrem a vanilkovým cukrem. Této směsi 
dáme opět 1 polévkovou lžíci na ořechovou směs. Do této nezatuhnuté hmoty můžeme dát višeň 
namočenou v rumu nebo lískový ořech. 
 

Sladká jablíčka   
Suroviny: 
2 jablka, 1 banán, kelímek jogurtu bez cukru, 2 lžičky medu, skořice 
Postup:  
Banán rozmačkáme vidličkou, jablko rozkrojíme napůl a odstraníme jádřinec. Z každé poloviny jablka 
odstraníme co nejvíce dužiny a důkladně ji rozsekáme. Jablečnou a banánovou kaši smícháme, přidáme 
jogurt a vše promícháme. Vykrájené půlky jablek naplníme touto směsí a mírně posypeme skořicí. Do 
každého jablka můžeme zastrčit piškot nebo sušenku.   

 
Smažené růže 
Suroviny: 
400 g mouky, 3 žloutky, 1 lžíce cukru, 2 lžíce koňaku, 1 lžíce smetany, 100 ml mléka, tuk na smažení, 
sůl, 1 bílek, 1 vanilkový cukr, 1 lžíce skořice. 
Postup: 
Mléko, smetanu, žloutky, cukr, sůl a trochu koňaku dobře promícháme. Postupně přidáváme mouku a 
vypracujeme tuhé těsto, které rozválíme na tenkou placku jako na nudle. Z těsta vytvoříme malé 
růžičky: vykrojíme kolečka různé velikosti, položíme jich několik na sebe a prostředek zmáčkneme. 
Okraje nařízneme a potřeme rozšlehaným bílkem. Smažíme ve vyšší vrstvě rozehřátého tuku. Po 
usmažení je necháme okapat a sypeme vanilkovým cukrem smíchaným se skořicí. 
 

Stoleté vanilkové rohlíčky 
Suroviny: 
450 g hladké mouky, 250 g másla nebo Hery, 150 g mletých vlašských ořechů, 150 g moučkového cukru, 
1/2 šálku mléka nebo sladké smetany, vanilkový cukr na obalování, pečící papír, tuk na plech. 
Postup: 
Mouku smícháme s cukrem, ořechy a změklým máslem a zaděláme mlékem. Důkladně rukama 
propracujeme, podle potřeby podsypeme moukou. Hladké těsto přikryjeme fólií, vložíme do chladničky a 
necháme asi hodinu odpočinout. Pak z těsta vytvarujeme váleček, nožem odkrajujeme kousky, ve 
dlaních utvoříme rohlíček, dáme na plech pokrytý pečícím papírem nebo potřený tukem a v nepříliš horké 
troubě pečeme dožluta. Horké rohlíčky obalujeme ve vanilkovém cukru, který můžeme smíchat s 
moučkovým cukrem, vložíme do krabice a necháme asi 10 dní odležet v chladu. 
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Suchárky  
Suroviny: 
160 g polohrubé mouky, 140 g cukr krupice, 80 g měkkého másla, na špičku nože prášku do pečiva, 
skleničku bílků  
Postup:  
Ušleháme sníh a pomalu do něj zašleháváme cukr, mouku s práškem do pečiva a nakonec tuk. Do 
formy, vymazané a vysypané a vychlazené, dáme těsto a pečeme pomalu ve středně vyhřáté troubě. 
Když je těsto růžové, vyndáme z trouby a necháme stát. Teprve potom je vyklopíme a necháme do 
druhého dne odležet. Druhý den nakrájíme na tenké obdélníčky, obalíme je v cukru moučka s vanilkou, 
naskládáme na suchý plech a do růžova upečeme.  
 

Štrůdl „Sladké mámení“   
Suroviny:  
1 listové těsto, 1 kg jablek, rozinky, skořice, cukr moučka, případně trocha sušeného ovoce 
Postup:  
Listové těsto rozkrojíme na dvě části. Těsto rozválíme na 0,5 až 1 cm tenkou placku. Oloupeme , 
nastrouháme nebo rozmixujeme jablka a vložíme je na střed placky spolu se sušeným ovocem a 
rozinkami a zabalíme. Pečeme asi 20 – 30 minut. Po upečení vyndáme z trouby a  posypeme skořicí a 
cukrem.   
 

Tvarohová pochoutka - sladké potěšení   
Suroviny: 
rohlíky, 3 tvarohy, moučkový cukr, rozinky, 2 vejce, máslo  
Postup: 
Nejdříve uděláme tvaroh - 3 neochucené tvarohy, rozinky, moučkový cukr a 2 žloutky zamícháme. Poté 
rozkrájíme rohlíky, namažeme tvarohem a zaklopíme. Obalíme v mouce, vejci a strouhance a na konec 
osmažíme na pánvi.   

 
Tvarohové šátečky s jablky 
Suroviny: 
100 g tvarohu, 100 g tuku, 100 g hladké mouky, 1 vejce na potření, 5 - 6 jablek, cukr na posypání. 
Postup: 
Tvaroh zpracujeme na vále s tukem a moukou na hladké těsto. Těsto vyválíme na pomoučeném vále na 
plát a nakrájíme na čtverce. Do každého čtverce dáme příčně plátek oloupaného jablka, těsto přehneme 
na šátečky a okraje dobře přimáčkneme. Šátečky narovnáme na plech a potřeme rozšlehaným vejcem. 
Upečeme je dozlatova ve středně vyhřáté troubě, urovnáme na talíř a ještě horké pocukrujeme. 
 

Vanilkové rohlíčky s polevou z čokolády, mandlí a oříšků   
Suroviny: 
formičky na rohlíčky, oříškové těsto, strouhané mandle a oříšky, mléčná čokoláda, čokoládová rýže  
Postup: 
Nejprve si vezmeme formičky velkých rohlíčků a zaplníme je asi do poloviny oříškovým těstem. Poté 
opatrně vyjmeme z formiček a mléčnou čokoládu vložíme do vařicí vody. Mezi 2 rohlíčky natřeme 
čokoládovou polevu a zaplníme strouhanými oříšky a mandlemi. Dáme vychladit asi 1/2 hodiny. Potom 
polijeme čokoládovou polevou. Doprostřed dáme mandli a oříšek a nakonec kraje rohlíčků posypeme 
čokoládovou rýží.   
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Větrníky z odpalovaného těsta 
Suroviny: 
1/4 l vody, špetka soli, 100 g másla, 200 g hrubé mouky, 5 vajec, tuk na pomazání a mouka na vysypání 
plechu, 1 balíček vanilkového cukru, moučkový cukr na posypání. 
Náplň:  
1/4 l šlehačky, 150 g čokolády. 
Postup: 
Ve vodě rozpustíme sůl a tuk a zahříváme až k bodu varu. Jakmile se začíná vařit, vsypeme mouku a za 
stálého míchání na kraji plotny nebo na menším plameni propaříme husté, hladké a lesklé těsto. 
Sejmeme z tepla a dobře mícháme, až těsto prochladne. Pak do něj vetřeme jedno vejce po druhém. Z 
hladkého těsta stříkáme trubičkou na sníh na pomaštěný a moukou vysypaný plech větší bochánky a 
dáme je do dobře vyhřáté trouby. Po několika minutách oheň zmírníme a bochánky zvolna dopékáme. 
Vychladlé rozkrojíme a plníme čokoládovou šlehačkou. Cukrářským sáčkem ji nastříkáme do spodních 
částí větrníků, přikryjeme vršky a posypeme cukrem smíchaným s vanilkovým cukrem. 
Příprava náplně: Čokoládu rozlámeme na menší kousky do hrnečku a nahřejeme ve vodní lázni. Pak ji 
zředíme šlehačkou, mícháme a zvolna zahříváme. Připravenou hmotu vychladíme. Před plněním větrníků 
ji našleháme ve šlehači a podle chuti přisladíme. 
 

Zemiakový zákusok 
Suroviny: 
Cesto:  
250 g v šupke uvarených zemiakov, 200 g cukru, 70 g orechov, 50 g strúhanky, 5 vajec, 1 vanilínový 
cukor, 2 PL kakaa, 1 PL rumu  
Krém:  
250 g v šupke uvarených zemiakov, 100 g masla, 10 g práškového cukru, 50 g orechov, 50 ml rumu a 
čokoláda na polevu 
Postup: 
Zemiaky uvarené v šupke, orechy, kakao, cukor, strúhankuou, rum a maslo vymiešame na cesto, ktoré 
dáme zapiecť pri 180 °C asi na 20 min. do rúry. Vychladnuté cesto rozpolíme, aby nám vznikli dva 
rovnaké pláty. Druhú časť ošúpaných zemiakov spolu so zvyšným maslom, orechami a vajciami 
vymiešame na krém. Krémom potrieme pripravený plát, prikryjeme ho druhým plátom a povrch ozdobne 
polejeme čokoládou. Môžeme dozdobiť šľahačkou a čerstvou mätou. 

 
Zmrzlé kiwi ve sněhu  
Suroviny: 
400 g kiwi, 4 bílky, 70 g krupicového cukru, šťáva s půlky citronu, 120 g dětských piškotů, 80 g 
rybízového džemu, 5 cl rumu, 400 g citrónové zmrzliny  
Postup: 
Oloupané kiwi přeřízneme po délce a naskládáme do ohnivzdorné mísy. Rybízový džem smícháme s 
rumem a pomažeme jednu stranu piškotů. Z bílku a citr. šťávy a cukru vyšleháme tuhý sníh. Na kiwi 
položíme piškoty džemem navrch. Na ně dáme kopeček zmrzliny a na tu nalepíme piškoty potřené 
džemem. Celé postříkáme tuhým sněhem, pocukrujeme a rychle zapečeme.  
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Žloutkové věnečky 
Suroviny: 
1/4 l vody, 100 g másla, 160 g hladké mouky, 4 vejce, špetka soli, 1/2 lžičky prášku do pečiva, tuk a 
mouka na plech, moučkový cukr. 
Na žloutkový krém:  
4 dl smetany, 6 lžic cukru, 3 lžíce vody, 1 vanilkový pudinkový prášek, 2 žloutky, 2 lžíce rumu. 
Na cukrovou polevu:  
150 g moučkového cukru, voda, 1 lžíce citronové šťávy. 
Postup: 
Vodu a máslo v kastrolku mírně osolíme a uvedeme do varu. Do vařící směsi vsypeme mouku a hmotu 
na plotně mícháme tak dlouho, až se přestane lepit na stěny nádoby a na vařečku. Po mírném 
vychladnutí do těsta postupně vmícháme rozklepnutá vejce. Přidáme prášek do pečiva a těsto dáme na 
30 minut do chladničky odležet. Potom z něj stříkáme cukrářským sáčkem s trubičkou na tukem 
vymaštěný a moukou vysypaný plech kulaté věnečky. Prudce je pečeme ve vyhřáté troubě. Prvních 10 
minut troubu neotvíráme, aby těsto nekleslo. Potom zmírníme žár a věnečky dopečeme dozlatova. Po 
vychladnutí je naplocho rozkrojíme a stříkacím sáčkem navršíme na spodní díly žloutkový krém. Vrchní 
části věnečků posypeme moučkovým cukrem a krátce ponoříme do mírně nahřáté polevy, vyjmeme 
vidličkou, na papíru necháme okapat a pak lehce přitiskneme na spodní části věnečků naplněných 
krémem. 
Příprava krému:  
Smetanu osladíme a nahřejeme v kastrolu. Pudinkový prášek rozmícháme ve 3 lžících 
studené vody, nalijeme do smetany a za stálého míchání krátce povaříme. Krém ochutíme rumem a 
vmícháme do něj žloutky. 
Příprava cukrové polevy:  
Do misky nasypeme cukr, zalijeme ho vodou, citronovou šťávou a mícháme, až poleva zbělí a zhoustne. 
 
 

Iné 
 

Císařský pudink 
Suroviny: 
2,5 dl smetany, 5 žloutků, 100 g vanilkového cukru, 1 lžíce rumu, 3 lžíce cukru, 3 lžíce oloupaných 
strouhaných mandlí, 10 g želatiny, rozpuštěné v mléce, 2,5 dl šlehané smetany, 200 g ananasového a 
višňového kompotu. 
Postup: 
Smetanu, žloutky a cukr zahříváme za stálého míchání v kotlíku až zhoustne. Potom stáhneme oheň a 
mícháme tak dlouho, až zchladne. Do vychladlého krému přidáme rum, vanilkový cukr, strouhané 
mandle, v mléce rozpuštěnou želatinu, ušlehanou smetanu a lehce promícháme. Naplníme do 
skleněných misek a dáme vychladit. Vychlazené zdobíme ananasem a višněmi. 
 

Čokoládová pěna  
Suroviny: 
200 g hořkomléčné čokolády, 40 ml smetany ke šlehání, 50 g másla, 4 žloutky, 120 g cukru, 2 lžíce 
brandy, 4 bílky, špetka soli, 150 g čokoládové polevy, 20 g sekaných pistácií, 50 g rybízu  
Postup:  
Rozpustíme nasekanou čokoládu, smetanu a máslo. Dáme trochu vychladnout. V horké vodní lázni 
ušleháme do pěny žloutky s 80 g cukru. Přimícháme tekutou čokoládu a brandy. Hmotu vložíme do 
studené vodní lázně a třeme do vychladnutí. Z bílků ušleháme tuhý sníh. Přitom postupně přidáváme 
cukr. Sníh vmícháme do čokoládové hmoty. Chladíme 5 - 6 hodin. Polevu rozpustíme. Asi 2/3 polevy 
rozetřeme na desku, necháme ztuhnout a připravíme hoblinky. Z pěny vypichujeme noky, dáme na 
talířky, ozdobíme čokoládovými hoblinkami, pistáciemi a rybízem. 
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Hruškový krém s ostružinami   
Suroviny: 
2x hruška, 1x zakysaná smetana, 1x rostlinná šlehačka, špetka mleté skořice, vanilkový cukr, ostružiny,  
čokoládová ozdoba  
Postup: 
Hrušky oloupeme, vyjmeme jádřinec a rozmačkáme spolu se smetanou. Ochutíme cukrem a skořicí a 
rozdělíme do sklenic. Po vychlazení zdobíme šlehačkou, ostružinami a čokoládovou ozdobou. Podáváme 
s trubičkami nebo oplatkou. 
 

Jablečné želé  
Suroviny: 
12 plátků želatiny, 1 vanilkový lusk, 1 l jablečného moštu, cukr nebo med na oslazení, 3 sladká jablka  
Postup:  
Želatinu zalijeme studenou vodou, máčíme asi 5 minut. Vanilkový lusk natrhneme po délce. Dřeň 
vyškrábeme a ohřejeme spolu s jablečným moštem. Osladíme podle chuti cukrem nebo medem. Dobře 
vymačkanou želatinu rozpustíme za stálého míchání v teplém moštu. Odstavíme do chladničky a 
necháme 30-40 minut lehce želírovat. Jablka oloupeme a odstraníme jádřince. Pokrájíme je na jemné 
kostičky a vmícháme do polotuhé hmoty. Želé naplníme do pudinkové formy vypláchnuté studenou 
vodou. Dáme do chladničky, dokud zcela neztuhne. 
   

Košíčky „Letné radovánky“ 
Suroviny: 
250 g hladkej múky špeciál, 125 g masla, 75 g práškového cukru, jeden žĺtok, štipku soli 
Na plnenie:  
rôzne mäkké ovocie, džem na dno košíčkov, dve vrecúška tortového želé 
Postup: 
Múku preosejeme na dosku aj s práškovým cukrom, premiešame so štipkou soli, do stredu dáme žĺtok, 
dookola kúsky masla a rýchlo vypracujeme hladké, lesklé cesto. Zabalíme do fólie a odložíme do 
chladničky najmenej na dve hodiny. Potom rozvaľkáme, povykrajujeme kolieska a vyložíme nimi 
košíčkové formičky. Okraje zarovnáme, košíčky poukladáme na plech a v stredne vyhriatej rúre 
upečieme dozlatista. Po chvíli ich vyklopíme a necháme vychladnúť. Dno košíčkov potom potrieme 
džemom, pôsobivo naaranžujeme do nich rôzne ovocie a polejeme čírym tortovým želé, ktoré ľahko 
pripravíme podľa návodu. Necháme stuhnúť. Pri podávaní môžeme ozdobiť šľahačkou.  
 

Krémové šálky 
Suroviny pre 6 osôb: 
4 vajcia, 600 ml mlieka, 45 g práškového cukru, 1 ČL vanilínovej esencie, mandarínky z konzervy na 
ozdobenie 
Postup: 
V mise dohladka vymiešame vajcia, cukor, mlieko a vanilínovú esenciu. Pripravenú zmes nalejeme do 6 
dezertných šálok. Misky vložíme do hrnca s vodou, ktorá siaha do polovice ich výšky a prikryjeme. Na 
strednom ohni ohrievame do bodu varu. Povaríme asi 10 minút, odstavíme zo sporáka a krém necháme 
zakrytý ešte 15 minút stáť, kým celkom nezhustne. Šálky z hrnca vyberieme a na 2 hodiny dáme do 
chladničky. Tesne pred podávaním krém polejeme javorovým sirupom a ozdobíme mandarín 
kovým kompótom.  
 

Krupicové flamere s ovocím  
Suroviny pre 2 porcie: 
10 g mandlí, 160 g nízkotučného mlieka, 10 g krupice, 1 bielok, 50 g zaváraného dia ovocia,  
asi 4 – 5 kvapiek tekutého neenergetického umelého sladidla 
Postup:  
Mandle sparíme, ošúpeme a nadrobno posekáme. Do vriaceho nízkotučného mlieka zavaríme krupicu a 
za stáleho miešania varíme 3 minúty. Osladíme podľa chuti niekoľkými kvapkami tekutého 
neenergetického sladidla. Ušľaháme tuhý sneh z bielka a spolu s mandľami zľahka vmiešame do ešte 
horúcej krupice. Podávame studené, ozdobené ovocným kompótom. 
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Oříškové lupínky   
Suroviny: 
4 bílky, 10 dag polohrubé mouky, 10 dag cukru, 15 dag ořechů (vlašské rozdělíme na půlky, mandle a 
lískové ořechy celé) 
Postup:  
Z bílků ušleháme tuhý sníh, opatrně vmícháme cukr a mouku. Nakonec vmícháme ořechy. Hmotu 
vylijeme do srnčího hřbetu, který jsme vyložili alobalem, vymazali tukem a vysypali polohrubou moukou. 
Pečeme ve středně vyhřáté troubě do růžova. Po vychladnutí vyklopíme a ostrým nožem nakrájíme na 
plátky tenké asi 3 mm. Naklademe na nevymazaný plech a pomalu sušíme.  
 

Ovocné košíčky 
Suroviny pre 4 porcie: 
Cesto:  
150 g hladkej múky, 100 g masla, 70 g práškového cukru, dve polievkové lyžice mlieka 
Plnka:  
100 g tvarohu, 200 ml vyšľahanej smotany, jednu polievkovú lyžicu čokoládovej nutely, jednu polievkovú 
lyžicu ríbezľového lekváru, ovocie, lístky mäty 
Postup: 
Z múky, masla, cukru a mlieka vypracujeme hladké cesto, ktoré odložíme na tridsať minút do chladničky. 
Malé formičky vymastíme a vysypeme múkou. Na pomúčenej doske vyvaľkáme odležané cesto. 
Vykrajujeme z neho kolieska, ktoré plníme do formičiek. Cestom naplnené formičky dáme na suchý plech 
a vložíme do vyhriatej rúry piecť. Po upečení ich necháme vychladnúť a vyklopíme. Naplníme plnkou, 
ozdobíme zostávajúcou vyšľahanou smotanou, ozdobíme ovocím a lístkami mäty. 
Plnka: 
Tvaroh, nutelu, ríbezľový lekvár a 120 ml vyšľahanej smotany spolu zmiešame.  
 

Ovocný tvarohový krém  
Suroviny: 
300 g jahôd, malín alebo čučoriedok, 250 g mäkkého tvarohu, 70 až 100 g medu podľa chuti 
Postup: 
Čerstvé ovocie dajte asi na 2 hodiny zmraziť, zmrazené môžete použiť hneď. Zmrazené ovocie a med 
rozmixujte v nožovom mixéri na kašu, pridajte tvaroh a krátko premiešajte. Môžete podávať hneď, alebo 
odložiť na 2 až 3 hodiny do mrazničky. Poháre pred podávaním ozdobte čerstvým ovocím a šľahačkou.  
 

Pěna z manga  
Suroviny:  
1 středně velké mango, 2 bílky, 2 lžíce citrónové šťávy, 60 - 80g cukru, špetka soli, šlehačka a čokoláda 
na ozdobu  
Postup:  
Dužinu z manga rozmixujeme s cukrem a citrónovou šťávou. Z bílků a soli ušleháme tuhý sníh, do 
kterého vmícháme rozmixované mango. Zlehka rozmícháme a rozdělíme do připravených misek. 
Zdobíme tuhou šlehačkou a hoblinkami z čokolády.  
 

Plněné košíčky   
Suroviny: 
Těsto na košíčky: 
25 dag hladké mouky, 15 dag másla, 7 dag ořechů, 7 dag moučkového cukru, 1 žloutek, 1 lžička kakaa 
Náplň: 
1 slazené kondenzované mléko (vaříme 1,5 - 2 hodiny), 1 máslo 
Postup:  
Zpracujeme těsto a upečeme ve formě na košíčky. Kondenzované mléko vaříme v plechovce 1,5 - 2 
hodiny. Po vychladnutí smícháme s máslem, můžeme přidat trochu ořechů nebo skořice. Upečené 
košíčky naplníme hmotou z kondenzovaného mléka, polijeme čokoládovou polevou a ozdobíme oříškem.   
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Pro mlsné jazýčky   
Suroviny:  
250 g moučkového cukru, 6 balíčků šumivého prášku jedné chuti, 2 čajové lžičky medu, 1/2 - 1 bílek,  
párátka  
Postup: 
Nejprve smícháme moučkový cukr a šumivý prášek a přidáme med. Oddělíme bílek od žloutku. Bílek 
postupně přidáváme k vzniklé mase a vidličkou potom řádně prohněteme. Důležité je, aby hmota zůstala 
tuhá a při tvarování se nelepila na prsty. Je-li těsto příliš řídké, přidáme do něj trošku moučkového cukru.  
Na jeden bonbón oddělíme 1/2 lžičky.   
 

Pudinkový pohár 
Suroviny a postup: 
Dáme trošku víc mléka než půllitr, do rozmíchaného pudink. prášku přidáme z 1/2 až 1 citronu šťávu, 1 
žloutek, 8 kostek cukru, dále vaříme 2 minuty jako obyčejně. Pohár plníme tak, že uprostřed a navrch 
dáme bud zavařené ovoce nebo džem. Má velmi dobrou chuť.  
 

Tvarohové lívance 
Suroviny: 
250 g tvarohu, 80 - 100 g cukru, 100 g hrubé mouky, 1-2 vejce, sůl, citronová kůra 
Postup: 
Připravíme si těsto, aby se lehce rozlévalo (ne tekuté). Na pánev s rozpáleným tukem roztíráme lívanec a 
zvolna pečeme po obou stranách. Mažeme zavařeninou. 
 

Tvarohový krém s ovocem 
Suroviny: 
2 balení tvarohu, 1 žloutek, 5 lžic cukru, 1,5 dl mléka, 2 bílky, ovoce podle sezóny. 
Postup: 
Tvaroh rozetřeme se žloutkem, trochou cukru a mlékem krásně do hladka. Pak lehce vmícháme tuhý 
sníh s bílků a zbytek cukru. Potom krém rozdělíme do misek nebo pohárů a posázíme ovocem. 
 

Vaflová srdíčka  
Suroviny: 
125 g rostlinného tuku, 50 g cukru, 3 vajíčka, 250 g mouky, 1 lžička prášku do pečiva, 50 g jemně 
nastrouhaných mandlí, 250 ml mléka, 250 g jahod, 400 ml šlehačky, 2 balíčky vanilkového cukru, 5 lžiček 
kokosové moučky,  
Postup:  
Tuk s cukrem ušleháme do pěny, postupně přidáváme vejce. Mouku, prášek do pečiva a nastrouhané 
mandle smícháme, přilijeme mléko a směs vmícháme do máslového krému. Vaflovač potřeme tukem a 
rozehřejeme. Dozlatova na něm upečeme vafle a necháme vychladnout. Jahody očistíme, odstraníme 
stopky. Polovinu jahod rozmixujeme, druhou pokrájíme na menší kousky. Pak ušleháme smetanu s 
jedním vanilkovým cukrem. Přidáme kokosovou moučku a vmícháme rozmixované i pokrájené jahody. 
Každou vafli rozkrájíme na 5 srdíček. Vždy 3 srdíčka k sobě poslepujeme jahodovo smetanovým 
krémem. Srdíčka zdobíme jahodami ap osypeme kokosem. 
  
 
 


