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Úvod 
 
Když si představím jahody vybaví se mi dvě emoce. Jedna je pocit léta, kdy slunce 
celý den krásně svítí, odpočívám na chalupě mé maminky a společně děláme 
jahodové knedlíky, sorbet nebo marmeládu. Druhá emoce je úžasná scéna z filmu 
Slavnosti sněženek, kde místní řezník leží v záhonu jahod a s neuvěřitelnou gracií je 
ojídá. Jahody jsou prostě super! Do rukou se vám dostává úžasný Jahodový 
receptář, který vám poskytne nespočet informací. Například o blahodárných 
účincích jahod na organismus, o tom jak jahody pěstovat, jak zpracovávat jejich 
listy a jak si třeba připravit jahodový čaj. No a co by to bylo za receptář bez receptů, 
takže i tady samozřejmě najdete spoustu báječných receptů třeba na již zmíněné 
jahodové knedlíky, palačinky plněné jahodovou směsí, jahodový sirup nebo 
muffiny. Můj soukromý tip je jahodová polévka. 
 
Přeji vám krásné léto  
plné sluncem vyzrálých jahod  
a příjemné čtení. 
 
 
 
Vaše Iveta Fabešová 
 
výborná cukrářka, finalistka reality 
show televize Prima Na nože, pořad 
Vánoční pečení 
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Jahody v našem jídelníčku 
 
Jahody patří mezi bobuloviny, stejně jako borůvky a maliny. Výborná chuť i vůně jahod 
přitahuje jak dospělé, tak i děti. Při pouhém pohledu se vám určitě sbíhají sliny. Výtečné 
jsou čerstvé, natrhané přímo na zahrádce. S jahodami se dá opravdu kouzlit.Takové 
jahodové knedlíky od maminky, bublanina od babičky nebo jahodový džem na snídani.To 
jsou ty pravé pochoutky. Víte vlastně odkud jahody pocházejí a co obsahují za důležité 
látky? Jahodník patří k čeledi růžovitých a je rozšířen hlavně v severním mírném pásmu, v 
Evropě, Asii a Americe. Existuje široká škála odrůd jahod. Literatura uvádí, že existuje 
více jak 3000 odrůd jahodníku. 
 
Léčivé účinky jahod: 
 

 obsahují téměř 90 % vody 
 obsahují červené barvivo, tzv. antokyany, které je bohaté na karoten 
 jahody jsou bohaté na kyselinu listovou – (důležitá pro krtvetvorbu a růst 

buněk), dále na vitamin C (imunitní systém) a draslík (odvodňuje, snižuje 
krevní tlak) a také mangan, který zasahuje do celkového metabolismu – 
povzbuzuje činnost hormonů štítné žlázy, podporuje libido, prospívá 
kostem, krvi, mozku, nervům, kůži a vlasům 

 obsahují kyselinu ellagovou, která má antikarcinogenní a antimutagenní 
účinky 

 mají antioxidační účinky na náš organismus 
 zbavují střeva toxických zplodin 
 posiluje imunitní systém 
 působí na krvetvorbu 
 zmírňují trávicí obtíže 
 chrání buňky děložního čípku a prsu před rakovinou 
 jahody jsou ideální ovoce pro očistnou kůru 

 
Nákup a zpracování jahod 
 
Jahody využíváme nejraději z vlastní zahrádky. Jahody z dovozu bývají často hnojeny a 
ošetřeny chemickými látkami. Zralé jahody jsou určeny k rychlé spotřebě. Důkladně je 
omyjeme, odstraníme zelené stopky. Nakoupené jahody zpracujeme do dvou dnů. V 
chladničce je lze uchovávat asi jeden den, přikryté folií. Teplota nesmí klesnout pod bod 
mrazu.  
 
Někteří lidé reagují na konzumaci jahod alergickou reakcí. Pozor si musíme dávat i u 
malých dětí, a jahody zařazovat do jejich jídelníčku až později.  
 
Jahody zahradní jsou vděčným ovocem, které je v zahrádkách právem nejrozšířenější. 
Úroda i z malé plochy bývá značná. Z širokého sortimentu jahod konzervujeme 
především odrůdy s plody pevnými, červeně zbarvenými.  
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Jahodník obecný 
 
Popis bylinky:  
Je to nízká vytrvalá léčivá rostlina, která má 
pilovitě zubaté lístečky, jež vyrůstají 
z podzemního oddenku společně s plazivými 
výhonky. Po odkvětu bílého květu se objeví 
červená, sladká jahoda.  
 
Jahody lesní mají výraznou chuť a vůni. 
Konzumujeme je nejraději čerstvé. U děti 
jsou velice oblíbené. Při každé procházce do 
přírody starší synek s radostí hledá voňavé 
jahůdky na každém kroku.  
 
Místo výskytu:  
Jahodník nejčastěji nalezneme na sušších, 
slunných místech v lesích, na pasekách a 
loukách.  
 
Pozor!  
Nepleteme si jej s jahodníkem zahradním, 
který pěstujeme doma na zahrádce, neboť u 
tohoto druhu nejsou listy vhodné k přípravě 
jednotlivých bylinkových čajů. 
 
Sbíraná část a období:  
U jahodníku obecného sbíráme list v období 
od května do srpna.  
 
Způsob sběru, sušení a uchovávání:  
Mladé listy ručně otrháváme, necháváme u nich pouze krátký řapík.  
  
Listy sušíme obvyklým způsobem, tj. na stinném a vzdušném místě anebo umělým teplem 
nejvýše však do 45 °C. Dobře usušené listy mají tmavě zelenou barvu bez vůně a nedrolí se. 
Ochutnáme-li je, jsou trpké. 
  
Dalším způsobem sušení je fermentace listů, čímž docílíme u budoucího čaje výraznější chutě a 
vůně. Fermentujeme pouze mladé listy a šťavnaté vrcholky lodyh. A jak na to? Nejprve si 
natrháme zelené a svěží listy, výhonky a necháme je 6 až 8 hodin na stinném místě zavadnout. 
Poté je rozprostřeme do tenké vrstvy a válečkem promačkáme. Takto namačkanou bylinku 
srolujeme do jednotlivých závitků, které uložíme na teplém a vlhčím místě, neboť chceme, aby se 
jahodník v jednotlivých závitcích zapařil, a tím vytvořil podmínky vhodné pro fermentaci. Po 
jednom až dvou dnech jednotlivé závitky rozbalíme a lístečky dosušíme na stinném místě. 
Správně „ufermentované“ listy a výhonky jsou tmavé až černé. 
Skladujeme nejlépe v dobře uzavřených skleněných nádobách, abychom zamezili zvlhnutí. 
 
Léčivé účinky:  
Nejčastěji se používá v bylinných čajích proti průjmům, zánětlivých onemocnění sliznice střev a 
onemocnění ledvin. Při chřipkovém onemocnění čaj z jahodníku posiluje a uklidňuje, je vhodný i 
pro rekonvalescenci, pro lidi trpící chudokrevností, nervozitou a nechutenstvím.  
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Čaj z jahodníku 
 
Čaj si připravíme ze dvou lžic suchých 
listů jahodníku, které spaříme ½ litrem 
vroucí vody. Necháme 10-20 minut 
vyluhovat, poté scedíme. 
 
Tipy na letní osvěžující čaje: 
 

1) 2 lžičky listů z maliníku,  
2 lžičky listů z ostružiníku, 
2 lžičky listů z jahodníku 

 
2) 1 lžička jablečných slupek,  

1 lžička listů z jahodníku,  
3 lžičky lipového květu, 
1 lžička heřmánku 

  
 
 
 
 
Pleťová maska s lesních jahod 
 
Jahody jsou výborné i pro krásnou pleť. Vydejte se s dětmi na procházku. 
Natrhejte si lesní jahody, doma je rozmačkejte a promíchejte se smetanou. Naneste 
na obličej a nechte působit 20 minut. Pozor na alergickou reakci. Nejprve 
vyzkoušejte na předloktí, zda nejste na jahody citliví. 
 
Konzervujeme je stejně jako jahody zahradní. Drobné lesní jahůdky svou intenzivní 
vůní i chutí předčí jahody zahradní. 
 
Jahody jsou plody výtečné chuti, příjemného aroma s množstvím vitamínů v 
čerstvém stavu. Široké uplatnění mají v kuchyni nejen jako čerstvé, ale dají se také 
mrazit, sušit a zpracovávat na kompoty, marmelády, džemy a sirupy. Uplatnění 
jahod v kuchyni je široké, proto Vám nabízíme několik tipů, jak si jahody užít 
čerstvé, ale zároveň je zpracovat tak, abyste si na nich mohli pochutnávat celý rok. 
 
Jahody pro těhotné a kojící matky 
 
Čaj z maliníku i jahodníku je vhodný pro těhotné i kojící ženy. Těhotné ženy 
nosívaly v minulosti na břiše připevněný plátěný váček se sušeným listím lesního 
jahodníku, aby jim přinesl úlevu od těhotenských potíží. Podle starého zvyku 
maminky, které přišly o dítě, nejedly jahody, nechávaly je svým dětem v nebi.  
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Dobroty pro děti 
 

 
 
 
 
Dětský jahodový mls 
 
Suroviny:  
 

 400-500 g jahod 
 1 smetana ke šlehání 
 250 g tvarohu 
 4 žloutky 
 50 g cukru 
 1 vanilinový cukr 

 
Postup: Zapékací misku si nejprve vyložíme pokrájenými jahodami. Ušleháme 
smetanu. Do smetany přidáme tvaroh, žloutky, oba cukry a pořádně promícháme. 
Touto směsí zalijeme připravené jahody a necháme péct přibližně půl hodiny. 
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Jahodové muffiny (recept je na 12 kusů) 
 
Suroviny:  
 

 4 vejce 
 60 g másla 
 80 g moučkového cukru 
 1 vanilkový cukr 
 3 lžíce oleje 
 250 g polohrubé mouky 
 4 lžíce horké vody 
 1 lžička kypřícího prášku do pečiva 
 tuk na vymazání formiček 
 hrubá mouka na vysypání 
 jahody 

 
Postup: Máslo vyšleháme s olejem, cukrem a 4 lžícemi horké vody do pěny, z bílků 
ušleháme tuhý sníh. Do našlehaného másla postupně zašleháme žloutky, mouku, 
kypřící prášek a nakonec sníh z bílků. Formičky na muffiny vymažeme a vysypeme 
moukou. Těsto dáme do formy na muffiny. Do každé z nich vložíme jednu jahodu 
a navrstvíme zbytek těsta. Dáme do vyhřáté trouby a pečeme při 180°C , dokud 
těsto nezezlátne a vyskočí. Z toho množství připravíme 12 muffin. Jahoda bude 
uvnitř jako překvapení. Hotové muffiny zdobíme šlehačkou a jahodami. 
 
 
 
Tvarohový pohár s jahodami 
 
Suroviny:  
 

 250 g tučného tvarohu 
 2 lžíce zakysané smetany 
 1 lžíce bílého jogurtu 
 třtinový cukr 
 jahody 
 dětské piškoty 

 
Postup: Do poháru si na dno dáme 
rozkrájené jahody. Mezitím si 
vymícháme tvaroh, smetanu a jogurt, 
přidáme třtinový cukr, tuto směs dáme na jahody, poté naskládáme piškoty a 
nakonec vrstvu tvarohu. Dozdobíme jahodami a mírně posypeme třtinovým 
cukrem. Dáme do lednice vychladit. Děti tuto dobrotu milují. 



Jahodový receptář - Lenka Štveráčková & Andrea Bátovská 9 
www.ZdravaVyziva.info | www.MojeBrisko.cz | www.NaseBatole.cz 
 
Jahodová zmrzlina dle Ivety Fabešové 
 
Suroviny:  
 

 1 kg jahod 
 400 g moučkového cukru 
 160 ml vody 
 250 ml ušlehané smetany. 

 
Postup: Prolisujte jahody a smíchejte s cukrem, vodou a ušlehanou smetanou. Dejte 
do mrazáku zmrznout. 
 
 
 
Jahodový koktejl 
 
Suroviny:  
 

 mléko 
 jahody 
 třtinový cukr 

 
Postup: Do mixéru naskládáme 
jahody, pocukrujeme cukrem a 
zalijeme mlékem. Vše rozmixujeme a 
vychlazené naléváme do sklenic. 
 
 
 
Jahody s pudinkem 
 
Suroviny:  
 

 jahody 
 cukr krystal 
 ½ l mléka 
 1 pudinkový prášek 

 
Postup: Sklenice naplníme jahodami, které zalijeme pudinkem připraveným dle 
návodu na sáčku a necháme vychladnout.  
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Jahodové tvarohové knedlíčky 
 
Suroviny:  
 

 2 žloutky 
 80 g másla 
 40 g cukru krystal 
 250 g měkkého tvarohu 
 200 g polohrubé mouky 
 špetka soli 
 jahody (čerstvé nebo mražené) 

 
Postup: Žloutky utřeme s cukrem, máslem a špetkou soli. Do této hmoty postupně 
vmícháváme tvaroh a mouku, dokud nevypracujeme krásně vláčné těsto. Na 
pomoučeném vále vyválíme váleček a rozdělíme si jen na stejné dílky, do kterých 
jahody zabalíme a uděláme z nich malé kuličky. Knedlíčky vaříme v mírně osolené 
vodě přibližně 5 až 7 minut, dokud nevyplavou na povrch.  
 
 
 
Lívanečky s jahodami a ovocnou pěnou 
 
Suroviny:  
 

 4 dl mléka 
 1 vejce 
 30 dkg hladké mouky 
 10 dkg hrubé mouky 
 3 dkg moučkového cukru 
 3 dkg droždí 
 sůl 
 citrónová kůra 

 
Pěna: 15 dkg jahodového džemu, 1 bílek, čerstvé nebo kompotové jahody 
 
Postup: Do mírně ohřátého mléka rozdrobíme droždí, přidáme cukr, vejce, trochu 
soli a citrónové kůry a za stálého šlehání zasypáváme nejdříve hladkou a poté 
hrubou moukou. Dobře zamíchané těsto přikryjeme a dáme vykynout. Vykynuté 
těsto naléváme do vymaštěných důlků lívanečníku a z obou stran pečeme. Teplé 
lívanečky potřeme jahodovou pěnou a dozdobíme jahodami. 
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Tvarohové knedlíčky s jahodami 
 
Pro ty, kteří mají málo času, mohou zkusit rychlejší variantu tvarohových knedlíčků s jahodami.  
 
Suroviny:  
 

 2 žloutky 
 80 g másla 
 40 g cukru krystal 
 250 g měkkého tvarohu 
 200 g polohrubé mouky 
 špetka soli 

 
Postup: Ze stejných přísad si vypracujeme vláčné těsto, z kterého vyválíme drobné 
knedlíčky velikosti jahod. Pozor! Knedlíčky ničím neplníme! Dáme vařit do mírně 
osolené vařící vody a vaříme dokud nevyplavou na povrch. Uvařené knedlíčky 
necháme okapat, propíchneme vidličkou a polejem mírně rozmačkanými jahodami. 
Pocukrujeme moučkovým cukrem anebo přelijeme ušlehanou zakysanou smetanou 
s vanilinovým cukrem. 
 
Jak zamrazit tvarohové knedlíčky, aby se nám neslepily? 
 
Na plech nebo tác dáme igelitový sáček, aby se knedlíčky nepřichytily k plechu a 
poskládáme je hezky jeden vedle druhého. Plný plech vložíme přibližně na hodinu 
dvě do mrazáku, dokud knedlíčky úplně neztuhnou. Poté jej vyndáme a nasypeme 
do připravených igelitových sáčků a vrátíme zpět do mrazáku. 
 
 
 
Jahodová polévka I. 
 
Suroviny:  
 

 1 kg čerstvých jahod nebo malin 
 200 g cukru 
 300 g sušenek, 
 2dl kysané smetany 
 1 litr horké vody 

 
Postup: Čerstvé jahody nebo maliny přebereme, propláchneme vodou, necháme 
okapat na sítku a prolisujeme na kaši. Do vařící vody dáme cukr, rozmícháme a 
necháme vystydnout, smícháme pak s ovocnou kaší. K hotové polévce přidáme 
kysanou smetanu a podáváme k ní sušenky. 
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Jahodová polévka II. 
 
Suroviny:  
 

 500 ml mléka 
 1 lžička solamylu 
 1 vanilkový cukr 
 Piškoty 
 250 g jahod 

 
Postup: Do vařícího mléka s vodou zavaříme solamyl, předem rozmíchaný v části 
mléka. Povaříme a přidáme vanilinový cukr a rozmačkané jahody. Necháme 
vychladnout a podáváme s piškoty. 
 
 
 
Palačinky s tvarohovou náplní a jahodami 
 
Suroviny:  
 

 500 ml plnotučného mléka 
 6 vajec 
 sůl 
 olej na smažení 
 granko 
 skořice 
 moučkový cukr na posypání 

 
Postup: Do mléka s rozmíchanými žloutky přisypeme prosátou mouku, osolíme, 
rozmícháme metličkou nebo v mixéru. Necháme chvíli odpočinout. Nakonec těsto 
zlehčíme tuhým sněhem z bílků. Pánvičku na palačinky si vytřeme olejem, smažíme 
po obou stranách. Plníme tvarohovým krémem, sypeme grankem a skořicí. 
 
Tvarohová náplň: 250g tvarohu, 2 lžíce zakysané smetany, 2 lžíce moučkového 
cukru, špetku skořice, jahody Smícháme uvedené suroviny a plníme tím palačinky, 
dozdobíme jahodami. 
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Jahodová pomazánka 
 
Suroviny:  
 

 250 g jahod 
 250 g jemného tvarohu 
 lžíci cukru 
 citrónovou šťávu 
 3 lžíce kondenzovaného neslazeného mléka 

 
Postup: Tvaroh ušleháme s cukrem, kondenzovaným mlékem a citrónovou šťávou 
na jemný krém. Nakonec vmícháme nakrájené jahody. 
 
Pomazánku podáváme na housce nebo ji můžeme mazat plátky jablek 
 
 
Jahodové tiramisu 
 
Suroviny:  
 

 250 g jahod 
 110 ml vody 
 50 g cukru 

 
Krém:  
 

 700 g Mascarpone 
 450 g smetany na šlehání 
 170 g cukru 
 jahody - pokrájené na půlky nebo malé v celku 

 
Dále:  
 

 2 plátky želatiny 
 2,5 balení cukrářských piškotů 

 
Postup: Jahody rozmačkáme, svaříme s vodou a cukrem a rozmixujeme. Uděláme 
rozvar, do kterého budeme máčet piškoty (stačí tak na 3 vteřinky z každé strany). 
Na krém si vyšleháme mascarpone, smetanu i cukr dohromady. 
Do formy skládáme: dolů namočené piškoty, trocha krému, jahody a krém. Toto 
opakujeme ještě jednou. Do zbytku rozvaru (musí se přihřát) přidáme namočenou 
želatinu. Když začne želírovat nalijeme tuto hmotu navrch dortu. Dáme vychladit 
do lednice. 
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Kynuté knedlíky s jahodami 
 
Suroviny: 
 

 500 g polohrubé mouky 
 150 ml vlažné vody 
 ½ kostky kvasnic 
 špetku soli 
 1 vejce 
 čerstvé jahody 

 
Postup: Do vlažné vody rozdrobíme 
kvasnice, necháme vzejít kvásek. 
Do míse nasypeme polohrubou 
mouku, špetku soli a vejce. Vypracujeme hladké těsto a dáme na teplé místo 
kynout. Na vál postupně vyndáváme lžící kousky těsta, balíme do nich jahody, 
vhazujeme do vroucí vody. Vaříme na mírném plameni, než knedlíky vyplavou. 
Vytahujeme na tác, ihned propíchneme vidličkou, aby vyšla pára a knedlíky se nám 
nesrazily. Sypeme mletým mákem, moučkovým cukrem a přelijeme rozpuštěným 
máslem. Dozdobíme čerstvými jahodami. 
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Dobroty pro dospělé 
 

 
 
 
Jahody v rumu 
 
Suroviny:  
 

 ½ kg jahod 
 cukr 
 rum 

 
Postup: Jahody omyjeme, odstopkujeme a velké překrojíme. Po vrstvách je 
naskládáme do sklenic, každou vrstvu prosypeme cukrem a pokapeme rumem. 
Plnou sklenici zalijeme zbytkem rumu, uzavřeme a necháme v chladnu proležet. 
 
 
Jahody v peřině 
 
Suroviny:  
 

 200-250 g jahod 
 150 g dětských piškotů 
 4 zakysané smetany 
 4 sáčky vanilinového cukru 

 
Postup: Do mísy vložíme pokrájené jahody na plátky a dětské piškoty. Otevřeme si 
zakysané smetany a do každé vmícháme sáček vanilinového cukru. Takto oslazené 
smetany přidáme do mísy k jahodám a piškotům. Pořádně promícháme, aby 
piškoty dobře nasály smetanu, uhladíme a necháme pěkně ztuhnout v lednici.  
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Jahodové chuťovky 
 
Suroviny:  
 

 500 g jahod 
 50 g másla 
 4-5 lžic mléka 
 1 lžíce kakaa 
 1 lžíce Solamylu 
 1 lžíce moučkového cukru 
 ½ balíčku dětských piškotů 

 
Postup: Jahody omyjeme, stopky neotrháváme. Na mírném ohni rozpustíme máslo, 
přidáme cukr, kakao, mléko, Solamyl a vaříme tak dlouho, dokud se nevytvoří hustá 
kaše. Kaše se nesmí vařit. Po odstavení namáčíme v této hmotě jahody a dáváme je 
na síto okapat. Polouschlé jahody klademe jednotlivě na piškoty. Podáváme je, až 
poleva na jahodě ztuhne. 
 
 
Utopené jahody v medu 
 
Suroviny:  
 

 150-200 g jahod 
 600-700 g čerstvých květů sedmikrásky 
 1 l vody 
 2 ks citrónu 
 1 kg cukru krystal 
 snítka máty, meduňky 

 
Postup: Propláchnuté květy dáme do hrnce, přelijeme vařící vodou. Přidáme citrón 
nakrájený na kolečka, snítku máty a meduňky (to aby med pěkně voněl), 
promícháme a necháme přejít varem. Hrnec odstavíme z plotny a necháme 24 
hodin stát.  
  
Druhý den přivedeme opět k bodu varu a necháme vychladit. Poté přes plátno 
vymačkáme květy a do vzniklé tekutiny přidáme cukr. Promícháme a volně vaříme 
do zhoustnutí medu (hustotu zkoušíme kápnutím na talířek).  
  
Na dno skleniček dáme přibližně do výšky 2 cm pokrájené jahody na kolečka a 
zalijeme hotovým medem. Skleničky dobře uzavřeme a otočíme dnem vzhůru.  
Skladujeme v chladu a temnu. 
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Jahodové osvěžení 
 
Suroviny:  
 

 200 g čerstvých jahod 
 250 ml mléka 
 1 lžíce cukru 
 2 porce vanilkové zmrzliny 
 šlehačka 

 
Postup: Jahody omyjeme a necháme okapat. Do mixéru nasypeme jahody, 
posypeme je cukrem a zalijeme mlékem. Chviličku mixujeme. Poté přidáme 
zmrzlinu a nápoj mixujeme přibližně 10 sekund. Nápoj nalijeme do skleniček, 
ozdobíme šlehačkou a několika drobnými jahodami. 
 
 
 
Jahodová limonáda 
 
Suroviny:  
 

 1 lžička jahodového sirupu 
 2 lžičky vymačkané šťávy z citrónu 
 2 lžíce cukru 
 300 ml sodovky 
 kostky ledu 

 
Postup: Do sklenice vložíme kostky ledu a počkáme chviličku, až se ochladí sklo 
sklenice. Poté přidáme lžičku sirupu, šťávy z citrónu a cukr. Vše zalijeme 
vychlazenou sodovkou a směs šetrně zamícháme lžičkou. 
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Jahodový cheesecake 
 
Suroviny:  
 

 50 g másla 
 100 g tmavé čokolády, nalámané na kousky,  
 150 g sušenek rozdrcených 
 400 g mascarpone 
 strouhaná kůra a šťáva ze 2 limetek 
 2-3 lžíce moučkového cukru 
 225 g jahod 

 
Postup: Cheesecake lze připravit až 24 hodin předem a do podání nechat v chladu. 
Rozehřejte máslo s čokoládou v malém kastrůlku na velmi mírném žáru a vmíchejte 
sušenkové drobty. Přesuňte do formy, vymačkejte a uhlaďte třeba obrácenou lžící. 
Mascarpone utřete s limetovou šťávou a kůrou. Vmíchejte moučkový cukr podle 
chuti a natřete na sušenkový základ. Dejte alespoň na 1 hodinu chladit. 
 
Při podávání zbavte jahody stopek, rozkrojte je a naklaďte na koláč. Poprašte 
cukrem a podávejte. 
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Zavařujeme 
 
Kompoty jsou nejčastější konzervou připravovanou v domácnosti. Rozumíme jimi 
výrobek z čerstvého upraveného ovoce zalitého cukerným roztokem. Takto 
konzervované ovoce je výborným zdrojem vitamínů a minerálních látek v zimních 
obdobích. 
 

 
 
 
 
Kompot bez nálevu 
 
Suroviny:  
 

 1 kg jahod 
 100-150 g cukru 

 
Postup: Drobnější jahody naskládáme do sklenic a zasypeme cukrem. K jahodám 
můžeme přisypat i červený rybíz, angrešt nebo maliny. Sterilizujeme 30 minut při 
90 °C. 
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Jak udělat chutný jahodový džem? 
 
Džemy vyrábíme z čerstvého upraveného ovoce svařením s cukrem za přidání 
pektinových látek na rosolovitou konsistenci. Džemy mají přirozenou kusovitost 
ovoce oproti marmeládám.  
 
Ovoce musí být pěkně vybarvené a dozrálé. Přezrálé ovoce obsahuje málo pektinu, 
a proto džem z něj špatně rosoluje, je řidší.. Zráním v ovoci pektinů ubývá a také 
dlouhým varem se ničí. Borůvky, ostružiny, jahody, maliny, třešně a višně obsahují 
nedostatečné množství pektinových látek. Mnoho pektinu obsahuje angrešt, černý 
rybíz, kdoule, nezralá padaná jablka. Ideální je, pokud máte vlastní zahrádku a 
můžete si jahody natrhat čerstvé, ihned je zpracovat. Zabráníte tak plísním. Navíc 
se o jahody staráte a víte, zda jsou hnojeny nebo ne. Případně čím.  
 
Suroviny:  
 

 1,5 kg jahod 
 želírovací cukr 3:1. Cukr již nepřidáváme. Je obsažen v balíčku s želírovacím 

cukrem. Na trhu je řada firem, které tyto cukry vyrábí. Můžete si zakoupit 
přímo žerlírovací cukr nebo přípravek Gelfix 2:1, kdy na 1000 g ovoce 
přidáte 500 g cukru a Gelfix 3:1, kdy na 1000 g ovoce přidáme 350 g cukru.  

 
Postup: Ovoce dobře omyjeme, zbavíme nejedlých, omačkaných a nakažených 
částí. Větší plody můžeme nakrájet na menší kousky. Zvážíme si je. Záleží jakou 
koncentraci želírovacího cukru použijeme. Řídíme se dle návodu. Nejraději 
používám želírovací cukr, kde nemusím cukr přidávat. Dáme do titanového hrnce a 
promícháme s želírovacím cukrem. Za stálého míchání přivedeme k varu a vaříme 
minimálně 3 – 5 minut. Na talíř si zkusíme kápnout, zda nám džem krásně želíruje. 
Pokud ne, můžeme přidat ještě 2 lžičky kyseliny citrónové. Odebíráme případnou 
pěnu, která se při varu tvoří, ihned plníme do připravených sklenic až po okraj. 
Zavíčkujeme, otočíme dnem vzhůru a necháme asi 5 minut stát. Poté otočíme a 
necháme vychladnout. Druhý den dáme do chladné komory.  
 
Skleničky si předtím řádně vymyjeme. Kdo má myčku, může je dát do myčky. Poté 
si je dáme do elektrické trouby na 50 °C asi na 15 minut.  
 
Výroba domácích džemů má svou tradici. V dnešní době se k výrobě džemů vrací 
řada hospodyněk. Ovocné džemy využijeme v době, kdy není čerstvé ovoce, tedy v 
jarních a zimních měsících.  
 
V případě, že nemáte možnost si vypěstovat vlastní jahody, určitě ve vašem okolí 
fungují sběrny jahod, kdy si je můžete sami nasbírat a odvézt si je domů. 
Takže se toho milé hospodyňky nebojte a letos si připravte poctivý domácí džem. 
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Jahodová marmeláda 
 
Suroviny:  
 

 1 kg jahod 
 ½ kg želírovacího cukru 
 kyselina citrónová (nebo šťáva z citrónu) 

 
Postup: Omyté jahody dáme do hrnce, rozmačkáme a přelijeme troškou vody. Za 
stálého míchání vaříme, dokud nejsou jahody rozvařené. Vychladlé jahody 
prolisujeme přes síto a opět vaříme. Přidáme cukr a vaříme do zhoustnutí. Před 
koncem vaření přidáme citrónovou šťávu. 
 
Takto získanou marmeládu plníme do sklenic, které otočíme dnem vzhůru, aby se 
víčko přichytilo a necháme vychladnout. 
 
Ovocné sirupy jsou osvěžující nápoje, vyrobené z ovocné šťávy a cukru, případně 
kyseliny citrónové. Připravujeme je téměř ze všech druhů ovoce. To by mělo být 
zralé, nikoliv přezrálé.  
 
Jahodový sirup vyrábíme výjimečně ze zralých jahod nevhodných na kompoty. 
Šťávu získáme lisováním nebo vyluhováním cukrem. 
 
 
 
Jahodový sirup  
 
Podle starého receptu, který šetří co nejvíce aromatické a chuťové vlastnosti jahod. 
 
Suroviny:  
 

 1 kg jahod 
 900 g cukru 
 8-10 g kyseliny citrónové 

 
Postup: Plně zralé jahody provrstvíme cukrem a necháme v klidu stát na 
chladnějším místě 3 až 4 dny. Uvolněnou šťávu procedíme. Ke zbylým jahodám 
přidáme po scezení šťávy malé množství vody a mírným tlakem je vylisujeme. Oba 
podíly Šťávy slijeme, přefiltrujeme, zahřejeme až k mírnému varu a přidáme 
kyselinu citrónovou. Nalijeme do skleniček, které dobře uzavřeme a otočíme dnem 
vzhůru. 
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Bublaniny, dorty, řezy, rolády 
 

 
 
 
 
Jahodová bublanina 
 
Tento recept na výbornou bublaninu mám od své babičky. Dělám ji moc ráda a 
všem nám doma chutná. Vyzkoušejte ho, třeba se stane i u vás oblíbeným 
moučníkem na neděli. 
 
Suroviny:  
 

 500 g polohrubé mouky 
 250 g másla 
 6 vajec 
 300 g pískového cukru 
 1 prášek do pečiva 
 šálek mléka 
 500 g jahod 

 
Postup: Změklé máslo ušleháme s cukrem a žloutky do jemného krému, postupně 
přidáme trochu teplého mléka. Pak vmícháme mouku s práškem do pečiva a zbytek 
mléka. Těsto zlehčíme hustým sněhem ušlehaným z bílků. Plech vymastíme sádlem 
a vysypeme hrubou moukou nebo použijeme pečící papír. Těsto vlijeme na plech, 
urovnáme je, poklademe jahodami. Upečeme v troubě při 170 °C do růžova. 
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Lehké smetanové řezy s jahodami 
 
Suroviny: 
 
Těsto: 
 

 4 vejce 
 4 polévkové lžíce horké vody 
 150 g cukru 
 1 vanilkový cukr 
 80 g polohrubé mouky 
 80 g Solamylu 
 2,5 zarovnané lžičky kypřícího prášku 

 
Krém: 
 

 8 plátků želatiny 
 100 ml mléka 
 500 g měkkého tvarohu 
 80 g moučkového cukru 
 2 vanilkové cukry 
 500 ml smetany na šlehání 
 jahody 

 
Na potření:  
 

 300 ml smetany na šlehání 
 1 ztužovač šlehačky 
 cukr na doslazení 
 jahody na ozdobu 

 
Postup: Celá vajíčka se špetkou soli šleháme do pěny, přisypeme cukr a dále 
šleháme, pak postupně přidáváme sypké suroviny, které zašleháváme šlehačem na 
nízký výkon. 
 
Krém rychle tuhne, je dobré mít vše přichystané. Namočíme do vody želatinu, 
nakrájíme jahody, smícháme tvaroh s částí cukru, se zbylou částí cukru vyšleháme 
smetanu. Ohřejeme mléko a v něm rozpustíme želatinu, necháme trochu 
zchladnout a zašleháme do tvarohu, pak přidáme jahody a nakonec smetanu, krém 
hned rozetřeme na upečený piškot. 
Druhý den potřeme šlehačkou a dozdobíme. 



Jahodový receptář - Lenka Štveráčková & Andrea Bátovská 24 
www.ZdravaVyziva.info | www.MojeBrisko.cz | www.NaseBatole.cz 
 
Jahodové věnečky 
 
Suroviny:  
 
Těsto:  
 

 ¾ hrnku hrubé mouky 
 1 hrnek vody 
 7-8 lžic másla 
 4 vejce 
 špetka soli 

 
Krém:  
 

 1 hrnek rozmačkaných jahod 
 6 lžic moučkového cukru 
 2-3 lžíce ztuženého tuku 
 ½ kostky másla 
 ½ kostky rostlinného másla 

 
Postup: Vodu uvedeme do varu, vmícháme špetku soli a máslo. Když začne voda 
znovu vřít, pomalu do ní sypeme mouku a mícháme, až je těsto hladké, lesklé a 
nelepí se na vařečku a dno nádoby. Poté je odstavíme a necháme trochu 
vychladnout. Do vlažného těsta zapracujeme vařečkou postupně jedno vejce za 
druhým. Těsto dobře propracujeme. 
 
Cukrářským sáčkem tvoříme bochánky na tukem vymazaný plech a pečeme v horké 
troubě. Snažíme se troubu po dobu pečení neotvírat, pečeme asi 20 minut. 
Upečené věnečky ještě horké rozkrojíme. Po vychladnutí je plníme jahodovým, 
krémem a polijeme citrónovou nebo rumovou polevou. 
 
Příprava krému: Máslo, rostlinné máslo a cukr ušleháme ve šlehači do lehké pěny. 
Vmícháme do ní vychladlý ztužený tuk a jahody. Jahody musí mít pokojovou 
teplotu, jinak se krém srazí. 
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Jahodová roláda 
 
Suroviny:  
 

 5 vajec 
 120 g moučkového cukru 
 40 g mletých lískových oříšků 
 40 g hladké mouky 
 200 ml šlehačky 
 150 g jahod 

 
Postup: Z pěti bílků a špetky soli ušleháme sníh a postupně do něj zašleháme cukr. 
Opatrně vmícháme lískové oříšky a mouku. Těsto rozetřeme na plech vyložený 
papírem na pečení, vložíme do vyhřáté trouby a rychle upečeme. I s papírem 
překlopíme na vlhkou utěrku, stočíme a necháme vychladnout. Pak roládu opatrně 
rozbalíme, potřeme šlehačkou, pokryjeme kousky jahod, stočíme a dáme vychladit. 
 
 
Mandlový dort s jahodovou pěnou dle Ivety Fabešové 
 
Suroviny:  
 

 120 g krupicového cukru 
 7 žloutků 
 1 vejce 
 210 g najemno mletých mandlí 
 7 bílků ušlehaných dotuha 
 40 g rozpuštěného a vychladlého másla 
 tuk na vymazání formy 
 mouka na vysypání formy. 

 
Pěna:  
 

 250 ml smetany ke šlehání 
 1 sáček vanilkového cukru 
 450 g jahod 

 
Postup: Troubu si vyhřejeme na 180 °C. V míse mixujte elektrickým šlehačem cukr, 
žloutky a vejce alespoň 15 minut. Zlehka vmíchejte mleté mandle a nakonec 
ušlehané bílky a vychladlé máslo. Těsto nalijte do dortové formy a pečte asi 40 
minut. Dort po upečení nechejte úplně vychladnout a poté ho rozřízněte na tři 
části. Smetanu ušlehejte s vanilkovým cukrem. První korpus potřete smetanou a 
posypte nakrájenými jahodami, přiklopte druhým korpusem a postup opakujte. 
Nakonec celý dort potřete smetanou a ozdobte jahodami. 
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Jahodové želé řezy 
 
Suroviny:  
 

 5 vajec 
 120 g práškového cukru 
 120 g hladké mouky 
 na pomazání jahodový džem 

 
Jahodové želé:  
 

 4 dl vody 
 300 g práškového cukru 
 200 g jahodového protlaku 
 5 g želatiny 
 5 dl ušlehané smetany 
 červené potravinářské barvivo 

 
Příprava jahodového želé: Želatinu s cukrem rozvaříme ve vodě, mírně zabarvíme a 
asi 1 dl odložíme. Do zbylé želatiny vmícháme jahodový protlak, dobře 
rozmícháme a přidáme ušlehanou smetanu. 
 
Postup: Žloutky s cukrem utřeme do pěny, z bílků ušleháme tuhý sníh, který spolu 
s moukou do pěny vmícháme.  
 
Dva plechy vymažeme, vysypeme moukou a rozetřeme na ně těsto. Po upečení 
těsto z jednoho plechu pomažeme jahodovým džemem a na ně položíme druhé 
těsto (musí zůstat na plechu s vyššími okraji). Zalijeme připravenou želatinovou 
polevou (s jahodovým protlakem a šlehačkou) a necháme ztuhnout. Povrch 
potřeme obarvenou želatinou. Dáme vychladit do lednice. 
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Jahodová bábovka 
 
Suroviny:  
 

 5 vajec 
 80 g rozpuštěného másla 
 180 g moučkového cukru 
 180 g polohrubé mouky 
 ½ balíčku prášku do pečiva 
 ½ balíčku vanilkového cukru 
 šťáva a kůra z jednoho citronu 
 jahody 

 
Postup: Žloutky s cukrem, máslem a šťávou z citronu šleháme do pěny. Pak 
přidáme mouku, do které jsme vmíchali prášek do pečiva, vanilkový cukr a 
nastrouhanou citrónovou kůru, promícháme a nakonec zlehka vmícháme tuhý sníh 
z bílků. Těsto vlijeme do tukem vymazané a moukou vysypané formy a poklademe 
kousky jahod, které propadnou do těsta. V předehřáté troubě upečeme. Pak 
bábovku vyklopíme, posypeme moučkovým cukrem. Při krájení jahody dělají 
krásnou mozaiku.  
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Jahodové řezy s tvarohem 
 
Suroviny: 
 
Těsto:  
 

 6 žloutků 
 6 bílků 
 6 lžic pískového cukru 
 2 lžíce oleje 
 5 lžic polohrubé mouky 
 1 lžíce kakaa 
 jahody 

 
Krém:  
 

 500 g tučného tvarohu 
 1 vanilkový cukr 
 2 lžíce moučkového cukru 
 1 lžíce rumu 

 
Želé:  
 

 100 ml jahodového sirupu 
 400 ml vody 
 1 vanilkový puding 

 
Postup: Žloutky utřeme s cukrem. Do ušlehaného přidáme olej, polohrubou 
mouku a kakao. Těsto zjemníme sněhem. Upečeme ve vyhřáté troubě dorůžova. 
Korpus necháme vychladnout. Zatím si připravíme krém z tvarohu. Vyšleháme 
dohladka všechny suroviny. Rovnoměrně rozetřeme a poklademe na plátky jahod. 
 
Příprava želé: Do hrnce dáme vodu, sirup a jeden puding. Promícháme a vaříme do 
zhoustnutí. Necháme prochladnout. Nesmí nám příliš ztuhnout. Nalijeme na 
jahody a krém z tvarohu. Dáme přes noc do lednice ztuhnout.  
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Tip na výbornou kuchařku 
 
Iveta a české sladkosti 
 
Máte rádi domácí koláče, dorty, či 
cukroví? Hledáte neustále nové 
inspirace? Právě Vám je určena úžasná 
kuchařka Ivety Fabešové – Iveta a 
české sladkosti. Vůně vanilky, těsto 
upečené dozlatova, neodolatelné 
kombinace ingrediencí – to jsou 
Ivetiny domácí koláče, buchty, lehké 
nadýchané dorty, nejrůznější cukroví, 
dezerty, pečivo a osvěžující zmrzliny. 
Příprava je jednoduchá a zvládne ji 
každý, kdo si chce dopřát něco 
sladkého. Pod vedením nadšené 
cukrářky s chutí a nadšením upečete 
adventní věnec, broskvovo-třešňovou 
buchtu, české koláče, domácí perník, 
čokoládový dort, hruškové briošky, 
indiánky či jablkové vdolky... 
 
Kniha je doplněna bohatou fotogalerií,  
při které se vám budou sbíhat sliny a určitě neodoláte a pustíte se do pečení. 
 
Knihu můžete zakoupit zde: 
www.bux.cz/knihy/107306-iveta-a-ceske-sladkosti.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inspirace pro tvořilky-háčkařky:  
 
Jahodová čepička pro děti 
 
Materiál (barevné háčkovací příze):  
si můžete objednat v e-shopu  
 
www.MojeGalanterka.cz 
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Povoleno je kopírování, sdílení a volné šíření, … pro nekomerční účely. 
 
e-knihu Jahodový receptář můžete stahovat  
 na adrese:  www.ZdravaVyziva.info (menu -> Ke stažení) 
 
 Facebook:  www.facebook.com/ZdravaVyziva.info 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chcete-li i Vy přispívat svými články do magazínů www.MojeBrisko.cz, www.NaseBatole.cz, 
www.Predskolaci.cz . Napište nám. Rádi uveřejníme vaše příběhy, vlastní zkušenosti 
z těhotenství, zážitky z porodu, výchovy a rozvoje dětí. 
 
Stále hledáme nové autory a redaktory pro magazíny: 
www.MojeBrisko.cz (o těhotenství a mateřství) 
www.NaseBatole.cz (o dětech do 3 let) 
www.Predskolaci.cz (rozvoj a výchova dětí) 
Právě Vy tvoříte obsah webu. Informujte své přátele o možnosti této spolupráce! 
 
 
 


