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DÔLEŽITÉ - pre čo práve tieto recepty ? 

Lebo všetky tieto recepty sú vyskúšané človekom, ktorý nie je profesionálny kuchár, zvládol 
ich, prežil bez gastronomických problémov a jeho EGO narástlo okamžite po tom, ako tieto 
pokrmy ochutnali jeho rodinní príslušníci, susedia, profesionálny kuchár a poštárka, čo 
roznáša doporučené listy. 

Domáca vegeta 

V receptoch tejto výberovej kuchárky sa 
často používa vegeta. Avšak to nie je 
vegeta, ako ju poznáme dnes, ale ako ju 
niekedy vyrábali v Juhoslávii, predtým, ako 
sa začala vyrábať hromadne v chemických 
závodoch. Takúto vegetu si môžete vyrobiť 
doma aj sami. Každý rok počas jesene-zimy, 
keď už sa kúri a plody záhrady máme 
k pivnici, prípadne u rodičov na dedine.  

Zloženie: 
1 kg mrkvy,  
1 kg petržlenu,  
0,5 kg kalerábu,  
0,5 kg zeleru,  
0,5 kg cibule,  
1-2 hrste sušenej petržlenovej vňate,  
1-2 hrste sušenej zelerovej vňate,  
1-2 hrste sušený ligurček lekársky - maggi,  
1 kg soli 

Postup: 
Čerstvú zeleninu pomlieť na mäsovom mlynčeku a miešať so soľou. Rozložiť na cca 4-5 
plechov a dať sušiť, hoci aj na radiátor. Ráno a večer zamiešať. Vysušiť by sa mala do 3-4 
dní, keď sa málo kúri, tak aj dlhšie. Keď už je zmes riadne vysušená, ešte ju na hodinu dať do 
rúry na cca 50 stupňov, nech sa dosuší na úplné maximum. Potom pridať usušenú 
petržlenovú, zelerovú a ligurčekovú vňať a znova pomlieť na mlynčeku. Kto chce, môže 
pridať cesnakový alebo aj hubový prášok. Táto vegeta je vhodná aj na maslový chlieb a do 
nátierok, do mäsa, do polievky.  
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Jemná biela hustá krémová luxusná cibuľačka 

Luxusnú a exkluzívnu polievku si už nedáte len v 5 hviezdičkovej reštaurácii na poradovník 
vo Francúzsku. Receptúra bola prezradená, môžete si ju urobiť aj doma. Za tento recept dám 
ruku do ohňa, stál ma jeden večer s profesionálnym kuchárom, ktorého som musel opiť, aby 
ho prezradil a verte mi, zvládol veľa, je to východniar. 

 
 Zloženie: 
100g masla 
1 veľká červená cibuľa (alebo šalotka) 
1 veľká žltá cibuľa 
2 strúčiky cesnaku 
1,5 litra zeleninového vývaru 
štipka soli 
4 stredne veľké zemiaky 
1 polievková lyžica (PL) domácej vegety  
cca 1 dl smotany na šľahanie 
2 PL hladkej múky na zahustenie 

 
 
Postup: 
Obe cibule osmahneme do sklovita aj s nakrájaným cesnakom na masle (NESOLÍME ešte). 
Cibuľu nemiešať divoko, musí sa trošku pripiecť a pustiť "cukor". Keď cibuľa chytí farbu - 
mierne do žltohneda, tak zaliať vriacim zeleninovým vývarom (môže byť aj z bujónu). Teraz 
môžeme osoliť a okoreniť (trošku). 
 
Pridáme na kocky (cca 1x1 cm) pokrájané dva zemiaky. Necháme variť 15 minút. 
 
Medzitým dáme do druhého hrnca variť aj zvyšné 2 zemiaky (rovnako nakrájané). Pozor, 
zemiaky dáme do už vriacej a osolenej vody. Nie do studenej, lebo by sa ich chuť vyvarila do 
vody. Do misky dáme smotanu, prilejeme toľko isto vody, dáme 2 PL hladkej múky a 
vymiešame do hladka. 
 
Polievku rozmixujeme ponorným mixérom a pridáme smotanu s múkou. Dochutíme vegetou, 
necháme prejsť varom, pridáme uvarené zemiaky a necháme vychladnúť pri podávaní 
môžeme posypať opraženými slnečnicovými semiačkami (nasucho na panvici), alebo 
krutónkami. 
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Mrkvová krémová polievka (hustá) 

Mrkvový krém - hustá polievka z mrkvy - skoro ako pre bábätká 
 
Zloženie: 
(cca 1,5-2 litre vody) 
6ks veľké mrkvy 
1 ks petržlen  
1 cibuľa - väčšia 
2 PL oleja 
1 ČL vegety 
soľ (podľa chuti) 
1 bujón (najlepšie zeleninový) 
krutóny na vrch, alebo niečo podobné 
opražené slnečnicové semiačka na vrch 

 
 
Postup: 
Na oleji opražíme nadrobno nakrájaný petržlen, cibuľu, a polovicu mrkvy (3 ks). Podlejeme 
vriacou vodou, pridáme vegetu a dusíme tak 15 minút. Medzitým dáme uvariť druhú polovicu 
mrkvy nakrájanú tak na menšie kúsky (asi ako hrášok) s bujónom. Pozor, nakrájanú mrkvu 
dáme variť do vriacej vody a nie do studenej, ktorú privedieme do varu. Rozdiel na chuti je 
dosť podstatný. 
 
Keď sa nám orestovaná zelenina v prvom hrnci uvarí, rozmixujeme ju ponorným mixérom, 
dochutíme podľa potreby soľou a pridáme uvarenú mrkvu z druhého hrnca (bez vody, kde sa 
varila). 
 
Pri podávaní ju môžeme posypať krutónkami, ale veľmi dobré sú aj na suchej panvici 
opražené olúpané slnečnicové semiačka) 
 
Typ 1:  
Pozor, niekto nemusí mať petržlen rád, vtedy ho odporúčam vynechať, lebo ho tam cítiť. Ja 
ho ale v tejto forme milujem. 
 
Typ 2:  
Na záver môžete polievku pokvapkať pár kvapkami citrónu, alebo pomaranča (toho môže byť 
aj viacej) Dodá to polievke zaujímavý podtón.  
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Fazuľová polievka 

Keď je hustá, druhý chod ani netreba. Dočítate sa, ako ju spraviť tak, aby sme minimalizovali 
následnú tvorbu plynov. Otázne však je, či je to žiaduce. Čo by to bolo za fazuľovú polievku, 
keby sme po nej „neodfukovali“ ? ☺  

 
Zloženie: 
cca 300 gramov fazule (najlepšia) 
koža zo slaniny (stačí asi ako dlaň) 
2 bobkové listy 
1 nožička údenej klobásky 
1-2 zemiaky (nemusia byť) 
1 smotana na šľahanie 
2 PL múky 
1 ČL (najlepšie domácej) vegety 
1 zeleninový, alebo hovädzí bujón 
1/2 ČL soli 
5 PL octu + 8-9 PL cukru (áno, naozaj až 9) 

Postup: 
Fazuľu (najlepšie mrazenú - suchá nie je taká dobrá - ale môže byť) dáme večer do cca 3 
litrového hrnca namočiť. Na druhý deň, keď ideme variť, vodu zlejeme, fazuľu ešte 
prepláchneme a dáme variť do čistej vody. Bude menej plynov a tá voda nie je až tak zdraviu 
prospešná. Fazuľa je v podstate nejedlá a až varením sa z nej stáva jedlý a zdraviu prospešný 
produkt (hlavne vláknina).  
 
Fazuľu teda na druhý deň dáme do čistej vody, pridáme kožu zo slaniny, bobkový list a 
varíme pomaly tak 1,5 hodiny. Nie každá fazuľa sa tak "rýchlo" uvarí, preto treba ochutnať a 
variť, až kým nezmäkne. 
 
Keď je fazuľa už takmer uvarená, pridáme nakrájané zemiaky, vegetu, bujón a soľ a varíme, 
až kým sa zemiaky celkom uvaria.  
 
V miske do hladka vymiešame smotanu a múku. Ak sa nám nedá dobre vymiešať, môžeme 
pridať trošku studenej vody. Najlepšie sa vymieša ponorným mixérom. 
 
Pridáme do polievky a necháme zovrieť. Keď polievka znova zovrie, ochutíme zohriatym 
octom a cukrom. 
 
Klobásku nakrájame na kolieska, opražíme na panvici a pridáme do hotovej polievky. Bude 
oveľa lepšia :-)  
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Talianske krémové šafránové rizoto 

Krémové rizoto, ktoré môžu aj deti (bez vína). Šafrán a dobrý syr je však nenahraditeľný. 
 
 Zloženie: (Na dve porcie) 
20 + 50 gramov masla 
jednu cibuľu (ale nemusí byť - deti nie vždy radi 
vidia cibuľku v jedle) 
cca 125g ryže (najlepšia je ARBORIO) 
cca 0,1 litra vriaceho vývaru  
1 sáčok šafránu (cca 0,12 gramu) - dá sa kúpiť 
pod značkou KOTANYI 
cca 50 gramov nastrúhaného syra PARMEZAN, 
alebo lacnejšieho syra GRANA PADANO, alebo 
PECORINO (tvrdý ovčí). 

Postup: 
Na troške masla (20g) osmahneme cibuľu a pridáme ryžu. Ak nedávame cibuľu, rovno 
pridáme ryžu a trošku osmahneme. Pozor, ryžu pred prípravou za žiadnych okolností 
NEOPLACHOVAŤ, lebo podstata talianskeho rizota spočíva v tom, že sa LEPÍ a je krémové. 
Akonáhle trošku osmahneme ryžu, podlejeme vriacim vývarom - ale len toľko, aby sa ryža 
celá ponorila - nemala by veľmi plávať (len trošku). Pomaly miešame a necháme odpariť tú 
trošku vývaru, čo sme nechali navyše. Keď sa vývar odparí, pridáme zase trošku naberačkou 
(vývar by mal stále pomaličky vrieť vedľa na sporáku). Varíme, podlievame, varíme, 
podlievame, ..... Sem-tam ochutnáme. Do malého hrnčeka (ja mám pohárik na presso) počas 
miešania a varenia vysypeme tú štipku šafránu zo sáčku a zalejeme troškou vývaru, nech sa 
pekne uvoľnia chute. Keď už sa nám zdá, že ryža je hotová a aj vývar sme minuli, pridáme 
maslo (50 gramov), necháme rozpustiť. Primiešame šafrán a nastrúhaný syr a rizoto je hotové.  
 
Moja dcéra má rada kukuricu Bonduelle a preto jej tam dávam aj túto kukuričku (ešte pred 
tým, ako na konci zamiešam maslo). Konzistencia rizota by mala byť taká, že sa mierne 
rozteká k okrajom taniera.  
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Kotlíkový guláš pre 30 ľudí 

Páči sa Vám ?  
 
Guláš si privlastňuje veľa národov, ako svoje národné jedlo. Je jedno, kto ho vymyslel, 
hlavne, že nám chutí a zasýti hordy :-) 
 
 Zloženie: 
3 kg hovädzieho mäsa, 
3 kg bravčového mäsa, 
6 kg cibule,  
5 + 1 kg zemiakov, 
3/4 kg údenej slaninky, 
1/2 kg masti, 
2 pivá, 
3 ks 7 dl. pohárov leča, 
1 vrecko - gulášové korenie, 
1 vrecko - sladká paprika, 
1/2 vrecka pálivá paprika, 
3/4 vrecka mleté korenie,  
3-4 feferónky, 
1/3 vrecka majoránky,  
3-4 bobkové listy, 
soľ,  

Postup: 
Napriek tomu, že sem ide pivo, varením sa alkohol odparí a ostane len B vitamín. Vhodný aj 
pre deti. 
 
Nadrobno pokrájanú slaninku roztopiť, pridať masť, do zmäknutia dusiť cibuľu vo vlastnej 
šťave, pridať 1/2 alebo aj celé vrecko sladkej papriky - všetko za stáleho miešania!, pridať 
hov. mäso - dusiť stále bez vody, v príp. potreby pivo, keď je polomäkké, pridať brav. mäso a 
pochutiny, stále dusiť vo vl. šťave a pive, postupne pridávať vodu a zemiaky na rozvarenie,  
lečo alebo čerstvú zeleninu, nakoniec ostatné zemiaky a vodu - aby bolo spolu 15-20 litrov 
gulášovej masy (podľa hustoty) 10 min. pred odstavením, keď je mäso mäkké a zemiaky 
skoro uvarené dochucovať.  
 
Podávať s chlebom 3-4 pecne. 

Dobrú chuť! 
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 Pomaly pečená kačka 
Šťavnatá kačka chutí skoro každému. Jeden by povedal, že je ťažké spraviť dobrú kačku. 
Posúďte sami. Neodvážil som sa sem odfotiť celú, lebo už aj malý kúsok spôsobuje nadmernú 
produkciu slín, predstavte si, čo by s Vami spravila celá kačka. 
 

Zloženie: 
Jedna celá kačka (bez vnútorností).  
1 PL soli,  
1 ČL mletej rasce,  
1 dl vody, 
2 PL medu 

Pozor: 
Kačka by mala mať minimálne 2,5 kg. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Postup: 
Kačku večer dáme do JENSKEJ misy (nie JÁNSKEJ, lebo je z mesta JENA) nasolíme a 
porascujeme poriadne. Nebojte sa toho, spravte jej riadnu masáž. Prikryte ju, dajte ju do 
chladničky a nechajte soľ a rascu cez noc pracovať. Ráno si nastavte budík na 6:00, dajte 
prikrytú kačku do rúry na max 120-125 stupňov, podlejte 1dl vody a choďte si ešte na 2-3 
hodinky zdriemnuť. Kačku vyberieme o 4 hodiny (čiže o 10:00), zlejeme tuk a šťavu a 
necháme ju v mise "nasucho". Kačka je už v podstate hotová a preto ju veľmi opatrne otočíme 
potrieme polovičkou medu. Odokrytú potom ešte zvrchu pripečieme na cca 180 stupňoch, 
kým nechytí zlatú farbu. Čas záleží hlavne od typu rúry, treba si to odsledovať. spravidla je to 
medzi 10 a 20 minútami. Pozor, keď sa začne sfarbovať povrch (aj vďaka medu), tak treba 
znova otočiť na chrbát, a zopakovať procedúru s medom a zapekaním. Hotovo. Ak má kačka 
podstatne viac, ako 2,5 kg, tak na každé kilo pridajte 1 hodinku pri tých 125 stupňoch. 
Nebojte sa, kačka sa nevysuší a bude krásna šťavnatá. 
 
Niekto má rád kačku s knedľou, niekto s teplým čerstvým chlebom, niekto s rizotom 
pripraveným z výpeku bez masti. To už je ale na vás :-) 
 
Pri takomto pečení sa pekne vytopí masť, ktorú potom neskôr môžete použiť namiesto oleja, 
alebo masla (guláš, perkelt, praženica, ...). Treba len dať pozor, aby ste ju uskladnili v 
NAOZAJ ČISTOM zaváraninovom pohári. Masť sa od šťavy pekne dá oddeliť a šťavu (bez 
masti) môžete použiť na uvarenie fantastického rizota, neprídete ani o gram chute.  
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Domáca luxusná huspenina 

Huspenina nemusí byť to mastné, tučné a neforemné jedlo, v ktorom nič dobré nevidno. Chutí 
aj mojej dcére a deti dnes takéto veci veľmi nejedia. 
 

 Zloženie: 
1 zadné bravčové údené koleno (veľa mäsa) 
5 kg čistých bravčových koží bez slaniny 
10 litrový hrniec 
0,5 kg nakrájanej pražskej (alebo inej) šunky 
3-4 mrkvy 
5-6 uvarených vajec 
0,5 kg klobásky 
1,5 PL soli 
1 PL červenej sladkej papriky 

Postup: 
Najlepšie je pustiť sa do toho skoro ráno, alebo okolo 16:00 (nočná akcia) 
 
Do 10 litrového hrnca nalejeme vodu, pridáme soľ, kože a trošku narezané (na miestach tuku) 
koleno. Keď voda zovrie pozbierame penu, ktorá nám pekne vynesie na povrch veci, ktoré 
nechceme. Potom stíšime a necháme variť cca 6-7 hodín (veľmi pomaličky) všetky ostatné 
procesy sa dejú súbežne počas varenia. Niekedy uprostred varenia do toho strčíme mrkvu a 
uvaríme ju v tom vývare (cca na 15 minút). Zhruba po 3-4 hodinách (od začiatku) opatrne 
vyberieme veľkým cedítkom koleno - malo by sa už rozpadať. Necháme trošku vychladnúť, 
rozoberieme. Kosti môžme už vyhodiť, ale kožu a mastné veci dáme naspäť do hrnca - v nich 
je ešte veľa kolagénu. Pol hodinu pred dovarením pridáme klobásku uvaríme ju (potom 
vyberieme a nakrájame na kolieska). Pridáme práškovú červenú papriku. Paprika má tú 
vlastnosť, že sa rozpustí len v tuku. Zafarbí nám preto tuk na povrchu uvarenej huspeniny. 
Vyberieme všetky kože, ktoré by sa už teraz mali dať krájať aj uvarenou mrkvou (nemusíte 
skúšať) a pozbierame do červena zafarbenú masť z povrchu. Tu by som huspeninu ochutnal a 
možno podľa potreby ešte dosolil - ak je treba. 
 
Kože (bez tuku) by som odložil do iného hrnca a dal niekomu, kto má doma psa - lahôdka na 
dlhé zimné večery.  
 
Číru a čistú huspeninu rozlejeme do misiek, kam sme už predtým narozdeľovali uvarené 
údené koleno, polovičky (alebo štvrťky) uvarených vajíčok, nakrájané kolieska uvarenej 
mrkvy, kolieska klobásky a do valčekov zrolovanú pražskú (alebo inú) šunku. Necháme na 
studenom mieste (balkón je ideálny) vychladnúť a stuhnúť. 
 
Tradícia hovorí, nakrájať cibuľku, pokvapkať octom (alebo citrónom) a mňamka je hotová. 
Táto huspenina je však taká pekná a dobrá, že na ocot a cibuľu nie vždy ostane čas :-). 
 
Dobrú chuť!  
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Kurací perkelt na smotane s haluškami 

Jedlo môjho detstva. Kedykoľvek ho jem, vraciam sa do detstva :-) 
 
Zloženie: 
cca 1 kg kuracie stehná (horné, dolné, 
akékoľvek) 
2 PL bravčovej, alebo kačacej masti 
2-3 väčšie cibule 
1 čl soli 
1 PL mletej sladkej papriky 
3 ks nové korenie celé 
2 bobkové listy 
1 sladká smotana 
1 čl vegety (domáca je najlepšia) 
2 PL hladkej múky 

 
Postup: 
Cibuľu nakrájame a dáme restovať na masti (alebo aj oleji - čo už). Pomaličky miešame, aby 
sa nepripálila, ale zase nie veľmi divoko, nech sa len pekne restuje. Keď nám cibuľa 
spriehladnie a začne žltnúť, až mierne hnednúť, tak môžeme pridať soľ, stíšime plameň, 
pridáme papriku a okamžite zamiešame. Mäso pridáme hneď, ako sme zamiešali papriku, 
lebo, keby sme váhali, paprika môže zhorknúť. Podlejeme vriacou vodou, ale len toľko, aby 
sme do 3/4 zakryli mäso (naozaj netreba viac). Pridáme bobkový list, nové korenie, vegetu, 
zakryjeme a necháme pomaličky dusiť a pobublávať tak 40 minút. (Za ten čas si môžete 
spraviť halušky, alebo cestoviny). 
 
K smotane pridáme trošku vody, múku, dobre vymiešame a pridáme do hrnca. Necháme 
prejsť varom a odstavíme z plameňa. Hotovo. Podávame až po 10 minútach - nech sa pekne 
spoja chute.  
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Pečený králik na provensálskych bylinkách 

Pečený zajac - neuveriteľne šťavnatý a návykový recept. Recept vznikol náhodou v roku 
2004, ale už má svoj veľký fanklub :-) 

 
Zloženie: 
1 zajac,  
údená slanina,  
4 veľké cibule,  
cca 60g masla, karí korenie,  
soľ, provensálske korenie,  
drvené čierne korenie 

 
 
 
 
 

 
Postup: 
Cibuľu nakrájame na štvorčeky cca 1 cm veľké. osolíme, pridáme 1/2 čl soli 1/4 čl karí 
korenia a provensálske korenie a necháme dusiť na troške masla a cca 1dc vody. 
 
Medzitým rozporciujeme králika, prešpikujeme slaninou osolíme, okoreníme provensálskym 
a drveným čiernym korením a na masle rýchlo opečieme tak, aby sa mäso stiahlo.  
 
Na maslom vymastený (a nešetrite maslom) pekáč (alebo jenskú misu) naukladáme kúsky 
králika. Na každý kúsok dáme tenký plátok slaniny. Na vrch dáme udusenú cibuľu. Cibuľa by 
mala byť na mäse, aby ho celé prikryla. Mäso zostane šťavnaté a nevysuší sa. Pečieme v rúre 
pri 200 stupňoch zakryté cca 30 minút. Podlejeme cca 1 dl vriacej vody a pečieme zakryté 
ďalších 60 minút - 90 minút (záleží od rúry). Ak je mäso dobre prikryté cibuľou, netreba ho 
počas pečenia vôbec podlievať. Ako príloha je vhodný chlieb. Mäso je vynikajúce a šťava 
ešte lepšia. Pozor, tento recept je vysoko nákazlivý :-)  
 
TYP:  
Na konci pečenia môžeme mäso vybrať a udusenú ochutenú cibuľu rozmixovať a mäso vrátiť. 
S čerstvým chlebom je to delikatesa. Mám pocit, že je to ešte lepšie, ako s knedľou. 
 
Poznámka:  
Namiesto zajaca môžete použiť kuracie stehná, z ktorých ste stiahli kožku. Mäso je ešte 
lahodnejšie. Pri kuracom mäse netreba toľko vody na podlievanie mäsa  
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Kuracie stehná na kyslej kapuste 

Výrazná chuť kapusty kontrastuje s krémovou konzistenciou zemiakového pyré s bylinkami. 
Tento recept vznikol náhodou systémom „čo nám ostalo v chladničke“ Bol tam balíček 
chladených stehien, kúsok masla a na spodku trošku mlieka. Ani Harry Potter by nevyčaroval 
z toho lepšie jedlo ☺ No dobre, trošku veci bolo aj v komore ☺ 

Zloženie: 
2 PL oleja 
2 cibule 
2 čl mletej červenej papriky 
1 kg kyslej kapusty 
0,5 l vývaru 
1 pretlak (cca 100 gramov) 
4 ks horných kuracích stehien 
bez kože (z nich uvarte vývar - 
polievku 0,5 litra) 
 
 

 

 

Pyré: 
1,5 čl soli 
1 kg zemiakov 
nakrájaná pažítka (alebo medvedí cesnak) 
nakrájaná petržlenová vňať 
2 PL masla 
1 dl zohriateho mlieka 

Postup: 
Nadrobno nakrájanú cibuľku osmahneme do sklovita na oleji. Stiahneme plameň, pridáme 
mletú papriku, zamiešame a okamžite pridáme vyžmýkanú nakrájanú kyslú kapustu. Kto má 
rád kapánek kyslejšie (Ja áno), tak môže pridať trošku šťavy z kapusty (Ja som pridal 1 dl). 
Podlejeme vriacim vývarom, pridáme pretlak, dobre zamiešame a vložíme kúsky stehien (aj s 
kosťou). Prikryjeme a necháme POMALIČKY dusiť tak 60-70 minút. 
 
Zemiaky očistíme (to ste nečakali), nakrájame a dáme variť do osolenej vody. Odporúčam 
zemiaky dať do prázdneho hrnca, pridať soľ a zaliať vriacou vodou z kanvice a následne 
variť. Ak dáme zemiaky do studenej vody, vyvarí sa nám chuť do vody a zemiaky budú o dve 
triedy "slabšie". Z uvarených zemiakov (cca 10-12 minút) zlejeme vodu, pridáme maslo, 
zohriate mlieko a rozmixujeme ponorným tyčovým mixérom. Nakoniec primiešame 
nakrájané bylinky.  
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Rezne v trojobale s fintou „FŇ“ 

Klasický rezeň v trojobale vylepšený na ľahko stráviteľné a diétne jedlo. Už aj obrázok 
naznačuje, že Vám spálený olej, alebo masť nebude stekať po brade. 

 
Zloženie: 
Kuracie prsia 
vegeta (najlepšie je domáca) 
hladná múka 
3 vajíčka 
hladká múka 
strúhanka 
 
 

 

 

 

Postup: 
Pripravíme si kuracie prsia. Rozkrojíme ich naplocho. Nerozklepávame ich. Kuracie prsia sú 
veľmi jemné neničme ich rozklepávaním. Rozkrojené prsia ochutíme vegetou a obalíme 
postupne v múke, vajíčku a nakoniec v strúhanke. Dáme ich vyprážať na rozpálenú panvicu s 
olejom. Olej je len do polovice mäsa. Vyprážame z každej strany cca 5 minút. Dajte pozor, 
aby plameň nebol veľmi silný, lebo sa nám strúhanka môže spáliť.  

 
A teraz FINTA „F Ň“: 
Na vedľajšom horáku nám vrie voda a keď vyberieme hotový rezeň z panvice, ponoríme ho 
na 2-3 sekundy do vriacej vody. Rezeň nám zašuští a zbaví sa prebytočnej masti oveľa 
účinnejšie, ako papierovou servítkou. Vriaca voda sa z rezňa do pár sekúnd vydarí a neostanú 
mokré.  
 
Netrpí žlčník a keď tých rezňov nezjeme 5, tak ich môžeme aj počas diéty, napriek tomu, že 
sú vyprážané :-)   
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Uhorkový šalát s jarnou cibuľkou 

Sladkokyslá zálievka na tento šalát je vhodná aj na kapustové mrkvové a všetky šaláty tohto 
typu 
 

  

Zloženie: 
cca 8 ks väčších uhoriek nakladačiek, alebo 3 ks šalátových uhoriek. 
2-3 jarné cibuľky (hlavne zelená vňať. 
3 PL octu 
5 kopcovitých PL kryštálového cukru 
soľ 
4 dl studenej vody 

Postup: 
Najprv si rozpustíme cukor vo vode (príprava zálievky). Potom si očistíme a nastrúhame 
uhorku na jemné plátky, nakrájame vňať jarnej cibuľky a trošku osolíme. Do zálievky, kde sa 
už medzitým rozpustil cukor, pridáme ocot, dobre zamiešame a zalejeme nakrájané uhorky, 
alebo inú zeleninu. 
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Nivovo cesnaková nátierka 

Nivová nátierka s cesnakom. Nedá sa s ničím porovnať. Úplne iná chuť, ako všetko ostatné. 
Kľudne ju spravte aj na spoločenský večierok. Je naozaj vynikajúca a keď si dá každý, tak sa 
aj bozkávať môžete. A dá si určite každý. 

 
 Zloženie: 
200g masla (môže byť aj RAMA),  
200g syrokrému,  
150-200 plesňového syra Niva,  
5 strúčikov cesnaku 
1 PL Tatárky 

 
 
 
 
 
 
 

 
Postup: 
Cesnak pretlačíme a vymiešame s maslom a syrokrémom. Keď je zmes homogénna 
(jednoliata a jednofarebná) vmiešame do nej nakrájanú Nivu. Nivu dávajte vždy až na koniec, 
aby v nátierke zostali hrudky. Je tak lepšia. Soliť ju netreba vôbec, lebo Niva je dosť slaná. 
Nakoniec zľahka zamiešame Tatárku.  
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Syrovo šunková roláda 

Syrová roláda vhodná na párty, studené misy, catering, jednohubky. Radšej si ale urobte dve. 
Neviem čím to je, ale míňa sa veľmi rýchlo. Myslel som si, že sa tak rýchlo odparuje len 
alkohol a vriaca voda, ale budem musieť pridať medzi tieto „odparovače“ aj túto roládu. 

Zloženie: 
- 400g syr (45% tuk v sušine) 
- cca 150 gramov šunky 
- 2 vajíčka uvarené natvrdo 
- 100 gramov Bambino,  
   alebo Karička v črievku 
- 100 gramov tradičného masla  
- natenko nakrájané pásiky  
  červenej papriky 
- pažítka (môže byť aj iné – medvedí 
  cesnak, bazalka, petržlenová vňať) 
- trošku soli. 

 
Postup: 
Syr je najlepšie kúpiť balený v takom množstve (Dá sa kúpiť rovno v Lidli 400 gramový 
vzduchotesne zabalený. Syr (vzduchotesne - alebo syrotesne) dáme do hrnca s vodou variť. 
Keď začne vrieť, stíšime plameň na horáku a necháme pomaly prebublávať 15 minút. Syr sa 
totiž musí zohriať rovnomerne a celý. 
 
Medzitým si pripravíme plnku: 
Nastrúhame uvarené vajíčko a dôkladne vymiešame s maslom, syrokrémom a trošku osolíme. 
Po 15 minútach prebublávania vyberieme syr z vriacej vody, otvoríme z obalu a dáme 
najlepšie rovno na pracovnú dosku v kuchyni a rozvaľkáme. POZOR, od momentu vybratia 
syra z vody máte zhruba 3-4 minúty na dokončenie. Vylejeme teda poloroztečený syr na 
pracovnú dosku a rozvaľkáme do tvaru obdĺžnika. Dlhšia strana je otočená ku nám. Rýchlo 
poukladáme šunku. Šunku poukladáme len do prvej polovice (po dĺžke). Rozotrieme plnku. 
Mala by byť trošku teplejšia, aby sa dobre rozotierala a neodoberala príliš veľa tepla zo syra. 
Na druhom konci necháme asi tak 10 cm čistého syra - tam nepôjde plnka. Rýchlo zrolujeme 
a necháme ju v chladničke (na najspodnejšej poličke) vychladnúť a stuhnúť.  
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Vajíčková nátierka 

Lahodná jemná a krémová vajíčková nátierka. Mysleli ste si, že najlepšie „šupy“ sú po 
fazuľovej polievke ? Nebudem vás presviedčať, že to tak nie je, vyskúšajte a sami zmeníte 
názor ☺. 

 

Zloženie: 
- 100g syr v črievku (alebo mäkké trojuholníky) 
- 150g masla (Rama alebo odmäknuté "normálne" maslo) 
- 1 stredná cibuľa 
- 4 vajíčka 
- plnotučná horčica 
- soľ 

Postup: 
Dáme variť vajíčka natvrdo. Kým sa uvaria, nakrájame cibuľku na drobno a poriadne 
vymiešame maslo, syr a horčicu skoro až do peny (môžeme použiť aj ručný mixér). Uvarené 
vajíčka ošúpeme a oddelíme žĺtky od bielkov. Žĺtky priložíme k pene a ešte poriadne 
premiešame. Pridáme cibuľku a zľahka premiešame. Nakoniec pridáme bielka, ktoré 
strúhame cez mriežku na zemiaky (zemiakový šalát) a veľmi zľahka ich primiešame, aby sa 
nám nepomačkali a ostali krásne veľké kúsky. Podľa chuti dosolíme. 
Podávame s chlebíkom, rožkami, bagetami, ako obľúbené jednohubky. 
 
Dobrú chuť.  
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 Doma vyrobená bryndza 

Najlepšia bryndza je vyrobená v máji (májová), ale dá sa vyrobiť celú sezónu (pokiaľ ovečky 
dávajú mlieko) 

 
 Zloženie: 
1 kg ovčieho syra 
20 gramov soli 

Postup: 
Základný recept je z jedného kila a v 
podstate len udáva pomer 50:1 
(syr:sol). 
 
Kúpite si čerstvý ovčí syr (je mokrý a 
vrždí - mňam) Najprv ho necháme 
vyzrieť 4-5 dní v chladničke. 
Najlepšie v starej klasickej plienke, 
alebo plátne. 
 

Syr musíte nechať "zrieť" zabalený v tom plátne v chladničke zo 4-5 dní. Každý deň ho 
musíte ráno a večer z chladničky vybrať, plátno vyžmýkať (odstrániť tekutinu, syr poutierať. 
Najlepšie je, keď ho poutierate aspoň raz za deň čistou handrou, namočenou vo veľmi slanej 
vode - soľ zabráni vzniku plesni na povrchu syra. Po dozretí (cca 4-5 dní) treba syr nakrájať 
na také kusy, aby sa Vám vmestil do mlynčeku na mäso. Pomelieme, pridáme potrebné 
množstvo soli (50:1), riadne vymiesime (rukami) a uložíme do uzatváracích sáčkov - najlepšie 
tak po cca 200 gramov. Takto naporciovanú bryndzu poukladáme do mrazničky a vydrží celý 
rok. 
 
Nezabudnite jednu porciu zobrať susedom, do týždňa sa Vám to vráti v podobe nejakej inej 
dobroty :-)  
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Vavina roláda 

Túto roládu som nevyskúšal, ale kamarát Matej(12 rokov) ju doma robí a vyzerá veľmi dobre. 

  

Zloženie: 
6 vajec, 
6 PL polohrubej múky, 
6 PL kryštálového cukru, 
1 bal. prášku do pečiva, 
1 bal. vanilkového cukru, 
malinový džem 

Postup: 
Z bielkov vyšľaháme tuhý sneh a pridáme cukor. Do snehu postupne pridáme všetky žĺtka. 
Nakoniec primiešame opatrne múku s práškom do pečiva. Cesto vylejeme na plech, ktorý sme 
vystlali papierom na pečenie. Pečieme pri 180 st. 20 minút. Po upečení papier opatrne 
stiahneme (najlepšie ide, ak upečené cesto aj s papierom položíme na pár minút na vlhkú 
utierku). Vychladnuté cesto natrieme rovnomerne vrstvou malinového džemu a zrolujeme do 
rolády. Povrch posypeme vanilkovým cukrom. 
 
Dobrú chuť :)  
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Rafaelo doma (nezamieňať s Raffaellom) 

Recept pre deti, stačí pripraviť ingrediencie a máme od nich na hodinku pokoj. 
 

 

Zloženie: 
20 dkg práškového cukru 
20 dkg sušeného mlieka 
1 Hera 
1 dl teplej vody 
4 tortové oblátky (veľké) 
15 dkg kokosovej múčky 

Postup: 
Oblátky pomlieť, pridať cukor a ostatné prísady, vyformovať guľky a obaliť v kokose.  
Skladovať v chladničke 
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Rafaelo rezy 

Domáce rafaelo má mnoho podôb. Toto nie sú guľky, ale chuťovo je to vynikajúci zákusok a 
aj keď to nie je 100% rovnaká chuť, asi najviac ju charakterizuje práve Rafaelo. 
 

Zloženie: 
Na korpus: 
5 bielkov 
250 g cukru 
100 g strúhaný kokos + 50 g práškového cukru 
100 g hladkej múky 
2 lyžičky prášku do pečiva 
1,5 dl smotany na šľahanie + 2PL cukru 
 
 

 

Krém : 
5 žĺtkov 
150 g cukru 
40 gramov (2 sáčky) vanilkového cukru 
2 PL hladkej múky 
3 lyžice kukuričného škrobu 
4 šálky mlieka 
250 g čerstvého masla (alebo mascarpone) 

Postup: 
Z bielkov vyšľahajte sneh, pridajte strúhaný kokos s cukrom, prášok do pečiva  
Mix bielky s cukrom do tuha , pridáme kokos s cukrom, múku, s práškom do pečiva, dobre 
vymiešame a dáme upiecť na plech do vyhriatej rúry 20 minút pri teplote 180 °C. 2 PL cukru 
necháme rozpustiť v sladkej smotane a toto rovnomerne vylejeme na čerstvo vytiahnutú 
upečenú piškótu. Piškóta vsiakne do seba smotanu a rýchlo vychladne. 
 
Krém:   
Vymiešajte žĺtky s cukrom do svetložltého krému, pridáme trošku (4 PL) mlieka, múku, škrob 
a vanilkový cukor. Vymiešame. Nechajte zvyšok mlieka variť, znížte teplotu a pridajte 
vyšľahané vajíčka a za stáleho miešanie pomaly priveďte do varu, kým krém úplne zhustne. 
Nechajte úplne vychladnúť. Po vychladnutí pridáme maslo alebo mascarpone a dobre 
premiešajte. Natrieme na korpus a ozdobíme strúhaným kokosom. 
 
Recept aj s obrázkom som prevzal z Macedónskeho časopisu [Fat but Happy], ale ja som 
upiekol presne taký istý. No dobre, nie taký istý, trošku som pripiekol piškótu :-) 
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Tvarohovo smotanová ovocná torta 

Nepečená torta, svieža ovocná, jeden kúsok určite nebude stačiť. Monika, ani nevieš, aký 
dobrý recept si mi dala. V našej rodine sa dostal medzi stálice a bojuje o prvé miesto medzi 
tortami (bojuje s Tiramisu – aj ten recept tu je) 

 Zloženie: 
4 dl mlieka,  
1 jemný tvaroh,  
13 dkg kryšt. cukru,  
1 vanilkový cukor,  
1/8 živočíšneho masla,  
želatína na 1/2 l tekutiny,  
detské piškóty,  
ľubovoľné ovocie. 

 
 
 
 

Postup: 
Do 2 dl mlieka vysypeme želatínu a necháme ju 1 hod. napučať. Pridáme zostávajúce 2 dl 
mlieka a zohrejeme asi na 40 stupňov (pozor, nesmie zovrieť). Keď vychladne hmotu 
vylejeme do mixéra, pridáme tvaroh, kryšt. cukor, vanilkový cukor, maslo a poriadne 
rozmixujeme. 
 
Vrstvy v torte:   
1. piškóty (trošku ich polejeme šťavou z ovocia) 
2. 1/2 hmoty z mixéra (cca 4 dl) 
3. kúsky ovocia (doporučujem tvrdšie ovocie) 
4. piškóty 
5. 1/2 hmoty z mixéra 
6. kúsky ovocia 
 
Tortu vložíme do chladničky, najlepšie na 12 hod.  
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Tiramisu 

Recept na originál Tiramisu - žiadne "neznačkové" náhradné suroviny. 
 
Zloženie: 
100 ml vaječných žĺtkov (zo 7 ks vajec) 
110 g kryštálový cukor 
500 g mascarpone 
      (minimálne 75% tuku v sušine) 
1 balenie piškóty dlhé (500 g) 
cca 0,6 l kvalitná káva (najlepšie 2x espreso) 
50 ml likér Amaretto  
   (pre nevodičov sa môže vynechať) 
strúhaná horká čokoláda na vrch  
   (môže byť aj kakao v prášku) 

 
 
Postup: 
Cukor a v žĺtky vyšľaháme na hustú svetlú penu. Cukor musí byť úplne rozpustený. Opatrne 
primiešame mascarpone a dôkladne miešame, až kým nevznikne hladký krém (miešať treba 
pomaly, aby krém nezredol). 
 
Do menšieho pekáča, alebo inej podlhovastej nádoby poukladáme piškóty, ktoré sme predtým 
na 1-2 sekundy namočili do kávy (S amaretom, alebo bez neho. Ak je bez Amareta, asi bude 
treba viacej kávy) a na tieto piškóty dáme polovicu krému. Treba dávať pozor, aby piškóty 
neboli veľmi rozmočené, lebo potrebujeme, aby pobrali vlhkosť aj z krému aby Tiramisu 
držalo tvar. Takto spravíme aj druhé poschodie a necháme vychladiť aspoň 6 hodín - najlepšie 
cez noc. Po vychladení husto posypeme vrch Tiramisu najemno nastrúhanou čokoládou, 
nakrájame a podávame.  
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 Čokoládové guľky 

Jeden by povedal, že je to ferrero rocher, ale nie sú. Sú sladké, sú chrumkavé a sú fajn :-) 
 
Zloženie: 
zo 2 hrste kukuričných 
lupienkov 
200 gramov fajnej čokolády (nie 
tá na varenie) 
cca 10 lieskovcov - celých 
cca 40 lieskovcov rozdrvených. 

Postup: 
Najprv si pripravíme lieskovce. 
Rozdrvené a aj celé dáme na 
jeden plech a pri 200 stupňoch 
ich "pražíme" v rúre zo 10 
minút. Treba to odsledovať. Už 
sa mi stalo, že stačilo aj 5, ale 
raz bolo treba aj 15 minút. Keď 
začnú hnednúť, tak je čas ich 
vytiahnuť. 

 
Roztopíme polovicu čokolády, kukuričné lupienky rozdrvíme (pozor, nie až na prach) a 
primiešame tú roztopenú čokoládu. Vezmeme jeden (medzitým vychladnutý) lieskovec a 
obalíme ho touto hmotou. Dáme do chladničky a necháme stuhnúť.  
 
Potom roztopíme druhú polku čokolády, zmiešame s rozdrvenými lieskovcami a v tejto hmote 
obalíme už schladené guľky. Ak nám ostalo ešte trošku čokolády, môžeme ich ešte trošku 
namočiť, necháme vychladnúť a podávame hosťom :-)  
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 Jablkové čajové keksíky 

Úžasné sladké jednohubky. Ak chcete, aby vydržali dlhšie ako jeden deň, budete ich musieť 
schovať.  A môžete to dať pripraviť deťom. Síce je detská práca v EU zakázaná, ale tak to 
pomenujte, ako TVORIVÉ DIELNE a ešte budete za super rodiča, čo sa postará o zábavu pre 
svoje deti.  

 
Zloženie: 
170g cukor kryštál 
1 vanilkový cukor 
500g PH múka 
1 prášok do pečiva 
250g Hera 
4 vajcia 
5 veľkých očistených 
   nastrúhaných jabĺk 

 
 
 
 
 
 
 

 
Postup: 
Všetko (okrem jabĺk) spolu vymiešame a na konci pridáme nastrúhané jablká. 
 
Na plech s papierom na pečenie ukladať malé kôpky (kľudne aj sáčkom na koláčiky) a piecť 
vo vyhriatej rúre pri teplote 180 stupňov asi tak 10 minút. Upečené môžeme (ale nemusíme) 
namáčať do čokolády a nechať stuhnúť na papieri na pečenie 
 
 
1. deň sú chrumkavé,  
2. deň sú mäkké  
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 Medovníky (ihneď mäkké - naozaj) 

Keďže táto kuchárka opúšťa moju náruč pred Vianocami, tak musím pridať aj recept na 
medovníky. Medovníky v žiadnom prípade nerobte sami. Recept pre deti. Vek absolútne 
nehrá úlohu. 
 

Zloženie: 
400 g hladká múka 
60 g Hera 
2 PL med 
2 vajcia 
140 g práškový cukor  
1 čl sóda bikarbóna 
1 čl perníkové korenie 
 
Na zdobenie: 
šúpané mandle 
orechy vlašské 
poleva bielková (1 bielok + 200 
gramov práškového cukru) 

 
 
Postup: 
Základnou podmienkou mäkkosti týchto medovníkov je neprehnať to s pečením. 
 
Heru necháme zmäknúť pri izbovej teplote a následne nad parou roztopíme a vymiešame s 
medom. Necháme vychladnú a pridáme do misy, kde máme preosiatu múku. Pridáme ostatné 
ingrediencie (okrem tých na zdobenie) a vypracujeme hladké nelepivé cesto (ak lepí, treba 
pridať múku). Múka s označením T 650 je na tieto medovníčky ideálna. Necháme vychladnúť 
v chladničke minimálne hodinu, ale ak ho necháte v potravinovej fólii aj niekoľko dní, bude 
sa s ním lepšie pracovať.  
 
Najlepšie je pripraviť si ho v stredu-štvrtok a následne v sobotu s deťmi rozvaľkať na hrúbku 
asi 3 mm, povykrajovať. Pred pečením môžete potrieť vaječným bielkom, budú krásne lesklé. 
Na vrch môžeme dať oriešok, alebo mandľu. Na teplovzdušnom ohreve ich pečieme 10 minút 
pri teplote 175 °C. Neprežeňte to s pečením, lebo tu je rozdiel medzi mäkkými a tvrdými 
medovníčkami.  
 
Poleva na zdobenie: 
Dôkladne vymiešame jedno bielko a 200 g práškového cukru a pár kvapiek citrónovej šťavy. 
Polevu dáme do mikroténového vrecka, odstrihneme rožtek a kreslíme. Lili nekreslila, tá 
dávala len oriešky, recept na polevu je ale funkčný. 
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KONIECKONIECKONIECKONIEC    

    

    
 

Viac (aj mojich) receptov nájdete na stránke www.sefkuchari.sk (Hucko) 

Alebo aj na facebooku  - https://www.facebook.com/Sefkuchari.sk 

 

Kľudne si zakliknite odbery, recepty nepribúdajú hromadne,  

ako keď odišiel istý národ z Egypta ☺.  

 

Je to nenásilné, maximálne tak 1-2 za deň, ale skôr je to oveľa menej.  

Teším sa na vás  - Hucko ☺ 

 

 

 


