
 

 

 

 

 

Delikatesy od siedmakov 

 

alebo 

 

Korona-recepty 

 

alebo 

 

„Čo sme si napiekli, to si aj zjeme...“  

  



Čokoládovo-kávový koláč od Peťa 

POTEBUJEME 

3 ks vajec 

1 šálka kryštálového cukru 

1 šálka hladkej múky 

1 šálka mletých vlašských orechov 

1 šálka kakaa 

1 čl prášku do pečiva 

1 čl vanilínového cukru 

1 čl instantnej kávy  

1 téglik kyslej smotany 

1/3 šálky oleja 

 

POLEVA 

200 g čokolády na varenie 

200 g smotany na varenie 

1 čl instantnej kávy 

mrazené ovocie 

 

POSTUP 

Vajcia si vyšľaháme s cukrom a pridáme všetky ostatné suché suroviny, smotanu 

a olej 

Všetko zmiešané vylejeme na plech vymastený olejom a posypaným múkou a dáme 

piecť na 180°C na 25 minút 

POSTUP NA POLEVU 

Do malého hrnca si dáme trochu vody, keď nám vrie voda na hrniec poloţíme 

kovovú misku do ktorej nalámeme čokoládu a prilejeme smotanu na varenie a 

miešame aţ pokiaľ sa nám neroztopí čokoláda, po roztopení dáme misku preč a do 

hrnca dáme zohriať mrazené ovocie najlepšie lesné plody 

 

Cesto vytiahneme z trúby, necháme vychladnúť po chvíli na koláč nalejeme 

čokoládu a na tanieri ozdobíme ovocím popr. šľahačkou podľa chuti  

A môžeme vychutnávať 😊 



Dobošové rezy od Nikoly S. 

Ingrediencie 

350 g hl. múky 

400 g pol. múky 

300 g práškového cukru 

500 g masla 

3 vajíčka 

1 ½  balíka prášku do pečiva 

150 ml mlieka 

 

Inštrukcie 

Korpusy: 

Múky, cukor, vajíčka, 50g masla, prášok do pečiva a 1 ½ dcl mlieka 

všetko spolu zmiešame a rozdelíme na 5 častí. Vyvaľkáme a pečieme 

na plechu z opačnej strany na papieri. 

 

Krém:  

l mlieka, 3 Zlaté klasy, 2 vanilky, 2 maslá (2x250g), 2 ţĺtky, 200 g 

práškového cukru, ½ bal. kakaa. Naplníme pláty a zaťaţíme. 

Poleva: 

150 g čokolády na varenie a cera. Nakoniec polejeme rozpustenou 

čokoládou. 

Dobrú chuť! 



Kokosové guľky od Terezky 
Ingrediencie:  

 200g masla 

 100g práškového cukru 

 2PL kakaa 

 150g piškót 

 2ČL rumu 

 Kokos 

 

Postup:  

1. Maslo vymiešame s cukrom 

2. Pridáme pomleté piškóty, ktoré predtým rozdrvíme, 

rum, kakao a zmiešame 

3. Dáme stuhnúť na  minút do chladničky 

4. Robíme guľky 

5. Potom hotové guľky obalíme v kokose a uložíme ich 

do košíčkov 

 

 

Dobrú chuť 

 

 

 

 



Krémeš od Hanky 

  

1 lístkové cesto rozdeliť na polovicu, obidva kusy na tenko vyvaľkať.  

Krém:  

- zo 6 bielkov ušľahať sneh 

- uvariť 1/2 litra vody  

- 2 Zlaté klasy  

- 30 dkg kryštálového cukru  

Pridať do snehu (šľahačom) 2 šľahačky + 1 vanilkový cukor 

Poleva:  

- 5 dkg várovej čokolády  

- 5 dkg Cery (nad parou) 

- rozotierať lyţičkou  

  

 

 

 

 

 

 

 

  



Ingrediencie:  

 4 medové pláty 

 8dcl mlieka 

 2 Zlaté klasy 

 1 vanilkový cukor 

 2 PL  hladkej múky 

 15dkg práškového cukru 

 2 x 250 ml sladká smotana  

 
½

 lyžičky  sódy bikarbóny 

 1 palmarín 

 1 PL rumovej esencie (1 PL 

rumu) 

Postup: 

1. Do 8 dcl mlieka dáme 2 žĺtka 

2. Nasypeme 2 vrecká zlatého klasu 

3. Ďalej nasypeme vanilkový cukor  

4. Potom pridáme do zmesi 2 lyžice 

hladkej múky 

5. Pridáme 15dkg práškového cukru 

6. Zmes vymiešame mixérom 

7. Krém uvaríme, treba ho miešať, aby neprihorel 

8. Uvarený krém necháme vychladnúť, kým vychladne pripravíme šľahačku 

9. Na šľahačku použijeme 2 sladké smotany na šľahanie 

10.  Potom na špic noža naberieme sódu bikarbónu a dáme do šľahačky 

11.   Vyšľaháme do tuha 

12.   Medzi tým vychladol krém. Zoberieme hrniec a rozmixujeme v ňom    

Palmarin  

13.  Počas mixovania pridávame po malých lyžičkách vychladnutý krém 

14.  Keď to budeme mať hotové, nalejeme jednu lyžicu rumu alebo rumovej 

príchute 

15.  Zoberieme 2 medové pláty, na ktoré natrieme krém 

16.  Na krém netrieme šľahačku a zarovnáme 

17.  Potom už iba priklopíme druhú dvojicu medových plátov 

18.  Krémeš dáme stuhnúť do chladničky  

19.  Na záver môžeme zákusok posypať práškovým cukrom 

20.  A krémeš je hotový!  

Dobrú chuť 



Langoše od Davida 
INGREDIENCIE:  

- 80dg hladkej múky,  

- 2 lyţičky soli,  

- 2 vajcia,  

- 1 kyslá smotana,  

- 3dl mlieka,  

- 1 kus kvasníc,  

- olej 

 

POSTUP:  

1. Urobíme si kvások: 1dl mlieka, 1 

kvasnice a rovná čajová lyţička 

cukru - necháme kvasiť 

 

2. Do misky dáme múku, soľ, vajcia, 

smotanu zvyšok mlieka, kvások.  

 

 

3. Cesto vymiesime, necháme hodinu 

kysnúť, potom dáme na dosku a 

urobíme malé bochníčky, ktoré 

necháme ešte desať minút 

kysnúť.     

 

4. Na šporák dáme rozohriať 

panvicu s olejom (oleja viac aby 

cesto plávalo).  

 



 

5. V rukách si vyformujeme bochník na tvar langoša a dáme praţiť. 

Langoš sa bude postupne nafukovať a keď bude hnedý zospodu tak 

ho otočíme. Postupne takto robíme všetky langoše.  

 

6. Langoš si môţeme 

potrieť so slanou 

cesnakovou vodou. 

Spravíme si oblohu 

podľa vlastnej 

chuti. 

 

 

 

Ja preferujem langoš s slanou cesnakovou vodou, 

majonézou, kečupom a strúhaním syrom. 

 

 

CESNAKOVÁ VODA- Pretlačený cesnak 1dl 

vody a malá lyţička soli 

 

 

-Bon Appetit 

 

  

 



Lievance od Megi 

Budeme potrebovať: 

- hrnček mlieka,  

- hrncek hladkej múky,  

- 1 vajíčko,  

- 2 PL cukru,  

- 2 lyţičky kypriacieho prášku,  

- štipku soli 

Na ozdobenie môţeme pouţiť smotanu a ovocie.  

 

 

  



Smotanové rezy  

s mandarinkami od Davida 

 

Čo budeme potrebovať? 

Na korpus budeme potrebovať: 

- 4 vajíčka 

- 4 PL cukru 

- 5 PL polohrubej múky 

- ½ kypriaceho prášku. 

 

Na krém budeme potrebovať: 

- 800g kyslej smotany 

- 800g mandarínkového 

kompótu 

- 100g práškového cukru 

Na polevu budeme potrebovať:  

- 200ml mandarínkového 

sirupu      

- 2ks Zlatého klasu 

 

Nakoniec budeme ešte 

potrebovať:  

- marhuľový dţem. 

Samotný recept: Z uvedených surovín si upečieme korpus tak, ţe 

bielky vyšľaháme zvlášť do hustej peny. Ţĺtky s cukrom vyšľaháme 

zvlášť ,a postupne pridávame múku zmiešanú s kypriacim práškom 

striedavo so snehom. Korpus pečieme na 10min. Na 200 stupňov. 

Osladenú smotanu zmiešame so scedenými  mandarínkami a preloţíme 

na korpus potretý dţemom, a dáme do chladničky. Šťavu s kompótov 

dolejeme vodou, prilejeme 200ml sirupu, a dáme do hrnčeka, 

vmiešame pudingové prášky a za stáleho miešania privedieme k varu a 

po zovretí vypneme. Za stáleho miešania pudingové ţelé 

schladzujeme. Vlaţné nalejeme na koláč najprv po okrajoch a zvyšok 

do stredu. 

PRAJEM DOBRÚ CHUŤ! 



Muffiny od Sofie 

 

Budeme potrebovať: 

1/2 hrnček kryštálový cukor 

2 hrnčeky hladkej múky 

1 hrnček mlieka 

2 ks vajec 

4 PL oleja 

1 ks vanilínového cukru 

1/2 ks prášku do pečiva 

 

 

1. Vajcia s cukrom, vanilkovým cukrom a štipkou soli vymiešame do penista 

2.Pridáme olej, mlieko a múku s práškom do pečiva 

3.Nalejeme do foriem (môţeme pridať nutelu, dţem ...) 

4. Dáme piecť na 180 stupňov Celzia 

 

  



Mug cake alebo hrnčekový koláčik 

od Nátalie T. 

Ingrediencie:  

- 2 polievkové lyţičky hladkej múky,  

- 2 polievkové lyţičky granka alebo 

kakaa,  

- ¼ čajovej lyţičky kypriaceho 

prášku, 

- 2 vajcia, 2 lyţičky  

 

Postup:  

1. zmiešame granko (kakao), múku, cukor a kypriaci prášok  

2. pridáme vajcia a spolu zamiešame  

3. dáme do mikrovlnky na 2,5 minút  

4. po 2,5 minutách 

vyberieme z mikrovlnky a 

bon apetit                         

                                                  

 

 

 

 

 

 

 



Paprikáš od Daniela 

 

 

Potrebujeme:  

- pol kila bravčového mäsa , 

- soľ, 

- korenie, 

- paprika, 

- jednu cibuľu, 

- kyslá smotana,  

- trochu múky na zahustenie  

Na halušky potrebujeme:  

-  600 g polohrubej múky,  

- jedno vajíčko,  

- mlieko, 

- soľ.  

 

Postup práce:  

1. Nakrájame cibuľu a dáme si ju 

osmaţiť. 

 

2. Pridáme na kocky pokrájané 

mäso osmaţíme osolíme pridáme 

trošku korenia mletého mletú 

červenú papriku podlejeme 

vodou a necháme dusiť my dávame ešte dve 

guličky čierneho korenia,dve guličky nového 

korenia 

 

3. Medzitým si spravíme redšie cesto na halušky. 

Do misky si dáme múku posolíme, pridáme jedno 

vajíčko a zarobíme si s mliekom redšie cesto.  

 

4. Dáme si zovrieť vodu a do haluškárne vlejeme cesto a uvaríme halušky. 

 

 

 

 

  

 



5. Keď máme mäso udusené do smotany 

zamiešame dve lyţice hladkej múky a vlejeme 

do mäsa a necháme prevrieť.  

 

6. Potom uţ len naservírujete. 

 
 

  



Recepty od Nicolasa na celý deň 

Smotanová torta:  

1. Potraviny: Piškoty, Smotana, Vanilkový cukor, Maliny. 

2. Na dno tortovej formy pouladáme piškoty. 

3. Dáme vrstvu smotany s vanilkovým cukrom.  

4. Dáme piškoty a dalšiu vrstvu smotany. 

5. Na vrch dáme maliny. 

6. Dáme ju do ladničky na dve hodiny 

  

Hlavné jedlo: Rezeň zo zemiakmi 

1. Potraviny: Bravčové mäso, zemiaky, strúhanka, múka, vajco, olej, soľ 

2. Bravčové mäso umyjeme nakrajame na plátky 

3. Naklepeme, osolíme  

4. Obalíme v múke, vajíčku, strúhanke 

5. Na panvici rozpálime olej 

6. Vypráţame  

7. Podávame s varenými z zemiakmi 

  

Polievka: Šošovicová 

1. Potraviny: Šošovica, zemiaky, mlieko, soľ, červená paprika, bobkový list 

2. Šošovicu umyjeme  

3. Damé variť z bobkovým listom, solou 

4. Po pol hodine pridame zemiaky a pol litra mlieka  

5. Nakoniec pridame trochu červenej papriky 



Tuniaková nátierka 

1. Konzerva tuniaka, maslo, cibuľa, soľ, korenie 

2. Tuniaka damá do misky 

3. Pridáme na drobno nakrájanú cibuľu 

4. Pridáme maslo, soľ, korenie 

5. Všetko spolu dobre premiešame 

6. DOBRÚ CHUŤ! 

  

  

  



Syrová roláda od Ester 

Potrebujeme: 

12 ks taveného plátkového syra 

100 g tvrdého strúhaného syra 

soľ 

5 vajíčok 

100 g masla  

Pol kápie 

1 ČL horčice 

Petržlenovú vňať 

Čierne korenie 

8 plátkov kvalitnej šunky 

Postup: 

1. Plátky taveného syra naukladáme na plech vystlaný pomasteným 

papierom tak, aby sa prekrývali (3 rady x 4 plátky). 

2. Posypeme strúhaným syrom a pečieme zhruba 3-4 minúty na 

180 stupňoch, kým sa syr nespojí a necháme ho vychladnúť. 

3. Vajíčka uvaríme na tvrdo, oddelíme bielky a žĺtky. 

4. Bielky nakrájame na drobno, pridáme mäkký syr, soľ, korenie 

a nasekanú vňať. 

5. Žĺtky vymiešame so zmäknutým maslom, horčicou a kápiou. 

6. Na syr dáme zmes z bielkov, plátky šunky, zmes zo žĺtkov 

a zrolujeme.  

 

 

 



Ţĺtkové rezy od Emmky 

Suroviny: 

Cesto: 

- 250g masla 

- 200 g práškového cukru 

-  250g vlašských orechov 

- 150 g polohrubej múky 

- 3 lyţičky kypriaceho prášku do pečiva 

- 6 bielkov 

- maslo na vymastenie plechu 

- polohrubá múka na vysypanie plechu 

Ţĺtková poleva: 

- 6 ţĺtkov 

- 250 g práškového cukru 

Na ozdobenie: 

- Čokoláda na varenie (52% kakaa) 

Ako na to: 

Cesto: 

Maslo s práškovým cukrom vyšľaháme mixérom do peny . Potom primiešame orechy 

a múku zmiešanú s práškom do pečiva. Na záver metličkou zľahka primiešame sneh 

z bielkov. Cesto vylejeme rovnomerne rozotrieme na plech vytretý a vysypaný múkou. 

Pečieme v predhriatej rúre pribliţne 25 minút pri 180°C. 

Ţĺtková poleva. 

Ţĺtky vymiešame metličkou s práškovým cukrom dohladka. 

Ţĺtkové rezy: 

Koláč vyberieme z rúry na horúci natrieme ţĺtkovú polevu, ktorá na koláči pekne 

zatuhne. Vychladnutý koláč môţeme ozdobiť rozpustnou čokoládou. 


