
Prázdninové pečenie
s babičkinou voľbou



Zemiakové šúľance s makom
Postup
Uvarte zemiaky v šupke a potom ich celkom vychladené olúpte.

Následne ich prelisujte alebo nastrúhajte, pridajte polohrubú múku, vajce 

a  štipku soli. Rukami alebo vareškou vypracujte cesto, ktoré sa nelepí. Ne-

chajte ho pár minút odstáť a potom na pomúčenej doske postupne vyvaľkajte 

šúľance a ukladajte ich na pomúčenú tácku. Aby ste mali šúľance rovnaké, 

môžete si postupne vážiť cesto po 40 g, skôr ako ich vyvaľkáte. Dohromady 

tak z cesta vytvoríte 20 šúľancov – na každú porciu 5.

Šúľance vhoďte (najlepšie všetky naraz, ak vám to hrniec dovolí) do vriacej 

osolenej vody a varte ich, kým nevyplávajú. Nakoniec ich na tanieri posypte 

makom a cukrom, polejte maslom a pridajte rozohriaty lekvár.

Ingrediencie
na 4 porcie:

• 600 g múčnych zemiakov 

(varný typ C – uvedená 

hmotnosť surových zemiakov)

• 200 g polohrubej múky 

Babičkina voľba

• 1 celé vajce 

(prípadne 2 menšie)

• soľ

Na dokončenie:
• 100 g mletého maku

• 50 g práškového cukru

• 4 lyžice rozpusteného masla

• 4 lyžice rozohriateho 

slivkového lekváru



Zemiakové lokše s lekvárom
Postup
Zemiaky varného typu C, čiže na pyré, uvaríme v šupke do mäkka. Zlejeme ich 

a ešte teplé ich ošúpeme a roztlačíme. Ak nemáte lis na zemiaky, ľahko si po-

radíte so strúhadlom. Najemno nastrúhané zemiaky dajte na pomúčenú dosku 

alebo silikónovú podložku a posypte trochou polohrubej múky.

Začnite spracovávať vláčne a hladké cesto. Nepridávajte žiadne vajce, mlieko 

ani iné tekutiny. Pri spracovaní cesto len zľahka posypte štipkou soli. Pridávaj-

te toľko múky, aby sa cesto nelepilo. Potom z neho vytvarujte guľu a rozdeľte 

ju na tri rovnako veľké kusy. Z každého vyvaľkajte placku hrubú asi 3 mm. Ak 

bude treba, ešte posypte múkou.

Rozohrejte panvicu. V ideálnom prípade sa lokše pečú na sucho, ak to vaša 

panvica neumožňuje, dajte pod placku trochu masla alebo husaciu masť. Ka-

ždú placku opečte dozlatista, budú sa na nej tvoriť tmavé bubliny. Bude to 

trvať asi 2 – 3 minúty z každej strany. Lokše by ste mali otočiť iba raz. Pred 

podávaním ich potrite teplým lekvárom. Môžete ich buď zavinúť do rolky ako 

palacinku, alebo prehnúť na trojuholník. Môžete zľahka posypať makom alebo 

práškovým cukrom.

Ingrediencie
na 3 – 4 porcie:

• 260 g zemiakov (asi 3 stredné zemiaky, varný typ C)

• 50 – 75 g polohrubej múky Babičkina voľba

• soľ

Na dokončenie:
• 50 g práškového cukru

• 50 g domáceho slivkového lekváru

• maslo na potretie



Ingrediencie
na 4 porcie:

• 100 g polohrubej múky Babičkina voľba 

• 500 g múčnych zemiakov typu C

• 1 vajce

• soľ, čerstvo mleté čierne korenie

• 100 g ricotty

Na dokončenie:
• maslo, cesnak, paradajky, čerstvá bazalka, parmezán

Zemiakové gnocchi
Postup
Začnite tým, že uvaríte zemiaky v šupke domäkka. Nechajte zemiaky bokom 

vychladnúť, olúpte ich a prelisujte lisom na zemiaky do veľkej misy. Pridajte 

ďalšie suroviny a vypracujte ručne alebo v robote cesto. Rozdeľte ho na 2 diely 

a vyvaľkajte na pomúčenej doske tenkého hada. Krájajte gnocchi asi 2,5 cm 

veľké, každý stlačte vidličkou, aby mal vrúbky.

Pripravte si znovu hrniec s vriacou osolenou vodou. Varte gnocchi po menších 

dávkach rýchlo, vždy len kým vyplávajú, čo trvá asi 1 – 2 minúty. Potom ich 

cedidlom vyberte a dajte do misy s trochou masla, aby sa neprilepili. Servírujte 

podľa chuti a sezóny.



Ingrediencie
na 2 pizzy:

• 300 g hladkej múky na kysnuté cesto Babičkina voľba

• 21 g droždia

• 200 ml vlažnej vody

• 4 lyžice olivového oleja

• štipka soli

• 1 mozzarella

na paradajkový základ:
plechovka olúpaných paradajok, 1 strúčik cesnaku, štipka soli

na ozdobenie:
lístky rukoly, sušená šunka

Pizza
Postup
V miske premiešajte múku so soľou. Droždie rozmiešajte vo vode a pripravenú 

zmes vlejte do múky. Pridajte olej a ručne vypracujte pružné cesto.

Misku s cestom zakryte utierkou a nechajte na teplom mieste kysnúť asi 45 

minút.

Olúpane paradajky vložte na panvicu spolu s rozdrveným cesnakom, štipkou 

soli a kvapkou olivového oleja. Nechajte paradajky rozvariť a odpariť prebytoč-

nú vodu.

Trúbu vyhrejte na maximum a pripravte si plech vyložený papierom na pečenie.

Cesto rozdeľte na dve polovice a vyváľajte na dve tenké placky. Placku potrite 

paradajkovým základom a poukladajte na ňu kúsky mozzarelly.

Pečte, pokiaľ nebudú okraje zlatisté (asi 10 minút).

Hotovú pizzu doplňte lístkami rukoly a sušenou šunkou.



Ingrediencie
1 koláčová forma

• 100 g hladkej múky 

Babičkina voľba

• 2 celé vajcia

• 2 žĺtky

• 80 g trstinového cukru

• 1 tobolku vanilky

• nastrúhaná kôra z 1 citróna

• 150 ml plnotučného mlieka

• 150 ml smotany na šľahanie

• 80 g rozpusteného masla

Na náplň:
• 500 g vykôstkovaných 

čerstvých čerešní

• 30 g trstinového cukru

• 1 pohárik likéru (odporúčame 

amaretto či čerešňovicu)

Na ozdobenie:
• práškový cukor

• čerstvé čerešne

• čerstvé lístky medovky

Clafoutis s čerešňami
Postup
Vykôstkované čerešne prepláchnite v cedidle a vysypte do hlbšej misy. Pre-

miešajte ich s likérom, cukrom a citrónovou šťavou. Takto nechajte macerovať 

zhruba 60 minút, aby čerešne všetko vstrebali.

Zhruba po polhodine začnite predhrievať rúru na 180 °C. Pripravte si formu 

a vymažte ju maslom, posypte tiež asi tretinou cukru.

V mise zmiešajte múku, vajce aj žĺtky, zvyšný cukor, vyškrabané zrniečka va-

nilky a citrónovú kôru. Premiešajte dohladka, nakoniec pomaly zašľahajte aj 

mlieko a smotanu, úplne na záver maslo.

Macerované čerešne rozprestrite rovnomerne na dno formy, zalejte cestom 

a pečte 30 minút, kým okraje nezačnú zlatnúť. Počas pečenia rúru neotvárajte. 

Servírujte horúce s čerstvým ovocím, medovkou a posypané práškovým cuk-

rom.



INGREDIENCIE
• 5 vajec

• 200 g hladkej múky na 

kysnuté cesto Babičkina voľba

• 150 g plnotučného mlieka

• 150 g vody

• 140 g masla

• štipka soli

• 10 g vanilkového alebo 

trstinového cukru

• olej na smaženie

Churros
Postup
Začnite prípravou odpaľovaného cesta. V  rajnici zmiešajte mlieko, maslo 

a vodu, vmiešajte cukor a priveďte do varu. Príprava odpaľovaného cesta je 

rýchla, určite od hrnca neodchádzajte. Keď začne tekutina bublať, pridajte 

múku a začnite odpaľovať. Teda miešať stierkou alebo vareškou a sťahovať 

cesto zo stien.

Zložte z plameňa a ešte chvíľu miešajte. Teraz presuňte do misy k robotu. Zvoľ-

te nadstavec typu hák alebo K  metlu. Nechajte cesto asi 15 minút chladiť, 

občas ho premiešajte.

Zapnite robot na nižšie otáčky a začnite po jednom zapracovávať vajcia do 

cesta. Každé ďalšie vajce pridajte až po absolútnom prepojení s cestom. Rov-

nakým spôsobom zapracujte všetkých päť vajec.

Cesto si dajte do cukrárskeho vrecúška a v rajnici rozohrejte dostatočnú vrstvu 

oleja na smaženie. Cesto dávkujte tak, že vždy po požadovanej dĺžke cesto 

odstrihnite. Smažte dozlatista. Potom sušte na obrúsku a na záver pri podáva-

ní posypte práškovým cukrom. Môžete tiež podávať s čokoládovou omáčkou 

alebo orieškovým maslom.

• práškový cukor 

na podávanie

• Ďalej budete potrebovať 

cukrárske vrecúško 

s rezanou špičkou, 

kuchynské nožnice, 

papierové obrúsky na 

odkvapkanie a kuchynské 

kliešte alebo obracačku.



Ingrediencie
Na kvások:
• 10 g čerstvého droždia

• 1 polievková lyžica hladkej múky 

na kysnuté cesto Babičkina voľba

• 1 polievková lyžica cukru

Na cesto:
• 200 g hladkej múky na kysnuté 

cesto Babičkina voľba

• 50 g polohrubej múky 

Babičkina voľba

• 100 g kyslej smotany alebo 

tučného jogurtu

Chorvátsky rožok – Slanac
Postup
Do mištičky nadrobte droždie, cukor a múku na kvások, zalejte trochou vlaž-

nej vody a vymiešajte hutné cesto. Nechajte 15 – 20 minút pod utierkou, kým 

kvások nevzíde.

Medzitým do hlbokej misy nasypte cez sito oba druhy múky. Pridajte ostat-

né ingrediencie vrátane kvásku a spracujte vareškou cesto. Podľa vodnatosti 

kyslej smotany/jogurtu cesto dolaďte múkou tak, aby sa nelepilo. Nechajte ho 

pod utierkou kysnúť, kým nezdvojnásobí svoj objem. Trvá to 40 – 60 minút.

Po vykysnutí presuňte cesto na dosku alebo silikónovú podložku. Rozdeľte ho 

na 10 rovnakých bochníkov a všetky ručne spracujte. V ruke vyvaľkajte jedno-

duché hadovité rožky. Nemusia byť jeden ako druhý. Skladajte ich na papier 

na pečenie s menšími medzerami. Pod utierkou nechajte ďalších 20 – 30 minút 

kysnúť.

Medzitým rozohrejte rúru na 200 stupňov. Po nakysnutí vložte do rúry a dajte 

na 10 minút piecť. Počas pečenia si pripravte zmes na potieranie. Stačí zo šk-

robu, soli a múky vymiešať vo vode hutné cesto, ktoré pomaly steká z lyžice. 

Po 10 minútach rožky touto zmesou pokvapkajte a nechajte ešte 5 – 7 minút 

v rúre, kým nezozlatnú.

• 20 g repkového alebo 

slnečnicového oleja

• štipka soli

• 125 ml vlažnej alebo odstátej vody

Na potieranie:
• 2 lyžičky soli

• 1 lyžica kukuričného alebo 

zemiakového škrobu

• 1 – 2 lyžice vlažnej vody

• 1 lyžička hladkej múky 

Babičkina voľba



Ingrediencie
Na 25 slimákov:

• 25 g čerstvého droždia

• 500 g hladkej múky na kysnuté 

cesto Babičkina voľba

• 75 g rozpusteného masla

• 250 ml mlieka ohriateho na 

37 °C („na prst“)

• 40 g cukru

• 1 lyžička mletého kardamómu

• štipka soli

Škoricové slimáky – kanelbullar
Postup
Najprv založte kvások z mlieka, droždia a cukru. Do veľkej misy si pripravte 

zvyšné ingrediencie – múku, soľ, kardamóm a rozpustené maslo. Keď kvások 

asi za 10 minút vzíde, pridajte ho k ostatným surovinám a spracujte na hladké 

cesto. Posypte trochu múkou a nechajte 40 minút kysnúť pod utierkou.

Medzitým si nachystajte náplň. Rozpusťte maslo a zmiešajte s cukrom a ško-

ricou. Cesto po vykysnutí spracujte rukami, vyvaľkajte na obdĺžnik široký asi 

50 cm a potrite ho po celej ploche náplňou. Krájajte asi 2 cm široké prúžky 

a zatočte do slimákov. Ukladajte na pekáčik jeden vedľa druhého. Nechajte 

znovu kysnúť pod utierkou asi 30 minút. Predhrejte rúru na 180 °C. Pečte asi 

10 minút. Po upečení môžete navyše polievať rumovým maslom. Tiež môžete 

dozdobiť perlovým cukrom alebo drvenými orieškami.

Náplň:
• 25 g mletej cejlónskej 

škorice

• 75 g zmäknutého masla

• 40 g trstinového cukru



Ingrediencie
• 200 g hladkej múky 

Babičkina voľba

• 2 lyžičky solamylu

• 1 lyžica oleja

• 180 ml horúcej vody

• štipka soli

Na náplň:
• 100 g nakrájaných šampiňónov

• 3 strúčiky cesnaku

• šalát pak choi alebo podobný

• môžete tiež pridať kus póru, jarnú 

cibuľku, baby špenát

Ázijské knedličky dim sum s hubovou 
plnkou

Postup
Začnite prípravou náplne knedličiek. Do mixéra dajte limetovú šťavu, kúsok čili paprič-

ky, koriander, cesnak a rybiu omáčku. Pridajte šampiňóny a zelené listy a rozmixujte. 

Odložte nabok a nechajte odstáť, zmes sa chuťovo zmieša a šampiňóny pustia vodu.

Na výrobu cesta zmiešajte hladkú múku so škrobom a zalejte vriacou vodou. Pridajte 

olej a vypracujte cesto. Najprv lyžičkou a potom ručne. Cesto sa dosť lepí, snažte sa 

však nepridávať príliš veľa múky. Posypte ďalším škrobom a cesto dajte na 20 minút 

odpočívať pod pokrievku. Odležané cesto rozvaľkajte a vykrojte z neho kolieska s prie-

merom asi 7 cm. Môžete použiť pohárik alebo napríklad vianočnú okrúhlu vykrajovaciu 

formičku.

Doprostred kolieska umiestnite za lyžičku náplne, mokrými prstami ho opatrne prehnite 

na polovicu a  kapsičku po obvode stlačte, dvakrát prehnite, aby vzniklo „zvlnenie“, 

a uistite sa, že náplň odnikadiaľ nevyteká ani sa kapsička neroztrhla. Knedličky varte 

v pare 5 až 7 minút. Na naparovací vejár nakvapkajte trochu sezamového oleja, aby sa 

knedličky neprichytili.

Dim sum podávajte s dresingom zo sójovej omáčky, sezamového octu, hnedého cukru 

a chilli papričiek. Každý má trochu iné chute, preto sa nebojte experimentovať. Knedlič-

ky môžete naplniť zeleninou, krevetami, tofu aj zmesou mletého mäsa. Inak, chutia vždy 

skvelo s chrumkavým šalátom pak choi, little gem alebo s rímskym šalátom.

• limetová alebo citrónová šťava

• rybia omáčka

• koriander

Na omáčku:
• 3 lyžice sójovej omáčky

• 1 lyžica sezamového oleja

• 3 lyžice ryžového octu

• 1 lyžica hnedého cukru

• 1 čili paprička



Ingrediencie
• 200 g horkej čokolády (70%)

• 50 g masla

• 80 g hladkej múky 

Babičkina voľba

• 2 vajíčka

• 150 g hnedého cukru

• štipka soli

• 100 g mandlových lupienkov

Brownies s mandľami a arašidovým 
maslom

Postup
Rúru zahrejeme na 180 °C, formu vymažeme troškou masla a vyložíme papierom na 

pečenie.

V miske nad vodným kúpeľom necháme rozpustiť nalámanú čokoládu spolu s maslom.

Vajíčka vyšľaháme spolu s cukrom, pridáme múku, soľ a primiešame rozpustenú čo-

koládu. Nakoniec vmiešame mandlové lupienky. Cesto vylejeme na plech a  mierne 

uhladíme. Pečieme v rúre cca 15 až 20 minút na 180 stupňoch. Po upečení necháme 

brownies vychladnúť.

Medzitým si pripravíme polevy: Mliečnu čokoládu rozpustíme s maslom rovnako ako 

čokoládu na brownies. Brownies polejeme polevou a rozotrieme po celom povrhu.

Arašídové maslo a spolu s tradičným maslom nakrájíme na kocky, dáme do hrnčeka 

alebo misky a zahrejeme (zmes môžeme vložiť na 30 sekúnd do mikrovlnky a násled-

ne poriadne premiešať). Pripravenou polevou môžeme brownies polievať v  pruhoch 

a následne nožom na poleve spraviť vlnky, alebo rovnako ako prvú polevu celú vyliať 

a rozotrieť.

Polevy necháme ztuhnúť a pripravené brownies nakrájíme na štvorce.

Poleva 1:
• 100 g mliečnej čokolády 

na varenie

• 50 g masla

Poleva 2:
• 100 g arašidového masla

• 50 g masla




