
Kuchárska        kniha

PRINÁŠA KVALITU DO ŽIVOTA





Túto starú pravdu uznáva každý, kto sa aspoň raz začas stavia 

k sporáku s úmyslom „uvariť niečo dobré". A ako každý druh

umenia, aj príprava pokrmov vyžaduje nielen talent, ale aj

trpezlivosť a chuť tvoriť. Výsledkom tvorivosti umelcov je dielo,

ktoré prináša ľuďom pocit krásna a ukazuje im okolitý svet 

trochu inak. Pravda, platí to len vtedy, keď sú všetci „naladení

na rovnakú vlnovú dĺžku".

S umeleckým dielom z rúk dobrého kuchára je to trochu jedno-

duchšie. Prednosti dobrého jedla totiž ocení každý, pretože 

príroda nás vybavila schopnosťou vychutnať lákavý pokrm 

všetkými zmyslami. 

Kým však s uspokojením prijmeme pochvalu a obdiv našich 

spolustolovníkov, musíme prejsť kratšou či dlhšou cestou 

hľadania zaujímavých receptov a potrebných surovín či prísad. 

A nemožno zabúdať ani na výber vhodných „nástrojov". Pomoc-

níkom, ktorý vás určite nesklame, je vstavaná rúra Whirlpool.

Široký výber najrozličnejších funkcií a teplôt je zárukou, že

jedlo, pripravované v týchto moderných spotrebičoch, 

sa jednoducho musí podariť. Aby sme vám uľahčili „zoznamova-

nie" s touto inteligentnou spoločníčkou pri varení, pripravili

sme kuchársku knihu, ktorá prináša originálne, menej známe

recepty s podrobným popisom technológie prípravy a presným

určením funkcií, ktoré treba na vstavanej rúre Whirlpool zvoliť.

Nájdete v nej aj tipy na netradičnú úpravu rôznych pokrmov, 

na variovanie receptov  alebo na konečnú úpravu pokrmu na

tanieri. Veď nesmieme zabúdať, že jeme aj očami.

Spoločnosť Whirlpool je svetovým lídrom na trhu s domácimi

spotrebičmi. Preto je samozrejmé, že sme sa pri príprave tejto

kuchárskej knihy spojili so špičkovými „mágmi" slovenskej

varešky. 

Držiteľ prestížneho titulu majster kuchár František Janata je

predsedom Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov, účastníkom

mnohých kuchárskych súťaží a výstav, z ktorých si odniesol 

najvyššie ocenenia. Reprezentoval Slovensko a jeho národnú

kuchyňu vo Viedni, Londýne a Perugii. Dnes je šéfkuchárom zná-

mej a obľúbenej Slovenskej reštaurácie na Hviezdoslavovom

námestí v Bratislave.

Majster kuchár Ondrej Antovszký je prezidentom Slovenského

zväzu kuchárov a cukrárov. Jeho kuchárske umenie mohli oceniť

návštevníci Slovenskej reštaurácie vo Viedni, Viedenskej radni-

ce či prvej Slovenskej reštaurácie na Slovensku. V súčasnosti 

si na jeho špecialitách možno pochutiť v Klube slovenských 

spisovateľov v Bratislave.

O jedle netreba veľa rozprávať, jeho kvalita vie hovoriť sama 

za seba. Vyberte si preto ktorýkoľvek recept zo štyroch menu

presne podľa vašej chuti. Vstavaná rúra Whirlpool vám bude

spoľahlivým, bezpečným a uvidíte, že aj neoceniteľným partne-

rom. Veľa úspechov a dobrú chuť!

Whirlpool Slovakia, spol. s r. o.

Varenie je umenie...



Slávnostné
menu



Gratinovaný lososs kaviárovou omáčkou
Suroviny (pre 4 osoby)400 g čerstvého lososa (vykostený bez kože),

3 žĺtky, 3 bielky, 1 lyžička citrónovej šťavy,

1 lyžička posekaného kôpru,
1 lyžica posekanej petržlenovej vňate,

korenie na ryby, soľ, maslo na vymastenie plechuKaviárová omáčka
200 g majonézy, 100 g kyslej smotany,

1 lyžica posekanej pažítky, 2 menšie posekané kyslé uhorky,

0,5 lyžičky kaviáru (červený alebo čierny), soľ

Príprava
Plát lososa upravíme tak, že z bokov po celej dĺžke odkrojíme

asi 1 cm. Osolíme ho, okoreníme korením na ryby, pokvapkáme

citrónovou šťavou a rozložíme na plech vymastený maslom.

Mäso, ktoré sme z lososa odkrojili, rozmixujeme, pridáme

žĺtky, soľ, korenie na ryby, petržlenovú vňať, kôpor a premie-

šame. Z bielkov vyšľaháme tuhý sneh, zľahka ho vmiešame 

do lososovej masy, ktorú potom natrieme na plát lososa. Rúru

predhrejeme na 230°C a vložíme do nej plech s lososom. Peči-

eme asi 10 minút, až kým je hmota na povrchu zlatistej farby.

Podávame s kaviárovou omáčkou.
Kaviárová omáčka: Do majonézy pridáme kyslú smotanu, posekanú pažítku, nadrobno

posekanú kyslú uhorku, cukor, soľ, ocot a premiešame. Nakoniec 

pridáme kaviár a znovu zľahka premiešame.

Čas prípravy:
15 minút

Čas pečenia:predhriatie rúry na 230°C, 10 minút 

s funkciou Gril na nastavení (úrovni) 3



Hovädzí vývar
 “Rubín”

Suroviny (pre 4 osoby)

2 kocky hovädzieho bujónu,

150 g sviečkovice,

1 dl červeného vína Rubín (ktorýkoľvek druh),

1 l vody

Zapekané toastíky so syrom

8 krajčekov tmavého chleba,

50 g syru eidam,

1 lyžička masla

Príprava

Z kociek hovädzieho bujónu uvaríme vývar 

a ochutíme ho vínom Rubín. Sviečkovicu

pokrájame na plátky a potom na tenké

rezance, ktoré dáme do taniera a zalieva-

me horúcim vývarom.

Zapekané toastíky so syrom:

Tmavý chlieb nakrájame na malé toasty

rôzneho tvaru, potrieme ich maslom, posy-

peme strúhaným syrom a zapečieme v rúre 

s funkciou Gril na nastavení (úrovni) 3 alebo 

s funkciou Ventilátor pri teplote 160°C. Horúce

podávame k polievke.

Čas prípravy:

40 minút



Pečené jahňacie stehno

Suroviny
1 menšie jahňacie stehno s kosťou, 2 strúčiky cesnaku,

1 lyžica kyslej smotany, 1 lyžica masla na potretie mäsa,

1 dl bieleho vína, 1 lyžica hladkej múky,

štipka mäty piepornej, soľ, voda

PrípravaJahňacie stehno, okrem poslednej najnižšej kosti, vykostíme.

Mäso upravíme na roládu, osolíme, posypeme mätou a preliso-

vaným cesnakom. Roládu skrútime a previažeme 

motúzom. Zvyšné kosti posekáme, dáme na plech 

a roládu na ne položíme. Podlejeme vodou 

a za občasného polievania pečieme 90 minút 

pri teplote 190°C s funkciou Ventilátor dozlata.

Pred dokončením potrieme mäso maslom.

Upečenú roládu vyberieme a odložíme do tepla.

Kosti poprášime hladkou múkou a chvíľu mieša-

me. Potom zalejeme vodou a dobre povaríme.

Šťavu scedíme a pridáme rozmiešanú smotanu,

biele víno a 5 minút povaríme. Nakoniec osolíme.

Roládu pokrájame a podlejeme šťavou. Podávame 

s rozličnými druhmi zeleniny a so zemiakmi alebo 

s ryžou dusenou v rúre. 

Čas prípravy:
15 minút

Čas pečenia:90 minút pri 190°C s funkciou Ventilátor



Omeleta “Surprise”

Suroviny

240 g (8 kopčekov) zmrzliny 

podľa vlastného výberu 

(najlepšie viacfarebná),

300 g biskvitu (piškótového cesta),

4 bielky,

120 g kryštálového cukru

Príprava

Biskvit pokrájame na 3 obdĺžniky s rozmerom asi 8x12 cm a 2 troju-

holníky so stranou 8 cm. Jeden obdĺžnik položíme na nízky plech 

a poukladáme naň zmrzlinu. Ďalšími obdĺžnikmi vytvoríme 

„striešku" a zboku priložíme trojuholníky tak, aby bola 

zmrzlina vo vnútri úplne uzavretá. Plech vložíme do 

mrazničky, aby sa zmrzlina netopila. Do väčšej nádoby

vložíme kocky ľadu a položíme na ne nádobu, v ktorej 

z bielkov a cukru ušľaháme tuhý sneh. Naplníme ním

cukrárske vrecko a nastriekame ho na celú plochu

dezertu. Ihneď pečieme v rozohriatej rúre s funkciou

Gril na nastavení (úrovni) 3 pri 250°C asi 3 minúty

dozlata. Upečenú omeletu rozkrájame a hneď 

podávame.  

Čas prípravy:

10 minút

Čas pečenia:

predhriatie rúry na 250°C, 3 minúty s funkciou 

Gril na nastavení (úrovni) 3 pri 250°C 



Máte (výnimočne) dostatok času?

Pripravte si domáci vývar. Aj tu platí – čím lepší je základ, 

tým chutnejší bude pripravovaný pokrm.

Ak chceme pripraviť číry vývar, musíme mäso (najlepšie 

je hovädzie predné s kosťou i bez kosti, hlavne rebro alebo

„pierko" a, samozrejme, hovädzí chvost) vložiť do studenej

vody. Rýchle uvedieme do varu a potom varíme veľmi pomaly 

na miernom ohni. Musíme počítať s 2-3 hodinami. Vývar bude

ešte chutnejší, ak v hrnci najprv krátko opečieme celú cibuľu 

a posekanú koreňovú zeleninu. Ak k mäsu pridáme jednu menšiu

rajčinu, vývar získa okrem chuti aj peknú farbu.

Jeme aj očami...

Pri zdobení slávnostného jedla je veľmi efektná glazúrovaná

mrkva. Ako na to?

Mrkvu očistíme a olúpeme. Malé mrkvičky vyzerajú lepšie, 

ak na nich necháme trošku zelenej vňate. Môžeme ju však aj

nakrájať na kolieska alebo hranolčeky. Predvarenú zeleninu

krátko namočíme v zmesi horúceho masla a skaramelizovaného

cukru. Všetko osolíme, zalejeme troškou bieleho vína alebo

vývaru a dusíme na strednom ohni, až sa mrkva potiahne 

lesklým povlakom.

Tip na spracovanie zvyškov piškótového cesta

Guľôčky obaľované v kokose

Zvyšky piškótového cesta nemusíme vyhadzovať. Necháme 

ich trochu obschnúť a potom rozmrvíme. Pridáme vanilkový

cukor prípadne aj kakao a toľko zmäknutého masla, aby vznikla

kompaktná zmes. Necháme ju chvíľu stuhnúť v chladničke.

Čerešne alebo višne namočíme do rumu. Z masy formujeme

guľôčky, do stredu ktorých vložíme ovocie. Hotové guľôčky

môžeme obaliť v strúhanom kokose.

Ako ozdobiť sladkosti?

Ovocné pyré je nielen chutnou, ale aj peknou ozdobou pudin-

gov, zmrzlín alebo aj iných sladkostí.

200 g ovocia (najlepšie bobuľového) zmiešame s 50 g cukru 

a šťavou z polovice citrónu. Zmes dobre rozmixujeme a prepasí-

ruje cez sito. 

Rady a tipy



Originálne

menu



Obrie krevety "Neptún"

Suroviny
200 g obrích kreviet,

10 g čerstvej papriky rôznych farieb,
1 dl olivového oleja,1 lyžica citrónovej šťavy,

1 lyžička posekanej petržlenovej vňate, 
1 lyžička posekanej pažítky,1 strúčik cesnaku,štipka korenia na ryby,štipka soli

PrípravaObrie krevety rozmrazíme, ochutíme korením na ryby a opečieme

na panvici na olivovom oleji asi 5 minút. Necháme vychladnúť 

a pridáme nadrobno posekanú papriku, petržlenovú vňať, preliso-

vaný cesnak, pažítku a citrónovú šťavu. Premiešame a podľa chuti

osolíme. Podávame s opečenými hriankami alebo s tmavým chlebom.

Čas prípravy:
20 minút



Špargľová polievka

s teľacími haluškami

Suroviny

1,5 kg bielej, zelenej alebo miešanej špargle,

200 g teľacieho pliecka, 200 g hrášku,

1 vajce, 1 rožok (alebo iné pečivo),

1,5 dl kyslej smotany, 1 dl mlieka na navlhčenie pečiva,

3 lyžice hrubej múky, 1,5 l vody,

10 g margarínu Saga Vita (alebo inej značky),

1 lyžička posekanej petržlenovej vňate,

štipka cukru, štipka mletého bieleho korenia, 

štipka muškátového kvetu, štipka citrónovej kôry, soľ 

Príprava

Špargľu umyjeme, očistíme a odrežeme spodnú časť. Zvyšné

časti necháme zovrieť v posolenej vode so štipkou cukru a marga-

rínom a ďalej varíme asi 15 minút. Stonky špargle nakrájame na 3

cm kúsky. Vývar scedíme, pridáme doň kúsky špargle a hrášok a spolu

varíme. Keď sú oba druhy zeleniny mäkké, polovicu z nich vyberieme

a odložíme. Z vývaru a zvyšnej špargle s hráškom pripravíme pyré. Vlo-

žíme doň odkvapkané teľacie halušky a špargľu s hráškom, ktoré sme

odložili. Posypeme posekanou petržlenovou vňaťou. 

Teľacie halušky:

Pečivo navlhčíme mliekom, spolu s teľacím mäsom zomelieme, 

pridáme žĺtok, muškátový kvet, mleté biele korenie, hrubú múku,

citrónovú kôru, posekanú petržlenovú vňať a premiešame. Z bielka

ušľaháme sneh, ktorý vareškou primiešame k ochutenému mäsu.

Dvoma lyžičkami, ktoré občas namočíme do vlažnej vody, 

tvarujeme z masy halušky a ukladáme ich do vriacej osolenej

vody. Varíme na miernom ohni asi 10 minút.

Čas prípravy:

40 minút



Pečené kačacie prsia
na mede so sójovými klíčkami

Suroviny1 kg kačacích pŕs bez kosti, 1 dl oleja na opekanie,

soľ, mleté biele korenie

Omáčka3 lyžice vínneho octu, 4 lyžice medu,

4 dl pomarančovej šťavy, 4 ks klinčekov,

100 g sójových klíčkov (v prípade konzervovaných bez nálevu),

1/2 citrónu, 40 g masla, 1 lyžica maizeny,

voda na rozmiešanie maizeny

Príprava
Kačacie prsia osolíme a okoreníme. Rúru predhrejeme 

na 200°C. Na plechu rozohrejeme olej, položíme naň kačacie

prsia kožou nadol a pečieme asi 3 minúty v strede rúry 

s funkciou Statická pri teplote 200°C. Z opečeného mäsa zrežeme

kožu a ďalej pečieme za častého otáčania asi 15 minút. Upečené

mäso odložíme do tepla. Kožu nakrájame na tenké rezance a vo

výpeku na panvici opečieme do chrumkava. Do pomaran-

čovej šťavy pridáme vínny ocot, med, klinčeky, polovicu

umytého citrónu a varíme 10 minút. Zahustíme maizenou,

ktorú sme rozmiešali vo vode. Omáčku precedíme a povaríme.

Pridáme sójové klíčky a na zjemnenie maslo. Omáčku nalejeme

na tanier, na ňu poukladáme kačacie prsia nakrájané na plátky

a posypeme opečenou kožou. Mäso má mať ružovkastú farbu.

Čas prípravy:
30 minút

Čas pečenia:
predhriatie rúry na 200°C, asi 18 minút s funkciou 

Statická pri teplote 200°C 



Mousse au chocolat

Suroviny

150 g čokolády na varenie,

3 vajcia,

3 lyžice hnedého rumu,

1 diétna šľahačka v spreji (250 g)

Príprava

Čokoládu na varenie rozlámeme 

a rozpustíme vo vodnom kúpeli. Vaj-

cia a rum vyšľaháme vo vodnom

kúpeli do tuhej peny. Pridáme 

rozpustenú čokoládu a štyri minú-

ty stále miešame (môžeme použiť

šľahač). Do vaječno-čokoládovej

zmesi pridáme šľahačku a va-

reškou opatrne premiešame.

Odložíme do chladu.

Keď ideme podávať, dvoma lyži-

cami vykrajujeme väčšie halušky

a ukladáme ich na t anier.

Dookola môžeme postriekať

jahodovým džemom a ozdobiť

jahodou alebo kolieskami kiwi.

Čas prípravy:

30 minút



Ako pripraviť ryžu v rúre?

Potrebné množstvo ryže preberieme, niekoľkokrát umyjeme, 

až kým je posledná voda úplne priezračná. Vodu zlejeme a ryžu

necháme odkvapkať. Rúru predhrejeme na 180°C. Ryžu dáme do

misy z varného skla alebo do hrnca so sendvičovým (dvojitým)

dnom bez plastových súčastí. Zalejeme vodou. Všeobecne platí,

že na 1 diel ryže použijeme približne 1,5 dielu vody. Osolíme,

prípadne pridáme kari korenie, vegetu a pod. Nádobu s ryžou

prikryjeme a vložíme do vyhriatej rúry. Nastavíme funkciu Ven-

tilátor a dusíme asi 10 minút pri teplote 180°C.

Pre výslednú kvalitu dusenej ryže je veľmi dôležité jej „odvzduš-

nenie". Po uplynutí času dusenia ryžu na 2 minúty odokryjeme

a potom znovu necháme zakrytú ešte chvíľu postáť. Ryža tak

zostane sypká.   

Ako „nadstaviť" šľahačku?

Ak chceme, aby bola šľahaná smotana výdatnejšia a nie taká

kalorická, 500 ml šľahačkovej smotany ušľaháme spolu s jedným

bielkom.

Poznáte špargľu 
– kráľovskú zeleninu?

Špargľa sa udomácňuje aj v slovenských kuchyniach. Správne 

a šetrne pripravená má vynikajúcu arómu a mnoho hodnotných

živín. Špargľu by sme mali variť vo vysokom hrnci, aby hlavičky

smerovali kolmo hore a vrcholčeky neboli ponorená a príliš

nezmäkli. Najšetrnejšie je varenie špargle v stúpajúcej pare. 

Kvalitu špargle poznáte už podľa jej vzhľadu. Špargľa prvotried-

nej akosti (biela, zelená alebo fialová) má rovné, najmenej 12

mm silné výhonky, šupinkové lístky pevne priliehajú a hlavičky

sú uzavreté. Ak je špargľa príliš tenká, pri lúpaní vznikajú 

zbytočne veľké straty.

Rady a tipy



Rýchle

a jednoduché

menu



Plnený opekaný baklažán
s pažítkovou omáčkou

Suroviny
1 väčší baklažán, 1 cibuľa, 40 g masla, 6 vajec,

100 g postrúhaného ementálskeho syra,
1 lyžička posekanej pažítky,

1 lyžica hladkej múky na pomúčenie,
olej na opekanie baklažánu

Pažítková omáčka300 g lahôdkovej sladkej smotany, 1 lyžica posekanej pažítky,

1 lyžica olivového oleja, 1 strúčik cesnaku, soľ

PrípravaUmytý baklažán pokrájame na kolieska hrubé 0,5 cm. Osolíme

ich a necháme odstáť asi 10 minút na sitku, aby vytiekla 

horkastá šťava. Nadrobno pokrájanú cibuľu speníme na masle,

pridáme rozšľahané, osolené vajcia, pažítku a syr. Miešame,

kým vznikne praženica. Na každé koliesko položíme trochu

praženice a prikryjeme ju druhým kúskom baklažánu. Zľahka

poprášime múkou. Rúru predhrejeme na teplotu 190°C. Plech

potrieme olejom a poukladáme naň kolieska baklažánu. Nasta-

víme funkciu Statická a pečieme pri teplote 190°C asi 

15 minút bez otáčania do zlatista. Podávame s pažítkovou omáčkou.

Pažítková omáčka:Do lahôdkovej smotany pridáme prelisovaný cesnak, posekanú 

pažítku, olivový olej a soľ. Všetko premiešame.

Čas prípravy:
20 minút

Čas pečenia:predhriatie rúry na 190°C, 15 minút s funkciou 

Statická pri teplote 190°C



Šampiňónová polievka

Suroviny

200 g čerstvých šampiňónov,

1 lyžica masla,

1 cibuľa,

400 ml vody,

200 ml mlieka,

100 ml šľahačkovej smotany, 

0,5 dl oleja,

2 lyžice hladkej múky,

mleté biele korenie,

soľ

Príprava

Šampiňóny očistíme a pokrájame na plátky.

Nadrobno pokrájanú cibuľu speníme na masle, pri-

dáme šampiňóny, podusíme, osolíme, okoreníme,

zalejeme vodou a varíme.

Z oleja a múky pripravíme zápražku, ktorú rozmie-

šame s mliekom. Vlejeme do vody so šampiňónmi,

dobre prevaríme a pred dokončením zjemníme smo-

tanou. Chvíľu povaríme a podľa potreby osolíme.

Čas prípravy:

30 minút



Šunkovo-zeleninový nákyp

Suroviny
120 g lístkového cesta,

100 g šľahačkovej smotany,100 g kyslej smotany,

100 g šunky alebo mäsa z údených kuracích stehien, 

údeného kolena či mäkkej salámy,
200 g miešanej zeleniny,3 vajcia,100 g čerstvej papriky rôznych farieb,

100 g strúhaného ementálskeho syra,

1 lyžička strúhaného syru parmezán,
1 lyžica petržlenovej vňate,

štipka mletého bieleho korenia,štipka soli

Príprava
Lístkové cesto na tenko rozvaľkáme a vyložíme

ním formu na pečenie. Šľahačkovú a kyslú 

smotanu vylejeme do nádoby, pridáme vajcia,

postrúhaný syr, korenie a soľ. Všetko spolu

dobre premiešame a pridáme mierne 

obvarenú, vychladnutú zeleninu, šunku 

a papriku pokrájanú na rezance, petržleno-

vú vňať a zľahka premiešame. Pripravenú

masu vlejeme do formy s cestom, posypeme 

parmezánom a pečieme asi 30 minút s funkciou Sta-

tická pri 190°C.

Čas prípravy:
20 minút

Čas pečenia:30 minút pri 190°C s funkciou Statická



Pečený banán

v lístkovom ceste

Suroviny

4 banány,

250 g lístkového cesta,

1 vajce,

1 lyžička citrónovej šťavy,

1 lyžice mandľových, 

lieskovcových 

alebo orechových lupienkov,

práškový cukor,

vanilkový cukor

Príprava

Lístkové cesto rozvaľkáme na hrúbku 3 mm, rozkrája-

me na štvorce 10 x 10 cm a potrieme bielkom. Olúpa-

ný banán pokvapkáme citrónovou šťavou,

naprieč položíme na štvorce lístkového cesta

a protiľahlé strany navrchu preložíme. Cesto

potrieme rozšľahaným žĺtkom a posypeme

mandľovými lupienkami. Pečieme dozlata asi

15 minút pri teplote 190°C s funkciou

Statická. Pred podávaní posypeme 

práškovým a vanilkovým cukrom.

Čas prípravy:

15 minút

Čas pečenia:

15 minút pri teplote 190°C 

s funkciou Statická



Rovnako chutné obmeny 

plneného baklažánu

Ak ste práve nedostali baklažán, rovnako chutné jedlo uvaríte,

keď použijete tenké kolieska zeleru, mladého kalerábu alebo

cukety.

Aj pažítku môžeme rovnako hodnotne nahradiť žeruchou, 

cesnakom, mladou cibuľkou, ktorú pokrájame aj so zelenou 

vňaťou, alebo aj čerstvým postrúhaným chrenom.

Nebojte sa variácií!

Pri príprave zeleninového nákypu môžeme pokojne namiesto

šunky použiť údené kuracie stehná alebo akýkoľvek druh mäkkej

salámy. 

Ak údeninu nahradíme šampiňónmi, získame vynikajúce jedlo

vhodné aj pre vegetariánov. Chutnou prílohou všetkých variácií

je šalát z čerstvej zeleniny.

Počuli ste už o „zapekanej"

polievke?

Nie, to nie je vtip. Aj polievku možno „zapiecť" v rúre a na 

prestretom stole bude pôsobiť skutočne netradične a lákavo. 

A navyše, je to veľmi jednoduché a rýchle. Potrebujeme len 

lístkové cesto, ktoré rozvaľkáme na tenké placky. Polievku 

rozdelíme do ohňovzdorných misiek alebo šálok. Každú misku

zakryjeme plackou z lístkového cesta. Zvyšok cesta rozrežeme

na pásiky a na plackách z nich urobíme mriežku. Rúru predhre-

jeme na 225°C. Vložíme do nej misky s polievkou, zvolíme 

funkciu Statická a zapekáme asi 15 minút. 

Rady a tipy



Staré, dobré 

domáce menu



Palacinka plnená bryndzou

Suroviny
1,5 dl mlieka, 2 vajcia, 200 g bryndze,

4 lyžice hladkej múky,
1 lyžička posekanej petržlenovej vňate,

1 lyžička posekanej pažítky,
1 lyžička masla na potretie palaciniek,

štipka soli, olej na opekanie a pečenie palaciniek

PrípravaZ mlieka, vajec, soli, múky a petržlenovej vňate pripravíme hladké

cesto, z ktorého na pomastenej panvici upečieme palacinky. Bryndzu

premiešame s pažítkou, potrieme ňou palacinky, preložíme ich na

polovicu a poukladáme na plech, ktorý sme potreli maslom. Rúru

predhrejeme na 180°C, zvolíme funkciu Gril na nastavení (úrovni)

3 alebo funkciu Statická a zohrievame pri teplote 180°C asi 

5 minút. Podávame s pažítkovou alebo tatárskou omáčkou.ObmenyNa plnenie palaciniek môžeme namiesto bryndze použiť

viac druhov postrúhaného syra. Pri ohrievaní sa syr 

v palacinkách rozpustí.Ďalšou možnosťou je naplniť palacinky plátkami šunky

a syrom alebo listovým špenátom prekladaným

syrom.

Čas prípravy:20 minút

Čas pečenia:
predhriatie na 180°C, 5 minút pri 180°C s funkciou

Gril na nastavení (úrovni) 3 alebo Statická



Zemiakový krém s kôprom

Suroviny

300 g očistených zemiakov,

200 ml mlieka,

100 ml šľahačkovej smotany,

2 lyžice masla,

3 lyžice hladkej múky,

0,5 l vody,

1 lyžička posekaného kôpru,

mleté biele korenie,

soľ

Príprava

Očistené, umyté zemiaky pokrájame na tenké plátky, uvaríme v časti

osolenej vody domäkka a rozmixujeme.

Z časti masla a múky pripravíme svetlú zápražku, ktorú za stále-

ho miešania zalejeme zvyšnou vodou, mliekom a pridáme

posekaný kôpor. Prevaríme, zjemníme smotanou a varíme.

Ochutíme mletým bielym korením a soľou. Pred dovarením

zjemníme maslom.

Čas prípravy:

20 minút



Záhorácky vtáčik

Suroviny
600 g vykostenej bravčovej krkovičky,

400 g kyslej kapusty,60 g oravskej slaniny,80 g čerstvým šampiňónov,1 cibuľa,1 strúčik cesnaku,2 lyžice oleja,štipka mletej rasce,mleté čierne korenie,soľ

PrípravaPlátky bravčovej krkovičky naklepeme, osolíme, okoreníme 

a posypeme rascou. Oravskú slaninu pokrájame na malé kocky,

orestujeme na oleji, pridáme nadrobno pokrájanú cibuľu,

prelisovaný cesnak, šampiňóny nakrájané na plátky, osolí-

me, chvíľu podusíme a pridáme kyslú kapustu, dusíme 

5 minút. Rúru predhrejeme na 190°C. Kapustu potom 

poukladáme na plátky mäsa, stočíme ich ako roládu, 

poukladáme vedľa seba na plech, podlejeme 1 dl vody 

a pečieme v rúre dozlatista s funkciou Statická pri

190°C. Podávame s rôzne upravenými zemiakmi.

Čas prípravy:
15 minút

Čas pečenia:predhriatie na 190°C, 40 minút pri 190°C 
s funkciou Statická



Cisársky trhanec

so sirupom a brusnicami

Suroviny

3 vajcia,

375 g mlieka,

225 g polohrubej múky,

1 lyžica sušených hrozienok,

1 lyžica kryštálového cukru,

80 g masla,

4 lyžice brusníc,

1 dl malinového sirupu,

soľ,

práškový cukor na posypanie

Príprava

Oddelíme žĺtky od bielkov. Žĺtky mierne osolíme, 

rozšľaháme, pridáme mlieko a za stáleho šľahania 

metličkou pridáme múku. Do hladkého cesta

zamiešame prebrané, opláchnuté a vriacou

vodou obarené hrozienka. Z bielkov a cukru vyšľa-

háme tuhý sneh a zľahka ho primiešame k cestu.

Potom z neho na vymastenom pekáči v rúre predhriatej

na 200°C so zvolenou funkciou Statická upečieme tenké

placky, ktoré majú byť z oboch strán zlatisté. Po 

upečení ich vidličkou potrháme na menšie kúsky. Pred

podávaním trhanec posypeme práškovým cukrom 

a dookola polejeme zohriatym sirupom s brusnicami.

Čas prípravy:

20 minút

Čas pečenia:

predhriatie na 200°C,  20 minút pri 200°C 

s funkciou Statická



Možností je viac...

Občas sa stáva, že v obchode nedostanete kúpiť práve ten druh

mäsa, ktorý je v recepte predpísaný. Nie vždy však kvôli tomu

treba meniť výber jedla. Napríklad na prípravu záhoráckeho 

vtáčika môžete namiesto vykostenej bravčovej krkovičky použiť

rezne z bravčového stehna alebo z vykosteného bravčového

karé.

Zemiaky na nespočetne
spôsobov

Zemiaky sú zeleninou, ktorá má na Slovensku najviac krajových

názvov. Aj to je dôkazom ich obľúbenosti v slovenskej kuchyni.

Môžeme ich pripravovať naozaj na nespočetne spôsobov. Rovna-

ko dobre chutia ako hlavné jedlo či príloha. Dôležité 

minerálne látky a stopové prvky sú v zemiakoch „ukryté" tesne

pod vrchnou vrstvou šupky. Preto treba pri ich čistení postupo-

vať naozaj opatrne a oddeliť len najmenšiu nevyhnutnú časť.

Zvlášť opatrne treba postupovať pri nových zemiakoch, ktoré

zvyčajne stačí len ľahučko oškrabať.

Aj v našich obchodoch si už možno vybrať z niekoľkých druhov

zemiakov. Lojovité odrody pri varení nepraskajú a zachovávajú

si tvar. Sú ideálne na zemiakové šaláty, zapekané pokrmy 

či zemiakové hranolčeky. 

Polotuhé zemiaky veľmi nepraskajú a sú menej vlhké ako lojovi-

té. Najlepšie sa hodia na prípravu zemiakov varených, pečených

na tuku i v alobale, ale tiež vyprážaných. Sú najvhodnejšou

odrodou na prípravu pokrmov zo surových strúhaných zemiakov.

Múčnaté zemiaky používame predovšetkým na zemiakové kaše 

či pyré, na placky, knedle a polievky. Pri varení sa trochu viac

rozpadajú, ale sú suchšie.

V poslednom čase si spotrebitelia obľúbili „ružové" odrody

zemiakov, ktoré zväčša patria k polotuhému druhu a možno 

ich pripravovať na všetky spôsoby.

Rady a tipy



Za zapožičanie stolovacích potrieb a dekorácií ďakujeme
IKEA Bratislava, Tomášikova 46, Bratislava a predajni Porcela Plus Slovakia, s.r.o., Štúrova 9, Bratislava.




