
Vánoce jsou svátky, které mám ráda a na které se t�ším.  
 
Co u nás doma jíme na  vánoce?  

Na snídani je váno�ka. 

K ob�du máme jen  zel�a�ku bez uzeniny s 
brambory na loupa�ku.  
  
Ve�e�e - rybí polévka s ope�enou houskou 
               smažený kapr, bramborový salát  

Na st�l se p�ipraví  váno�ní cukroví a chlebí�ky s 
kvasnicovou pomazánkou. 

K vánoc�m také pat�í dobrý domácí vaje�ný 
ko�ak.  
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Linecké cukroví 

  40 dkg hladké mouky 
  25 dkg tuku (Hera) 
  15 dkg mou�kového cukru 
  2 žloutky a 1 celé vejce 
  vanilkový cukr 
  citrónová k�ra 
 
 
 

Z mouky, cukru, tuku, vejce, žloutk�, vanilkového cukru, postrouhané 
citrónové k�ry vypracujeme t�sto, které necháme v chladnu odpo�inout. 
Potom ho vyválíme a vykrajujeme tvary (kole�ka, srdí�ka, hv�zdi�ky 
apod.). V polovin� vykrojíme st�ed. Pe�eme v horké troub� dožluta. 
Vychladlé spojíme rybízovou marmeládou (vespod je plné a naho�e s 
vykrojeným st�edem). 
P�ed podáváním pocukrujeme, nebo n�které polijeme �okoládou a 
navrch dáme zdobení. 

O�echové ty�inky 

   linecké t�sto 
  7 dkg mou�kového cukru 
  7 dkg mletých o�ech� 
  2 syrové bílky 
  trochu sko�ice 
 
  

 
Poleva: Bílky ušleháme s cukrem a potom p�idáme o�echy a trochu 
sko�ice. 
Linecké t�sto rozválíme a pot�eme o�echovou polevou a pak vykrájíme 
tvary nebo nakrájíme jen na ty�ky nebo �tvere�ky. Pe�eme zvolna 
nejlépe na pe�ícím papí�e. 

Vanilkové rohlí�ky - od maminky  
37 dkg hladké mouky 
10 dkg mou�kového 
cukru 
10 dkg mletých 
vlašských o�ech� (pro 
lepší chu� trochu 
lískových o�ech�) 
10 dkg másla 
10 dkg vep�ového sádla 
1 vejce 
1 kávová lži�ka prášku 
do pe�iva 
Ze surovin vypracujeme 
t�sto, které je dob�e 
nechat v lednici do 
druhého dne 
odpo�inout. Druhý den 
m�žeme péct. U nás 
doma se d�lali pomocí 
masového strojku, na 
který se nasadil 
nadstavec s tvary. Kdo 
takový nemá, vyválí z 
t�sta dlouhý vále�ek a 
ten nakrájí na stejné 
kousky a rukou d�lá 
malé rohlí�ky, nebo je 

pe�e ve formi�kách rohlí�k�. Rohlí�ky klademe na vymazaný nebo 
pe�ícím papírem vyložený plech a pe�eme zhruba 15 minut v p�edem 
vyh�áté troub� na 170-180°C dor�žova. 
Po upe�ení je ješt� teplé obalujeme v cukru s vanilkou nebo vanilkovým 
cukrem.  
Na fotografii jsou rohlí�ky d�lané masovým strojkem a pe�ené ve 
formi�ce. 



Nepe�ené o�echové �tvere�ky 
1 bílek 
15 dkg cukru 
15 dkg mletých o�ech� 
celé lískové o�echy 
 
Bílek ušleháme v sníh, p�idáme cukr, o�echy a 
promícháme ve vlá�né t�sto. Je-li t�sto �ídké 
p�idáme o�echy nebo kokos. Vál posypeme 
cukrem a na n�m t�sto rozválíme na tenký 

plát, polijeme citrónovou polevou, nakrájíme na �tvere�ky a na každý 
dáme lískový o�ech. Nepe�e se, nechají se zaschnout v pokojové 
teplot�.  
 
Citrónová poleva: 10 dkg mletého cukru, 2 lžíce citrónové š�ávy, 2 lži�ky 
horké vody t�eme. pokud je poleva �ídká p�idáme cukr. 
 
 
 

Tatrankové koule 
   4 tatranky 
  10 - 15 dkg mou�kového cukru 
  16 dkg másla 
   2 lžíce rumu 
   2 lžíce kakaa 
 

Tatranky nastrouháme a smícháme s ostatními p�ísadami. Tvo�íme 
kuli�ky, které obalujeme v kokosu. 
 
 
 
 

Medové perní�ky 

     80 dkg hladké mouky 
     15 dkg másla (Hera) 
     1 kávová lži�ka sko�ice 
     4 vejce 
     28 dkg mletého cukru (mou�ka) 
     4 lžíce rozpušt�ného  
        vlahého medu 
     2 kávové lži�ky jedlé sody 
     14 tlu�ených h�ebí�k� 
     2 lži�ky anýzu  
 

 
Vejce, cukr a tuk ut�ít, p�idat mouku s ko�ením, sodu a med. Na vále 
vypracovat t�sto, mouky lze p�idat až do hustoty, aby se t�sto 
neroztékalo. T�sto zabalíme do fólie a dáme vychladit do lednice 
nejlépe 1 -2 dny.  
T�sto vyválet asi na 1/2 cm a vykrajovat tvary, pe�ou se na vymazaném 
a moukou vysypaném plechu nebo na pe�ícím papí�e ve st�edn� horké 
troub�.  
Po upe�ení za 3 - 5 minut se potírají rozšlehaným vejcem, �ímž získají 
lesklý povrch. 
 
Poleva: 
 
1 bílek, 12 – 15 dkg práškového cukru a š�áva z citronu. 
P�i zdobení se ušlehaná poleva v misce zakrývá mokrou ut�rkou, aby 
nevysychala a dalo se s ní dob�e pracovat. 
 
 
 
 
 



Pracny  - medv�dí tlapky  

25 dkg hladké mouky 
14 dkg mou�kového 
cukru 
14 dkg mletých 
vlašských o�ech�  
14 dkg másla nebo 
jiného tuku na pe�ení 
1 vejce 
kousek citrónové k�ry 
3 - 4 tlu�ené h�ebí�ky 
1/2 lži�ky mleté sko�ice 
na špi�ku lži�ky mletého 
nového ko�ení 
1 lži�ka kakaa 

1 kávová lži�ka prášku do pe�iva 
 
Na vále do hladké mouky zamícháme prášek do pe�iva a potom dáme, 
mou�kový cukr, kakao, mleté o�echy, sko�ici, h�ebí�ek, nové ko�ení, 
strouhanou citrónovou k�ru a p�idáme zm�klý tuk a vejce.  
Vypracujeme t�sto, které necháme v chladu ztuhnout.  
Pak kousky t�sta vtla�ujeme do suchých nebo sádlem vymazaných 
formi�ek.  
Pe�eme na plechu v p�edeh�áté troub�. Ješt� horké vyklopíme a 
obalíme v mou�kovém cukru smíchaném s vanilkou nebo vanilkovým 
cukrem.  
 
Doba k rozležení: 2 - 3 týdny  
 
 
 
 
 
 
 

Rohlí�ky pln�né  - od Hany  

21 dkg hladké mouky 
  2 dkg mou�kového cukru 
11 dkg másla 
1 žloutek 
 
Ze surovin vypracujeme t�sto, které je dob�e nechat v chladu 
odpo�inout. T�sto natla�íme do formi�ek rohlí�k�. V mírn� vyh�áté 
troub� upe�eme.  
 
Nádivka 
10 dkg másla 
4 dkg mou�kového cukru 
15 dkg mletých o�ech� 
strouhaná citrónová k�ra 
2 žloutky 
sníh ze 2 bílk� 
4 dkg mou�kového cukru 
vanilkový cukr 
 
Vyšleháme máslo se žloutky, cukrem a zamícháme vychladlé opražené 
o�echy a trošku citrónové k�ry. Z bílk� ušleháme tuhý sníh, p�idáme 
cukr s vanilkovým cukrem a nad párou vyšleháme do tuha. Nakonec do 
másla zamícháme vychladlý sníh.  
Plníme k sob�  krémem.  
 
Nakonec rožky rohlí�ku namá�íme v rozpušt�né �okolád�. 
 
 
 
 
 
 



Marokánky ovesnými vlo�kami 

1/8 l polotu�ného mléka 
10 dkg medu 
10 dkg másla nebo rostlin. tuku 
10 dkg ovesných vlo�ek 
7,5 dkg kandovaného ovoce 
10 dkg sekaných mandlí, lískových 
o�ech� 
�okoláda na va�ení a ztužený 
pokrmový tuk 
 

Na pánvi osmahneme dozlatova ovesné vlo�ky. V hrne�ku pova�íme asi 
5 minut mléko s medem a máslem. Vmícháme opražené ovesné vlo�ky, 
kandované ovoce, pokrájené o�echy a krátce pova�íme. Sm�s necháme 
vychladnout. Na pe�ící papír dáváme lžící hmotu a tvo�íme placi�ky. 
Vložíme do p�edeh�áté trouby a pe�eme asi 15 minut. �okoládu s tukem 
rozpustíme a vychladlá kole�ka v ní namá�íme spodní stranou. 

Marokánky  

1/4 l polotu�ného mléka 
8 dkg cukru 
1 vrchovatá lžíce hladké mouky 
1 lžíce másla 
10 dkg pomeran�ové k�ry 
10 dkg lískových o�íšk� 
10 dkg mandlí, burských o�íšk� 
10 dkg kandovaného ovoce 
Poleva : �okoláda na va�ení a ztužený pokrmový tuk 
Mléko, cukr, mouku a máslo sva�íme na �ídkou kaši, pak p�idáme 
nakrájené o�echy, mandle, pomeran�ovou k�ru a kandované ovoce. 
Plech vymažeme a vysypeme moukou nebo dáme pe�ící papír. Lži�kou 
tvo�íme placi�ky, které v teplejší troub� upe�eme do r�žova. Ješt� teplé 
sejmeme z plechu. Druhý den rovnou spodní �ást polijeme polevou. 

Pa�ížské rohlí�ky 

20 dkg mletých vlašských o�ech�  
30 dkg cukru 
2 vejce 
trochu hladké mouky a trochu strouhanky 
   
 
 

 
Ze surovin vytvo�íme t�sto, rozválíme a vykrájíme rohlí�ky.  
Dáme na plech vyložený pe�ícím papírem a pe�eme p�i nižší teplot�. 
Teplé sundáme z plechu. 
 
Krém 
 
15 dkg másla 
15 dkg cukru 
kakao 
Máslo s cukrem a žloutkem ut�eme a p�idáme nádivku a kakao. 
 
Nádivka: 
3 dkg másla 
3 dkg hrubé mouky 
ud�láme sv�tlou jíšku a do ní nalijeme 
1/4 l mléka 
uva�íme kaši a necháme vychladnout. 
 
Pytlíkem ozdobn� nast�íkáme krém na rohlí�ky, dáme do chladna 
ztuhnout a potom namá�íme do polevy. 
 
Poleva: �okoláda a 100% tuk.  
 
 



Kokosky   
5 bílk� 
30 dkg  mou�kového cukru  
25 dkg mletého kokosu 
m�žeme dát trochu vanilkového cukru  
 
V kotlíku nebo hrnci ušleháme bílky nep�íliš do tuha. Jakmile se tvo�í za 
metlou špi�ka, je sníh hotov. Pak do n�ho zvolna zašleháme cukr a 
nádobu vložíme do v�tšího hrnce s va�ící vodou a šleháme, až po�ádn� 
zhoustne. P�idáme mletý kokos, odstavíme a  šleháme až do 
vychladnutí.   Na plech pomašt�ný nebo vyložený pe�ícím papírem 
d�láme lži�kou malé hromádky. Pe�eme p�i mírné teplot�, spíš sušíme 
asi hodinu do r�žova. 

Sn�hové pusinky   
5 bílk� 
30 dkg  jemného pískového cukru (krupi�ka) 
podle velikosti bílk� po�ítáme na 1 bílek 5-7 dkg cukru 
I. varianta  
Dob�e našleháme sníh, pak do n�j vešleháme polovinu cukru. Druhou 
polovinu cukru už jen lehce st�rkou zabalujeme. Hmotu p�endáme do 
sá�ku s hubi�kou a na plech vyložený pe�ícím papírem tvarujeme 
pusinky, kole�ka nebo proužky. Dáme do málo teplé trouby a spíš 
sušíme než pe�eme.    
II. varianta 
V kotlíku nebo hrnci ušleháme bílky nep�íliš do tuha. Jakmile se tvo�í za 
metlou špi�ka, je sníh hotov. Pak do n�ho zvolna zašleháme cukr a 
nádobu vložíme do v�tšího hrnce s va�ící vodou a šleháme, až se hmota 
stane tvárnou. Nádobu se sn�hem p�endáme do chladné lázn� a 
šleháme do vychladnutí. Sníh dáme do sá�ku s trubi�kou a st�íkáme na 
plech pomašt�ný nebo vyložený pe�ícím papírem tvary. Pe�eme p�i 
mírné teplot�, spíš sušíme, aby z�staly bílé. 
Pusinky m�žeme potom má�et celé nebo jen kouskem v �okolád�. 

�okoládové bulky 
 
25 dkg cukru 
14 dkg másla 
14 dkg o�ech� - mletých 
14 dkg �okolády na va�ení  
 
�okoládu nastrouháme a všechny 
suroviny smícháme v t�sto. D�láme 
malé kuli�ky a uprost�ed ud�láme 
prstem d�lek. Pomalu pe�eme na 
plechu s pe�ícím papírem. 
 

 
 
 

Banánové jednohubky 
  1 balí�ek d�tských piškot� 
  banány 
  meru�ková marmeláda (m�žebýt i jiná) 
  rum 
  10 dkg �okolády na va�ení 
    5 dkg ztuženého pokrmového tuku (Omega) 
  párátka 
 
 

 
Jeden piškot nat�eme marmeládou, dáme kole�ko banánu, dáme druhý 
piškot na který kápneme rum. Napíchneme na párátko. Ve vodní lázni 
rozpustíme �okoládu a tuk. Piškoty na párátku namá�íme v rozpušt�né 
�okolád�. Necháme ztuhnout a odležet, aby piškoty nasály vlhkost 
z banánu. 



Rakvi�ky 
4 žloutky 
1 celé vejce 
20 - 30 dkg mou�kového cukru 
troška citrónové š�ávy  
Šleháme ve šleha�i 20 minut 
Potom jemn� vmícháme 
1 lžíci hrubé mouky s troškou 
prášku do pe�iva. 
 
 

Formi�ky vymažeme sádlem. M�žeme je vysypat moukou, ale potom 
nejsou na povrchu p�kn� hladké. 
Formi�ky plníme do 1/3 - 1/2. Používám formi�ky na rakvi�ky a taky  
koší�ky. 
Naskládáme na plech a v p�edeh�áté troub� zvolna pe�eme. Nakonec 
jenom dosušíme. 
Na zkoušku vyklopím jednu rakvi�ku a rozlomím, abych zjistila jestli není 
vevnit� syrová. 
Po upe�ení je vyklápím z formi�ek ješt� teplé.  
 
Pe�eme tak p�i 110 - 130 °C. 
Zdobíme našlehanou neslazenou šleha�kou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mistrovské klášterní rohlí�ky 
21 dkg hladké mouky 
14 dkg mletých o�ech� 
16 dkg tuku 
  5 dkg �okolády na va�ení 
  5 dkg mou�kového cukru 
   2 žloutky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mouku prosejeme do mísy, p�idáme nastrouhané o�echy, tuk, cukr, 
žloutky a rozpušt�nou �okoládu a všechny suroviny dob�e 
propracujeme. 
Vypracujeme pevné t�sto, které necháme aspo� 2 hodiny v chladu 
odležet. T�sto by m�lo být tuhé. 
Vychladlé t�sto nakrájíme na stejn� velké kousky a tvo�íme menší 
rohlí�ky, které dáme na pe�ící papír nebo dob�e vymazaný plech nebo 
t�sto natla�íme do formi�ek a pe�eme ve formi�kách. 
Pe�eme v p�edeh�áté troub� na 180°C. 
Rohlí�ky jsou k�ehké, proto necháme vychladnout na plechu. 
Potom namá�íme rožek v rozpušt�né �okolád� a posypeme kokosem 
 
 
 
 
 
 



Masarykovo cukroví 
20 dkg hladké mouky 
15 dkg másla 
7 dkg mou�kového cukru 
1 žloutek 
1,5 lžíce kakaa 
10 dkg vlašských o�ech� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
O�echy namo�íme na 2 hodiny do vody, potom je velmi nahrubo 
nasekáme. 
Ze všech surovin ud�láme t�sto, vmícháme o�echy, z t�sta ud�láme 
vále�ky o pr�m�ru asi 3 - 5 cm a dáme do chladna odležet. 
Nejlépe druhý den z vále�k� nakrájíme plátky o síle asi p�l centimetru. 
Poklademe na pe�ící papír a dáme do p�edeh�áté trouby. 
Pe�eme dor�žova a ješt� horké obalíme v mou�kovém cukru. 
 
 
 
 
 
 
 
 

�okoládové p�lm�sí�ky 
5 vajec 
18 dkg mou�kového cukru 
18 dkg tuku (másla) 
18 dkg polohrubé mouky 
8 dkg o�ech� jemn� mletých 
4 lžíce kakaa nebo 5 dkg �okolády 
 
Máslo, cukr a žloutky ut�eme do p�ny. P�idáme o�echy, kakao a 
zamícháme. Nakonec postupn� vmícháme mouku a sníh z bílk�. T�sto 
rozet�eme na vymazaný, moukou vysypaný plech a zvolna pe�eme.  
 
Polevu stejnom�rn� rozet�eme na ješt� teplý mou�ník. Hned za tepla 
formi�kou vykrajujeme p�lm�sí�ky, nebo krájíme na �tvere�ky, které 
ozdobíme polovinou vlašského o�echu a kandovaným ovocem.  
 
I.  Rumová poleva 
 
25 dkg mou�kového cukru 
5 lžic rumu 
1 lžíci teplé vody 
Cukr, rum a vodu t�eme, až vznikne hladká a hustá cukrová poleva. 
 
II. Citrónová poleva 
 
26 dkg mou�kového cukru 
2 lžíce horké vody 
2 lžíce citrónové š�ávy 
1 lži�ka oleje 
Cukr, horkou vodu, citrónovou š�ávu a olej umícháme na hustou a 
lesklou polevu. 
 
 



Kokosové kuli�ky 
20 dkg kokosu 
20 dkg mou�kového cukru 
10 dkg másla 
4 - 5 lžic  rumu 
kakao nebo �okoláda 
 
Ze surovin vypracujeme t�sto, ze 
kterého ud�láme malé kuli�ky. 
Kuli�ky  obalujeme v kakau nebo 
strouhané �okolád� na va�ení. 
 

 
   

T�ený vaje�ný ko�ak 
4 žloutky 
25 dkg mou�kového 
cukru 
1 vanilkový prášek nebo 
2 cm vanilky 
1/2 l sva�ené vychladlé 
smetany 12% 
125 ml �istého lihu  
 
 
 
Prosátý mou�kový cukr, 
žloutky a vanilkový 
prášek ut�eme do p�ny. 

Potom p�idáme sva�enou vychládlou smetanu a nakonec zamícháme 
�istý líh. Dob�e umíchaný ko�ak nalijeme do �istých lahví a necháme 
uležet. 

Váno�ní zel�a�ka 
 

½ kg kyselého zelí 
s�l, kmín 
trocha sušených hub 
1 l mléka 
4 dkg hladké mouky 
1 cibule 
mletá paprika 
tuk 
1/4 l smetany na šlehání 
1-2 vají�ka 
 
 
 
 

Kyselé zelí pokrájíme, zalijeme vodou, p�idáme houby, s�l, kmín a 
va�íme. Zahustíme mlékem s rozkvedlanou hladkou moukou a 
prova�íme.  
Osmažíme nadrobno pokrájenou cibuli, zaprášíme �ervenou paprikou a 
p�idáme do zel�a�ky.  
Nakonec p�idáme smetanu, vají�ka a ješt� krátce pova�íme. 
 
K polévce podáváme brambory na loupa�ku. Brambory uva�íme ve 
slupce a ješt� horké oloupeme. 
Podáme je na st�l v míse.  
Každý si sám nakrájí brambory p�ímo do talí�e, osolí a zalije polévkou. 
 
Na vánoce nedávám do zel�a�ky klobásu. 
 
 
 
 
 
 



Rybí polévka 
    Rybí hlavy (bez žáber) 
    ploutve a páte�e ze 2 kapr� 
    1 mrkev, 1 petržel, 1/4 celeru 
    1 cibule 
    1/2 pórku 
    1 bobkový list 
    5 zrnek pep�e 
    3 kuli�ky nového ko�ení 
    trochu tymiánu  
Vyprané hlavy, ploutve a páte�e 
zalijeme 3/4 litrem studené vody, 
p�idáme o�išt�nou zeleninu, cibuli, 
pór, ko�ení a s�l. Va�íme 30 minut a 
scedíme. 
 

    1-2 lžíce hladké mouky 
    1 lžíce másla 
    1 kostka Karpatského bujónu 
    jikry a mlí�í 
    pórek 
    muškátový kv�t      
V hrnci nasucho opražíme mouku, až je nazlátlá, dáme máslo, podlijeme 
vývarem z ryb, p�idáme kostku bujónu a 20 minut pova�íme. Do polévky 
p�idáme omyté nasekané mlí�í a jikry, pova�íme, p�idáme obrané maso 
z ryb, nakrájenou uva�enou zeleninu, nakrájený pórek a krátce 
prova�íme.  
Polévku dochutíme solí a muškátovým kv�tem. 
P�idáme-li 5 dkg žampión� podušených na másle, dostane polévka 
odlišnou chu�. 
 
Polévku podáváme s opraženou houskou. 
1- 2 housky nebo rohlíky nakrájíme na kosti�ky a osmažíme za stálého 
míchání na oleji. 
 

Bramborový salát  

 

 2 kg brambor 
 2 v�tší cibule 
 2 kyselé okurky 
 15 dkg mrkve 
 10 dkg celeru 
 7 dkg petržele 
 8 vajec 
 375 ml majonézy 
 125 ml tatarské omá�ky 
 sterilovaný hrášek 
 2 lžíce plnotu�né ho��ice 
 olej, s�l, pep� 

 
Brambory uva�íme ve slupce. Uva�íme zeleninu a vají�ka natvrdo. 
Vychladlé brambory oloupeme a p�es kole�ko s m�ížkou nakrájíme na 
hranolky.  
Brambory osolíme, opep�íme, polijeme trochou oleje a smícháme s 
ho��icí, jemn� nakrájenou cibulí, zeleninou, vají�ky a p�eced�ným 
hráškem.  
Nakonec zlehka vmícháme majonézu a tatarskou omá�ku a ješt� podle 
pot�eby dosolíme.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Smažený kapr 
4 porce kapra 
s�l 
citrónová š�áva 
hladká mouka 
2 vejce 
trocha piva nebo mléka 
strouhanka 
vep�ové sádlo nebo olej 
 
 
Porce kapra osolíme, 
pokapeme citronem a 
dáme do chladna. 
M�žeme to ud�lat den 
p�edem, nebo aspo� 1 
hodinu p�ed další úpravou. 

 
Na obalování si p�ipravíme hladkou mouku, strouhanku a vejce. Vejce 
osolíme a rozšleháme s trochou piva nebo mléka, m�že být i voda. 
Kapra nejd�íve obalíme v mouce, potom namo�íme ve vejcích a 
nakonec obalíme ve strouhance. Pokud nám zbylo vají�ko, m�žeme 
porce obalit ve vají�ku a strouhance ješt� jednou. My máme rádi dvakrát 
obalované �ízky.  
Kousky kapra smažíme pomalu ve v�tší dávce tuku, aby se ryba 
dostate�n� propekla. Na smažení kapra je nejlepší sádlo. 
 
Na vánoce, kdy d�lám víc porcí, smažím kapra ve fri�áku.  
 
Podáváme s bramborovým salátem nebo va�eným bramborem �i 
bramborovou kaší. 
 
 
 

Kvasnicová pomazánka - nastavená majonéza 
 
1/4 l mléka 
2 lžíce hrubé mouky a kousek 
másla 
 
Uva�íme kaši do ztuhnutí 
 
Droždí 
1 menší cibule, tuk 
 
      
 
 

Na tuku mírn� osmažíme jemn� nakrájenou cibulku a p�idáme kvasnice, 
které se rozpustí a až za�nou von�t. Pokud se kvasnice nespojí 
s tukem, podlijeme trochou mléka,aby vznikla celistvá hmota. Potom 
odstavíme. 
 Až trochu vychládnou, smícháme s kaší. 
 
mrkev, petržel, celer – uva�it v mírn� osolené vod� 
vají�ko uva�ené natvrdo 
salám 
cibule 
kyselá okurka 
     Vše najemno nakrájíme. 
menší majonéza 
plnotu�ná ho��ice 
 
 Vše smícháme s kaší. Dochutíme solí a pep�em.  
 
 
 
 
 
 



Pomazánka z krabích ty�inek 
Krabí ty�inky 
1 pórek 
naložené kapie 
tatarská omá�ka 
  
Krabí ty�inky dáme na chvilku 
do va�ící vody a hned scedíme. 
Krabí ty�inky jemn� nasekáme. 
Pórek velmi jemn� nakrájíme a 
nakrájíme naloženou kapii. Vše 
smícháme s tatarskou 
omá�kou, osolíme a trochu 
opep�íme. 
Chlebí�ky zdobíme jen 
proužkem �erstvé papriky. 

Hanácké chipsy 
starší chleba 
olej 
�esnek 
s�l 
 
Chleba nakrájíme na kostky. 
Vysoký plech vymažeme trochu 
olejem a dáme pokrájený chleba. V 
troub� p�i teplot� 200°C p�i 
ob�asném míchání pe�eme asi 20 
minut až zr�žoví. 
Zatím si p�ipravíme zálivku. Do 
hrnku prolisujeme �esnek tak asi 

1/4 hrnku a dáme s�l. Zalijeme olejem na 1/2 hrnku a dolijeme vodou. 
Nalijeme na chleba a promícháme a asi na 5-10 min dáme dopéct. 

Pe�ená ka�ena 
1 ka�ena 
máslo 
majoránka 
s�l, kmín 
2 lžíce hladké mouky  
 
Vykuchanou a o�išt�nou 
kachnu omyjeme, 
od�ízneme k�ži z krku, 
spodní �ásti k�ídel a 
vyndáme sádlo z b�icha, 
od�íznuté použijeme na 
polévku. 

  
Kachnu osolíme na povrchu i vevnit� a vnit�ek kachny vylijeme 
rozpušt�ným máslem s majoránkou. Tuto p�ípravu ud�láme ve�er nebo 
ráno p�ed pe�ením, aby se odležela. 
Ka�enu okmínujeme z venku i vevnit� a položíme do peká�e na 
podložku nebo vložené špejle, nejd�íve na prsa. Podlijeme vodou, 
zakryjeme druhým peká�em a vložíme do p�edeh�áté trouby.  
B�hem pe�ení ka�enu podléváme vype�enou š�ávou, podle pot�eby 
podléváme vodou a ob�as ka�enu obrátíme a vidli�kou propíchneme 
k�ži na bocích a stehnech, aby sádlo snáze z podkoží vytékalo. 
Nakonec ji pe�eme odkrytou prsí�ky nahoru.  
Ka�ena musí být upe�ená dozlatova, aby k�ži�ka byla k�upavá. B�hem 
pe�ení odebere sádlo, dáme do kastrolku, p�idáme mouku a ud�láme 
zlatou jíšku.  
Upe�enou ka�enu vyndáme z peká�e, slijeme vype�enou š�ávu a š�ávu, 
která se napekla na okraje peká�e oškrábeme. Peká� vypláchneme 
trochou vody, kterou p�ilijeme ke š�áv�. Š�ávu zahustíme jíškou a 
prova�íme.  
Ka�enu naporcujeme a vrátíme do peká�e a necháme ji v troub�, než ji 
budeme podávat.  



 

�as na upe�ení ka�eny 
není možno p�esn� 
ur�it, záleží na její 
velikosti, hmotnosti i 
druhu,  m�že to trvat asi 
tak dv� až t�i hodiny. 
 
 
 
 
 

Podáváme s knedlíkem a dušeným zelím, na talí�i polijeme p�ipravenou 
š�ávou.  
 
U nás doma se v polovin� pe�ení p�idají ke ka�en� osolená ku�ecí 
stehna. Stehna dostanou výbornou chu� a v�ni po ka�en�.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 


