


Dobrý den,

Dostává se Vám do ruky Žebnická kuchařka – její 1. díl.

Tato kuchařka vznikla díky Vašim receptům, nebýt jich a také toho, že jste 
se rozhodly se o ně podělit, nebyla by ani kuchařka. Všem patří velký dík.

Věříme, že všechny recepty vyzkoušíte, stejně jako se k tomu chystám my.
Pokud si nebudete s něčím vědět rady, autorky receptů Vám jistě rády 
poradí a vše vysvětlí. 

A také věříme, že by v budoucnu mohl vzniknout i díl druhý, a třeba i další, 
až se zase příště sejdeme a dáme si ochutnat nějaké ty dobrůtky.

Přejeme mnoho úspěchů při pečení a těšíme se na Vás příště …

PODĚKOVÁNÍ

Dne 8. března 2008 proběhlo v Hospodě u Hasiče posezení s pohoštěním u 
příležitosti MDŽ.

Sboru dobrovolných hasičů v Žebnici patří velký dík za to, že nám ten náš 
nápad financoval.

Akce by jistě neproběhla, nebýt mladých maminek, které se postaraly o 
výzdobu, pohoštění i další nezbytnosti.



KÁVOVÉ ŘEZY
Anna Kočová

Potřebujeme:
4 vejce
1 hrneček krystalového cukru
1 a ½ hrnečku polohrubé mouky
½ prášku do pečiva
2 lžíce rumu
1 vanilkový cukr

Utřeme žloutky s cukrem, rumem a vanilkovým cukrem.
Vmícháme mouku s práškem do pečiva.
Nakonec přidáme ušlehaný sníh.
Dáme péct na vymaštěný a moukou vysypaný plech.
Pečeme při 180°C asi 10 minut.

Náplň:
2 balíčky piškotů
10 dkg cukru moučka
15 dkg másla
1 lžíce rumu
1 hrnek uvařené kávy
čokoládová poleva

Vyválíme piškoty, přidáme do utřeného másla s cukrem a rumem. Zalijeme 
uvařenou kávou. Naneseme na upečený piškot.
Polijeme čokoládou.



TVAROHOVÉ ŘEZY
Marie Vopatová

Potřebujeme:
30 dkg hladké mouky
20 dkg krystalového cukru
20 dkg Hery
2 vejce
½ prášku do pečiva

Utřeme cukr s Herou a vejci.
Přidáme mouku a prášek do pečiva.
Dáme na vymazaný a moukou vysypaný plech.

Zálivka:
½ kg tvarohu 3 lžíce rumu
½ l mléka 1 vanilkový pudink
2 vejce 1 vanilkový cukr
20 dkg cukru krystal

Vejce smícháme s cukrem a rumem. Přidáme tvaroh, vanilkový pudink a 
vanilkový cukr, vše smícháme s mlékem.
Těsto zvedneme kolem plechu, poklademe ovoce a nalijeme zálivku.
Pozvolna pečeme.
Jednotlivé kousky můžeme ozdobit šlehačkou a posypat nastrouhanou 
čokoládou.



SLANÝ ŠTRŮDL
Dana Chlupová

Listové těsto (0,5 kg) rozdělit na 3 díly.

- vyválet
- potřít kečupem (ostrý)
- poklást šunkou (nebo šunkový salám, anglická slanina)
- navrstvit smažená vajíčka s paprikou
- dietní párek
- možno přidat strouhaný sýr (Niva)
- zabalit
- potřít rozšlehaným vajíčkem a posypat kořením na špagety

Pečeme do růžova na 190 – 200 °C.



BANÁNOVÁ MŇAMKA
Verunka Švejkovská

Potřebujeme:
piškoty
banány
čokoláda – bílá a mléčná
párátka

Banán si nakrájíme na kolečka silná asi ½ až 1 cm.
Na párátko budeme napichovat na sebe střídavě piškot – kolečko banánu – 
piškot.
Máčíme v rozehřáté čokoládě – bílé nebo tmavé.



KAKAOVÉ ŘEZY S     TVAROHEM A JABLKY  
Lenka Tauchenová

Smícháme 300 g mouky
50 g cukru krystal
50 g kakaa
prášek do pečiva

přidáme 120 g Hery
1 vejce

Krátce promneme mezi prsty na žmolenku. Vsypeme do pekáče 30 x 40 cm 
vyloženého pečícím papírem.

Dále ušleháme 2 tvarohy
2 dl mléka
¾ hrnku cukru
2 vejce

Tuto hmotu nalijeme na žmolenku.
Posypeme 4 nahrubo nastrouhanými jablky, skořicovým cukrem, 
rozinkami, mandlovými lupínky a kokosem.
Pokapeme Rumem.
Pečeme při 170 °C asi 20 minut.
Po upečení necháme vychladnout a až poté krájíme.



KOKOSOVÁ BUCHTA
Romana Grossová

Potřebujeme:
1 hrnek cukru
2 žloutky
1 hrnek mléka
½ hrnku oleje
1 prdopeč
2 hrnky polohrubé mouky
sníh ze 2 bílků

Vše smícháme a vlijeme na vymaštěný a vysypaný plech.
Na syrové těsto nasypat smíchanou směs.
Směs: 1 hrnek kokosu

½ hrnku cukru

Upečeme. Na ještě teplou upečenou buchtu nalijeme 1 celou sladkou 
šlehačku.

NECHAT VYCHLADNOUT!
Může se postříkat čokoládou.



DANEČKOVO DOBROTA
Libuše Molcarová

Piškot:
Ušleháme 5 žloutků

20 dkg cukru
5 lžic teplé vody

Přidáme 16 dkg polohrubé mouky
1 prášek do pečiva
sníh z 5 bílků

Pečeme 15 – 20 minut při cca 150 °C.

Krém:
Ušlehat 1 šlehačku

Přidat: 10 dkg cukru
2 kelímky zakysané smetany

Rosol: ½ l vody (může být i šťáva z ovoce)
1 a ½ sáčku vanilkového pudinku
přisladit dle chuti
- uvařit

Piškot potřít krémem – poklást ovocem dle vlastní chuti (např. 2 plechovky 
mandarinek) – polít rosolem. Nechat ztuhnout.

 



OBLIŠ PRST
Libuše molcarová

Piškot:
Ušleháme: 5 žloutků

20 dkg cukru
5 lžic vlažné vody

přidáme: 16 dkg polohrubé mouky
1 prášek do pečiva
sníh z 5 bílků

Pečeme 15 – 20 minut na asi 150°C.

1. krém: ½ l mléka
3 lžíce maizeny              svaříme v páře
5 žloutků

utřeme: 25 dkg másla + 12 dkg cukru

2. krém: Ve vodní lázni ušleháme 5 bílků + 12 dkg cukru.

Upečený piškot – 1. krém – 2. krém – posypat strouhanou čokoládou.

(fotografie není)



FARNÍ ŘEZY S     ČOKOLÁDOVOU POLEVOU  
Petra Grossová

50 g másla 450 g hladké mouky
150 g cukru krupice 1 lžičku jedlé sody
4 lžíce mléka 200 g čokoládové polevy
2 lžíce medu mouku na vál
1 vejce

Náplň:
500 ml mléka 200 g másla
3 lžíce hrubé mouky 200 g moučkového cukru
3 žloutky

V kastrole rozpustíme máslo, přidáme cukr, mléko, med a vejce. Vše rozšleháme a 
zahříváme za stálého míchání při mírné teplotě asi 10 minut, dokud se nevytvoří pěna 
(nesmí se vařit). Necháme chladnout.

Mezitím na vál prosejeme mouku se sodou, přidáme vlažnou medovou směs a zaděláme 
hladké těsto (pokud se lepí, podsypáváme je hladkou moukou). Pak těsto rozdělíme na 4 
stejně velké díly, každý zvlášť zabalíme do fólie a dáme do chladničky minimálně na 2 
hodiny.

Z těsta rozválíme na pomoučeném vále obdélníky o velikosti plechu. Pak je postupně 
pečeme v předehřáté troubě na plechu vyloženém pečícím papírem (případně vysypaném 
hladkou moukou) dorůžova. Placky potom poskládáme na sebe a nacháme vychladnout – 
po vychladnutí ztvrdnou.

Na náplň v kastrole rozmícháme mléko, hrubou mouku a žloutky. Za stálého míchání 
zvolna vaříme, až směs zhoustne. Pak ji necháme vychladnout. Máslo utřeme s cukrem do 
pěny. Po lžících přidáváme zchladlou moučnou kaši a utřeme hladký krém, který 
rozdělíme na 3 části. Upečené pláty jím potřeme a skládáme na sebe. Zatížíme a necháme 
v chladu do druhého dne.

Moučník přelijeme rozehřátou čokoládovou polevou, kterou necháme ztuhnout. Řezy 
krájíme nožem, který opakovaně namáčíme v horké vodě.



DORT HARLEKÝN
Dana Kepková

Těsto:
5 vajec
8,5 dkg práškového cukru – 2x
15 dkg polohrubé mouky
1 vanilka

- z bílků ušleháme tuhý sníh, a pak zašleháme 8,5 dkg cukru a 
vanilkový cukr. Pomalu zašleháme žloutky a dalších 8,5 dkg cukru.

- Nakonec pomalu přidáme mouku.
- Pokud chceme přidat kakao, ubereme 2 lžíce mouky a nahradíme je 

2 lžícemi kakaa.
- Pečeme pomalu.

Šlehačka:
2 šlehačky dáme do kastrůlku a nasypeme 2 lžíce kakaa a 1 lžíci cukru. 
Uvedeme do varu, necháme krátce přejít varem, pak necháme zchladnout a 
dáme do 2. dne do chladničky, 2. den šleháme se 2 ztužovači.

Ušleháme 1 bílou šlehačku.

Zdobíme střídavě tmavá a světlá šlehačka.

   



DUNAJSKÉ VLNY PRO LENIVÉ ŽENY
Gita Gubalová

2 hrnky polohrubé mouky
1 prášek do pečiva
¾ hrnku práškového cukru
1 a ¼ hrnku vlažného mléka
1 celé vejce
1 vanilkový cukr
1 dcl oleje
1 vanilkový pudink

Všechny suroviny vymícháme, pak těsto rozdělíme.
Do jedné půlky těsta dáme 2 lžíce kakaa.
Na vymaštěný a vysypaný plech vylijeme světlé těsto.
Na toto vylijeme kakaové těsto. 
Poklademe meruňkami nebo broskvemi.
Dáme péct. Po upečení a vychladnutí namažeme krémem a polijeme 
čokoládovou polevou.

Krém:
Z meruněk slijeme šťávu, přidáme k ní 2 lžíce maizeny (nebo pudink) a 
uvaříme hustou kaši.
Zvlášť vymícháme 25 dkg Hery a 5 lžic cukru.
Vše spojíme a namažeme na upečenou buchtu.



ŇAMKA – ŘEZY
Jana Grossová

Potřebujeme:
4 vejce
20 dkg cukru
20 dkg polohrubé mouky
½ prášku do pečiva
4 polévkové lžíce horké vody

- žloutky ušleháme s vodou, přidáme cukr a mouku s práškem do 
pečiva

Krém: ½ litru mléka
2 čokoládové pudinky                        uvařit     
4 polévkové lžíce krystalu

- do uvařeného, zchladlého pudinku přidáme:1 vanilkový cukr
1 tvaroh
1 Heru

Ozdobíme sušenou šlehačkou (připravenou dle návodu na sáčku) a 
posypeme strouhanou čokoládou.



OPILÍ ČERTI
Iveta Hrončeková

15 dkg másla
30 dkg cukru moučky
50 dkg hladké mouky
3 žloutky
0,5 litru vlažného mléka
1 prášek do pečiva
možno přidat hrozinky

Máslo, cukr a žloutky utřeme, přidáme mouku, mléko, prášek do pečiva a 
vše smícháme.
Pečeme jako piškot.
Upečené vykrájíme do požadovaných tvarů, Kousky máčíme v čokoládové 
polevě a obalujeme v kokosu smíchaném s moučkovým cukrem.

Čokoládová poleva:
Rozpustíme jeden 100% tuk, přidáme 2 lžíce kakaa a 2 lžíce rumu.



HEDVÁBNÝ KOLÁČ
Iveta Hrončeková

0,5 l mléka
1 sáček instantního droždí
1 prášek do pečiva
1 kg polohrubé mouky
3 vejce
3 velké lžíce cukru
2 dcl oleje
sůl

Z tohoto těsta je možné dělat záviny, vánočky, bochánky, velikonoční 
věnce, ale můžeme ho upéci pouze na plechu a krájet na kousky – v tom 
případě se mu říká hedvábný koláč.
Kdo má rád hrozinky, může je přidat podle chuti.
Těsto se zadělává běžně, jako jiné kynuté těsto, ale před pečením musí 
1 hodinu kynout.



KOLÁČ PRO VŠEDNÍ DEN
Růžena Kepková

Zaděláme těsto jako na běžné koláče.
Plníme vším nejlepším, co máme doma – pak je koláč nejlepší .



STŘECHA Z     BE BE SUŠENEK  
Pavla Grossová

Potřebné přísady: 
1 balíček světlý a 1 balíček tmavých BE BE sušenek
15 dkg moučkového cukru
20 dkg másla
50 dkg obyčejného jemného tvarohu (ne z vaničky, ale ten, co je balen jako 
máslo)
2 banány

Postu přípravy:
1. Utřeme máslo s cukrem, tvarohem a ochutíme rumem.
2. Na alobal naskládáme jako šachovnici (o rozměrech 3x7 kusů)

BE BE sušenky, střídáme světlou a tmavou barvu
3. Potřeme polovinou tvarogového krému a zakryjeme znovu 

sušenkami BE BE, poskládanými opět jako šachovnice, ale 
tentokrát dáme na spodní tmavou sušenku světlou a naopak.

4. Rozetřeme zbytek krému.
5. Na prostřední řadu položíme oloupané banány.
6. Vezmeme alobal z obou delších stran a přiklopíme k sobě tak, že se 

sušenky nahoře spojí do střech.
7. Po ztuhnutí v lednici polijeme čokoládovou polevou a dáme znovu 

vychladit.
8. Pak už jen krájíme a nestačíme se divit, jak dobrůtka mizí.

 



NUGÁTOVÉ ŘEZY
Dáša Švejkovská

Těsto:
6 vajec
180 g moučkového cukru
150 g polohrubé mouky

Piškotový krém:
¼ litru mléka + 1 plnější lžíci kakaa – svařit a nechat vychladnout      
200 g másla + 100 g moučkového cukru – utřít               
2 balíčka dětských piškotů – namlít 

Piškoty zalít kakaovým mlékem, promíchat, přidat utřené máslo 
s cukrem a ručním mixérem vymíchat dohladka. Rozetřít na upečený 
pičkot, uhladit stěrkou a polít čokoládovou polevou.

Poleva: 
Čokoláda na vaření (případně zbylé čokoládové figurky z Vánoc nebo 
Velikonoc) + trochu ztuženého tuku.



ŘEZY S     KOKOSEM  
Jana Rudolecká

300 g polohrubé mouky
250 g krystalového cukru
250 g másla (Hera)
50 g kakaa
1 kysaná smetana
3 celá vejce

- do těsta přidáme vodu dle potřeby, aby nebylo husté

Krém: ½ litru mléka
2 vanilkové pudinky
1 máslo

Poleva:
100 g kokosu
100 g másla                                  upražíme
100 g moučkového cukru 

Máslo, cukr a vejce – umícháme do pěny, přidáme kysanou smetanu, 
kakao, polohrubou mouku a prášek do pečiva.

Na vymazaném plechu upečeme.
Necháme vychladnout, potřeme pudinkovým krémem. 
Povrch ozdobíme upraženým kokosem.

(fotografie není)
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