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A je to tady!!!

2. díl Žebnické kuchařky je na světě! 

Tentokrát trvalo sice trochu déle, než se všechny recepty daly 
dohromady a hlavně, než se přepsaly do počítače, ale 
kuchařka jistě bude k užitku, až budeme přemýšlet, co na 
neděli upéct za dobrůtku.

Jistě jste ještě nezapomněly, milé dámy, jak jsme se 
21. března 2009 setkaly u příležitosti připomínky MDŽ. 

I když byli zváni i pánové, nedorazil ani jeden - asi si vyložili 
význam zkratky MDŽ skutečně jen jako Mezinárodní Den 
Žen. Kdyby totiž chtěli, mohli ho brát jako svátek Mužů, Dětí 
a Žen! A pak by se spolu s námi  dobře pobavili, pochutnali 
by si na úžasných moučnících, probrali by všechny novinky a 
také by si dobře „zatrsali“ na parketu, stejně jako my. 

Posezení se povedlo, nálada byla super, a proto se můžete 
těšit na další mazec v březnu 2010 

Poděkování
Našim hasičům – nejen za finanční podporu, 
ale i za opět příjemnou a trpělivou obsluhu.

PS: Pokud máte zájem o fotky z naší zábavičky, je možné 
je dodat na DVD - info Dáša Švejkovská.
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TVAROHOVÉ TROJHRÁNKY
Lenka Tauchenová

Těsto: Krém:
2 vejce 3 dcl vody
1 hrnek krystalového cukru 2 vanilkové pudinky
½ hrnku oleje 4 lžíce cukru
2 hrnky hladké mouky 2 tvarohy
1 prášek do pečiva kakao
1 hrnek mléka 1 máslo
1 vanilkový cukr moučkový cukr
kakao

Poleva: 1 čokoláda na vaření + 1 zakysaná smetana

Vajíčka utřít s cukrem, přidat olej, mouku, prášek do pečiva a mléko. 
½ hmoty nalít na vysoký plech, do druhé části přidat kakao a nalít na světlé 
těsto. Pečeme při 180 °C 30 minut. Vychladlé natřít marmeládou, potom 
krémem a nakonec polevou.

Krém: Ze 3 dcl vody uvařit pudink s cukrem – do teplého přišlehat tvarohy. 
Máslo utřít s cukrem a přidávat tvarohovou hmotu – šlehat do hladka. ½ 
rozetřít na piškot s marmeládou, do druhé části přidat kakao a rozetřít na 
světlý krém.

Poleva: Čokoládu rozpustíme ve vodní lázni a smícháme s kysanou smetanou. 
Natřeme na tvarohový krém a dáme ztuhnout do lednice.
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TMAVÉ ŘEZY S OŘÍŠKY
Anča Kočová

Piškot:
5 vajec
200 g Hery
250 g cukru krystal
200 g polohrubé mouky
2 lžíce kakaa
½ prášku do pečiva

Krém:
- Svaříme: ½ litru mléka a 5-6 lžic Maizeny.

- Vyšleháme: 250 g másla a 150 g cukru moučka a postupně přidáváme 
vychladlou Maizenu s mlékem.

Krém natřeme na vychladlý piškot, posypeme nasekanými oříšky a pokapeme 
rozehřátou čokoládou.
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LISTOVÉ TĚSTO 2x JINAK
Dáša Švejkovská

1) MINI ZÁVIN: Listové těsto rozválíme, nakrájíme na proužky o 
velikosti asi 5x20 cm, potřeme je kečupem, slabě posypeme 
grilovacím kořením, poklademe anglickou slaninou, kouskem párku, 
¼ vařeného vejce, kouskem tvrdého sýra a proužkem nakládané 
okurky. Zatočíme, potřeme rozšlehaným vajíčkem a můžeme posypat 
sezamovým semínkem. Upečeme ve vyhřáté troubě asi 170 °C. Plnit 
můžeme dle chuti, fantazie a zásob v ledničce 

2) PIZZA KOLÁČKY: Listové těsto rozválíme, skleničkou nebo kulatou 
vykrajovačkou vykrájíme kolečka o průměru asi 6-7 cm, potřeme 
kečupem, slabě posypeme grilovacím kořením, nastrouhaným 
šunkovým salámem (nebo jiným měkkým salámem) a nastrouhaným 
sýrem (Eidam). Pečeme ve vyhřáté troubě asi 170 °C.
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BANÁNOVÁ MŇAMKA II.
Verunka Švejkovská

Potřebujeme:
piškoty
banány
čokoláda 
párátka
zdobení na cukroví

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, zdobíme čokoládovými lístečky nebo 
cukrovými srdíčky, dle fantazie.
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OŘÍŠKOVÁ ROLÁDA
Jarka Horová

Těsto: Náplň:
6 vajec 1 konzerva SALKA ( = sladké
90 g strouhaných vlašských ořechů kondenzované mléko)
150 g cukr krystal 250 g másla
75 g polohrubé mouky

90 g čokolády

Žloutky a cukr ušleháme, přidáme rozemleté ořechy, vmícháme sníh z bílků a 
mouku. Pečeme na 200°C 10 minut.

Den předem : Kondenzované mléko 2 hodiny vaříme v neotevřené plechovce. 
Po vychladnutí ušleháme zkaramelizované mléko se změklým máslem.
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KREMEŠE
Petra Grossová

Těsto: Krém:
500 g hladké mouky 1 litr mléka
200 g moučkového cukru 3 vanilkové pudinky
2 lžíce rumu 2 lžíce hrubé mouky
2 vejce 4 žloutky
2 žloutky 250 g másla
4 lžíce medu 50 g cukru
2 lžičky vody 2 šlehačky
100 g Hery 2 vanilkové cukry

Ze všech surovin prodělat těsto, rozdělit na 2 díly a rozválet na plechy.

Krém:
Z mléka, vanilkových pudinků, hrubé mouky a žloutků – uvařit kaši. Šlehačky 
vyšlehat s vanilkovými cukry.

Na 1. placku natřít krém, potřít vyšlehanou šlehačkou, 2. placku potřít 
marmeládou (slabě) a přiklopit. Nechat do druhého dne rozležet.
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SLANÉ TYČKY
Jaroslava Sebránková

Potřebujeme:
450 g hladké mouky
250 g másla
20 g droždí
7 lžic mléka (vlažné)

Zadělat těsto, ½ hodiny nechat kynout. Vyválet, plát potřít žloutkem, posypat 
solí, kmínem a sýrem.

Nakrájet rádýlkem nebo nožem na proužky.
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JABLKOVÉ ŘEZY
Dana Kepková

Utřeme:  
3 celá vejce
25 dkg krystalu
1 vanilkový cukr
2 lžíce oleje

Do utřeného těsta přidáme:
35 dkg hrubé mouky
1 prášek do pečiva
2 lžíce rumu
1 malá sklenice mléka 

Velký hluboký talíř nakrájených jablek dáme na syrové těsto a upečeme. Na 
upečené, ale ještě vlažné řezy nalijeme polevu a necháme ztuhnout.

Poleva:  (jen rozpustit, nevařit!)
                 1 Hera
                 6 lžic mléka
                 20 dkg moučkového cukru
                 1 lžíce Solamylu
                 3 lžíce kakaa
                 3 lžíce rumu                   
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MAROKÁNKY
Romana Grossová

Potřebujeme:
2 lžíce másla
100 g ovesných vloček 
250 ml smetany
250 g sušených meruněk
250 g cukru (může být i méně)
250 g vlašských ořechů nebo mandlí
asi 2 lžíce hladké mouky

Na másle opražíme ovesné vločky. Vedle přivedeme k varu smetanu. Do ní 
vmícháme nahrubo nakrájené meruňky, nasekané ořech, cukr, vločky a 
mouku. Na mírném ohni povaříme do tuhé konzistence (popř. přidáme ještě 
mouku). 

Plech vyložíme pečícím papírem, lžičkou klademe malé hromádky, které 
vytvarujeme do placiček. 

Pečeme při 150 °C asi 15 minut.

Máčíme z jedné strany v čokoládě.
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RYCHLÉ PUDINKOVÉ ŘEZY
Pavla Grossová

Potřebujeme:
1 listové těsto
1 balíček dětských piškotů
0,8 litru mléka
2 vanilkové pudinky
2 vanilkové cukry
cukr krupice – dle chuti
čerstvé nebo kompotované ovoce

Polovinu listového těsta rozválíme na plech, poskládáme na něj piškoty a 
zalijeme vychladlým pudinkem. Na pudink naklademe ovoce a navrch 
položíme druhý plát rozváleného listového těsta. Řezy dáme do předem 
vyhřáté trouby a chvilinku pečeme – dozlatova. Krájíme vychlazené a nejlépe 
chutnají v horkých letních dnech 
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ROLÁDA
Jana Rudolecká

Těsto:
6 vajec
120 g moučkového cukru
120 g hladké mouky

Z bílků ušleháme sníh, po částech přisypeme cukr a ušleháme do zhoustnutí. 
Lehce do něj zamícháme žloutky, potom mouku, těsto nalijeme na pečící 
papír. Těsto pečeme v hodně vyhřáté troubě.

Upečený plát poprášíme moukou, převrátíme na čistý plech a necháme 
vychladnout. Naplníme krémem a srolujeme.

- 14 -



ŽLOUTKOVÉ VĚNEČKY (odpalované těsto)
Růžena Kepková

Těsto: Krém:
¼ litru vody ½ litru mléka
100 g Hery 100 g cukru
špetku soli 1 vanilkový puding
140 g hrubé mouky 1 lžíce polohrubé mouky
3 celá vejce 150 g másla

70 g cukru
1 lžíce rumu (nebo rum. tresť)

Vodu, Heru a sůl přivedeme do varu a zahustíme hrubou moukou.
Do vychladlého těsta vmícháme postupně celá vejce.
Sáčkem tvoříme věnečky a pečeme v troubě na 250 °C – vychladlé věnečky 
rozřízneme a plníme krémem.

Krém: Mléko, 100 g cukru, pudinkg a mouku uvaříme a necháme 
vychladnout. Máslo, 70 g cukru a rum utřeme a následně vmícháme vychladlý 
puding.
Nakonec věnečky ozdobíme bílou polevou.
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RYCHLÉ OŘECHOVÉ ŘEZY S PUDINKEM
Jana Grossová

Těsto: Krém:
4 celá vejce ½ litru mléka
300 g cukru krupice 1 vanilkový pudink
1 vanilkový cukr 1 kostka másla
10 lžic studené vody 150 g cukru moučka
100 g nahrubo nasekaných ořechů
200 g polohrubé mouky
½ prášku do pečiva

Vejce, cukr a vanilkový cukr utřeme – pak přidáme zbytek přísad. Těsto 
nalijeme na vymazaný a vysypaný plech a pečeme tak dlouho, dokud nebude 
piškot růžový.

Krém: Uvaříme pudink z mléka a vanilkového pudinku – necháme 
vychladnout. Máslo utřeme s cukrem, vmícháme vychladlý pudink. 

Krém natřeme na vychladlý piškot. Vše se na závěr pocáká čokoládovou 
polevou a posype nahrubo nakrájenými ořechy.

Tento recept je velmi jednoduchý, nezabere moc času a chutná výborně.
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KÁVĚNKY
Anna Zemanová

Těsto: Kávový krém:
8 bílků ½ litru mléka
180 g jemného cukru 5 lžic polohrubé mouky
120 g hladké mouky 250 g tuku
100 g lískových oříšků nebo 2 vanilkové cukry
vlašských ořechů 1 lžička jemně mleté kávy

Z bílků ušleháme sníh, přidáme cukr a ušleháme dotuha. Zlehka vmícháme 
prosítou mouku a nastrouhané oříšky. Těsto rozetřeme na 2 plechy, na které 
jsme položili pečící papír. Upečeme na 180 °C dorůžova.

Krém: Z mléka a mouky si uvaříme kaši a necháme ji vychladnout. Změklý 
tuk našleháme s vanilkových cukrem a kávou do pěny a postupně přidáváme 
kaši. 

Upečená těsta spojíme krémem, horní plát pocákáme čokoládovou polevou.
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PUNČOVÉ ŘEZY
Libuše Molcarová

Těsto:
200 g polohrubé mouky
200 g rozpuštěné Hery
200 g moučkového cukru
5 vajec
1 šlehačka (250 ml)
1 prášek do pečiva

Vše promícháme a rozdělíme na 3 stejné díly. Do každého vmícháme jiný 
pudinkový prášek – vanilkový, jahodový, kakaový. Na vymazaný a vysypaný 
pekáč dáváme lžící střídavě těsto. Pečeme na 180°C asi 20 minut.

Vychladlou buchtu rozřízneme, namažeme marmeládou a překryjeme 
otočeným vrchním dílem.

Buchtu propícháme a polijeme punčem = 25 ml rumu, 25 ml griotky, 2ml 
vlažné vody, šťávu z ½ citronu a asi 10 lžic moučkového cukru.
Necháme vsáknout, vychladíme a polijeme čokoládou nebo citrónovou 
polevou (300g moučkového cukru, 3 lžíce mléka, 2 lžíce rumu, 1 lžíce 
citrónové šťávy).
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DORT INDIÁN
Petra Kepková

Těsto: Ještě potřebujeme:
1 hrnek polohrubé mouky džem
¾ hrnku krupicového cukru 2 smetany ke šlehání
6 vajec čokoládovou polevu
3 lžíce kakaa

Žloutky ušleháme s cukrem, přidáme mouku s kakaem a nakonec sníh – 
promícháme a upečeme v dortové formě. Necháme vychladnout.

U vychladlého korpusu shora odřízneme1 cm silný plát. Spodní plát 
vydlabeme (drobečky schováme), přitom necháme 1 cm vysoké dno, které 
potřeme džemem.

Šlehačky ušleháme a smícháme s drobečky korpusu. Touto směsí naplníme 
dort a přikryjeme odkrojeným plátem. 

Nakonec polijeme čokoládovou polevou a ozdobíme.
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MEDOVÉ ŘEZY
Iveta Hrončeková

50 g hladké mouky
150 g cukru
200 g másla
2 lžíce medu
2 lžíce mléka
2 vejce
1 prášek do pečiva

- vše zpracujeme a rozdělíme na 2 díly; jednu placku rozválíme na velikost 
plechu a dáme péct na pečící papír
- na 2. rozválenou placku (ještě syrovou, připravenou na plechu vyloženém 
pečícím papírem) rozetřeme směs:
 

300 g ořechů – nahrubo nastrouhaných
200 g cukru moučka
120 g másla
2 lžíce
2 lžíce medu
- máslo rozpustíme – přidáme další přísady a krátce prohřejeme – 
povaříme

- směs natřeme (ještě teplou) na 2. placku a upečeme
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- na 1. upečenou placku (vychladlou) natřeme krém:
0,5 lit. Mléka
4 lžíce polohrubé mouky
3 lžíce vanilkového pudinku

=> uvaříme kaši
Utřeme 200 g másla + 150 g cukru + vychladlou uvařenou kaši.

- krémem natřeme placku a navrch přesuneme upečenou a vychladlou 2. 
placku s ořechy nahoru
- necháme rozležet do druhého dne, aby změklo

ZÁVIN
Iveta Hrončeková

500 g hladké mouky
1 Omega
1 vejce
Trocha soli
2 lžíce octa + 8 lžic vody (smíchat)

Vše propracovat a nechat odležet.

Těsto rozdělit na 4 díly, vyválet a plnit jablkovou nebo makovou náplní. 
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OŘECHOVÉ ROHLÍČKY
Radka Soukupová

Těsto: Čokoládový krém:
5 bílků 4 vejce
350 g pískového cukru 200 g krupicového cukru
250 g mletých vlašských ořechů 1 vanilkový cukr
30 g strouhanky 2 másla

2 lžíce kakaa
4 lžíce rumu

Nad párou ušleháme bílky a pískový cukr. Do vyšlehané hmoty přidáme 
ořechy a strouhanku. Promícháme a sáčkem stříkáme rohlíčky na plech 
vyložený pergamenovým papírem. Pečeme ve středně horké troubě.
Upečené rohlíčky naplníme čokoládovým krémem (vejce, krupicový cukr a 
vanilkový cukr ušleháme nad párou. Do vyšlehané vychladlé hmoty přidáme 
máslo, kakao a rum), hotové namáčíme v čokoládě.

- 22 -
PAŘÍŽSKÉ KOSTKY



Dana Chlupová

Těsto: Krém:
2 sklenky polohrubé mouky 2 ks čokolády Ledové kaštany
1 sklenka cukru 2 šlehačky na šlehání
1 sklenka mléka
½ sklenky oleje Na posypání:
4 vejce čokoláda Margot
2-3 lžíce kakaa
1 prášek do pečiva

Přísady na těsto smícháme, upečeme.
Den dopředu svaříme 2 ledové kaštany a 2 šlehačky. Po vychladnutí necháme 
do druhého dne v lednici – potom vyšleháme.

Na posypání nastrouhat 1 čokoládu Margot.
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Gita Gubalová (Chrašťovice 23)

Těsto: Náplň:
200 g másla 200 g másla
2 vejce 200 g cukru
200 g cukru 1 vanilkový cukr
1 vanilkový cukr 200 g mletých ořechů (vlašských)
500 g hladké mouky 4 lžíce mléka
1 kypřící prášek

Změklé máslo, cukr, vanilkový cukr, vejce, mouku s kypřícím práškem 
smícháme a zpracujeme na hladké těsto.
Připravíme náplň: Rozpustíme máslo, přidáme ořechy, cukr, vanilkový cukr a 
mléko a vše zlehka povaříme.
Těsto vyválíme, dáme na vymazaný plech, potřeme náplní a pečeme asi 40 
minut při 170°C.
Ořechy lze nahradit i kokosem 
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Marie Brunclíková

Utřít - 1 Heru  + 300 g cukru 
Přidat:
100 g mletých ořechů
¼ litru vlažné vody 
300 g polohrubé mouky
1 prášek do pečiva
6 bílků - SNÍH

Za studena polít čokoládovou polevou.
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