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foreword

Spoznávajme, ochutnávajme, radujme sa. Tradičná kuchyňa je neodmysliteľ‑
nou súčasťou Gemera a Zakarpatskej oblasti. Cieľom tohto projektu je podpora 
cezhraničnej spolupráce a osvety tradícií uvedených regiónov. V knihe prinášame 
zbierku 60 tradičných receptov, ktoré ovládala každá správna gazdiná z Gemera 
či Zakarpatskej oblasti. Napokon aj vďaka starostlivým a pohostinným babičkám 
sa tieto špeciality pripravujú dodnes.

We become familiar, we taste, we enjoy. Traditional cuisine is an essential part 
of the Gemer and Transcarpathian regions. The aim of this project is to promote 
cross ‑border cooperation and to spread the traditions of these regions. The book 
presents a collection of 60 traditional recipes which every true housewife of the 
Gemer and Transcarpathian regions would have known. At last, thanks to the 
careful and hospitable grandmothers, these specialities are prepared to this day.

Ми познайомилися, ми відчули, ми насолодилися. Традиційна кухня є невід‘єм-
ною частиною Гемерської і Закарпатської областей. Метою даного проекту є 
сприяння співробітництва в прикордонних регіонах та поширення традицій 
цих регіонів. Книга являє собою збірник, що містить 60 традиційних рецеп-
тів, які знайомі кожній істинній домогосподарці з Гемерської і Закарпатської 
областей. Нарешті, завдяки клопітливим і гостинним бабусям ці страви го-
туються до цього дня.





Slovenské 
recepty
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Bryndzu, maslo a mlieko premiešame a zalejeme vodou 
z uvarených zemiakov. Chvíľu spolu povaríme.
Medzitým uvaríme tenké rezance, ktoré pridáme do 
polievky. Nakoniec podľa chuti dosolíme.

100 g bryndze
20 g masla
250 ml kyslého mlieka
1,25 l vody z uvarených 
ošúpaných zemiakov
tenké rezance
soľ

PotRebné suRoVIny PostuP

Bryndzová polievka



Змішайте свіжий овечий сир, масло і молоко і залийте 
його водою з вареної картоплі. Варіть разом деякий час.

У той же час приготуйте локшину і додайте її у суп. 
Додайте сіль та подавайте на стіл.

100 г свіжого овечого сиру
20 г масла
250 мл вершків
1,25 л води з очищеної та 
відвареної картоплі
тонка локшина
сіль

I Н Г Р Е Д І Є Н Т И П Р О Ц Е С

Суп із свіжого 
овечого сиру

12
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Mix fresh bryndza, butter and milk and pour it over with 
water from boiled potato. Simmer together for a short 
while. Meanwhile cook the thin noodles and add them 
to the soup. Add salt to taste and serve.

100 g of fresh bryndza
20 g of butter
250 ml of buttermilk
1.25 l of water from boiled 
and peeled potatoes
thin noodles
salt

IngRedIents PRoCess

Bryndza soup
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Uvarené údené kolienka sa nakrájajú na malé kocky. 
Kyslá kapusta sa nakrája, zaleje vývarom z uvareného 
kolienka, pridá sa na masti opražená cibuľka, v ktorej 
sa spenila paprika, umyté namočené pokrájané huby, 
bobkový list, korenie a všetko sa varí približne pol 
hodiny.

Uvarená kapusta sa zahustí múkou nasucho opraže‑
nou a zaliatou vývarom. Pridáme pokrájané kolienka, 
nakrájanú údená klobásu a dochutíme. Pri servírovaní 
sa dá do každej porcie smotana. Podávame s chlebom.

150 g bravčovej masti
2 cibule
1 PL hladkej múky
soľ
mleté čierne korenie
mletá paprika
1 kg kyslej kapusty
150 g sušených húb
bobkový list
200 g údenej klobásy
300 g údeného kolena
180 g smotany

PotRebné suRoVIny PostuP

Kapustnica15
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Поріжте варене копчене коліно дрібними кубиками. 
Поріжте кислу капусту, залийте її бульйоном з ва-
реного коліна, додайте її до цибулі, обсмаженої на 
салі з каєнським перцем, додайте вимиті та замочені 
гриби, лавровий лист, чорний перець і варіть про-
тягом прибл. 30 хв.

Обсмажте борошно в сковороді, додайте бульйон та 
додайте цю суміш до капусти, щоб зробити її більш 
насиченою Додайте порізане варене коліно, копчену 
ковбасу та приправи. Додайте столову ложку вершків 
у кожну тарілку з супом. Подавайте з хлібом.

150 г свинячого топленого сала
2 цибулі
1 чайна ложка пшеничного 
борошна
сіль
мелений чорний перець
мелений червоний каєнський 
перець
1 кг кислої капусти
150 г сухих грибів
лавровий лист
200 г копченої ковбаси
300 г копченого коліна
180 г вершків

I Н Г Р Е Д І Є Н Т И П Р О Ц Е С

Суп з кислої капусти
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Cut boiled smoked pork knee into small cubes. Cut 
sauerkraut and pour over it stock from boiled smoked 
pork knee, add to it fried in lard onions with paprika, 
add washed and soaked mushrooms, bay leaf, black 
pepper and simmer for about 30 min.

Make roux by frying flour in the pan, add stock and add 
it to the sauerkraut mixture to thicken it. Add boiled 
smoked pork knee cut into pieces as well as smoked 
sausage and seasoning. Add tbs of cream into each 
plate of served soup. Serve with bread.

150 g of pork lard
2 onions
1 tbs of plain flour
salt
ground black pepper
paprika
1 kg of sauerkraut
150 g of dried mushrooms
bay leaf
200 g of smoked sausage
300 g of smoked pork knee
180 g of cream

IngRedIents PRoCess

Kapustnica - Sauerkraut 
and sausage soup
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Očistené a umyté zemiaky postrúhame na hrubšom 
strúhadle, osolíme a okoreníme.

Pridáme pretlačený cesnak, pokrájanú cibuľu a hladkú 
múku, aby vzniklo polotuhé cesto. Cesto roztlačíme na 
vymastený plech natenko a upečieme dochrumkava.

Vrch potrieme masťou.

6 ks zemiakov
200 g hladkej múky
soľ
4 strúčiky cesnaku
2 ks cibule
čierne korenie
bravčová masť

PotRebné suRoVIny PostuP

Baterbuch



Дрібно поріжте помиту та очищену картоплю, до-
дайте сіль та перець.

Додайте вичавлений часник, нарізану цибулю і пше-
ничне борошно, щоб зробити злегка щільне тісто. 
Притисніть тісто до змащеної форми для випікан-
ня, та випікайте поки не стане хрустким. Змастіть 
поверхню салом.

6 картоплин
200 г пшеничного борошна
сіль
4 зубчики часнику
2 цибулі
чорний перець
свиняче сало

I Н Г Р Е Д І Є Н Т И П Р О Ц Е С

Батербух20
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Shred the washed and peeled potato on rough grinder, 
add salt and pepper.

Add pressed garlic, chopped onions and plain flour to 
make medium thick dough. Gently press the dough 
down onto greased baking sheet and bake until crunchy. 
Glaze with lard.

6 potatoes
200 g of plain flour
salt
4 cloves of garlic
2 onions
black pepper
pork lard

IngRedIents PRoCess

Baterbuch
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Z droždia, vody a cukru si pripravíme kvások. Preosiatu 
múku zmiešame s ostatnými prísadami, pretlačenými 
zemiakmi, pridáme kvások a dobre spracujeme. Ne‑
cháme vykysnúť 30 minút.

Potom cesto ešte trikrát prekladáme na pracovnej 
doske, vždy v 15‑minútových intervaloch. Z cesta uro‑
bíme bochník, potrieme ho vodou a vložíme do silne 
predhriatej rúry.

Po 10 minútach teplotu zmiernime a pečieme 45 mi‑
nút. Po upečení chlebík potrieme vodou a necháme 
vychladnúť.

Chlebík krásne vonia a ešte lepšie chutí.

1 kg hladkej múky

1 kocka droždia

0,4 l vlažnej vody

3 malé uvarené zemiaky

3 lyžičky soli

3 lyžice octu

1 lyžica rasce

1 lyžica cukru

PotRebné suRoVIny PostuP

Domáci chlieb
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Змішайте дріжджі, воду і цукор, і залиште підніма-
тися. Змішайте просіяне борошно з іншими інгреді-
єнтами, картопляним пюре, додайте суміш дріжджів 
і замісіть.Залиште тісто підніматися протягом 30 хв.

Потім замісіть тісто на дошці 3 рази, через 15-ти хв. 
проміжки часу. Зробіть буханку з тіста, намочіть її 
та поставте у сильно розігріту духовку.

Зменшить температуру через 10 хв. і випікайте ще 
протягом 45 хв. Після виймання з духовки, змочить 
хліб водою і дайте йому охолонути.

Хліб добре пахне та ще кращий на смак.

1 кг пшеничного борошна
1 упаковка дріжджів
0,4 л теплої води
3 маленьких варених картоплі
3 чайні ложки солі
3 столові ложки оцту
1 столова ложка кмину
1 столова ложка цукру

I Н Г Р Е Д І Є Н Т И П Р О Ц Е С

Домашній хліб
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Mix yeast, water and sugar to make leaven. Mix sieved 
flour with other ingredients, mashed potatoes, add 
leaven and knead‑ Leave it to prove for 30 min.

Then, every 15 minutes fold the dough 3 times over 
on the board. Make a loaf of dough, coat it with water 
and bake in hot pre ‑heated oven.

After 10 min., reduce the heat temperature and bake 
for further 45 min. After the bread is removed from 
the oven, coat it with water again and let it cool down.

The bread smells good and tastes even better.

1 kg of plain flour
1 pack of yeast
0.4 l lukewarm water
3 small boiled potatoes
3 teaspoons of salt
3 tbs of vinegar
1 tbs of cumin
1 tbs of sugar

IngRedIents PRoCess

Homemade bread
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Zemiaky uvaríme v šupke namäkko, scedíme a necháme vy‑
chladnúť. Vychladnuté zemiaky očistíme a rozpučíme na kašu. 
Kašu posolíme a pridáme hladkú mukú v takom množstve,  
aby cesto bolo poddajné.

Z cesta vyformujeme dlhý valec a nakrájame na 2 cm široké 
valčeky. Z valčekov vyvaľkáme lokše a hneď dáme upiecť na 
platňu pece.

Upečené lokše natrieme masťou a podávame s mliekom. Veľmi 
dobré sú ako príloha k fazuľovej alebo kapustovej polievke.

Môžeme ich tiež pripraviť tak, že kyslú kapustu podusíme 
a naplníme do vyvaľkaných lokší a spolu pečieme na piecke.

Kto má rád lokše sladké, môže natrieť s lekvárom.

Z tohto cesta sa dajú vytvarovať aj tenké šúľance, ktoré uvarí‑
me, scedíme a pomiešame s tvarohom a rozpáleným maslom.

1 kg zemiakov
hladká múka
masť
lekvár / kyslá kapusta

PotRebné suRoVIny PostuP

Zemiakové lokše
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Зваріть картоплю у кожушку, злийте воду і дайте 
їй охолонути. Почистіть картоплю та зробіть з неї 
пюре. Посоліть пюре, додайте борошно, щоб тісто 
легко замішувалося.

Зробіть довгу ковбаску з тіста та розріжте її на шма-
точки шириною приблизно 2 см. Розкачайте млинці 
з кожного шматочка та випікайте їх на чавунній плиті.

Намастіть спечені млинці свинячим салом та пода-
вайте з молоком. Їх можна подавати з квасолею або 
капусняком.

Інша форма приготування: стушкуйте кислу капусту 
та заповніть нею розкачані млинці. Випікайте на ча-
вунній плиті.

Млинці також можна наповнити джемом. Ви також 
можете зробити з тіста тонку локшину, зварити її, 
злити воду, змішати з зернистим сиром та розтопле-
ним маслом.

1 кг картоплі
пшеничне борошно
топлене свиняче сало
джем / кисла капуста

I Н Г Р Е Д І Є Н Т И П Р О Ц Е С

Картопляні млинці
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Cook whole potatoes, drain and leave to cool down. 
Peel the potatoes and mash it. Add salt, plain flour 
and make dough that is easy to knead.

Make a long roll of the dough and cut it in about 2 cm 
wide pieces. Roll out each piece into a round shaped 
flatbread and bake it on cast iron plate.

Spread lard on baked lokshe and serve with milk. Lok‑
she can be served with bean or cabbage soup.

Another way of preparation is to fill the lokshe with 
braised sauerkraut and then bake on iron plate.

Lokshe can be served sweet or salty. They can be filled 
with Damson jam

You can also make shulantse out of this dough, by 
rolling the dough into thin 5 cm long rolls and boil 
them in salty water. Shulantse can be served with curd 
and melted butter.

1 kg of potatoes
plain flour
lard
marmalade / sauerkraut

IngRedIents PRoCess

Potato lokshe
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Mlieko s vodou zohrejeme. Z droždia, cukru a časti vody zmie‑
šanej s mliekom zarobíme kvások. Múku preosejeme so soľou. 
Po 10 minútach máme vykysnutý kvások.

Do zvyšku vody s mliekom zamiešame vajcia a olej. Zmes 
nalejeme do múky a pridáme vykysnutý kvások. Cesto za‑
miešame, aby sa tekutina spojila s múkou. Necháme postáť 
približne 10 minút a potom vypracujeme cesto.

Vypracované cesto pomúčime a necháme vykysnúť, kým sa 
nezdvojnásobí. Vykysnuté cesto rozdelíme na polovicu a sfor‑
mujeme knedle. Necháme ich ešte 10 minút kysnúť.

Medzitým ako knedľa kysne, si pripravíme hrniec s vodou, do 
ktorého dáme parák. Na parák položíme papier na pečenie 
(to preto, aby sa knedľa neprilepila). V hrnci necháme zovrieť 
vodu. Keď voda vrie, vložíme knedľu. Paríme ju 20 minút za‑
krytú. Počas parenia neskladáme pokrievku, lebo by knedľa 
klesla. Po 20 minútach parenia odstránime pokrievku a knedľu 
popicháme vidličkou. Ak ju budeme konzumovať ihneď po 
uvarení, natrieme olejom iba tú časť, ktorú neskonzumujeme.

500 g polohrubej múky
1,25 l vlažného mlieka
1,25 l vlažnej vody
soľ
vajce
2 PL oleja
20 g droždia
kryštálový cukor

PotRebné suRoVIny PostuP

Domáca parená 
kysnutá knedľa
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Розігрійте воду з молоком. Змішайте дріжджі, цукор 
і частину води з молоком для дріжджової суміші. Про-
сійте борошно з сіллю і додайте дріжджову суміш, що 
піднялася, до нього через 10 хв.

Додайте яйця та олію в суміш молока та води, що 
залишилася. Додайте цю суміш в суміш просіяного 
борошна та дріжджів. Змішайте тісто, щоб з‘єднати 
рідину з борошном. Залиште його прибл. на 10 хв., 
потім замісіть.

Посипте замішане тісто борошном і дайте піднятися 
до подвійного об‘єму. Розділіть тісто, що піднялося, 
навпіл і сформуйте два кнедлі. Залиште їх підніматися 
ще 10 хвилин.

У той же час, підготуйте каструлю з водою і підставкою 
для приготування на парі. Помістіть папір на підставку, 
щоб уникнути прилипання кнедлів. Покладіть кнедлі 
на підставку, коли вода почне кипіти.

Тримайте їх над парою протягом 20 хв., та не від-
кривайте кришку (кнедлі можуть опасти). Підніміть 
кришку через 20 хв. i заберіть кнедлі виделкою по всій 
довжині. Якщо негайно не подаються до столу, то слід 
змастити їх олією.

500 г борошна другого сорту
1,25 л теплого молока
1,25 л теплої води
сіль
яйце
2 столові ложки олії
20 г дріжджів
кристалічний цукор

I Н Г Р Е Д І Є Н Т И П Р О Ц Е С

Домашні парові кнедлі 
з дріжджевого тіста
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Gently warm up water and milk. Mix yeast, sugar and a part 
of water with milk to make leaven. In about 10 minutes 
sieve flour with added salt and add the leaven.

Into remaining warm water and milk add eggs and oil and 
mix well. Add this mixture into sifted flour and leaven. 
Mix well to make dough. Leave to rest for about 10 min 
and start kneading.

Dust well kneaded dough with flour and let it rise until 
doubled in volume. Divide the risen dough in halves and 
form two dumplings. Leave it prove for 10 more min.

Meanwhile, prepare a shallow pot with water and a steamer. 
Place paper on the steamer to avoid dumpling sticking. 
Place the dumpling on the steamer when water starts to 
boil and steam escapes.

Dumpling is steamed in covered pan over boiling water 
for 20 minutes. Avoid removing the lid as it would cause 
the dough to sag. Lift the lid after 20 min. and prick the 
dumpling all over with a fork or a skewer.

If not served immediately, coat it with oil.

500 g of bread flour
125 ml of lukewarm milk
15 ml of lukewarm water
salt
egg
2 tbs of oil
20 g of yeast
castor sugar

IngRedIents PRoCess

Homemade steamed 
leavened dumpling
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Bielu hlávkovú kapustu nadrobno nakrájame alebo 
nastrúhame na strúhadle, sparíme vo vriacej vode 
cca 5 minút. Potom ju vyberieme, scedíme a necháme 
vychladnúť.

Vajcia vyšľaháme do peny v hlbokej miske, dochutíme 
korením a pridáme kapustu. Na záver pridáme múku 
a vypracujeme cesto.

Na panvici rozohrejeme olej a lyžicou kladieme kôpky 
z cesta, ktoré opekáme z každej strany dozlata.

600 g bielej hlávkovej kapusty
2 vajcia
3 PL pšeničnej múky
slnečnicový olej
sóda
soľ
korenie

PotRebné suRoVIny PostuP

Placky z kapusty
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Поріжте білу капусту невеликими кубиками або 
пошаткуйте її, і варіть на пару прибл. 5 хв. Потім 
зніміть, процідить і дайте їй охолонути.

Збийте яйця до піни в глибокій мисці, додайте чорний 
перець і капусту. Потім додайте борошно та замісіть 
тісто.

Розігрійте олію в сковороді і покладіть невеликі шма-
точки тіста в сковороду (ложкою). Обсмажте з обох 
сторін до золотаво -коричневого кольору.

600 г білої капусти
2 яйця
3 столові ложки пшеничного 
борошна
соняшникова олія
сода
сіль
чорний перець

I Н Г Р Е Д І Є Н Т И П Р О Ц Е С

Капустяні оладки
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Shred or finely slice the cabbage and blanch it in boil‑
ing water for about. 5 min. Remove, drain and let it 
cool down.

Beat the eggs until frothy in a deep bowl, add black 
pepper and cabbage. Then add flour and mix smooth 
batter.

Heat oil in a frying pan and drop small blobs of bat‑
ter in the pan using a spoon. Fry on both sides until 
golden‑brown.

600 g of white cabbage
2 eggs
3 tbs of wheat flour
sunflower oil
bicarbonate of soda
salt
black pepper

IngRedIents PRoCess

Cabbage pancakes
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Na jemnom strúhadle postrúhame očistené zemiaky. 
Pridáme vajíčko, soľ, majoránku, korenie, trošku vegety 
a papriku (môže byť aj štipľavá). Dva očistené strúčiky 
cesnaku pretlačíme a dva nakrájame nadrobno. Nako‑
niec pridáme múku, ak zemiaky pustili vodu je lepšie 
ju odstrániť lyžičkou, ako pridávať viac múky. Všetko 
spolu zmiešame. Na rozohriatom oleji alebo masti 
vytvoríme z cesta placku a z oboch strán opečieme.

4 ks zemiakov
1 vajce
1 PL majoránky
4 strúčiky cesnaku
mleté čierne korenie
soľ
vegeta
mletá červená paprika
2 PL hladkej múky
olej

PotRebné suRoVIny PostuP

Zemiakové placky
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Дрібно поріжте очищену картоплю, додайте яйце, 
сіль, майоран, перець, приправу для супу та мелений 
солодкий червоний каєнський перець (або чилі).

Вичавте два очищених зубчики часнику, і наріжте 
ще два невеликими шматочками. Додайте борошно, 
приберіть воду ложкою, якщо картопля дає занадто 
багато води, додайте більше борошна. Ретельно все 
разом змішайте. Сформуйте оладки на розігрітій олії 
або салі та обсмажте з обох сторін.

4 картоплі
1 яйце
1 столова ложка майорану
4 зубчики часнику
мелений чорний перець
сіль
приправа для супу
мелений солодкий червоний 
каєнський перець
2 столові ложки пшеничного 
борошна
олія

I Н Г Р Е Д І Є Н Т И П Р О Ц Е С

Картопляні оладки
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Finely shred peeled potatoes; add egg, salt, marjoram, 
pepper, soup seasoning and paprika (or chilli).

Two garlic cloves should be pressed, the other two 
finely chopped. If there is excess of potato juice, remove 
it with spoon, then add the flour and mix well. The 
batter should be of a smooth porridge like consistency, 
you can add flour if necessary. Heat oil or lard in the 
frying pan and form pancakes using spoon. Fry until 
golden on both sides.

4 potatoes
1 egg
1 tbs of marjoram
4 garlic cloves
ground black pepper
salt
soup seasoning
paprika
2 tbs of plain flour
oil

IngRedIents PRoCess

Potato and garlic 
pan fried cakes
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Mlieko si mierne ohrejeme. V hrnčeku necháme vzísť 
kvások z časti mlieka, cukru a droždia. Do hlbokej misy 
nasypeme obe múky, pridáme soľ, vajce, vlejeme kvá‑
sok a zvyšné mlieko. Vymiesime cesto, ktoré necháme 
zakryté na teplom mieste vykysnúť.

Vykysnuté cesto vyklopíme na pomúčenú dosku a roz‑
delíme ho na dve polovice. Pripravíme si papier na pe‑
čenie o veľkosti plechu, v ktorom budeme posúch piecť. 
Na papieri rozvaľkáme jednu polovicu cesta. Druhú 
polovicu cesta odložíme do chladničky, aby nám cesto 
počas pečenia prvého posúchu neprekyslo.

V miske zmiešame bryndzu so smotanou, vajíčkami 
a soľou. Nakrájame slaninu. Rozvaľkané cesto na pa‑
pieri preložíme na plech a nalejeme na neho polovicu 
pripravenej bryndze. Na bryndzu rovnomerne rozdelíme 
polovicu slaniny.

Posúch upečieme v rozohriatej rúre do zlata. Druhú 
polovicu cesta 10 minút pred ukončením pečenia vy‑
berieme z chladničky, spracujeme ho a upečieme tak 
isto ako prvý posúch.

350 ml polotučného 
mlieka 1,5%
kryštálový cukor
20 g čerstvého droždia
250 g hladkej múky
250 g polohrubej múky
250 g bryndze
400 g kyslej smotany
soľ
3 ks vajec
slanina

PotRebné suRoVIny PostuP

Bryndzový posúch 
so slaninou
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Трохи підігрійте молоко. Дайте дріжджам підрости в ча-
стині молока, цукру та дріжджів. Засипте обидва види 
борошна в глибоку миску; додайте сіль, яйце, дріжджі, 
що піднялися та молоко, що залишилося. Замішайте тісто 
і дайте йому піднятися на теплому місці.

Помістіть тісто, що піднялося, на посипану борошном 
дошку і розділіть його на дві частини. Підготуйте папір 
для випічки розміром з форму для випічки. Розкачайте 
одну половину тіста на папері, покладіть іншу половину 
в холодильник, щоб уникнути надмірного підняття.

Змішайте свіжий овечий сир, сметану, яйця і сіль в мисці. 
Поріжте бекон кубиками. Помістіть розкачане тісто на 
форму і залийте його приготовленою начинкою із свіжого 
овечого сиру. Помістіть рівномірно половину бекону на 
свіжий овечий сир.

Випікайте перепічку в попередньо розігрітій духовці до 
золотаво -коричневого кольору. За 10 хв. до кінця, діс-
таньте іншу половину тіста з холодильника, підготуйте 
і випікайте її таким же чином, як і першу половину.

350 мл напівзнежиреного 
молока 1,5%
кристалічний цукор
20 г свіжих дріжджів
250 г пшеничного борошна
250 г борошна другого сорту
250 г свіжого овечого сиру
400 г сметани
сіль
3 яйця
бекон

I Н Г Р Е Д І Є Н Т И П Р О Ц Е С

Перепічка із свіжим 
овечим сиром та 
беконом
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Перепічка із свіжим 
овечим сиром та 
беконом

From warm milk, sugar and yeast make leaven. In a bowl 
mix both types of flour add salt, egg, leaven and the re‑
maining milk. Make dough and leave it to prove in a warm 
place. Place the risen dough on the flour dusted board and 
divide it into two pieces. Line baking sheet with paper. 
Roll out half of the dough onto the paper, while the other 
half is resting in the fridge to avoid it over ‑proving.

Mix fresh bryndza, cream, eggs and salt in a bowl. Cut 
bacon in cubes. Place the rolled out dough on in the bak‑
ing sheet and cover it with prepared bryndza filling. Place 
evenly a half of bacon onto the bryndza.

Bake the flat cake in preheated oven until golden ‑brown.

About 10 min. before the baking is finished remove other 
half of dough from the fridge and repeat the process.

350 ml of semi ‑skimmed milk 
1.5%
castor sugar
20 g of fresh yeast
250 g of plain flour
250 g of bread flour
250 g of bryndza
400 g of sour cream
salt
3 eggs
bacon

IngRedIents PRoCess

Bryndza and bacon 
flat cake
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Vo vlažnom mlieku necháme napučať rozdrobené droždie. 
Po napučaní zmiešame s uvedenými ingredienciami a vy‑
pracujeme nelepivé cesto. Posypeme múkou a necháme 
nakysnúť. Asi po dvadsiatich minútach kysnutia cesto 
rozvaľkáme na pomúčenej doske. Na cesto nastrúhame 
v šupke uvarené a vychladnuté zemiaky a maslo alebo 
rastlinný tuk.

Cesto začneme prekladať. Skladáme ako obálku. Horný 
okraj prehneme do stredu cesta a spodný tak isto, aby 
sa okraje navzájom dotýkali. Cesto ešte raz preklopíme.

Preložíme jeden okraj cez druhý, posypeme múkou, pri‑
kryjeme utierkou a necháme 5 minút odstáť, aby nám 
cesto ešte trochu nakyslo. Cesto rozvaľkáme a celý postup 
skladania zopakujeme. Znovu necháme dokysnúť. Potom 
cesto znova rozvaľkáme na hrúbku asi 1 cm. Nožom uro‑
bíme mriežkovanie a vykrajujeme okrúhle pagáče.

Uložíme na vymastený plech, potrieme rozšľahaným va‑
jíčkom a posypeme sezamom alebo rascou. Pečieme 10‑15 
minút dozlatista.

350 ml polotučného 
mlieka 1,5%
30 g čerstvého droždia
1 vajce
300 g hladkej múky
200 g polohrubej múky
soľ
0,1 l slnečnicového oleja
200 g zemiakov
Sezamové semienka
120 g masla

PotRebné suRoVIny PostuP

Zemiakové pagáčiky
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Залиште розсипчасті дріжджі набухати в теплому 
молоці. Потім змішайте з зазначеними інгредієнта-
ми та замішайте не липке тісто. Посипте борошном, 
і нехай піднімається. Через 20 хв., розкачайте тісто 
на посипаній борошном дошці. Поріжте нечище-
ну приготовану та охолоджену картоплю на тісто, 
змастіть маслом чи маргарином.

Почніть складати тісто (на манер конверту). Складіть 
верхній і нижній краї до центру тіста таким чином, 
щоб краї торкалися один одного. Складіть тісто ще 
раз. Потім просуньте один край через інший, посипте 
мукою, накрийте рушником і залиште на 5 хв. підні-
матися. Розкачайте тісто і повторіть процес складання 
і короткий період піднімання. Потім розкачайте тісто 
до товщини 1 см і виріжте круглі пиріжки.

Помістіть пиріжки на змащену маслом форму, змажте 
збитим яйцем, посипте кунжутом або кмином. Ви-
пікайте протягом 10-15 хв. до золотаво -коричневого 
кольору.

350 мл напівзнежиреного 
молока 1,5%
30 г свіжих дріжджів
1 яйце
300 г пшеничного борошна
200 г борошна другого сорту
сіль
0,1 л соняшникової олії
200 г картоплі
насіння кунжуту
120 г масла

I Н Г Р Е Д І Є Н Т И П Р О Ц Е С

Картопляні масляні 
пиріжки
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Crumble the yeast in lukewarm milk to make leaven. 
Mix all ingredients, add leaven and make non ‑sticky 
dough. Dust with flour and leave to rise. After 20 min., 
roll the dough on floured board. Shred cooked and cooled 
potatoes and add them to the dough together with but‑
ter or margarine.

Start folding the dough over (like an envelope). Fold the 
top and bottom edge towards the centre of the dough so 
the edges touch each other. Fold the dough once more. 
Then fold one edge through the other one, dust with 
flour, cover with tea towel and leave to prove for 5 min. 
Roll out the dough and repeat the folding process and 
short proving. Then roll out the dough to 1 cm thick 
sheet and cut out circular potato puff cakes.

Place the cakes on greased baking sheet, coat with egg 
wash, sprinkle with sesame seeds or cumin. Bake for 
10‑15 min. until golden ‑brown.

350 ml of semi ‑skimmed 
1.5% milk
30 g of fresh yeast
1 egg
300 g of plain flour
200 g of bread flour
salt
0.1 l of sunflower oil
200 g of potatoes
sesame seeds
120 g of butter

IngRedIents PRoCess

Potato puff cakes
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Zmes spracujeme, vytvoríme z nej guľky a dáme ich 
variť do slanej vody. Keď variace sa guľky vyplávajú 
na hladinu, vyberieme ich von a polejeme masťou 
s opraženou cibuľou.

Podávame s dusenou kapustou.

1 kg nastrúhaných zemia‑
kov 
(polovicu uvarených a polo‑
vicu surových)
250 g hladkej múky
350 g polohrubej múky
250 g pomletého údeného 
mäsa
vajíčko
5 strúčikov cesnaku
majorán
masť
cibuľa
soľ

PotRebné suRoVIny PostuP

Gemerské guľky
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Замісіть всі інгредієнти та сформуйте з цього кульки. 
Відваріть кульки в підсоленій воді. Після того, як 
кульки випливуть на поверхню, вийміть їх та залийте 
салом з смаженою цибулею.

Подавайте з тушкованою кислою капустою.

1 кг тертої картоплі 
(половина вареної, половина 
сирої)
250 г пшеничного борошна
350 г борошна другого сорту
250 г рубленого копченого 
м’яса
яйце
5 зубчиків часнику
майоран
топлене свиняче сало
цибуля
сіль

I Н Г Р Е Д І Є Н Т И П Р О Ц Е С

Гемерзькі кульки
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Mix all ingredients into a dough and form small balls. 
Boil the balls in salty water. Once the balls start to float 
on the surface, remove them. Plate the balls and pour 
lard and fried onion over them.

Serve with braised sauerkraut.

1 kg of shredded potatoes 
(half of it boiled, half raw)
250 g of plain flour
350 g of bread flour
250 g of minced smoked 
meat
egg
5 cloves of garlic
marjoram
lard
onion
salt

IngRedIents PRoCess

Gemer balls
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Zemiaky očistíme, najemno nastrúhame a osolíme. 
Múku pridávame postupne a podľa toho aké sú ze‑
miaky. Tie vodnatejšie vezmú viac múky. Cesto má 
správnu konzistenciu vtedy, keď nám v ňom ostane 
stáť varecha.

Údenú slaninku nakrájame na slížiky a na miernom 
ohni pomaly pražíme. Cez haluškovač pretláčame cesto 
do vriacej osolenej vody.

Počas varenia halušky občas premiešame a varíme 
približne 10‑15 minút, až kým nevyplávajú na povrch.

Uvarené halušky scedíme a dáme do väčšej misy, kde 
ich zmiešame s bryndzou. Halušky scedíme nad hrn‑
com, zalejeme trochou rozpusteného masla a dobre 
premiešame.

Na záver na nich nalejeme opraženú slaninu.

4 ks zemiakov
soľ
300 g polohrubej múky
250 g bryndze
maslo
údená bravčová slanina

PotRebné suRoVIny PostuP

Bryndzové halušky
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Картоплю слід очистити, дрібно її нашаткувати і до-
дати сіль. Поступово додайте борошно, залежно від 
сорту картоплі. Тісто правильної консистенції, якщо 
лопатка в ньому стоїть прямо.

Поріжте копчений бекон смужками і обсмажте їх на 
помірному вогні. Проштовхніть тісто в киплячу та 
підсолену воду крізь форму для ньоккі.

Перемішуйте киплячі ньоккі час від часу, готуйте їх 
протягом 10-15 хв. до спливання.

Злийте воду з варених ньоккі та перекладіть їх у біль-
шу миску. Змішайте зі свіжими овечим сиром, додай-
те топлене масло та добре перемішайте. Наостанок 
додайте смажений бекон та подавайте на стіл.

4 шматка картоплі
сіль
300 г борошна другого сорту
250 г свіжого овечого сиру
масло
копчений свинячий бекон

I Н Г Р Е Д І Є Н Т И П Р О Ц Е С

Ньоккі зі свіжим 
овечим сиром
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Peel the potatoes, shred them finely and add salt. 
Gradually add flour, depending on water content in 
the potatoes. The higher the water content, the more 
flour is needed. The dough is of correct consistence 
when the wooden spoon stick ‑in and stands upright.

Slice smoked bacon into the strips and fry them on 
moderate heat.

To make halushky – bring salty water to boil and by 
using „halushkovatch“ a special sieve like tool to put 
through the dough. As the dough is moved over the 
halushkovatch, small halushky – gnocchi are falling 
into the boiling water. Stir the pot gently for 10‑15 min‑
utes and wait until they start floating on the surface, 
then remove them.

Drain the halushky well and put them in larger bowl. 
Mix with bryndza, add melted butter and mix it well. 
Finally add fried bacon and serve.

4 potatoes
salt
300 g of bread flour
250 g of bryndza
butter
smoked pork bacon

IngRedIents PRoCess

Bryndzove halushky


