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Bryndzové pirohy

p o t r e b n é s u r o vi n y

postup

500 g polohrubej múky
1 vajíčko
soľ
200 g zemiakov
1 kyslá smotana
250 g bryndze
kôpor
slanina
cibuľa
lyžica oleja do vody

Múku s vajíčkom vypracujeme na cesto a vyvaľkáme.
Cesto nakrájame na štvorce. Zemiaky, kyslú smotanu,
bryndzu, soľ a kôpor vymiešame spolu na hladko a po‑
užijeme ako plnku. Štvorce cesta naplníme plnkou,
cesto preložíme a krajom vidličky pritlačíme.
Cesto sa pekne spojí a plnka nevytečie.
Do osolenej vody s lyžicou oleja dáme variť pirohy.
Hotové sú, keď vyplávajú na vrch.
Pirohy vyberieme a opláchneme vlažnou vodou.
Medzitým vyškvaríme slaninu a podusíme cibuľu. Na
hotové pirohy nalejeme slaninu a cibuľu, môžeme pri‑
dať aj plnku, ak nám ostala.
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Вареники зі свіжим
овечим сиром

IНГРЕДІЄНТИ

ПРОЦЕС

500 г борошна другого сорту
1 яйце
сіль
200 г картоплі
1 сметана
250 г свіжого овечого сиру
кріп
бекон
цибуля
чайна ложка олії у воду

Замісіть тісто з муки та яйця та розкачайте його.
Поріжте розкатане тісто на квадрати. Змішайте разом варену картоплю, сметану, свіжий овечий сир,
сіль та кріп для начинки. Наповніть квадрати з тіста,
складіть їх та зліпіть краї виделкою, щоб начинка
залишилась всередині.
Покладіть вареники у солону воду з ложкою олії, та
варіть їх до спливання. Вийміть вареники та промийте
їх теплою водою.
В той же час, обсмажте бекон та цибулю, і додайте
їх до вареників. Додайте зверху начинку, якщо залишилася.
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Bryndzove pierogy

ingredients

pr o c e s s

500 g of bread flour
1 egg
salt
200 g of potatoes
1 sour cream
250 g of fresh Bryndza
dill
bacon
onion
tbs of oil to add to water

Mix flour and egg until smooth dough is made. Roll it
out and cut into squares. Mix together the boiled potato,
sour cream, fresh bryndza, salt and dill for the filling.
Fill the dough squares, fold them and stick down the
folded edges with fork to keep the filling in.
Bring the salty water with drizzle of oil to the boil
and start putting the pierogy in. Simmer until they
star coming up to the surface, remove them and rinse
them in warm water.
Meanwhile fry off the bacon and onion and add it on
the top of pierogy. If there is any more filling left over,
you can also add that.

62

63

Sedliacke zemiaky

p o t r e b n é s u r o vi n y

postup

1 kg zemiaky
40 g masti
40 g údenej slaniny
2 ks cibule
200 g klobásy
500 g kelu
soľ
rasca
200 ml mlieka
10 ml smotany
2 ks vajec
mleté čierne korenie

Zemiaky umyjeme, uvaríme v šupe, ošúpeme a pokrá‑
jame na kolieska. Na rozohriatej masti rozškvaríme
nadrobno pokrájanú údenú slaninu, pridáme posekanú
cibuľu, ktorú speníme. Potom vložíme ošúpanú klobásu
pokrájanú na kolieska a podusíme.
Očistíme kel, uvaríme ho v osolenej vode, necháme ho
odkvapkať a pokrájame na rezance. Pridáme ho ku klo‑
báse, premiešame, okoreníme mletým čiernym korením,
mletou rascou a znovu premiešame. Ohňovzdornú misu
vymastíme a vysypeme strúhankou, vložíme do nej
polovicu pokrájaných zemiakov, osolíme, na ne dáme
udusenú klobásu s kelom a zakryjeme druhou polovicou
zemiakov, ktoré osolíme a okoreníme mletým čiernym
korením. Vajcia rozmiešame v mlieku a smotane, nale‑
jeme na zemiaky a vo vyhriatej rúre zapečieme.
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Фермерська картопля

IНГРЕДІЄНТИ

ПРОЦЕС

1 кг картоплі
40 г свинячого сала
40 г копченого бекону
2 шматки цибулі
200 г ковбаси
500 г капусти
сіль
кмин
200 мл молока
10 мл вершків
2 яйця
мелений чорний перець

Вимийте картоплю, варіть неочищеною, потім почистіть і наріжте кружечками. Обсмажте бекон порізаний маленькими кубиками на топленому салі,
додайте цибулю також порізану кубиками. Потім
додайте очищену, порізану кружечками, ковбасу та
потушкуйте.
Вимийте капусту і відваріть її в підсоленій воді, злийте
воду та наріжте капусту смужками, додати її в ковбасу,
перемішайте, приправте чорним перцем, меленим
кмином кмину і знову перемішайте. Змастіть форму
для випічки і покрити її шаром сухарів. Покладіть
половину картоплі, додайте сіль, тушковану ковбасу
з капустою, та накрийте іншим шаром картоплі. Додайте сіль та чорний перець. Змішайте яйця в молоці
та вершках, налийте зверху на картоплю та випікайте
у попередньо розігрітій духовці.
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Farmer’s potato

ingredients

pr o c e s s

1 kg of potatoes
40 g of lard
40 g of smoked bacon
2 onions
200 g of sausage
500 g of kale
salt
cumin
200 ml of milk
10 ml of cream
2 eggs
ground black pepper

Wash, cook, peel and cut whole potatoes into circles.
Fry bacon cut in small cubes in hot lard; add chopped
onions and peeled sausage cut also in circles and sauté.
Wash kale and blanch it in salted water, drain and
shred, add the kale to the rest of the ingredients and
stir. Season with black pepper, ground cumin and stir
again. Line baking dish with grease and breadcrumbs.
Line the dish with half of the potatoes, layer the sau‑
téed bacon, sausage and season with salt and pepper
and cover with layer of the rest of the potatoes. Beat
eggs with cream and milk and pour over the layers in
the dish. Bake in preheated oven.
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Zemiaky na kyslo

p o t r e b n é s u r o vi n y

postup

600 g zemiakov
40 g masti
50 g hladkej múky
mlieko
voda
soľ
bobkový list
ocot
250 ml kyslej smotany
kôpor

Menšie zemiaky uvaríme v šupe a pokrájame na ko‑
lieska. Z masti a múky pripravíme bledú zápražku,
zalejeme ju mliekom a vodou, povaríme, pridáme po‑
krájané zemiaky, bobkový list, soľ a povaríme.
Dochutíme octom, kyslou smotanou a kôprom.
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Kисла картопля

IНГРЕДІЄНТИ

ПРОЦЕС

600 г картоплі
40 г свинячого сала
50 г пшеничного борошна
молоко
вода
сіль
лавровий лист
оцет
250 мл сметани
кріп

Приготуйте нечищену картоплю та наріжте кружечками. Зробіть бешамель з сала та борошна, з додаванням молока та води, приготуйте та додайте порізану
картоплю, лавровий лист та знову приготуйте.
Додайте оцет, сметану та кріп, та подавайте на стіл.
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Creamed sour potatoes

ingredients

pr o c e s s

600 g of potatoes
40 g of lard
50 g of plain flour
milk
water
salt
bay leaf
vinegar
250 ml of sour cream
dill

Cook smaller whole potatoes and slice them into circles.
From lard, and flour, make roux and cover with milk
and water, bring to the boil, then add sliced potato,
bay leaf, salt and simmer until the roux is cooked.
Add vinegar, sour cream and dill to taste and serve.
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Šošovicový prívarok

p o t r e b n é s u r o vi n y

postup

200-250 g šošovice
bobkový list
2 zemiaky
soľ
olej
2 -3 PL hladkej múky,
300 ml mlieka
100 -200 ml smotany
ocot

Šošovicu preberieme, dáme do misky a necháme namočenú
asi 2 hodiny. Potom ju dáme do hrnca aj s vodou, v ktorej
bola namočená, pridáme bobkový list (nesolíme, aby sa
rýchlejšie uvarila), prikryjeme a varíme na miernom ohni
domäkka asi 15-20 minút.
Očistíme zemiaky, pokrájame ich na malé kocky a uvaríme
v osolenej vode.
Z oleja a múky urobíme zápražku, odstavíme, môžeme do
nej pridať mlieko alebo smotanu a poriadne premiešame,
aby sa nevytvorili hrudky. Potom ju pridáme k šošovici,
rozmiešame, osolíme a varíme 5-10 minút. Pridáme uvarené
zemiaky a ak je potrebné dolejeme mliekom a okyslíme
octom.
Šošovicový prívarok podávame s údeným vareným mäsom,
párkom alebo volským okom a chlebom.
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Густий сочевичний
суп

IНГРЕДІЄНТИ

ПРОЦЕС

200-250 г сочевиці
лавровий лист
2 картоплі
сіль
олія
2-3 столових ложок пшеничного
борошна
300 мл молока
100-200 мл вершків
оцет

Відсортуйте сочевицю, покладіть її в миску і дайте
відмокнути протягом прибл. 2 годин.
Потім покладіть сочевицю разом з водою з замочування в каструлю, додайте лавровий лист (не додавайте сіль, щоб приготувалася швидше), накрийте
кришкою і варіть на помірному вогні протягом 15-20
хв. доки вона не пом‘якшає.
Очистіть картоплю, поріжте маленькими кубиками
та відваріть у солоній воді.
Зробіть соус бешамель із олії, борошна та молока
/ вершків та ретельно перемішайте, щоб уникнути
грудочок. Додайте бешамель до сочевиці, змішайте
все разом, додайте сіль та готуйте протягом 5-10 хв.
Додайте відварну картоплю і молоко/при необхідності/та трохи оцту.
Подавайте сочевичний суп з вареним копченим м‘ясом,
сосисками або смаженим яйцем, та хлібом.
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Creamed lentils

ingredients

pr o c e s s

200-250 g of lentils
bay leaf
2 potatoes
salt
oil
2-3 tbs of plain flour
300 ml of milk
100-200 ml of cream
vinegar

Clean the lentils put them in a bowl and let soak for about
2 hours.
Then, put lentils together with the water they were soak‑
ing in to a pot, add bay leaf (do not add salt as this slows
down the cooking), cover, bring to boil and simmer on
moderate heat for 15-20 min. or until tender.
Peel, cube and boil potato salty water.
From oil and flour make roux, add milk / cream and stir
to avoid lumps. Add the lentils and stir. Season with salt
and cook for 5-10 min.
Add boiled potato and milk (if necessary) and a bit of
vinegar.
Creamed lentils are served with boiled smoked meat,
frankfurters or fried egg and bread.
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Tvarohové rezance
na slano

p o t r e b n é s u r o vi n y

postup

1 balíček širokých rezancov
1 tvaroh tučný hrudkovitý
10 dkg slaninky
1 pochúťková smotana

Rezance uvaríme podľa návodu. Scedené rezance pre‑
miešame s kúskom masla. Slaninku vyškvaríme.
Rezance uložíme na taniere, posypeme tvarohom, po‑
lejeme smotánkou a vypečenou slaninkou.
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Солона локшина
з зернистим сиром

IНГРЕДІЄНТИ

ПРОЦЕС

1 упаковка широкої локшини
1 упаковка зернистого сиру
с високим вмістом жиру
10 дг бекону
1 крем фреш

Приготуйте локшину згідно з інструкцією на упаковці.
Злийте воду та додайте шматочок масла. Підсмажте
бекон, порізаний кубиками.
Покладіть локшину на тарілку, посипте зернистим
сиром, додайте крем фреш та смажений бекон.
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Salty curd tagliatelle

ingredients

pr o c e s s

1 pack of tagliatelle
1 high fat content lumpy curd
10 dg of bacon
1 crème fraiche

Cook noodles according to instructions on the packaging.
Drain them and mix with a bit of butter. Cut the bacon
into cubes and fry it.
Place the noodles on a plate, sprinkle with curd, add crème
fraiche and fried bacon.
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Špenát

p o t r e b n é s u r o vi n y

postup

1 balíček mrazeného špenátu
olej
hladká múka
mlieko
1 ČL kryštálového cukru
1 ČL soli
1 -2 ks vajec
2 -3 strúčiky cesnaku

Z oleja a múky pripravíme redšiu zápražku, zalejeme
ju mliekom a vložíme do nej špenát.
Ochutíme lyžičkou soli a lyžičkou cukru, pridáme
pretlačený cesnak a na zahustenie rozhabarkujeme
1 -2 vajíčka podľa potreby.
Podávame s varenými zemiakmi a vajíčkom na tvrdo
ihneď po uvarení.
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Шпинат

IНГРЕДІЄНТИ

ПРОЦЕС

1 упаковка замороженого
шпинату
олія
пшеничне борошно
молоко
1 чайна ложка кристалічного цукру
1 чайна ложка солі
1-2 яйця
2-3 зубчики часнику

Зробіть рідкий бешамель з олії, борошна та молока
та додайте в нього шпинат.
Додайте чайну ложку солі і цукру, додайте вичавлений
часник, та зробіть його більш густим за допомогою
1-2 збитих яєць, по мірі необхідності.
Подавайте з вареною картоплею та звареним круто
яйцем одразу ж після приготування.
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Spinach

ingredients

pr o c e s s

1 pack of frozen spinach
oil
plain flour
milk
1 teaspoon of castor sugar
1 teaspoon of salt
1-2 eggs
2-3 garlic cloves

Make thin roux with oil, flour and milk, and add spinach.
Add a teaspoon of salt and sugar, add pressed garlic
and thicken it with beaten 1-2 eggs, as required.
Serve with boiled potatoes and hard‑boiled egg while
hot.
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Kvasená kapusta

p o t r e b n é s u r o vi n y

postup

1 kg kapusty
soľ
rasca
20 g cibule
jablko

Z kapusty očistíme povrchové listy, hlávky prekrojíme
na polovice, vyrežeme hlúby a kapustu režeme na jemné
rezance. Nakrájanú kapustu presolíme, pridáme rascu,
premiešame s nastrúhanou cibuľou a jablkom. Tlačíme
do nádob tak, aby sa vytlačil všetok vzduch a uvoľnená
šťava vystúpila na povrch.
Nad kapustou necháme asi 10 cm voľného priestoru na
záťaž. Prikryjeme a zaťažíme.
V miestnosti, kde je 18 -20 stupňov, začína kapusta v prie‑
behu troch dní peniť, až šťava preteká.
Neskôr (počas mliečneho kvasenia) pena upadne a kapus‑
ta je do troch týždňov vykvasená natoľko, že ju môžeme
odoberať.
Dobrá kapusta je priesvitná a má jemnú kyslastú chuť.
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Домашня кисла
капуста

IНГРЕДІЄНТИ

ПРОЦЕС

1 кг капусти
сіль
кмин
20 г цибулі
яблуко

Видаліть верхній шар капусти, розріжте його навпіл,
виріжте серцевину і наріжте капусту тонкою соломкою. Посоліть її, додайте кмин і змішайте з подрібненою цибулею і яблуком. Покладіть суміш в банку/
банки таким чином, щоб все повітря виштовхнулося
і сік вийшов на поверхню.
Залиште прибл. 10 см простору над капустою для
навантаження. Закрийте її та покладіть навантаження
на кришку.
Капуста починає випускати піну протягом 3-х днів
в приміщенні з температурою 18-20° С, з витіканням
соку.
Пізніше (в процесі бродіння) піна опускається, а бродіння капусти закінчується через 3 тижні, і вона готова
до вживання.
Правильно квашена капуста є прозорою з тонким
кислим смаком.
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Homemade sauerkraut

ingredients

pr o c e s s

1 kg of cabbage
salt
cumin
20 g of onion
an apple

Remove top layer of the cabbage, cut it in halves, cut out
the core and shred. Mix shredded cabbage, onion and
apple with salt and cumin. Press down the mix firmly in
a jar or fermenting ceramic pot in order to fill up all voids
and to make room for released juices to surface.
Cabbage needs to weight down so you need to leave about
10 cm of space about the cabbage level for weights and
lid. In a room with ambient temperature of 18-20 °C the
cabbage will start to ferment creating froth and juices
which will start to overflow.
The froth drops at later stages of lactic acid fermentation
and sauerkraut is fermented enough to eat. Fermented
sauerkraut is transparent and has delicate sour taste.
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Opekance s makom

p o t r e b n é s u r o vi n y

postup

1 kg hladkej múky
cukor
1 kocka droždia
0,2 l mlieka
soľ
voda
mlieko
mak
práškový cukor
maslo
med

Do vlažného mlieka pridáme lyžicu cukru, droždie
a necháme ho chvíľku vykysnúť. Hotový kvások na‑
lejeme do múky, pridáme štipku soli a toľko vody, aby
sa dalo vymiesiť vláčne cesto, ktoré sa nelepí na misu.
Necháme kysnúť prikryté na teplom mieste. Cesto si
rozdelíme na menšie časti a tie vyformujeme na pri‑
bližne 1,5 cm hrubé šúľky. Nakrájame, rozložíme na
plech a upečieme.
Hotové opekance zalejeme horúcim mliekom a nechá‑
me zmäknúť. Posypeme mletým makom zmiešaným
s práškovým cukrom, polejeme roztopeným maslom
a medom.
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Ньоккі печені
з маком

IНГРЕДІЄНТИ

ПРОЦЕС

1 кг пшеничного борошна
цукор
1 упаковка дріжджів
0,2 л молока
сіль
вода
молоко
мак
цукрова пудра
масло
мед

Додайте ложку цукру в тепле молоко, додайте дріжджі
та залиште підніматися. Коли дріжджі піднімуться, додайте суміш у борошно, додайте щіпку солі
та стільки води, щоб було можливо замісити м‘яке,
не липке тісто. Залиште його підніматися в теплому
місці. Потім розділіть тісто на більш дрібні частини
і сформуйте довгу ковбаску завтовшки 1,5 см. Потім
розріжте ковбаску на маленькі шматочки, покладіть
на форму для випікання та поставте у піч.
Полийте готові ньоккі гарячим молоком и дайте їм
розм‘якнути. Посипте меленим маком, змішаним
з цукровою пудрою, полийте зверху розтопленим
маслом та медом.
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Poppy seed Opekantse

ingredients

pr o c e s s

1 kg of plain flour
sugar
1 cube of yeast
0.2 l of milk
salt
water
milk
poppy seeds
powder sugar
butter
honey

Make leaven by adding a tbs of sugar and yeast to
lukewarm milk and leave it to rise. Mix flour, pinch of
salt, leaven and enough water to make smooth non
‑sticky dough. Leave it to prove in warm place. Divide
the dough into smaller parts and shape a long, 1.5 cm
thick roll of it. Then, cut the roll in small pieces, place
them on a baking sheet and bake in the oven.
Pour finished opekantse with hot milk and let it soften.
Serve sprinkled with ground poppy seeds and sugar
mix, poured over with melted butter and honey.
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Tradičné šišky

p o t r e b n é s u r o vi n y

postup

10 g sušeného droždia
(alebo 30 g čerstvého droždia)
1 ČL kryštálového cukru
0,3 l mlieka
30 g masla
30 g práškového cukru
3 žĺtky
500 g polohrubej múky
soľ
1 ČL citrónovej šťavy
2 PL rumu
olej
domáci lekvár
práškový cukor

Na začiatok si pripravíme kvások. Do malej misky na‑
lejeme 0,1 l vlažného mlieka, pridáme lyžičku cukru
a droždie. Necháme 5 minút postáť a premiešame tak,
aby sa droždie úplne rozpustilo. Necháme na teplom
mieste vykysnúť. Vo veľkej mise vymiešame maslo
s cukrom a žĺtkami.
Pridáme kvások, zvyšok mlieka, múku, soľ, citrónovú
šťavu, rum a vypracujeme vláčne, jemne lepivé cesto.
Pomúčime trochou múky, zakryjeme čistou utierkou
a necháme znovu kysnúť. Cesto zdvojnásobí svoj ob‑
jem. Vykysnuté cesto rozvaľkáme na hrúbku 1,5 -2 cm
a vykrojíme kolieska.
Vykrojené šišky poukladáme na pomúčenú dosku,
prikryjeme utierkou a necháme ešte 10 minút postáť.
Medzitým rozohrejeme panvicu s olejom. Šišky musia
v rozpálenom oleji plávať.
Tesne pred vyprážaním urobíme na šiške prstom malú
dierku a touto stranou opatrne vložíme do panvice. Na
oboch stranách vyprážame približne 1-2 minúty do zlatista.
Vypražené šišky ukladáme na papierový obrúsok a po‑
sypeme cukrom. Podávame s domácim lekvárom.
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Традиційні пончики

IНГРЕДІЄНТИ

ПРОЦЕС

10 г сухих дріжджів
(або 30 г свіжих дріжджів)
1 чайна ложка кристалічного цукру
0,3 л молока
30 г масла
30 г цукрової пудри
3 яєчні жовтки
500 г борошна другого сорту
сіль
1 чайна ложка лимонного
соку
2 столових ложки рому
олія
домашній джем
цукрова пудра

Приготуйте дріжджову суміш - додайте 0,1 л теплого
молока в невелику миску, чайну ложку цукру і дріжджів.
Залиште на 5 хвилин та змішайте так, щоб дріжджі
повністю розчинилися. Залиште його підніматися в теплому місці. Змішайте масло з цукром та жовтками
у великій мисці.
Додайте суміш дріжджів, решту молока, борошно, сіль,
лимонний сік, ром і замісіть м‘яке, злегка липке тісто.
Посипте борошном, накрийте чистим рушником і дайте
йому піднятися. Тісто повинно подвоїтися у розмірах.
Розкачайте тісто, що піднялося, до товщини 1,5-2 см
та виріжте якомога більше кілець.
Помістіть вирізані пончики на посипану борошном
дошку, накрийте рушником і дайте постояти протягом 10 хв. У той же час розігрійте сковороду з маслом.
Пончики повинні плавати в розігрітій олії.
Зробіть невеликий отвір в центрі пончика прямо перед
смаженням, обережно поклавши їх цим боком в олію.
Обсмажте з обох сторін протягом 1-2 хв. до золотаво
‑коричневого кольору.
Покладіть смажені пончики на паперову серветку та
посипте цукром. Подавайте з домашнім джемом.
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Traditional doughnuts

ingredients

pr o c e s s

10 g of dry yeast
(or 30 g of fresh yeast)
1 teaspoon of castor sugar
0.3 l of milk
30 g of butter
30 g of powder sugar
3 egg yolks
500 g of bread flour
salt
1 teaspoon of lemon juice
2 tbs of rum
oil
homemade marmalade
powder sugar

Prepare a leaven – put 100 ml of lukewarm milk in
a small bowl, add a teaspoon of sugar and yeast. Leave
for 5 min. and mix so as the yeast melts completely.
Leave it to leaven in a warm place. Mix butter with
sugar and egg yolks in a large bowl.
Add the leaven rest of milk, flour, salt, lemon juice,
rum and make smooth slightly sticky dough. Dust with
flour, cover with clean tea towel and leave it to prove.
Dough will double in its volume. Roll out the risen
dough to 1.5-2 cm thick sheet and cut out as many
circles using a drinking cup as possible.
Place the cut out doughnuts on floured board, cover
with tea towel and leave it to rest for 10 min. Mean‑
while heat the oil in the pan, there should be enough
oil for doughnuts to float.
Just before frying, make a small dimple in the dough‑
nut’s centre place them carefully this side down into the
oil. Fry on both sides for 1-2 min. until golden‑brown.
Place fried doughnuts on a tissue paper tissue and
dust with sugar. Serve with homemade marmalade.
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Šúľance

p o t r e b n é s u r o vi n y

postup

1,6 kg zemiakov
2 vajcia
420 g hrubej múky
200 g krupice
100 g kryštálového cukru
soľ
200 g maku
200 g orechov
250 g práškového cukru
250 g masla

Uvarené, ošúpané a vychladnuté zemiaky zomelieme,
zmiešame s rozšľahaným vajcom, pridáme múku, krupi‑
cu, cukor, soľ a vypracujeme tuhšie cesto. Cesto rozdelíme
na hrubý, približne 1,5 cm plát, z ktorého nakrájame
1,5 cm pásy, z nich nakrájame 0,5 cm hrubé rezance,
ktoré vyšúľame na šúľance podlhovastého alebo ovál‑
neho tvaru.
Šúľance vysypeme do osolenej vriacej vody, po zovretí
zľahka premiešame. Uvarené šúľance scedíme, nechá‑
me odkvapkať. Mak a orechy premiešame s práškovým
cukrom, polovicu porcie posypeme makom, druhú po‑
lovicu orechmi a polejeme maslom.
Uvarené, ošúpané a vychladnuté zemiaky zomelieme,
zmiešame s rozšľahaným vajcom, pridáme múku, krupi‑
cu, cukor, soľ, vypracujeme tuhšie cesto. Cesto rozdelíme
na hrubý, približne 1,5 cm plát, z ktorého nakrájame
1,5 cm pásy, z nich nakrájame 0,5 cm hrubé rezance,
ktoré vyšúľame na šúľance podlhovastého alebo ovál‑
neho tvaru.
Šúľance vysypeme do osolenej vriacej vody, po zovretí
zľahka premiešame. Uvarené šúľance scedíme, nechá‑
me odkvapkať. Mak a orechy premiešame s práškovým
cukrom, polovicu porcie posypeme makom, druhú po‑
lovicu orechmi a polejeme maslom.
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Ньоккі

IНГРЕДІЄНТИ

ПРОЦЕС

1,6 кг картоплі
2 яйця
420 г борошна грубого помелу
200 г крупи
100 г кристалічного цукру
сіль
200 г маку
200 г волоських горіхів
250 г цукрової пудри
250 г масла

Розім‘яти варену, очищену і охолоджену картоплю,
змішати зі збитим яйцем, додати борошно, крупи,
цукор, сіль і замісити щільне тісто.
Розкачайте тісто в лист товщиною 1,5 см, поріжте
на смужки 1,5 см товщиною, а далі в локшину 0,5 см
товщиною. Розкачайте локшину і зробіть довші або
овальні ньоккі.
Зваріть ньоккі в підсоленій воді, злегка помішуючи
після того, як вода почне кипіти. Злийте воду.
Змішайте насіння маку і волоські горіхи з цукровою
пудрою, посипте одну половину ньоккі насінням маку,
а іншу‑волоським горіхом. Подавайте политими розтопленим маслом.
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Shulantse
thin rolled gnocchi

ingredients

pr o c e s s

1.6 kg of potatoes
2 eggs
420 g of strong flour
200 g of semolina
100 g of castor sugar
salt
200 g of poppy seeds
200 g of walnuts
250 g of powder sugar
250 g of butter

Peel, cook and mash potatoes and leave it to cool down.
Beat the eggs and add it to mixed mash, flour and
semolina. Add pinch of salt and make dough.
Roll out the dough to thin 1.5 cm sheet and cut it in
1.5 cm strips. Cut each strip into 0.5 cm gnocchi. Roll
them out and make longer or oval shulantse.
Cook shulantse in salted water, stirring lightly once
the water starts to boil. Once they come up to the
surface, drain them well.
Mix poppy seeds and walnuts with powder sugar sprin‑
kle one half of shulantse with poppy seeds and another
one with walnuts. Serve poured over with hot butter.
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Záviny: tvarohový/makový/orechový

p o t r e b n é s u r o vi n y

postup

400 g polohrubej múky

Do misky dáme preosiatu múku, droždie premiešame,
pridáme cukor, vajíčka, rozpustený vlažný tuk, soľ, vlaž‑
né mlieko. Vypracujeme cesto, ktoré dáme vykysnúť na
teplé miesto.

1 balíček sušeného droždia
2 vajcia
50 g kryštálového cukru
50 g Hera
soľ
125 ml vlažného mlieka
vajce na potretie

t va r o h o vá p l n k a
500 g tvarohu
2 vajcia
4 PL kryštálového cukru

Pomleté orechy, vanilkový cukor a kryštálový cukor pre‑
miešame. Cesto natrieme plnkou a zvinieme, dáme na vy‑
mastený plech a potrieme vajíčkom.
Tvarohová plnka – všetky prísady dobre premiešame
a natrieme na vyvaľkané cesto. Posypeme hrozienkami.
Cesto zvinieme, dáme na plech, potrieme vajíčkom a dáme
piecť.

hrozienka
škorica mletá

O r e c h o vá p l n k a
200 g pomletých vlašských orechov
1 ks vanilkový cukor
podľa chuti kryštálový cukor

M a k o vá p l n k a
150 g mletého maku
kryštálový cukor
100 g masla

maková plnka – cesto rozvaľkáme, posypeme pomletým
makom a cukrom. Cesto zvinieme, potrieme vajíčkom
a dáme piecť na vymastený plech.
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Рулет з начинкою із
зернистого сиру, маку
та волоського горіху

IНГРЕДІЄНТИ

ПРОЦЕС

400 г борошна другого сорту
2,5 г сухих дріжджів
2 яйця
50 г кристалічного цукру
50 г маргарину
сіль
125 мл теплого молока
яйце для змащування

Додайте просіяне борошно і дріжджі в миску і перемішайте, додайте цукор, яйця і розтоплений теплий
жир, сіль і тепле молоко. Замісіть тісто, залиште його
підніматися в теплому місці. Змішайте разом мелений
волоський горіх, ванільний цукор та кристалічний
цукор. Намажте начинку на тісто і скрутіть його,
покладіть на змащену маслом форму і змажте яйцем.

начинка із зернистого сиру

500 г зернистого сиру
2 яйця
4 столових ложки кристалічного
цукру
родзинки
мелена кориця
начинка з волоського горіху

200 г меленого волоського горіху
1 упаковка ванільного цукру
кристалічний цукор на смак
начинка з маку

150 г меленого маку
кристалічний цукор
100 г масла

Начинка із зернистим сиром‑змішайте разом всі інгредієнти та намажте на розкачане тісто. Додайте
родзинки. Скрутіть тісто, покладіть на змащену маслом форму і змажте яйцем. Випікайте.
Начинка з маком‑розкачайте тісто, посипте меленим
маком та цукром. Скрутіть тісто, покладіть на змащену
маслом форму і змажте яйцем. Випікайте.
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Leavened cake with curd
/poppy seed/walnut filling

ingredients

pr o c e s s

400 g of bread flour
2.5 g of dry yeast
2 eggs
50 g of castor sugar
50 g of vegetable fat
salt
125 ml of lukewarm milk
egg for egg wash

In a bowl mix sifted flour and yeast add sugar, eggs and
melted lukewarm fat, salt and warm milk. Make dough
and leave it rise in warm place. Mix together the ground
walnuts, vanilla sugar and castor sugar. Roll out the dough
and spread on it the filling and roll it back up and place on
greased baking sheet. Before baking coat with egg wash.

curd cheese filling
500 g of curd
2 eggs
4 tbs of castor sugar
raisins
ground cinnamon
wa l n u t f i l l i n g
200 g of ground walnuts
1 pack of vanilla sugar
castor sugar as desired
poppy seed filling
150 g of ground poppy seeds
castor sugar
100 g of butter

Curd filling – mix together all the ingredients and spread
on rolled out dough. Sprinkle with raisins. Roll the dough
up, place on greased baking sheet and coat with egg wash
and bake.
Poppy seed filling – roll out the dough, spread ground
poppy seed and sugar on the top roll it up. Place on greased
baking, coat with egg wash and bake.
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Kysnuté buchty

p o t r e b n é s u r o vi n y

postup

1 kg hladkej múky
1 ks droždia
6 ml vlažného mlieka
100 g kryštálového cukru
1 vajce
2 dl roztopeného Palmarinu
soľ
olej na potieranie
slivkový lekvár

Z mlieka, droždia, cukru urobíme kvások. Vymiesime si
cesto, necháme vykysnúť cca 1 hodinu. Keď je cesto vy‑
kysnuté, vyvaľkáme si obdĺžnik a narežeme na kocky ra‑
dielkom. Na každý štvorček dáme lyžičkou slivkový lekvár.
Konce spojíme a ukladáme na plech vymastený Palmarinom
dolu lepenou časťou. Potrieme olejom. Takto postupujeme
pri každej buchte a ukladáme ich hneď vedľa seba.
Necháme nakysnúť cca 10 minút a dáme upiecť. Buchty
sledujeme, keď zhnednú vyberieme ich z rúry. Opäť po‑
trieme olejom, aby sa krásne leskli.
Keď sú buchty trochu vychladnuté, posypeme ich práško‑
vým cukrom a rozkrájame. Tým, že bola každá natretá
olejom sa od seba pekne oddeľujú.
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Булочки
з дріжджевого тіста

IНГРЕДІЄНТИ

ПРОЦЕС

1 кг пшеничного борошна
1 упаковка дріжджів
6 мл теплого молока
100 г кристалічного цукру
1 яйце
2 дл топленого маргарину
сіль
олія для змащування
сливовий джем

Змішайте молоко, дріжджі та цукор і зробіть дріжджову суміш. Замісіть тісто, залиште його підніматися
приблизно протягом 1 години. Коли тісто підніметься,
розкачайте тісто у прямокутну форму, а потім зробіть
квадрати. Покладіть чайну ложку сливового джему
на кожний квадрат. Зліпіть обидва краї разом та покладіть на змащену маргарином форму зліпленим
боком вниз. Змастіть олією. Зробіть кожну булочку
таким чином і помістіть булочки одну поруч з іншою.
Залиште підніматися протягом 10 хвилин і випікайте.
Спостерігайте за булочками та витягніть їх з печі,
коли вони стануть світло‑коричневого кольору. Знову
змастіть їх олією, щоб вони блищали.
Дайте булочкам охолонути, посипте цукровою пудрою
і відокремте одну від одної. Це дуже легко зробити
завдяки змащуванню олією.
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Leavened damson
plum jam filled buns

ingredients

pr o c e s s

1 kg of plain flour
1 pack of yeast
60 ml of lukewarm milk
100 g of castor sugar
1 egg
2 dl of melted vegetable
baking fat (Stork)
salt
oil for coating
Damson plum jam

Make leaven from milk, yeast and sugar. Make dough;
leave it to rise for about an hour. When raised, roll out the
dough into rectangular sheet and cut into squares. Put
a teaspoon of the Damson jam onto each square. Fold and
tuck in the ends, so the jam does not leak during baking
and place on greased baking dish with the tucked side
down. Coat it with oil. Carry on in this way placing the
buns next to one another.
Let it prove for 10 more min. and then bake. Watch the
buns baking and when they turn light brown remove them
from the. Coat them again with oil to make them nice
and shiny.
Once the buns cool down dust them over with powder
sugar and separate them. This should be easy as the oil
would have prevented them from sticking.
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Vianočka

p o t r e b n é s u r o vi n y

postup

700 g polohrubej múky
soľ
100 g kryštálového cukru
2 ks žĺtok,
50 g hrozienok
80 g mandlí
150 ml mlieka
150 g masla
30 g droždia

Z droždia, vlažného mlieka a štipky cukru si pripravíme
kvások. Preosiatu múku premiešame s cukrom, troškou
soli a pridáme roztopené maslo, žĺtky, vykysnutý kvá‑
sok, hrozienka, posekané mandle a s mliekom zamiesime
cesto. Zmes necháme dobre vykysnúť a potom rozdelíme
na 5 častí.
Najprv upletieme vrkoče z troch častí a potom na ne
uložíme pletenku z dvoch.
Potrieme žĺtkom a pečieme vo vyhriatej rúre.
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Фігурний хліб

IНГРЕДІЄНТИ

ПРОЦЕС

700 г борошна другого сорту
сіль
100 г кристалічного цукру
2 яєчні жовтки
50 г родзинок
80 г мигдалю
150 мл молока
150 г масла
30 г дріжджів

Змішайте дріжджі, тепле молоко і дрібку цукру,
щоб зробити дріжджову суміш. Просійте борошно і змішайте його з цукром, дрібкою солі, додайте
розтоплене масло, яєчні жовтки, суміш дріжджів,
що піднялася, родзинки, порізаний мигдаль і молоко, і замісіть тісто. Дайте тісту піднятися, а потім
розділіть на 5 частин.
Зробіть косу з 3-х частин і помістіть її в форму. Потім зробіть косу з 2-х частин і помістіть її на першу
косу. Змастіть жовтком та випікайте у попередньо
розігрітій духовці.
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Christmas cake

ingredients

pr o c e s s

700 g of bread flour
salt
100 g of castor sugar
2 egg yolks
50 g of raisins
80 g of almonds
150 ml of milk
150 g of butter
30 g of yeast

Mix yeast, lukewarm milk and a pinch of sugar to make
leaven. Mix sifted flour with sugar, pinch of salt, melted
butter, egg yolks, leaven, raisins, chopped almonds and
milk to create dough. Leave the dough to rise and then
divide it into 5 parts.
Roll and pleat 3 parts and place it on a baking sheet Then
roll and pleat the other two and place over the three part
pleat. Coat with egg wash and bake in preheated oven.
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Jablkovo‑orechová &
jablkovo‑maková štrúdľa

p o t r e b n é s u r o vi n y

postup

1 vajce
400 g lístkového cesta
500 g jabĺk
1 PL strúhanky
50 g hrozienok
100 g vlašských orechov
1 ČL mletej škorice
100 g kryštálového cukru
200 g mletého maku

J a b l k o v o‑ o r e c h o v á Jablká očistíme, rozštvrtíme,
odstránime jaderníky a nakrájame ich na hrubšie plátky.
Lístkové cesto natenko rozvaľkáme na pomúčenej doske
a posypeme strúhankou. Hrozienka namočíme do studenej
vody, orechy nasekáme nožom.
Na cesto rozložíme jablká, posypeme ich škoricou, pridáme
scedené hrozienka, orechy a všetko zasypeme cukrom.
Cesto stočíme opatrne do rolády, okraje stláčame. Dáva‑
me pozor, aby sa nám cesto nepretrhlo a aby sme štrúdľu
jemne, ale pevne stočili. Preložíme ju na plech vyložený
papierom na pečenie.
Popicháme špáradlom a natrieme celú rozšľahaným vaj‑
com. Povrch jemne narežeme, naznačíme jednotlivé porcie,
a tiež aby mala kade unikať para a štrúdľa nám nepraskla,
znovu potrieme vajíčkom.
Pečieme vo vopred rozohriatej rúre na strednom stupni
cca 30 minút. Po upečení posypeme práškovým cukrom
a necháme dobre vychladnúť, až potom krájame a ser‑
vírujeme.
J a b l k o v o‑ m a k o vá Postup prípravy je taký istý ako
pri jablkovo‑orechovej štrúdli. Namiesto orechov však
použijeme mletý mak.
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Штрудель з яблучно
горіховою та яблучно
маковою начинками

IНГРЕДІЄНТИ

ПРОЦЕС

1 яйце
400 г листкового тіста
500 г яблук
1 столова ложка сухарів
50 г родзинок
100 г волоських горіхів
1 чайна ложка меленої кориці
100 г кристалічного цукру
200 г меленого маку

Очистіть та розріжте
яблука на чотири частини, видаліть кісточки та
розріжте на тонші шматочки. Розкачайте листкове
тісто тонким шаром на змащеній борошном дошці
та посипте сухариками. Замочіть родзинки в холодній воді, та подрібніть волоські горіхи.
ЯБЛУЧНО‑ГОРІХОВИЙ ШТРУДЕЛЬ

Помістіть шматочки яблука на тісто, посипте
корицею, додайте підсушені родзинки, волоські
горіхи і посипте цукром. Обережно загорніть
тісто, натискаючи з країв. Робіть все обережно,
щоб не порвати тісто. Помістіть тісто на форму
для випікання, покриту папером. Проколіть його
зубочисткою та покрийте збитим яйцем. Злегка
надріжте поверхню, щоб відзначити порції і дати
парі вийти зі штруделя під час випікання. Потім
знову змастіть збитим яйцем.
Випікайте його в попередньо розігрітій духовці
протягом 30 хв. на помірному вогні. По закінченню слід посипати цукровою пудрою і дати йому
охолонути. Потім слід розрізати на порції та подавати до столу.
ЯБЛУЧНО‑МАКОВИЙ ШТРУДЕЛЬ Виконуйте описану вище

процедуру; використовуйте мелений мак замість
волоських горіхів.
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Apple and walnut or
apple and poppy
seed strudel

ingredients

pr o c e s s

1 egg
400 g of puff pastry
500 g of apples
1 tbs of breadcrumbs
50 g of raisins
100 g of walnuts
1 teaspoon of ground cinna‑
mon
100 g of castor sugar
200 g of ground poppy
seeds

a pp l e − wa l n u t s t r u d e l Peel and quarter the apples,
remove cores and cut into thicker slices. Roll out puff
pastry into a thin sheet over flour dusted board. Dust
the sheet with layer of breadcrumbs, soak raisins in cold
water and chop up walnuts.
Place the apple slices on the sheet of pastry dust with
cinnamon, add drained raisins, walnuts and sweeten with
sugar. Carefully roll up the pastry, tucking the ends in.
Take care of not ripping up the pastry. Place the pastry
on the baking paper lined baking sheet Prick the pastry
with a toothpick and coat with egg wash. Lightly score
the surface to mark the portions and to enable the steam
escape while the strudel is being baked. After baking coat
with egg wash again.
Bake it in preheated oven for 30 min. on moderate heat.
When finished, dust with powder sugar and leave it to
cool down. Then slice into the portions and serve.
A pp l e – p o pp y s e e d s t r u d e l The method of making
this strudel is the same as above, except that instead of
walnuts you will use ground poppy seeds.
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Vianočné medovníky

p o t r e b n é s u r o vi n y

postup

2 vajcia
150 g práškového cukru
100 g medu
75 g masla alebo rastlinného
tuku
1 lyžičku sódy bikarbóny
3 lyžičky perníkového kore‑
nia
300-350 g múky
1 vajíčko na potretie
1 bielok
150-200 g preosiateho
práškového cukru
1 čajovú lyžičku octu alebo
citrónovej šťavy

Vajíčka s práškovým cukrom a medom vyšľaháme do peny.
Pridáme rozpustené vlažné maslo a premiešame. Potom
pridáme preosiatu múku zmiešanú so sódou bikarbónou
a perníkovým korením a vypracujeme cesto. Vložíme ho do
mikroténového vrecúška a dáme do chladu na pár hodín
(najlepšie cez noc).
Následne ho pred spracovaním necháme 2 hodiny pri iz‑
bovej teplote postáť. Cesto rozvaľkáme na hrúbku 4 mm
a pomocou formičky vykrojíme srdiečka alebo iné obľú‑
bené tvary.
Poukladáme na plech vyložený papierom na pečenie (ďalej
od seba) a dáme piecť. Pečieme asi 6 minút. Ešte horúce
ich potrieme rozšľahaným vajcom.
Pripravíme bielkovú polevu. Jeden bielok vymiešame
s práškovým cukrom a citrónovou šťavou.
Vychladnuté medovníčky ozdobíme bielkovou polevou.
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Різдвяні імбирні
пряники

IНГРЕДІЄНТИ

ПРОЦЕС

2 яйця
150 г цукрової пудри
100 г меду
75 г масла або маргарину
1 чайна ложка питної соди
3 чайні ложки спецій для
пряників
300-350 г борошна
1 яйце для змащування
1 яєчний білок
150-200 г просіяної цукрової
пудри
1 чайна ложка лимонного
соку або оцту

Збийте яйця з цукровою пудрою і медом до утворення піни, додайте розтоплене тепле вершкове масло
і все перемішайте. Потім додайте просіяне борошно,
змішане з питною содою і спеціями для пряників,
і замісіть тісто. Помістіть його в пластиковий пакет
і дайте йому охолонути протягом декількох годин
(або цілу ніч).
Нехай тісто нагріється до кімнатної температури
перед обробкою. Розкачайте його до товщини 4 мм
та виріжте з нього різні форми.
Помістіть пряники на форму, вкриту папером, на
достатній відстані один від одного. Випікайте протягом 6 хвилин, змажте збитим яйцем в гарячому стані.
Зробіть глазур з яєчного білка - збийте один яєчний
білок з цукровою пудрою і лимонним соком. Прикрасьте охолоджені пряники глазур‘ю.
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Christmas gingerbreads

ingredients

pr o c e s s

2 eggs
150 g of powder sugar
100 g of honey
75 g of butter or margarine
1 teaspoon of bicarbonate
of soda
3 teaspoons of gingerbread
spice
300-350 g of flour
1 egg for egg wash
1 egg white
150-200 g of sifted powder
sugar
1 teaspoon of vinegar or
lemon juice

Beat eggs with powder sugar and honey until froth is
formed, add melted ambient butter and mix well. Then
add sifted flour mixed with bicarbonate of soda and gin‑
gerbread spice. Make dough from all ingredients. Place it
in a plastic bag and leave it to cool down for a few hours
(or overnight) in a cool place.
Before using the dough, leave to rest at room temperature
for about two hours. Roll it out to 4 mm thick sheet and
cut out various hearts or different favourite shapes.
Place the ginger breads on the paper lined baking sheet
keeping them sufficiently apart. Bake for 6 min. coat with
egg wash while still hot.
To make decorative frosting paste – beat one egg white
with powder sugar and lemon juice. When ginger breads
cool down, they are ready to be decorated.
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Bábovka

p o t r e b n é s u r o vi n y

postup

4 ks vajcia
160 g kryštálového cukru
4 lyžice vody
1 ks prášok do pečiva
1 lyžička kakaa
1 dl oleja
200 g polohrubej múky
práškový cukor na posypanie

Vymastíme a vysypeme plech múkou. Pripravíme si všetky
suroviny, dáme ich do misky a všetko spolu zmiešame.
Cesto si rozdelíme na dve časti. Do jednej vmiešame kakao.
Biele cesto vylejeme do bábovkovej formy. Na biele cesto
vylejeme kakaové a dáme piecť.
Po upečení posypeme práškovým cukrom.

120

Мармуровий пиріг

IНГРЕДІЄНТИ

ПРОЦЕС

4 яйця
160 г кристалічного цукру
4 столові ложки води
1 упаковка розпушувача
1 чайна ложка какао
1 дл олії
200 г борошна другого сорту
цукрова пудра для посипання

Змажте маслом та посипте борошном спеціальну
форму для мармурового пирога. Покладіть всі інгредієнти в миску та змішайте все разом. Розділіть
тісто на дві половини та додайте какао в одну з них.
Залийте біле тісто в форму та додайте тісто з какао
в нього. Випікайте; по закінченню, посипте пиріг
цукровою пудрою.
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Bunt cake

ingredients

pr o c e s s

4 eggs
160 g of castor sugar
4 tbs of water
1 pack of baking powder
1 teaspoon of cocoa
1 dl of oil
200 g of bread flour
powder sugar for dusting

Line bunt cake tin with grease and dust with flour. Put
all ingredients in a bowl and mix well together. Divide
the batter in two halves and add cocoa to one of them.
Pour the vanilla batter in the tin and add the chocolate
batter on the top. Bake; when finished, dust the cake
with powder sugar.
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Linecké koláčiky

p o t r e b n é s u r o vi n y

postup

300 g hladkej múky
100 g práškového cukru
2 ČL vanilínového cukru
200 g rastlinného tuku
2 žĺtky
200 g lekváru
práškový cukor na posypanie

Múku zmiešame s práškovým a vanilínovým cukrom, pri‑
dáme na malé kúsky pokrájaný studený tuk, žĺtky a rýchlo
spracujeme na hladké cesto, ktoré vložíme do mikroténo‑
vého vrecka a dáme do chladu na dve hodiny odpočinúť.
Potom cesto na pomúčenej doske rozvaľkáme na hrúbku
3 mm, vykrojíme polovicu plných koliesok s priemerom asi
4 cm a polovicu koliesok s vykrojeným stredom uložíme
na suchý plech a pečieme.
Vychladnuté kolieska spojíme džemom a posypeme práško‑
vým cukrom.
Na vykrojenie stredu môžeme použiť malé vykrajovačky.
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Пісочне печиво

IНГРЕДІЄНТИ

ПРОЦЕС

300 г пшеничного борошна
100 г цукрової пудри
2 чайні ложки ванільного цукру
200 г маргарину
2 яєчні жовтки
200 г джему
цукрова пудра для посипання

Змішайте борошно з цукровою пудрою і ванільним
цукром, додайте холодний маргарин, порізаний на
дрібні шматочки, яєчні жовтки, і швидко замісіть м‘яке
тісто. Помістіть його в пластиковий пакет і залиште
протягом 2-х годин в холодному місці.
Потім розкачайте тісто на посипаній борошном дошці
до товщини 3 мм і виріжте з однієї половини повні
кільця діаметром 4 см, а з іншої половини‑кільця
з вирізаним невеликим кільцями всередині. Покладіть
на суху форму та випікайте.
Зліпіть охолоджені кільця разом за допомогою джему
та посипте їх цукровою пудрою.
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Linzer cookies

ingredients

pr o c e s s

300 g of plain flour
100 g of powder sugar
2 teaspoon of vanilla sugar
200 g of margarine
2 egg yolks
200 g of marmalade
powder sugar for dusting

Mix flour with powder and vanilla sugars, add small cubes
of cool margarine, egg yolks and quickly knead into smooth
dough. Place it in a plastic bag and leave to rest in a cold
place for 2 hours.
Roll out the dough on flour dusted wooden board to 3 mm
thick sheet. Divide the sheet in half and use one of them
to cut our circles about 4 cm in diameter by using pastry
cutters. The other half use for cutting out shapes or more
circles with cut out middle. Place the cut out shapes on
a baking sheet and bake.
Cooled down shapes are stuck together using marmalade
and then dusted with powder sugar.
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Žemľovka s jablkami
a tvarohom

p o t r e b n é s u r o vi n y

postup

6 ks suchších rožkov
5 ks jabĺk
250 g hrudkovitého tvarohu
3 ks vajec
1 vanilkový cukor
1 škoricový cukor
1 PL medu
1 PL šťavy z citróna
2 dl mlieka
2 PL práškového cukru

Do misky nalejeme mlieko, pridáme vanilínový cukor,
2 žĺtka a všetko rozmiešame metličkou. Rožky nakrájame
na kolieska a namáčame v mlieku. Do vymastenej formy
ukladáme vedľa seba namočené rožky.
Tvaroh si zmiešame s 1 žĺtkom, 1 lyžicou medu a šťavou
z citróna. Dáme ho na vrstvu z rožkov. Jablká očistíme
a nastrúhame. Pridáme k ním škoricový cukor a navrství‑
me ich na tvaroh. Potom zopakujeme vrstvu namočených
rožkov.
Žemľovku dáme do vyhriatej rúry asi na 15 -20 minút. Pred
koncom pečenia si vyšľaháme sneh z bielkov s 2 lyžicami
práškového cukru a natrieme ho na vrch žemľovky. Pokra‑
čujeme v pečení asi 5 minút. Hotovú žemľovku môžeme
posypať práškovým cukrom.
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Хлібний пудинг
із зернистим сиром

IНГРЕДІЄНТИ

ПРОЦЕС

6 штук черствих булочок
5 яблук
250 г розтертого сиру
3 яйця
1 упаковка ванільного цукру
1 упаковка цукру з корицею
1 столова ложка меду
1 столова ложка лимонного соку
2 дл молока
2 столові ложки цукрової пудри

Налийте молоко в миску, додайте ванільний цукор,
2 жовтки і змішайте за допомогою виделки. Поріжте
булочки на чотири частини і замочіть їх у молоці.
Покладіть замочені булочки в змащену форму одну
поруч з іншою.
Змішайте сир з яєчним жовтком, ложкою меду і лимонного соку. Покладіть суміш на шар булочок. Очистіть і нашаткуйте яблука, додайте цукор і корицю та
викладіть зверху. Потім зробіть ще один шар булочок.
Помістіть форму в розігріту духовку і випікайте
протягом 15-20 хв. Збийте яєчні білки з 2 столовими
ложками цукрової пудри, та вилийте суміш на незавершений хлібний пудинг. Продовжуйте випікати
ще 5 хв. Коли закінчите, посипте хлібний пудинг
цукровою пудрою.
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Bread and butter
pudding with curd

ingredients

pr o c e s s

6 pieces of stale bread rolls
5 apples
250 g of crumbled curd
3 eggs
1 vanilla sugar pack
1 cinnamon sugar pack
1 tbs of honey
1 tbs of lemon juice
2 dl of milk
2 tbs of powder sugar

Pour milk in a bowl, add vanilla sugar, 2 egg yolks and mix
with a fork. Cut bread rolls in quarters and soak them in
milk. Place the soaked bread rolls in a greased form next
to one another.
Mix quark with an egg yolk, a spoon of honey and lemon
juice. Place the mixture on the bread rolls layer. Peel and
shred the apples, add cinnamon sugar and place onto the
apple layer. Then make another layer of bread rolls.
Place the form in preheated oven and bake for 15-20 min.
Beat egg whites with 2 tbs of powder sugar and place them
onto the unfinished bread pudding. Continue baking for
further 5 min. When complete, sprinkle the bread pudding
with powder sugar.

Dobrú
chuť

Enjoy
your
meal

смачного

enjoy
your
meal

