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Paprikáš z teľacieho
alebo bravčového mäsa

p o t r e b n é s u r o vi n y

postup

700 g teľacieho alebo bravčového
mäsa
100 g masti
100 g cibule
mletá červená sladká paprika
2 čerstvé paradajky
voda
soľ
100 ml kyslej smotany
1 lyžica hladkej múky
1 strúčik cesnaku
petržlenová vňať

Teľacie alebo bravčové mäso pokrájame na kocky. Ci‑
buľu tiež nakrájame na kocky, speníme na rozohriatom
oleji dozlatista, pridáme mletú červenú sladkú papriku
a miešame.
Do opraženej cibuľky vložíme pokrájané mäso, pridáme
trochu vody a opražíme na silnom ohni, aby sa voda
trochu vyparila. Potom pridáme sladkú papriku, ktorú
nakrájame na pásiky, o niekoľko minút pridáme čer‑
stvé paradajky nakrájané na kolieska, všetko osolíme
a necháme dusiť domäkka.
Nakoniec dolejeme smotanu premiešanú s múkou,
všetko spolu privedieme do varu a dochutíme preli‑
sovaným cesnakom.
Hotový paprikáš servírujeme s tarhoňou alebo s drob‑
nými haluškami, zvrchu ozdobíme nadrobno nasekanou
petržlenovou vňaťou.
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Veal or pork paprikash

ingredients

pr o c e s s

700 g of veal or pork meat
100 g of lard
100 g of onions
paprika
2 tomatoes
water
salt
100 ml of sour cream
1 tbsp of plain flour
1 clove of garlic
parsley

Cut veal or pork into cubes. Shallow fry chopped onions
until golden, add paprika and stir.
Add meat and little bit of water and sear on strong fire
until water is reduced. Then add sliced red pepper, cook
for a few minutes and add tomatoes cut into circles,
season with salt and leave to cook until tender. Finally,
add cream mixed with flour and bring to boil, season
with pressed garlic.
Paprikash is served with „tarhona“ (tarhonya Hun‑
garian large couscous) or small spätzli. Garnish with
chopped parsley.
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Рокот крумплі картопля
запечена шарами

IНГРЕДІЄНТИ

ПРОЦЕС

4 середні неочищені картоплі
3 варені яйця
1 копчена сарделька
250 мл сметани
сіль
чорний перець
вершкове масло

Відваріть неочищену цілу картоплю до півготовності,
почистіть і наріжте її кільцями. Викладіть картоплю
першим шаром в глибоку форму для випічки. Далі
покладіть на картоплю варені яйця, нарізані кружальцями. Посипте меленим чорним перцем; додайте
ще один шар кілець копченої ковбаси. Усю форму
залийте сметаною, приправте сіллю і чорним перцем,
посипте тертим сиром і запікайте в духовці до золотистої скоринки протягом приблизно 15-20 хвилин.
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Rakott - krumpli

p o t r e b n é s u r o vi n y

postup

4 stredne veľké zemiaky v šupke
3 uvarené vajcia
1 údená klobása
250 ml kyslej smotany
soľ
čierne korenie
maslo

Zemiaky uvaríme v šupke do polomäkka, očistíme,
nakrájame na menšie kolieska a dáme do hlbokého ple‑
chu. Na zemiaky ukladáme uvarené vajcia nakrájané na
kolieska a posypeme čiernym korením. Na vajcia ďalej
ukladáme kolieska klobásy. Všetko zalejeme smotanou,
do ktorej dáme soľ a čierne korenie, zvrchu posypeme
nastrúhaným syrom a necháme upiecť v rúre cca 15-20
min, aby sa na povrchu urobila zlatistá kôrka.
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Rakott‑krumpli
potato tartiflette

ingredients

pr o c e s s

4 medium size potatoes
3 boiled eggs
1 smoked sausage
250 ml of sour cream
salt
black pepper
butter

Boil whole potatoes until semi‑cooked, peel and cut them
into circles. Line ovenproof dish with butter and start
creating layers. At the bottom, layer of potatoes, then
sliced egg then sliced smoked sausage. Pour over the
cream seasoned with salt and pepper and sprinkle with
grated cheese. Bake in the oven for about 15-20 min or
until golden crust is formed on the top.
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Капуста тушкована
з грибами

IНГРЕДІЄНТИ

ПРОЦЕС

1 кг квашеної капусти
30 г сушених грибів
2 цибулини
жир
цукор
мелений чорний перець
сіль

Промийте гриби, попередньо замочені у воді, відваріть
їх і наріжте смужками. Злийте розсіл з квашеної капусти,
покладіть в каструлю, залийте грибним бульйоном і тушкуйте до півготовності. Поріжте цибулю невеликими
шматочками, обсмажте до золотистого кольору, зміщайте
в тушкованою капустою і відварними грибами. Приправте цукром, меленим чорним перцем, сіллю, знову
добре перемішайте і тушкуйте до готовності.
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Dusená kapusta
s hubami

p o t r e b n é s u r o vi n y

postup

1 kg kyslej kapusty
30 g sušených húb
2 cibule
tuk
cukor
mleté čierne korenie
soľ

Vopred namočené sušené huby prepláchneme, uvaríme
a nakrájeme na pásiky. Vývar z húb nevylievame. Ky‑
slú kapustu dobre scedíme, dáme do hrnca, zalejeme
hubovým vývarom a dusíme do polomäkka. Nakrájanú
cibuľku upražíme dozlatista, premiešame s dusenou
kapustou a varenými hubami. Všetko spolu dochutí‑
me cukrom, mletým čiernym korením, soľou, dobre
premiešame a dusíme domäkka.
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Mushroom and
sauerkraut stew

ingredients

pr o c e s s

1 kg of sauerkraut
30 g of dried mushrooms
2 onions
fat
sugar
ground black pepper
salt

Rinse pre‑soaked mushrooms, boil and slice them into
strips. Drain well sauerkraut and put in a pan. Pour over
the mushroom broth and simmer until semi‑cooked.
Shallow fry chopped onion until golden then add it
to the sauerkraut and mushroom mix. Season with
sugar, ground black pepper, salt, again stir well and
stew until tender.
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Український борщ

IНГРЕДІЄНТИ

ПРОЦЕС

свиняча грудинка
1 велика морква
1 великий буряк
1 цибулина
300 г сирої капусти
1 банка томатної пасти
або 2 свіжі томати
дрібка солі
дрібка меленого чорного
перцю
1 лавровий лист
1 ложка приправи для супу
рослинна олія
1 склянка сметани
листя петрушки для прикраси
2-3 картоплі

Покладіть розрізане на шматочки м‘ясо в каструлю.
Після того як м‘ясо закипіло, зніміть піну, додайте порізану шматочками картоплю і червонокачанну капусту,
дрібно нарізану смужками. Зменшіть вогонь, варіть на
помірному вогні, додайте лавровий лист і супову приправу. Відваріть окремо неочищений буряк і наріжте
його великими шматками; додайте до пательні з вже
обсмаженою цибулею і подрібненою морквою. Додайте
сіль і перець, томатну пасту, 2 столові ложки сметани
і тушкуйте протягом короткого проміжку часу. В кінці поєднайте все в більшій каструлі з м‘ясом, кип’ятіть
протягом 7-10 хвилин і подавайте на стіл. Борщ краще
смакує, коли трохи настоїться. Під час подачі додайте
ложку сметани до тарілки з борщем і прикрасьте листям
свіжої петрушки.
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Ukrajinský boršč

p o t r e b n é s u r o vi n y

postup

bravčový bôčik
1 ks väčšej mrkvy
1 ks väčšej červenej repy
1 ks cibule
300 g čerstvej kapusty
1 plechovka paradajkového
pretlaku alebo 2 paradajky
štipka soli
štipka čierneho mletého
korenia
1 bobkový list
1 PL polievkového korenia
rastlinný olej
1 kelímok kyslej smotany
petržlenová vňať na ozdobu
2-3 ks zemiakov

Do hrnca dáme variť na kúsky nakrájané mäso. Chvíľu
ho povaríme a vložíme na kúsky nakrájané zemiaky
a na drobno nakrájanú čerstvú kapustu. Stlmíme pla‑
meň, povaríme na miernom ohni, pridáme bobkový
list a polievkové korenie. Červenú repu uvaríme zvlášť
v šupke, nastrúhame na väčšom strúhadle a pridáme
na panvicu, kde predtým speníme cibuľku a nastrú‑
hanú čerstvú mrkvu. Osolíme, okoreníme, pridáme
paradajkový pretlak, 2 lyžice kyslej smotany a krátko
podusíme. Nakoniec pridáme všetko do zmesi, ktorú
máme v hrnci, 7-10 minút povaríme a môžeme podávať.
Najlepšie však je, ak boršč trochu postojí. Pri podávaní
môžeme do taniera ešte pridať lyžicu smotany a ozdobiť
nasekanou čerstvou petržlenovou vňaťou.
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Ukrainian borscht

ingredients

pr o c e s s

pork belly
1 large carrot
1 larger beetroot
1 onion
300 g of cabbage
1 can of tomato puree
or 2 tomatoes
pinch of salt
pinch of ground black
pepper
1 bay leaf
1 tbsp of soup seasoning
vegetable oil
1 cup of sour cream
Chopped parsley for garnish
2-3 potatoes

Put cubed meat into a pan, bring to boil and cook un‑
til the foam disappears. Then add cubed potatoes and
finely shredded red cabbage. Reduce the heat and con‑
tinue to simmer over low heat. Add bay leaf and soup
seasoning. In a separate pan boil the beetroot. Peel and
grate it on a coarse grater. Shallow fry chopped onion
and carrot, season to taste with black pepper and salt.
Add shredded beet root, tomato puree, 2 tbsp of sour
cream and stew for a short time. Finally, add all ingre‑
dients to the larger pot with meat and boil for 7-10 min.
Borscht is the best served after it had chance to rest for
a while. When served, you can add a spoonful of cream
to the plate and garnish with freshly chopped parsley.
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Тушкована картопля,
приправлена червоним
перцем паприкою

IНГРЕДІЄНТИ

ПРОЦЕС

1 кг очищеної картоплі
60 г свинячого жиру
ложка борошна
2 цибулини середніх розмірів
чайна ложка меленого
червоного солодкого перцю
паприка
130 г вершків
1 зубець часнику
сіль
мелений чорний перець
250 мл води

Поріжте очищену картоплю довгими півкільцями. Обсмажте нарізану кубиками цибулю в глибокій пательні,
змащеній свинячим жиром. Додайте борошно, мелений
червоний солодкий перець паприку, 100 мл води і тушкуйте протягом 3 хвилин. До смаженої цибулі додайте
порізану картоплю, воду, сіль і тушкуйте страву, поки
картопля не стане м‘якою. Перед зняттям з вогню, додайте часник, вершки і чорний перець. Тушкуйте страву
ще 5 хвилин, а потім подавайте.
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Paprikáš zo zemiakov

p o t r e b n é s u r o vi n y

postup

1 kg očistených zemiakov
60 g bravčovej masti
lyžica múky
2 stredné cibule
lyžička mletej sladkej červenej papriky
130 g smotany
1 strúčik cesnaku
soľ
mleté čierne korenie
250 ml vody

Očistené zemiaky pokrájame na dlhé hranolčeky. V hl‑
bokej panvici na masti opražíme cibuľu nakrájanú na
kocky. Pridáme múku, sladkú červenú papriku, 100 ml
vody a dusíme 3 minúty. K smaženej cibuli pridáme
nakrájané zemiaky, zvyšok vody a soľ. Dusíme pod
pokrievkou, kým zemiaky nie sú mäkké. Pred odstave‑
ním zo sporáka ešte pridáme cesnak, smotanu a čierne
korenie. Dusíme ešte 5 minút a následne servírujeme.
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Potato paprikash

ingredients

pr o c e s s

1 kg of peeled potatoes
60 g of pork lard
Spoonful of plain flour
2 medium onions
A teaspoon of paprika
130 g cream
1 clove of garlic
Salt
Ground black pepper
250 ml water

Peel and chip potatoes. In deeper frying pan, fry in lard
chopped onion. Add flour, paprika, 100 ml of water and
simmer for 3 min. Then add potato chips, rest of the water,
salt, and simmer covered until potatoes are tender. Before
removing from the heat, add garlic, cream and black pep‑
per. Stew for further 5 more min. and serve.
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Молода картопля
з вершками і кропом

IНГРЕДІЄНТИ

ПРОЦЕС

1 кг молодої картоплі невеликого розміру
80 г вершкового масла
1,5 склянки вершків
1 чайна ложка тертого
хрону
1 чайна ложка гірчиці
пучок кропу
сіль

Ретельно помийте щіткою картоплю. Залийте її киплячою водою, додайте сіль і варіть до готовності.
Розтопіть вершкове масло в глибокій каструлі /горщику,
додайте відварену картоплю, перемішайте її з маслом декілька разів і обсмажте; посипте мілко порізаним кропом.
Приготувати соус: змішайте вершки з хроном, гірчицею
і сіллю. Подавайте картоплю, поливаючи соусом.
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Nové zemiaky so
smotanou a kôprom

p o t r e b n é s u r o vi n y

postup

1 kg nových zemiakov menších rozmerov,
80 g masla,
1,5 pohára smotany,
1 čajová lyžička strúhaného
chrenu
1 čajová lyžička horčice
zväzok kôpru
soľ

Zemiaky dobre umyjeme kefkou, zalejeme vriacou
vodou, osolíme a varíme do mäkka.
V hlbokej panvici (kastróliku) rozpustíme maslo, vlo‑
žíme do neho uvarené zemiaky, trochu ich pootáčame
v masle, osmažíme, posypeme s nadrobno nasekaným
kôprom.
Pripravíme omáčku: vymiešame smotanu s chrenom,
horčicou a soľou. Pri podávaní zemiaky prelejeme
omáčkou.
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Baby potatoes with dill
and cream sauce

ingredients

pr o c e s s

1 kg of pebble baby potatoes
80 g of butter
1,5 cup of cream
1 teaspoon of shredded horseradish
1 teaspoon of mustard
bunch of dill
salt

Wash potatoes thoroughly using a nail brush, put in a pan
and cover with boiling water, add salt and simmer until
tender. In a small deep pan melt the butter and add pota‑
toes. Coat the potatoes in butter and sear, sprinkle with
finely chopped dill.
To make the sauce: mix cream with horseradish, mustard
and salt.
To serve, pour sauce over the potatoes.
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Русинський
делікатес

IНГРЕДІЄНТИ

ПРОЦЕС

200 г свинини
сіль
мелений чорний перець
2 картоплі середнього розміру
часник
1 цибулина
свинячий жир
1 ложка майонезу
сир
кмин
листя петрушки

Відваріть цілу неочищену картоплю, очистіть її і наріжте скибочками. Покладіть скибочки картоплі до
пательні, змащеної тонким шаром свинячого жиру.
Злегка відбийте шматок свинини, додайте сіль і чорний перець, також пропущений через прес часник
і покладіть м‘ясо на картоплю. Зверху покладіть цибулю нарізану кільцями, залийте майонезом, посипте
кмином, дрібно натертим сиром і запікайте в духовці,
поки м‘ясо не приготується, а сир утворить золотисто
‑коричневу скоринку.
Подавайте страву прикрашену зеленню петрушки.
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Zakarpatská pochúťka

p o t r e b n é s u r o vi n y

postup

200 g bravčového mäsa
soľ
mleté čierne korenie
2 stredne veľké zemiaky
cesnak
1 cibuľa
bravčová masť
1 PL majonézy
syr
rasca
petržlenová vňať

V šupke uvarené zemiaky očistíme, nakrájame na
plátky a dáme na panvicu vymastenú tenkou vrstvou
bravčovej masti.
Kúsok bravčového mäsa jemne vyklepeme, osolíme,
posypeme čiernym korením, potrieme prelisovaným
cesnakom a dáme na zemiaky do panvice. Zvrchu na
mäso pridáme na kolieska nakrájanú cibuľu, všetko
polejeme majonézou, posypeme rascou, najemno na‑
strúhaným syrom a zapekáme v rúre domäkka. Dá‑
vame pozor, aby mäso bolo upečené a syr nadobudol
zlatistú farbu.
Pri servírovaní pochúťku ozdobíme petržlenovou vňaťou.
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Zakarpattia delicacy

ingredients

pr o c e s s

200 g of pork meat
Salt
Ground black pepper
2 medium potatoes
Garlic
1 onion
Pork lard
1 tbsp of mayonnaise
Cheese
Cumin
Parsley

Peel whole boiled potatoes and cut them into slices. Grease
the frying pan with lard and arrange the sliced potatoes.
Slightly tenderise piece of pork, sprinkle with salt and
black pepper, brush on pressed garlic and lay onto the
potato layer. Add a layer of onion rings, and pour over the
mayonnaise. Sprinkle with cumin, finely grated cheese and
bake in the oven until the meat is soft, taking care that
the meat is well cooked and cheese turned golden brown.
This delicacy is served garnished with fresh parsley.
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Лечо по‑русинськи

IНГРЕДІЄНТИ

ПРОЦЕС

500 г болгарського солодкого
червоного і жовтого перцю
400 г стиглих томатів
100 г цибулі
3 столові ложки маргарину
200 г копченої ковбаси
1 яйце
сіль

Помийте солодкий перець, цибулю і наріжте їх півкільцями. Збийте яйце з ложкою холодної води, додайте сіль
і перець, не перезбийте яйце. Наріжте томати і покладіть
їх в киплячу воду. Злийте воду через 2 хвилини і залийте
холодною водою, очистіть томати і наріжте кубиками.
Розтопіть маргарин в каструлі, обсмажте цибулю, додайте перець, ковбасу, томати і тушкуйте протягом 20
хвилин. Додайте сіль, чорний перець, яйце і перемішуйте протягом 2 – 3 хвилин. Страву можна подавати
як холодною так і гарячою.
Лечо можна приготувати також і без яєць, додаючи до
овочів копчену ковбасу або сосиски.
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Zakarpatské lečo

p o t r e b n é s u r o vi n y

postup

500 g bulharskej sladkej
žltej a červenej papriky
400 g zrelých paradajok
100 g cibule
3 polievkové lyžice rastlinného masla
200 g údenej klobásy
1 vajce
soľ

Papriku a cibuľu umyjeme, očistíme a nakrájame na
polkrúžky. Vajce s lyžicou studenej vody, soľou a ko‑
rením vyšľaháme a dáme pozor, aby sa žĺtok s bielkom
nezmiešali do peny. Paradajky nakrojíme nožom, vlo‑
žíme do vriacej vody. Po 2 minútach paradajky olejeme
studenou vodou, ošúpeme a nakrájame na kocky. Na
panvici ohrejeme trochu rastlinného masla, opražíme
na ňom cibuľu, pridáme papriku, paradajky, klobásu
a dusíme 20 minút. Pridáme soľ, korenie, vajce a mieša‑
me ešte 2-3 minúty. Lečo podávame teplé alebo studené.
Lečo je možné pripraviť aj bez vajíčka. V tomto prípade
je potrebné už počas prípravy zeleniny pridať nakrájanú
údenú klobásu alebo párky.
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Zakarpattia letcho

ingredients

pr o c e s s

500 g of sweet red and yellow
peppers
400 g of ripe tomatoes
100 g onion
3 tbsp of margarine
200 g of smoked sausage
1 egg
salt

Wash peppers and onions and cut them into semi‑circles.
Mix egg with a spoonful of cold water, salt and pepper,
taking care of not over‑beating the eggs. Score tomato
skins and pour over the boiling water to ease the skin
peeling. After 2 minutes cool them down with cold water,
drain, peel and chop. Heat up some margarine in a pan,
fry the onions, add peppers, sausage, tomatoes and braise
for 20 min. Add salt, black pepper, egg and stir for 2-3 min.
Can be served hot or cold.
Letcho can be also prepared without eggs, adding just
smoked sausage or frankfurters to the mix.
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Банош

IНГРЕДІЄНТИ

ПРОЦЕС

200 г кукурудзяної крупи
дрібного помолу
500 г нежирних або рідких
вершків
сіль
копчений бекон
овечий або домашній сир

Залийте вершки або сметану в горщик і доведіть до
кипіння. При необхідності розбавте водою. Обережно
насипте кукурудзяну крупу у вершки, постійно помішуючи, і варіть на маленькому вогні, поки страва
не загусне (консистенція кукурудзяної каші). Страва
„банош“ не повинна бути дуже густою. Тим часом
поріжте копчений бекон смужками і обсмажте на
пательні. Зменшіть вогонь до мінімуму і розподіліть
кашу по горщику, поки краплі масла не з‘являться
на поверхні. Зніміть з вогню, коли на поверхні каші
з’явиться характерний блиск. Цього етапу дуже важливо дотримуватися; „банош“ повинен бути збитий, так
як вершки в ньому перетворюються в масло. Насипте
„банош“ в тарілку, додайте бекон і посипте овечим
сиром. Іноді страву подають з солоними консервованими корнішонами.
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Banoš

p o t r e b n é s u r o vi n y

postup

200 g kukuričných krúp
pomletých na kukuričnú kašu
500 g nízkotučnej smotany
alebo riedkej smotany
soľ
údená slanina
bryndza alebo tvaroh

Smotanu (kyslú alebo sladkú, záleží podľa chuti) nale‑
jeme do hrnca a privedieme k varu. Podľa potreby roz‑
riedime vodou. Kukuričnú múku nasypeme do smotany
a varíme na slabom ohni do zhustnutia (konzistencie
podobnej cestu na krupičnú kašu). Banoš nemá byť
v žiadnom prípade tak hustý ako kaša „tokan“. Medzi‑
tým nakrájame údenú slaninu na prúžky a opražíme
na panvici. Plameň pod kašou zmenšíme na minimum
a kašu rozotrieme lyžicou dokým na povrch nevystú‑
pia kvapôčky masla. Ak sa začne lesknúť, odstavíme
z plameňa. Táto etapa je veľmi dôležitá, banoš treba
ušľahať, aby sa smotana v ňom premenila na mas‑
lo. Dáme ho na tanier, pridáme slaninu a nadrobenú
bryndzu. Môžeme podávať s jemne slanými uhorkami.
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Banosh

ingredients

pr o c e s s

200 g of ground corn bulgur
for gruel
500 g low‑fat or single
cream
salt
smoked bacon
Bryndza (soft sheep cheese)
or curd

Pour the cream (sweet or sour, depending on your taste)
in a pot and bring to boil. If necessary dilute with a little
bit of water. Pour cornmeal/bulgur into the cream and
cook on low heat until it thickens. Banosh should not be
as thick as „tokan“ gruel. Meanwhile, cut smoked bacon
to strips and fry in the pan. Reduce the heat to the min‑
imum under the pan where the gruel is cooking, spread
the gruel with a spoon until the drops of butter appear
on the top. When it becomes shiny, completely remove
it from the heat. This stage is crucial; banosh needs to
be whipped in order to turn cream into butter. Banosh is
served on a plate with fried bacon and crumbled bryndza.
Banosh can be served with salted gherkins.
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Галушки з сиром

IНГРЕДІЄНТИ

ПРОЦЕС

200 г домашнього сиру
1 яйце
30 г цукру
110 г борошна
сіль
20 г вершкового масла
40 г сметани

Ретельно змішайте свіжий домашній сир, додайте сире
яйце, цукор, борошно і сіль. Замісіть тісто, покладіть
його на дошку, злегка посипаною борошном, і розкачуйте
тісто у вигляді тонких ковбасок, притисніть їх трохи,
розріжте на квадрати і покладіть у киплячу воду. Варіть,
поки вони не піднімуться на поверхню.
Галушки подають гарячими, поливаючи розтопленим
маслом або сметаною.
Порада: Сирні галушки зі сметаною можна запікати
в невеликих пекарських горщиках.
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Tvarohové halušky

p o t r e b n é s u r o vi n y

postup

200 g tvarohu
1 vajce
30 g cukru
110 g múky
soľ
20 g masla
40 g kyslej smotany

Čerstvý tvaroh dobre premiešame, pridáme surové
vajcia, cukor, múku a soľ. Zo zmesi vymiešame cesto.
Pripravené cesto dáme na dosku posypanú múkou,
urobíme z neho tenké valčeky zhora trocha sploštené,
nakrájame na kosoštvorce a varíme vo vriacej vode, až
kým nebudú hotové.
Hotové halušky polejeme roztopeným maslom alebo
kyslou smotanou a servírujeme horúce.
Tip: Tvarohové halušky s kyslou smotanou môžeme
zapiecť v malých miskách.
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Curd cheese gnocchi

ingredients

pr o c e s s

200 g of curd cheese
1 egg
30 g of sugar
110 g of flour
Salt
20 g of butter
40 g of sour cream

Mix fresh curd thoroughly; add raw eggs, sugar, flour and
salt. Knead until dough is formed. Put the dough on lightly
flour dusted board and cut and roll it into snake like strips
that are slightly pressed down, cut into diamond shapes
and put into boiling water until they raise to the surface.
Gnocchi are served hot, poured over with melted butter
or sour cream.
Tip: Curd gnocchi topped with sour cream can be baked
further in small baking dishes.
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Вареники з сиром

IНГРЕДІЄНТИ

ПРОЦЕС

650 г домашнього сиру
150 г вершкового масла
3 яйця
1 склянка манної крупи
1/2 склянки панірувальних
сухарів
1/2 склянки цукру
1/2 склянки сметани

Ретельно перетріть через сито домашній сир, змішайте
його з яйцями, манною крупою, цукром і залиште суміш
на 15 – 20 хвилин.
З суміші зробіть невеликі кульки приблизно 4 – 5 см в діаметрі. Опустіть їх у підсолену киплячу воду, накрийте
кришкою і варіть, поки вони не піднімуться на поверхню.
Підсмажте сухарі в олії до золотистого кольору, додайте
цукор і перемішайте.
Вийміть вареники шумівкою і злийте зайву воду. Покладіть
вареники на розігріту тарілку, посипте підсмаженими
сухарями та полийте сметаною.
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Tvarohové guľky

p o t r e b n é s u r o vi n y

postup

650 g tvarohu
150 g masla
3 vajcia
1 pohár detskej krupice
1/2 pohára strúhanky
1/2 pohára cukru
1/2 pohára kyslej smotany

Tvaroh dôkladne prepasírujeme, zmiešame s vajcami,
detskou krupicou, cukrom a na 15 až 20 minút nechá‑
me postáť.
Zo zmesi urobíme guľôčky s priemerom približne 4 až
5 cm, ponoríme ich do osolenej vriacej vody, prikryjeme
pokrievkou a necháme ich variť, až kým sa nevynoria
na hladinu.
Strúhanku osmažíme na masle do zlata, pridáme cukor
a premiešame.
Pomocou dierkovanej naberačky vyberieme guľky na
cedidlo, vodu necháme stiecť, preložíme guľky na zo‑
hriaty tanier, posypeme strúhankou a polejeme kyslou
smotanou.
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Curd cheese dumplings

ingredients

pr o c e s s

650 g of Curd Cheese
150 g of butter
3 eggs
1 cup of fine semolina
1/2 cup of breadcrumbs
1/2 cup of sugar
1/2 cup of sour cream

Strain the curd and mix it with eggs, semolina, and sugar
and leave it to rest for 15-20 minutes.
Form the mixture into small balls about 4-5 cm in diame‑
ter. The dumplings then need to be cooked in boiling salty
water in a covered pan until they raise to the surface.
Toast breadcrumbs in butter until golden, add sugar and
stir. Remove dumplings using perforated spoon and drain
well.
Place the dumplings on warm preheated plate and sprinkle
generously with toasted breadcrumbs and sour cream.
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Кульки
з картопляного тіста

IНГРЕДІЄНТИ

ПРОЦЕС

1 кг картоплі
400 г пшеничного борошна
соняшникова олія
1 яйце
мелена кориця
100 г цукру
100 г панірувальних сухарів
300 г вишень

Відваріть картоплю в підсоленій воді. У той же час
обсмажте панірувальні сухарі в соняшниковій олії до
золотистого кольору. Змішайте цукор і корицю з невеликою кількістю води. Змішайте картопляне пюре з яйцем, невеликою кількістю олії і муки і замісіть тісто.
Вимішуйте тісто протягом приблизно 5 – 7 хвилин, поки
воно не припинить липнути до рук. Розріжте тісто на
дві половинки; розкатайте половину тіста до товщини
3 – 4 мм і розріжте на невеликі квадрати. Покладіть
в середину трохи кориці з цукром і пару вишень без
кісточок. Надайте тісту з начинкою форму кулі, занурте
ці кульки в підсолену киплячу воду і варіть, поки вони
не піднімуться на поверхню. Вийміть кульки і посипте
їх підсмаженими сухарями.
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Zemiakové guľky

p o t r e b n é s u r o vi n y

postup

1 kg zemiakov
400 g pšeničnej múky
slnečnicový olej
1 vajce
mletá škorica
100 g cukru
100 g strúhanky
300 g višní

Zemiaky uvaríme v slanej vode. Medzitým si pripravíme
strúhanku, ktorú si dohneda osmažíme na slnečni‑
covom oleji. Zmiešame cukor, škoricu a trochu vody.
Rozpučené zemiaky zmiešame s vajcom, trochou oleja
a múkou. Z tejto zmesi si zarobíme cesto. Miesime
približne 5 až 7 minút, kým sa cesto nezačne ľahko
odlepovať od rúk. Cesto rozkrojíme na dve časti. Jednu
časť rozvaľkáme na tenkú (3 až 4 mm) vrstvu a rozreže‑
me na malé štvorčeky. Do prostriedku každého štvorca
dáme trochu škorice s cukrom a pár višní bez kôstok.
Vytvarujeme z nich guľky. Guľky dáme do vriacej vody
so soľou a varíme. Hneď, ako sa vynoria na povrch, tak
ich vyberieme a posypeme osmaženou strúhankou.
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Potato dough balls

ingredients

pr o c e s s

1 kg of potatoes
400 g of wheat flour
Sunflower oil
1 egg
Ground cinnamon
100 g of sugar
100 g of breadcrumb
300 g of sour cherries

Boil potatoes in salted water. Meanwhile, toast breadcrumbs
in a small amount of sunflower oil until golden. Mix sugar
and cinnamon with little water. Mix mashed potatoes with
egg, little oil and flour and make dough. Dough should
be kneaded for 5-7 min. until it stops sticking to hands.
Cut the dough in two halves; rollout one of the halves
into a thin 3-4 mm layer and cut into small squares. Put
a little of cinnamon and sugar mixture in the middle of
each square and a couple of stoned sour‑cherries. Roll the
squares into balls, and then cook them in boiling salty
water until they rise to the surface. Remove the balls from
the pan and sprinkle with toasted breadcrumbs.
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Пончики

IНГРЕДІЄНТИ

ПРОЦЕС

600 г борошна
100 г маргарину
3 яйця
100 г цукру
50 мл сметани
150 мл молока
50 г дріжджів
сіль

Подрібніть дріжджі в теплому молоці з цукром і дайте їм
піднятися. Потім влийте підняту дріжджову суміш в миску
з борошном, додайте яєчні жовтки, сметану, розтоплений
маргарин і замісіть тісто. Накрийте його рушником і залиште, щоб воно піднялося.
Розкатайте тісто тонким шаром 2 см і виріжте кільця діаметром 5 см за домомогою склянки. Покладіть підготовлені кільця на дошку, попередньо посипану борошном,
накрийте рушником і дайте їм піднятися в теплому місці.
Налийте олію або розтоплений жир до каструлі на вогні. В каструлі повинно бути достатньо олії, щоб пончики
могли плавати, поки готуються. Налийте трохи тіста до
олії, щоб перевірити, чи достатньо вона розпечена (тісто
вспливе). Посмажте пончики. Коли пончики стануть світло
‑коричневого кольору, обережно перегорніть їх виделкою.
Тонка біла смуга з‘явиться по периметру. Обсмажте пончики на помірному вогні. Вийміть і покладіть їх на сито,
посипте ванільною цукровою пудрою і поставте у тепле
місце.
Пончики можна зробити з начинкою: покладіть повидло до
середини кожного кільця і накрийте іншим кільцем. Добре
притисніть пальцями кінці і залиште вироби, щоб вони
піднялися. Наступні етапи приготування зазначені вище.
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Fánky

p o t r e b n é s u r o vi n y

postup

600 g múky
100 g margarínu
3 vajca
100 g cukru
50 ml kyslej smotany
150 ml mlieka
50 g droždia
soľ

Droždie si rozmrvíme v teplom mlieku s cukrom a ne‑
cháme vykvasiť. Následne ho vylejeme do misky s mú‑
kou, pridáme žĺtky, kyslú smotanu, roztopený tuk, soľ
a zarobíme kypré cesto, ktoré prikryjeme, aby vykyslo.
Hotové cesto rozvaľkáme na tenkú vrstvu do hrúbky 2 cm
a pohárom vykrojíme kolieska s priemerom do 5 cm. Polo‑
žíme ich na múkou posypanú dosku, prikryjeme utierkou
a necháme vykysnúť na teplom mieste.
Do hrnca dáme olej alebo rozpustený tuk, ktorý posta‑
víme na oheň. Množstvo tuku na smaženie musí byť
také, aby v ňom fánky plávali. Na skúšku dáme trochu
cesta, a ak hneď vypláva na povrch, tak fánky môžeme
smažiť. Keď sa fánky sfarbia do červena, tak ich opatrne
otáčame vidličkou. Týmto spôsobom sa na obvode fánok
utvorí biely pás, ktorý ich ozdobí.
Smažíme na miernom ohni, aby sa fánky prepiekli aj
z vnútra. Osmažené fánky (ak ich robíme sladké) vylo‑
žíme na sito, posypeme práškovým cukrom s vanilkou
a držíme ich na teplom mieste. Rovnaké fánky môžeme
urobiť aj s náplňou. Do prostriedku každého kolieska
vložíme náplň (napr. džem) a prikryjeme druhou polo‑
vicou kolieska bez náplne. Okraje zlepíme a necháme na
teplom mieste, aby fánky podkysli a smažíme tak, ako
je uvedené vyššie.
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Fanky alias bugnes
or angel wings

ingredients

pr o c e s s

600 g of flour
100 g of margarine
3 eggs
100 g of sugar
50 ml of sour cream
150 ml of milk
50 g of yeast
salt

Crumble fresh yeast in warm milk and sugar to make
leaven. Leave to prove, then add leaven to the bowl with
flour, add egg yolks, sour cream, softened fat salt and
knead until aerated dough is formed. Cover the bowl with
kitchen towel and leave to leaven. Roll leavened dough
to a thin 2 cm thick sheet and cut out circles of 5 cm in
diameter using a cup. Place the circles on lightly flour
dusted board cover again and let it prove some more in
a warm place.
In a pan heat oil or melted fat. The amount of fat must be
sufficient to allow the bugnes to float. To try if the fat is hot
enough, pop a piece of dough in, if it floats immediately,
the oil is ready and we can start frying. When bugnes turn
light golden brown, carefully flip them over using a fork.
Using this method, a thin pale strip will appear along the
perimeter, which will create sort of a decoration.
Bugnes should be fried over a moderate fire, so they can be
cooked all the way through… Put finished bugnes (when
we are making them sweet) on a rack and sprinkle with
mix of powder sugar and vanilla. They should be stored in
a warm place. Bugnes can be also made with a filling. Small
amount of jam can be put in the middle of each circle and
covered with another, seal the dough to prevent the jam
leaking out, leave them to prove and fry in the same way.
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Вареники з джемом

IНГРЕДІЄНТИ

ПРОЦЕС

вода
молоко
1 кг борошна
20 г дріжджів
1 ложка солі
3 ложки цукру
50 г вершкового масла
2 яйця
сливовий джем

Подрібніть дріжджі в миску з теплою водою і молоком, додайте цукор, сіль, борошно і добре перемішайте суміш.
Залишіть тісто в теплому місці, щоб воно піднялося.
Коли тісто підійде, розкатайте його в довгі ковбаски,
і далі розріжте на дрібні шматки. Потім надайте шматочкам круглої форми, покладіть джем до середини
кожного кільця (сливовий джем власного приготування, якщо є в наявності). Загорніть догори кінці
і надайте виробу форму кульки.
Відваріть кульки протягом 7 – 8 хвилин, поки вони
не піднімуться на поверхню. Розігрійте у каструлі
вершкове масло до світло‑коричневого кольору. Додайте підсмажені панірувальні сухарі і цукор.
Посипте вареники сухарями і подавайте теплими.
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Guľky s džemom

p o t r e b n é s u r o vi n y

postup

voda
mlieko
1 kg múky
20 g droždia
1 PL soli
3 PL cukru
50 g masla
2 vajcia
slivkový džem

V hrnci s teplou vodou a mliekom rozdrobíme droždie,
pridáme cukor, soľ, múku a dobre premiešame.
Zarobené cesto necháme kysnúť na teplom mieste.
Po vykysnutí cesto rozvaľkáme na dlhé valčeky, ktoré
nakrájame na kúsky. Kúsky cesta rozvaľkáme na kruhy.
Do prostriedku kruhov dáme džem, najlepšie domáci
slivkový. Okraje cesta zahneme a vytvarujeme guľky.
Guľky varíme 7 až 8 minút, kým nevyplávajú na povrch.
Osobitne si pripravíme strúhanku, maslo nahrejeme,
až kým sa z neho neoddelí tekutina a neobjaví sa svet‑
lohnedá usadenina. Následne pridáme mletú osmaženú
strúhanku a cukor.
Hotové guľky posypeme strúhankou a servírujeme teplé.
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Dumplings with jam

ingredients

pr o c e s s

Water
Milk
1 kg of flour
20 g of yeast
1 tbsp of salt
3 tbsp of sugar
50 g of butter
2 eggs
Damson jam

Crumb fresh yeast into a bowl with warm water and milk,
add sugar, salt, flour and mix well all together. Let the
dough leaven in a warm place. Cut and roll leaven dough
into long snakes and cut further into small pieces. Then,
roll the small pieces into circles place jam in the middle
of each circle (homemade Damson plum jam is the best, if
possible). Lift up the edges to make balls out of the circles.
Dumplings should be boiled for 7-8 minutes until they rise
to the surface. Separately, we prepare the breadcrumbs.
Heat the butter until light‑brown sediment appears, and
then add toasted breadcrumbs and sugar.
Dumplings are served sprinkled with toasted breadcrumbs.
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Русинські рогалики

IНГРЕДІЄНТИ

ПРОЦЕС

500 г борошна
250 г маргарину
4 яєчні жовтки
сметана або кефір (150-200 мл)
3 ложки цукру
дрібка солі
50 г вершкового масла
250 г меленого волоського горіху
4 яєчних білки
100 г цукрової пудри
ванільний цукор

Розм‘якшіть маргарин, але не розтоплюйте, наріжте
його кубиками і додайте в борошно. Додайте цукор,
сіль і змішайте все разом. Додайте 4 жовтки і кефір
поступово, щоб утворилося однорідне тісто. Надайте
тісту довгої форми і розріжте його на 5 рівних частин.
Надайте кожній частині круглої або квадратної форми.
Розтопіть вершкове масло і полийте ним усі заготовки
тіста. Покладіть всі заготовки одна на одну, згорніть
їх, упакуйте в фольгу і залиште в холодильнику протягом 40 хвилин.
У той же час підготуйте начинку з горіхів. Подрібніть
волоський горіх. Збийте яєчний білок і цукор в густу
піну, додайте волоські горіхи і обережно перемішайте.
Замісіть злегка кожен шар тіста і розкатайте його
в рулет. Тепер у нас є 5 рулетів. Розріжте кожен рулет
на 10 частин. Сформуйте 10 рівних кульок від кожного рулету і згорніть їх в овальну форму. Заповніть
кожну овальну форму начинкою і загорніть у трубочку. Покладіть вироби на змащену жиром форму
для випікання і випікайте протягом 40 хвилин при
температурі 180° C.
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Zakarpatské rožky

p o t r e b n é s u r o vi n y

postup

500 g múky
250 g margarínu
4 žĺtky
kyslá smotana alebo kefír
(150-200 ml)
3 PL cukru
štipka soli
50 g masla
250 g mletých vlašských
orechov
4 bielky
100 g práškového cukru
vanilkový cukor

Margarín necháme zmäknúť, nie však úplne roztopiť,
nakrájame ho na kocky a dáme ho do múky. Pridáme
cukor, soľ a premiešame. Pridáme 4 žĺtky a zároveň
po troške pridávame kefír, kým vytvoríme jednoliate
cesto. Z cesta vytvarujeme rovný valec, ktorý nakrá‑
jame na 5 rovných častí. Každú časť rozvaľkáme na
kruh alebo štvorec.
Maslo roztopíme a pomastíme ním všetky vrstvy. Skla‑
dáme ich jednu na druhú, skrúcame ich do závinu,
zbalíme do fólie a odložíme na 40 minút do chladničky.
Medzi tým pripravíme orechovú náplň. Orechy pome‑
lieme nadrobno. Vyšľaháme bielka s cukrom do hustej
peny, pridáme orechy a dobre premiešame.
Každú vrstvu cesta trochu premiesime a urobíme z neho
valec. Máme mať spolu 5 valcov. Každý valec rozdelíme
na 10 rovnakých častí. Lepením vytvoríme desať rov‑
nakých guliek a každú rozvaľkáme do oválneho tvaru,
ktoré naplníme a skrútime. Položíme ich na vymastený
plech. Pečieme 40 minút pri teplote 180 stupňov.
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Zakarpattia rolls

ingredients

pr o c e s s

500 g of flour
250 g of margarine
4 egg yolks
sour cream or kefir
(150-200 ml)
3 tbsp of sugar
Pinch of salt
50 g of butter
250 g of ground Walnuts
4 egg whites
100 g of powder sugar
Vanilla sugar

Soften the margarine, taking care that it does not com‑
pletely melt, cut into cubes and add flour. Add sugar, salt
and mix together. Add 4 egg yolks and simultaneously
gradually add kefir to create smooth dough. Shape the
dough like a cylinder and cut into 5 equal parts. Roll out
each part to make a circle or a square.
Melt butter and brush over all rolled out parts. By placing
one part over another, create a roll which is then covered
by cling film and put to refrigerator for 40 min.
Meanwhile, prepare walnut filling. Finely chop walnuts.
Whisk egg whites and sugar to soft peaks, gently fold in
the chopped walnuts.
Knead each rolled part lightly and form a cylinder. Now we
have 5 cylinders. Cut each cylinder into 10 small parts. By
sticking, we create 10 equal balls and roll each one out to
an oval shape. Each oval shape is filled with walnut filling
and rolled back up creating a crescent. Put crescent rolls
on greased baking tray and bake for 40 min. at 180 °C.
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Русинський торт

IНГРЕДІЄНТИ

ПРОЦЕС

Тісто для коржів
6 яєць
300 г борошна вищого гатунку
220 г кристалічного цукру
100 г мелених волоських горіхів
1 пакет розпушувачу

Розігрійте духовку до 180° C. Відокремте яєчні жовтки
від білків, змішайте жовтки з цукром в піну, додайте
борошно просіяне з розпушувачем, невелику кількість води і перемішайте все разом до отримання
однорідної консистенції. У той же час збийте яєчні
білки в густу масу і ретельно перемішайте з жовтковою масою. Підготуйте дві однакові форми для
випічки і застеліть їх пекарським папером. Налийте
половину тіста в одну з форм. Додайте подрібнені
волоські горіхи до іншої половини тіста і вилийте
її в іншу форму.

Крем
банка згущеного молока з цукром
400 г вершкового масла
2 - 3 чайні ложки розчинної кави
0.03 л коньяку або рому
мармелад

Випікайте обидва коржі протягом приблизно 30 хвилин. Перевірте приготування за допомогою шпажки.
Якщо паличка виймається сухою, то корж приготувався. Приготувати начинку: поставте банку згущеного молока з цукром в каструлю, залийте водою
і варіть протягом 1,5 години. Стежте за тим, щоб
каструля завжди була заповнена водою. Потім змішайте вершкове масло кімнатної температури з холонувшим згущеним молоком, додайте каву, розбавлену
в ложці кип‘яченої води, коньяку або рому. Намастіть
коржі кремом, включаючи верхівку і сторони торту.
Торт зверху посипте грубо подрібненими горіхами
і прикрасьте мармеладом.
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Zakarpatská torta

p o t r e b n é s u r o vi n y

postup

korpusy
6 vajec
300 g polohrubej múky
220 g kryštálového cukru
100 g mletých vlašských
orechov
1 balíček prášku do pečiva

Predhrejeme si rúru na 180 stupňov. Oddelíme si bielka
od žĺtkov, žĺtka vymiešame s cukrom do peny potom
pridáme preosiatu múku s kypriacim práškom, trochu
vody a miešame kým sa nám hmota nespojí. Medzitým
z bielkov vyšľaháme tuhý sneh a postupne ho opatrne
vmiešame do hmoty. Pripravíme si dve rovnaké tor‑
tové formy, ktoré si vystelieme papierom na pečenie.
Do jednej nalejeme polovicu pripraveného cesta. Do
druhej polovice cesta pridáme nadrobno nasekané
orechy a vylejeme do druhej formy.

plnka
-plechovka sladeného kondenzovaného mlieka
400 g masla
2 až 3 kávové lyžice instantnej kávy
0,03 l koňaku alebo rumu
džem

Oba korpusy pečieme cca 30 minút. Či je korpus upeče‑
ný zistíme tak, že do neho zapichneme špajdľu, ktorá
musí byť po vytiahnutí suchá, bez nalepeného cesta.
Plnku si pripravíme z plechovky sladeného, konden‑
zovaného mlieka, ktoré položíme do hrnca, zalejeme
vodou a necháme variť 1,5 hod., počas varenia dolievame
vriacu vodu. Potom maslo izbovej teploty vymiešame
s vychladnutým sladeným kondenzovaným mliekom,
pridáme kávu, rozpustenú v 1 polievkovej lyžici vriacej
vody, koňaku alebo rumu. Upečené korpusy natrieme
náplňou, rovnako ako vrch a boky torty. Celú tortu
posypeme nahrubo nasekanými orechmi a ozdobíme
džemom.
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Potato dough balls

ingredients

pr o c e s s

cake
6 eggs
300 g of cake flour
220 g of castor sugar
100 g of ground walnuts
1 pack of baking powder

Preheat oven to 180 °C. Separate the eggs, beat egg yolks
with sugar to ribbon, add sieved flour mixed with baking
powder, little water and mix all together until smooth.

Filling
a can of sweetened condensed milk
400 g of butter
2- 3 teaspoons of instant
coffee
0.03 l of cognac or rum
jam

Meanwhile beat egg whites into stiff peaks and fold it
gently into the mixture. Line two cake tins with baking
paper. Pour a half of the mixture into one of the tins. To
the rest of the mixture, add chopped walnuts and pour
into the other tin
Bake both cakes for about 30 min. To test if the cake is ready
and baked all the way through, poke a bamboo skewer in
and when it comes out clean, the cake is done. However,
if the skewer is covered in runny or sticky cake batter,
give it a bit more time.
To prepare the filling: put a can of sweetened condensed
milk in a pan, fill it up with water and let it simmer for
11/2 hours. During the boiling process, take care to top
up the pan with boiling water from a kettle. Then, mix
butter softened at room temperature with cooled down
sweetened condensed milk, add instant coffee diluted in
a tablespoon of boiling water, cognac or rum. Spread the
filling onto the cakes, covering the top and sides. Sprinkle
with chopped walnuts and decorate with jam.
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Дріжджовий
маковий рулет

IНГРЕДІЄНТИ

Вилийте дріжджову суміш у велику миску з яєчною
сумішшю. Додайте вино та іншу частину борошна,
і замісіть тісто – м‘яке, але не щільне. Навіть якщо
тісто липке, воно повинно мати рівномірну консистенцію і бути досить гнучким.

1 кг борошна
450 мл молока
6 ложок цукру
дрібка солі
2 яйця
50 г розтопленого маргарину
половина упаковки дріжджів
2-3 столові ложки сухого
червоного вина
ПРОЦЕС

Змішайте дріжджі, тепле
молоко (половину), 1 столову ложку цукру і дві ложки
борошна у великій чашці
або мисці. Поставте миску
на 20 хвилин в тепле місце,
щоб тісто могло піднятися.
Просійте борошно, щоб наповнити його повітрям. Змішайте яйця з іншою частиною теплого молока, додайте
цукор, сіль і розтоплений
маргарин.

Вимішуйте тісто, поки воно не припинить липнути
до рук. Чим краще замішане тісто, тим краще воно
запечеться. Посипте борошном, ретельно відокремте
тісто від стінок миски і сформуйте з нього кулю. Накрийте рушником і дайте піднятися в теплому місці.
Підготуйте макову начинку. Залийте окропом насіння
маку. Кип‘ятіть його протягом 5 хвилин і залиште на
30 хвилин набухати. Потім насіння маку перетріть
разом з цукром або у кавомолці. Залийте молоком
і варіть до загустіння, а потім залиште його охолонути.
Зробіть поздовжній надріз тіста і розріжте його на
4 – 5 рівних частин. Розкатайте кожну частину у прямокутну форму. Покладіть начинку на всю поверхню
тіста, і загорніть у рулет, а потім притримуючи рулет
за кінці перекладіть його на змащену маслом форму
для випічки. Змастіть рулети олією або яєчним жовтком і дайте піднятися протягом 20 хвилин. Запікайте
протягом 1 години при температурі 180° С.
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Kysnuté
makové záviny

p o t r e b n é s u r o vi n y

lepiť, ale zároveň byť jednoliate a dosť pružné.

1 kg múky
450 ml mlieka
6 PL cukru
štipka soli
2 vajcia
50 g roztopeného margarínu
polovicu malého balenia droždia
2-3 polievkové lyžice suchého
červeného vína

Cesto miešame dokým sa nezačne odlepovať od rúk.
Čím lepšie bude cesto premiešané, tým lepšie sa potom
upečie. Posypeme ho múkou, starostlivo oddelíme od
stien misky a vytvarujeme guľu. Zakryjeme ho čistou
utierkou a necháme na teplom mieste, aby vykyslo.

postup
Vo veľkej šálke alebo miske zmie‑
šame droždie, polovicu teplého
mlieka, 1 polievkovú lyžicu cukru,
2 polievkové lyžice múky a ne‑
cháme na teplom mieste po dobu
20 minút, aby sa vytvoril kvások.
Múku preosejeme, aby sa pre‑
vzdušnila. Vajcia vymiešame so
zvyškom teplého mlieka, cukrom,
soľou a roztopeným margarínom.
Kvások vylejeme spolu s vajcovou
zmesou do veľkej misky. Pridáme
víno, druhú časť múky a vypracu‑
jeme mäkké cesto. Cesto sa musí

Pripravíme si makovú plnku tak, že mak zalejeme vria‑
cou vodou, varíme 5 minút a následne ho necháme
odstáť na 30 minút, aby sa napučal. Potom ho roztl‑
čieme spolu s cukrom v mažiari alebo ho pomelieme
na mlynčeku na mak. Zalejeme ho mliekom a varíme
kým nezhustne. Dáme ho vychladnúť.
Keď cesto vykysne, urobíme z neho podlhovastý valec,
ktorý rozdelíme na 4 až 5 rovnakých častí. Každú časť
rozvaľkáme na obdĺžnik. Natierame vrstvou náplne
a obdĺžniky skrúcame do formy závinu, zlepíme kraje
a položíme ho do olejom vymasteného plechu.
Záviny potrieme žĺtkom alebo olejom a necháme ich
postáť 20 minút, aby vykysli. Pečieme pri teplote 180
stupňov 1 hodinu.
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Leaven poppy seed roll

ingredients
1 kg of flour
450 ml of milk
6 tbsp of sugar
Pinch of salt
2 eggs
50 g of melted margarine
Half of yeast cube
2-3 tbsp of dry red wine

pr o c e s s
To make leaven, mix in a small
bowl or large cup yeast, half of
luke warm milk, 1tbsp of sugar
and two tbsp of flour. Leave to
stand for 20 min. in a warm
place to prove. Sieve the flour
in order to aerate it. Mix eggs
with the rest of the warm
milk, sugar, salt and melted
margarine until smooth. In
a large bowl mix leaven, eggs
mixture, wine and the rest of
the flour. Form a dough – soft
but not dense. The dough is

going to be sticky but needs to be uniform and pliable.
Knead the dough until it comes clean off hands. The bet‑
ter the dough is kneaded, the better it will bake. Dust the
dough with flour and separate it carefully from the walls
of the bowl and make it into a ball. Cover the bowl with
a clean kitchen towel and leave to prove in a warm place.
To prepare the poppy seed filling, we need to pour boil‑
ing water over the poppy seeds. Simmer for 5 min. and
leave to rest for another 30 min. soothe poppy seeds swell.
Then grind it together with sugar in special poppy seed
grinder. Pour milk over the poppy seeds and simmer until
it thickens. Then leave it to cool down.
When the dough has leavened, gently roll it into a large
cylinder and cut into 4-5 equal parts. Roll out each part
into a rectangular sheet. Spread a layer of filling over
and roll it up. Then tuck in the ends and place the roll
on well oiled baking sheet. Apply egg wash or coat of oil
over the rolls and let it prove for further 20 min. Bake for
1 hour at 180 °C.

