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Zemiakové knedličky 
plnené slivkovým 
lekvárom

750 g zemiakov varených v šupke,  
3 vajcia, ½ lyžičky soli, hrubá múka 
podľa potreby, hustý slivkový lekvár, 
strúhaný perník, maslo
Vychladnuté zemiaky postrúhame alebo pre-
lisujeme, pridáme vajcia, soľ a toľko hrubej 
múky, aby vzniklo dobre tvarovateľné vláčne 
cesto. Rozkrájame ho na rovnaké kúsky, ktoré  
naplníme lekvárom, dobre uzavrieme a zagu
ľatíme. Knedličky uvaríme v mierne osolenej 
vriacej vode. Na tanieri ich posypeme postrú-
haným perníkom a polejeme rozpusteným 
maslom.

 Rada: knedličky môžeme naplniť aj slivkami 
a namiesto perníka posypať mletým makom.

Zemiakové šúľance 
s makom

1 kg zemiakov varených v šupke, 
100 g hrubej múky, 2 vajcia, soľ, 
cukor, mak, maslo
Ošúpané zemiaky prelisujeme alebo postrú
hame, pridáme múku, vajcia a na doske vy-
pracujeme tuhšie cesto. Ušúľame z neho malé 
šúľance, ktoré uvaríme v osolenej vriacej vode 
a na rozpálenom masle opečieme dočervena. 
Na tanieri ich posypeme mletým makom, cuk-
rom a polejeme rozpusteným maslom.

Zemiakové šúľance 
s medom

300 g zemiakov varených v šupke, 
80 g hrubej múky, 1 vajce, soľ,  
60 g masti, opražená strúhanka  
alebo mak, med, maslo
Ošúpané zemiaky postrúhame najemno, pri-
dáme múku, vajce, soľ a vypracujeme tuhé 
cesto. Z cesta ušúľame šúľance, ktoré uvaríme 
v osolenej vriacej vode. Precedíme ich, cez sit-
ko prepláchneme studenou vodou a necháme 
odkvapkať. Potom ich opečieme na rozpále-
nej masti. Na tanieri ich posypeme opraženou 
strúhankou alebo makom a polejeme medom 
a maslom.

Zemiakové halušky
700 g zemiakov, 80 g polohrubej 
múky, mletý mak alebo tvrdý tvaroh, 
maslo, soľ
Ošúpané zemiaky uvaríme domäkka v mier-
ne osolenej vode. Vodu zlejeme, do horúcich 
zemiakov prisypeme múku a prilejeme trochu 
vody zo zemiakov. Do zemiakov urobíme va-
reškou niekoľko jamiek, zakryjeme pokrievkou 
a asi 5 minút necháme na miernom plameni. 
Potom ich popučíme, a ak ich podávame na-
slano, prisolíme. Pomastenou lyžicou vykraju-
jeme halušky. Na tanieri ich posypeme mletým 
makom alebo postrúhaným tvarohom a pole-
jeme rozpusteným maslom.
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Zemiakové halušky 
podľa starého receptu

1 kg zemiakov, 120 g hrubej múky 
a 130 g hladkej múky (alebo 250 g 
výberovej polohrubej múky), soľ
Ošúpané zemiaky pokrájame na štvrtiny a dá
me ich variť do osolenej vody. Keď sú takmer 

mäkké, zasypeme ich múkou a va reškou urobí-
me jamky až na dno hrnca. Zakryjeme pokriev-
kou, a keď sa múka dostatočne sparí, zlejeme 
prebytočnú vodu a zemiaky popučíme. Pomas-
tenou lyžicou vykrajujeme halušky. Môžeme 
ich podávať ako prílohu alebo ich opečieme na 
tuku, posypeme mletým makom či tvarohom, 
osladíme cukrom a polejeme rozpusteným 
maslom.
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Kurča na spôsob husi
1 väčšie kurča, 1 fľaša čierneho piva, 
1 lyžica oleja, kúsok masla, rasca,  
soľ
Kurča dobre osolíme a posypeme rascou, polo-
žíme na pekáč, podlejeme malým množstvom 
vody, polejeme olejom a prikryté pečieme asi 
pol hodiny. Potom ho zalejeme pivom a odkry-
té pečieme domäkka, kým nevznikne zlatistá 
kôrka. Nakoniec šťavu zjemníme kúskom mas-
la a kurča rozporciujeme. Podávame s knedľou 
a kapustou.

Kurča pečené na kapuste
1 kurča, 2 balíčky kyslej kapusty 
(½ kg), 1,5 kg zemiakov,  
1 nožička pikantnej klobásy,  
mletá sladká paprika, rasca, soľ
Olúpané surové zemiaky pokrájame na kocky, 
dáme na pekáč a pokladieme na ne kyslú ka-
pustu, z ktorej sme vytlačili trochu šťavy. Na ka-
pustu rozložíme klobásu pokrájanú na polme-
siačiky a porcie osoleného a opaprikovaného 
kurčaťa. Všetko posypeme rascou a zakryté 
pe  čieme, kým zemiaky nezmäknú. Potom od
kryjeme a dopečieme dozlatista.
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Kačica s jablkami
1 kačica, 4 väčšie jablká,  
4 lyžice medu, rasca, soľ
Olúpané jablká zbavíme jadrovníka, pokrája-
me na plátky alebo mesiačiky, dáme na pekáč 
a pokvapkáme medom. Na ne položíme oso-
lenú a rascou posypanú kačicu prsnou kosťou 
nahor a zakrytú ju pečieme asi hodinu. Potom 
ju odkryjeme a dopečieme dozlatista. Počas 
dopekania ju často polievame výpekom alebo 
vodou. Podávame s varenými alebo opekanými 
drobnými zemiakmi.
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Sypané koláčiky
600 g polohrubej múky, 60 g droždia, 
60 g krupicového cukru, 1 vanilkový 
cukor, strúhaná citrónová kôra,  
1 kocka masla, ¼ l mlieka, štipka soli, 
3 žĺtky, hustý slivkový lekvár,  
200 g zmesi mletého maku 
a krupicového cukru
Z niekoľkých lyžíc teplého mlieka, z lyžice kru-
picového cukru, z dvoch lyžíc múky a z droždia 
pripravíme kvások, ktorý necháme vykysnúť 
na teplom mieste. Do kváska pridáme múku, 
krupicový a vanilkový cukor, citrónovú kôru, 
rozpustené vychladnuté maslo a osolené mlie-
ko s rozšľahanými žĺtkami. Vypracujeme cesto 
a necháme ho vykysnúť. Z vykysnutého cesta 
vyvaľkáme niekoľko valčekov, ktoré pokrája-
me na kúsky také veľké, aké chceme mať ko-
láčiky. Z každého kúska urobíme guľôčku a na 
pomastenom plechu najprv prstami vytvorí-
me koláčik a potom na ňom spodkom pohára 
vytlačíme stred, ktorý naplníme lekvárom 
a husto posypeme suchým mletým makom 
zmiešaným s krupicovým cukrom. Koláčiky 
necháme na plechu vykysnúť a potom ich po-
merne prudko upečieme.

Buchty s makom 
a tvarohom

500 g hladkej múky, 2 žĺtky,  
70 g krupicového cukru, 60 g masla, 
15 g droždia, mlieko, citrónová kôra, 
soľ, tuk
Maková plnka:
120 g mletého maku, 1,5 dl mlieka, podľa 
chuti cukor, čokoláda na varenie, strúhaný 
perník
– mlieko privedieme do varu, prisypeme mak 
a pomaly varíme. Stále miešame. Podľa chuti 
osladíme a môžeme pridať aj čokoládu a tro-
chu strúhaného perníka. Po vychladnutí pln-
kou naplníme buchty.

Tvarohová plnka:
150 g mäkkého tvarohu, 2 žĺtky, cukor podľa 
chuti, strúhaná citrónová kôra, hrozienka
– do tvarohu rozmiešaného so žĺtkami a s cuk-
rom primiešame citrónovú kôru a hrozienka.

V mise rozmiešame maslo so žĺtkami a s cuk-
rom, pridáme strúhanú citrónovú kôru, soľ, 
kvások z mlieka, droždia a múky a podľa po-
treby prilejeme vlažné mlieko. Cesto dôkladne 
vypracujeme a necháme vykysnúť na teplom 
mieste. Vykysnuté cesto znova vymiesime 
a vykrajujeme z neho kúsky, ktoré rozvaľkáme 
na obdĺžniky a naplníme plnkou. Dobre uza
vrieme a dáme na vymastený a hrubou múkou 
vysypaný plech. Cesto môžeme vyvaľkať aj na 
pomúčenej doske a obdĺžniky vykrajovať ko-
lieskom. Pri ukladaní na plech každú buchtu zo 
všetkých strán potrieme rozpusteným tukom. 
Buchty necháme na plechu chvíľu kysnúť a po-
tom ich vo vyhriatej rúre upečieme.
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Zmrznuté koláče
500 g polohrubej múky, 42 g droždia,  
80 g masla, 50 g práškového 
cukru, štipka soli, strúhaná kôra 
z jedného citróna, 2 – 4 žĺtky,  
2 dl vychladenej sladkej smotany, 
zaváranina
Do múky rozdrobíme droždie a tuk, premie-
šame s cukrom, so soľou, strúhanou citróno-
vou kôrou, žĺtkami a smotanou a vypracujeme 
cesto, ktoré vyvaľkáme na plát hrubý asi 1 cm. 
Potom z neho vykrajujeme okrúhle koláčiky. 
Na každom koláčiku pohárom vytlačíme stred, 
ktorý naplníme zaváraninou, a koláče necháme 
kysnúť na vymastenom plechu. Po vykysnutí 
koláčiky rýchlo upečieme v horúcej rúre.

Babičkine šišky
1 kg polohrubej múky, 60 g droždia, 
80 g práškového cukru, ½ l mlieka, 
100 g masla, 6 − 8 žĺtkov, 4 lyžice rumu, 
strúhaná citrónová kôra,  
1 lyžička soli, tuk na vyprážanie
Z droždia a z malého množstva mlieka a cukru 
dáme vykysnúť kvások. Zvyšok cukru, maslo 
a žĺtky vymiešame do peny, pridáme rum, mú-
ku, zvyšok mlieka, strúhanú citrónovú kôru, 
soľ, vykysnutý kvások a vypracujeme cesto, 
ktoré prikryjeme utierkou alebo obrúskom 
a necháme na teplom mieste vykysnúť. Vy-
kysnuté cesto rozvaľkáme na placku hrubú asi 
1 cm a pomúčeným pohárom z nej vykrajuje-
me kolieska. Vložíme ich do rozpáleného tuku, 
prikryjeme pokrievkou, po opražení z jednej 
strany ich obrátime a odkryté dopražíme do
zlatista. Hotové šišky pocukrujeme.
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Babičkin orechový likér
20 zelených vlašských orechov,  
250 g cukru, 50 g puškvorca,  
50 g pomarančovej kôry,  
kúsok celej škorice, 1 l vodky  
alebo ražnej pálenky
Orechy pokrájame na štvrtiny, vložíme do vod
ky alebo inej bielej pálenky, pridáme cukor, 
puškvorec, pomarančovú kôru a škoricu, fľašu 
uzavrieme a necháme asi 14 dní na slnku. Po
tom likér precedíme, prelejeme do fliaš a ne
cháme ešte nejaký čas odležať.

Rascovica
3 lyžice rasce, ½ l slivovice, rumu 
alebo konzumného liehu, 1 l vody, 
500 g kryštálového cukru
Rascu rozdrvíme, premiešame s polovicou al
koholu, zakryjeme a necháme asi týždeň od
stáť. Potom zvaríme vodu s cukrom na takú 
hustotu, aby hmota na vareške vytvárala tenké 
nitky. Po vychladnutí pridáme precedený alko
hol s rascou a druhú polovicu čistého alkoholu, 
premiešame a nalejeme do fliaš. Necháme ešte 
týždeň uležať.
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