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Patincatsomekitchen (Patrícia Peterková):
Cícerové pusinky sú výbornou chutnou alternatívou ku klasickým pusinkám, 
tieto sú však pripravené iba z rastlinných surovín. 

Suroviny
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30′
príprava

12
kusov

100°
teplota

Postup prípravy
Použijeme nálev z cícerovej konzervy, 
ktorá obsahuje iba cícer, vodu a soľ.
Nálev prelejeme cez sitko, dáme do mixéra 
a šľaháme 10 minút. Za stáleho šľahania
pridáme cukor a spracúvame ďalších 10 minút, 
až kým nevznikne pevná lesklá hmota. 
Keď nádobu prevrátime hore dnom, 
hmota musí pevne držať.

Hmotu preložíme do cukrárenského vrecka 
a na plech vystlaný papierom na pečenie
tvarujeme pusinky. Pečieme v rúre vyhriatej 
na 100 °C asi 50 – 70 minút podľa
veľkosti pusiniek.
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50 - 70′
pečenie


náročnosť

Cícerové pusinky

100 ml  nálevu z cícerovej j
 konzervyy

130 g  kryštálového cukrug y
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Mesiar50 (Ladislav Runna):
Recept je jednoduchý a spraví ho hoc aj amatér.

Suroviny

12 - 15′
pečenie

30′
príprava


náročnosť

30
kusov

180°
teplota

Postup prípravy
Cesto: Všetky suroviny zmiešame 
a vypracujeme vláčne cesto, ktoré dáme
do chladničky stuhnúť.

Polotuhé cesto rozvaľkáme a formičkami 
z neho povykrajujeme rôzne tvary. 
Do polovice koláčikov vykrojíme okrúhly
otvor. Pečivo poukladáme na plech vystlaný
papierom na pečenie. Pečieme približne
15 minút v strede rúry vyhriatej na 180 °C.
Čas pečenia ovplyvňuje hrúbka cesta,
tenšiemu cestu postačí 12 minút.

Plné a vykrojené koláčiky navzájom
zlepíme ľubovoľným džemom. 
Môžeme posypať práškovým cukrom.
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Linecké koláčiky
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300 g  hladkej múkyg j y
200 g  maslag
100 g  práškového cukrug p
1 bal.  kypriaceho práškuyp p

 do pečivap
2 PL  kyslej smotanyy j y

1  vajcej
— citrónová kôra 

 z jedného citrónaj

— džem na zlepovaniep
— práškový cukor p ý

 na posypaniep yp
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Čučoriedkové
tartaletky
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Postup prípravySuroviny
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náročnosť

180°
teplota

Luprox (Lucia Proksová):
Láska k pečeniu, dobrému jedlu a k cestovaniu ma drží stále nažive.

Cesto: Múku, cukor, orechy a vajce zmiešame 
s rozpusteným maslom a vypracujeme cesto.
Kúskami cesta vystelieme formičky 
na tartaletky. Nedávame príliš veľa cesta,
pretože cesto pri pečení narastie.
Naplnené formičky poukladáme na plech
a pečieme v rúre vyhriatej na 180 °C približne
15 minút. Upečené tartaletky vyberieme
z formičiek až po vychladnutí.

Krém: Čučoriedky s práškovým a vanilkovým
cukrom podlejeme troškou vody a povaríme
na miernom ohni, kým sa voda neodparí.
Uvarené čučoriedky rozmixujeme
a prepasírujeme cez sitko. Prepasírovanú 
tekutinu pridáme k mascarpone
a dohladka vymiešame.

Krém preložíme do cukrárskeho vrecka
s ozdobnou špičkou a naplníme ním tartaletky. 
Na záver zákusky pokvapkáme rozpustenou 
čokoládou a ozdobíme čerstvým ovocím.

15′
pečenie

40′
príprava

40

Zákuskywww.varecha.sk/66331

350 g  hladkej múky g j y
150 g  práškového cukrug p
100 g  mletých vlašských g ý ý

 orechov
200 g  maslag

1  vajcej

150 g  čučoriedokg
50 g  práškového cukrug p
1 bal.  vanilkového cukru

250 g  mascarponeg p

— horká čokoláda
— drobné ovocie


