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Snadná kuchařka
Maďarská Asociace Downova syndromu s hrdostí představuje svou 
první lehce přístupnou, mezinárodní Snadnou kuchařku. Přináší 
vám 12 mezinárodních receptů. Můžete mezi nimi nalézt svá oblí-
bená jídla, jakékoliv z nich je vynikající příležitostí, abyste na ně po-
zvali přátele a rodinu. Snadná kuchařka je přeložena do pěti jazyků: 
maďarštiny, angličtiny, slovenštiny, češtiny a polštiny. Doufáme, že 
se tato kuchařka dostane k lidem s Downovým syndromem a jinými 
handicapy v oblasti intelektu na celém světě a umožní jim seznámit 
se s kulinářskými tradicemi různých národů. Jídla jsou rozmanitá. Se 
Snadnou kuchařkou je možné připravit doma chutné pokrmy: polév-
ky, hlavní jídla a dezerty pro ty, kdo rádi mlsají.
Snadnou kuchařku si zamilujete. Všech 12 receptů je doprovázeno 
fotografiemi s jednoduchými, snadno srozumitelnými komentáři. 
Snadná kuchařka vám umožní stát se skvělými kuchaři. Oblékněte si 
zástěry a vychutnejte si svá mistrovská díla. Buďte odvážní a tvořiví. 
Hodně štěstí.

Děkujeme Mezinárodnímu Visegrádskému fondu a všem našim partnerům 
za aktivní spoluúčast.
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České recepty

Placky z vařených brambor

Smažené vepřové řízky v trojobalu s 
bramborovým pyré.

Bramborová polévka 
(pro 4 osoby)
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Placky z vařených brambor
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Co budeš potřebovat

2 a půl dl hrneček

Mašlovačka (peroutka)

Mísa

Vidlička, Nůž, Polévková

Váleček na těsto

Talíř Poklička nebo poklop na 
zakrytí talíře

StruhadloMalá nerezová miska

Teflonová pánev
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Suroviny

Půl hrnečku hladké 
mouky (120 gramů)

Sůl2 velké nebo 3 menší  uva-
řené brambory (360 gramů)

Švestková povidla Mouka na vyválení těs-
ta (půl hrnečku – asi 140 
gramů)

4 polévkové lžíce rozpuš-
těného másla (60 gramů)

Mletý mák (50 gramů 
nebo tolik, kolik ti chutná)
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1. Brambory umyj.
2. Neoloupané brambory dej do hrnce a zalij vodou. Voda má brambory zakrývat.
3. Hrnec polož na zapnutý sporák. Hrnec přikryj pokličkou. Uvař brambory.
4. Brambory jsou uvařené, když jsou měkké. Brambory lehce propíchneme vidličkou.
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5. Vylij horkou vodu z hrnce, brambory zalij studenou vodou.
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6. Když jsou brambory studené, oloupej je nožem.
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7. Oloupané brambory nastrouhej do velké mísy. Použij jemné struhadlo.
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8. K nastrouhaným bramborám přidej mouku.
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9. Přidej špetku soli k bramborám a mouce.
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10.  Rukama dobře promíchej brambory a mouku. Vypracuj těsto.
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11. Těsto rozděl na 8 částí.
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12. Vál na těsto jemně posyp moukou, na to polož jeden díl těsta. Těsto také posyp moukou.
13. Válečkem vyválej z těsta tenkou placku. Placka má být tak velká, aby se vešla do teflonové pánve. 

Zbývajících 7 dílů těsta vyválej stejným způsobem.
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14. Máslo dej do nerezové misky. Zapni sporák. Až se máslo rozpustí, sundej hrneček ze sporáku.



17

15.  Teflonovou pánev polož na sporák. Nech pánev zahřát do horka (Není potřeba do ní dávat olej).
16. Do pánve dej jednu vyválenou placku těsta. Upeč po jedné straně (3 minuty). 

Spodní strana těsta je upečená.
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17. Otoč placku a upeč ji z druhé strany (3 minuty).
18. Kdyby se na těstu při pečení dělaly bublinky, zlehounka je propíchni vidličkou.
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19. Upečenou placku polož na talíř. Talíř musí být na teplém místě.
20. Mašlovačku namoč do rozpuštěného másla a placku máslem potři.
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21. Talíř s plackou přikryj pokličkou nebo poklopem.
22. Dalších sedm placek připrav stejným způsobem. 
23. Placky nech zakryté 5 minut.
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24. Placky po jedné potři švestkovými povidly, posyp mákem. 
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25. Placky sroluj jako palačinky.
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Smažené vepřové řízky v troj- 
obalu s bramborovým pyré.
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Co budeš potřebovat

Hrneček (2 a půl dl)

Škrabka na brambory

Vidlička, Nůž, Čajová lžička

Šťouchadlo (lis) na 
brambory

3 hluboké talíře

HrnecPrkénko

Palička na masoPánev
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Suroviny

2 plátky vepřového masa

6 středně velkých 
brambor

Sůl

Půl hrnečku oleje na 
smažení

1 čajová lžička másla
Mléko

Půl hrnečku mouky 1 vejce

Půl hrnečku strouhanky
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1. Oškrabej brambory.
2. Umyj brambory.
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3. Brambory pokrájej na kousky.
4. Brambory dej do hrnce. Zalij je vodou.
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5. Přidej půl čajové lžičky soli k bramborám.
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6. Zapni sporák. Hrnec polož na sporák. Uvař brambory (asi 30 minut). V době, kdy se brambory vaří, 
připrav maso.
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7. Na první talíř nasyp mouku.



31

8. Na druhý talíř dej vyklepnuté vajíčko (bez skořápky). Vajíčko osol.
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9. Vajíčko vidličkou rozšlehej a pořádně rozmíchej.
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10. Na třetí talíř nasyp strouhanku.
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11. Polož jeden plátek masa na prkénko a paličkou maso naklepej. To poruší vlákna masa.
12. Naklepej i druhý plátek masa.
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13. Plátky masa posol.
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14. Jeden plátek masa vlož do mouky. Otoč. Obě strany plátku budou stejně obaleny moukou.
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15. Pomoučené maso vlož do talíře s vajíčkem. Namoč ho ve vajíčku z obou stran. 
Maso musí být celé obalené ve vajíčku.
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16. Plátek obalený v mouce a vajíčku potom polož do strouhanky. Obal ho strouhankou z obou stran. 
Strouhanka se na maso musí přilepit.
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17. Také druhý plátek masa obal stejným způsobem – v mouce, vajíčku a strouhance.
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18. Do pánve nalij olej. Zapni sporák. Pánev polož na sporák. Olej nech zahřát. 
 Horký olej velmi pálí! Chraň si před ním ruce!
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19. Do horkého oleje vlož opatrně oba plátky masa. Spodní část se usmaží dozlatova.
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20. Otoč plátky masa. I druhou stranu nech usmažit dozlatova.
21. Maso z pánve vyndej vidličkou na prázdný talíř.
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22. Brambory se uvařily. Vidličkou lehce píchni do brambor. Jsou měkké.
23. Opatrně slij vodu z brambor.
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24. Přidej k bramborám jednu čajovou lžičku másla.
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25. Šťouchadlem na brambory je pořádně rozmačkej. Tak vznikne bramborové pyré.
26. Pokud není pyré dostatečně jemné, přidej trochu horkého mléka.
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27. Bramborové pyré přidej k řízku na talíř.
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Bramborová polévka 
(pro 4 osoby)
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Co budeš potřebovat

Hrnec

Škrabka na brambory

Vařečka

Lis na česnek

Nůž

Polévková lžíce

Prkénko

Naběračka



49

Suroviny

Pepř 1 kostka bujónu (masového 
vývaru)

Čtvrt celeru

3 stroužky česneku

2 brambory

2 polévkové lžíce oleje400 gramů hub 3 polévkové lžíce hladké 
mouky

1 mrkev 1 petržel 2 cibule

MajoránkaSůl
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1. Brambory umyj, oškrábej a nakrájej na drobné kousky.
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2. Mrkev umyj, oškrábej a nakrájej na drobné kousky.
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3. Celer umyj, očisti a nakrájej na drobné kousky.
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4. Petržel umyj, oškrábej a nakrájej na drobné kousky.
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5. Houby očisti a pokrájej.
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6. Cibuli oloupej. Cibuli umyj a pokrájej na drobné kousky.
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7. Do hrnce dej 2 polévkové lžíce oleje. Zapni sporák. Hrnec dej na sporák.
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8. Když je olej horký, dej do něj opatrně pokrájenou cibuli. Cibuli promíchej vařečkou.
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9. Mouku nasyp na cibuli a promíchej vařečkou. Neustále míchej, dokud mouka nezhnědne. 
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10. Do hrnce přidej zeleninu a houby. Všechno stále promíchávej.
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11. Do hrnce nalij 1 litr vody.
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12. Do hrnce přidej špetku soli.
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13. Do hrnce přidej trošku pepře.
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14. Přidej 1 kostku bujónu.
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15. Česnek oloupej a prolisuj lisem na česnek. Prolisovaný česnek přidej do polévky.
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16. Polévku občas promíchej.
17. Zeleninu uvař doměkka.
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18. Do polévky přidej majoránku.
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19. Ochutnej polévku. Jestli není dost slaná, přisol ji.
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Slovenské recepty

Demikát - brynzová polévka   
(pro 4 osoby)

Gemerské bramborové koule

Hrníčkový višňový koláč
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Demikát - brynzová polévka   
(pro 4 osoby)
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Co budeš potřebovat

Škrabku na brambory

Nůž Menší mísu

Prkénko Naběračka

SkleniciHrnec

Lis na česnek
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Suroviny

3 čajové lžičky másla
(50 gramů)

4 bramboryBrynza (100 gramů =
10 dekagramů)

3 sklenice vody (6 decilitrů)

Sůl

1 čajová lžička krystalového 
cukru

1 stroužek česneku

1 malá krabička smetany

2 polévkové lžíce mouky

Ocet
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1. Umyj a oškrabej brambory.
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2. Brambory nakrájej na kousky.
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3. Do hrnce dej máslo. Zapni sporák. Hrnec polož na sporák. Nech rozpustit máslo.
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4. Do rozpuštěného másla nasyp mouku.
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5. Máslo s moukou neustále míchej.
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6. Do hrnce nalij 3 sklenice vody.
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7. Brambory přidej do hrnce.
8. Uvař brambory. Lehce do brambor píchni vidličkou – jsou měkké.
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9. Oloupej česnek. Lisem ho rozmačkej. Prolisovaný česnek přidej do polévky.
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10. Smetanu s brynzou pořádně rozmíchej v misce. Přidej směs do polévky.
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11. Polévku osol.
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12. Do polévky přidej pár kapek octa a trošku cukru.
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13. Ochutnej polévku. Pokud  je to potřeba, polévku dosol, doslaď nebo přidej i trochu octa.
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14. Polévku nalij do talířů a servíruj k ní opečený chléb.
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Gemerské bramborové koule
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Co budeš potřebovat

Lis na brambory

Lis na česnek

Nůž Mísa

Pánev s poklicí

Čajová lžička

Váha

HrnecPrkénko

Struhadlo

Cedník
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Suroviny

250 gramů mletého 
uzeného masa

400 gramů hrubé mouky1 kilogram brambor

150 gramů slaniny

1 čajová lžička majoránky

600 gramů kysaného zelí 1 stroužek česneku

2 vajíčka

2 cibule
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1. Umyj a oškrábej brambory.
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2. Brambory rozděl na 2 části.
3. Polovinu syrových brambor nastrouhej. Nastrouhané brambory odlož stranou.
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4. Druhou polovinu brambor nakrájej na kousky.
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5. Pokrájené brambory dej do hrnce. Zalij je vodou. Brambory jsou ponořené ve vodě.
6. Do vody přidej špetku soli.
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7. Zapni sporák. Polož hrnec na sporák a uvař brambory. Do brambor lehce píchni vidličkou – jsou měkké.
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8. Opatrně slij vodu z brambor.
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9. Brambory rozmačkej lisem na brambory.
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10. Uvařené brambory dej do misky.
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11. Do misky přidej i syrové nastrouhané brambory.



97

12. Rozklepni 2 vajíčka a přidej je k bramborám.
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13. Do misky přidej i uzené maso.
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14. Do misky přidej mouku.



100

15. Tuto směs osol a přidej do ní majoránku.
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16. Oloupej česnek. Prolisuj ho v lisu na česnek. Přidej česnek do misky.
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17. Směs v misce pořádně promíchej.
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18. Do velkého hrnce napusť vodu. Do vody dej špetku soli. Zapni sporák. Polož hrnec na sporák. 
Hrnec zakryj pokličkou. Nech vodu ohřát.
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19. Ze směsi vytvaruj rukama větší kuličky. Mokrýma rukama se tvarují lépe.
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20. Voda v hrnci vře. Voda bublá. Opatrně do ní vlož kuličky.
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21. Kuličky se vaří. Kuličky vyplavou na povrch.
22. Kuličky vař ještě 5 minut.



107

23. Vyber kuličky cedníkem z hrnce.



108

24. Cibuli oloupej a pokrájej na drobné kousky.
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25. Slaninu pokrájej na drobné kousky. Slaninu dej na pánev.
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26. Pánev polož na zapnutý sporák. Slaninu míchej. Ze slaniny se vypeče tuk.
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27. Cibuli přidej ke slanině. Cibuli se slaninou neustále míchej. Cibuli nech osmažit.
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28. Do pánve přidej kysané zelí. Zalij směs v pánvi polovinou sklenice vody. Zakryj pánev poklicí.
29. Zelí, cibuli a slaninu v pánvi občas promíchej.
30. Zelí změkne.
31. Vypni sporák.
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32. Směs z pánve dej na talíře. Na talíře přidej kuličky. 
Kuličky překroj na polovinu.
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Hrníčkový višňový koláč
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Co potřebuješ

Nůž

Větší mísa Plochá vařečka

Papír na pečení

Sklenice (2 dl)Menší pekáč

Elektrický šlehač
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Suroviny

1 sklenice mouky 
(110 gramů)

1 sklenice krystalového 
cukru (190 gramů)

1 sklenice smetany 
(175 gramů)

1 kypřicí prášek do pečiva ½ sklenice oleje 1 sklenice zavařených višní 
nebo 400 gramů čerstvých 
višní (vypeckované)

2 vajíčka

1 vanilkový cukr
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1. Troubu zapni na 180°C (stupňů)
2. Višně odlož stranou.
3. Všechny připravené suroviny dej do velké mísy
4. Krystalový cukr,
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5. Mouku,
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6. Smetanu,
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7. Kypřicí prášek do pečiva,
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8. Vanilkový cukr,
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9. Vajíčka.
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10. Olej.
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11. Metly elektrického šlehače vlož do mísy. Šlehač zapni. Suroviny v míse pořádně promíchej. To je těsto.
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12. Pekáč vylož papírem na pečení. Vyčnívající papír odstřihni.
13. Těsto vylij do pekáče.
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14. Těsto uhlad’ plochou vařečkou.
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15. Těsto posyp višněmi.
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16. Pekáč vlož do předehřáté trouby.
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17. Koláč upeč dorůžova.
18. Vypni troubu. Vyndej koláč.
19. Koláč nech vychladnout.
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20. Koláč nakrájej.
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Polské recepty

Okurková polévka  
(pro 4 osoby)

Kopetka  
(pro 4 osoby)

Krupicový jablkový koláč
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Okurková polévka 
(pro 4 osoby)
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Co potřebuješ

Prkénko

Mísa Škrabka na brambory

NaběračkaHrnec a poklička

Struhadlo Nůž



134

Suroviny

1 kilogram brambor2 mrkvePůl kilogramu kvašených 
okurek

Větší kus kuřecích prsou 
bez kosti (400 gramů)

6 kostek vývaru

1 červená cibule

Malá krabička smetany 
(175 gramů)
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1. Na struhadle s většími dírkami nastrouhej kvašené okurky.
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2. Mrkev umyj a očisti. Mrkev nakrájej na kolečka.
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3. Brambory umyj. Oškrábej je. Brambory nakrájej na malé kousky.
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4. Kuřecí prsa omyj. Pokrájej je na malé kousky.
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5. Zapni sporák. Do hrnce dej mrkev, brambory, cibuli, nastrouhané okurky a maso.
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6. Do hrnce nalij 3 litry vody. Všechny suroviny jsou ponořené ve vodě.
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7. Do hrnce dej 6 kostek vývaru.
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8. Hrnec postav na sporák. Přikryj ho pokličkou.
9. Všechny suroviny se uvaří. Zelenina je měkká, když do ní lehce píchneš vidličkou. 

Maso je měkké, když do něj lehce píchneš vidličkou.
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10. Do polévky nalij kysanou smetanu. Rozmíchej důkladně smetanu s polévkou.
11. Vypni sporák.
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12. Polévku nalij do talířů.
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Kopetka  
(pro 4 osoby)
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Co budeš potřebovat

PrkénkoPekáč

Mísa

Lžíce

Hrnec a pokličkuNůž PánevLis na brambory

Cedník
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Suroviny

300 gramů (30 dekagramů) 
hladké mouky

3 vajíčka2 kilogramy brambor

200 gramů (20 dekagramů) 
tučné slaniny

Sůl Pepř

3 cibule

2 polévkové lžíce sádla 
(60 gramů)

2 kg krumpli
3 tojás
30 dkg finomliszt
3 fej vöröshagyma
20 dkg kockázott baconszalonna
2 evőkanál zsír(60 gramm)
só
bors
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1. Brambory umyj. Brambory oškrábej.
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2. Brambory nakrájej na kousky.
3. Dej brambory do hrnce a zalij je vodou.
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4. Na brambory nasyp půl lžičky soli.
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5. Zapni sporák. Na sporák polož hrnec s bramborami. Uvař brambory. 
Brambory jsou měkké, když do nich jde lehce vpíchnout vidlička.

6. Opatrně slij vodu z brambor.
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7. Brambory rozmačkej lisem. Dej je stranou.
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8. Oloupej cibuli. Cibuli pokrájej na malé kousky.
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9. Do pánve dej sádlo. Pánev polož na zapnutý sporák. Sádlo se rozpustí.
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10. Do pánve přidej cibuli. Cibuli v pánvi míchej, až změkne.
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11. Slaninu pokrájej na kostičky. Přidej ji do pánve. Směs míchej až cibule a slanina zhnědnou.
12. Vypni sporák
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13. Brambory jsou chladné. Brambory promíchej s moukou.
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14. Rozklepni vajíčka. Vajíčka přidej k bramborám a mouce.
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15. Špetku soli a pepře přidej k bramborové směsi.
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16. Směs v míse důkladně promíchej. Vznikne těsto.
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17. Na prkénko nasyp trochu mouky.
18. Těsto polož na prkénko a rozděl na 5 částí.
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19. Z každé části těsta vyválej rukama válečky. Válečky mají být tenké asi jako prst. 
Válečky nakrájej pomoučeným nožem na malé kousky. To budou špalíčky.
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20. Zapni sporák. Do hrnce napusť vodu. Vodu osol. Hrnec postav na sporák. Voda se ohřívá. Voda začíná 
bublat. Do vody dej opatrně špalíčky.
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21. Špalíčky se uvaří. Když vyplavou na povrch, ještě je chvíli vař (do 5 minut).
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22. Špalíčky vyndej z vody. Špalíčky dej do jedné mísy.
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23. Vypni sporák
24. Zapni troubu.
25. Špalíčky smíchej s cibulí a slaninou. Směs nasyp do pekáče. Pekáč dej do horké trouby.
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26. Směs peč v troubě 30 minut. Špalíčky jsou opečené.
27. Vyndej pekáč z trouby.
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28. Teplou směs se špalíčky dej na talíře a servíruj.
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Krupicový jablkový koláč
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Co budeš potřebovat

PekáčMísa

Papír na pečení

Hrneček (2 decilitry)

Nůž

Vařečka
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Suroviny

1 hrneček krystalového 
cukru (120 gramů)

1 hrneček hladké mouky 
(140 gramů)

1 hrneček krupice
(180 gramů)

Margarín (50 gramů) Mletá skořice

Půl balíčku kypřicího
prášku do pečiva

2 jablka
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1. Do mísy nasyp 1 hrneček krupice.
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2. Do stejné mísy nasyp 1 hrneček hladké mouky
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3. Do mísy přidej půl hrnečku krystalového cukru.
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4. Do mísy přisyp kypřicí prášek (půl balíčku).
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5. Všechny suroviny v míse promíchej vařečkou.
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6. Pekáč vylož papírem na pečení. Přečnívající papír odstřihni.
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7. Větší část promíchané směsi z mísy nasyp do pekáče. Povrch srovnej vařečkou.
8. Menší část (zbytek) směsi v míse dej stranou.
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9. Očisti jablka. Jablka nakrájej na malé kousky.
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10. Kousky jablek naskládej na směs v pekáči tak, aby ji zakryly.
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11. Jablka posyp mletou skořicí.
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12. Jablka posyp zbylou směsí z mísy. Prášková směs lehce pokryje jablka.
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13. Margarín nakrájej na malé kousky. Kousky margarínu rovnoměrně rozlož na povrch koláče.
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14. Troubu zahřej na 180°C. Vlož pekáč do trouby. Upeč koláč (asi 1 hodinu).
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15. Vršek koláče je světle hnědý. Vyndej pekáč kuchyňskou chňapkou. Vypni troubu.
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16. Koláč nech vychladnout. Koláč pokrájej.
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Mad’arské recepty

Masová polévka 
(pro 4 osoby)

Paprikové brambory 
(pro 4 osoby)

Palačinky  
(15-20 kusů)
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Masová polévka 
(pro 4 osoby)
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Co potřebuješ

Hrnec a poklička

Odměrka Struhadlo na brambory

Nůž Lžíce

Prkénko

Naběračka
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Suroviny

2 mrkve1 kuřecí hřbety

Sůl

3 kuřecí křídla

1 celer

Pepř

2 slepičí bujóny

2 petržele

1 cibule
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1. Omyj maso.
2. Do hrnce nalij 3 a půl litru vody. Zapni sporák. Polož hrnec na sporák.
3. Maso vlož do vody. Maso vař na mírném ohni.



192

4. Mrkev očisti. Mrkev nakrájej na kolečka.
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5. Petržel očisti a nakrájej na kolečka.
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6. Celer okrájej a rozkroj na polovinu.
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7. Oloupej cibuli.
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8. Ve vodě v hrnci se objeví mastná „očka“.
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9. Do vody přidej k masu mrkev, petržel, cibuli a celer.
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10. Do polévky přidej 2 kostky bujónu (vývaru).
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11. Do polévky přidej trošku soli.
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12. Do polévky přidej pepř.
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13. Zakryj hrnec pokličkou. Vař na mírném ohni.
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14. Polévku kontroluj každých 15 minut. Na povrchu polévky se objeví pěna.  Stáhni pěnu nožem. 
Odstraň pěnu z polévky.
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15. Maso je uvařené, když do něj jde zlehka vpíchnout vidlička.
16. Zelenina je uvařená. Jde do ní zlehka vpíchnout vidlička.
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17. Vypni sporák.
18. Polévku nalij do talířů.
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Paprikové brambory 
(pro 4 osoby)
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Co potřebuješ

Kastrol

Vařečka Škrabka na brambory

Nůž Sklenice (2 decilitry)

Prkénko

Čajová lžička
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Suroviny

1 sklenice vody4 čajové lžičky mleté 
červené papriky

Sůl

1 kilogram brambor

2 stroužky česneku

Pepř 1 polévková lžíce oleje Smetana

Půl nožičky klobásy

2 vcibule

1 balíček párků 
(200 gramů)
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1. Oloupej cibuli. Omyj ji a nakrájej na malé kostičky.
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2. Oloupej česnek. Česnek nakrájej na malé kousky.
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3. Brambory umyj a oškrábej. Brambory pokrájej na kousky.
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4. Párky nakrájej na kolečka.
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5. Klobásu nakrájej na kolečka.
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6. Do kastrolu (hluboké pánve) nalij olej. Zapni sporák. Kastrol polož na sporák.
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7. Do oleje v kastrolu dej nakrájenou cibuli a míchej ji.
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8. Cibule změkne. Pak na ni nasyp mletou papriku.
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9. Cibuli a papriku zamíchej.
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10. Cibuli a papriku zalij sklenicí vody.
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11. Do kastrolu přidej párky a klobásu.
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12. Do kastrolu přidej česnek.



220

13. Nalij do kastrolu vodu. Cibule párky a klobása musí být ponořené ve vodě.
14. Směs v kastrolu zamíchej.
15. Směs v kastrolu vař 10 minut.
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16. Přidej do kastrolu brambory. Dolij do kastrolu vodu. Brambory musí být ponořené ve vodě.
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17. Přidej do kastrolu sůl a pepř.
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18. Uvař brambory. Brambory jsou uvařené, když do nich můžeš zlehka vpíchnout vidličku.
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19. Vypni sporák. Paprikové brambory naber na talíře.
20. Servíruj se smetanou a chlebem.
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Palačinky 
(15-20 kusů)
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Co potřebuješ

Hrneček (dva a půl decilitru)

Plochá vařečka (obracečka) Lžíce

Mísa Pánev

Elektrický šlehač

Naběračka
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Suroviny

Sůl3 polévkové lžíce cukru

Na potření marmeládu, 
kakaový prášek nebo 
mleté ořechy s cukrem

2 a půl hrnečku hladké
mouky (450 gramů)

2 hrnečky mléka 3 polévkové lžíce oleje

3 vejce

1 hrneček minerálky
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1. Do mísy dej mouku a cukr.
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2. Rozklepni vajíčka. Vajíčka přidej do mísy.
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3. Do mísy nalij mléko.
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4. Do mísy přilij minerálku.
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5. Přidej do mísy špetku soli.
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6. Do mísy vlij olej.
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7. Metly elektrického šlehače ponoř do mísy. Zapni šlehač. Suroviny důkladně promíchej. To je těsto.
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8. Těsto má být husté jako šlehačka. Pokud je hustší, přilij ještě trochu minerálky a znovu promíchej.
9. Nech těsto odpočívat jednu hodinu.
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10. Do pánve dej několik kapek oleje.
11. Zapni sporák. Na sporák polož pánev.
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12. Pánev se zahřeje. Vlij jednu naběračku těsta do pánve.
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13. Zatřes pánví, aby těsto pokrylo celé dno.
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14. Spodní strana těsta se upeče (těsto neteče). Okraje těsta nadzdvihni vařečkou (obracečkou)
15. Obracečkou otoč palačinku v pánvi. 
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16. Upeč ji po druhé straně. Těsto se upeče velmi rychle. Palačinka je hotová.
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17. Palačinku vyndej z pánve na talíř.
18. Pánev už není třeba potírat olejem. Do pánve opět dej naběračkou těsto. Upeč další palačinku.
19. Upeč postupně všechny palačinky. V míse nezbude žádné těsto.
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20. Vypni sporák.
21. Palačinky potři marmeládou, posyp cukrem a kakaovým práškem, nebo posyp mletými ořechy a cukrem.
22. Palačinky sroluj.


