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Vážený záujemca!
Čítaš prvú, ľahko prístupnú kuchársku knižku maďarskej Spoločnosti 
Downovho syndrómu. Veríme, že v nej nájdeš jedlo podľa Tvojej chu-
ti a pripravíš rodine a priateľom niektoré z dvanástich, ľahko pocho-
piteľných jedál. Kuchárska kniha sa pripravovala v piatich jazykoch, 
v maďarčine, angličtine, slovenčine češtine a poľštine. Boli by sme 
radi, keby sa naše recepty dostali k mnohým mladým ľuďom, ktorí 
žijú po celom svete s Downovým syndrómom a iným hendikepom a 
prostredníctvom neho spoznajú kulinárske tradície rôznych národov. 
Jedlá sú veľmi pestré. V medzinárodnom vydaní tu môžeme nájsť 
polievky, hlavné jedlá - a mysliac aj na maškrtníčkov – ľahké sladké 
pochúťky tu tiež dostali svoje miesto. Obľúbiš si ju, lebo je ľahko po-
chopiteľná, s jednoduchým popisom, pomocou farebných ilustrácií si 
môžeš uvariť svoje obľúbené jedlo a môžeš sa stať ozajstným kuchá-
rom. Nezabudni, kuchyňa a varecha už čakajú len na Teba! 
Buď odvážny a buď kreatívny! Veľa radosti a šťastia Ti prajeme!

Ďakujeme medzinárodnému Visegrádskemu fondu za podporu a partnerom 
za aktívnu spoluprácu pri realizácii prvej DS–priateľskej kuchárskej knihe!
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České recepty

Zemiakový osúch 
(8 osúchov, pre 2 osoby)

Vyprážané bravčové karé 
so zemiakovou kašou 
(pre 2 osoby)

Zemiaková polievka 
(pre 4 osoby)
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Zemiakový osúch 
(8 osúchov, pre 2 osoby)
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Čo budeš potrebovať

2a pol dl hrnček

kuchynský štetec

misa

polievková lyžica, nôž, vidlička

váľok (na vaľkanie cesta)

tanier hrniec a pokrievka

strúhadlomalý plechový hrnček

teflonová panvica
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Suroviny

pol hrnčeka hladkej múky 
(140 gramov)

soľ2 alebo 3 malé varené 
zemiaky (360 gramov)

slivkový džem múka na vyvaľkanie cesta 
(pol hrnčeka-140 gramov)

4 polievkové lyžice rozpus-
teného masla (60 gramov)

mletý mak – 50 gramov, 
alebo podľa chuti 
(koľko ti chutí)
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1. zemiaky umyjem
2. neošúpané zemiaky dám do hrnca. Zalejem vodou
3. Hrniec položím na zapnutý šporák. Uvarím zemiaky (1 hodina)
4. Zemiaky sú mäkké. Zemiaky ľahko prepichnem vidličkou
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5. Vylejem horúcu vodu z hrnca. Studenou vodou zalejem zemiaky.
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6. Zemiaky už nie sú horúce, nožom ošúpem zemiaky
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7. Zemiaky postrúham do veľkej misy. Použijem jemné strúhadlo. 
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8. K postrúhaným zemiakom pridám múku
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9. Pridám štipku soli k zemiakom a múke
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10. Rukou vymiesim zemiaky a múku. To bude cesto. 
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11. Cesto rozdelím na 8 častí
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12. Dosku jemne posypem múkou. Na dosku položím jednu časť cesta. Cesto tiež posypem múkou.
13. Váľkom na tenko vyvaľkám cesto. Cesto sa zmestí do teflonovej panvice.  

Zbytok cesta po jednom tak isto vyvaľkám.
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14. Maslo položím do plechového hrnčeka. Zapnem šporák. Maslo sa rozpustí. Odložím maslo zo šporáka. 
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15. Teflonovú panvicu položím na šporák. Panvica bude horúca. (Netreba do nej dať olej)
16. Do panvice dám jedno vyvaľkané cesto. Upečiem jednu stranu (3minúty) 

Spodná časť cesta je upečená
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17. Otočím cesto . Aj druhú stranu cesta upečiem (3 minúty)
18. Keby cesto robilo bublinky, opatrne popichám vidličkou
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19. Osúch dám na tanier. Tanier musí byť na teplom mieste
20. Kuchynský štetec namočím do rozpusteného masla. Osúchy potriem rozpusteným maslom.
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21. Osúchy prikryjem pokrievkou.
22. Ďalších 7 osúchov pripravím takisto.
23. Nechám postáť  osúchy  5 minút 
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24. Osúchy po jednom potriem slivkovým lekvárom, posypem makom. 
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25. Osúchy zrolujem ako palacinky.
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vyprážané bravčové karé 
so zemiakovou kašou (pre 2 osoby)
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Čo budem potrebovať

hrnček (2 a pol dl)

nôž na čistenie zemiakov

nôž, vidlička, čajová lyžička

lis na zemiaky

3 hlboké taniere

hrnieclopár

mlátok na mäsopanvica
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Čo budeš potrebovať

2 plátky bravčového mäsa

6 stredne veľkých  
zemiakov

soľ

pol hrnčeka oleja na 
pečenie

1 čajová lyžička masla, 
mlieko

pol hrnčeka múky 1 vajce

pol hrnčeka strúhanky
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1. Očistím zemiaky
2. Umyjem zemiaky
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3. Zemiaky pokrájam na kúsky
4. Zemiaky dám do hrnca. Zemiaky zalejem vodou.
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5. Pridám pol čajovej lyžičky soli k zemiakom 
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6. Zapnem sporák. Hrniec položím na sporák. Uvarím zemiaky (30 minút)  
Kým sa zemiaky varia, pripravím mäso
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7. Na prvý tanier nasypem múku 
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8. Na druhý tanier dám  rozbité vajíčka. Posolím vajíčka
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9. Vajcia vidličkou vyšľahám a poriadne pomiešam
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10. Na tretí tanier nasypem strúhanku
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11. Jeden plátok mäsa položím na lopár , mlátkom na mäso vyklepeme.
12. Aj druhý pátok mäsa vyklepem
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13. Plátky mäsa posolím
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14. Jeden plátok mäsa  vložím do múky. Otočím . Obidve strany  budú rovnako pomúčené.
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15. Pomúčené mäso vložím do taniera s vajciami. Vo vajíčku otočím mäso.  
Mäso  musí byť z každej strany ponorené do vajíčka 
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16. Mäso od múky a vajíčka potom položím do strúhanky. Otočím z každej strany.  
Strúhanka sa musí prilepiť na mäso.
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17. Aj druhý plátok mäsa rovnako obalím múkou, vajcom a strúhankou.
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18. Do panvice nalejem olej. Zapnem sporák. Panvicu položím na sporák.  
Olej zohrejem. 
Horúci olej veľmi páli! Rukami nesmieš skúšať!
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19. Do horúceho oleja opatrne vložím plátky mäsa. Spodná časť mäsa sa upraží do zlatista.
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20. Otočím mäsové plátky. Aj druhá strana mäsa bude do zlatista upečená. 
21. Mäso vidličkou  vyberiem na prázdny  tanier.



43

22. Uvarili sa zemiaky. Zemiaky sú mäkké. Vidličkou pichnem ľahko do zemiakov.
23. Opatrne vylejem vodu zo zemiakov
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24. Pridám Jednu čajovú lyžičku masla na zemiaky
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25. Lisom na zemiaky  poriadne popučím zemiaky. Tak vznikne zemiakové pyré.
26. Keď zemiakové pyré nie je dostatočne mäkké, pridám trochu mlieka.
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27. Zemiakové pyré pridám k mäsu na tanier.
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Zemiaková polievka 
(pre 4 osoby)



48

Čo budeš potrebovať

Hrniec

nôž na čistenie zemiakov

varecha

lis na cesnak

nôž

polievková lyžica

lopár

naberačka
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Suroviny

čierne korenie
1 kocka bujónu  
(mäsového vývaru)

štvrť zeleru

3 strúčiky cesnaku

2 zemiaky

2 polievkové lyžice oleja40 dg húb 3 polievkové lyžice hladkej 
múky

1 mrkva 1 petržlen 2 cibule

majoránkasoľ
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1. Zemiaky umyjem, očistím, a pokrájam na drobné kúsky
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2. Mrkvu umyjem, očistím, a pokrájam na drobné kúsky
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3. Zeler umyjem, očistím, a pokrájam na drobné kúsky
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4. Petržlen umyjem, očistím, a pokrájam na drobné kúsky
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5. Huby  očistím a pokrájam
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6. Cibuľu ošúpem. Cibuľu umyjem a pokrájam na drobné kúsky
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7. Do hrnca dám 2 polievkové lyžice oleja. Zapnem sporák. Hrniec položím na sporák.
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8. Olej je horúci. Cibuľu vložím do oleja. Varechou premiešame cibuľu.
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9. Múku nasypeme na cibuľu.  Múku a cibuľu neustále miešam. Múka zhnedne.
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10. Do hrnca dám zeleninu a huby. Zeleninu a huby stále premiešavam.
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11. Do hrnca nalejem 1 liter vody
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12. Do hrnca dám štipku soli
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13. Čierne korenie nasypem do hrnca
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14. Pridám 1 kocku bujónu  
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15. Cesnak očistím a lisom na cesnak prelisujem. Prelisovaný cesnak pridám do polievky.
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16. Polievku občas premiešam.
17. Uvarím zeleninu do mäkka.
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18. Do polievky pridám majoránku
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19. Ochutnám polievku. Keď nie je dosť slaná, prisolím.
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Slovenské recepty

Demikát – bryndzová polievka   
(pre 4 osoby)

Gemerské zemiakové guľky

Hrnčekový višňový koláč
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Demikát –  
bryndzová polievka   
(pre 4 osoby)



70

Čo budes potrebovať

nôž na čistenie zemiakov

nôž menšiu misu

lopár naberačka

pohárhrniec

lis na cesnak
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Suroviny

3 čajové lyžičky masla  
(50 gramov)

4 zemiakyovčí syr - bryndza
(100 gramov)

3 poháre vody (6 dl)

soľ

1 čajová lyžica 
kryštálového cukru

1 strúčik cesnaku

1 malá krabica smotany  
(175 gramov)

2 polievkové lyžice múky 

ocot
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1. Umyjem zemiaky. Očistím zemiaky
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2. Zemiaky pokrájam na kúsky
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3. Do hrnca dám maslo. Zapnem sporák. Hrniec položím na sporák. Maslo sa rozpustí.
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4. Do rozpusteného masla  nasypem múku
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5. Maslo s múkou neustále miešame
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6. Do hrnca nalejem 3 poháre vody
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7. Zemiaky  dám do hrnca
8. Uvarím     zemiaky. Zemiaky sú mäkké.  Ľahko do nich vpichnem vidličku.
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9. Cesnak očistím. Lisom  popučím cesnak.  
Cesnak pridám do polievky
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10. Smotanu s bryndzou poriadne  pomiešam v miske
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11. Polievku posolím
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12. Niekoľko kvapiek octu a máličko cukru pridám do polievky
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13. Ochutnám polievku. Keď treba dosolím, osladím , alebo pridám aj ocot.
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14. Polievku naberiem do tanierov a servírujem k nej opražený chlieb 
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Gemerské zemiakové guľky
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Čo budeš potrebovať

lis na zemiaky

lis na cesnak

nôž misa

rajnica a pokrievka

čajová lyžička

váhy

hrnieclopár

strúhadlo

cedidlo
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Suroviny

250 g udeného mäsa400 g hrubej múky1kg zemiakov

150 g slaniny 

1 čajová lyžička majoránky

600 g kyslej kapusty 1 strúčik cesnaku

2 vajcia

2 cibule
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1. Umyjem zemiaky. Ošúpem zemiaky
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2. Zemiaky rozdelím na dve časti
3. Polovicu surových zemiakov postrúham. Postrúhané zemiaky odložím nabok.  
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4. Druhú polovicu zemiakov pokrájam na kúsky
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5. Pokrájané zemiaky položím do hrnca. Zalejem vodou. Zemiaky sú ponorené vo vode.
6. Do vody  pridám štipku soli 
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7. Zapnem sporák. Položím hrniec  na sporák a uvarím zemiaky. Zemiaky sú mäkké. 
 Do zemiakov ľahko vpichnem vidličku.
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8. Zo zemiakov opatrne zlejem vodu.
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9. Zemiaky popučím lisom na zemiaky.
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10. Uvarené zemiaky dám do misky
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11. Do misky dám aj surové zemiaky.
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12. 2 vajcia rozbijem a pridám k zemiakom
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13. Do misky dám aj udené mäso
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14. Do misky dám múku
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15. Túto zmes posolím. Do zmesi dám majoránku.
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16. Cesnak očistím. Lisom na cesnak popučím.  
Cesnak pridám do misky.
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17. Zmes  poriadne premiešam. 



103

18. Do veľkého hrnca napustím vodu. Do vody dám štipku soli.. Zapnem sporák.  
 Položím hrniec na sporák. Voda sa zohreje.
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19. Zo zmesi vytvarujem guľky. Mokrou rukou sa ľahšie formujú
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20. Voda v hrnci vrie. Voda buble. Opatrne pridávam guľky.
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21. Guľky sa uvaria. Guľky vyplávu na povrch
22. Guľky ešte 5 minút varím
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23. Cedidlom vyberiem guľky
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24. Cibuľu očistím. Na drobné kúsky pokrájam cibuľu.
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25. Slaninu pokrájam na drobné kúsky. Slaninu dám do rajnice.
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26. Rajnicu položím na sporák. Miešam slaninu. Zo slaniny sa vypečie masť.
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27. Cibuľu pridám ku slanine. Cibuľu so slaninou neustále miešam. Cibuľa  sa opečie.
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28. Do rajnice dám kyslú kapustu. Pol pohára vody nalejem do rajnice.  
Rajnicu zakryjem pokrievkou. 

29. Kapustu, cibuľu a slaninu občas premieša
30. Kapusta zmäkne
31. Vypnem sporák
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32. Kapustu, cibuľu, slaninu dám na tanier. Na tanier dám aj guľky.  
Guľky prekrojím na polovicu.
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Hrnčekový višňový koláč
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Čo potrebuješ

nôž

väčšia misa plochá varecha

papier na pečenie

sklo (2 dl)menší pekáč

elektrický šľahač
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Suroviny

1 sklo múky  
(110 gramov)

1 sklo kryštálového  
cukru (190 gramov)

1 krabica smotany  
(175 gramov)

1 kypriaci prášok do pečiva 1/2 sklo oleja 1 sklo zavarených višní, 
alebo 400 gramov  
čestvých višní  
(vykôstkované)

2 vajcia

1 vanilkový cukor
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1. Rúru na pečenie zapnem na 180 stupňov
2. Višne odložím nabok
3. Všetky pripravené suroviny dám do veľkej misy:
4. Kryštálový cukor
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5. Múku
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6. Smotanu



120

7. Kypriaci prášok do pečiva
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8. Vanilkový cukor
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8. Vajcia
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10. Olej
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11. Elektrický šľahač  položím do misy. Zapnem šľahač. Suroviny poriadne premiešam.  
 To je cesto.
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12. Spodok pekáča prikryjem papierom na pečenie. Vyčnievajúci papier odstrihnem
13. Cesto vylejem do pekáča
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14. Cesto vyhladíme plochou varechou
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15. Višne nasypeme na cesto
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16. Pekáč vložím do predhriatej rúry
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17. Zákusok upečiem do ružova
18. Vypnem rúru. Vyberiem pekáč
19. Zákusok nechám vychladnúť
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20. Zákusok pokrájam
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poľské recepty

Uhorková polievka  
(pre 4 osoby)

Kopetka  
(pre 4 osoby)

Krupicový jablkový koláč
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Uhorková polievka 
(pre 4 osoby)
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Čo potrebuješ

lopár

misa strúhadlo na zemiaky

naberačkahrniec, pokrievka

strúhadlo nôž
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Suroviny

1kg zemiaov2 mrkvypol kila kvasených uhoriek 

väčší kus (40 dkg Kuracích 
pŕs bez kostí 

6 kocka vývaru

1 červená cibuľa

malá krabica smotany  
(175 g)
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1. Na strúhadle postrúham kvasené uhorky ( použijem väčšie dierky na strúhadle)
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2. Mrkvu umyjem. Mrkvu očistím. Mrkvu pokrájam na kolieska
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3. Zemiaky umyjem. Zemiaky ošúpem. Zemiaky pokrájam na malé kúsky
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4. Kuracie prsia umyjem. Kuracie prsia pokrájam na malé kúsky
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5. Zapnem sporák. Do hrnca dám mrkvu, zemiaky, cibuľu, 
 postrúhané uhorky, mäso 
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6. Do hrnca nalejem 3 litre vody. Všetko je ponorené vo vode
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7. Do hrnca dám 6 kociek bujónu. 
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8. Hrniec položím na sporák. Hrniec prikryjem pokrievkou
9. V hrnci sa všetko uvarí. Do zeleniny ľahko vpichnem vidličkou. 
 Do mäsa ľahko vpichnem vidličkou
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10. Do polievky vylejem smotanu. Poriadne premiešam. 
11. Vypnem sporák 
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12. Polievku naberiem do tanierov.
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Kopetka  
(pre 4 osoby)
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Čo budes potrebovať

lopárpekáč

misa

lyžica

hrniec, pokrievkanôž rajnicalis na zemiaky

cedidlo
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Suroviny

30 dkg hladkej múky3 vajcia2kg zemiakov

 20 dkg kocky  
bacon slaniny

soľ čierne orenie

3 červené cibule

2 polievkové lyžice masti 
(60 gramov)
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1. Zemiaky umyjem. Zemiaky ošúpem
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2. Zemiaky pokrájam na kúsky
3. Zemiaky vložím do hrnca, Na zemiaky nalejem vodu. 
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4. Pol čajovou lyžičkou posolím zemiaky.
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5. Zapnem sporák.  Na sporák položím hrniec. Uvarím zemiaky. Zemiaky sú mäkké.  
Do zemiakov ľahko viem vpichnúť vidličku.

6. Opatrne vylejem vodu zo zemiakov
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7. Zemiaky prelisujem cez lis. Zemiaky odložím nabok 
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8. Cibuľu očistím. Cibuľu pokrájam na malé kúsky
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9. Do rajnice dám masť. Rajnicu položím na sporák. Masť sa roztopí.
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10. Do rajnice dám cibuľu. Cibuľu miešam. Cibuľa zmäkne.
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11. Slaninu pokrájam na kocky. Slaninu dám do rajnice. Cibuľu a slaninu miešam.  
Cibuľa a slanina zhnedne

12. Vypnem sporák
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13. Zemiaky vychladnú. Zemiaky  pomiešam s múkou.
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14. Rozbijem vajcia. Vajcia primiešam k zemiakom a múke.
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15. Štipku soli a čierneho korenia prisypem k zemiakom, múke a k vajciam.
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16. Zmiesim zemiaky , múku, vajcia. To je cesto.
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17. Na lopár nasypem trochu múky
18. Cesto položím na dosku. Cesto nožom rozdelím na 5 častí.
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19. Z odkrojených častí cesta  vyformujeme valčeky (šúľance). Valčeky majú byť hrubé asi ako prst.  
Valčeky pomúčeným nožom pokrájam na malé kúsky. To budú šúľance.



163

20. Zapnem sporák. Do hrnca napustím vodu. Vodu posolím. Hrniec postavím na sporák.  
Voda sa zohrieva. Voda začne bublať. Opatrne dávam do vody šúľance. 
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21. Šúľance sa uvaria. Šúľance vyplávu na vrch. Ešte 5 minút povarím.
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22. Šúľance sitkom vyberiem z vody. Šúľance dám do jednej misy.
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23. Vypnem sporák
24. Zapnem rúru
25. Šúľance pomiešam s cibuľou a slaninou. Šúľance, cibuľu,  slaninu dám do pekáča.  

Pekáč vložím do horúcej rúry.
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26. Šúľance, cibuľu, slaninu pečiem 30 minút. Šúľance sú pripečené.
27. Vyberiem pekáč z rúry, vypnem rúru.
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28. Teplé šúľance dám na tanier a servírujem. 
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Krupicový jablkový koláč
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Čo potrebuješ

pekáčmisa

papier na pečenie

hrnček (2dl)

nôž

varecha
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Suroviny

1 hrnček kryštálového  
cukru (120 gramov)

1 hrnček hladkej múky 
(140 gramov)

1 hrnček krupice  
(180 gramov)

margarín (50 gramov) mletá škorica

pol kypriaceho prášku
(7 gramov)

2 jablká
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1. Do misy nasypem 1 hrnček krupice
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2. Do misy nasypem 1 hrnček hladkej múky
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3. Do misy nasypem pol pohára kryštálového cukru.
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4. Do misy nasypem pol kypriaceho prášku.
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5. Krupicu, hladkú múku, kryštálový cukor, kypriaci prášok premiešam lyžicou.



177

6. Spodok pekáča prikryjem papierom na pečenie.  Zvyšný vyčnievajúci papier odstrihnem.
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7. Väčšiu časť pomiešaného prášku vysypem do pekáča. Povrch varechou  vyrovnám.
8. Menšiu časť prášku odložím nabok.
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9. Očistím jablká. Jablká pokrájam na drobné kúsky.
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10. Kúsky jabĺk poukladám na zmes prášku. 
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11. Jablká posypem mletou škoricou
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12. Zvyšok prášku  nasypem na kusy jabĺk. Prášok mierne prikryje jablká.
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13. Margarín pokrájam na malé kúsky. Margarín rovnomerne rozložím na vrch koláča.
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14. Zapnem rúru na 180 stupňov. Vložím pekáč do rúry. Upečiem koláč (za 1 hodinu)
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15. Vrch koláča je svetlohnedý . Vyberiem pekáč kuchynskou chňapkou. Vypnem rúru.
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16. Koláč nechám vychladnúť. Koláč pokrájam.
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Maďarské recepty

Mäsová polievka 
(pre 4 osoby)

Paprikované zemiaky  
(pre 4 osoby)

Palacinky 
(15 – 20 kusov)
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Mäsová polievka  
(pre 4 osoby)
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Čo potrebuješ

hrniec, pokrievka

kuchynská váha strúhadlo na zemiaky

nôž lyžica

lopár

naberačka
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Suroviny

2 mrkvy1 kuracie chrbty

soľ

3 kuracie krídla

1 zeler

čierne korenie

2 slepačie bujóny

2 petržleny

1 červená cibuľa
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1. Mäso umyjem
2. Do hrnca nalejem 3,5 litra vody. Zapnem sporák. Položím hrniec na sporák.
3. Mäso vložím do vody. Na miernom ohni varíme mäso.
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4. Mrkvu očistíme. Mrkvu pokrájame na kolieska.
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5. Petržlen očistím. Petržlen pokrájam na kolieska.
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6. Zeler očistím. Zeler rozkrojím na polovicu.
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7. Očistím cibuľu.
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8. Vo vode sa objavia  mastné „očká”
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9. Do vody pridám mrkvu, petržlen, cibuľu a zeler.
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10. Do polievky pridám 2 kocky bujónu.
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11. Do polievky dám soľ.
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12. Do polievky dám čierne korenie
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13. Hrniec prikryjem pokrievkou. Varím na miernom ohni.
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14. Polievku skontrolujem každých 15 minút.
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15. Mäso sa uvarí. Do mäsa sa ľahko dá pichnúť vidličkou.
16. Zelenina sa uvarila. Do  zeleniny ľahko pichnem vidličkou.
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17. Vypnem sporák
18. Polievku naberiem do taniera.
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Paprikované zemiaky 
(pre 4 osoby)
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Čo budem potrebovať

panvica

varecha nôž na zemiaky

nôž sklo (2 dl)

lopár

čajová lyžica
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Suroviny

1 šálku vody1 čajová lyžička mletej 
červenej papriky

soľ

1 kg zemiakov

2 strúčiky cesnaku

čierne korenie 1 polievová lyžica oleja smotana

pol nožičky klobásy  
(100 g)

2 červené cibule

1 balík párky (200 gramov)
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1. Cibuľu očistím. Cibuľu pokrájam na malé kúsky
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2. Cesnak očistím. Cesnak pokrájam na malé kúsky 
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3. Zemiaky umyjem. Zemiaky ošúpem. Zemiaky pokrájam na kúsky.
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4. Párky porájam na kolieska
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5. Klobásu pokrájam na kolieska
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6. Do panvice vylejem olej. Zapnem sporák. Panvicu položím na sporák
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7. Do oleja dám na drobno pokrájanú cibuľu. Cibuľu miešam.
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8. Cibuľa je mäkká. Na cibuľu nasypem červenú papriku.
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9. Cibuľu a papriku miešam.
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10. Na cibuľu a papriku nalejem pohár vody.
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11. Do panvice dám párky a klobásu
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12. Do panvice dám cesnak
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13. Nalejem vodu do panvice. Cibuľa, párky, klobása budú ponorené vo vode.
14. Pomiešam cibuľu, párky, klobásu
15. Cibuľa, párky, klobása sa varí 10 minút
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16. Do panvice dám zemiaky. Do panvice nalejem vodu . Zemiaky sú ponorené vo vode.



222

17. Do panvice dám soľ a čierne korenie
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18. Uvarím zemiaky. Zemiaky sú mäkké. Do zemiakov ľahko vpichnem vidličku. 
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19. Vypnem sporák. Do taniera naberiem zemiaky
20. Chlieb a smotanu priložím k zemiakom.
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Palacinky 
(15 – 20 kusov)
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Čo budem potrebovať

hrnček (2 a pol dl)

plochá vareška lyžica

misa panvica

elektrický šľahač

naberačka
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Suroviny

soľ3 polievové lyžice cukru

na potretie lekvár,  
granko, alebo mleté  
orechy s cukrom

2 a pol hrnčeka hladkej 
múky (450 gramov)

2 hrnčeky mlieka 3 polievkové lyžice oleja

3 vajcia

1 hrnček minerálky
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1. Do misy dám  múku a cukor
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2. Rozbijem vajcia. Vajcia dám do misy.
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3. Do misy vylejem mlieko
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4. Do misy prilejem minerálku 
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5. Štipu soli dám do misy
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6. Do misy vlejem olej
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7. Elektrický šľahač položím do misy. Zapnem šľahač.  
Dôladne pomiešam suroviny. To je cesto. 
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8. Cesto je také husté ako šľahačka. Keď je hustejšie ako šľahačka, prilejem ešte minerálku.  
Pomiešam cesto s minerálkou.

9. Cesto odpočíva jednu hodinu
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10. Do panvice dám pár kvapiek oleja
11. Zapnem sporák. Na sporák položím panvicu.
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12. Panvica je teplá. Jednu naberačku cesta dám do panvice.
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13. Panvicu potrasiem. Cesto zakryje panvicu.
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14. Spodná polovica cesta sa upečie. Cesto netečie. Okraje cesta plochou vareškou  nadvihnem 
15. Varechu podberiem cesto. Cesto otočím.
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16. Upečiem druhú stranu cesta. Cesto sa upečie veľmi skoro. Palacinky sú hotové
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17. Palacinku vyberiem na tanier
18. Panvicu už netreba natierať olejom. Do panvice opäť dám naberačkou cesto
19. Palacinku upečiem po jednom. V mise už nie je cesto. 
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20. Vypnem sporák.
21. Palacinky potriem lekvárom, alebo posypem cukrom a kakovým práškom, alebo posypem mletým or-

echom a cukrom.
22. Palacinky zrolujem


