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Domácí meru kový kolá  se sko icí
ZDROJ: http://www.victorie.cz

Ingred.:
30 g erstvého droždí

100 ml vlažného mléka
50 g cukru

300 g hladké  mouky
s l

50 g másla
1 vejce

2 kg merun k
p l lži ky sko ice

Postup:

Droždí rozpustíme v mléce a dáme odležet. Smícháme mouku, cukr a špetku
soli, p idáme mléko s droždím, máslo, vejce a vytvo íme hladké t sto, které
necháme vykynout na dvojnásobek.
Z t sta pak vyválíme plát, dáme ho na vymazaný plech a obložíme p lkami me-
run k eznou plochou nahoru. Posypeme cukrem, sko icí a pe eme asi 40 minut.
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Jidáše
ZDROJ: http://www.victorie.cz

Ingred.:
½ kg polohrubé mouky
50 g cukru

2 žloutky
70 g tuku
20 g droždí

mléko
1 vejce na pot ení

med dle chuti
s l

Postup:

Cukr, tuk a žloutky ut eme, osolíme, p idáme mouku a vykynutý kvásek a zad -
láme tužší t sto, které necháme vykynout. Z t sta nakrájíme kousky, ze kterých
vyválíme tenké proužky a ty pak stá íme do spirály, pot eme vejcem a upe eme.
Teplé jidáše pokapeme medem a podáváme.
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Podvodnice
ZDROJ: http://www.victorie.cz

Ingred.:
300 g hladké mouky
200 g másla

4 lžíce mléka
20 g droždí

Postup:

Z mouky, másla, droždí a mléka vypracujeme t sto. To zabalíme do ubrousku a
necháme je ve studené vod  kynout asi 2 hodiny, až t sto vyplave na povrch. Pak
vybalené a pomou ené t sto rozválíme, vykrajujeme jakékoliv tvary a pe eme je
v dob e vyh áté troub .
Upe ené je ješt  teplé obalujeme v cukru s vanilkou.
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Kynuté buchty s náplní
ZDROJ: http://recepty.ekucharka.cz

Ingred.:
NA T STO:

400 g hladké nebo polohrubé mouky
30 g droždí

2 žloutky
40 g cukru krupice

250 ml vlažného mléka
špetka soli

60 g rozeh átého zchladlého másla
2 lžíce kandovaného ovoce
1 lžíce mléka

hladká mouka na vyválení t sta
150 g mou kového cukru na obalení

Postup:

Droždí rozdrobíme do hrnku, zasypeme lžící mouky, lžící cukru a zalijeme 2
lžícemi mléka. Vše rozmícháme a na teplém míst  necháme vzejít asi 15 minut.
Mouku prosijeme do mísy a p idáme k ní zbylý cukr, s l, máslo, žloutky, kvásek
a mléko. Propracujeme ve vlá né t sto, mísu zakryjeme ut rkou a dáme na 40
minut kynout.
Tvaroh vyšleháme se žloutkem, cukrem mlékem a máslem do hladka. Povidla
promícháme se sko icí, rumem, cukrem a perníkem.
Vál poprášíme moukou, t sto rozválíme a rozkrájíme na tverce. Do st edu polo-
viny tverc  dáváme po 1 lžíci tvarohové nápln , na druhou polovinu t sta nápl
povidlovou. Poté cípy protilehlých stran tverc  pe liv  stiskneme k sob .
Troubu p edeh ejeme na 180 stup . Peká ek vymastíme a klademe do n j vždy
po jedné bucht , kterou pot eme máslem. Mouku, máslo, cukr prsty promísíme v
drobenku a posypeme jí povrch buchet. Vložíme je do trouby a pe eme asi 30-35
minut.
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Posvícenské kolá ky
ZDROJ: http://recepty.ekucharka.cz

Ingred.:
500 g polohrubé mouky
200 g hladké mouky

špetka soli
100 g pískového cukru

citrónová k ra
100 g sádla
100 g másla

2 dl mléka
2 vejce a 1 žloutek
2 kosti ky droždí (po 42 g)

1 dl mléka
1 lžíce  cukru

1 lži ka mouky

Postup:

Mouku osolíme, zad láme vzešlým kváskem, p idáme vlažné mléko, rozpušt ný
tuk, vejce, žloutek a citrónovou k ru. Vypracujeme t sto a necháme vykynout.
Pak ho rozválíme, z kousk  t sta vytvarujeme malé kolá ky. Okraje pot eme
vejcem. Kolá ky naplníme nádivkami, posypeme drobenkou a upe eme dozlato-
va.
Maková nápl : rozemletý mák s mlékem pova íme asi 10 minut do zhoustnutí,
p idáme ostatní p ísady a promícháme.
Jable ná nápl : nastrouhaná jablka podlijeme lžící vody, pova íme a dochutíme.
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Sypané kolá ky
ZDROJ: http://recepty.ekucharka.cz

Ingred.:
600 g  polohrubé mouky

60 g cukru
240 g másla

3 žloutky
60 g kvasnic
¼ l mléka

vanilkový cukr
citrónová k ra

špetka soli
švestková povidla

200 g sm si mletého máku a cukru

Postup:

Z n kolika lžic teplého mléka, lžíce cukru, 2 lžic mouky a kvasnic umícháme
kvásek. Necháme jej chvíli na teplém míst  nakynout a pak do n j p idáme mou-
ku, cukr, vanilkový cukr, citrónovou k ru, rozpušt né prochladlé máslo a mléko,
v n mž jsme rozpustili s l a rozmíchali žloutky.
Vypracujeme t sto a necháme je vykynout. Z vykynutého t sta vyválíme po
ástech vále ky, které nakrájíme na kousky podle toho, jak velké chceme mít

kolá ky.
Z každého kousku ud láme kuli ku a na pomašt ném plechu nejprve prsty vy-
tvo íme kolá ek a pak v n m spodkem skleni ky nebo hrne ku vytla íme st ed,
který naplníme povidly a hust  posypeme suchým mletým mákem smíchaným s
pískovým cukrem. Kolá ky necháme na plechu znova vykynout a pak je pom r-
n  prudce pe eme.
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Jable ný kolá  s drobenkou
ZDROJ: http://recepty.ekucharka.cz

Ingred.:
NA KYNUTÉ T STO:

½ kostky droždí
250 ml mléka

80 g cukru
500 g mouky

špetka soli
100 g másla

2 vejce
NA OBLOHU:

1,5 kg kyselejších jablek
z 1 citronu š áva

3 lžíce strouhanky
2 lžíce cukru

NA DROBENKU:
125 g másla
200 g mouky
125 g cukru

Postup:

Z droždí, vlažného mléka a cukru p ipravíme kvásek. Z mouky, kvásku, cukru,
soli, zm klého másla a vajec vypracujeme t sto a necháme na teplém míst  ky-
nout až zdvojnásobí objem.
Jablka nakrájíme na centimetr široké m sí ky a promícháme s citrónovou š á-
vou. T sto prohn teme a rozprost eme na vymašt ný plech. Posypeme strouhan-
kou, poklademe dílky jablek a posypeme cukrem. P ikryjeme a necháme asi 30
minut odpo inout.
Troubu rozeh ejeme na 180 °C (horkovzdušnou na 160 °C). Rozpustíme máslo,
p idáme mouku a cukr, vypracujeme drobenku a necháme ji v lednici ztuhnout.
Posypeme jablka, pe eme v troub  asi 45 minut.
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Reve ové kolá e
ZDROJ: http://recepty.ekucharka.cz

Ingred.:
400 g polohrubé mouky

20 g droždí
80 g pískového cukru

120 ml mléka
s l

2 vejce
125 g másla
600 g reven
150 g cukru

tuk na plech
NA DROBENKU:

80 g tuku
80 g pískového cukru
80 g hrubé i polohrubé mouky

Postup:

Do mísy prosijeme mouku a uprost ed ud láme d lek, do kterého rozdrobíme
droždí. Posypeme je lži kou pískového cukru, zalijeme 2 lžícemi vlažného mlé-
ka, p ikryjeme a necháme vzejít kvásek.
Odd líme žloutky od bílk , žloutky rozkvedláme ve zbylém mléce. Ke kvásku
p idáme špetku soli, zbylý pískový cukr, mléko se žloutky a rozpušt né vlažné
máslo. T sto poprášíme lžící mouky, zakryjeme a necháme na teplém míst
vykynout.
Reve  oloupeme, nakrájíme na kole ka, spa íme, scedíme, necháme okapat a
promícháme se 150 g cukru.
Promneme p ísady na drobenku. Z vykynutého t sta ud láme bochánky, které
dáme na vymazaný plech. Dnem sklenice v nich vyhloubíme d lky, které napl-
níme revení a posypeme drobenkou. Okraje kolá k  pot eme rozšlehanými bílky
a pomalu pe eme dozlatova.
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Gorické štrukle smažené nebo va ené
ZDROJ: http://recepty.ekucharka.cz

Ingred.:
T STO:

500 g mouky
30 g droždí

1 lžíce cukru
2 lžíce másla

3 vejce
asi 1 ½ dl mléka

s l
NÁPL :

300 g jader vlašských o ech
100 g strouhanky

50 g másla
1 dl mléka

1 vejce
100 g rozinek
100 g cukru

Postup:

Droždí rozmícháme s lži kou cukru, 2 lžícemi mouky a 0,5 dl vlažného mléka,
necháme vzejít a spolu s vejci, cukrem, rozpušt ným máslem a mlékem je vmí-
cháme do osolené mouky. Vypracujeme hladké t sto, p ikryjeme, dáme kynout
na teplé místo a p ipravujeme nápl :
O echy umeleme, spa íme horkým mlékem, strouhanku osmažíme na másle,
smícháme s o echy, p idáme rozinky, cukr a vejce a vše dob e promícháme.
Vykynuté t sto rozválíme na plát o ší ce 15 cm a délce asi 35 cm a pot eme
náplní. Zavineme po délce, rukojetí m cha ky na každých 7-8 cm p itiskneme a
pak rozkrájíme. Štrukle na ezech stiskneme, aby se dob e slepily, a necháme
ješt  dokynout. Potom je bu  smažíme jako koblihy, anebo je uva íme ve slané
vod , posypeme strouhankou, p elijeme rozpušt ným máslem a zape eme v
troub .
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Dalmatský kolá
se svatojanským chlebem a fíky

ZDROJ: http://recepty.ekucharka.cz

Ingred.:
T STO:

1 kg polohrubé mouky
3 dl mléka
30 g droždí

80-100 g p epušt ného másla
80-100 g cukru

z 1 citronu k ra
vanilinový cukr

4-5 žloutk
špetka soli

NÁPL :
500 g mletého svatojanského chleba

mléko
500 g medu

z 1 citronu k ra
3 h ebí ky

špetka sko ice
500 g sušených fík
140 g mou kového cukru

1 vejce

Postup:

Droždí smícháme se lži kou cukru a 4 lžícemi vlahého mléka a necháme vzejít.
Kvásek nalijeme do mouky, p idáme oh áté zbylé mléko s máslem, cukrem,
citrónovou k rou, žloutky a osolíme. Promícháme, vypracujeme hladké t sto a
necháme v teple kynout (asi 2 hodiny).
Mezitím si p ipravíme nádivku: Mletý svatojanský chléb (dá se už koupit i u nás)
pova íme v mléce (podobn  jako mák), p idáme med, citrónovou k ru, tlu ené
h ebí ky, sko ici, drobn  nakrájené suché fíky a cukr, znovu asi 5 minut pova í-
me a dáme vychladit. Vykynuté t sto rozválíme asi na 5 mm tlouš ku, pot eme
po celé ploše vychladlou náplní, sto íme, vložíme do vymazané bábovkové for-
my a necháme znovu kynout v teple asi 1 hodinu. Pak t sto pot eme ušlehaným
vejcem, vložíme do p edeh áté trouby a pe eme p i 220 °C asi 1 hodinu. Vyklo-
píme a pocukrujeme.
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Šáte kové kolá e
ZDROJ: http://recepty.ekucharka.cz

Ingred.:
300 g hladké mouky
200 g polohrubé mouky

½ lži ky soli
100 g cukru

1 kostka droždí (42 g)
¼ l mléka

2 žloutky
2 lžíce sádla
2 lžíce másla

1 vejce na pot ení
marmeláda

NA DROBENKU:
3 lžíce hrubé mouky
2 lžíce cukru
1 lžíce másla

Postup:

Mouku prosijeme do mísy, osolíme, p idáme vykynutý kvásek z rozdrobeného
droždí, šálku teplého mléka a lžíce cukru, vmícháme zbytek teplého mléka, cukr,
žloutky a nakonec zm klé máslo a sádlo.
Nejprve v míse a pak na pomou eném vále vypracujeme hladké t sto, vrátíme ho
zpátky do mísy, posypeme trochou mouky, p ikryjeme ut rkou a necháme vyky-
nout na teplém míst . Pak t sto vyklopíme na pomou ený vál, poprášíme mou-
kou a vyválíme plát, který rozd líme rádlem na tvere ky. Do každého dáme
lži ku marmelády, protilehlé konce trochu povytáhneme a svážeme do šáte ku.
Kolá ky pot eme rozšlehaným vejcem a posypeme drobenkou. Necháme ješt
chvilku kynout a pe eme v p edeh áté troub  dozlatova.
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Kolá e
ZDROJ: http://www.cukrar.cz

Ingred.:
500 g hladké mouky
100 g polohrubé mouky
100 g cukru
100 g oleje

250 ml mléka
1 kostka droždí

2 žloutky
citrónová k ra

špetka soli

Postup:

Mouku prosejeme do mísy a ud láme d lek. Do d lku rozdrobíme droždí, posy-
peme špetkou cukru a m žeme nechat krátce rozpustit. Zalijeme malou ástí
vlažného mléka (zbytek mléka ponecháme stranou), prošleháme va e kou a
p imícháme malou ást mouky až vznikne ídké t sto, které necháme v teple
vykynout asi 10 minut. Mezitím dáme do zbytku mléka cukr, s l a citrónovou
k ru a vše rozpustíme a nah ejeme na teplotu 30 °C. Sm s p ilijeme do vykynu-
tého t stí ka - kvásku a spolu s olejem vypracujeme hladké nelepivé t sto. Ne-
cháme v teple vykynout. T sto dob e promícháme a op t necháme vykynout.
Hotové t sto nakrájíme na malé kousky ze kterých ud láme kuli ky. Pomocí
skleni ky nebo speciálního tvo ítka "ma káme" kolá ky, již na tukem pot eném
plechu, p ípadn  t sto do požadovaného tvaru tvarujeme prsty. Poté kolá e oz-
dobíme r znými druhy ovoce, nap . bor vky, meru ky, švestky apod. Rovn ž
m žeme pot ít povidlovou, makovou nebo tvarohovou náplní. Nazdobené zpra-
vidla sypeme drobenkou, necháme krátce v teple nakynout a pe eme v p ede-
h áté troub  p i teplot  180 °C do sv tle hn dé barvy.
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Kynuté t sto s majolkou
ZDROJ: http://www.recepty.cz

Ingred.:
400 g polohrubé mouky

2 žloutky
špetka soli
150 g majolky

NA KVÁSEK:
1 lžíce cukru

½ kostky droždí
¼ l vlažného mléka

Postup:

Z polohrubé mouky, špetky soli, žloutk , majolky a vzešlého kvásku vypracuje-
me vlá né t sto a necháme asi 3/4 hodiny kynout. Z tohoto t sta m žeme d lat
klasické buchty, kolá ky, pln né rohlí ky apod. Na plechu pot eme rozeh átým
máslem a pe eme v p edeh áté troub  dozlatova.
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Kynuté polštá ky s jablky
ZDROJ: http://www.recepty.cz

Ingred.:
500 g jablek
175 g cukru
250 g hladké mouky

1 lži ka sušeného droždí
300 ml smetany ke šlehání

1 vejce
1 žloutek

s l
tuk na smažení
mouka na vál

Postup:

Jablka roz tvrtíme, oloupeme, zbavíme jád inc  a nakrájíme je na kousky. Ty
dáme do hrnce spolu s 50 g cukru a 50 ml vody a p ivedeme k varu. Za ob asné-
ho míchání dusíme p i st ední teplot  asi 45 minut. Kompot pak necháme vy-
chladnout. Mouku smícháme s droždím a 75 g cukru. P idáme vejce, žloutek,
100 ml vlažné smetany a špetku soli. Vypracujeme hladké t sto, které p ikryjeme
a necháme 30 minut kynout. Znovu prohn teme, vyválíme a radýlkem vykrájíme
tvere ky. Ve vysokém hrnci nebo fritéze rozeh ejeme tuk na 180 °C. Nakrájené
tvere ky v n m smažíme dozlatova, vyjmeme a necháme okapat. Ješt  teplé je

posypeme zbylým cukrem. Zbylou smetanu ušleháme a promícháme s jablky.
Podáváme ke smaženým polštá k m.
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Rozinková hnízda
ZDROJ: http://www.pohankovymlyn.cz

Ingred.:
NA T STO:

500 g hladké mouky
42 g droždí
80 g mou kového cukru

200 ml mléka
1 vejce

80 g másla
1 citron

špetka soli
mouka na posypání válu

NA NÁPL :
100 g tuku k pot ení t sta
250 g rozinek

NA POLEVU:
125 g mou kového cukru

p l lži ky sko ice

Postup:

Mouku prosijeme do mísy a uprost ed ud láme d lek, do kterého rozdrobíme
droždí. Posypeme je 1 lžící cukru, rozmícháme s polovinou mléka a malým
množstvím mouky z okraj  d lku. P ikryjeme ut rkou a na teplém míst  nechá-
me asi 15 minut kynout. Citron omyjeme a k ru najemno nastrouháme. Tuk
rozpustíme ve zbylém mléce, p idáme cukr, vejce, s l a citr. k ru. Vzniklou
sm s p ilijeme do mouky s kváskem, vypracujeme a zhruba 30 minut necháme
kynout. T sto dob e prohn teme a na pomou n ném vále vyválíme do tvaru
obdélníku(30na50cm). Placku jemn  pot eme rozpušt ným tukem. Rozinky
rovnom rn  posypeme na t sto. Celou placku podéln  zarolujeme a ze vzniklé
rolády nakrájíme p ibližn  24 plátk . Takováto hnízde ka urovnáme t sn  vedle
sebe na tukem dom e vymazaný hlubší peká . Hnízda pe eme p ibližn  25-30
minut v p edeh áté troub  (200). Mezitím si ud láme polevu: mou kový cukr,
mletou sko ici a 3 lžíce vody umícháme dohladka. Polevou pot eme horký kolá
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Kynutý tá  s rybízem
ZDROJ: http://www.labuznik.cz

Ingred.:
1 hrnek celozrnné mouky
1 hrnek polohrubé mouky
1 hrnek namíchat pol. a cel. moukou

koriandr
s l
mléko
kvasnice
cukr

5 lžic oleje
DROBENKA:

máslo
mouka

cukr

Postup:

V míse promícháme mouku, zalijeme ji kváskem, p idáme koriandr, olej a s l.
idší t sto necháme nakynout a rozet eme na vymašt ný plech. Sypeme kom-

potovaným nebo zmrazeným ovocem a drobenkou.
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Strakonický kolá
ZDROJ: http://www.dobrutky.unas.cz

Ingred.:
400 g hladké mouky
120 g másla nebo Hery

80 g cukru
kosti ka droždí

2 dl mléka
1 vejce

špetka soli
lži ka strouhané citronové k ry

ze 4 lžic hrubé mouky drobenka
3 lžíce cukru

vrchovatá lžíce másla
tuk na plech

NÁPLN :
tvarohová s rozinkami
marmeládová ze švestek, jahod nebo t ešní
jable ná povidla
mletý mák va ený v mléce s cukrem.

Postup:

Mouku prosejeme do mísy, do d lku uprost ed rozdrobíme droždí, p idáme cukr
a teplé mléko. Mouku doplníme zbytkem cukru, solí, citrónovou k rou z dob e
omytého citronu, zad láme kváskem, p idáme vejce a zm klý tuk. Dob e vypra-
cované t sto necháme na teple vykynout. Mezitím si p ipravíme nápln . Tvaroh
umícháme s cukrem a vejcem, p idáme i rozinky. Marmeládu promícháme a je-li
hustá, z edíme ji va ící vodou. Mletý mák pova íme s mlékem a osladíme. Vy-
kynuté t sto rozprost eme na vymašt ný plech, pot eme nápln mi, posypeme
drobenkou a upe eme v p edeh áté troub .
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Povidlové kolá e s rumem
a nastrouhaným perníkem

ZDROJ: http://www.victorie.cz

Ingred.:
220 ml vlažného mléka
500 g polohrubé mouky

80 g cukru
30 g droždí

2 žloutky
špetka soli

80 g rozpušt ného másla
tuk na vyt ení plechu

1 vejce na pot ení
NÁPL :

200 g povidel
lžíce rumu

nastrouhaný perník

Postup:

Do 100 ml mléka p idáme lži ku cukru, lžíci mouky, rozdrobené droždí, zamí-
cháme a p ikryté dáme na teplé místo, aby vzešel kvásek. Mouku smícháme se
žloutky, špetkou soli, rozpušt ným máslem, kváskem, zbytkem vlažného mléka a
cukru. T sto po ádn  promícháme, zakryjeme a necháme nakynout. Rozmíchá-
me povidla a rum, zahustíme strouhaným perníkem. T sto na pomou eném válu
rozkrájíme na stejné dílky, ze kterých tvarujeme kuli ky. Plech vymažeme tu-
kem, dáme na n j kuli ky, v každé ud láme d lek, který naplníme povidly.
Okraje kolá  pomažeme rozšlehaným vejcem a necháme ješt  asi 10 minut
kynout. Pak vložíme do trouby vyh áté na 200 stup  a pe eme dozlatova.
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Makový nebo o echový závin
ZDROJ: http://www.adrikad.com

Ingred.:
60 dkg polohrubá mouka

3 žloutky
1 vejce

5 dkg cukru
12 dkg rozpuš. máslo

KVÁSEK:
0,75 dcl mléka
1 kostka droždí

4 dkg mouky

Postup:

Ud láme t sto až vykyne .Rozválíme t sto ,pot eme džemem posypeme hrozin-
kami,posypeme mákem smíchaným s cukrem sto íme ,dáme na vymazaný plech
a pe eme pomalu.Povrch pot eme žloutkem je pak jemn jší.Taky hrozinky se
m žou nechat namo it do rumu.
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Švestkový kolá  s mandlemi
ZDROJ: http://www.adrikad.com

Ingred.:
30 g kvasnic
80 g mou kového cukru

¼l vlažného mléka
500 g hladké mouky

špetka soli
trochu citrónové k ry
125 g rozpušt ného másla
1,5 kg švestek
100 g sekaných mandlí
150 g cukru

Postup:

Kvasnice rozpustíme v trošce cukru s n kolika lži kami vlažného mléka. Mouku
vsypme do zad lávací mísy,p idáme kvasnice,zbývající cukr, zbytek mléka, s l,
nastrouhanou citrónovou k ru a máslo. T sto opatrn  mícháme hn ta em ru ní-
ho mixéru. Hn teme dokud t sto není zcela hladké a nep ichytává se okraje za-
d lávací mísy. P ikryjeme a necháme 20 minut kynout. Švestky vypeckujeme.
Plech pot eme tukem. T sto položíme na plech a p itla íme okraje. Na t sto
pokladem švestky necháme dokynout 20 minut,potom pe eme. Cukr smícháme
se sekanými mandlemi a posypeme horký kolá .
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Š avnatý t íbarevný kolá
ZDROJ: http://www.adrikad.com

Ingred.:
1 kostka droždí

250 ml mléka
500 g polohrubé mouky

60 g másla
80 g cukru

špetka soli
1 vejce

NÁPL :
250 g tvarohu

50 g cukru
30 g polohrubé mouky

1 vejce
1 krabi ka makové nápln  (hotový výrobek)

250 g rybízové marmelády
NA SYPÁNÍ:

100 g másla
200 g hrubé mouky
100 g cukru

2 lžíce mléka

Postup:

Ud láme kvásek. Do v tší mísy dáme mouku,uprost ed vyhloubíme jamku a
nalijeme do ní mléko s nakynutým kváskem. Rozpustíme máslo a p ilijeme k
mouce, p idáme cukr, s l, vejce. Hn ta em zpracujeme všechny suroviny do
tužšího, ale pružného t sta. Mísu p ekryjeme ut rkou a necháme kynout 20 mi-
nut. Do mísy dáme tvaroh, p idáme cukr a vejce, metli kami šleháme tak dlouho,
až je tvarohový krém úpln  hladký, bez žmole k . Makovou nápl  p ipravíme
podle návodu. Pokud máme marmeládu p íliš hustou roz edíme ji lžící rumu.
Nakynuté t sto pot eme tvarohovou náplní,na ni lžící dáváme kousky máku a
marmelády. Celý kolá  necháme ješt  kynout dalších 20 minut.
Sypání: Do mísy dáme máslo, mouku, cukr a mléko. Rukama vymícháme syp-
kou hmotu. Sypáním rovnom rn  posypeme kolá  a dáme péci na 25 minut.
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Mou ník se zakysanou smetanou
ZDROJ: http://www.adrikad.com

Ingred.:
150 ml mléka

½ kostky droždí
250 g polohrubé mouky
110 g cukru

špetka soli
1 žloutek

25 g másla
750 g švestek

3 vejce
250 ml zakysané smetany
2 lžíce mou kového cukru

½ lži ky sko ice

Postup:

Ud láme kvásek. Do mísy nasypeme mouku,p idáme60 g cukru, s l, žloutek a
tuk a vše nakonec zalijeme mlékem rozmíchaným s droždím. Vypracujeme t sto
které necháme p l hodiny kynout na teplém míst . Švestky nakrájíme na m sí -
ky. T sto ješt  jednou prohn teme a vyložíme jím kulatou formu. Poklademe
švestkami. Do zakysané smetany vmícháme zbytek cukru a 3 vejce. Nalijeme na
ovoce. Kolá  pe eme asi 30 minut. Hotový posypeme mou kovým cukrem a
sko icí.
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Domácí buchty
ZDROJ: http://www.sk2.goo.cz

Ingred.:
700 g hladké mouky

2 vejce
150 g tuku

1 citrón
30 g droždí

100 g cukru
0,3 l mléka

špetka soli
TVAROHOVÁ NÁPL

250 g m kkého tvarohu
1 vejce

80 g cukru
2 lžíce rozinek
špetka muškátového o íšku

strouhaná citrónová k ra
MAKOVÁ NÁPL

100 g máku
3 lžíce cukru
2 lžíce strouhaného perníku

p l šálku mléka
3 lžíce rozinek

strouhaná citrónová k ra

Postup:

Droždí rozdrobíme do šálku teplého mléka, p idáme trochu cukru a lži ku hladké
mouky. Rozmícháme a necháme na teple vykynout. Do p esáté mouky p idáme
vejce, zbytek cukru a mléka, citrónovou k ru, s l, t etinu rozpušt ného tuku a
vykynutý kvásek. Pe liv  promícháme, propracujeme na vlá né t sto a necháme
na teple vykynout, což trvá asi hodinu. Vykynuté t sto dáme na pomou n ný vál,
rozválíme na slabší plát a rozd líme asi na 25 dílk . Dílky ješt  trochu roztla í-
me rukou a navršíme na nápln . Pe liv  zabalíme aby nápl  nevytékala. Buchty
skládáme do vymašt ného peká e a po okrajích je ješt  promaš ujeme. Buchty v
peká i necháme vykynout, na povrchu je pot eme tukem a ve vyh áté troub
upe eme do ervena. Prochladlé buchty vyklopíme a posypeme práškovým cuk-
rem. K domácím buchtám podáváme bílou kávu nebo aj.
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Makové šáte kové kolá e
ZDROJ: http://www.sk2.goo.cz

Ingred.:
250 g polohrubé mouky
120 g másla

2 vejce
3 lži ky cukru

10 g droždí
0,15 l mléka

špetka soli
mouka na vyvalování t sta
maková a tvarohová nápl

Postup:

áste n  zm klý tuk propracujeme na vále s 5 lžícemi proseté polohrubé mouky,
utvo íme 2 cm vysoký plochý tverec a dáme do lednice ztuhnout. Droždí rozd-
robíme do teplého mléka, p idáme cukr a trochu mouky, zamícháme a kvásek
necháme na teple vykynout. Do zbylé mouky p idáme 1 vejce, s l, vykynutý
kvásek a ze sm si vypracujeme hladké tažné t sto, p ikryjeme ut rkou a nechá-
me dob e vykynout.
Vykynuté t sto rozválíme na vále do tverce tak, aby se na okrajích zten ovalo.
Na st ed t sta položíme p ipravené tukové t sto, p eložíme cípy, zabalíme (jako
psaní ko milence), rozválíme na delší obdélník, t ikrát jej p eložíme a dáme do
chladu odpo inout. Vychladlé t sto rozválíme a p ekládáme ješt  dvakrát, pak
rozválíme na ten í plát, který rozd líme na 20 tvere k . Na jejich st edy nane-
seme st ídav  jednotlivé nápln , rohy natáhneme a ke st edu složíme, dáme na
plech, pot eme rozmíchaným vejcem a po vykynutí upe eme v troub  do erve-
na. Upe ené kolá e posypeme práškovým cukrem.
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Bavorské vdole ky
ZDROJ: http://www.sk2.goo.cz

Ingred.:
500 g polohrubé mouky
0,2 l mléka
25 g droždí

3 lžíce cukru
1 vejce
2 žloutky

60 g tuku
citrónová k ra

špetka soli
olej na smažení

NA ZDOBENÍ:
tvrdý tvaroh
marmeláda
šleha ka

Postup:

Droždí promícháme s cukrem, p idáme ást vlažného mléka, promícháme a
necháme na teple vykynout. Do proseté mouky p idáme vejce, žloutky, citróno-
vou k ru, rozpušt ný tuk, špetku soli, zalijeme zbylým mlékem a kváskem.
T sto promícháme, propracujeme na husto a necháme kynout asi 1 hodinu na
teplém míst . Vykynuté t sto dáme na pomou ený vál, vyválíme na siln jší plát,
a kulatým vypichova em vykrajujeme vdole ky, narovnáme na pomou ené prk-
no a necháme znova kynout. Vykynuté vdole ky smažíme zvolna na oleji po
obou stranách dozlatova. Usmažené vdolky necháme na míse trochu prochlad-
nout, pak je pot eme marmeládou, posypeme nastrouhaným tvarohem a zdobíme
šleha kou. Vhodným dopl kem je bílá káva nebo mléko.
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Recepty na výborné kolá ky bez kynutí
ZDROJ: http://www.ckrumlov.cz

Ingred.:
30 dkg výb rové polohrubé mouky
20 dkg selské hladké mouky
17 dkg rozpušt ného másla nebo Hery
3 lžíce sádla

3 celá vejce
špetka soli

KVÁSEK:
1 lžíce cukru
5 dkg droždí
8 lžic mléka

Postup:

Kváskem a rozpušt ným tukem zad láme t sto a ihned d láme malé kuli ky - asi
po 30 ks na 1 plech - celkem je jich asi 90 ks. Než ud láme poslední plech, ku-
li ky trochu zkynou, ud láme d lky na nápl , pot eme vají kem a naplníme
tvarohovou nebo i jinou náplní a posypeme drobenkou.
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Kynutý kolá  s jablky
ZDROJ: http://www.hera.cz

Ingred.:
3 hrní ky hladké mouky

½ hrní ku cukru krupice
250 ml mléka
100 g Hery

3 žloutky
40 g droždí

1 lžíce rumu
1 balí ek vanilkového cukru

s l
citronová k ra
sko icový cukr

500 g jablek

Postup:

Kvásek p ipravíme z droždí, které rozmícháme s lžící cukru, p idáme trochu
vlažného mléka a necháme na teplém míst  vykynout. Mouku prosejeme, p idá-
me cukr, žloutky, vanilkový cukr, špetku soli, nastrouhanou k ru z citronu, rum,
vlažné mléko a vykynutý kvásek. Vše zlehka promícháme a nakonec vlijeme
rozeh átou, ješt  vlahou Heru. Vypracujeme vlá né, hladké t sto a necháme na
teplém míst  kynout. Po vykynutí t sto zlehka propracujeme, vložíme do kulaté
formy a necháme znovu nakynout. Jablka oloupeme, zbavíme jád inc  a nakrá-
jíme na tenké plátky, které poklademe dokola na vykynuté t sto ve form  a po-
sypeme sko icovým cukrem. V elektrické troub  pe eme p i 200 °C asi 40 mi-
nut.
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Meru kový kolá
ZDROJ: http://www.hera.cz

Ingred.:
50 g Hera
1 ½ hrní ku hladké mouky

3 lžíce cukru mou ka
20 g droždí

100 ml mléka
1 vejce

špetka soli
NÁPL  :

200 g meru ek
DROBENKA:

½ hrne ku polohrubé mouka
½ hrne ku cukru krupice

50 g Hera
1 balí ek cukr vanilka

Postup:

Z droždí, lži ky cukru a poloviny vlažného mléka p ipravíme kvásek. Necháme
vykynout. Zm klou Heru ut eme s cukrem a vejcem. P idáme mouku, s l, kvá-
sek a zbylé vlažné mléko. Vypracujeme hladké t sto a necháme na teplém míst
vykynout. Poté rozválíme na plát asi 1 cm silný a dáme na pe icí plech. Nechá-
me znovu vykynout. Celou plochu t sta poklademe nakrájenými meru kami a
posypeme drobenkou. Tu p ipravíme smícháním mouky, cukru, vanilkového
cukru a zm klé Hery. V elektrické troub  pe eme p i 200 °C asi 30 minut. Po
vychladnutí nakrájíme na ezy.
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Ovocné kolá ky
ZDROJ: http://www.hera.cz

Ingred.:
100 g Hera

3 hrne ky hladké mouky
½ hrne ku cukru krystal

6 žloutk
50 g droždí

100 ml mléka
špetka soli

citrónová k ra
muškátový o íšek

NÁPL :
100 g Hera

½ hrne ku cukru mou ka
250 ml mléka

1 balí ek vanilkového pudinku
200 g kompotového ovoce

Postup:

T sto: Z droždí, ásti cukru a vlažného mléka p ipravíme kvásek. Mouku, cukr,
žloutky, teplé mléko, vykynutý kvásek a p ísady zlehka propracujeme a nakonec
p idáme rozeh átou, ješt  teplou Heru. Vypracujeme v hladké t sto a na teplém
míst  necháme vykynout. T sto rozd líme na kousky o hmotnosti 20 g. Vytvo-
íme kuli ky a necháme nakynout. Poté vytla íme do každé kuli ky d lek a

pot eme rozšlehaným vejcem. Aby se nám zachoval v kolá ku velký d lek, vtla-
íme do n j malou kovovou formi ku ve tvaru koší ku. V elektrické troub  pe-
eme p i 180 °C asi 15 minut. Po upe ení formi ku z d lku vyndáme a kolá ky

necháme vychladnout.
Nápl : Uva íme vanilkový pudink a necháme vychladnout. Aby se na pudinku
nevytvo il škraloup, pocukrujeme jej ješt  horký mou kovým cukrem. Chladný
pudink rozšleháme elektrickým šleha em a postupn  p idáváme zm klou Heru.
Šleháme asi 5 minut, až vznikne hladký krém. Naplníme do zdobícího sá ku s
hladkou trubi kou a plníme vychlazené kolá ky, které dále dozdobíme kompoto-
vým ovocem.
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Švestkový kolá
ZDROJ: http://www.hera.cz

Ingred.:
50 g Hera

1 ¾ hrne ku hladké mouky
2 polévkové lžíce cukru mou ka

20 g droždí
100 g mléka

1 ks vejce
špetka soli

švestky
1 balí ek cukru sko ice

Postup:

Z droždí, lži ky cukru a poloviny vlažného mléka p ipravíme kvásek. Necháme
vykynout. Zm klou Heru vyšleháme s cukrem a vejcem. P idáme mouku, s l,
kvásek a zbylé vlažné mléko. Vypracujeme idší t sto a necháme na teplém
míst  vykynout. Poté rozválíme na plát asi 1 cm silný a dáme na pe ící plech.
Necháme znovu vykynout. Celou plochu t sta poklademe p lkami švestek a
posypeme sko icovým cukrem. Tu p ipravíme z Hery, mouky, cukru a sko ico-
vého cukru. V elektrické troub  pe eme p i 220 stupních Celsia 30 minut.



35

O íškový (o echový) chlebí ek
ZDROJ: http://www.labuznik.com

Ingred.:
240 ml erstvého mléka
450 g polohrubé mouky

1 rovná L soli
3 rovné PL rozeh átého másla
2 rovné PL instantního droždí

40 g rozinek
60 g sekaných lískových o íšk  (vlašských o ech )

Postup:

Do formy vložíme všechny p ísady v zadaném po adí bez rozinek a o íšk . Zvo-
líme speciální program, tla ítkem START uvedeme do chodu. Asi po 15 minu-
tách zazní zvukový signál, tehdy p idáme rozinky a o íšky.
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Buchty od JANY
ZDROJ: http://www.rodina.cz

Ingred.:
500 g polohrubé mouky
100 g cukru
100 g rozeh átého prochladlého tuku (másla)

7 g sušeného droždí
2 žloutky

250 ml vlažného mléka
5 g soli

Postup:

Vše vložíme do pekárny a zapneme program T STO. Po vykynutí na válu roz-
válíme na cca 1,5 cm silnou placku, ze které krájíme tverce asi 10 cm velké. Na
n  klademe nápl  (já dávala povidla) a zabalíme. Uzav enou stranou vkládáme
do tukem vymazaného peká e, každou buchti ku po všech stranách pot eme
rozpušt ným tukem nebo máslem, aby se po upe ení dob e odd lovaly. Necháme
je ješt  chvilku (cca 10 minut) vykynout a potom pe eme v dob e vyh áté troub
nejd íve cca 10 minut p i 190 ºC, pak teplotu snížíme na cca 160 ºC a pe eme
ješt  asi 10 až 20 minut dor žova (mám horkovzdušku, tak si teploty kdyžtak
upravte).
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Babi in švestkový kolá
ZDROJ: http://www.zena-in.cz

Ingred.:
500 g mouka pšeni ná hladká

cca 70 g droždí
1 lži ka s l
10 dkg cukr mou ka - do t sta + 4 lžíce na drobenku

2 dcl olej rostlinný
3 ks žloutek - do t sta + 1 ks na pot ení
¼ l mléko polotu né

4 lžíce mouka pšeni ná polohrubá
asi 10 dkg máslo

podle pot eby švestky

Postup:

Smícháme mouku a s l. Do vlažného mléka dáme 1 lži ku cukru a droždí. Takto
p ipravený kvásek necháme vykynout na teplém míst . Do mouky p idáme zbylý
cukr (ješt  si 4 lžíce necháme na drobenku) a žloutky. Dolejeme vykynutý kvá-
sek a olej. Velice d kladn  promícháme a necháme kynout na teplém míst ,
posypané troškou hladké mouky a p ikryté ut rkou. Po vykynutí znova p emí-
cháme, t sto pak bude nadýchan jší. A necháme znova kynout. Mezitím si p i-
pravíme drobenku, smícháním 4 lžic polohrubé mouky, 4 lžic cukru a necelých
10 dkg másla. Drobenka by nem la být p íliš sypká. Vykynuté t sto si rozd líme
na 6 díl  a na vále posypaném moukou postupn  vyválíme 6 placek (každá veli-
kostí asi na polovinu pe ícího plechu). Plechy na pe ení vyložíme pe ícím papí-
rem, položíme vyválené t sto. Kraje t sta pot eme rozšlehaným žloutkem, po-
klademe celé ovocem a ovoce posypeme drobenkou. Pe eme asi p i 160 - 180
°C, každý plech asi 8 - 10 minut. Ihned po vytažení z trouby pot eme kraje roz-
pušt ným máslem.
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Buchty v bábovce
ZDROJ: http://www.zena-in.cz

Ingred.:

Ingredience:
300 g mouka pšeni ná hladká

p l kostky droždí
50 g cukr krupice

100 ml mléko polotu né
60 g máslo

špetka s l
1 žloutek

mouka pšeni ná polohrubá

Postup:

Mouku prosijeme do mísy, doprost ed rozdrobíme droždí, p idáme polovinu
cukru a s trochou vlažného mléka a mouky rozmícháme, mísu p ikryjeme. Máslo
rozeh ejeme a vyt eme jím bábovkovou formu. K vykynutému droždí p idáme
zbylý cukr, s l, žloutek a za postupného p idávání mléka a másla vypracujeme
t sto. Poprášíme moukou, p ikryjeme a dáme kynout. Vykynuté t sto p endáme
na vál, propracujeme je a nakrájíme na stejné menší kousky, které pokladene
nápln mi.
Nápln  p ipravíme z povidel, z tvarohu smíchaného s trochou cukru a z pomleté-
ho máku s cukrem.
Utvo íme buchti ky a klademe do formy tak, aby se nápln  st ídaly. T sto ne-
cháme ješt  10 minut kynout, potom formu vložíme do vyh áté trouby a upe e-
me. Upe ené necháme krátce prochladnout, vyklopíme na mísu a necháme úpln
vychladnout. Pocukrujeme.
Po rozkrájení jsou v každém dílku bábovky r zné nápln .
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Tvarohový kolá  se švestkami
ZDROJ: http://www.zena-in.cz

Ingred.:

Ingredience:
1 kostka Hera

4 ks vejce
250 g tvaroh
250 g mouka pšeni ná polohrubá
250 g cukr mou ka

1 balí ek prášek do pe iva
1 balí ek vanilkový cukr
asi ½ kg švestky

5 dkg mák

Postup:

T eme Heru s cukrem, p idáme vejce, tvaroh, vanilkový cukr a nakonec mouku s
práškem do pe iva. T sto p endáme na vymazaný a vysypaný plech, poklademe
hust  švetkami a posypeme hotovou makovou náplní nebo mákem smíchaným s
cukrem. Pe eme p i 200 °C dor žova.
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Pirožky s jablkovou náplní
ZDROJ: http://www.zena-in.cz

Ingred.:

Ingredience:
450 g mouka pšeni ná hladká
2 dcl mléko polotu né
10 g droždí

špetka s l
55 g máslo
2 ks vejce

300 g jablka
90 g cukr krupice

Postup:

P ipravíme kynuté t sto a rozválíme je. Tvo ítkem vykrájíme pirožky, tj. v tší
kole ka, které naplníme nádivkou. V p li je p eložíme dob e stiskneme okraje a
dáme na tukem pot ený plech. Necháme je asi p l hodiny kynout. Pak pirožky
pot eme vejcem a pe eme je ve vyh áté troub  20 až 25 minut. Je jich asi 20
kus .
Nápl : Jablka oloupeme, nastrouháme na tenké plátky a prosypeme cukrem.
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P lro ní kolá ky
ZDROJ: http://www.zena-in.cz

Ingred.:

Ingredience:
500 g mouka pšeni ná hladká
250 g máslo

2 ks vejce
40 g droždí

špetka s l
asi 1 dl mléko polotu né - na kvásek

1 balí ek prášek do pe iva
1 lži ka cukr krupice

cukr mou ka - na obalení kolá k
marmeláda-jakákoliv - na nápl

Postup:

Z droždí, cukru krupice a vlažného mléka zad láme kvásek. Posypeme hladkou
moukou, a dáme kynout na teplé místo.
Máslo necháme zm knout a vymícháme ho s vejci. P idáme mouku promíchanou
s práškem do pe iva, s l, nakonec vlijeme kvásek. Toto t sto už nesmíme nechat
vykynout!
Z t sta vyválíme placku asi 4 mm vysokou a rádýlkem nakrájíme na tvere ky o
rom rech cca 3x3 cm. Plníme r znou náplní a tvo íme šáte ky (rohy ohneme
doprost ed a stiskneme k sob ) a hned pe eme v horké troub  na plechu pokry-
tém alobalem asi 20 minut.
Ješt  teplé obalujeme v mou kovém cukru.
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eské buchty tvarohové
ZDROJ: http://www.dobrutky.unas.cz

Ingred.:
1 kg polohrubé mouky

200 g krupicového cukru
180 g másla

5 dl mléka
2 žloutky

70 g droždí
½ sá ku van.cukru

citrónová k ra
špetka soli

NÁDIVKA:
500 g tvarohu
100 g van. cukru

2 vejce
3 lžíce rozinek

Postup:

Z ásti vlažného mléka,droždí a lži ky cukru p ipravíme kvásek,smícháme ho z
moukou a žloutky,p idáme oba druhy cukru,rozeh áté máslo,špetku soli a ci-
tr.k ru,podle pot eby mléko. Vypracujeme vlá mé t sto a necháme 30 minut
kynout.Vytvo íme 25 placi ek,do st edu dáme lžíci nádivky(lze použít jakouko-
liv jinou) a t sto zabalíme do tvaru oválu.Urovnáme do peká ku a necháme ješt
30 minut kynout..Pak je pot eme po stranách rozpušt ným tukem a pe e-
me.Nejd íve zprudka a pak teplotu snížíme na 150stupn
Nádivka: žloutky ut eme s cukrem a tvarohem,p idáme rozinky,citr.k ru a na
zav r z bílk  ušlehaný sníh.
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Kolá ky
ZDROJ: http://www.dobrutky.unas.cz

Ingred.:
½ kg pol. mouky

2 majolky (malé vani ky)
1 žloutek

¼ l mléka
asi 8 kostek cukru

špetka soli
½ bal kvasnic

NÁPL :
kostka tvarohu

1 bílek
vanilk. cukr
rozinky

Postup:

Uhn teme t sto a necháme nakynout. Potom lžící ukrajuji malé bochánky, které
mírn  rozplácnu, dám tvarohovou nápl  a zamotám do kuli ky. Dám na plech,
tam mírn  rozplácnu, prstem v prost ed ud lám d lek do kterého dám trochu
marmelády a kope ek drobenky. Pe u v troub  do r žova.
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Moravské svatební kola ky
ZDROJ: http://www.dobrutky.unas.cz

Ingred.:
T STO:

½ kg hladké mouky (speciálky, nebo selské)
125 g másla (p lku kostky)
250 g ztuženého pokrm. tuku (100%)

3 žloutky

Postup:

Nejd íve si p ichystáme a vypracujeme všechny pot ebné v ci (kvásek, nádivku,
žmolenku, povidla a vají ka na potírání).
Ud láme kvásek, promícháme a necháme kynout. Je lepší jej dát do vyššího
hrnka, aby nep etekl (do litrového).
Tvaroh dáme do druhé mísy, p idáme ostatní sm si a nad láme si na talí  mok-
rýma rukama kuli ky velikosti vlašských o ech . V každé kuli ce by m la být
hrozinka. Pokud by byl tvaroh moc ídký, m žeme tam p idat trochu mouky,
pokud by byl zase hustý, p idáme vají ko.
Povidla si vložíme do umytého sá ku od mléka na kterém lehce odst ihneme
rožek. Nebo m žeme taky povidla dát na lži ku a klást je na kolá ky nožem. Pak
2 vají ka na potírání se lžící mléka rozšleháme t eba vidli kou, potíráme je na
plechu št te kem než na n j naklademe žmolenku.
T sto p ipravujeme naposled. Dáme do velké mísy mouku a po okrajích mísy
obsypeme špetkou soli. P idáme vykynutý kvásek, rozet ené máslo s tukem a se
žloutky. T sto dob e vypracujeme (nejlépe rukama) aby se nelepilo na mísu.
Hned m žeme za ít d lat, jak je t sto vypracované.
Lži kou vyhazujeme na vál malé stejné kousky t sta, které sploštíme a vložíme
kuli ku tvarohu a opatrn  zavineme. Tím zavinutým klademe kolá ky dolu na
dob e vymašt ný plech. Pak všechny ty kolá ky promá kneme shora pomou e-
ným prstem a do prohloubeniny vytla íme sá kem trošku povidel.
Pak št te kem namo eným ve vají ku pomažeme kolá ky ze všech stran. Já to
d lám tak, že uchopím kolá ek do 3 prst  a omo ím ho do vají ek a hned na n j
dám na každý špetku žmolenky a položím jej na plech.
Pe eme je na st ední teplot  v p edeh áté troub  a to tak dlouho až mají zlatou
barvu. Pokud se kolá ky otvírají, jsou špatn  zavinuté, nebo se pe ou p i vysoké
teplot .
Velmi moc záleží na vypracování t sta a taky na zavinutí kolá k . Doporu uji
použít erstvé kvasnice a domácí p kn  žlut  zbarvená vají ka.
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Babi iny kolá e
ZDROJ: http://www.dobrutky.unas.cz

Ingred.:
1 kg polohrubé mouky

6 žloutk  (nebo 4 žloutky a 1 vejce celé)
10 dkg cukru krupice
špetka soli

¼ l  mléka
½ kg tuku (1. díl nastrouhaný ztužený tuk, 2. díl máslo)

kostku droždí

Postup:

Z uvedených surovin vypracujeme t sto, necháme dob e vykynout.
Nápl  - tvaroh, mák, povidla, o echová nádivka, navrch drolenku
Pe eme pozvolna ve st edn  teplé troub
Teplé kolá e pocukrujeme sm sí mou kového a vanilkového cukru
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Jemný kolá  s t ešn ni
ZDROJ: http://www.ceskahospodynka.cz

Ingred.:
250 g hladké mouky
100 g tuku

30 g cukru
30 g droždí

1 žloutek
s l

100 ml mléka
500 g t ešní (tmavé a sv tlé)

mou kový cukr na posypání

Postup:

Droždí rozdrobíme do vlahého mléka, do kterého jsme p idali p l kávové lži ky
cukru, poprášíme trochou hladké mouky a necháme v teple zkynout. Vykynutý
kvásek p ilijeme k hladké mouce, p idáme cukr, žloutek, špetku soli a va e kou
vypracujeme hladké a lesklé t sto. P ikryjeme je ut rkou a necháme kynout.
Zatím si omyjeme t ešn  a necháme je odkapat. Vykynuté t sto rozprost eme na
malý plech (sta í kruhová kolá ová forma), povrch poklademe t ešn mi. Kombi-
nujeme sv tlé a tmavé t ešn  a vytvá íme z nich obrazec (hv zdici, koso tverec
apod.). Kolá  upe eme v p edeh áté troub . Hotový posypeme práškovým cuk-
rem s vanilkou. Je to ideální mou ník v období dostatku t ešní.
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Kolá ky za studena
ZDROJ: http://www.itcgroup.cz

Ingred.:
40 dkg hladké mouky
25 dkg másla

5 dkg mletého cukru
3 dkg kvasnic

s l
vanilkový cukr

2 žloutky
citronová k ra

1 ho icová sklenka mléka

Postup:

Do mouky nastrouháme máslo, p idáme ostatní p ísady, v etn  rozdrobeného
droždí. Mléko dáváme studené.Zad láváme ve er a necháme do rána v chladnu
kynout. Ráno vyválíme asi na p l cm silný plát, rozkrájíme na tvere ky. Nadí-
váme tvarohem, o echy, trnkama nebo mákem. Povrch p ed pe ením nepotíráme.
Drobenku p ipravíme z trošky hladké mouky, cukru a másla.
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Jablkový závin
ZDROJ: http://www.itcgroup.cz

Ingred.:
50 dkg hladké mouky

1 Hera nebo máslo
za 50 hal kvasnic
asi 1 /4 l mléka

Postup:

Vše zpracovat a dát asi na 2 hod do chladna odpo inout. Rozválet, naplnit a dát
péct
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Buchty - Honzovky
ZDROJ: http://www.itcgroup.cz

Ingred.:
KVÁSEK:

hrnek vlažného mléka
2 lži ky cukru

kvasnice
T STO:

0,5 kg hl. mouky
1-2 vají ko

cukr
vlažné mléko
olej

Postup:

Vše smícháme dohromady. T sto je lepší když je idší. Mouku m žeme vždy
postupn  p isypávat. Vypracujeme hladké jemné t sto – 10-15 minut. Necháme
kynout na dvojnásobný objem.
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Babi iny kolá e
ZDROJ: http://recepty.veruska.cz

Ingred.:
2 lžíce cukru

50 g kvasnic
0,5 kg hladké mouky

¼ l mléka
3 žloutky

1 dcl oleje
špetka soli

Postup:

Mléko oh ejeme, aby bylo vlažné. Nadrobíme do n j kvasnice, nasypeme cukr a
necháme chvíli odstát. Pak smícháme s oljeme a žloutky. P imícháme mouku a
trošku osolíme žloutky. Vymícháme do tuhého t sta. Necháme ustát. Pak tvo í-
me kolá ky, které plníme tvarohovou sm sí.
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T sto na vdolky, buchty a kolá e
ZDROJ: http://recepty.veruska.cz

Ingred.:
3 hrnky polohrubé mouky

6 lžic cukru
2 žloutky

6 lžic tuku
1 ½ polévkové lžíce droždí

špetka soli
1 hrnek mléka

citronová k ra
vanilkový cukr

Postup:

Droždí rozdrobíme do vlažného mléka, p idáme lžíci cukru, posypeme hladkou
moukou a necháme vykynout. Mouku smícháme se zbylým cukrem, solí, vanil-
kovým cukrem, citronovou k rou a vykynutým kváskem. Podle pot eby p idáme
ješt  vlažné mléko. Nakonec prohn teme s rozpušt ným vychladlým tukem tak,
aby se t sto nep ichytávalo na st ny mísy. Posypeme moukou, p ikryjeme ut r-
kou a necháme vykynout.
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Buchty bez tuku
ZDROJ: http://recepty.veruska.cz

Ingred.:
400 g hrubé mouky
400 g teplých va ených brambor

50 g cukru
s l
citronová k ra

z 50 g kvasnic kvásek
½ šálku vlažného mléka

máslo
olej

nápl  (tvarohová, maková, povidla)

Postup:

P ipravíme si kvásek z droždí, 2 lži ek cukru, 2 lži ek mouky a trochy vlažného
mléka. Do mísy prosijeme mouku a teplé strouhané brambory, p idáme s l, cukr,
strouhanou citronovou k ru a vykynutý kvásek. Podle pot eby p idáme ješt
vlažné mléko. T sto dob e propracujeme a dáme na 2 hodiny na teplé místo
vykynout. Pak jej rozválíme na vále, vykrajujeme tvere ky a plníme libovolnou
nádivkou tvarohová , maková , tvo íme buchti ky a klademe do vymazaného
peká e. Strany buchti ek pot eme rozpušt ným máslem. Chvilku ješt  necháme
kynout na peká i, pak pot eme na povrchu rozpušt ným máslem a pe eme v
dob e vyh áté troub .
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Jablkový kynutý kolá
ZDROJ: http://recepty.veruska.cz

Ingred.:
350 g polohrubé mouky
150 g rostlinného tuku

70 g cukru
2 vejce

40 g droždí
s l
mléko

NÁPL :
1 kg jablek

3 lžíce mletých o ech
1 sko icový cukr vanilkový

Postup:

Do mísy prosijeme mouku, doprost ed ud láme jamku, do které rozdrobíme
droždí, p idáme trochu cukru a ást vlažného mléka a zamícháme v ídkou kaši.
P ikryjeme a když kvásek vzejde, p idáme zbylý cukr, rozeh átý tuk, vejce, s l,
mléko a vypracujeme hladké nelepivé t sto. Necháme hodinu kynout. Pak pro-
pracujeme, rozd líme na dva díly. Jeden díl rozválíme na sílu 1 cm a dáme na
plech vymazaný tukem, posypeme strouhanými o echy, rozložíme stejnom rn
jablka rozkrájená na jemné plátky, posypeme cukrem a sko icovým cukrem.
Druhý díl rozválíme a položíme na jablka. Necháme chvíli nakynout, pak pot e-
me rozšlehaným vejcem. Pe eme v dob e vyh áté troub  30-40 minut.
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Šáte ky pln né
ZDROJ: http://recepty.veruska.cz

Ingred.:
500 g polohrubé mouky

1 vanilkový cukr
2 žloutky

250 g tuku
1 vejce

špetka soli
citronová k ra
maková, tvarohová nebo povidlová nápl

Kvásek:
¼ l mléka

2 lžíce cukru
60 g droždí

Postup:

Nejprve p ipravíme kvásek. Oh ejeme mléko, p idáme do n ho cukr, 1 lžíci
mouky a rozdrobíme droždí. Necháme kynout asi 5 minut na teplém míst . Me-
zitím do mísy prosijeme mouku, p idáme špetku soli, vanilkový cukr a citrono-
vou k ru. Pak vlijeme vykynutý kvásek, dob e promícháme, p idáme žloutky a
zm kly nebo lehce rozpušt ný, ale ne horký tuk. Vše dob e vymícháme va e -
kou, a pokud bude t eba, ješt  propracujeme rukama na pomou ené desce. T sto
hned použijeme, žádné další kynutí není t eba. Na pomou ené prkénko lžící
vykrojíme kousek t sta, vytvarujeme placi ky, lži kou doprost ed vložíme nápl ,
rohy trochu vytáhneme a uzav eme jako šáte ek. Kolá ky rozložíme na vymaš-
t ný plech, pot eme rozšlehaným vejcem a upe eme ve vyh áté troub .
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Tradi ní eské kolá e
ZDROJ: http://recepty.veruska.cz

Ingred.:
500 g polohrubé mouky

30 g droždí
80 g cukru krupice

50-80 g rostlinného tuku
1-2 žloutky

½ lži ky soli
¼ l mléka

tuk na vymazání
50 g rozinek
50 g loupaných mandlí

Postup:

Všechny p ísady na t sto by m ly mít pokojovou teplotu. Z mléka odebereme asi
p l šálku a oh ejeme, aby bylo vlažné. P idáme lži ku cukru, rozdrobené droždí
a necháme chvilku kynout. Do mísy prosijeme mouku, p idáme kvásek, s l,
rozpušt ný vychladlý tuk, žloutky, zbylé mléko a cukr a zad láme vlá né t sto.
Propracujeme va e kou, p ikryjeme ut rkou a dáme na 1 ½ hodiny kynout na
teplé místo.
Mezitím p ipravíme nápl . Na tvarohovou ut eme tvaroh s ostatními p ísadami.
Na makovou nejprve mléko s mákem p ivedeme k varu a 5 minut pova íme, pak
p idáme cukr a necháme vychladnout. Z t sta skleni kou vykrájíme kole ka,
která poklademe náplní a ozdobíme rozinkami a mandlemi. V p edeh áté troub
pe eme na vymazaném plechu do sv tlehn da (180 stup ).
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Meru kový kolá
ZDROJ: http://www.hobbyzahrada.cz

Ingred.:
Na kynuté t sto:

375 g polohrubé mouky
1/8 až ¼ litru mléka

½ kostky (25 g) droždí
75 g cukru

špetku soli
75 g másla nebo rostlinného tuku

tuk na vymazání plechu
Na nápl :
3 balí ky (po 250 g) netu ného tvarohu

3 polévkové lžíce mléka
100 g cukru

2 polévkové lžíce Solamylu
2 vejce
1 velkou konzervu (850 ml) meru kového kompotu

Postup:

Do mísy nasypeme mouku a uprost ed vyhloubíme d lek. Zah ejeme si 1/8 litru
mléka, ve kterém rozpustíme droždí. Vlijeme je do d lku a smícháme s troškou
mouky. Po okrají d lku rozd líme cukr, s l a zm klý tuk a vše zpracujeme do
hladka. T sto necháme kynout na teplém míst  30 až 40 minut.
Smícháme tvaroh. mléko. cukr, Solamyl a vejce a t eme, dokud nevznikne hustý
krém. Necháme okapat meru ky.
Na drobenku zah ejeme tuk. Do mísy dáme mouku, cukr, s l a sko ici. P ilijeme
tuk a hn teme tak dlouho, až vzniknou drobné hrudky.
Potom t sto znovu d kladn  prohn teme a vyválíme na vymašt ném plechu.
Necháme je 5-10 minut kynout. Pot eme je tvarohovou náplní, dáme na n  p lky
merun k a posypeme sko icovou drobenkou. V p edeh áté troub  (sporák 225
°C/plyn 3) pe eme 30-40 minut.
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Babi in bor vkový kolá
ZDROJ: http://mujweb.cz/www/e-recept

Ingred.:
250 g polohrubé mouky
150 g tvrdého nastrouhaného tvarohu
1/8 l mléka

1 žloutek
30 g másla
10 g práškového cukru
10 g droždí

s l

Postup:

Ud láme si kvásek. Do zad lávací mísy dáme mouku, trochu osolíme, žloutek,
cukr a rozpušt né máslo, p idáme vykynutý kvásek a mléko a zapracujeme hlad-
ké t sto, které necháme v teple vykynout. Mezitím nastrouháme tvrdý tvaroh a
opláchneme bor vky, které necháme dob e okapat. P ipravíme si rendlík (jako
malá dortová forma), ten vymažeme máslem a vysypeme moukou. Vykynuté
t sto na pomou n ném válu vyválíme tenkou placku. Dáme ji do rendlíku, p i-
plácneme ke st nám a zbytek, který visí p es okraj, zatím necháme tam kde je.
Na dno nasypeme rozstrouhaný tvaroh, který jsme p ed tím pocukrovali a poka-
peme máslem. Bor vky, které zatím oschly, také pocukrujeme a navršíme až k
okraji rendlíku. A te  p ijde na adu p evislé t sto, jímž bor vky p ekryjeme tak,
že necháme volný jen st ed velký asi jako posvícenský kolá ek. Dáme péct. P ed
koncem pe ení, když okraj p kn  zr žoví, pomažeme máslem. Také se m že
pomazat rozkvedlaným žloutkem.
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Ovocný chlebí ek
ZDROJ: http://mujweb.cz/www/e-recept

Ingred.:
600 g mouky

1 kostka droždí
40 g cukru
3/8 l vlažného mléka

špetka soli
30 g másla s pokojovou teplotou

Nápl :
250 g sušených švestek
250 g sušených merun k
250 g sušených hrušek
250 g vypeckovaných datlí

1 ½ - 2 l vody
100 g vlašských o ech
100 g lískových o ech

50 g kandované pomeran ové k ry
50 g kandované citrónové k ry

100 g rozinek
150 g cukru

½ lži ky anýzu
1 lži ka sko ice

8 lžic rumu
špetka mletého h ebí ku a nového ko ení

Postup:

Den p edem dáme ovoce do mísy a zalijeme ho teplou vodou. P ikryté necháme
na noc namo ené. Další den vodu slijeme, ovoce necháme okapat na sítu a roz-
prost eme na ut rku. Ovoce nakrájíme na malé kosti ky a op t je dáme do mísy.
O echy a ob  kandované k ry nakrájíme na malé kosti ky a dáme k ovoci. P i-
dáme rozinky, cukr, ko ení a p ípadn  alkohol. Dob e promícháme, p ikryjeme a
necháme aromatizovat, dokud není t sto hotové. Mouku dáme do mísy.Do d lku
uprost ed dáme droždí. Promícháme s 1 lžící cukru a asi polovinou mléka, až se
droždí rozpustí. P ikryté necháme kynout asi 15 minut na teplém míst . P idáme
zbývající cukr, mléko, s l a nadrobno nakrájený tuk a zpracujeme na vlá né
t sto. Pokud je moc m kké, p ihn teme trochu mouky. P ikryté t sto necháme
asi 45 minut kynout. T sto rozp líme, rukama prohn teme jednu polovinu s
ovocem. Druhou polovinu vyválíme na vále poprášeném moukou tence na dva
asi 25x35 cm velké obdélníky. Z ovocného t sta zformujeme dva podlouhlé
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chleby a každý položíme doprost ed t stových plátk . Okraje t sta pot eme vo-
dou. T sto p ehneme p es chléb a okraje dob e zmá kneme. Ovocné chlebí ky
položíme švem dol  na p ipravený plech. Zakryjeme ut rkou a op t necháme 2
hodiny kynout. Troubu p edeh ejeme na 180 stup  Celsia, chlebí ky pot eme
vlažnou vodou a pe eme asi 1 hodinu 20 minut. Chlebí ky necháme vychlad-
nout, dob e zabalíme a necháme nejmén  14 dní uležet.
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Rumový kolá  s pomeran i
ZDROJ: http://mlsounek.blueweb.cz

Ingred.:
T STO:

350 g hladké mouky
125 ml mléka
1 bal. sušeného droždí

4 vejce
70 g másla
70 g cukru

POLEVA:
75 ml pomeran ové š ávy

40 g cukru
50 ml rumu

OZDOBENÍ:
250 ml smetany ke šlehání

2 malé pomeran e
50 g ho ké okoládové polevy

Postup:

Na t sto uhn teme všechny p ísady. P ikryté t sto necháme na teplém míst
kynout, až nabude na objemu. Dob e vymažeme rozevírací formu o pr m ru 26
cm. T sto do ní vložíme a p ikryté necháme 30 minut kynout. Troubu p edeh e-
jeme na 200 °C (horkovzdušnou na 180 °C). Formu dáme do trouby a kolá
dozlatova pe eme asi 25 minut. Ješt  teplý jej uvolníme z formy a necháme na
kuchy ské podložce vychladnout.
Na polevu sva íme pomeran ovou š ávu s cukrem. P imícháme rum. Kolá  pro-
pícháme špejlí a pokapeme horkou š ávou. Na ozdobení ušleháme smetanu a
naneseme ji doprost ed kolá e. Pomeran e omyjeme horkou vodou, ot eme a
nakrájíme na plátky. Kolá  jimi ozdobíme. V horké vodní lázni rozpustíme o-
koládovou polevu a vidli kou na kolá i vytvo íme nitkový vzor.
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Pudinkový kolá
ZDROJ: http://mlsounek.blueweb.cz

Ingred.:
500 g polohrubé mouky

1 balí ek sušeného droždí
70 g krystalové cukru

1 vanilkový cukr
½ lži ky soli

70 g másla
1 vejce

2,5 dl mléka
KRÉM:

1 l mléka
80 g pudinkového prášku s vanilkovou p íchutí

100 g cukru
POLEVA:

100 g okolády na va ení
70 g ztuženého pokrmového tuku

Postup:

Prosátou mouku dáme do mísy, smícháme s droždím, krystalovým a vanilkovým
cukrem, solí, vejcem, p idáme vlažné mléko a vypracujeme hladké t sto. P ikry-
jeme ubrouskem a teplém míst  necháme vykynout.
Vykynuté t sto na pomou eném vále prohn teme, dv  t etiny t sta rozválíme,
dáme na vymašt ný plech tak, aby okraje p e nívaly. Pot eme vychladným kré-
mem, zbylé t sto rozválíme na tenký plát a opatrn  pomocí vále ku jím p ekry-
jeme krém. Okraje t sta stla íme, aby krém nevytekl. T sto propícháme vidli -
kou a n kolik minut ješt  necháme kynout.
Upe eme ve vyh áté troub . Vychladlý kolá  pot eme okoládovou polevou.
P íprava krému:
Ve 2 dl mléka rozmícháme pudinkový prášek. Zbylé mléko s cukrem uvedeme
do varu, vmícháme pudink a uva íme hustý krém. Za ob asného míchání nechá-
me vychladnout.
P íprava polevy:
Do kastr lku dáme okoládu rozlámanou na kousky a pokrmový tuk. Za stálého
míchání rozpustíme ve vodní lázni. Ob as až do vychladnutí promícháme.
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Meru kový kolá
ZDROJ: http://www.pekarnabonner.cz

Ingred.:
4 vejce

350 g mou kového cukru
350 g polohrubé mouky

0,25 l šleha ky
1 prášek do pe iva

500 g merun k

Postup:

Vejce, cukr, mouku s práškem do pe iva a šleha ku d kladn  vymícháme.
Hmotu nalijeme na vymazaný a moukou vysypaný plech. Poklademe rozp le-
nými nebo roz tvrcenými meru kami, posypeme vanilkovým cukrem a u pe e-
me.
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Buchty
ZDROJ: http://www.pekarnabonner.cz

Ingred.:
100 g Hery
100 g mou kového cukru
500 g hladké mouky

2 žloutky
¼ l mléka

30 g droždí

Postup:

Heru ušleháme s cukrem a žloutky. P idáme hladkou mouku, vlažné mléko a
kvásek z droždí a trochy mléka. T sto d kladn  vypracujeme a necháme vyky-
nout. Potom rozválíme na pomou eném vále, plát t sta rozd líme na tverce,
které plníme nádivkou a zabalíme. Pe eme na plechu vyloženém pe ícím papí-
rem, v elektrické troub  na 200 °C p ibližn  20 minut. B hem pe ení potíráme
mašlova kou namo enou v oleji. P i pe ení v plynové troub  pe eme zpo átku
mírn , jakmile buchty vykynou, zvýšíme teplotu. Pe eme cca 30 minut.
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Kynutý cibulový kolá
ZDROJ: http://www.floranazahrade.cz

Ingred.:
400 g polohrubé mouky

1 lži ka soli
20 g droždí

1 lži ka cukru
0,24 l mléka

1 vejce
2 lžíce oleje

NÁPL :
1 500 g cibule

1 pór
200 g prorostlé uzené slaniny

4 lžíce vody
s l
mletý erný pep

0,25 l kyselé smetany
1 vejce

250 g tvrdého sýru

Postup:

Mouku smícháme se solí, ud láme d lek, rozdrobíme droždí, posypeme cukrem,
zalijeme vlažným mlékem a necháme vykynout. P idáme vejce, olej a vypracu-
jeme vlá né t sto. P ikryjeme ut rkou a necháme vykynout. T sto roztáhneme na
vymašt ný plech, rovnom rn  rozet eme nápl  a ješt  patnáct minut necháme
kynout. Vložíme do trouby vyh áté na 200 °C a upe eme dozlatova. Nápl : Sla-
ninu nakrájíme na nudli ky, rozškva íme, p idáme cibuli nakrájenou na tenká
kole ka, podusíme, podlijeme vodou, posolíme, oko eníme a necháme vychlad-
nout. Zalijeme smetanou rozšlehanou s vejcem, solí, nastrouhaným sýrem a
promícháme.
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Ned lní kolá e
ZDROJ: http://www.nadoma.cz

Ingred.:
500 g polohrubé mouky

30 g droždí
1 lžíce rumu
špetku soli
100 g pískového cukru

¼ l mléka
2 žloutky

100 g Rama Creme Bonjour máslová pochoutka
1 vejce na pot ení

r zné nápln  - tvaroh, mák atd.

Postup:

Mouku dáme do mísy a ud láme doprost ed d lek, do kterého rozdrobíme drož-
dí, zasypeme trochou cukru a zalijeme n kolika lžícemi vlahého mléka. Po vy-
kynutí kvásku p idáme zbylé mléko s rozšlehanými žloutky, cukr, rozeh átou
Ramu, rum, s l a dob e vypracujeme - necháme kynout. Z vykynutého t sta
vykrajujeme lžící menší kousky, které v ruce vypracujeme v malé kuli ky, ty
vkládáme na plech vyložený pe ícím papírem dostate n  daleko od sebe. Potom
si vezmeme skleni ku a dnem namo eným v mouce vytvo íme do kuli ek d lky,
které plníme r znými nádivkami - tvarohová, maková, o echová atd., necháme
ješt  trochu kynout, poté pot eme rozšlehaným vejcem a pe eme ve vyh áté
troub  dozlatova. Já používám horkovzdušnou troubu a kolá e pe u tak kolem
180 °C.
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Výborné kolá ky
ZDROJ: http://www.nadoma.cz

Ingred.:
0,5 kg polohrubé mouky
5 dkg droždí

1 lžíce cukru
1 lžíce rumu

 špetku soli
¼ l mléka

2 vejce

Postup:

Vše smícháme, nenecháme kynout. Ihned vyválíme plát a vykrajujeme kole ka
( tvere ky) a plníme r znými nápln mi (marmeláda, mák, tvaroh, jablka, povi-
dla). Teplá obalíme v cukru.
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Dukátové buchti ky
 s vanilkovým krémem

ZDROJ: http://www.nadoma.cz

Ingred.:
500 g polohrubé mouky

30 g cukru
30 g droždí

200 ml mléka
4 žloutky

100 g másla
50 g rozinek

špetku soli
Vanilkový krém:

300 ml mléka
2 žloutky

½ sá k  vanil.pudingu
1 sá ek vanilkového cukru
3 lžíce cukru

Postup:

Mouku prosejeme do mísy, p idáme cukr a osolíme. Uprost ed ud láme d lek,
rozdrobíme do n j droždí, p idáme trochu cukru, zalijeme n kolika lžícemi vlaž-
ného mléka a posypeme moukou. Po vykynutí smícháme s moukou, p ilijeme
mléko, p idáme rozeh áté máslo, žloutky a cukr. Zpracujeme vlá né t sto, vmí-
cháme omyté a osušené rozinky a necháme kynout. Pak z t sta vyválíme asi 2
cm vysoký plát a krájíme asi 2 cm tverce, zakulatíme je, rovnáme do dob e
vymašt ného peká e a pot eme rozpušt ným máslem, aby se p i pe ení neslepi-
ly. Necháme vykynout. Pe eme ve st edn  vyh áté troub  dozlatova. Podáváme
polité vanilkovým krémem.
Vanilkový krém: v troše studeného mléka rozmícháme vanilkový puding, p idá-
me zbytek mléka, cukr, vanilkový cukr a rozšleháme se žloutky. Ve vodní lázni
umícháme v hustý krém.
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Viš ové buchty - Slintáky
ZDROJ: http://www.nadoma.cz

Ingred.:
500 g polohrubé mouky
150 g Rama Classic máslo

80 g cukru krupice
1 balení sušeného droždí

2 vejce
¼ l mléka

erstvé višn
sko icový cukr
na vymašt ní peká e olej

Postup:

Do mouky, cukru a droždí p idáme rozpušt né vychladlé máslo Rama Classic,
vejce a vlažné mléko. Smícháme a vytvo íme vlá né hladké t sto, které se nele-
pí. Necháme kynout. Vykynuté t sto rozd líme asi na 20-25 dílk  a z každého
ud láme "bochánek", pak z n j ud láme placku a p idáme višn  (mohou být
vypeckované) a lži ku sko icového cukru. Zabalíme a vložíme na peká , kam
jsme si nalili trochu oleje. Každou buchtu klademe t sn  vedle sebe a vždy u
hran pomastíme olejem z peká e. Když máme peká  plný, pot eme olejem ješt
povrch buchet a dáme na st ední teplotu do trouby. Zlatavé vyndaváme.
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Beigli
ZDROJ: http://www.nadoma.cz

Ingred.:
50 g Hera
1 kg hladké mouky

3 dkg droždí
2 vejce

6 dkg cukru krupice
4 dcl mléka

1 špetku soli
1 špetku sko ice

citrónová k ra

Postup:

Z droždí, ásti cukru a ásti vlažného mléka p ipravíme kvásek. Do rendlíku
dáme Heru, zbylý cukr, mírn  nah ejeme, rozmícháme a p idáme s l, vejce,
sko ici, citr. k ru, zbytek mléka, mouku a kvásek. Vše dob e propracujeme na
vlá né t sto a necháme kynout. Potom t sto rozd líme na 6 stejn  velkých díl ,
které vyválíme do obdélník . Mažeme o echovou nebo makovou nádivkou a
svineme jako závin. Vále ky z t sta dáme na Herou vymazaný plech, ve v tší
vzdálenosti od sebe. Každý válec propíchneme na t ech místech, pot eme rozšle-
haným vejcem a necháme kynout. Vykynuté ješt  jednou pot eme a pe eme v
mírn  vyh áté troub .
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Cukrové motánky
ZDROJ: http://www.nadoma.cz

Ingred.:
10 g erstvého droždí

100 ml vlažného mléka
na špi ku nože soli

40 g cukru
200 g hladké mouky

40 g zm klé Rama máslové
1 malé vejce

Na pot ení a ozdobu
20 g Rama máslová
30 g cukru

1 balí ek vanilkového cukru

Postup:

Droždí rozdrobíme a rozpustíme v mléce. P idáme 1 lži ku cukru, s l a v tší ást
mouky a vše propracujeme. Necháme kynout asi 30 minut. Tuk ut eme se zby-
lým cukrem a vejcem do p ny. P idáme do nakynutého t sta a zapracujeme
zbylou mouku. T sto rozd líme na 10 kus  a ty vytvarujeme asi na 30 cm dlou-
hé, na prst silné vále ky. Konce obto íme kolem sebe, aby vzniklo oko. Nasklá-
dáme na plech vyložený papírem na pe ení a necháme p ikryté 30 minut kynout.
Troubu p edeh ejeme na 250 °C. Motánky dáme do trouby na st ední polohu a
pe eme asi 10 minut. Mezitím rozpustíme máslo. V hlubokém talí i smícháme
cukr s vanilkovým cukrem. Hotové motánky pot eme rozpušt ným máslem a
obalíme v cukru.
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Jablkové lívane ky
ZDROJ: http://www.nadoma.cz

Ingred.:
½ l mléka

2 ks vejce
4 dkg droždí

s l
cukr

¼ kg mouky
4 ks nastrouhaná jablka

Postup:

Mléko, vají ka, droždí, s l, cukr, mouku a jablí ka smícháme a necháme kynout.
Upe eme a posypeme cukrem a sko icí. M žeme doplnit džemem nebo tvaro-
hem se šleha kou.
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Pagá iky
ZDROJ: http://recepty-maggi.centrum.cz

Ingred.:
80 g droždí

400 g polohrubé mouky
250 g rozemletých škvark

4 žloutky
1 šálek smetany
200 ml bílého p írodního vína

s l
1 vejce na pot ení

Postup:

Z droždí a trochy vlažné vody ud láme kvásek. P idáme mouku, škvarky, žlout-
ky, smetanu, víno, s l a vypracujeme t sto. To rozválíme, složíme do šáte ku,
op t rozválíme a totéž opakujeme n kolikrát. Z placky 0,5 cm silné skleni kou
vykrajujeme kole ka, naskládáme je na plech a necháme kynout asi 3 hodiny.
Nakonec pagá iky pot eme rozšlehaným vejcem a ve vyh áté troub  pe eme.
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Ferdinandky
ZDROJ: http://recepty-maggi.centrum.cz

Ingred.:
400 g polohrubé mouky

3 žloutky
1 lžíce másla
2 lžíce cukru

s l
3 dkg droždí
2 dcl mléka

100 g másla
100 g práškového cukru

1 vanilka

Postup:

Z mouky, žloutk , cukru, droždí, soli a teplého mléka vypracujeme vlá né t sto.
Když se už nelepí na ruku, p ikryjeme ho a necháme vykynout. Vykynuté t sto
rozválíme a na vále posypaném moukou na obdélník, pot eme sm sí z másla,
cukru a vanilky, srolujeme a pokrájíme na 3 cm široké kousky. Dáme je do vyš-
šího vymašt ného peká e trochu dále od sebe, chvíli necháme kynout a dáme
péct. Po 15 minutách polijeme oslazeným mlékem a dope eme.
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Barevný tutti-frutti kolá
ZDROJ: http://recepty-maggi.centrum.cz

Ingred.:
7 g sušeného droždí

425 g polohrubé mouky
1 špetka soli

80 g cukru
1 vejce

z 1 citrónu k ra
100 g másla

250 ml mléka
850 ml kompotu (ovocný koktejl)
425 ml t eš ového kompotu
425 ml viš ového kompotu

tuk na plech
40 g mandlových lupínk

Postup:

Droždí, mouku, s l, 50 g cukru, vejce a k ru smícháme. Asi 50 g tuku rozpustí-
me, p idáme mléko a p ilijeme k mou né sm si a vypracujeme hladké t sto.
Zakryjeme a necháme na teplém míst  asi 45 minut kynout.
Kompoty necháme okapat, t ešn  a višn  odpeckujeme. Kynuté t sto vyválíme
na vymazaném plechu a necháme kynout dalších 15 minut. T sto poklademe
ovocem, posypeme zbylým cukrem a mandlemi. Zbylý tuk nakrájíme na vlo ky
a rozložíme na kolá . Pe eme v p edeh áté troub  na 200 stup  20-25 minut.
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Jable ný kolá  s o íšky
ZDROJ: http://recepty-maggi.centrum.cz

Ingred.:
250 ml mléka

42 g droždí
225 g cukru
500 g polohrubé mouky

1 špetka soli
2 vejce

z 1 citrónu k ra
125 g másla
1,5 kg kyselejších jablek

125 ml smetany
tuk na plech
mouka na vál

100 g lupínk  lískových o íšk
1 lžíce rozinek

Postup:

Mléko oh ejeme. Droždí smícháme s ½ lži kou cukru a trochou mléka. P ikry-
jeme a necháme kynout na teplém míst . Mouku, 100 g cukru, s l, 1 vejce a k ru
dáme do mísy. 100 g tuku rozpustíme ve zbylém mléce a zamícháme do mouky.
P idáme kvásek a vypracujeme t sto, které necháme kynout asi 30 minut. Jablka
roz tvrtíme, odstraníme jád ince a nakrájíme na kousky. Citrónovou š ávu, 125
ml vody a 50 g cukru p ivedeme k varu, vložíme jablka a pod pokli kou dusíme
6-8 minut. Kousky jablek necháme na sítu okapat a vychladnout. Smetanu ušle-
háme s 50 g cukru a zbylým vejcem. T sto ješt  jednou prohn teme, rozp líme a
na pomou n ném vále vyválíme. Jednu ást rozložíme na vymazaný plech, oblo-
žíme jablky a zakryjeme druhým dílem. Lžící do t sta ud láme d lky a naplníme
je smetanou. Kolá  posypeme lískovými o íšky, rozinkami a zbylým cukrem.
Zbylý tuk nakrájíme na vlo ky a rozložíme na povrch. Kolá  pe eme v p ede-
h áté troub  na 200 stup  asi 30 minut dozlatova.
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Kolá  s rebarborou
ZDROJ: http://recepty-maggi.centrum.cz

Ingred.:
75 g tuku na pe ení (hera)

200 ml mléka
3 vejce

200 g cukru
1 špetka soli
z citrónu nastrouhaná kúra

375 g hladké mouky
25 g droždí

1 zakysané smetany

Postup:

Za neme min. 12 hodin p ed pe ením - rebarboru oloupeme, nakrájíme na špa-
lí ky, hodn  posypeme cukrem a necháme p es stát. Po 12 - 24 h š ávu slijeme.
P ipravíme si kynuté t sto na jeden plech - rozpustíme heru, p idáme mléko, 1
vejce, 75 g cukru, špeti ku soli, nastrouhanou k ru z dob e omytého citronu a
hladké mouku. Vše zad láme s kváskem z 25 g droždí. T sto necháme 20 minut
kynout, pak prohn teme a znovu necháme 20-30 minut kynout. Pak t sto vyvá-
líme, dáme na vymazaný plech, po celé ploše narovnáme rebarboru a dáme zapé-
ci. Asi v polovin  pe ení dáme navrch ješt  sm s: rozmícháme zakysanou sme-
tanu, 100 g cukru, 2 žloutky a nakonec do sm si lehce vmícháme tuhý sníh ze
dvou bílk . Znovu dáme do trouby a dope eme. Tato vrchní sm s jde na všechny
ovocné kolá e.
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Kolá  s drobenkou
ZDROJ: http://recepty-maggi.centrum.cz

Ingred.:
125 ml mléka
500 g hladké mouky

21 g droždí
230 g cukru

1 vejce
1 kg t ešní

1 sá ek vanilkového cukru
2 lžíce strouhanky

Postup:

Mléko mírn  oh ejeme. Mezitím prosijeme do mísy 250 g mouky a uprost ed
ud láme d lek. Do n j rozdrobíme droždí a nakonec p idáme 2 lžíce cukru a
vlažné mléko. Všechno d kladn  promícháme, p ikryjeme ut rkou a na teplém
míst  necháme p ibližn  15 minut kynout. Potom p idáme vejce a 40 g zm klého
tuku. Vše dob e propracujeme. T sto p ikryjeme a necháme na teplém míst
kynout dalších 30 minut. T ešn  vypeckujeme. V cedníku dáme okapat. Kynuté
t sto vyválíme na pomou n ném plechu a necháme ješt  15 minut kynout. Ze
zbylé mouky, másla, cukru a vanilkového cukru vypracujeme drobenku. Vyky-
nuté t sto rozválíme, posypeme strouhankou a poklademe t ešn mi. Nakonec
kolá  posypeme drobenkou a pe eme v p edeh áté troub  na 175 stup  asi 40
minut.
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Malé bochánky s o íšky
ZDROJ: http://recepty-maggi.centrum.cz

Ingred.:
500 g polohrubé mouky
125 g másla
100 g cukru

3 žloutky
35 g droždí

200 ml mléka
2 lžíce rumu

40 g rozinek
30 g mandlí

½ sá ku vanilkového cukru
1 vejce na pot ení

citrónová k ra
o íšek másla na vymazání plechu
s l

Postup:

Ze dvou lžic vlažného mléka, droždí a lži ky cukru p ipravíme kvásek a nechá-
me jej vzejít. Máslo ut eme v míse s cukrem a žloutky. P idáme vanilkový cukr,
nastrouhanou k ru asi z p lky citronu, rum, p ipravený vykynutý kvásek, zbytek
vlažného mléka a s l. P isypeme mouku a vypracujeme t sto, které se nelepí.
Nakonec do n j vpracujeme spa ené rozinky a oloupané, mírn  opražené, na-
drobno nasekané mandle. T sto vyválíme do bochánku a necháme vykynout v
míse. P ikryjeme ut rkou. Vykynuté t sto znovu dob e propracujeme a vytvo í-
me malé bochánky, které položíme na vymašt ný plech. Necháme je ješt  chvíli
kynout. P ed pe ením je pot eme rozšlehaným vejcem, nast ihneme do k íže a
posypeme mandlemi. Zpo átku pe eme p i teplot  180 °C, po 10 minutách tep-
lotu zmírníme na 140 °C.
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Venkovské pe ené vdolky
ZDROJ: http://recepty-maggi.centrum.cz

Ingred.:
500 g hladké mouky

25 g droždí
250 ml mléka

s l
2 lžíce pískového cukru

80 g másla
tuk na vymazání plechu a na pot ení

200 g m kkého tvarohu ochuceného cukrem
50 g švestková povidla
50 g nastrouhaného tvrdého tvarohu

Postup:

Mouku prosijeme a uprost ed utvo íme d lek, do kterého rozdrobíme droždí,
p idáme cukr, trochu vlažného mléka a necháme vykynout. Po vykynutí vmí-
cháme zbylé mléko, rozeh átý tuk, s l a vypracujeme vlá né t sto, které ješt
necháme vykynout. Z t sta vykrajujeme lžící namo enou v mouce kousky t sta a
rukou je zakulatíme na bochánek. Bochánky zploštíme a p eneseme na vymaza-
ný plech. Necháme ješt  krátce kynout, pot eme rozeh átým tukem a ve st edn
vyh áté troub  upe eme. Upe ené vdolky pot eme ochuceným tvarohem nebo
povidly a posypeme nastrouhaným tvarohem.
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Bramborové šáte ky
ZDROJ: http://www.recepty.kotanyi.cz

Ingred.:
250 g va ených brambor
250 g jemné krupice

s l
20 g práškového cukru
40 g tuku

2 žloutky
2 a ½ dcl mléka

20 g droždí
1 vejce

olej
1 vanilkový cukr

2 lži ky KOTÁNYI Citrónová k ra krájená (sušená)

Postup:

Uva ené, oloupané brambory nastrouháme, p idáme krupici, s l, práškový cukr,
p edem namo enou citrónovou k ru, máslo a žloutky. Z vlažného mléka a droždí
p ipravíme kvásek, p idáme k hmot  a vypracujeme t sto, které necháme vyky-
nout. Z t sta vyválíme plát, nakrájíme na tverce, do st edu dáme nápl  (o echo-
vou, makovou, tvarohovou nebo povidlovou), rohy nad náplní spojíme, nasklá-
dáme na vymašt ný plech, pot eme rozšlehaným vejcem a necháme ješt  chvíli
kynout. Potom v dob e vyh áté troub  upe eme dor žova. Upe ené posypeme
vanilkovým cukrem. 
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Meru kový kolá
ZDROJ: http://www.recepty.kotanyi.cz

Ingred.:
500 g polohrubé mouky

70 g krystalového cukru
70 g tuku na pe ení
20 g droždí

100 g práškového cukru
50 g strouhanky

asi ¼ litru mléka
1 vejce

s l
meru ky

Postup:

Do proseté mouky dáme krystalový cukr, rozpušt ný tuk, droždí, s l, vejce a
vlažné mléko. Zad láme tužší t sto a necháme na teplém míst  vykynout. Pak je
vyválíme na pomou n ném vále na plát jeden centimetr silný a uložíme na vy-
mašt ný plech. Poklademe rozp lenými meru kami st edem nahoru a posypeme
strouhankou smíchanou s práškovým cukrem. Pe eme ve st edn  teplé troub .
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Babi iny kolá e
ZDROJ: http://rodina.cz

Ingred.:
2 hrnky hl. mouky 00 extra
6 kostek cukru

½ kostky droždí
1 hrnek mléka

1 žloutek
½ hrnku oleje
¼ lži ky soli (špetka)

½ kelímku majolky

Postup:

Droždí necháme vzejít v troše teplého mléka a cukru. Smícháme sypké ingredi-
ence p idáme droždí a ostatní, vypracujeme vlá né t sto. Tvo íme kulaté placi -
ky, které naplníme tvarohem, povidly, mákem nebo jablky (viz nápln ), spojova-
nou stranou pokládáme na plech, pak mírn  rozmá kneme dáme posypku (viz
drobenka). Nemusí se nechat kynout. Plech musíme vymazat nebo dát pe ící
papír. Lepší jsou z elektrické trouby. T sto vydrží týden vlá né, hodí se i na
buchti ky s krémem.
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Velikono ní kolá e
ZDROJ: http://www. eské-tradice.cz

Ingred.:
400 g polohrubé mouky
200 g hladké mouky

2 vejce
1 vanilkový cukr

cca 1l mléka (m že být i smetana)
50 g droždí
75 g cukru

550 ml oleje
špetka soli
trochu muškátového o íšku (nastrouhaného)

Postup:

Z cukru, vlažného mléka a droždí zad láme kvásek, po vzejití p idáme postupn
všechny p ísady a zad láme na t sto. P ikryjeme istou ut rkou a necháme v
teple vykynout. T sto vysta í na 6-8 kolá , samoz ejm  podle toho jak je chce-
me velké. Vále kem každý kolá  rozválíme a p eneseme na vymazaný plech.
Okraje kolá  nat eme rozšlehaným vají kem nebo bílkem a poklademe jakým-
koliv ovocem, eznou plochou nahoru, nebo marmeládou apod. Výborné jsou s
tvarohovou nádivkou, na ní pak ješt  poklademe ovoce nebo. Ve všech p ípa-
dech nahoru použijeme drobenku, kterou p itiskneme rukou, aby nepadala. Pe-
eme ve vyh áté troub  (220 °C), asi po 10 min. teplotu zmírníme a dope eme.

Tvarohová nádivka: 250 g tvarohu, 30 g másla, 1 vejce, 50 g cukru s vanilkou,
2 lžíce mléka, 20 g rozinek, trochu muškátového o íšku a nastrouhanou citróno-
vou k ru. Máslo ut eme se žloutkem p idáme ostatní p ísady a nakonec sníh z
bílku.
Drobenka: 130 g tuku, 130 g cukru s vanilkovým cukrem a asi 200 g hrubé
mouky. M žeme p idat trochu kokosové mou ky nebo sekaných mandlí.
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Posvícenecké kolá ky kulaté
ZDROJ: http://www. eské-tradice.cz

Ingred.:
1 kg polohrubé mouky

s l
citrónová k ra

vanilka
40 g droždí (trochu mouky a cukru na kvásek)
½ l mléka

180 g másla
140 g cukru

3 žloutky
asi 30 g másla na plech

1 žloutek na pot ení
vanilkový cukr na posypání

Postup:

Do prosáté mouky p idáme cukr, špetku soli, tlu enou vanilku nebo vanilkový
cukr a strouhanou citrónovou k ru. P ilijeme vykynutý kvásek v polovin  mléka,
ve druhé polovin  rozmícháme žloutky a rozpušt né máslo, vypracujeme m kké
lesklé t sto a necháme na teplém míst  vykynout. Z vykynutého t sta nakrájíme
stejné kousky, tvo íme malé bochánky a na pomazaném plechu necháme vyky-
nout. Potom roztla ujeme vhodn  velkým závažím, zabaleným v ut rce a poprá-
šené moukou. M žeme také do rohu isté ut rky zavázat p íslušné množství
mouky a uzlík použít jako tvo ítko. Vytla ené okraje pot eme žloutkem, do vy-
hloubeného st edu klademe nádivku: tvarohovou sypanou rozinkami, makovou
zdobenou krájenými mandlemi, povidlovou nebo nebo ovocnou s drobenkou atd.
Bor vkové kolá ky sypeme perníkem a cukrem, švestkové plníme p lenými
švestkami, které klademe eznou stranou vzh ru a sypeme drobenkou. Okraje
ješt  jednou pot eme žloutkem a kolá ky upe eme v horké troub . okraje ješt  za
horka pot eme rozpušt ným máslem, aby kolá ky z staly dlouho k ehké. Vy-
chladlé sypeme vanilkovým cukrem.
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Švestkové kolá ky
ZDROJ: http://www.geocities.com

Ingred.:
NA T STO:

500 g polohrubé mouky
balí ek sušených kvasnic
250 ml teplého mléka
125 g m kkého másla
100 g cukru

½ lži ky soli
NA NÁPL :

800 g švestek
50 g suchar
50 g p epušt ného másla

Postup:

Z mouky, kvasnic, mléka, tuku, 50 g cukru a soli uhn teme vlá né t sto.
Necháme kynout 40 min. Švestky rozp líme a odpeckujeme, suchary rozdrobíme
a uhn teme s máslem. T sto rozd líme na 12 stejných porcí, utvo íme kuli ky,
rozválíme a dáme na plech vyložený papírem. P itla íme švestky a necháme
kynout 20 min. Kolá ky posypeme 50 g cukru a sucharovou drobenkou. Pe eme
p i 175 °C asi 15 min.
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Cukroví Pod vodou
ZDROJ: http://www.kucharka.pritelkyne.cz

Ingred.:
200 g hladké mouky
150 g másla

20 g kvasnic
3 lžíce mléka

cukr

Postup:

Ingredience smíchejte a hotové t sto nechte p l hodiny kynout v misce se stude-
nou vodou. Z t sta vyválejte placku asi 3 mm tlustou a vykrájejte libovolné tvary
(ale co nejmenší). Vykrájené t sto vložte na vymazaný plech a upe te dozlatova.
Upe ené cukroví obalte v cukru.



87

Velikono ní preclíky
ZDROJ: http://www.kucharka.pritelkyne.cz

Ingred.:
1 kg hladké mouky
5 dl mléka

200 g másla
1 žloutek

40 g droždí
30 g mou k. cukru

1 žloutek na pot ení
lži ku soli a máku

tlu ený kmín

Postup:

Mouku proseju, p idáme mléko, máslo, žloutek a vykynutý kvásek p ipravený z
droždí, cukru a trošky mléka. Uhn tu t sto a nechám v teple vykynout. Pak t sto
znovu prohn tu rozd lím na n kolik ástí, každou vyválím na dlouhý tenký vále-
ek a utvo ím preclík. Uložím na vymazaný plech, pot u žloutkem, osolím a

posypu mákem nebo kmínem. P ipravené preclíky nechám ješt  30 minut kynout
a potom je upe u ve vyh áté troub .
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Medové jidášky
ZDROJ: http://www.cukrar.cz

Ingred.:
40 g droždí

neplný hrnek mléka
2 lžíce cukru

2 žloutky
500 g polohrubé mouky
100 g másla
100 g tekutého medu

špetka soli
vejce na pot ení
med na pomazání.

Postup:

Z droždí, cukru, trochy mléka a 2 lžic mouky p ipravíme kvásek. V míse ut eme
máslo s medem a žloutky. P idáme mouku se špeti kou soli, zbylé mléko a kvá-
sek. Zpracujeme, až se nechytá nádoby ani va e ky (dob e se zpracovává v ro-
botu) a necháme kynout. Vykynuté t sto vyválíme asi na 1 cm a vykrajujeme
kole ka. Klademe na vymazaný nebo pe ícím papírem vyložený plech. Pot eme
rozšlehaným vejcem, špejlí nebo vidli kou n kolikrát propíchneme. Necháme
ješt  na plechu asi 20 minut kynout a upe eme v p edeh áté troub . P ed podá-
váním mažeme medem.
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Tvarované velikono ní pe ivo
ZDROJ: http://www.cukrar.cz

Ingred.:
650-750 g polohrubé mouky

¼ l mléka
2 vejce

80 g másla
50 g droždí

4 kostky cukru
s l

Postup:

V míse promícháme mouku se solí, do dolíku vlijeme vlažné mléko, máslo, vej-
ce, cukr a droždí a necháme vykynout kvásek. T sto vypracujeme dohladka a
p ikryjeme. Po vykynutí p epracujeme na vále, vytvá íme r zné tvary, které na
plechu pot eme rozšlehaným vejcem a posypeme mákem. Ve vyh áté troub
upe eme dozlatova.
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Kynuté na plechu
ZDROJ: http://www.recepty.cz

Ingred.:
300 g polohrubé mouky
200 g másla

4-5 lžic vlažného mléka
20 g droždí
50 g mletých o ech

Postup:

V mléce rozmícháme droždí, ostatní p ísady dáme na vál, p idáme droždí s mlé-
kem a zad láme t sto. Ihned vyválíme, vykrajujeme r zné tvary a klademe na
plech vyložený pe ícím papírem. Na plechu necháme 30 minut kynout a potom
upe eme v hodn  vyh áté troub  dozlatova. Hotové, ješt  horké pe ivo obalíme
v mou kovém cukru, do kterého jsme p idali vanilkový cukr.
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Kynuté pln né rohlí ky
ZDROJ: http://www.recepty.cz

Ingred.:
500 g hladké mouky

½ lži ky soli
70 g droždí
1/8 l mléka

2 kostky cukru
1 Hera
2 žloutky

cukr na obalování
TVAROHOVÁ NÁPL :

250 g m kkého netu ného tvarohu
100 g mou kového cukru

1 vanilkový cukr
1 žloutek

2 lžíce mléka
rozinky

z ½ citronu k ra

Postup:

Z droždí cukru a vlažného mléka necháme vzejít kvásek, který vlijeme do mouky
smíchané se solí, rozšlehaných žloutk  a pokrájeného zm klého tuku. Nenechá-
me kynout, ale hned t sto rozd líme na 6 bochánk , které vyvalujeme na kulaté
placky, velikosti dna dortové formy nebo podle m lkého talí e. Každou placku
rozd líme na 8 trojúhelní k , které plníme nádivkou, svineme do tvaru rohlíku,
konce sto íme do st edu, klademe na pomašt ný peká  nebo pe ící papír a pot e-
né rozšlehaným vejcem pe eme ve st edn  teplé troub  do r žova. Ješt  horké
obalujeme v cukru.
Nápl : Tvaroh roz edíme mlékem, p idáme mou kový i vanilkový cukr, žloutek,
citronovou k ru a omyté p ekrájené rozinky. Promícháme. Je-li tvarohová nápl
p íliš hustá p ilijeme trochu mléka.
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Hn týnky
ZDROJ: http://www.labuznik.com

Ingred.:
½ kg polohrubé mouky

200 g másla
200 g mou kového cukru

40 g mandlí
30 g rozinek

4 žloutky
30 g droždí
¼ l smetany

vanilkový cukr
mléko

Postup:

Máslo, smetanu, 3 žloutky a cukr dáme do mísy a dob e ut eme. Do trochy vlaž-
ného mléka dáme droždí a necháme zkynout, p idáme kvásek k ut ené mase v
míse, promícháme, dosypeme mouku a vypracujeme tuhé t sto, které trochu
osolíme a na vále dál propracujeme. P idáme rozinky a dáme kynout na teplé
místo.
Po vykynutí t sto vyklopíme, vyválíme na sílu prstu a vykrajujeme malé bo-
chánky, které necháme ješt  chvíli kynout. Potom je p et eme žloutkem trochu
roz ed ným vodou, posypeme drobn  nasekanými mandlemi a voln  pe eme
dor žova.
Ješt  teplé posypeme vanilkovým cukrem, ale hned nepodáváme, nýbrž je dáme
na pár hodin odležet.



93

Hn týnky
ZDROJ: http://www.labuznik.com

Ingred.:
500 g másla (Hery)
500 g mou kového cukru

7 žloutk
s l

¼ l šleha ky
z 1 kostky droždí kvásek

dle pot eby polohrubá mouka
rozinky
mandle
vejce na pot ení

Postup:

Vzešlým kváskem zad láme tužší t sto. P idáme rozinky, sekané mandle a dáme
kynout. Pak t sto rozválíme na placku o síle prstu, kulatou formi kou d láme
bochánky, položíme je na pomašt ný plech a ješt  chvíli dáme kynout. Pot ené
vejcem upe eme.
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Hn týnky
ZDROJ: http://www.labuznik.com

Ingred.:
1/8 kg másla nebo Hery
1/8 kg mou kového cukru
1/16 l šleha ky (62,5 ml)

2 žloutky
s l

20 g droždí
dle pot eby polohrubá mouka

vejce na pot ení
kandované ovoce nebo mandle na ozdobu.

Postup:

Vzešlým kváskem zad láme tužší t sto. Po vykynutí vyválíme placku o síle 0,5
cm, vypichujeme tvary v tší šípkové r že, ty pot eme vejcem a zdobíme dle
vlastní fantazie kousky kandovaného ovoce, mandlemi apod. Pomalu pe eme.
Tyto hn týnky se musí nechat po upe ení asi 7 dní rozležet.
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Croissant
ZDROJ: http://www.petr-novotny.cz

Ingred.:
1 kg hladké mouky

¼ kg rostlinného tuku
2 vejce

1,5 ajové lži ky soli
4 dcl mléka

nastrouhaný sýr

Postup:

Nejd íve si ud láte kvásek. Mouku smícháte se solí s tím kváskem, mlékem,
vejci a tím rostlinným tukem. Tím ud láte t sto. Z n j ud lejte válec, který roz-
d lte na 6 bochník  a nechejte to p l hodiny stát. Potom rozválejte každý ten
bochník na velikost talí e a rozkrájejte ho na 6 trojúhelník . Ty trojúhelníky pak
sto te z té širší strany na st ed. Pot ete to žloutkem rozmíchaným v trošce mléka
a posypte to strouhaným sýrem. Dejte to péct. Nejd íve zprudka, pak jemn  do-
pékejte a nakonec to ješt  v té teplé troub  nechejte dojet. Je to opravdu moc
dobré.
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Kynutý kolá  na plech
ZDROJ: http://www.rodina.cz

Ingred.:
1 vejce

100 g cukru
špetka soli
400 g polohrubé mouky

½ kostky erstv. droždí
1250 g švestek, merun k ap.

50 g nahrubo sekaných mandlí

Postup:

Odebereme ást vlažného mléka na rozmícháme v n m droždí s lži kou cukru.
Do nádoby dáme rozp. máslo, vlaž. mléko, vejce, cukr, s l, mouku-do té ud lá-
me d lek a nalijeme rozpušt né droždí.Zapneme program TEIG-tedy t sto. Me-
zitím vypeckujeme ovoce a nasekáme mandle.
Po ukon ení programu vyjmeme t sto, rozválíme na plech s pe ícím papírem,
poklademe ovocem a mandlemi, dáme péci do rozpálené trouby-asi na 220 stup-

 na 30 minut.


