
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tousty podle Patrika 

                  

 

Maxův rohlíček 
Ingredience: šunku, sýr ementál, rohlík, máslo 

Postup: rozkrojím podélně rohlík, namažu máslem, ale jenom tak lite. Pak do šunky zabalím 

plátek sýra a přeložím. Dam to opéct na kontaktní gril. Rohlík a šunku se sýrem zvlášť, až je 

to křupavé, tak to dam na sebe a dam to ještě zpátky, aby mi to drželo u sebe a pak je to 

hotové.  

 



Míchaná vajíčka podle Lukáše 

 
Ingredience: 

2 vejce 

máslo 

sůl a pepř 

Příprava: 

1. krok - Ukrojíme kousek másla a položíme na pánev, počkáme, až se máslo uškvaří. 

2. krok - Obě vejce rozbijeme a vlijeme do pánve. 

3. krok - Mícháme vajíčka pomocí vařečky do doby než se udělá vaječina. 

4. krok - Opepřit a posolit. 

5. krok - Dobrou chuť: D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Těstoviny s vajíčkem podle 

Martina 
INGREDIENCE: 

Těstoviny 

Vajíčka 

 

POSTUP: 

1. Nalijeme do hrnce vodu, když se vaří, dáme do ní těstoviny a necháme je vařit asi 8 minut. 

2. Přecedíme. 

3. Nachystáme si pánev a rozmíchaná vajíčka. 

4. Na pánev dáme těstoviny a rozmíchaná vajíčka. 

5. Necháme dalších 5 minut vařit. 

6. Servírujeme. 

 



Buchta podle Káji 
Ingredience: 

2 hrnky polohrubé mouky 

1 hrnek cukru 

2 vejce 

1 prášek do pečiva 

1 hrnek mléka 

½ hrnku oleje 

Nutella 

Postup:  

Do mísy dáme cukr, olej a žlutky. Vše zamícháme a přidáme mouku, prášek do pečiva a mléko. 
Nakonec jemně vmícháme sníh z bílků. Těsto nalejeme do máslem vymazaného a moukou 
vysypaného plechu. Do těsta dáme po lžičkách Nutellu a pečeme v předem vyhřáté troubě na 
180o 20 – 30 min. 
 

 

     

Matyho langoše 
 

Ingredience: 

1 kelímek bílého jogurtu 

2 kelímky hladké mouky 

1 lžička kypřicího prášku 

1 lžička soli 

kečup 

sýr 

 

 

Postup: 

Všechno (kromě kečupu a sýru) smícháme, uděláme těsto a dáme do lednice. Pak uděláme 

kolečka a pečeme na rozpáleném oleji z obou stran. Nakonec potřeme kečupem a posypeme 

sýrem.  

 

 



Bramborové placky s kuřecí 
směsí od Honzíka 

 

 
Ingredience bramborové placky: 
brambory 
2 lžičky soli  
1 lžičku kmínu  
2 lžíce majoránky  
2 vejce  
3 lžíce hladké mouky 
 
Ingredience na kuřecí směs: 
kuřecí prsa 
1 lžičky soli 
1 lžičku Vegety 
1 lžičku sladké papriky 
půl lžičky kmínu 
2 stroužky česneku 
2 cibule 
5 žampionů 
mražená zelenina 
arašídy 
kečup 
Postup 
1) Oloupeme brambory, které najemno nastrouháme.  
2) Do misky přidáme sůl, kmín, majoránku, vejce, mouku. 
3) Vše zamícháme a pečeme na rozpáleném sádle. 
4) Kuřecí prsa nakrájíme na kostičky, přidáme sůl, vegetu, papriku, kmín, česnek a necháme 
odležet přes noc v ledničce. 
5) Oloupeme cibuli, žampiony, poté obojí nakrájíme na plátky, nachystáme si pánev s 
rozpáleným sádle, do které vsypeme cibulí, žampiony, zmraženou zeleninu. To všechno 
orestujeme, přidáme maso, arašídy, kečup. Promícháme a dusíme doměkka. 

 

                  
 

                



Čínské nudle podle Karolí 
  

 
 
Postup: 
Zeleninu a maso pořádně umyjeme. Následně nakrájíme cibuli a kuřecí maso. Do mísy dáme 
nakrájené maso, cibuli, koření na činu, sůl, olivový olej a sójovou omáčku. Vše důkladně 
zamícháme a dáme odležet do ledničky. Mezitím si nakrájíme zeleninu na plátky. Maso 
vytáhneme z lednice a dáme na rozpálenou pánev. Až bude maso důkladně orestované, 
přidáme zeleninu. Vytáhneme instantní nudle, dáme do nerezové mísy a zalijeme horkou 
vodou, přikryjeme pokličkou a necháme odležet. Po důkladném orestování masa a zeleniny 
přidáme hotové instantní nudle a zamícháme. Po zamíchání servírujeme na talíř. 

 

 
 

 

 



Honzovy buchty od Matyho 
 

Do velké mísy dáte: 

 

 

špetku soli 

3 hrnky polohrubé mouky 

6 lžic cukru 

1 vanilkový cukr 

2 žloutky 

6 lžic přepuštěného másla 

citronovou kůru 

hrnek teplého mléka + kostka droždí = necháme vzejít kvásek 

 

 

Ze všech ingrediencí zpracujeme hladké těsto, pomoučíme, necháme na teplém místě asi 

1 hodinu vykynout. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezitím si připravíme nádivku: 

0,5kg tvarohu 

1 žloutek 

1 vanilkový cukr 

2 lžíce přepuštěného másla 

4 lžíce moučkového cukru 

trochu citronové kury 

 

 

 

 

Po vykynutí těsta, těsto vyválíme, nožem nakrájíme čtverce, 

na které dáme nádivku. Vytvoříme kuličku, kterou namočíme 

do rozpuštěného másla a klademe do vymazaného pekáče. 

 

 

 

 

 

Bochánky potřeme rozpuštěným máslem a dáme péct na 180 stupňů 

 do vyhřáté trouby. Po vyjmutí potřeme znovu rozpuštěným máslem s trochou rumu. 

 

 



Avokádové quacamole podle 
Natašky 

 

 



Recept na vánočku od Tíny 
Ingredience 

 máslo 120 g 

 cukr krupice 80 g 

 žloutky 3 ks 

 špetka soli 

 nastrouhaná kůra z ½ bio citronu (nebo co nejpečlivěji omytého běžného citronu) 

 několik kapek vanilkové esence nebo sáček cukru s pravou vanilkou 

 droždí 25 g 

 mléko 250 ml 

 polohrubá mouka (nebo 1:1 hladká s hrubou, dobře promíchané) 500 g 

 rozinky nebo jiné sušené bobulové ovoce, opláchnuté a namočené do trochy rumu 50 g 

 kandovaná citrusová kůra nakrájená nadrobno (nemusí být) 50 g 

 opražené nasekané mandle 60 g 

 špetka mletého kardamomu nebo šafránu 

 celé loupané mandle na ozdobu 

 vejce na potření 

Postup 

1. V míse utřete máslo do pěny, přidejte cukr, žloutky, sůl, citronovou kůru a vanilku a 

třete asi 20 minut, až vznikne hustá směs. Droždí rozdrobte do hrnku s částí mléka a 

přidejte trošku cukru a mouky. Nechte vzejít. 

2. Do jiné mísy vsypte mouku a uprostřed udělejte důlek. Vlijte do něj vzešlé droždí, 

zbylé mléko, máslo utřené s ostatními přísadami a vypracujte tuhé těsto. Přesuňte ho 

na vál a ještě propracujte. Zapracujte do něj rozinky, nasekané mandle a kandovanou 

kůru a přesuňte do mísy, vytřené trochou oleje. Přikryjte utěrkou a nechte na teplém 

místě kynout asi hodinu nebo až zdvojnásobí objem. 

https://fresh.iprima.cz/suroviny/maslo-0
https://fresh.iprima.cz/suroviny/cukr-krupice
https://fresh.iprima.cz/suroviny/zloutky
https://fresh.iprima.cz/suroviny/spetka-soli
https://fresh.iprima.cz/suroviny/nastrouhana-kura-z-1/2-biocitronu-nebo-co-nejpecliveji-omyteho-bezneho-citronu
https://fresh.iprima.cz/suroviny/nekolik-kapek-vanilkove-esence-nebo-sacek-cukru-s-pravou-vanilkou
https://fresh.iprima.cz/suroviny/drozdi
https://fresh.iprima.cz/suroviny/mleko-0
https://fresh.iprima.cz/suroviny/polohruba-mouka-nebo-11-hladka-s-hrubou-dobre-promichane
https://fresh.iprima.cz/suroviny/rozinky-nebo-jine-susene-bobulove-ovoce-oplachnute-a-namocene-do-trochy-rumu
https://fresh.iprima.cz/suroviny/kandovana-citrusova-kura-nakrajena-nadrobno-nemusi-byt
https://fresh.iprima.cz/suroviny/oprazene-nasekane-mandle
https://fresh.iprima.cz/suroviny/spetka-mleteho-kardamomu-nebo-safranu
https://fresh.iprima.cz/suroviny/cele-loupane-mandle-na-ozdobu
https://fresh.iprima.cz/suroviny/vejce-na-potreni-0


3. Z těsta pak vytvořte velký váleček, který rozdělte na 8 dílů (jeden o malinko větší). Ze 

čtyř dílů vyválejte válečky, spleťte je do copu a na koncích dobře stiskněte. Položte na 

plech vyložený papírem na pečení a dlaněmi ve středu roztáhněte. Z dalších ří dílů 

vyválejte válečky a spleťte je do copu. Ten položte na základ ze čtyř pramenů. 

Uprostřed ho trochu promáčkněte hranou dlaně, konce smáčkněte naplocho a zasuňte 

pod základnu. 

4. Poslední, větší díl těsta rozdělte na poloviny a vyválejte dva válečky, které stočte do 

provazu a položte navrch. Vánočku zajistěte špejlemi, aby se při kynutí a pečení 

nerozbíhala. Budete jich potřebovat asi 5, 12 cm dlouhých. Vánočku přikryjte utěrkou a 

dejte znovu kynout. 

5. Troubu předehřejte na 200 °C. Vykynutou vánočku potřete rozšlehaným vejcem, 

ozdobte mandlemi, nechte trochu oschnout a ještě jednou potřete vejcem. Vánočku 

vložte do trouby a pečte, až lehce zrůžoví. Pak teplotu trouby snižte na asi 170 °C, 

vánočku volně přikryjte papírem na pečení a pečte asi 1 hodinu, přičemž ji v polovině 

doby obraťte i s plechem tak, aby byla přední špička vzadu a vánočka se tak propekla 

stejnoměrně. Vpichem špejle vyzkoušejte, jestli je propečená, na špejli by neměly 

ulpět drobky vlhkého těsta. Až vánočka vychladne, vyndejte podpůrné špejle. 

PRIMA TIP: Aby se sušené ovoce v těstě rovnoměrně rozptýlilo, obalte ho v troše mouky. 

Také mandle se na povrchu vánočky nebudou pálit, pokud je předem namočíte asi na půl 

hodiny do mléka. 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 
 

 


