
Banánové jednohubky  (       3+)

3. V hrnci si připravíme z čokolády
a másla polevu. 

4. Jednohubky namáčíme v polevě. Položíme
na pečicí papír. V ledničce necháme
vychladnout, dokud čokoláda neztuhne. 

Tip: Jde o zdravý pamlsek. Můžete ho podávat
na dětských oslavách na Vánoce, Silvestra...

3 banány
1 balení kulatých piškotů
1 čokoláda na vaření
1 polévková lžíce másla
Párátka

1. Banán nakrájíme na kolečka. 2. Mezi dvě piškoty vložíme vždy
plátek banánu. Propíchneme párátkem.



Zapečené chleby  (       5+)

Plátky chleba namažeme majonézou. Postupně dáme na chléb šunku
a plátek sýru.

Pečeme v troubě do křupava. Na zapečený chléb dáme kečup.

Tip: Jde o rychlé a jednoduché jídlo, podáváme
s čerstvou paprikou, rajčetem či okurkou.

8 plátků bílého chleba
8 plátků šunky
8 plátků ementálu
Majonéza
Kečup

Majonéza
KeČu

p



Tvarohový dezert  (      3+)

3. Přidáme najemno nastrouhaná
jablka a rozinky. Vše spolu
promícháme.

4. Podáváme v miskách nebo sklenicích. 

Tip: Pro zjemnění můžeme přidat do dezertu i šlehačku. 

100 g tvarohu (hrudkový)
2 jablka
1 čajová lžička mleté skořice
2 polévkové lžíce medu
1 polévková lžíce rozinek

1. Jablka oloupeme, vyjmeme jadérka
a opatrně nakrájíme jablka na co
nejmenší kousky.

2. V misce utřeme tvaroh
s medem a skořicí. 



Smetanový dort (       5+)

3. Na piškoty s ovocem dáme polovinu šlehačkového krému. Do druhé

poloviny přisypeme kakao a následně dáme i druhou část krému.

Zakryjeme potravinářskou fólií a dáme do lednice na cca 4 hodiny zchladit.

4. Obruč dortové formy

uvolníme a dezert

nakrájíme.

Tip:Místo smetany můžete použít i oblíbené smetanové dezerty.
Ty není třeba sladit cukrem.

100 g moučkového cukru
200 g piškot
500 g smetany na šlehání
500 g zakysané smetany
1 vanilkový cukr
Ovoce (nejlépe lesní plody, jahody)
2 čajové lžičky kakaa

1. Vyšleháme si ze sladké smetany šlehačku.

Přimícháme zakysanou smetanu, moučkový

cukr a vanilkový cukr.

2. Do dortové formy naskládáme na spodek a po

obvodu piškoty. A následně na to ovoce.



Zimní punč pro děti  (       3+)

3. Nakonec přilijeme
pomerančový džus.

4. Podáváme ještě teplé.

Tip: Přesný poměr ingrediencí je individuální. Nic nezkazíte, pokud
dáte více hřebíčku, medu či džusu. Můžete použít i jablečný.

1 litr vody
½ litr pomerančového džusu
3 polévkové lžíce citronové šťávy
2 sáčky černého čaje
5 polévkových lžic medu

1 badyán
1 celá skořice
8 hřebíčků
2 polévkové lžíce rozinek

1. Horkou vodou zalijeme černý
čaj a přidáme i badyán, skořici,
hřebíček a rozinky.

2. Vyjmeme jen sáčky s čajem
a postupně ochucujeme čaj
medem a citronovou šťávou.

8 x



Banánové koláčky (       5+)

3. Těsto nalijeme do formiček.
Pečeme do zlatova cca
8 – 10 min. na 180 °C.

Tip: Přesná doba pečení závisí na vaší troubě. 

3 zralé banány
1/3 hrnku hnědého cukru
1 hrnek polohrubé mouka (špaldová)
1 balení kypřicího prášku
2 vajíčka

1 čajová lžička mleté skořice
malé silikonové formičky
na pečení

1. V misce rozmačkáme banány
na kaši.

2. Přidáme vajíčka, cukr, mouku,
kypřicí prášek a skořici.

4. Hotové a vychlazené koláčky
můžeme ozdobit šlehačkou.



Avokádová mňamka (       3+)

3. Vše spolu smícháme, přidáme
citronovou šťávu a sůl.

4. Necháme hodinu vychladnout
v chladničce.

Tip: Podáváme s tortillou, bramborovými či kukuřičnými chipsy.
Můžeme použít i jako pomazánku na chléb.

1 avokádo
1 rajče
1 česnek
½ šalotky
½ papriky

3 polévkové lžíce citronové šťávy
sůl na dochucení

1. Avokádo rozřízneme, zbavíme pecky
a vydlabeme do misky. Rozmícháme ho.

2. Šalotku, česnek, papriku
a rajče nakrájíme na malé kousky.



Bábovka z mikrovlnky   (       5+)

3. Pečeme při 700 W na 3 – 3,5 min. 4. Dezert vyklopíme
a necháme vychladnout.

Tip: Podáváme s džemem či mléčným krémem. 

miska do mikrovlnné trouby
4 polévkové lžíce hladké mouky
4 polévkové lžíce moučkového cukru
3 polévkové lžíce oleje
3 polévkové lžíce mléka

2 polévkové lžíce sladkého
instantního kakaa
1 vajíčko
½ sáčku prášku do pečiva

2. Nalijeme do skleněné nebo jiné vhodné
misky do mikrovlnné trouby (měla by být
tak velká, aby směs sahala maximálně
do poloviny, protože v mikrovlnné
troubě naroste!)

1. Všechny ingredience smícháme
v misce dohromady.



Syrová polievka  (      7+)

3. Okoreníme, osolíme. Keď začne
voda vrieť pridáme na kocky
nakrájanú šunku.

4. Následne zahustíme vajíčkom
a podávame.

Tip: Skvele chutí s čerstvým pečivom.

0,5 litra vody
3 trojuholníčky taveného syra
1 jarná cibuľka
2 plátky šunky
1 vajíčko

1 polievková lyžica masla
Soľ, korenie

1. Cibuľku si nakrájame na kocky
a dáme ju jemne smažiť s maslom.

2. Pridáme tavený syr, až kým sa
rozpustí. Pridáme vodu.



Sýrová polévka  (      7+)

3. Opepříme, osolíme. Když začne
voda vřít přidáme na kostičky
nakrájenou šunku.

4. Následně zahustíme
vajíčkem a podáváme.

Tip: Skvěle chutná s čerstvým pečivem.

0,5 litru vody
3 trojúhelníčky taveného sýra
1 jarní cibulka
2 plátky šunky
1 vajíčko

1 polévková lžíce másla
sůl, pepř

1. Cibulku si nakrájíme na
kostičky a dáme ji jemně
smažit s máslem. 

2. Přidáme tavený sýr, mícháme
dokud se nerozpustí. Přidáme vodu.



Supă de brânză  (      7+)

3. Adăugăm sare și piper. Când
apa începe să fiarbă, adăugați
șunca tăiată cubulețe. 

4. Apoi îngroșați cu un ou și serviți.

Sfat: Are un gust minunat cu produse de patiserie proaspete. 

0,5 litri apă
3 triunghiuri de brânză procesată
1 ceapă verde
2 felii de șuncă
1 ou

1 lingură unt
sare, piper

1. Tăiați ceapa în cuburi
și prăjiți-o ușor cu unt.

2. Adăugați brânza topită până
se topește, după care adăugați apă. 



Sajtleves  (      7+)

3. Sóval, borssal ízesítjük. Amikor
a víz forrni kezd, hozzáadjuk
a kockára vágott sonkát.

4. Végül tojással sűrítjük és tálaljuk.

 Tipp: Friss ropogós péksüteménnyel kínáljuk.

0,5 liter víz
3 háromszög olvasztott sajt
1 metélőhagyma
2 szelet sonka
1 tojás

1 evőkanál teavaj
só, bors

1. A hagymát kockákra metéljük
és vajon megpirítjuk. 

2. Hozzáadjuk az olvasztott sajtot
és megvárjuk, amíg elolvad.
Felöntjük vízzel.



Juha od sira  (      7+)

3. Začinimo i posolimo. Kada voda
zavrije, dodamo šunku
narezanu na kockice.

4. Zatim zgusnemo
s jajetom i poslužimo.

Savjet: Izvrsno prija sa svježim pecivom.

0,5 litre vode
3 trokutića topljenog sira
1 proljetni luk
2 kriške šunke
1 jaje

1 jušna žlica maslaca
sol, začini

1. Luk narežemo na kocke
i lagano popržimo na maslacu. 

2. Dodamo topljeni sir dok
se ne rastopi. Dodamo vodu.



Sirova juha  (      7+)

3. Popopramo, posolimo. Ko začne
voda vreti, dodamo kocke
narezane šunke.

4. Nato zgostimo z jajcem
in serviramo.

Namig: Odlično se poda s svežimi kruhki.

0,5 litra vode
3 trikotniki topljenega sira
1 mlada čebula
2 rezini šunke
1 jajce

1 jušna žlica masla
sol, poper

1. Čebulo narežemo na kocke
in jo rahlo popražimo na maslu. 

2. Dodamo topljeni sir in kuhamo,
dokler se ne razpusti. Dodamo vodo.



Ovocné smoothie   (       5+)

3. Přidáme mražené ovoce a vodu. 4. Rozmixujeme do hladka.

Tip: Místo lesního ovoce můžete použít i jiné. Zajímavou chuť
dodá i zelenina, jako je mrkev nebo špenát. 

1 jablko
šťáva z 2 pomerančů
½ sklenice mraženého lesního ovoce
sklenice vody

1. Jablko očistíme, rozkrojíme,
vydlabeme jadérka. Pokrájíme
na kostičky a dáme do mixéru.

2. Do mixéru přilijeme i šťávu ze dvou
pomerančů. Můžeme použít i půl litru
100% pomerančového džusu. 


