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Vajíčková pomazánka 

Suroviny: 

6 vajíček 

1 ks pomazánkový krém 

hořčice 

sůl 

pepř 

pažitka 

 

Postup: 

Vajíčka uvaříme natvrdo. Zchladlé vajíčka promačkáme přes síto na malé kousky. Přidáme celý 

pomazánkový krém, hořčici, sůl, pepř a nakrájenou pažitku. Vše zamícháme. 

 

 

 

 

 



Šneci 

Suroviny: 

1 ks listové těsto 

15 dkg anglická slanina 

15 dkg tvrdý sýr 

kečup 

vajíčko na potření 

 

Postup: 

Listové těsto potřeme kečupem. Dáme na to slaninu, nastrouhaný tvrdý sýr a smotáme těsto jako 

roládu. Nakrájíme na malé kousky. Dáme kousky na plech, potřeme rozmixovaným vajíčkem a dáme 

do trouby na 180°C. Peče se to asi 10 minut. 

 

 

 

 

 



Bramborový salát 

Suroviny: 

1,5 kg  brambory 

100 ml   majonéza 

10 dkg   pórek    

10 dkg   mrkev    

10 dkg   sterilizovaná okurka  

5 dkg   sterilizovaná cibule   

2   vejce (uvařená natvrdo) 

1 ks   malá feferonka 

2  polévkové lžíce hořčice  

sůl  a  pepř 

Postup: 

Brambory uvaříme ve slupce. Necháme je vychladit. Slupku odstraníme a brambory promačkáme přes 

síto na malé kousky. Uvařenou a zchladlou mrkev, okurku, cibuli, feferonku a pórek nakrájíme na 

malé kousky a dáme k bramborám. Vejce promačkáme přes síto a přidáme k bramborám. Přidáme 

majonézu, sůl, pepř a hořčici. Vše zamícháme. Bramborový salát se nejlépe hodí k řízku :) 

 



Sušenky 

Suroviny: 

150 g čokolády na vaření 

1 ks  rozšlehané vejce 

100 g  měkkého másla 

150 g  hladké mouky 

75 g  cukru 

50 g  moučkového cukru 

půl čajové lžičky jedlé sody 

půl čajové lžičky soli 

 

Postup: 

Čokoládu rozděláme na malé kousky. Máslo a cukr smícháme. Přidáme vejce a mícháme do krémové 

hmoty. Pak přidáme mouku, jedlou sodu, sůl a pořádně zamícháme. Přidáme čokoládu, zamícháme. 

Z těsta uděláme asi 12 kusů kuliček. Ty dáme na plech. Pečeme na 180°C asi 10 minut. 

 

 



Beránek 

Suroviny: 

2 hrnky  polohrubé mouky 

1 hrnek oleje 

1 hrnek mléka 

½ hrnku cukru 

prášek do pečiva 

2 vejce 

 

Postup: 

Mouku, prášek do pečiva a cukr dáme do mísy a zamícháme. Pak přidáme mléko, olej a vejce. 

Uděláme těsto. Formu beránka vymažeme máslem a vysypeme strouhankou. Těsto dáme do 

formy, přiklopíme druhou stranou beránka. Pečeme na 180°C asi 1 hodinu. Necháme vychladit. 

Pak vyklopíme. Pocukrujeme. 

 

 

 


