
 

 

 

 

 

 

 

Piecť s láskou  

znamená 

rozdávať radosť 

 

 

 

Všetky odskúšané a veľmi chutné ;) 

 

 

 

 



 

 

 

HRNČEKOVÝ KOLÁČ S OVOCÍM 

 

Cesto:   2 vajcia  
1 hrnček kryštálového cukru (+ vanilkový cukor ) 

1 hrnček mlieka  

3/4 hrnčeka oleja  

2 hrnčeky polohrubej múky  

1 prášok do pečiva (= kypriaci prášok)  

pohár zaváraného, prípadne čerstvého ovocia  

Posýpka:  1/2 hrnčeka hrubej múky  
1/2 hrnčeka kryštálového cukru  
100 g Hery alebo Palmarínu  

Postup:  

1. Celé vajcia spolu s cukrom vyšľaháme ručne metličkou, 
prilejeme mlieko, olej a nakoniec pridáme preosiatu polohrubú 
múku s práškom do pečiva.  

2. Cesto vylejeme na vymazaný a múkou vysypaný plech.  

3. Medzitým si pripravíme posýpku, v miske rukou zmiešame 
hrubú múku, kryštálový cukor a Heru až kým sa nám všetko 
pekne nespojí a vznikne drobivá hmota.  

4. Na surové cesto poukladáme ovocie, posypeme posýpkou a 
dáme piecť.  

5. Pečieme na 180°C približne 25-35 minút.  
 

 
Dobrú chuť  praje Lenka 

 

 

 



 

 

 

JABLKOVÉ MUFFINY 

 

Cesto:   3 vajcia  

200g kryštálového cukru  

100g roztopeného masla  

300g jemne nastrúhaných jabĺk  

250 g hladkej múky  

1 prášok do pečiva  

40g kakaa 
 

Postup:  

1. V mise si vyšľaháme celé vajcia s cukrom do peny.  

2. Pridáme rozpustené maslo a múku zmiešanú s kakaom a 

PDP a nastrúhané jablká.  

3. Cesto dáme do pripravených papierových košíčkov a 

pečieme na 160°C približne 20 minút.  

4. Upečené muffiny posypeme práškovým cukrom a 

ozdobíme kúskom jabĺčka.  

 

 
Dobrú chuť  praje Lenka 

 

 

 

 



 

 
 

ANANÁSOVÝ KOLÁČ 
 

 

 

 

 

Cesto:   2 vajcia  
200g práškového cukru 
400g polohrubej múky  
2 ČL sódy bikarbóny  
1 konzerva ananásu  

Poleva:   1 hrnček mlieka (smotana na šľahanie) 
100g práškového cukru  
200g kokosu  

Postup:  

1. Celé vajíčka vyšľaháme s práškovým cukrom do peny.  

2. Pridáme múku, sódu bikarbónu a ananás nakrájaný na menšie 
kúsky aj s nálevom a dobre premiešame.  

3. Pečieme v hlbšom, vymastenom a múkou vysypanom plechu 
25 – 30 min na 180°C.  

4. Kým je koláčik v rúre dáme variť mlieko. Keď začne vrieť 
vsypeme do neho práškový cukor a kokos.  

5. Počkáme kým zmes nezačne znova vrieť a odstavíme.  

6. Na horúci, upečený koláč rozotrieme kokosovú zmes a 
necháme vychladnúť.  

 

 

Dobrú chuť  praje Lenka 

 

 

 

 



 

 

 

CUKETOVÝ KOLÁČ 
  

 

 

 

 

Cesto:   4 vajcia 

     1 a 1/4 hrnčeka kryštálového cukru 

1,5 hrnčeka oleja 

     2/3 hrnčeka kakaa 

2 hrnčeky polohrubej múky 

2 čajové lyžičky mletej škorice 

2 čajové lyžičky sódy bikarbóny 

4 hrnčeky nastrúhanej cukety 
 

Postup:  

1. Celé vajcia, cukor a olej spolu vymiešame metličkou.  

2. Pridáme múku, sódu bikarbónu, škoricu a kakao. 

3. Nakoniec pridáme nahrubo nastrúhanú cuketu. 

4. Pečieme v hlbšom, vymastenom a múkou vysypanom plechu 

na 180°C približne 20-25 minút. 

5. Upečený koláč natrieme džemom a môžeme poliať 
roztopenou čokoládou. 

 

 

 
Dobrú chuť  praje Lenka 

 

 

 



 

 
 

JABLKOVÝ KOLÁČ 
 

 

 

 

 

Cesto:   4 vajcia  
1H kryštálového cukru 
1H oleja (alebo 2/3 hrnčeka oleja a 1/3 mlieka) 
2 H hladkej múky 
1 KL sóda bikarbóny 
1-2 KL škorice 
4 väčšie kyslejšie jablká 
1/2 H orechov 
1 čokoláda na varenie 

Postup:  

1. Celé vajíčka vyšľaháme s kryštálovým cukrom do peny.  

2. Postupne prilievame olej (alebo olej+mlieko). 

3. Múku zmiešame so škoricou a sódou bicarbonou a postupne 
pridáme do vaječnej hmoty. 

4. Nakoniec pridáme nasekané orechy, čokoládu a jablká 
nakrájané na väčšie kúsky a všetko poriadne premiešame. 

5.  Vylejeme na pekáč vystlaný papierom na pečenie. 

6. Pečieme na 180°C približne 35 minút.  
 

 

Dobrú chuť  praje Lenka 

 

 

 

 



 



 



 

 

HRUŠKOVÝ KOLÁČ 

 

Cesto:   4 vajcia  
200 g kryštálového cukru + 1 vanilkový cukor 

200 g čokolády na varenie 

125 g Hery 

1 dcl mlieka 

1/2 dcl oleja 

300 g polohrubej múky 

1 prášok do pečiva 

800 g zaváraných hrušiek, nakrájaných na plátky 

Poleva:   čokoládová poleva (čokoláda + Hera/olej)  

Postup:  

1. Čokoládu na varenie rozpustíme s Herou vo vodnom kúpeli.  
2. Celé vajcia, cukor a vanilkový cukor vyšľaháme do peny.  
3. Pridáme vychladnutú rozpustenú čokoládu s Herou. 
4. Prilejeme mlieko, olej a nakoniec pridáme preosiatu 

polohrubú múku s práškom do pečiva.  

5. Cesto vylejeme na vymazaný a múkou vysypaný plech.  

6. Na vrch surového cesta poukladáme na plátky nakrájané 
hrušky a dáme piecť na 180°C približne 20-25 minút.  

7. Upečený koláč polejeme čokoládovou polevou. 

 
Dobrú chuť  praje Lenka 

 

 

 

 



 



 



 

 

 

JAHODOVÉ VRTUĽKY S TVAROHOVÝM KRÉMOM 

 

Cesto:   2 ks lístkové cesto (chladené) 
   250 g mäkkého tvarohu 
   100 g kryštálového cukru 

2 ČL citrónovej šťavy 
2 ČL vanilkového extraktu 
jahodový/malinový džem 
cca 200 g čerstvých jahôd/malín  
1 vajce na potretie 
práškový cukor na posypanie 

 
Postup:  
1. Rúru si predhrejeme na 200 stupňov a plech si vystelieme 
papierom na pečenie. 

2. V miske si vyšľaháme tvaroh s cukrom, citrónovou šťavou do 
peny. Pridáme vanilkový extrakt a znova poriadne premiešame. 

3.  Chladené lístkové cesto si narežeme si rovnomerné kúsky v 
tvare štvorca. 

4. Každý štvorček si narežeme, a to tak, že od rohov urobíme 
rez smerom do stredu. Do stredu vložíme tvarohovú plnku, na 
ňu dáme malinový džem, cca 1 ČL a navrch 3-4 kúsky jahody. 

5. Potrieme rozšľahaným vajíčkom a pečieme na 200°C cca 15- 
18  minút. 

6. Upečené posypeme práškovým cukrom. 

 

 
Dobrú chuť  praje Lenka 

 

 

 



 

 

 

KOLÁČ Z MARGOT TYČINKY 

 

Cesto:   2 vajcia 
   1 hrnček kryštálový cukor 
   1 hrnček mlieka 
   1/2 hrnčeka oleja 
   200ml šľahačková smotana 
   2 hrnčeky polohrubá múka 

štipka soli 
1 kypriaci prášok do pečiva 
2 čokolády Margot 
100 g čokolády na varenie 
50 g Hery 
 

Postup:  
1. Vo väčšej miske vymiešame vajcia s cukrom, pridáme mlieko, 

olej, šľahačkovú smotanu. 

2. Pridáme preosiatu múku s práškom do pečiva, štipku soli 
a dobre premiešame. 

3. Nakoniec pridáme 1,5 nastrúhanej čokolády Margot. 

4. Vylejeme na vymastený, múkou vysypaný plech.  

5. Pečieme na 170°C približne 25-30 minút. 

6. Po upečení polejeme vychladnutý koláč čokoládovou 
polevou a posypeme zvyškom nastrúhanej čokolády Margot. 

 

 

 
Dobrú chuť  praje Lenka 

 

 

 

 



 

 

MARHUĽOVÝ KOLÁČ 
  

 

 

 

 

 

Cesto:   3 vajcia 

     150g práškového cukru 

1 vanilkový cukor 

1 dcl oleja 

2 PL kakaa 

350g polohrubej múky 

2 ČL sódy bikarbóny 

7dcl marhuľový kompót 

Poleva:   100g čokoláda na varenie + 50g Hera+ 1PL oleja)  

Postup:  

1. Celé vajcia vyšľaháme s cukrom do peny.  

2. Prilejeme olej a šťavu z kompótu  

3. Primiešame múku zmiešanú s kakaom a sódou bikarbónou. 

4. Nakoniec pridáme na kúsky pokrájané marhule. 

5. Pečieme v hlbšom plech vyloženom papierom na pečenie na 

180°C približne 20-25 minút. 

6. Upečený koláč polejeme čokoládovou polevou. 

 

 
Dobrú chuť  praje Lenka 

 

 

 

 



 

 
 

NAJLEPŠIE ČOKOLÁDOVÉ MUFFINY 
 

 

 

 

 

Cesto:   2 vajcia  
140g kryštálového cukru 
500ml acidofilného mlieka (kyslej smotany/zakysanky) 
160ml oleja 
440g hladkej múky 
60g kakaa 
4ČL kypriaceho prášku 
1ČL sódy bikarbóny 
100g posekanej horkej čokolády 
100g posekanej bielej čokolády 

Postup:  

1. Celé vajíčka vyšľaháme s kryštálovým  cukrom do peny.  

2. Prilejeme olej, acidofilné mlieko, poriadne premiešame. 

3. Pridáme preosiatu múku s kypriacim práškom, sódou 
bikarbónou a kakaom. 

4. Nakoniec do cesta vsypeme posekanú čokoládu.  

5. Pečieme v muffinovom plechu, vystlanom papierovými 
košíčkami, cca 25 – 30 min na 200°C.  

 

 

Dobrú chuť  praje Lenka 

 

 

 

 

 



 

 

JABLKOVÝ KOLÁČ S ORECHAMI  A  

ŠĽAHAČKOVOU SMOTANOU 

 

 

 

 

Cesto:   3 vajcia  
180g kryštálového cukru 
1dcl mlieka 
1dcl oleja 
200g polohrubej múky 
1 prášok do pečiva 
2PL kakaa 

Posýpka: 5-6 väčších  jabĺk, 150g vlašských orechov 

Smotanová zálievka: 1 šľahačková smotana (250ml), 2 vajcia,  

80g cukru, 1 vanilkový cukor, čokoládová poleva 

Postup:  

1. Celé vajíčka vyšľaháme s kryštálovým  cukrom do peny.  

2. Prilejeme olej, mlieko, poriadne premiešame. Pridáme 
preosiatu múku s kypriacim práškom do pečiva a kakaom. 

3. Cesto vylejeme na plech vystlaný papierom na pečenie.  

4. Po celej ploche surového cesta rovnomerne rozvrstvíme 
postrúhané jablká a posekané orechy. 

5. Pečieme na 200°C cca 15-20 min., potom koláč vyberieme 
z rúry, polejeme ho smotanovou zálievkou a pečieme ešte na 
180°C cca 12-15 min. Upečený koláč polejeme čokoládovou 
polevou. 

 

 

Dobrú chuť  praje Lenka 

 
 
 



 

 

KOKOSOVÝ KOLÁČ SO 

ŠĽAHAČKOVOU SMOTANOU 

 

 

 

 

 

Cesto:   2 vajcia  
1 hrnček práškového cukru 
1 hrnček mlieka 
1/2 hrnčeka oleja 
2 hrnčeky polohrubej múky 
1 prášok do pečiva 

Posýpka: 1 hrnček strúhaného kokosu, 1/2 hrnčeka práškového 

cukru, 1 šľahačková smotana (250ml) 

Postup:  

1. Celé vajíčka vymiešame s cukrom, pridáme mlieko, olej. 

2. Pridáme preosiatu múku s kypriacim práškom do pečiva. 

3. Cesto vylejeme na plech vystlaný papierom na pečenie.  

4. Pečieme na 150°C cca 30-40 minút. 

5. Po upečení koláč posypeme zmesou cukru a kokosu 
a polejeme šľahačkovou smotanou.  

 

 

Dobrú chuť  praje Lenka 

 
 
 

 

 

 



 

 
 

CITRÓNOVÝ KOLÁČ 
 

 

 

 

 

Cesto:   4 vajcia  
200g práškového cukru 
1 vanilkový cukor 
1 dl vody 
1 dl oleja 
šťava z dvoch citrónov 
250g polohrubej múky  
1 prášok do pečiva 

Citrónová poleva:   šťava z 1 citróna + 3 PL práš. cukru 

Čokoládová poleva:   150g čokolády na varenie 
50g Hery 
lyžica oleja 

Postup:  

1. Žĺtky vyšľaháme s práškovým a vanilkovým cukrom do peny.  

2. Prilejeme šťavu z dvoch citrónov,  vodu, olej a premiešame. 

3. Ďalej vmiešame preosiatu múku s práškom do pečiva 
a nakoniec jemne vmiešame sneh vyšľahaný z bielkov.  

4. Pečieme v hlbšom plechu vystlanom papierom na pečenie, 25 
– 30 min na 180°C.  

5. Upečený koláč polejeme citrónovou polevou a nakoniec 
čokoládovou polevou. 

 

 

  Dobrú chuť  praje Lenka  

 

 

 



 

 

ČUČORIEDKOVÁ BUBLANINA 

 

 

 

 

 

 

Cesto:   5 vajec 
250g kryštálového cukru 
1 vanilkový cukor 
120ml vody 
200ml oleja 
1 prášok do pečiva 
320g polohrubej múky 
čučoriedky, prípadne iné ovocie 
 

Postup:  

1. Vajíčka si rozdelíme na žĺtky a bielka.  

2. Žĺtky vymiešame s cukrom do peny, pridáme olej a vodu. 

3. Pridáme preosiatu múku s kypriacim práškom do pečiva. 

4. Nakoniec ľahko vmiešame sneh z 5 bielkov.  

5. Cesto vylejeme na plech vystlaný papierom na pečenie, po 
povrchu cesta poukladáme čučoriedky prípadne iné ovocie.  

6. Pečieme na 190°C cca 15-20 minút. 

 

 

Dobrú chuť  praje Lenka 


