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Slovo úvodem 

Vážený čtenáři,  

máš před sebou výsledek téměř tři čtvrtě roční práce žáků 9. B Základní 

školy Eden.  

V roce 2017 se rozhodla Základní škola Eden oslavit sté výročí vzniku 

České (Československé) republiky celoročním projektem. Každá třída si 

vylosovala jednu dekádu a na naší třídu vyšlo období „První republiky“.  

Bylo velmi zajímavé sledovat, jak se děti postavili k celému projektu. Na 

začátku totiž bylo velmi složité vymyslet, co vlastně budou děti dělat. 

Nakonec z diskuse vyšlo, že děti rády jedí a tak se rozhodly pro zpracování 

kuchařky.  

Pro lepší motivaci se mi podařilo domluvit několik konzultací a návštěv 

jednoho z největších propagátorů vaření u nás pana Romana Vaňka a jeho 

manželky. Tyto návštěvy ve škole a na škole v přírodě, kde si děti vařily samy, 

měly velký úspěch a vždy pomohly dětem s motivací pro další práci. Tímto 

bych chtěl Romanovi a Janě Vaňkovým velmi poděkovat. 

Poslední fáze zpracování, tj. uvaření jídel v jejich finální podobě a 

nakonec zpracování receptů do kuchařky, bylo trochu problematické, protože 

září není pro žáky úplně dobrým obdobím.  

Přesto se kuchařka podařila a Ty, milý čtenáři, držíš v ruce výsledek této 

práce. Osobně si myslím, že při zpracování kuchařky si děti uvědomily, co 

všechno je potřeba, zvládly veškerá jídla uvařit, naučily se spoustu nových 

věcí a v neposlední řadě si užily spoustu zábavy. 

Naše poděkování patří také vedení školy, které se podílelo na finančních 

nákladech spojených s vydáním kuchařky. 

Za třídu 9. B 

 

Mgr. Tomáš Pinkr 

třídní učitel 
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Hovězí vývar 

pro 4 osoby 

1,5 kg hovězích žeber 
1 menší celer 
2 mrkve 
2 petržele 
1 větší cibule 
2 stroužky česneku 
2 bobkové listy 
5 kuliček nového koření 
10 kuliček černého pepře 
3 litry vody 
sůl 
pepř 
sekaná petrželka 
 

 
 
 
 
 
 
 
Hovězí žebra dej do studené vody, přidej n 
zeleninu v celku a celou cibuli a celé stroužky 
česneku a přiveď k varu. 
Když se začne vývar vařit, sbírej naběračkou 
vysráženou pěnu, aby zůstal vývar čirý. Přidej 
nové koření, celý pepř a bobkový list, osol a nech 
vařit asi hodinu. 
Po hodině vyndej zeleninu a žebra vař na mírném 
plameni ještě asi 2 hodiny. Nepřiklápěj pokličkou, 
aby se vývar pomalu redukoval.  
Po dvou hodinách varu vývar přeceď přes drobné 
síto. Vyjmi maso a nakrájej ho na kostky. 
Mrkev, celer a petržel nakrájej na kostky a vlož do 
vývaru. 
Polévku osol a opepři. 
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Rybí polévka 

pro 4 osoby 

hlava a ploutve 
z jednoho kapra 

2l vody 
mouka 
2 bobkové listy 
5 kuliček nového koření 
5 kapustiček 
2 lžíce másla 
1 lžíce mouky 
maso z ryby 
2 mrkve 
2 petržele 
velký celer 
jikry z jednoho kapra 
sůl 
špetka muškátového 

oříšku 
pepř 
 

 
 
 
 
 
 
Hlavu a ploutve z jednoho kapra zalij studenou 
vodou a vař asi hodinu. Pak vývar přeceď přes 
drobné síto a vývar nech vychladnout. Maso 
z vařené hlavy ober a později vlož do rybího 
vývaru. 
Máslo rozpusť v hrnci a osmahni na něm mouku. 
Vzniklou jíšku zalij vychladlým vývarem.  
Osol a přidej bobkový list, nové koření a pepř. 
Nakrájej na kostky zeleninu a vlož ji do polévky.  
Přidej maso z ryby nakrájené na kostky a polévku 
vař 45 minut. 
Nakonec vlož do cedníku jikry, ceník ponoř do 
horké polévky a za stálého míchání pomalu 
přimíchávej do polévky. Jikry dírkami vyplouvají 
do polévky. 
Polévku nakonec dosol a přidej muškátový oříšek. 
Při podávání přidej osmaženou housku. 
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Slepičí polévka 

pro 4 osoby 

3,5 litrů vody 
1 slepice 
1 cibule i se slupkou 
250 g zeleniny (celer, 

petržel, mrkev) 
menší pórek 
sůl 
pepř 
 

 
 
 
 
 
 
Slepici umyj a přitom si připrav hrnec a do něj nalij 
3,5 litrů studené vody.  
Vodu osol a až se bude vařit voda, dej slepici do 
hrnce a nech ji vařit 3 hodiny. Pěnu, která při 
vaření vzniká, sbírej naběračkou, aby se polévka 
nezakalila.  
Pak polévku sceď a maso ze slepice ober a natrhej 
na menší kusy. 
Nakrájej zeleninu na kostičky a přidej ji do 
vývaru. Pro lepší barvu polévky přidej do polévky 
omytou cibuli.  
Polévku dej vařit a přidej do ní natrhané maso. 
Polévku dochuť podle své chuti a podej teplé na 
talíř 
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Obalovaný kapr s bramborovým 

salátem 

pro 4 osoby 

Bramborový salát 
8 středních brambor 
1 malá cibule 
3 vejce 
20 dkg šunky vcelku 
2 střední mrkve 
6 malých okurek 
1/2 středního celeru 
2 normální jablka 
sůl 
2 lžičky cukru krupice 
400 ml majonézy 

 
 
 
 
 
 
 
Brambory omyj, ponoř do studené vody a dej vařit 
na střední oheň. Vař asi 25 minut. Po zchlazení ve 
studené vodě brambory oloupej. 
Oloupej mrkev a celer a dej vařit do mírně osolené 
vody na 20 minut a následně vychlaď. 
Vejce uvař natvrdo – vejce vlož do studené vody, 
přiveď k varu a vař 10 minut. Po té je schlaď ve 
studené vodě a oloupej. 
Cibuli oloupej a nakrájej nadrobno. V misce ji 
smíchej s cukrem a nech 15 minut stát. Pak slij 
šťávu a cibuli v sítku propláchni vodou, aby se 
vymyl cukr. 
Jablka oloupej. 
Brambory nakrájej na kostky o hraně 1 cm. 
Ostatní suroviny nakrájej na kostičky o hraně 0,5 
cm. Čím menší kostky nakrájíš, tím intenzivnější 
chuť bude salát mít. 
Všechny nakrájené suroviny smíchej dohromady, 
salát osol a přidej majonézu. Vše pořádně 
promíchej. 
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Obalovaný kapr 
1 kapr nakrájený na 
podkovy 
100 g hladké mouky 
2 vejce 
250 g strouhanky 
200 g sádla 
sůl 
citron  
 

 
 
 
 
 
Podkovy ze všech stran osol. Vejce rozšlehej. 
Kapra obal nejdříve v mouce, pak ve vejcích a 
nakonec ve strouhance. 
Ve vyšší pánvi na středním ohni rozehřej sádlo a 
podkovy postupně osmaž z obou stran dozlatova.  
Podkovy by měly být během smažení nejméně do 
poloviny ponořeny v sádle. 
Osmaženého kapra polož na talíř s kuchyňským 
papírem, který odsaje přebytečný tuk. 
Smaženého kapra podávej s kouskem citronu a 
bramborovým salátem. 
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Svíčková omáčka s karlovarským 

knedlíkem 

pro 4 osoby 

Svíčková omáčka 
100g špeku 
2-3 mrkve  
½ petržele 
3 cibule 
1,5 lžíce sádla 
2 lžíce másla  
2-3lžíce octa  
3 lžíce cukru 
2 lžíce hořčice 
10 kuliček černého pepře  
10 kuliček nového koření  
6x bobkový list  
½ citronu  
60g másla  
25g hladké mouky  
200ml smetany na vaření 
nebo ke šlehání  
Sůl, pepř  
½kg hovězí plece 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nejprve prošpikuj maso špalíčky slaniny a osol. 
Prošpikuj ho tak, že nožem prořízneš otvory, do 
kterých dáš slaninu.  
Poté si na sádle necháš zesklovatět cibulku a na ní 
dáš všechnu zeleninu. 
Přidáš koření a restuješ cca 10 minut, ale hlídej a 
občas promíchej. 
Přidáš maso, které osmahneš po všech stranách do 
zatáhnutí. Podlij vodou a peč v troubě na 200 °C 
asi 1,5 až 2 hodiny překlopené pokličkou.  
Než se masu podusí, udělej si z másla a hladké 
mouky jíšku, kterou necháš vystydnout. 
Když je maso měkké, vyndej ho z pekáče a odstraň 
bobkový list a nové koření.  
Zeleninu rozmixuj ponorným mixérem dohladka, 
přidej hořčici a zahusti jíškou.  
Nakonec přilej smetanu.  
Případně dochuť citronovou šťávou. 
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Karlovarský knedlík 
20kg rohlíků 
5 vajec 
500ml mléka 
100g másla 
Sůl, pepř 
¼ lžičky strouhaného 
muškátového oříšku 
4 lžíce nakrájené petržele  

 
 
 
 
 
Nejprve odděl žloutek od bílku. Z bílku si vyšlehej 
tuhý sníh.  
Mléko si trošku ohřej na plotně a rozpusť v něm 
máslo.  
Rohlík si nakrájej na kostičky a dej do velké mísy, 
ve které budeš připravovat těsto. Rohlík zalij 
máslovým mlékem a nech ho vsáknout do rohlíků. 
Přidej žloutky a sníh a zapracuj je. 
Nakonec přidej nasekanou petrželovou nať a 
zapracuj ji.  
Nyní zabal těsto do potravinářské fólie a vytvaruj 
knedlíky. Uděláš to tak, že si odtrhneš kousek fólie 
a rozprostřeš ji na kuchyňskou linku, do středu 
folie dáš 1/5 těsta.  
Knedlíky vař ve vroucí vodě minimálně 25 minut. 
Po vyndání z vody sejmi fólii a knedlíky jsou 
připravené. 
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Sekaná s vařeným bramborem 

pro 4 osoby 

3/4 kg mletého masa z 
kýty  

1 vejce na pomazání  
1,5 housky 
majoránka 
strouhanka  
mléko  
lžička soli 
500ml vývaru 
2 sardele 
špetka pepře 
máslo  
1 menší cibule 

 
 
 
 
 
 
 
 
Namoč 1,5 housky do mléka a dobře vymačkej. 
2 sardele jemně nakrájej. Jemně rozsekej cibulku a 
vše i s mletým masem dej do mísy. 
Přidej jedno vejce, majoránku dle chuti, sůl, pepř a 
trochu muškátového oříšku a pořádně promíchej.  
Z vniklé hmoty udělej tvar svíčkové pečeně, pomaž 
vejcem, posyp strouhankou a dej na pekáč.  
Podlij vývarem, přidej kus másla a dej péci asi na 
1/2 - 3/4 hodiny do trouby. 
K sekané můžeš podávat vařený brambor.  
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Lívance s borůvkovým žahourem 

pro 4 osoby 

Lívance 
4 žloutky 
4 vejce  
špetka citronové kůry 
špetka muškátového 

květu 
1/3 litru smetany 
200g hladké mouky 
4 lžíce droždí 
2 vanilkové cukry 
špetka soli  

Žahour 
500 gramů borůvek  
50 ml vody  
100 g cukru krystal 
lžíce másla 
špetka citronové kůry  
lžička skořice 
 

Kysaná smetana na 
ozdobu 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Všechny suroviny dej do mísy a důkladně promíchej. 
Těsto pak nech odpočinout 10 minut. 
Poté nalij do lívanečníku olej, přidej těsto a začni 
péct lívance do zlatova.  
Hotové lívance dej na teplé místo.  
Borůvky umyj ve vodě a zbav lístků a stopek.  
Do kastrůlku přidej cukr, máslo a zamíchej. Přidej 
borůvky a citronovou kůru podle chuti. Kastrůlek 
pak dej na sporák a nechcej vařit 5 – 10 minut. Poté 
vznikne omáčka, která se může dát na lívance. 
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Švestkové knedlíky 

pro 4 osoby 

600 g brambor vařených 
ve slupce 
200 g hrubé mouky 
sůl 
30 g másla 
1 vejce 
asi 1 kg švestek 
120 g mletého máku 
120 g moučkového cukru 
80 g rozpuštěného másla 

 
 
 
 
 
 
Brambory uvař nejlépe den předem.  
Oloupej je a nastrouhej na jemném struhadle, přidej 
mouku, sůl, při pokojové teplotě změklé máslo a 
vejce. Zpracuj hladké těsto.  
Podle potřeby přidej mouku.  
Těsto rozválej na pomoučeném vále, rádýlkem 
nakrájej na malé čtverce (velikost záleží na 
velikosti švestek), vlož švestku bez pecky a dobře 
zabal.  
Vař v osolené vodě 5 minut. 
Uvařené knedlíky vyndej děrovanou naběračkou, 
vlož na talíř, posyp mákem smíchaným s cukrem a 
přelij rozpuštěným máslem. 
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Bábovka mramorová 

pro 12 osob 

150 ml oleje 
100 ml vody 
250 g polohrubé mouky 
4 vejce 
250 g cukru krupice 
lžíce kakaa 
1 balíček vanilkového 

cukru 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formu bábovky vymaž a vysypej hrubou moukou. 
Cukr krupici, žloutky a vanilkový cukr vyšlehej do 
zhoustnutí, až se udělá pěna. Pak pomalu 
vymíchej olej s vodou a přimíchej po částech 
mouku. 
Z bílků vyšlehej dotuha sníh, a nakonec ho opatrně 
vmíchej do těsta. Odlož si 1/3 těsta bokem. 
Nalij těsto do bábovkové formy a do odloženého 
těsta vmíchej kakao a přilej do formy. 
Mramorovou bábovku vlož do přehřáté trouby na 
200°C a peč asi ¾ hodiny. 
Zkus vpíchnutím do bábovky špejlí, zda je 
upečená. Nelepí-li se ti těsto na špejli, je bábovka 
hotová. 
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Bábovka třená 

pro 12 osob 

200 g změklého másla              
2 lžíce rumu 
180 g moučkového cukru  
300 g polohrubé mouky  
1 vanilkový cukr  
1 prášek do pečiva  
4 vejce  
špetka soli 
100 ml mléka  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Máslo nakrájej na kostky a utři s cukrem a rumem 
do pěny (asi 10 minut). 
Postupně přidej všechny žloutky a mléko. Těsto 
osol. 
Mouku promíchej s práškem do pečiva a postupně 
zapracuj do těsta. Vznikne tužší hmota. 
Z bílků ušlehej tuhý sníh a opatrně ho vmíchej do 
těsta.  
Těsto vlij do olejem vytřené a hrubou moukou 
vysypané formy na bábovku a peč v troubě na 

180°C 45 minut. Po upečení nech bábovku ve 
formě 10 minut odpočinout a pak ji vyklop 
z formy.  
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Bublanina višňová 

pro 12 osob 

250 g polohrubé mouky 
250 g másla 
citronová kůra 
lžíce vody 
4 celá vejce 
strouhanka 
8 žloutků 
500 g višní 
210 g moučkového cukru 

 
 
 
 
 
 
 
 
Máslo rozetři se lžící vody a přidej čtyři vejce a 
osm žloutků. Hmotu vymíchej do pěny (asi 10 
minut).  
Potom přimíchej moučkový cukr, citrónovou kůru a 
polohrubou mouku. 
Vymaž pekáč a vysyp ho strouhankou. 
Vlij těsto a naskládej na něj vypeckované višně. 
Peč při 180°C asi 45 minut. 
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Buchty 

pro 12 osob 

500 g hladké mouky 
250 ml mléka 
2 vejce 
špetka soli 
50 g másla 
½ kostky droždí 
150 g krupicového cukru 
sádlo 
 

 
 
 
 
 
 
Mléko rozděl do dvou kastrolků a oba lehce zahřej. 
V jednom kastrolku rozpusť máslo a do druhého 
dej trochu cukru, droždí a nech nakynout kvásek. 
Do mísy nasyp mouku, špetku soli, zbytek cukru, 
vejce, ohřáté mléko s máslem a kvásek. Zpracuj 
hladké těsto a nech přikryté utěrkou na teplém 
místě vykynout. 
Z vykynutého těsta vyválej asi centimetr silný plát 
a hrnečkem vykrajuj kolečka. Do jejich středu dej 
nádivku a vytvaruj buchty. 
Buchty polož do sádlem vymazaného pekáče 
spojem dolů. Každou buchtu potři sádlem ze všech 
stran. 
Peč na 160°C asi 25 minut dozlatova. 
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Nádivky do buchet 

Nádivka maková 
100g máku  
špetka citrónové kůry  
60g cukru 
200ml smetany  
pomerančová kůra 
120g másla  
špetka skořice 

 
 
 
Mletý mák vlož do rendlíku, přisyp cukr, přidej 
máslo a vše zalij smetanou.  
Hmotu přiveď k varu a vař na mírném ohni dokud 
nezhoustne.  
Během vaření míchej, aby se hmota nepřipálila. 
Nádivku použij do buchet vychladlou. 

 

Nádivka tvarohová 
250 g změklého tvarohu 
1 lžíce rozinek 
2 žloutky 
60-100 g cukru 

 
 
 
 
Tvaroh rozmíchej se všemi surovinami dohladka. 

 

Nádivka maková 
400 g povidel 
1 lžíce rumu 

 
 
Do švestkových povidel přidej rum a vše pořádně 
zamíchej. 
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Piškotová roláda 

pro 12 osob 

4 vejce pokojové teploty 
150 g cukru krupice 
150 g polohrubé mouky 
100 g moučkového cukru 
200 g mletých lískových 

ořechů 
150 ml mléka 
200 g másla 
150 g moučkového cukru 
225 g kvalitní hořké 

čokolády 
125 g smetany 31% 
želé bonbony sypané 

cukrem (ne kyselé)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Troubu předehřejte na 180°C. 
Oddělte žloutky od bílků, z bílků ušlehejte tuhý 
sníh. 
Šlehejte žloutky a postupně k nim přidávejte cukr 
tak dlouho, až hmota zbělá (asi 10 minut) 
Pomalu přisypávejte polohrubou mouku a 
promíchávejte. 
Opatrně vmíchejte sníh 
Těsto nalijte na plech vyložený pečícím papírem a 
opatrně a rovnoměrně ho stěrkou rozetřete po celé 
ploše plechu 
Pečte asi 40 minut 
Po upečení posypte těsto moučkovým cukrem, 
položte na něj suchou utěrku a začněte rolovat na 
kratší straně plechu. Zároveň sundávejte pečící 
papír. Tento krok se musí udělat s horkým těstem, 
jinak se začne těsto lámat a roláda nepůjde 
vytvořit. 
Nechte těsto vychladnout. 
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Mleté ořechy ponořte do horkého mléka a nechte 
vychladnout 
Máslo ušlehejte s cukrem do pěny (trvá to cca 15 
minut) a vmíchejte ořechy 
Vychladlou roládu rozrolujte, namažte krémem a 
znovu srolujte. Je vhodné ji trochu utáhnout. 
Odkrojte konce, aby byla roláda začištěná. 
Smetanu s rozlámanou čokoládou na mírném ohni 
zahřívejte, až se čokoláda rozpustí. Vymíchejte 
dohladka a udržujte v teple, dokud polevu 
nebudete používat. 
Namazanou roládu polijte polevou, ozdobte želé 
bonbony a dejte vychladit do lednice. 
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