
Hezky česky ve Stuttgartu
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DOMÁCÍ PRIBINÁČEK
OD ADRIANKY



MARIUSOVY
ČOKOLÁDOVÉ
MUFFINY



ELENČINA
TVAROHOVÁ
POMAZÁNKA



ČESKÉ BUCHTY S 
POVIDLY OD 
KAROLÍNKY A 
SOFINKY

200–300 ml mléka 
50 g krupicového cukru 
21 g droždí (1⁄2 kostky) 
500 g hladké mouky 
sůl 
1 lžíce nastrouhané citronové kůry 
60 g másla, rozpuštěného + asi 50 g na vymazání pekáče 
1 žloutek 
povidla promíchaná s 1 lžící rumu na naplnění 
2 lžíce rumu 
1 lžíce moučkového cukru + na poprášení 

1. Nejdřív si zadělám kvásek. Asi 100 ml vlažného až teplého mléka 
osladím lžičkou cukru a rozdrobím do něj droždí. Zamíchám a počkám, 
až droždí vzejde a začne dělat bubliny. Trvá to asi 10 minut. 

2. Mezitím do mísy proseju mouku, přidám špetku soli, citronovou kůru 
a zbývající cukr. V mouce udělám důlek a do něj vliju rozpuštěné, 
vychladlé máslo, žloutek a vzešlý kvásek. Zbylé mléko přilévám postupně 
podle potřeby. 

3. Pořádně vypracovat těsto je nejdůležitější část celého postupu. 
Nejenže tak dobře spojím všechny ingredience, ale hlavně do něj naženu 
vzduch. Těsto musí být hladké, pružné, nesmí se lepit na stěny mísy a v 
závěru se na něm začnou dělat puchýře. V té chvíli ho popráším moukou, 
zakryju utěrkou a nechám ho v míse kynout, až zdvojnásobí svůj objem. 
Trvá to asi hodinu.  

4. Vykynuté těsto rozválím na centimetr silnou placku a tu rozdělím 
nožem nebo rádýlkem na čtverečky 5 x 5 centimetrů. Na každý dám 
velkou lžičku povidel, těsto spojím do uzlíčku a vytvaruju buchtu. 

5. V pekáči rozpustím máslo a každou buchtu v něm vyválím ze všech 
stran nebo pomažu mašlovačkou. Buchty pokládám uzlíkem dolů těsně 
vedle sebe. Pak je nechám v pekáči 15 minut kynout. Troubu předehřeju 
na 200 °C, dám do ní buchty a peču je 10 minut. Pak troubu ztlumím na 
180 °C a peču ještě asi 15 minut dozlatova. Ještě horké je potřu rumem 
smíchaným s moučkovým cukrem a 2 lžícemi horké vody. Když trochu 
vychladnou, ještě je pořádně pocukruju. 

Tip:	
Nejezte	buchty	moc	teplé,	bude	jinak	vás	po	nich	bude	bolet	bříško!



DOMÁCÍ CHLEBA OD 
VICKY



OLEGOVY ŠVÁBSKÉ
PALAČINKY



FILÉ S ČERVENOU
PAPRIKOU OD MAXE

Filé s červenou paprikou


• 4x 180g filetů čerstvé ryby
• 1 lžíce koření na ryby
• 800 g červené papriky, můžete přidat i žlutou
• 2 ks šalotky
• 4 lžíce másla
• tymián
• kapary
• sůl a pepř
• olivový olej (asi 4 lžíce)

Příprava
• Papriky nakrájíme na čtyři díly, dáme na plech, potřeme jemně olejem a 

upečeme v troubě, aby se daly oloupat. Poté je oloupeme a nakrájíme 
na proužky.

• Šalotku nakrájíme, dáme na pánev s olejem a necháme zesklovatět. 
Přidáme tymián, papriku, kapary a restujeme asi 3 minuty. Osolíme a 
opepříme.

• Připravíme si druhou pánev a na rozehřátém másle zvolna opečeme 
osolené, opepřené a kořením posypané rybí filety.

• Filety podáváme s připravenou paprikou.



TONIČČIN JAHODOVÝ
DORTÍK
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