
 

KUCHAŘKA 2.S 

 

Inspirace pro začínající i zkušené kuchaře 
 

 

 

Kuchařka 2.S nabízí jednoduché, ale praktické návody na přípravu 

nápojů, snídaní, svačin, obědů i večeří.   

Všechny recepty jsou vyzkoušené, fotografie vlastních výrobků 

jsme pro vás přiložili.  

Při psaní receptů jsme zjistili, že v naší třídě je spousta 

nedoceněných kuchařských talentů, a proto jsme si tento praktický, 

voňavý a chutný úkol užili.  

Vaše 2. S  

P. S.: Asi se přihlásíme do MasterChef. 

 

 

 

PŘEJEME DOBROU CHUŤ! 
 

 

 

 

Kuchařka vznikla v distanční výuce jako nácvik popisu pracovního postupu v listopadu 2020 na 

Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži. 

Uspořádala Lenka Pospíšilová 



 

 

 

Ranní kakao 
Vojtěcha Vlacha 

 

1 hrnek mléka 

3 lžičky Granka 
1 lžička 
1 mikrovlnka 
 

1. Mléko vytáhneme z lednice a nalijeme ho 

do hrnku 
2. Hrnek s mlékem dáme ohřát do mikrovlnky 

na 1 minutu 
3. Hrnek vyndáme z mikrovlnky a dáme si 

pozor, abychom se neopařili. 
4. Do hrnku nasypeme 3 lžičky Granka 
5. Dobře zamícháme 

 
 

 

 

Vitaminové smoothie  
Lucie Noskové  

  

1 polovina grepu  

1 pomeranč 

2 mandarinky  

1 mrkev  

100 ml vody  
 

1. Grep, pomeranč a mandarinky omyjeme 

a oloupeme, mrkev očistíme.  
2. Vše nakrájíme, stačí na větší kousky.  

3. Ingredience dáme do 

smoothie makeru             nebo mixeru, přidáme 

vodu a vše důkladně rozmixujeme.  

4. Připravené smoothie nalejeme do sklenice a 

vychutnáme si jeho neodolatelnou chuť.  

5. Pro větší požitek pijeme vychlazené, nebo s 

kostkami ledu.  

 

 

 

 

Fluffy palačinky 
 Radky Měrkové 

  

             1 hrnek hladké mouky 
             200 ml mléka 
             2 lžíce moučkového cukru 

             3 lžíce oleje + na smažení 
             1 ks vejce 

             2 lžičky prášku do pečiva 
             špetka soli 
             na dochucení marmeládu, Nutella... 
  



1. Smícháme mouku, cukr, prášek do pečiva a 

sůl. 
2. V druhé misce smícháme mléko, olej a 

vejce. 
3. Vzniklou mokrou směs přidáme ke směsi s 

moukou a zamícháme do hladkého těsta. 
4. Rozpálíme si pánev a už jen smažíme. 
5. Na závěr si na palačinky přidáme, co máme 

rádi. 

6. Můžeme podávat. :) 
 

 

 
 

 

 

 

Domácí věnečky 
Hedviky Bláhové 

 

TĚSTO  

130 ml vody 

50 g Hery 

špetka soli 

100 g polohrubé mouky 

3 vejce 
 

KRÉM 

1 vanilkový pudink 

100g másla 

případně cukr 

 

1. V hrnci ohřejeme vodu, Heru a sůl a 

počkáme, až se Hera rozpustí. 

2. Do rozpuštěné Hery s vodou a solí vsypeme 

mouku a začneme odpalovat (míchat) do té 

doby, než vznikne hladké těsto. 

3. Těsto na věnečky dáme vychladnout a 

připravíme si pudink na krém. 

4. Pudink uděláme podle návodu na sáčku, ale 

odebereme trochu mléka, aby byl krém 

dostatečně tuhý. 

5. Hotový pudink necháme vychladnout. 

6. Do vychladnutého těsta na věnečky 

zašleháme vajíčka a těsto dáme do 

zdobícího sáčku. 

7. Předehřejeme si troubu na 200 stupňů a 

nachystáme si plech s pečícím papírem, na 

který ze zdobícího sáčku budeme tvořit 

vždy 2 vrstvy těsta ve tvaru kolečka na 

sebe, dokud nespotřebujeme všechno těsto. 



8. Věnečky dáme péct do trouby na 8 min na 

200 stupňů a poté na 20-25 min na 180 

stupňů (pečeme do zlatova), během pečení 

troubu neotvíráme! 

9. Mezitím co se věnečky pečou, si doděláme 

krém. 

10. Do pudinku zašleháme máslo a podle chuti 

můžeme i cukr. 

11. Vytáhneme věnečky z trouby a necháme 

chvilku vychladnout, poté je rozkrojíme a 

vnitřek naplníme krémem. 

12. Pocukrujeme a máme hotové domácí 

věnečky. 

 

 

 
 
 

 

 

Malá pomsta 

Ivy Bekárkové 

 

50 g kuskusu 

3 vejce 

1 mrkev 

20 g jogurtu 

cibuli 

sůl 
 

1. Dejte kuskus do hrnečku a zalijte ho vařící 

vodou, poté nechte 5–10 minut stát. 
2. Nakrájejte cibuli a dejte ji na rozpálenou 

pánev. Nechte cibuli udělat dozlatova.  
3. Dejte na pánev rozklepaná vajíčka. Nechte 

je dělat cca. 10-15 minut. 
4. Až bude kuskus i vajíčka udělané, dejte je 

na talíř. K tomu si přidejte jogurt. 
5. Nakrájejte mrkev a přidejte na talíř. 
6. Trochu posolte a hlavní jídlo je hotové. 

 

 

  



 

 

Rychlé muffiny na rychlé svačiny 
Štěpánky Miklové 

 

1 větší vejce 

80 g změklého másla 

1 hrnek třtinového cukru 

1 vrchovatou lžíci kakaa 

2 hrnečky mouky  

15 g kypřícího prášku do pečiva 

200-300 ml mléka 

100 g čokolády (dobrovolné) 

Několik jahod (dobrovolné) 

Papírové košíčky nebo forma na muffiny 

 

1. Vejce a máslo v misce vyšleháme do pěny. 

2. Pokud chceme, můžeme přidat čokoládu, 

kterou jsme předtím rozpustili ve vodní 

lázni, a opět smícháme. 

3. Nyní do těsta přisypeme sypké suroviny, 

takže mouku, cukr, kakao a kypřící prášek. 

4. Těsto zředíme mlékem, tak aby vzniklo 

husté, ale přitom tekuté těsto. 

5. Vysteleme formu košíčky a naplníme je 

těstem asi do dvou třetin. 

6. Do některých košíčků můžeme přidat půlku 

jahody nebo půl kostky čokolády. Stačí ji 

mírně zavrtat do těsta. 

7. Pečeme ve vyhřáté troubě na 180 °C 

přibližně 20-25 minut. 

8. Podáváme vychladnuté, můžeme ozdobit 

dle chuti a kreativity. 

 
 

 

 

Vitamínová bomba 
Kristýny Žižlavské 

 

1 pomeranč 

1 jogurt (příchuť podle chuti) 

3 lžíce müsli 

 

1. Jogurt dáme do misky nebo talířku. 

2. Pomeranč oloupeme, nakrájíme a přidáme 

k jogurtu. 
3. Nakonec na to nasypeme müsli a můžeme 

jíst. 

 

  



  
 

 

 

Bulka pro všechny případy 

Kateřiny Kůrkové 
 

1 vejce 

1 bulka 

špetka pepře 

hrst salátu 

 

1. Na rozehřátou pánev nalijeme vejce, 

smažíme tak, aby okraje bílku byly nazlátlé 

a žloutek částečně tekutý. 

2. Mezitím si připravíme bulku, kterou 

podélně rozkrojíme na poloviny. 

3. Na jednu z polovin rozprostřeme 

rovnoměrně salát. 

4. Když je vajíčko usmažené, položíme jej na 

salát a lehce opepříme. 

5. Druhou polovinu přiklopíme na vajíčko a 

máme hotovo. 

 

 

 

 

 

 

 

Polévka a la Dinosaur 
Jakuba Havránka 

 

4 porce 

9 stroužků česneku 

1 střední brambor 

3 lžíce másla 

3 vejce 

2 hrnky vody 

½ hrnku listového špenátu 

½ hrnku fazolí 

½ hrnku hub 

2 hřebíčky 

špetka majoránky 

špetka kopru 

špetka soli 

1 zeleninový bujón 

 

Postup: 1. čtěte, 2. vařte 

1. Fazole uvaříme do měkka (2 hod). 

2. Uvaříme vejce (10 min od bodu varu) 

3. V hrnci rozpustíme máslo. 

4. V másle orestujeme česnek. 

5. Přidáme fazole, houby, špenát a 1 vejce 

(zbytek si necháme) 

6. Přilejeme vodu. 

7. Rozmixujeme obsah hrnce. 



8. Přidáme nakrájený brambor, koření a 

bujón. 

9. Vaříme, dokud brambory nezměknou. 

 

Dinosaurus  

1. 2 vajíčka rozkrojíme vejpůl. 

2. Zabodneme hřebíček jako oči, špenátový 

list jako hřbet a stonek listu jako ocas. 

3. Položíme ho na hladinu polévky. 
 

 

 

 

 

Margotková buchta na plech 

Jana Havliše 

 
1/3 čajové lžičky soli 

4 vejce 

2 dl 

400 g polohrubé mouky 

1 ks prášku do pečiva 

1 ks smetany ke šlehání 

1 polévková lžíce kakaa 

200 g cukru krupice 

1 ks čokolády Margot 

 

1. Vejce vyšleháme s cukrem, šlehačkou, 

olejem a solí. 

2. Přidáme nastrouhanou čokoládu Margot, 

kakao a opět vyšleháme. 

3. Nakonec zlehka zamícháme mouku s 

práškem do pečiva. 

4. Hotové těsto nalijeme do vymazaného a 

moukou vysypaného plechu. 

5. Pečeme v troubě předehřáté na 180 °C asi 

35 minut. 

6. Upečenou buchtu můžeme polít 

čokoládovou polevou. 
 
 

 

 

 

Čaj o páté 
Jáchyma Beerkense 

 

Budeme potřebovat:  

 asi 250 ml vody 
 černý čaj; může být sypaný i porcovaný 
 váš oblíbený hrníček  
 mléko nebo smetana  

 

1. Dejte vařit vodu a připravte čaj do hrníčku. 



2. Když voda dovaří, zalijte čaj do asi tří 

čtvrtin výšky hrníčku, a nechte vyluhovat 

asi 3 minuty, poté sáček vyjměte. 
3. Po vyjmutí sáčku prázdnou čtvrtinu hrnku 

dolijeme mlékem. 
4. Podle chuti dosladíme cukrem nebo 

medem. K čaji se také hodí sušenky. 
 

 

 
 

 

 

Snídaně na vidličku 
Kateřiny Matulové 

 

1 vejce 

plátek šunky nebo anglické slaniny 
olej 
sůl, pepř 
 

1. Na pánvi zahřejeme olej. 

2. Vložíme plátek šunky nebo anglické 

slaniny a hned zalijeme vejcem. 

3. Jemně osolíme a opepříme. 

4. Smažíme tak, aby zůstal žloutek částečně 

tekutý a okraje bílku zlatavé. 

5. Podáváme s čerstvým pečivem. 

 
 

 

 

 

 

Americké brambory 
Tomáše Zapletala 

 

 brambory (1 kg je pro asi 2 osoby) 
 sůl 
 může být také kmín nebo koření na     

americké brambory 
 olej na smažení 

 

1. Brambory oškrabeme, omyjeme a 

nakrájíme. 
2. Rozprostřeme je na plech, posypeme solí, 

popřípadě kmínem nebo kořením na 

americké brambory, a zalijeme trochou 

oleje. 
3. Troubu si dáme předehřát na 200 °C 
4. Za občasného kontrolování a prohrabávání 

brambor pečeme zhruba 80 minut. 
5. Podávat můžeme přímo z plechu. 

 



 
 

 

Zapečené kuřecí maso s hranolky 

Ondřeje Chabiči 

Příprava jídla pro 8 lidí. 

Čas přípravy jídla - 1 hodinu 45 minut. 

 

1 kg prsních řízků 

4 kg brambor  

1 smetana 

olej 

sůl a pepř 

 

1. Příprava masa: Umyjeme, uřízneme šlachy 

a chrupavky, rozkrájíme na plátky, 

naklepeme (jemně, abychom maso 

nerozdrtili), osolíme a opepříme. 

Rozložíme po celém plechu. 
2. Příprava brambor: Oloupeme, umyjeme, 

rozkrájíme na hranoly, osolíme a 

rozprostřeme na maso. Podlijeme 

smetanou, vložíme do trouby o teplotě 200 

° C, pečeme po dobu 1 hodiny. 
3. Po upečení můžeme ještě dosolit. 
4. Podáváme s tatarskou omáčkou nebo 

kečupem. 

 

 
 

 

 

Puding ze sáčku  

Adély Mikšaníkové 

1 sáček čokoládového pudinku 
500 ml mléka 
2-3 polévkové lžíce cukru 
 

1. Do hrnku nalijeme 150 ml mléka, společně 

s obsahem sáčku a důkladně promícháme, 

tuto směs zatím nepotřebujeme, necháme ji 

bokem. 

2. Do hrnce nalijeme 350 ml mléka, společně 

se 2-3 polévkovými lžícemi cukru.  

3. Mléko s cukrem stále promícháváme a 

přivedeme jej k varu. 

4. Ve chvíli, kdy mléko s cukrem pobublává, 

je to znamení, že vře. V této chvíli jej 

sundáme z plotny a přilijeme k němu 

čokoládovou směs (mléko a prášek), znovu 

položíme na plotnu 

5. Mícháme, dokud to nezhoustne (zhruba 1 

min). 



 

 

 

Kouzelné perníčky 
Zuzany Bařinkové 

 

400 g hladké mouky 

2 vejce 

140 g cukru moučka 

50 g másla 

1 lžička jedlé sody 

1 lžička perníkového koření 

2 lžíce medu 

 

Postup: 

1. Nejdřív dáme suché ingredience do větší 

misky a pak tam přidáme zbytek. Těsto 

rukama zpracujeme do hladka. Musí tvořit 

jeden celek. Misku přikryjeme talířkem 

nebo folií a necháme v lednici těsto přes 

noc odpočinout. 

2. Další den si předem rozehřejeme troubu na 

160 stupňů celsia. Nachystáme si 2 plechy 

a vyložíme je pečícím papírem.  

3. Poté co si těsto vyndáme z lednice a 

vyválíme ho válečkem na pomoučeném 

vále na tloušťku asi 0,5 cm.  
4. Vykrájíme vykrajovátky různé tvary, a ty 

dáme na plech. 
5. Pečeme 8-10 minut. 

 

 

 

 

 

Večeře podle babičky 
Tiny Opravilové 

 

krájená šunka 

tvrdý sýr eidam 

2 vejce 

olej 

rohlíky nebo chléb 

 

1. Nakrájíme plátky šunky a eidamu na 

kostičky. 
2. Rozbijeme vajíčka a rozmícháme. 
3. K rozmíchaným vajíčkům přidáme šunku a 

eidam. 
4. Rozkrojíme rohlík na půl, směs natřeme na 

jeho povrch 
5. Dáme smažit na pánev s rozpáleným 

olejem povrchem dolů.  
6.  Smažíme asi dvě minuty a poté můžeme 

podávat. 
 



 

 

 

Ovocno-čokoládové muffiny 
Anny Kutálkové 

 

1 hrnek cukru krystal 

4 vejce 

2 hrnky polohrubé mouky 

1 kypřicí prášek 

1 hrnek mléka 

0,5 hrnku oleje 

Maliny nebo ostružiny 

2 plechovky mandarinek 

1 tabulka čokolády 

40 g 100% tuku 

Košíčky nebo forma na muffiny 

 

1. Cukr, vejce, mouku, kypřicí prášek, mléko 

a olej smícháme a rozmixujeme, aby v těstě 

nebyly hrudky.  

2. Těsto rozdělíme stejným dílem do košíčků 

nebo do formy (asi do poloviny, max. do 

dvou třetin). 
3. Do každého muffinu vložíme dvě až tři 

maliny nebo ostružiny.  
4. Pečeme na 170 °C ve vyhřáté troubě, po 5–

10 minutách kontrolujeme špejlí, případně 

otočíme plech.  
5. Po vychladnutí opatrně sloupneme košíčky 

z muffinů.  
6. V tuku rozpustíme čokoládu, kterou 

muffiny polijeme.  
7. Hned po polití ozdobíme mandarinkami. 
8. Dáme vychladnout.  

 
 

 

 

 

Tvarohové kousky s jahodami 
Petra Ivana 

 

1 tvaroh 

1 vejce 

3 lžíce hrubé mouky 

3 lžíce krupice 

2-3 lžíce strouhanky 

1-2 lžíce mletého cukru 

špetka soli do těsta 

polohrubá mouka na podsypání pod těsto 

miska jahod 

mletý cukr do jahod dle chuti 

máslo 

 



1. Do misky dáme tvaroh, vejce, hrubou 

mouku, krupici, strouhanku, cukr a sůl. 

2. Těsto důkladně promícháme. 

3. Na čistou a pomoučenou pracovní plochu 

vyklopíme těsto a vytvoříme z něj dva 

válečky o průměru asi 3 cm. 

4. Válečky rozkrájíme na kousky o tloušťce 

okolo 1,5 cm. 

5. Pokrájené kousky vhodíme do mírně 

osolené vroucí vody a vaříme přibližně 5-6 

minut, dokud kousky nevyplavou a voda 

nezačne pěnit. 

6. Uvařené  

7. kousky vybereme sítkem do mísy s máslem 

a vše promícháme. 

8. Čerstvé jahody pomačkáme vidličkou a 

mírně osladíme. Mimo sezónu použijeme 

jahody předem namačkané a zamrazené. 

9. Hotové kousky servírujeme na talíř a 

poléváme jahodami. 

 
 
 

 

 

 

Míchaná vajíčka se sýrem a toastem  
Filipa Čížka  

  

3 vajíčka   
menší kousek másla  

50 g anglické slaniny  
2 krajíce toastového chleba  

Troška strouhaného sýru  
  

1. Na pánvi si necháme rozpustit kousek 

másla a mezi tím si nakrájíme slaninu. 
2. Nakrájenou slaninu vložíme na pánev a 

necháme ji trochu zatáhnout. Také si 

začneme připravovat naše topinky. 
3. Na pánvičku si rozklepneme vajíčka. 

Začneme míchat a po asi dvaceti vteřinách 

stáhneme z plamene. 
4. Vajíčka mícháme do krémové konzistence, 

a ještě dokud jsou teplé, vmícháme do nich 

sýr. 
5. Nakonec naservírujeme na talíř. 

 
 

 
  



 

 

 

Zapečené tousty 
Isabely Garay 

 

2 krajíce toustového chleba 
5 koleček jakéhokoliv salámu 
kečup 
plátek sýra 
máslo 

  

1. Na jeden krajíc toustového chleba 

namažeme máslo. Na natřený krajíc dáme 5 

koleček salámu, plátek sýra a přidáme 

trochu kečupu. 

2. Obložený chleba přikryjeme druhým 

suchým chlebem. Dáme do toustovače a 

necháme chleba toustovat asi 10 minut. 
3. Tousty můžete podávat se zeleninou nebo 

jen tak. 

 
 

 

 

 

Chutné lívance 
Veroniky Perničkové 

 

1 špetka soli 

150 g hladké mouky  

1 vejce 

200 ml mléka 

2 lžičky prášku do pečiva 

3 lžíce oleje 

3 lžíce cukru 

plátek másla 

marmeláda/džem/Nutella 

 

1. Připravíme si dvě mísy 

2. Do jedné z nich dáme všechny suché 

suroviny (sůl, mouka, prášek do pečiva, 

cukr) a do druhé dáme vejce, mléko, olej 

3. Obě pečlivě promícháme a postupně 

začneme přisypávat suché k tekutým 

surovinám 

4. Poté ještě chvíli mícháme, a jakmile 

nevidíme už žádné hrudky, můžeme 

rozehřívat pánev. 

5. Na pánev dáme plátek másla a tři menší 

naběračky těsta (samozřejmě záleží na 

velikosti pánvičky) po osmažení obou stran 

vyndáme z pánvičky. 

6. Pak už můžeme podávat s marmeládou 

nebo s tím, co nám chutná. 

 



 
 

 

 

Fazolové brownies 
Petera Marčíka 

 

plechovka červených fazolí 
banány 
polévková lžíce medu 
lžíce ovesných vloček 
2 vajíčka 
3 lžíce hořkého kakaa 
2 malé lžičky prášku do pečiva 
troška skořice 
zakysaná smetana 

 

1. Všechno dáme do tyčového mixéru a 

zmixujeme. 
2. Výslednou směs dáme na pečícím papíru 

do malého plechu (kulatého). 
3. Pečeme po dobu 35 minut na 180 °C. 
4. Servírujeme nakrájené kousky jak jako na 

fotce, potřené na horní části zakysanou 

smetanou. 
5.  Pro zpestření můžeme doladit i různými 

lesními plody (jahody, borůvky). 
 

 
 
 

 

 

 

TOPinky 

Viléma Štrofa 
 

 2 krajíce chleba 
 4 plátky sýru eidam 
 tatarskou omáčku 

 

1. Dáme chleba do toustovače nebo do 

malého elektrického grilu. 
2. Pečeme po dobu 5-7 minut 
3. Poté na topinky naskládáme sýr 
4. Ten rozpečeme v mikrovlnné troubě na 30-

60 sekund podle tučnosti sýru 
5. Na rozpečený sýr natřeme tatarskou 

omáčku 
6. Pokud chcete, můžete pokrm doplnit 

zeleninou dle výběru 
 
 

 
 

 



 

 

 

Sušené ovoce 

Anny Přecechtělové 

  

 jakékoli ovoce – např. jablka, hrušky, 

švestky … 

 sušička na ovoce 
  

1. Ovoce nakrájíme na měsíčky, popř. na 

menší kousky. 
2. Nakrájené ovoce poklademe na jednotlivá 

patra sušičky tak, aby se nepřekrývalo. 

3. Ovoce budeme sušit přibližně dvacet hodin. 

(Některé druhy ovoce se suší déle, některé 

kratší dobu. Záleží taky na velikosti 

kousků.) 
4. V průběhu sušení kousky občas otočíme a 

vyměníme patra, aby se pořádně prosušila 

všechna. 
 

 

 
 
 

 

 

Zelená snídaně 
Žofie Neckařové 

 
2 plátky chleba 

¼ avokáda 

kus okurky 

1 vejce 

sezamová semínka na posypání 

sůl, pepř, citronová šťáva 

 

1. Do vařící vody dáme vejce a vaříme 5 až 7 

minut. 
2. Plátky chleba si rozpečeme na domácím 

grilu nebo v topinkovači. 
3. Na jeden plátek nakrájíme avokádo a 

pokapeme ho citronovou šťávou. 
4. Vejce si oloupeme a nakrájíme na druhý 

plátek chleba. 
5. Oba chleby dochutíme pepřem a solí a 

posypeme sezamovými semínky. 
6. Podáváme s okurkou nebo jakoukoli jinou 

zeleninou. 

 
 

  



 
 

 

 

 

Pečené batáty s avokádovým dipem 
Anety Bařinkové 

 

5 batátů 

Sůl  

Olivový olej 

1 stroužek česneku 

Avokádo 

 

1. Batáty oloupeme a omyjeme 

2. Nakrájíme na středně tenké plátky 

3. Dáme na pekáč, osolíme a zalijeme 

olivovým olejem 

4. Pečeme v troubě na 180 °C po dobu 20 

minut  

5. Vytáhneme a dáme na talíř 

6. Avokádo oloupeme a nastrouháme do 

misky 

7. Do misky přidáme jeden stroužek 

oloupaného a postrouhaného česneku 

8. Osolíme a zamícháme 

9. Na batáty, které jsou na talíři, dáme dip. 

 

 

 
 

 

 

Pradědovy lodičky 
 Jany Odložilové 

 
chléb 

máslo 

med 

mléko 

 

1. Nakrájíme chléb na plátky a připravíme si 

máslo pokojové teploty.  
2. Plátky chleba natřeme máslem a lehkou 

vrstvou medu.  
3. Vezmeme ostrý nůž a chleba nakrájíme na 

tenké proužky a kostičky.  
4. Nalijeme si sklenice mléko. Jestli je 

studené nebo teplé, to už je na každém.  
5. Můžeme si k jídlu přečíst nebo pustit 

pohádku, jako to vždycky dělával můj 

pradědeček. 
 

 

 

 


