
HOKKAIDOVÁ NÁTIERKA 6 porcií

CHARAKTERISTIKA:
Ochutená hokkaidová nátierka hustejšej konzistencie. Má typickú vôňu a chuť po 
použitých surovinách (Hokkaido, cibuľa, paprika, zemiaky) a koreninách (cesnak, 
majorán, chilli).

SUROVINY:
Tekvica Hokkaido 1 väčšia
Cibuľa 1 väčšia
Cesnak 4 – 5 strúčikov
Paprika 2 – 3 kusy
Zemiaky 2 – 3 kusy
Morská soľ podľa želania
Chilli papričky 2 kusy
Majorán 1 PL
Olej olivový 1 dl

PRACOVNÝ POSTUP:
Tekvicu Hokkaido umyjeme odstránime dužinu so semienkami (použijeme ju na vývar do 
hokkaidového krému). Tekvicu neokrajujeme. Očistenú tekvicu pokrájame na väčšie kúsky.
Cibuľu ošúpeme, pokrájame na rezance. Cesnak ošúpeme, postrúhame na hrubo na strúhadle.
Zemiaky okrájame, pokrájame na štvrťky.
Papriky umyjeme, odstránime jadierka, porájame na väčšie rezance.
Pripravenú zeleninu spolu s chilli papričkami vložíme na pekáč, pokvapkáme olivovým 
olejom, ochutíme majoránom, posolíme. 
Upečenú zmes ešte za tepla popučíme na plechu tak, aby zostali menšie kúsky upečenej
zeleniny. Môžeme ju aj v mixéri rozmixovať na hladký krém. 
Kľudne môžeme upečenú zeleninu ponechať v pôvodnej štruktúre a servírovať ako prílohu.



U BABIČKY CHUTNE ZDRAVO

CÍCEROVÝ HUMMUS 6 porcií

CHARAKTERISTIKA:
Cícerový krém hustejšej konzistencie. Má výraznú typickú vôňu a chuť po použitých 
Surovinách (cícer, cibuľa, tahini, citrón) a koreninách (cesnak, horčica, čierne korenie).

PRACOVNÝ POSTUP:
Cícer večer niekoľkokrát prepláchneme v studenej vode a cez noc ho necháme namočený 
vo vode. Na druhý deň vodu zlejeme, dáme ho variť do čistej vody. Po zovretí odoberieme penu, 
posolíme, pridáme riasu Kombu a na miernom ohni varíme 1 – 1,5 hodiny. Priebežne podľa potreby 
môžeme dolievať vodu. Cibuľu ošúpeme, pokrájame na väčšie kúsky. Cesnak ošúpeme, 

umyjeme. Asi po hodine varenia cíceru pridáme k nemu pripravenú zeleninu, citrón a chilli 
papričky. Varíme spolu ešte asi polhodinu. Vodu necháme vyvariť tak, aby jej nezostalo 

 krém. K hotovému krému pridáme pochutiny a dobre premiešame.

postrúhame na hrubo na strúhadle. Citrón okrájame a pokrájame na štvrťky. Chilli papričky 

zbytočne veľa – aby po rozmixovaní vznikol krém hustejšejkonzistencie. 
Uvarenú cicerovú zmes (môžeme použiť aj sterilizovaný cícer) rozmixujeme mixérom na hladký 

SUROVINY:
Cícer 600 g
Cibuľa 1 stredne veľká
Cesnak 6 strúčikov
Citrón 2 ks
Tahini 3 PL
Morská soľ podľa želania
Mletá rasca 1 KL
Mletá rímska rasca 1 KL
Petržlenová vňať 1 viazanička
Chilli papričky 2 ks
Kremžská horčica 2 PL
Riasa Combu 5 cm (ak varíme cícer)
Olej olivový 1 dl



U BABIČKY CHUTNE ZDRAVO

ŠPALDOVÁ „SEKANÁ“ 6 porcií

CHARAKTERISTIKA:
Chutná pochúťka (plátky) z uvarenej, zomletej špaldy, ochutenej koreňovou zeleninou, 
vegi syrom, Tempehom a pochutinami, obalenej v strúhanke a zapečenej v rúre. 
Chuť a vôňa sú typické po použitých koreninách.

SUROVINY
Špalda 600 g
Riasa Combu 5 cm
Cibuľa 1 väčšia
Cesnak 5 – 6 strúčikov
Vegi syr 150 g
Tempeh údený 1 bal
Strúhanka 300 g
Hraška 4 PL
Morská soľ podľa potreby
Čierne korenie 1 KL
Muškátový orech ½ KL
Majorán 1 PL
Olej olivový 2 dl

PRACOVNÝ POSTUP:
Špaldu večer niekoľkokrát prepláchneme v studenej vode a cez noc ju necháme namočenú 
vo vode. Na druhý deň vodu zlejeme, dáme ju variť do čistej vody. Po zovretí odoberieme 
penu, posolíme, pridáme riasu Kombu a na miernom ohni varíme 1,5 hodiny. Priebežne podľa 
potreby môžeme dolievať vodu. Uvarenú špaldu precedíme cez sito, necháme vychladnúť. 
Vychladnutú špaldu pomelieme na mlynčeku. Cibuľu ošúpeme, pokrájame na väčšie kúsky. 
Cesnak ošúpeme, postrúhame na hrubo na strúhadle. Cibuľu s cesnakom podusíme 
na olivovom oleji do sklovita. Vegánsky syr a Tempeh pokrájame na malé kocky.
K pomletej špalde pridáme podusenú cibuľu s cesnakom, pridáme na kocky pokrájaný vegi syr
a Tempeh. Ochutíme soľou, čiernym korením, majoránkou, muškátovým orieškom, soľou. 
Dobre premiešame. Podľa potreby pridáme strúhanku a Hrašku, aby zmes bola súdržná.
Zo zmesi sformujeme väčšie valčeky, potrieme ich olejom, obalíme v strúhanke. Preložíme do 
vymasteného pekáča a pečieme do hneda asi 30 minút pri teplote 180 stupňov. 
Necháme vychladnúť a pokrájame na porcie.



U BABIČKY CHUTNE ZDRAVO

HOKKAIDOVÝ KRÉM 6 porcií

CHARAKTERISTIKA:
Chutný, lahodný, voňavý krém z tekvice Hokkaido, zemiakov, cibule, cesnaku. 
Má typickú vôňu a chuť po použitých surovinách – najmä Hokkaide, cesnaku, majoráne.
Zároveň má výraznú chuť aj po tekvicovom oleji, opražených tekvicových semienkach,
zjemnenú rastlinnou smotanou.

PRACOVNÝ POSTUP:
Tekvicu Hokkaido umyjeme, odstránime dužinu a jadierka (použijeme na zeleninový vývar).
Šupku neodstraňujeme! Tekvicu pokrájame na väčšie kúsky. 
Zemiaky okrájame, pokrájame na väčšie kúsky. Cibuľu ošúpeme, pokrájame na väčšie kúsky.
Cesnak ošúpeme, menšiu časť postrúhame na jemno, pridáme pred dohotovením.
Do hrnca dáme variť pripravenú tekvicu, zemiaky, cibuľu, celý cesnak. Pridáme bobkový list,
nové korenie celé, posolíme a varíme asi 40 minút na miernom ohni.
Uvarenú mäkkú zeleninovú zmes rozmixujeme na hladký krém mierne hustej konzistencie.
Ochutíme čiernym korením, postrúhaným cesnakom, majoránom, Umeoctom. Premiešame.
Pri servírovaní Hokkaidový krém posypeme nasucho opraženými (v mažiariku roztlačenými) 
tekvicovými semienkami, tekvicovým olejom a rastlinnou smotanou.

SUROVINY:
Tekvica Hokkaido 1 väčšia
Zemiaky 5 – 6 ks
Cibuľa 1 väčšia
Cesnak 5 – 6 strúčiov
Morská soľ podľa potreby
Čierne korenie 1 KL
Majorán 2 PL
Umeocot 2 PL
Bobkový list 3 ks
Nové korenie celé 5 zrniečok
Na ozdobu:
Tekvicové semienka 1 PL
Tekvicový olej 1 PL
Sójová smotana 2 PL



U BABIČKY CHUTNE ZDRAVO

ŠPALDOVÉ HALUŠKY S BRYNDZOU 6 porcií
A ZELEROVÝMI KOCKAMI 

CHARAKTERISTIKA:
Typické obľúbené slovenské národné jedlo vo vegánskom prevedení, s bryndzou
a zelerovouvou „slaninkou“. Má typickú vôňu a chuť po použitých surovinách  - 
najmä po bryndzi, zeleri a Tempehu.

PRACOVNÝ POSTUP:
Zemiaky umyjeme, okrájame, postrúhame na jemno na strúhadle. Pridáme špaldovú aj hladkú 
múku, trochu soli. Múku podľa potreby pridáme tak, aby sme pripravili pevnejšie vláčne cesto.
Dobre vypracované cesto postupne pretlačíme cez haluškovač do vriacej osolenej vody.
Keď halušky vyplávajú na povrch, vyberieme ich do nádoby. Podľa želania premiešame olejom.
Bryndzu rozriedime s bielym jogurtom (podľa želania a možnosti).
Zeler okrájame, pokrájame na malé kocky. Porestujeme na oleji do zlatista.
Údený Tempeh pokrájame na malé kocky a krátko prehrejeme na oleji.
Pri servírovaní uložíme na uvarené halušky pripravenú bryndzu a prelejeme opraženými
zelerovými kockami, údenými tempehovými kockami s výpekom. Posypeme zelenou vňaťkou.

SUROVINY:
Cesto:
Zemiaky 1500 g
Špaldová múka 300 g
celozrnná
Hladá múka 300 g
Extra špeciál 00
Morská soľ podľa želania
Voda
Náložka:
Bryndza 3 bal.
Zeler 2 väčšie kusy
Tempeh údený 2 bal.
Olivový olej 3 dl



PRACOVNÝ POSTUP:
Fazulu uvaríme obvyklým spôsobom, alebo použijeme sterilizovanú. 
Cibuľu ošúpeme, nakrájame na jemno. Cesnak ošúpeme, nastrúhame na jemno na strúhadle.
Papriku umyjeme, odstránime jadierka, pokrájame na tenšie rezančeky. Mrkvu, petržlen a zeler 
umyjeme, okrájame, pokrájame na menšie kocky. Paradajky krátko necháme prejsť varom, 
odstránime šupky a pojkrájame.
Robi plátky pokrájame na menšie kocky. 
Cibuľu podusíme do sklovita na oleji. Do základu postupne pridáme na kocky pokrájanú mrkvu, 
petržlen, zeler, na rezance pokrájanú papriku a dusíme som asi 15 minút
.Pridáme blánšírované pokrájané paradajky a rajčinovú šťavu. Dusíme 20 minút, aby sa paradajky 
dobre rozvarili. Podlejeme vývarom alebo vodou, pridáme mletú červenú papriku a povaríme spolu 
asi 7 - 10 minút. Nezahusťujeme, lebo sme použili väčšie množstvo cibule. Nakoniec omáčku 
zjemníme olivovým olejom. 
Na oleji na panvici porestujeme Robi kocky. Pred dohotovením ochutíme soľou, cesnakom, mletou 
rascou a sójovou omáčkou Tamari. 
Podávame spolu so zeleninovou zmesou a uvarenou fazuľou.

U BABIČKY CHUTNE ZDRAVO

GAZDOVSKÝ GULÁŠ S FAZUĽOU 6 porcií

CHARAKTERISTIKA:
Chutný, pikantne lahodný, sýty vegetariánsky guláš hustejšej konzistencie. Má typickú 
vôňu a chuť po použitých surovinách a pochutinách – najmä paradajkách, paprike, 
zelenine, cesnaku, majoráne. Bielkovinovú zložku tvorí vegánska bielkovina Robi kocky 

SUROVINY:
Robi kocky 600 g
Fazuľa biela drobná 50 g
Cibuľa 1 väčšia
Cesnak 6 strúčikov
Paprika 4 kusy
Paradajková šťava s paradajkami 1 liter
Morská soľ podľa želania
Čierne korenie 1 KL
Majorán 3 PL
Ml. červená paprika 5 PL
Sójová omáčka 3 PL
Olivový olej 3 dl



U BABIČKY CHUTNE ZDRAVO

PŠENOVÝ KOLÁČ SO SUŠENÝM OVOCIM 1 plech
S ČOKOLÁDOU

CHARAKTERISTIKA:
Chutný, lahodný, sýty bezlepkový , bezmliečny a bezvaječný dezert. Má typickú vôňu
 a chuť po použitých surovinách a pochutinách – najmä pšene, sušenom ovocí, čokoláde.

SUROVINY:
Pšeno 1 veľká čajová šálka
Trstinový cukor ½ veľkej čajovej šálky
Olej ¼ veľkej čajovej šálky
Morská soľ podľa potreby
Sušené brusnice ½ veľkej čajovej šálky
Jablká postrúhané 1 veľká čajová šálka
Sušené ďatle ½ veľkej čajovej šálky
Vlašské orechy ½ veľkej čajovej šálky
Choko drops ¼ veľkej čajovej šálky
Mletá školrica 1 KL
Mleté klinčeky 1 KL
Džem ½ veľkej čajovej šálky
Čokoláda 1 100 g balenie
Voda 3 veľké čajové šálky

PRACOVNÝ POSTUP:
Pšeno dobre prepláchneme vo vlažnej vode. Dáme variť do studenej vody v pomere 1 : 2,5.
Pridáe aj za šálku postrúhaných jabĺk, aby bol korpus vláčny a nedrobil sa.
Po zovretí odoberieme penu, osolíme a necháme variť na miernom ohni 40 minút. Po uvareni 
necháme vychladnúť.

Pokiaľ sa pšeno chladí, pripravíme ostatné suroviny. Sušené ovocie namočíme vo vode, 
orechy postrúhame alebo posekáme. 
Vychladnuté pšeno preložíme do misky, pridáme pripravené suroviny a pochutiny. Rukou dobre
premiešame a zmes preložíme na olejom potretý pekáčik. Povrch zarovnáme, potrieme olejom.
Dáme piecť do vyhriatej rúry na 30 minút pri teplote 180 stupňov. Upečený korpus necháme 
vychladnúť. 
Povrch potrieme kvalitným džemom a zľahka nanesieme roztopenú kvalitnú čokoládu. Necháme 
stuhnúť. Pokrájame na menšie kocky.



U BABIČKY CHUTNE ZDRAVO

MAKOVEC Z KUSKUSU S VANILKOVÝM
PUDINGOM A JABLKAMI 1 plech

CHARAKTERISTIKA:
Chutný, lahodný, sýty vegánsky dezert s pudigovým krémom s jablkami. Má typickú vôňu
 a chuť po použitých surovinách a pochutinách – najmä jablkách, maku, ríbezľovom 

SUROVINY:
Korpus:
Kuskus 1 veľká čajová šálka
Trstinový cukor ½ veľkej čajovej šálky
Morská soľ podľa želania
Mak mletý 1 bal. Á 250 g
Olivový olej ¼ veľkej čajovej šálky
Voda 3 veľké čajové šálky

Krém:
Jablká 6 stredne veľkých jabĺk
Olivový olej ¼ veľkej čajovej šálky
Vnilkový puding 2 bal. 
Jablkový koncentrát 54 PL
Morská soľ podľa želania
Mletá školrica 1 KL
Mleté klinčeky 1 KL
Kvalitný džem ½ veľkej čajovej šálky
Choko drops ¼ veľkej čajovej šálky

PRACOVNÝ POSTUP:
Vo väčšej nádobe zalejeme kuskus studenou vodou v pomere 1 : 3. Pridáme obilný slad, 
trochu soli, pomletý mak, kvalitný olej, zmes zľahka vareškou premiešame. Opatrne 
preložíme na plech a dáme piecť do vyhriatej rúry na 40 – 50 minút pri teplote 180 stupňov. 
Pečieme do zlatista. Dávame pozor, aby povrch nebol popukaný. Necháme vychladnúť.
Vychladený upečený korpus potrieme kvalitným lekvárom. Nanesieme pripravený puding,
vyhladíme povrch a posypeme drvenými kakaovými bôbami. Necháme vychladnúť a stuhnúť. 

Postrúhané jablká krátko podusíme na oleji, pridáme slad, štipku soli, škorice, hrebíčkov. 
Prilejeme vanilkový puding rozpustený vo vode. Za stáleho miešania uvaríme hladký krém. 
Po vychladnutí (nie stuhnutí) ho preložíme na lekvárom potretý pšenový korpus, vyhladíme
povrch a posypeme drevenými kakaovými bôbami. 
Pšeno je základom pre koláčik. Ostatné suroviny a pochutiny môžete ľubovoľne zameniť
a vždy vymyslite originálny nový koláčik. Dajte vedieť, čo ste vymysleli.


