
Grófkin koláč

Cesto: 

450 g  polohrubej múky

125 g masla

1/2 balíčka prášku do pečiva

200 g práškového cukru

4 žĺtky 

1-2 lyžice mlieka 

citrónová kôra 

1 lyžička kakaa

Plnka:

7 menších očistených jabĺk 

sneh zo 4 bielkov

1 balíček vanilínového cukru

2 lyžice kryštálového cukru

70-100g posekaných orechov

70-100g hrozienok

Na doske vypracujeme zo surovín vláčne cesto a tretinu  z neho odložíme v mikroténovom 

vrecku do chladničky. Do zvyšku pridáme kakao. Rozvaľkáme na veľkosť plechu a pomocou 

valčeka preložíme na vymastený a múkou posypaný plech.

Na cesto postrúhame očistené jablká, posypeme ich vanilínovým a kryštálovým cukrom, 

posekanými orechami a hrozienkami. Môžeme pridať aj škoricu.

Na jablká rozotrieme sneh z bielkov a naň postrúhame cesto z chladničky. Dáme piecť do 

mierne predhriatej rúry asi na 30 minút. Hotový koláč ozdobíme rozpustenou čokoládou.       



Jablkový obrátený koláč

Cesto:

6 žĺtkov

15 dkg práškový cukor

15 dkg polohrubá múka

sneh zo 6 bielkov

½ prášku do pečiva

Plnka:

Jablká nakrájané na plátky.

Krém:

½ l mlieka

2 PL hladká múka

2 žĺtky

1 zlatý klas

1 vanilkový cukor

maslo

150g práškového cukru

5 dkg posekané orechy

Postup: 

Žĺtka zmiešame s práškovým cukrom, pridáme vyšľahaný sneh, po malých dávkach pridáme  

polohrubú múku a prášok do pečiva, všetko spolu zamiešame. Na plech vyložíme papier na 

pečenie, dobre vytrieme olejom. Poukladáme na papier narezané jablká na plátky tesne 

vedľa seba (môže byť väčšia vrstva jabĺk). Na jablká vylejeme cesto, rozotrieme  a dáme 

piecť.  Upečené cesto necháme vychladnúť, vyklopíme na druhý plech, papier odlepíme. 

Uvaríme puding z mlieka, zlatého klasu, hladkej múky, vanilkového cukru a žĺtkov. 

Vymiešame maslo s práškovým cukrom a orechmi na hladký krém, ktorý zmiešame 

s pudingom. Natrieme na koláč. 

Necháme koláč vychladnúť a na záver rozotrieme pudingový krém a posypeme postrúhanou 

čokoládou.



Hrnčekový jablkový perník

Suroviny

1 hrnček hladká múka

1 hrnček polohrubá múka

3 ks jablko

2 lyžice kakao

1 hrnček mlieko

1 ks vajce 

½ hrnčeka olej

1 hrnček krupicový cukor

1 bal. prášok do perníka

1 bal. vanilkový cukor

Hŕstka mleté orechy

Na poliatie čokoláda

Na posypanie mleté orechy

Postup prípravy

Múku zmiešame s kypriacim práškom, pridáme kakao, cukor a vanilkový cukor a hrsť 

orechov. K sypkej zmesi prilejeme mlieko a olej, pridáme vajcia a najemno nastrúhané jablká.

Premiešame do hladkej konzistencie. Cesto nalejeme na plech vyložený papierom na pečenie

a upečieme v rúre vyhriatej na 180°C. Pečieme asi 25 min. Po upečení polejeme rozpustenou

čokoládou a posypeme mletými orechmi.

  


