
T R A D I Č N É  A J  N E T R A D I Č N É ,  P O C T I V É ,  D O B R O T Y  N A  V Á Š  V I A N O Č N Ý  Š T Ô L

VIANOCNÉ PECENIE

P E T E R  W E T Z L E R W W W . L O K A L Z R A W E T Z . S K

ˇ

2020

ˇ



ÚVOD
OD LOKÁLŽRAWETZ

Vianoce sú za dverami, a určite mnohí

z vás rozmýšľajú čo bude na

vianočnom stole. A tak vám prinášam

moju zbierku overených vianočných

receptov.

Takmer polovica receptov je bez

mlieka a mliečnych produktov. Všetky

recepty majú jedno spoločné:

obsahujú kvalitné ingrediencie - v

receptoch používam kvalitné múky,

maslo (prípadne kakaové), vajíčka z

voľného výbehu a mnohé ďalšie

ingrediencie, ktoré sú častokrát

domáce. 

Inšpirujte sa aj vy...



medovníky                               

lieskovcové krekry                

chrumkavé sádelníky           

vianočné cantuccini

fúkané rožky

bezmliečne:
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MEDOVNÍKY

600 g hladkej múky

200 g kryštálového cukru

200 g medu

150 g bravčovej masti

3 ks šťastné vajcia

2 čajové lyžičky mletej škorice

2 čajové lyžičky sódy bikarbóny

10 ks čerstvo rozdrvených klinčekov

1 čajová lyžička citrónová kôra

1 čajová lyžička mletého zázvoru

cesto môžete rozvaľkať medzi dvomi papiermi

na pečenie, aby ste nemuseli používať múku

vyskúšajte aj alternatívu s džemom: cesto si

rozvaľkajte na hrubšie, a po vykrojení urobte do

stredu priehlbinu, ktorú pred pečením naplňte

domácim džemom

1. Masť, cukor a med si roztopte na miernom ohni a

po vychladnutí na izbovú teplotu zmiešajte spolu s

ostatnými sypkými ingredienciami a vajíčkami.

2. Vypracujte cesto a nechajte odležať v chladničke

na 24 hodín.

3. Vyvaľkajte na čo najmenej pomúčenej podložke

na hrúbku 4-5 mm a pečte v rúre rozohriatej na 200

°C presne 5 minút.

TIPY:
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MLIEČNYCH 
PRODUKTOV



LIESKOVCOVÉ
KREKRY

5 bielkov

150 g práškového cukru

150 g hladkej múky

150 g kvalitných orechov (ja som použil

lieskové orechy)

Vychladené bielka si dajte šľahať, a postupne k

nim pridávajte cukor.

Následne do tuhej vyšľahanej zmesi pridajte

múku a miešajte kým nevznikne hladká zmes.

Pridajte opražené lieskové orechy a jemne

premiešajte.

Nalejte do formy (srnčí chrbát) a dajte piecť na

180 °C a 20 minút.

Po upečení nechajte vychladnúť, nakrájajte na

tenké plátky a dajte  sušiť do rúry pri cca 60-tich

°C na 45 minút.

1.

2.

3.

4.

5.
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CHRUMKAVÉ
SÁDELNÍKY

400 g bravčového sadla

500 g hladkej múky

2 žĺtka

štipka soli

2 PL octu

200 ml vody

vanilkový cukor

domáci džem

 Pripravte si tukové cesto: zmiešajte 150 g múky

a bravčové sadlo. Dajte do chladničky.

Pripravte si vodové cesto: zmiešajte 350 g múky,

žĺtka, ocot, soľ a vodu. 

Vodové cesto si rozvaľkajte na štvorec/obdĺžnik

a natrite na neho tukové cesto.

Preložte na trikrát - ľavú tretinu do stredu, a

pravú tretinu tiež do stredu, na ľavú tretinu (viď

video), a znova rozvaľkajte tak, aby ste udržali

hranatý tvar. Zvona poskladajte na tretiny a

dajte do chladničky na cca 30 minút. 

Rozvaľkajte, prelože na trikrát, znova rozvaľkajte

a vykrojte štvorce, do ktorých umiestnite džem.

Vytvorte šatôčky a dajte piecť na 180 1C, cca 25 

 minút. 

Po upečení obaľte v domácom vanilkovom

cukre.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

KLIKNI SEM PRE VIDEO

4
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https://www.youtube.com/watch?v=VZB_ceNHHo8&feature=emb_title


FÚKANÉ ROŽKY

200 g hladkej pšeničnej múky

350 g práškového cukru

250 g jemne mletých orechov

250 g masla izbovej teploty/kakaového

masla

1 lyžička sódy bikarbóny

250 g mliečnej/horkej čokolády

Deň pred pečením si vypracujte cesto tak, že

zmiešate všetky ingrediencie dokopy na hladké

cesto. (V prípade, že sa rozhodnete pre vegánsku

verziu, odporúčam namiesto masla použiť

roztopené kakaové maslo).

Nechajte odležať zakryté v chladničke cez noc,

prípadne 24 hodín.

Formičky naplňte cestom, nie viac ako do

polovice a ak chcete mať istotu, aby sa rožky

pekne nafúkli, do stredu cesta urobte cestom

priehlbinu.

Pečte 10-12 minút na 170 °C.

Nechajte vychladnúť, a upečené rožky vyklopte z

formičky a konce namočte do čokolády

roztopenej vo vodnom kúpeli (V prípade

vegánskej verzie použite horkú čokoládu).

1.

2.

3.

4.

5.
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VIANOČNÉ
CANTUCCINI
(BISCOTTI TI PRATO)

280 g pšeničnej múky

150 g kryštálového cukru

130 g sušených marhúľ/sliviek

2 vajíčka

1 čajová lyžička prášku do pečiva

štipka soli

2 ČL vianočného korenia

Všetky ingrediencie okrem sušeného ovocia si

zmiešajte a vypracujte cesto.

 Ovocie si nakríjajte na malé kúsky a pridajte do

cesta.

Z cesta si vytvarujte dva valce.

Pečte na 180 °C cca 15 minút.

Vyberte z rúry a opatrne za horúca nakrájajte na

1 cm hrubé pláty.

Porozkladajte na plech a dajte znova piecť na

cca 10 minút.

sušené ovocie môžete nahradiť orechami 

korenie môžete použiť akékoľvek, aj perníkové.

Prípadne je možné ho nahradiť zmesou

citrónovej a pomarančovej kôry.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

TIP:

4

BEZ MLIEKA A
MLIEČNYCH 
PRODUKTOV



MARCIPÁNOVÁ
ŠTÓLA

125 ml plnotučného mlieka

290 g hladkej múky

50 g kryštálového cukru

1,5 čajovej lyžičky sušeného droždia

0,5 ČL domáceho vanilkového cukru

1 vajíčko

1 žĺtko

85 g masla

100 g marcipánu

0,5 PL citrónovej  kôry

štipka soli

120 g sušených hrozienok/marhúľ

100 ml medoviny

75 g domáceho kandizovaného ovocia

(citrón, pomaranč)

0,5 ČL kardamónu

0,5 ČL muškátového orecha

1/4 ČL škorice

40 g orechov

Večer pred pečením si dajte marhule/hrozienka

a na hrubo nasekané orechy do medoviny. 

Na druhý deň si pripravte kvások zmiešaním

vlažného mlieka, 2 PL cukru a droždia.

V miske zmiešajte zvyšok cukru, múku, vajíčko,

žĺtka, maslo, citrónovú kôru, vanilkový cukor,

soľ, kardamón, muškátový orech a škoricu.

Pridajte kvások a vypracujte vláčne cesto.

Nechajte kysnúť, kým cesto nezdvojnásobí svoj

objem.

Pridajte marhule a orechy, pomiešajte a časť

cesta dajte do formy tak, aby zakrývalo dno.

Do stredu pridajte marcipán, z ktorého ste si

urobili obdĺžnik/valec podľa tvaru formy).

Prikryte zvyškom cesta. 

Nechajte kysnúť cca 1 hodinu.

Pečte v rúre vyhriatej na 180 °C cca 30-40 minút.

Ak máte teplomer, tak vnútorná teplota by mala

byť 88 °C.

Hneď po upečení posypte práškovým cukrom a

nechajte vychladnúť.

Odporúčam štólu zabaliť a nechať v chladničke,

pokojne aj mesiac. 

domáce kandizované ovocie si pripravíte tak, že

nakrájate šupku z ovocia, dáte dvakrát po sebe

na 15 minút variť (vodu medzitým zliať). A

následne dáte variť do cukrového sirupu (cukor

a voda v pomere 2:1) na 45 minút. Následne

vyberte, obaľte v cukre a nechajte pár dní

vysušiť na plechu.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

TIP:
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PARÍŽSKE
ROŽKY

250 g mletých vlašských orechov

500 g práškového cukru

5 bielkov

100 g polohrubej múky

na čokoládový krém:

1 vajíčko

3 žĺtka

200 g kryštálového cukru

70 ml vody

250 g masla

200 g horkej čokolády (75-80%)

na polevu: 

200 g 55% horkej čokolády

70 g kakaového masla

krém je inšpirovaný receptom z Kuchyňa Lidla

Orechy, cukor a múku si zmiešajte dokopy a

pridajte vajíčka. Zmiešajte do hmoty.

Naplňte ňou cukrárske vrecko a na plech na

pečenie vystlaný s papierom nastriekajte rožky.

Nezabudnite na poriadnu medzeru.

Dajte piecť na 150 °C na cca 20 minút. 

KRÉM: cukor a vodu si dajte do malého hrnca, a

dajte variť. 

Vymiešajte vajíčko spolu so žĺtkami, a keď bude

cukrový sirup vrieť, pomaly ho prilievajte do

vajíčkovej zmesi. Stále šľahajte až do

vychladnutia. 

Začnite pridávať studené maslo nakrájané na

kocky, šľahajte ďalej.

Roztopte si čokoládu a vychladnutú ju pridajte

do krému.

Naplňte si cukrárske vrecko a krém nastriekajte

na vychladnuté rožky.

Nechajte schladiť a krém namočte do

vychladnutej roztopenej čokolády s kakaovým

maslom.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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KÁVOVÉ ZRNÁ

200 g marcipánu

na čokoládový krém (rovnaký ako na

parížske rožky):

1 vajíčko

3 žĺtka

200 g kryštálového cukru

15 g mletej kávy

70 ml vody

250 g masla

200 g horkej čokolády (75-80%)

na polevu: 

200 g 55% horkej čokolády

70 g kakaového masla

krém je inšpirovaný receptom z Kuchyňa Lidla

Marcipán si vyvaľkajte na 4-5 mm. Keď sa bude

príliš leipť, použite práškový cukor.

Vytvarujte kávové zrná, ktoré naplňte krémom.

KRÉM: cukor a vodu si dajte do malého hrnca, a

dajte variť. 

Vymiešajte vajíčko spolu so žĺtkami, a keď bude

cukrový sirup vrieť, pomaly ho prilievajte do

vajíčkovej zmesi. Stále šľahajte až do

vychladnutia. 

Začnite pridávať studené maslo nakrájané na

kocky, šľahajte ďalej.

Roztopte si čokoládu a vychladnutú ju pridajte

do krému.

Naplňte si cukrárske vrecko a krém nastriekajte

do kávových zŕn.

Nechajte schladiť a kávové zrná namáčajte do

roztopenej a vychladnutej zmesi z čokolády a

kakaového masla.

krém je rovnaký ako krém na parížske rožky v

predchádzajúcom recepte. Uvedené množstvo

krému vám bude stačiť na cca 70 ks kávových

zŕn. 

Z 200 g marcipánu pripravíte zhruba 12 ks

kávových zŕn s veľkosťou cca 6 cm.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

TIP:
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MEDOVÉ REZY

450 g hladkej pšeničnej múky

50 g masla

1 vajíčko

150 g práškového cukru

2 a pol PL mlieka

2 a pol PL medu

1 lyžičku sódy bikarbóny

400 ml plnotučného mlieka

250 g masla

4 PL hrubej múky

200 g práškového cukru

domáci džem

na poliatie:

čokoláda

maslo/kakaové maslo

Do hrnca si dajte mlieko, med, sódu bikarbónu,

vajíčko, cukor a maslo a dajte zohriať do

vodného kúpeľa. Dajte pozor na to, aby príliš

nestúpla teplota zmesi, inak sa vajíčko uvarí.

Do teplej zmesi pridajte múku, a vypracujte

cesto.

Cesto rozdeľte na 4 časti a medzi dvomi

papiermi na pečenie vyvaľkajte a dajte piecť na

170 % °C do zlatohneda (na cca 6-8 minút).

KRÉM: Zmiešajte 100 ml mlieka s múkou a

zvyšok mlieka si dajte variť. Dovriaceho mlieka

za stáleho miešania nalejte mlieko s múkou, a

miešajte do zhustnutia. Odstavte a nechajte

vychladnúť.

 Zmiešajte si mäkké maslo s práškovým cukrom.

Keď má maslová a mliečna zmes rovnakú

teplotu, po častiach vmiešajte "puding" do

masla. 

Na prvý medový plát natrite domáci džem, a na

neho naneste prvú vrstvu krému. Položte druhý

plát, znova krém a opakujte.

Vrch koláča môžete poliať čokoládovou polevou,

ktorú si pripravíte tak, že zmiešate 200 g 55 %

čokolády s maslom alebo s kakaovým maslom. 

použite aj (špaldovú) celozrnnú múku, prípadne

pohánkovú. Špaldovej môžete pridať do 30% z

objemu múky, pohánkovej cca 10%.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

TIPY:
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PERNÍČKY S
POLEVOU

280 g pšeničnej múky

1/2 čajovej lyžičky sódy bikarbóny

štipka soli

4 ČL domácej zmesi korenia

1/4 ČL drveného bieleho korenia

28 g mandľovej múky

100 g kryštálového cukru

110 g medu

5 PL masla/masti

1 vajíčko

300 g práškový cukor

3 PL horúcej vody

V miske si zmiešajte múku, sódu, soľ, zmes

korenia, biele korenie a mandľovú múku. 

V malom hrnci si zmiešajte cukor, med, maslo

(môžete použit aj masť) a mierne zohrejte. Keď

sa ingrediencie spoja, odstavte a pridajte múčnu

zmes.

Keď je zmes vychladnutá, pridajte vajíčko.

Zabaľte do fóliee a nechajte v chladničke

odleťaž, ideálne viac ako 24 hodín.

Z cesta vyformujte gulôčky, ktoré poukladajte

na plech s papierom na pečenie.

Dajte piecť na 180 °C na cca 15 minút.

Vychladnuté perníčky namočte do cukrovej

zmesi.

domácu zmes korenia si pripravte tak, že

zmiešate 3 PL škorice, 2 PL klinčekov, 1/2 ČL

čierneho korenia, 1/2 ČL koriandrových plodov,

1/2 ČL kardamónu, 1/2 ČL mletého zázvoru, 1/2

ČL badiánu, 1/2 ČL muškátového orecha. Ja som

si všetko nahádzal do mlynčeka, a pomlel.

aj v tomto recepte odporúčam skombinovať

múky

čím menej vody do polevy použijete, tým bude

belšia

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

TIP:
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ORECHOVÉ
KOLIESKA

250 g hladkej pšeničnej múky

250 g mletých vlašských orechov

250 g mäkkého masla

250 g práškového cukru

2 žĺtky

200 g práškového cukru

200 g masla

40 g kakaa

2 lyžice mlieka

Zo vštkých ingrediencií si vypracujte cesto a

nechajte odležať (ja nechávam cez noc, prípadne

24 hodín).

Cesto si rozvaľkajte na cca 3 mm a vykrajujte

tvary – z každého tvaru sa snažte upiecť párny

počet.

Preneste na plech vystlaný papierom na pečenie

a pečte v rúre vyhriatej na 180 °C cca 7 minút.

Polovicu vychladnutých kúskov natrite zo

spodnej strany vrstvou džemu. Hodia sa skôr

kyslejšie – ja som použil slivkový bez cukru a

čučoriedkový.

POLEVA: Tú si pripravíte tak, že zmiešate všetky

ingrediencie a zohrejete ich nad parou. 

1.

2.

3.

4.

5.
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MARLENKA
GULÔČKY

450 g hladkej pšeničnej múky

50 g masla

1 vajíčko

150 g práškového cukru

2 a pol PL mlieka

2 a pol PL medu

1 lyžičku sódy bikarbóny

1 salko

200 g masla

4 hrste vlašských orechov

2 PL medu

Do hrnca si dajte mlieko, med, sódu bikarbónu,

vajíčko, cukor a maslo a dajte zohriať do

vodného kúpeľa. Dajte pozor na to, aby príliš

nestúpla teplota zmesi, inak sa vajíčko uvarí.

Do teplej zmesi pridajte múku, a vypracujte

cesto.

Cesto rozdeľte na dve polovice a na papieri na

pečenie vyvaľkajte a dajte piecť na 170 % °C na

do zlatohneda (na cca 10 minút).

Nechajte vychladnúť, nalámte a v mixéri zomelte

na jemno. 

Do veľkej misy si dajte salko, med a roztopené

vychladnuté maslo. 

Na jemno zomelte orechy a zmiešajte ich s

rozdrvenými medovými plátmi. 

4 PL si z tejto zmesi si odoberte nabok do misky.

Do veľkej misy s tekutými ingredienciami

pridajte zvyšnú sypkú zmes a poriadne

zamiešajte. 

Dajte stuhnúť do chladničky.

Tvarujte guličky (ja som na každú použil cca 20 g

zmesi) a obaľte v sypkej zmesi plátov a orechov.

Dajte znova stuhnúť do chladničky. 

Najskôr si pripravte polotovar, medové pláty:

1.

2.

3.

4.

Postup na výrobu guličiek:

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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LINECKÉ S
KARAMELOM

375g hladkej múky 

250g masla 

2 žĺtka 

125g práškového cukru 

1 PL citrónovej kôry 

domáci džem/karamel 

na karamel:

1 kondenzované mlieko

400 g cukru

115 g masla

150 ml plnotučného mlieka

Zo všetkých ingrediencií (okrem džemu), si

pripravte hladké cesto a dajte na pár hodín do

chladničky. 

Po pár hodinách cesto rozvaľkajte na cca 4-5

mm, a vykrajujte o sto šesť .

Pečte na 180 °C, cca 6 minút 4. 

KARAMEL: do hrnca si dajte všetky ingrediencie.

Varte kým vám zmes nezhnedne (teplota by

mala byť cca 114 °C). Odstavte a keď začne

mierne tuhnúť, naplňte nám linecké keksy.

aj tu môžete použiť iné múky ako klasickú

pšeničnú. Ja som použil pomletý mak (40 g) a

pridal som aj 2 PL hroznovej múky. 

na dané množstvo budete potrebovať zhruba

polovicu z vyrobeného karamelu. Zvyšok môžete

naliať do malého pekáča/hranatej misky, nechať

stuhnúť a na druhý deň nakrájať. Výsledok budú

lahodné karamelky. 

1.

2.

3.

4.

TIP:

4


