
    Varte s nami  
 

 

 

 

 

 

PONDELOK  

Bravčové stehno pečené                                            

 

Technologický postup: 

Bravčové mäso umyjeme vcelku, osušíme,  pokrájame        
 na kusy s hmotnosťou cca l až 1,5 kg, potrieme                             
 očisteným prelisovaným cesnakom so soľou, dáme do  
                                                                                                                     
 olejom vymasteného pekáča, s očistenou  pokrájanou 
 cibuľou, posypeme rascou, podlejeme 
 vodou a  pečieme. Počas pečenia 
 podlievame mäso vlastnou šťavou.  
Mäso dopečieme do červena, vyberieme,  
 pokrájame na porcie a vložíme  
    opäť do šťavy  

                                  .  
Príloha: dusená kapusta, knedľa, dusená ryža, zemiaky, rôzne druhy 
zeleninových šalátov, kompót                                                                     



 

                            UTOROK 
 

 

 

Mäsové guľky v paradajkovej omáčke  
 

Technologický postup: 

Mäso umyjeme vcelku, pomelieme spolu s  
časťou očistenej cibule, pridáme udusenú ryžu,             
 soľ, vajcia, mleté čierne korenie a zamiešame. 
 Z masy tvoríme guľky, ktoré                        
  dáme do pekáča, podlejeme vodou a dusíme. 
 Mäkké guľky spojíme s omáčkou. Omáčka:  
Na oleji speníme očistenú pokrájanú cibuľu, 
 pridáme múku, opražíme. Pridáme paradajkový 
 pretlak, soľ, bobkový list, škoricu, cukor,  nové  
celé korenie, rozriedime vodou  a  povaríme. Nakoniec zjemníme maslom. 
 

 

 

 

 

 

 

 



STREDA                
 

 

 

 

                                                                                     
 

Nákyp ryžový s kompótom - 
 

Technologický postup: 
 

Kompót necháme odkvapkať. Ryžu preberieme, umyjeme a sparíme. Do 
osoleného mlieka pridáme sparenú ryžu a uvaríme do polomäkká. Maslo 
vymiešame s cukrom, žĺtkami a vanilkovým cukrom. Pridáme uvarenú 
vychladenú ryžu, premiešame a skypríme snehom z bielkov. Pekáč vymastíme, 
dáme vrstvu ryžovej masy, poukladáme kompót a  prikryjeme druhou vrstvou 
ryže. Upečieme do ružova, pokrájame na porcie, posypeme práškovým cukrom 
a podávame so sirupom. 

ŠTVRTOK                      
 

Hovädzia pečienka sviečková   
 

Technologický postup: 

Hovädzie mäso umyjeme vcelku, osušíme, pokrájame na kusy o hmotnosti cca  
l kg,  ktoré osolíme a opečieme na časti rozpáleného oleja.  Na  zvyšnej časti 
oleja opražíme očistenú nakrájanú cibuľu, očistenú nakrájanú koreňovú  
zeleninu, pridáme celé  nové korenie, bobkový list a  opečené mäso.  Podlejeme 



vriacou  vodou a dusíme do mäkka. Mäkké mäso vyberieme, pokrájame na 
porcie. Šťavu zahustíme  nasucho opraženou múkou, zalejeme mliekom, 
smotanou, povaríme a prepasírujeme.  Dochutíme  horčicou,  
     citrónovou  šťavou a varíme ešte 20 minút 
Príloha: knedľa, cestoviny.   

PIATOK                                                          
 

 

Rybie filé vyprážané v syrovom cestíčku   
 

Technologický postup 
 

Rybie filé pokrájame na porcie, posolíme, obalíme v múke a v cestíčku, ktoré si 
pripravíme z múky, vajec, mlieka a strúhaného syra. Vyprážame v horúcom 
tuku do ružova. Povrch porcie ozdobíme kolieskom umytého, ošúpaného 
citróna.Príloha: zemiaky varené, zemiaková kaša, Technologický postup: 
Mäsové guľky v paradajkovej omáčke  
 Mäso umyjeme vcelku, pomelieme spolu s časťou očistenej cibule, pridáme 
udusenú ryžu, soľ, vajcia, mleté čierne korenie a zamiešame. Z masy tvoríme 
guľky, ktoré dáme do pekáča, podlejeme vodou a dusíme. Mäkké guľky 
spojíme s omáčkou. 
 Omáčka: Na oleji speníme očistenú pokrájanú cibuľu, pridáme múku, 
opražíme. Pridáme paradajkový pretlak, soľ, bobkový list, škoricu, cukor,  nové 
celé korenie, rozriedime vodou  a  povaríme. Nakoniec zjemníme maslom. 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PRAJEME DOBRÚ CHUŤ ! 


