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PONDELOK 

  
GULAŠOVA POL. 

 
TECHNOLOGICKY POSTUP: 



Mäso umyjeme vcelku a pokrájame na kocky. Na časti oleja opražíme 
očistenú, pokrájanú cibuľu, pridáme mäso, očistený cesnak, červenú 
papriku, soľ, rascu a dusíme. K polo  udusenému mäsu pridáme umytú, 
očistenú, na hrubo nakrájanú koreňovú zeleninu a podlejeme vodou. 
Pridáme umyté, očistené, na kocky pokrájané zemiaky a spolu 
dOVAríme. NA zVyŠkU OLejA OPrAžíme múku do ružova, rozriedime vodou 
a vlejeme do polievky. Nakoniec pridáme majorán a varíme 20 minút.   
 

TekVICOVe HALUŠky S BRYNDZOU 
TECHNOLOGICKY POSTUP: 
Tekvicu očistíme, postrúhame, pridáme vajcia, soľ, múku a vypracujeme 
husté cesto, ktoré pretláčame do vriacej vody cez sito. Uvarené 
HALUŠky PrePLáCHNeme VOdOU A POLejeme rOzTOPeNým mASLOm. 
POdáVAme S bryNdzOU rOzmIeŠANOU SO SmOTANOU, POSyPANé OPrAženou 

slaninou, opraženou cibuľou a očistenou, nasekanou pažítkou. 

Príloha: kefír, kyslé mlieko  

 

UTOROK  
 

BROKOLICOVA SO ZLATOU SYROVOU ZAVARKOU 
 
TECHNOLOGICKY POSTUP: 

Do horúcej osolenej vody dáme variť očistenú, umytú, na 
ružice rozobratú brokolicu. Múku opražíme nasucho, 
zALejeme VOdOU, rOzŠľaháme a pridáme do polievky. Nakoniec  
zjemníme maslom a varíme 20 minút. Podávame so závarkou. 
 

KURACIE STEHNA PLNENE 
 
TECHNOLOGICKY POSTUP: 



KurACIe STeHNá Umyjeme, OSUŠíme, OSOLíme, POTrIeme OLejOm, 
naplníme plnkou, vložíme do vymasteného pekáča, podlejeme 
vodou a prikryté pečieme. Pred dopečením odkryjeme. Upečené 
kUrACIe STeHNá VyberIeme, Šťavu zahustíme nasucho 
opražeNOU múkOU A eŠTe 20 mINúT varíme.Plnka: Žĺtky 
VymIeŠAme S mASLOm, PrIdáme V mLIekU NAmOčený a vytlačený 
sendvič, soľ, mleté čierne korenie, umytú posekanú 
petržlenovú vňať, majorán, očistenú pokrájanú cibuľu a 
VŠeTkO dObre PremIeŠAme. z bIeLkOV VyŠľaháme tuhý sneh, 
ktorý zľahka zamIeŠAme dO PLNky. PLNkU môžeme piecť v 
pekáčI Aj zVLáŠť. 
Príloha: rôzne upravené zemiaky, dusená ryža, zeleninové 
ŠALáTy, kOmPóT. 
 

 

zemIAkOVA kAŠA mrkVOVA 
 
TECHNOLOGICKY POSTUP:  
 
Zemiaky očistíme, umyjeme a pokrájame na kocky. Očistenú, 
umytú mrkvu postrúhame. Zemiaky s mrkvou uvaríme v 
slanej vode. Vodu zlejeme, pridáme mlieko, maslo a 
VyŠľAHáme  NA jemNú kAŠU. 
 

                  zAHrAdNy ŠALAT 
 
TECHNOLOGICKY POSTUP: 

 
Kapustu očistíme, postrúhame a osolíme. Jablká a papriku 
očistíme, umyjeme a na drobno pokrájAme. zVyŠNé SUrOVINy 
ako biely jogurt,ocot,soľ a cukor VymIeŠAme NA HLAdkO. 
zALejeme ŠALáT A PremIeŠAme.   

 

STREDA 



 
POL.ZEMIAKOVA SO ZELENINOU 

 
TECHNOLOGICKY POSTUP: 

 
Umyté, očistené, na kocky pokrájané zemiaky dáme variť do 
horúcej slanej vody s pridaním rasce. Na oleji speníme 
očistenú, pokrájanú cibuľu, pridáme umytú, očistenú  
pokrájanú alebo postrúhanú koreňovú zeleninu a podusíme. 
Nakoniec pridáme k uvareným zemiakom udusenú zeleninu. 
Dochutíme očisteným rozotreným cesnakom, ochucovadlom, 
zjemníme maslom a varíme 20 minút.  

 
 

TEĽACIE NA SMOTANE 
 
TECHNOLOGICKY POSTUP: 
 
mäSO Umyjeme VCeLkU, OSUŠíme, POkrájame na kusy osolíme a opečieme 
na čASTI OLejA. NA zVyŠNOm OLejI SPeNíme Očistenú, pokrájanú cibuľu, 
pridáme očistenú postrúhanú koreňovú zeleninu a opražíme. Do 
hotového základu vložíme mäso, korenie a dusíme pod pokrievkou vo 
VLASTNej Šťave. Počas dusenia podlejeme vriacou vodou. Mäkké mäso 
VyberIeme A POkrájAme NA POrCIe. Šťavu zahustíme nasucho opraženou 
HLAdkOU múkOU, rOzmIeŠANOU V mLIekU, V SmOTANe S CITróNOVOU Šťavou a 
povaríme.  
    Príloha: CELOZRNNE cestoviny 

 

 
 



 ŠTVRTOK                    

 

 

 

 

 

 

 

PIATOK  
BABIČKINA POL. 

 
TECHNOLOGICKY POSTUP: 
 

Fazuľu preberieme, umyjeme a každú zVLáŠť namočíme. Fazuľu 
NezLejeme, zVLáŠť uvaríme s bobkovým listom do mäkka, následne 

osolíme. Na oleji opražíme očistenú, posekanú cibuľu, pridáme fazuľovú 
múku, paradajkový pretlak, sladkú červenú papriku, očistený, 

prelisovaný cesnak, zalejeme vodou a povaríme. Do hotového základu 
vlejeme uvarenú fazuľu, dochutíme soľou a  sekanou petržlenovou 

vňaťOU. VAríme eŠTe 20 mINúT. 
 

 RYBIE FILE NA VIDIECKYSPOSOB 

 

TECHNOLOGICKY POSTUP: 

 
Rybie filé umyjeme, nakrájame na porcie, osolíme, posypeme rascou, 
POPráŠIme múkou, poukladáme do vymasteného pekáča a polejeme 
tukom. Pečieme v rúre do červena. UpečeNé POLejeme beŠAmeLOVOU 
omáčkOU, POVrCH POSyPeme NA rezANCe POkrájANOU ŠUNkOU, STrúHANým 
syrom a zapečieme 20 minút.OmáčkA beŠAmeLOVá: múkU OPrAžíme na 
sucho, pridáme mASLO, rOzrIedIme mLIekOm, rOzŠľaháme a  
    varíme do zhustnutia. Dochutíme soľOU, mUŠkáTOVým OreCHOm , 
posypeme umytou posekanou petržlenovou vňaťou. 



Príloha: varené zemiaky 
 

 
 

 

 

                 
 

 PRAJEME DOBRU CHUŤ ! 

          


