
 TO DOBRÉ SDÍLEJ  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„od našich maminek, tet a babiček“ 

BANÁNOVÁ BÁBOVKA 

2 hrnky polohr. mouka 
¾ hrnku cukr krystal 
½ hrnku olej 
1  hrnek mléko 
1 Vanilkový cukr 
1 prášek do pečiva 
2  banány 
2 vejce 
 
Vše smícháme ve hmotu, kterou vložíme do 
předem vymazané formy a pečeme, dokud 
těsto nezezlátne.  

 

OVOCNÝ POHÁR HELENKY 

ANDELOVÉ z 3.B 

Suroviny: hrozny, banány, kiwi, šlehačka, 

zakysaná smetana, javorový sirup, 

vanilkový cukr, skořice 

Postup: Ovoce nakrájíme na plátky, 

šlehačku ušleháme a smícháme se 

zakysanou smetanou a vanilkovým cukrem. 

Na dno poháru dáme krém, pak plátky 

ovoce a zakápneme javorovým sirupem. 

Znovu dáme krém a posypeme skořicí. 

 



 TO DOBRÉ SDÍLEJ  

Zeleninové salátky: 

Zeleninový salát 1 (Pavlínka Žáčková, 3.B) 

Suroviny: mrkev, černé olivy i s nálevem, kukuřice z konzervy, cibule, bílé zelí, rajčata, slunečnicové 

semínko, sýr – mozzarela, sůl, bazalka 

Postup: Všechnu zeleninu nakrájíme, mrkev nastrouháme, přilejeme nálev z oliv, přisolíme a 

promícháme. Ozdobíme bazalkou. 

 

Zeleninový salát 2 (Markétka Sedlářová, 3.B) 

Suroviny: červená řepa, jablka, cibule, křen, kmín, sůl, cukr, olej, ocet, voda 

Postup: Řepu, jablka, křen nastrouháme, cibuli nakrájíme. Přidáme sůl, cukr, kmín. Zalijeme zálivkou 

z vody, oleje a octu. Vše promícháme dohromady. 

 

Zeleninový salát 3 (Bety Lázničková, 3.B) 

Suroviny: 1 hlávka ledového salátu, 1 větší okurek, 1 paprika, 2 rajčata, balkánský sýr, 1-2 vejce 

uvařená natvrdo, kousek slaniny, kousek cukety, dýně, třtinový cukr, 2lžíce octu, trochu kurkumy, 2 

lžíce olivového oleje 

Postup: Všechnu zeleninu a sýr nakrájíme na kostičky. Na pánvi osmažíme nakrájenou slaninu, kousky 

cukety a dýně. Vše promícháme ve větší míse, přidáme na kostičky nakrájené vejce, zakápneme 

olejem a octem, přidáme trochu kurkumy a cukru. Opět promícháme a servírujeme s pečivem. 

 

Zeleninový salát 4 (Vašek Plšek, 3.B) 

Suroviny: ledový salát, rajčata, paprika, okurek, ředkvičky, sýr, jogurt, česnek, sůl 

Postup: Zeleninu nakrájíme na malé kostičky, sýr nastrouháme. Do jogurtu přidáme sůl a česnek. Vše 

promícháme. 

 

Zeleninový salát 5 (Adam Januška, 3.B) 

Suroviny: bílé zelí, mrkev, zakysaná smetana, ocet, cukr, pepř, sůl 

Postup: Zelí nakrájíme, mrkev nastrouháme do mísy. Smícháme smetanu, ocet a cukr a přidáme 

k zelenině. Dochutíme pepřem a solí. 


