
 
 

 
Kuřecí medailonky s nivovou omáčkou a salát 
 
Suroviny:  2 kuřecí prsa 
 koření Babygril 
 20 dkg nivy 
 15 docela velkých brambor 
 sůl, pepř 
Salát:  1 salátová okurka 
 4 rajčata 
 15 dkg balkánského dýru 
 ledový salát 
 olivový olej 
 sušený česnek 
 pepř 
 
Postup: 
Oloupeme brambory a dáme je na 20 minut vařit. 
Mezitím si nakrájíme kuřecí prsa na medailonky. 
Posypeme je kořením a rozetřeme. Posypeme solí. 
Dáme je na pánev politou olejem a budeme je 
smažit. Až se brambory uvaří, slijeme je a necháme 
je trochu vystydnout. Uděláme si nivovou omáčku. 
Nivu necháme roztéct v malém hrnci na 
rozpáleném vařiči. 
Nakrájíme okurku na půlplátky. Rajčata rozkrájíme 
na kostičky. Všechno na salát si dáme do misky. 
Balkán si nakrájíme na kostky. Ledový salát si 
nakrájíme na obdélníčky. Posypeme sušeným 
česnekem. Přidáme pepř. Vše důkladně 
promícháme a přidáme kapku oleje. Salát je hotov. 

Leona Menčíková 5. A 
 

 
Linecké cukroví 
    
Suroviny:  mouka  

 máslo 
 moučkový cukr 
 vejce 

 prášek do pečiva 
 
Postup: 
Tyto suroviny smícháme dohromady a vypracujeme 
těsto. Těsto necháme v chladu odpočinout. Po 
odpočinutí těsto vyválíme na placku a připravíme si 
vykrajovátka a pomocí nich tvarujeme různé tvary. 
Potom poklademe vykrájené těsto na plech 
s pečícím papírem a dáme do trouby upéct.  
Po upečení necháme vychladnout. Až nám cukroví 
vychladne, tak je k sobě poslepujeme marmeládou 
nebo nutelou. Takto udělané cukroví můžeme ještě 
posypat moučkovým cukrem. Hotové cukroví dáme 
do krabičky a necháme uložené v chladu. A teď už 
se můžeme těšit na Vánoce, abychom ho mohli 
sníst. 

Kristýna Kopecká 5. A 

 
Svítek 

 
Suroviny : mléko 

hl. mouka 
                  cukr 
                  vajíčka 
                  máslo 
                   
Postup: 
Do mixéru nalijeme 0,5 l mléka, do kterého 
přidáme mouku, pak to rozmixujeme, když to 
máme rozmixované, tak přidáme cukr podle chuti. 
Namažeme pekáč a nalijeme na to těsto a necháme 
péct při 150° asi půl hodiny a můžeme podávat. 

Nella Kaprálková 5.A 
 

Bramborový salát 
 
Suroviny: uvařené brambory 
                 sterilizovaná zelenina 
                  (mrkev, okurka, hrášek) 
                 500g gothaje 
                 majonéza 
                 bílý jogurt 
                 plnotučná hořčice 
                 3 natvrdo uvařená vejce 
 
Postup: 
Uvařené a vychladlé brambory oloupeme a 
najemno nakrájíme. Dále tam nasypeme zeleninu, 
kterou také nakrájíme na kousky. Připravíme si 
gothaj, který nakrájíme na čtverečky a přidáme do 
mísy. Potom si oloupeme 3 vajíčka, která nakrájíme 
na menší kousky. A teď přijde řada na ochucování. 
Nejdříve dáme asi 5 lžic bílého jogurtu, 4 lžíce 
hořčice a majonézy si tam dá každý, kolik chce. 
Vše zamícháme a osolíme podle potřeby. Kuchařka 
či kuchař ochutnají salát, zda má správnou chuť. 
Pokud ano, dáme salát odležet do chladna. 

Tereza Fialová 5. A 
 
 
Krupi čná kaše 
 
Suroviny: 100g pšeničné krupice 
    1 litr mléka 
     špetka soli 
 
Postup:  
Mléko nalijeme do kastrůlku a dáme vařit. Když je 
vlažné, postupně do něho za stálého míchání 
vysypeme krupici. Osolíme a kaši dáme na 10 
minut vařit. Na talíři omastíme rozpuštěným 
máslem a dle chuti ozdobíme čokoládou, ovocem 
a podobně. 

Martin Kočí 5.A 



 


