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Poděkování organizátorů
konference

Konference „Učení pro život“ se snaží spojovat pedagogy, odborníky a zájemce o vzdělávání. Dlouhodobou vizí projektů
MAP je rovněž podpora kvality stravování ve školství v kontextu procesu učení žáků. 

Z tohoto důvodu jsme začlenili do triády konferencí v letech 2017, 2019 a 2021 i prezentaci dovedností žáků středních
cateringových škol Královéhradeckého kraje a v letošním ročníku také školní jídelny s výzvou „Upečte svůj nejoblíbenější
školní koláč“. Našim přáním bylo, aby kuchařky předvedly svůj um a prezentovaly svou školní jídelnu. 

Do výzvy se zapojilo celkem 14 školních jídelen a chutné koláče velmi obohatily atmosféru konference a nadchly přítomné
účastníky. Přijměte od nás jako poděkování tuto brožuru s recepty a fotografiemi vašich úžasných koláčů. Všem milým
kuchařským týmům děkujeme.

Lada Nevečeřalová a Jana Vanišová
za hlavní organizátory konference

KONFERENCE JE VÝSLEDKEM SPOLUPRÁCE NĚKOLIKA ORGANIZACÍ
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Náročnost360°C72 hod



 
Poděkování kuchařským týmům

Každý z nás, kdo chodil do školní jídelny, si ještě dnes dobře vybavuje svá oblíbená i neoblíbená jídla. Ve školách, do kterých
jsem chodila já, jsme se vždy těšili na rajskou, dukátové buchtičky a zapečené brambory. Bylo těžké srovnávat jídla s
domácí kuchyní mé maminky, která mi vařila výtečnou domácí stravu ovlivněnou slovenskými tradičními pokrmy. Jasně si
vybavuji zážitky ze školní jídelny i dnes. Vzpomínám si na dozorující „soudružku“ vychovatelku, která nade mnou stála a
nutila mě sníst plátek masa a vypít hrnek teplého mléka se škraloupem. Mé tělo se tomu bránilo a nedalo se to ovládnout.
Nedokážu si vysvětlit mé vybíravé chutě v dětství, když dnes nemám s masem a mlékem nejmenší problém.
 
Školní jídelna nebyla jenom o jídle, ale také o setkávání se se spolužáky a o společných debatách v řadě na chodbě při
čekání na oběd. V mateřské, základní i střední škole byla doba oběda vždy příjemným oddychem a příležitostí užít si školu
trochu jinak.

A také se pro nás stalo samozřejmostí, že se o nás ve školách postarají a připraví nám něco teplého do žaludku. U výdejních
okének byla často slyšet kritika: „Co to jeee? Zase UHO?“
 

 

MILÉ KUCHAŘKY A KUCHAŘI NAŠICH ŠKOLNÍCH JÍDELEN, DĚKUJEME
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Od té doby, a je tomu již 30 let, se mnohé změnilo. Většina
školních kuchyní prošla rekonstrukcí, zpřísnila se hygienická
pravidla, zavedly se kritické body HACCAP a co bylo
nejdůležitější, změnily se normy jídel. Dnes se do jídelníčku
školních jídelen zařazuje více ovoce a zeleniny, více druhů
obilovin a luštěniny v různých podobách. Známá Výživová
pyramida se doplnila o Zdravý talíř. Školním stravováním se
zabývá více odborníků i výživových specialistů, vychází odborné
časopisy pro školní jídelny a vyhlášky se pružně mění podle
potřeb. Kuchařky mají možnost inspirace na společných
poradách i na sociálních sítích.
 
Již téměř 30 let pracuji v mateřské škole a denně se s dětmi a
kolegyněmi stravuji ve své třídě. Společně vedeme děti k tomu,
aby o jídle diskutovaly a uvědomovaly si, co vše předchází tomu,
než jim paní kuchařka naservíruje jídlo na talíř. Poznáváme,
odkud se suroviny berou a co se dá vypěstovat u nás na
zahrádce. Několikrát za rok navštěvujeme s dětmi naši školní
kuchyni, abychom poznali práci našich kuchařek a prostředí
školní kuchyně. V naší školce paní kuchařky denně vydávají jídlo
a zapojují se do vzdělávání dětí. Učí děti správnému stolování i
slušnému chování. Děti se na ně těší a mají rády jejich hádanky.
Zejména ovocné a zeleninové talíře, ze kterých je poskládán
obrázek.  
  

 



Po dopolední vycházce s dětmi se na oběd těšíme a v pátek si čteme, co dobrého se chystá na další týden. Rodiny našich
dětí to mají značně ulehčené, když je již od samého rána o děti dobře postaráno. Ranní přesnídávka, oběd i odpolední
svačina jsou zdravě vyvážená jídla doplněná o pitný režim (to dohromady stojí dnešní rodinu přibližně 800,- Kč měsíčně).
Také zaměstnanci škol mají dotované obědy. Školní stravování v České republice je světový unikát s dlouholetou tradicí.
Podílí se na kvalitě života a zdraví většiny populace.
 
Pokud jsme všichni výteční kuchaři a vaření je naším každodenním koníčkem, dokážeme jistě ocenit, co za tím vším stojí.
Vedoucí školních jídelen, kuchaři a kuchařky, pomocné síly – ti všichni pracují v našich školních kuchyních a jídelnách. Brzké
ranní vstávání a nástup v bílém pracovním oděvu, důraz na čistotu a hygienu, dodržování pracovních postupů při vaření a
denní úklid – to je dřina, každodenní dřina. 

A to nemluvím o nízkém platovém ohodnocení zaměstnanců školních jídelen, které neodpovídá pracovnímu výkonu a
nasazení. Právě proto bychom my vzdělavatelé a vzdělávaní neměli zapomínat, že na prostředí a kultuře školy se podílí
také nepedagogičtí zaměstnanci, které není tolik vidět. Za to si zaslouží kuchařky poděkování.

 
Děkujeme za to, že:

 

vás máme

se o nás staráte

pečujete o naše zdraví

jste každý den s námi

si tolik nestěžujete (a máte na co)

jste nám věrní a nejdete raději za lepším

se nás ptáte, zda nám chutnalo

vymýšlíte nové recepty

nás překvapujete novými chutěmi

nás vedete k ochutnání nového

 
Děkujeme, že jste se zapojili do konference Učení pro život. Ve čtvrtek 23. 9. 2021 to všechno vypuklo. V ranních hodinách
byla zahájena konference a všichni účastníci mohli ochutnat a seznámit se s recepty a jmény tvůrců pekařských dobrot.
Zpočátku všichni pouze „okukovali“, později ochutnávali a fotili si recepty. Někteří zapsali vzkaz pro tvůrce pekařských
dobrot do připraveného bloku a již první konferenční dopoledne se po některých koláčích jen zaprášilo.
 
Milé kuchařky a kuchaři našich školních jídelen, děkujeme, že jste se zapojili do této výzvy. Vážíme si vaší práce a nadšení.
Také díky vám je naše pedagogická práce snazší. Pečujete o nás jako naše maminky s láskou.
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Michaela Trejtnarová 
ředitelka MŠ a spoluorganizátorka konference



 
Pohled z příprav

Po dlouhých přípravách přišel den D a bylo na čase uskutečnit přehlídku produktů regionálních školních jídelen s názvem
„Upečte svůj nejoblíbenější školní koláč“.

Některé školní kuchyně zkoušely své recepty i několikrát dopředu, jen aby účastníkům nabídly to nejlepší. Jiné vsadily na
osvědčené receptury. Všechny koláče byly odeslány v označených krabicích a v prvních hodinách příprav konference jsme je
shromáždily, pečlivě zaevidovaly a každý kousek nafotily z nejlepších úhlů.

Na výběr byly koláče sladké i slané, ovocné i zeleninové a každý účastník konference si tak přišel na své. Během přestávek
se tvořily fronty a při vybírání dobrot ke kávě či čaji si účastníci s radostí sdělovali, jaké koláče již ochutnali a navzájem si
doporučovali své oblíbence.

Bylo hezké vidět pozitivní zpětnou vazbu na celou tuto „koláčovou přehlídku“ a sdílet nadšení, s jakým se jednotlivé jídelny
zapojily. 
 
Alena Trejtnarová
studentka VŠ a pomocnice organizačního týmu konference

 

"BYLO HEZKÉ VIDĚT POZITIVNÍ ZPĚTNOU VAZBU NA CELOU TUTO KOLÁČOVOU PŘEHLÍDKU.“
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Koláčové zákulisí

Jsou činnosti, které vás dělat nebaví a ke kterým se musíte přemáhat, a pak jsou činnosti, které vás nadchnou a jste
nadšení, že se na nich můžete podílet. Připravovat recepty a vyzvedávat ve školních jídelnách koláče na přehlídku zákusků
– to je práce snů pro každého sladkomila, jako jsem já. 

Několik dopolední před konferencí jsem tak strávila přepisováním receptů na nejrůznější štrúdly, záviny, buchty a koláče. 
 Leckdy jsem se přitom marně snažila zahnat chuť na sladké. 

Když konečně nastal den D a všechny dobroty jsme začali vyzvedávat, už nebylo možné dál odolávat a z každého plechu
jsem musela alespoň kousek ochutnat. 

Po krásném naaranžování všech dobrot během konference už nemohl odolat vůbec nikdo a všechny zákusky zmizely s
neuvěřitelnou rychlostí. V očích spokojených pedagogů i lektorů bylo vidět, že koutek s koláči ze školních jídelen byl jejich
nejoblíbenějším a nejnavštěvovanějším místem celého sálu. Přehlídka sladkého byla doslova třešničkou na dortu celé
konference. Děkujeme.

 

"Z KAŽDÉHO PLECHU JSEM MUSELA ALESPOŇ KOUSEK OCHUTNAT."
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Tereza Hanušová
spoluorganizátorka konference Učení pro život

 



Málo 
košů.:(

Výborné koláčkyz MŠ ČervenáHora!
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Vynikající 

makový 

štrúdl!!! Mrkvové řezy
jsou vynikající,
obsluha také,
děkujeme.

Nanukové řezy

byly vynikající!

Děkuji.

Paní kuchařky,
jste úžasný!!!

Moc michutnalo!

Skvělé!

Zasluhujete

potlesk!!!

Dýňové řezy -
paráááda.

Mňam,

všechn
o!

Milé paní kuchařky,děkujeme zavšechny dobroty s láskou pečené.

Vše úžasné!

Chutnalo mi

všechno, jen

tak dál!

Absolutně senzační
.

Kéž by naše jídelna

uměla aspoň jednu

takovou dobrotu.

Díky, díky, díky!

Koláče
k z dý

ně 

a se z
dravou

 

droben
kou - 

senzac
e, to s

e 

musím taky 

naučit
.

Kuchařky jsou

naše

zlatíííčka.

TYTO VZKAZY PRO PANÍ KUCHAŘKY NAPSALI ÚČASTNÍCI KONFERENCE

 
Jak chutnalo účastníkům?



ACIDO NENÍ
KEFÍR!
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Poleva

100 g máslo
150 g cukr moučka
4 PL kakao
4 PL mléko

Postup přípravy
Smícháme všechny ingredience na těsto (obě mouky, cukr,
kakao, olej, Acido, jedlou sodu). Těsto nalijeme na středně velký
plech vymazaný máslem a vysypaný moukou nebo vystlaný
pečícím papírem. Těsto na plech rozprostřeme rovnoměrně a
pečeme cca 30 minut na 180 °C. Mezitím si připravíme polevu
tak, že rozpustíme máslo. Do rozpuštěného másla přidáme cukr
a kakao a nakonec mléko. Buchtu necháme zchladnout a
polijeme připravenou polevou.

Buchta z Acida 
s kakaovou polevou

MŠ Červený Kostelec - Náchodská

Co budeme potřebovat
600 g cukr krupice
4 g kakao 
500 g mouka hladká
250 g mouka polohrubá
0,2 l olej
1 l Acido
2 kávové lžičky jedlá soda

Náročnost180°C40 min

S láskou pe
čou

Monika

Strouhalo
vá,

Marie Novotn
á a

Taťána Zele
ná. 
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Postup přípravy
Vejce vyšlehejte s cukrem, přidejte mouku, kterou jste smíchali s
práškem do pečiva, jogurt, med, mléko a rozehřáté máslo. Ze
všech těchto ingrediencí umíchejte dosti hutné těsto, které
rozetřete na plech na pečicí papír. Povrch poklaďte
vypeckovanými půlkami švestek. Zasypte drobenkou, kterou
jste vytvořili prohnětením másla, celozrnné mouky,
moučkového a vanilkového cukru. Koláč pečte při 180 °C asi 
35 minut.

Celozrnný koláč se
švestkami

MŠ Hronov - Havlíčkova

Náročnost180°C50 min

Drobenka

50 g másla
6 lžic celozrnné mouky
4 lžíce moučkového cukru
1 sáček vanilkového cukru

Náplň

švestky

Co budeme potřebovat
1 vejce
1/2 hrnku třtinového cukru
2 hrnky celozrnné špaldové
mouky
1 balíček prášku do pečiva
1 kelímek bílého jogurtu
5 lžic medu
100 ml mléka
80 g másla

Zdravě pečou 
Olga Morávková, 
Anna Vojtíšková 
a Martina Opová. 



Řecký jogurt jejedinečný svou
hustou

konzistencí!

Co budeme potřebovat
3 vejce
90 ml oleje
90 ml citronové šťávy
citronová kůra asi 5 g
420 g řeckého jogurtu
345 g třtinového cukru
390 g polohrubé mouky
1 ½ prášku do pečiva
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Postup přípravy
Cukr vyšleháme s vejci do světlé pěny. Přidáme olej, citronovou
šťávu, kůru, jogurt a mouku smíchanou s práškem do pečiva.
Pokud se nám zdá těsto moc husté, přidáme trochu mléka.
Zamícháme a vlijeme do vymazané formy. Pečeme při 170 °C
asi 40 minut v konvektomatu. Podáváme posypané cukrem
moučkou nebo potřené citronovou polevou.

Citronovo - jogurtové
řezy

ZŠ a MŠ Bukovice

Náročnost170°C50 min

Svěže připravují 
Věra Vlachová a AndreaStuchlíková. 



Postup přípravy
Cuketu a dýni oloupeme nahrubo, nastrouháme. Přidáme eidam,
prolisovaný česnek, nakrájenou cibuli a veškeré koření. Pokud je
těsto řidší, přidáme mouku. Vše smícháme, těsto dáme na plech
a pečeme do zlatova při 180 °C.

MŠ Náchod - Vítkova
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Co budeme potřebovat
2 větší cukety
1 menší dýně Hokkaidó
 větší cibule
20 dkg strouhaného eidamu 
4 stroužky česneku
4 vejce
hrubá mouka
6 lžic oleje
sůl, majoránka
pepř, mletý kmín
1/2 prášek do pečiva

Ve skvělé podzimní
náladě peče Petra

Špačková. 

Hokkaidó? To je

přeci japo
nský

ostrov.

Cuketovo-dýňový
nákyp

Náročnost180°C45 min



Postup přípravy
Vyšleháme všechny tekuté suroviny, postupně přidáváme
sypké. Nakonec přidáme nastrouhanou cuketu. Těsto nalijeme
na vyšší vymazaný a vysypaný (nebo pečícím papírem vyložený)
plech. Pečeme v předem vyhřáté troubě při teplotě 180 stupňů
asi 30 minut. Poléváme čokoládovou polevou.

Nejdelší vypěstovanácuketa měřila2,52 metru!

Co budeme potřebovat
3 hrnky polohrubé mouky
1 hrnek krupicového cukru
1 bal. prášku do pečiva
1 bal. vanilkového cukru
2 lžičky sody
2 lžíce kakaa
½ lžičky skořice
špetka soli
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Cuketový perník

MŠ Velké Poříčí

Náročnost180°C40 min

S úsměvem na
rtech pečou

Zdeňka Včelišová 
a Lucie Poláková. 

1 hrnek mléka
½ hrnku oleje
2 vejce
2 lžíce povidel
2 hrnky nahrubo
nastrouhané cukety
kandované ovoce dle chuti



MŠ Náchod - Havlíčkova

Postup přípravy
Vejce vyšleháme s cukrem. Pak postupně přidáváme olej, kefír a
prosetou mouku s jedlou sodou. Plech vymažeme tukem a
vysypeme moukou. Těsto nalijeme do připravené formy.
Oloupanou dýni nastrouháme na hrubém struhadle, smícháme
se 2 lžícemi cukru a těsto na plechu tím posypeme. Nakonec 
 posypeme dýni drobenkou z ovesných vloček. Pečeme v troubě
předehřáté na 180 °C přibližně 35-45 minut. 
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Co budeme potřebovat
40 dkg špaldové mouky
20 dkg třtinový cukr
1 sklenice oleje
2 vejce
1 lžička jedlé sody
0,5 l kefíru
50 dkg dýně Hokkaidó

extrém
ně zdravá

mňamka!

Z těch

nejzdrav
ějších

surovin přip
ravují

Šárka Nová
ková

a Lenka Sv
ěcená. 

Drobenka

30 dkg ovesné vločky 
12,5 dkg máslo 
10 dkg třtinový cukr 
1 ks vanilkový cukr 
skořice mletá

Dýňové řezy ze
špaldové mouky

Náročnost180°C50 min
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Náplň

5-6 menších jablek
1-2 hrsti mletých ořechů
1 lžičku mleté skořice
cukr podle toho, jak sladké
máme jablka

Na potření

máslo

Na posypání

moučkový cukr

Postup přípravy
Ze surovin na těsto rukama rychle vypracujeme těsto, zabalíme
do fólie a necháme v chladničce odpočívat 30 minut. Potom ho
rozdělíme na dvě části a rozválíme dva stejně velké pláty na
velikost plechu. První plát uložíme na tukem vymazaný plech a
na těsto navrstvíme náplň. Jablka smíchaná s ořechy, skořicí,
rozinkami a cukrem překryjeme druhým plátem a dobře z boků
zatlačíme (aby se náplň neroztekla). Svrchu propícháme
vidličkou a pečeme ve vyhřáté troubě při teplotě 180 stupňů,
dokud povrch koláčku není zlatavý. Ještě horké potřeme máslem
a pocukrujeme práškovým cukrem.

MŠ Náchod - Pavlišovská

Co budeme potřebovat
1ks vejce
8 lžic vlažného mléka
250 g másla (pokud nemáte,
dejte Heru)
1 bal. prášku do pečiva
1/2 kostky droždí
500 g polohrubé mouky
citronovou kůru
šťávu z 1/2 citrónu
špetku soli
1 lžíci cukru

Náročnost180°C90 min

Z regionálníchjablíček pečePavlína Škodová.

Jablečné řezy
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Postup přípravy
Z mouky, tuku, oleje a mléka vypracujeme vláčné těsto. Těsto
rozválíme a posypeme strouhankou. Oloupeme a nastrouháme
jablka, do nichž zamícháme cukr a rozinky. Takto připravenou
jablečnou směs položíme na těsto, posypeme skořicí a
vanilkovým cukrem, zavineme a dáme na vymazaný plech péct
do předem vyhřáté trouby. Po upečení potřeme rozpuštěným
máslem.

MŠ Náchod - Březinova

Co budeme potřebovat
500 g polohrubé mouky
250 g omega tuk
2 l oleje
2 dcl mléka
cukr, jablka, rozinky
skořice, vanilkový cukr,
strouhanka

Jablečné štrúdly 
pro mlsné děti 
připravuje Ivana 
Moravcová. 

Jablečný štrúdl

Náročnost200°C40 min
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Co budeme potřebovat
25 dkg polohrubé mouky
20 dkg cukru
25 dkg mrkve
2x vanilkový cukr
3x vejce
5 lžic oleje
5 lžic horké vody
1x prášek do pečiva

Mrkvička pro zdraváočička? Ano i ne.
Postup přípravy
Rozdělíme žloutky a bílky. Žloutky utřeme s cukrem do pěny,
přidáme olej a vodu. Přimícháme nastrouhanou mrkev a mouku
s práškem do pečiva. Z bílků ušleháme sníh a opatrně
vmícháme. Upečeme a vychladlé potřeme polevou. Pokud místo
polevy zvolíme krém. tak ušleháme změklé máslo s oběma
cukry, vmícháme tvaroh a na závěr dotuha ušlehanou šlehačku.
Řezy jsou rovněž výborné buď jen s polevou nebo s krémem.

MŠ Náchod - Komenského

Náročnost180°C90 min

Bez zaječíchúmyslů pečouVěra Šlitrová a Šárka Francová. 

Poleva

20 dkg cukr moučka
1 lžíce vody
1 lžička citronové šťávy

NEBO 

Krém

150 g másla
100 g cukru
1x vanilkový cukr
750 g tvarohu
1x smetana ke šlehání

Mrkvové řezy



Postup přípravy
Žloutky s cukrem ušleháme do pěny, přidáme mouku s práškem
do pečiva, ořechy a nakonec sníh z 5 bílků. Dáme péct asi na 15
minut, neotevíráme troubu. Upečený piškot necháme vychladit
a potřeme krémem. Do mléka zašleháme hladkou mouku a
vaříme do zhoustnutí. Necháme pořádně vychladit. Mezitím
vyšleháme máslo s cukrem a vanilkovým cukrem a po lžičkách
do něj zašleháváme moučnou kaši. Vzniklý krém namažeme na
vychlazený piškot a buď posypeme nastrouhanou čokoládou
nebo polijeme čokoládovou polevou.

ZŠ a MŠ Olešnice Červený Kostelec
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Co budeme potřebovat
5 vajec
200 g moučkového cukru
100 g polohrubé mouky
1 kypřící prášek
100 g mletých ořechů
(mandlí)

Nejen
 v parn

ém létě 

připra
vuje Mo

nika

Uhlířo
vá a El

iška 

Petro
vá. 

Krém

  ¼ mléka
2 lžíce hladké mouky 
200 g másla
200 g cukru krupice
1 vanilkový cukr
rumová tresť
čokoláda na polití

Nanukové řezy

Náročnost180°C60 min



Postup přípravy
Mouku, cukr, vanilkový cukr a prášek do pečiva promícháme.
Přidáme vejce, olej, mléko a vše prohněteme. Na plech dáme
pečící papír, vylijeme těsto a upečeme při 160 °C asi 20 – 25
minut. Po vychladnutí potřeme čokoládou / pocákáme
čokoládovou polevou.

Vůně čokolády zvyšujeaktivitu mozkumá antibakteriálníúčinek roste na stroměNejvíc mlsají čokoláduŠvýcařiPo čokoládě jsmeskutečně šťastní

5 zajímavostío čokoládě
 1.

2.

3.
4.

5.

Co budeme potřebovat
3 hrnky polohrubé mouky
2 hrnky pískového cukru
1 hrnek mléka
½ hrnku oleje
2 ks vajec
1 ks prášku do pečiva
1 ks vanilkového cukru

-  1 8  -

ZŠ a MŠ Stárkov

Náročnost160°C40 min

Lijí a polívají Len
ka

Urbaníková a Ivo
na

Winterová.

Litá buchta politá
čokoládou



ZŠ a MŠ Suchý Důl 

Postup přípravy
Mouku, cukr, špetku soli, vejce a nastrouhaný tuk zpracujeme a
postupně do těsta přidáváme vlažnou vodu dle potřeby.  Těsto
si rozdělíme na 3 stejné díly, které vyválíme na placku. Na
každou navrstvíme strouhaná jablka, posypeme cukrem a
vanilkovým cukrem, skořicí, přidáme asi lžíci strouhanky a
ořechy či rozinky dle chuti. Placku zabalíme jako roládu, okraje
zahneme, aby šťáva z jablek nevytékala. Přendáme na plech s
pečícím papírem. Nevlažíme! Pečeme asi 20 min na 200°C. Po
vychladnutí krájíme a na talíři sypeme moučkovým cukrem.
Můžeme přidat vanilkovou zmrzlinu či zakysanou smetanu
ozdobenou plátky čerstvých jablek.
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Co budeme potřebovat
500 g hladké mouky
100 g moučkového cukru
1 nastrouhaný ztužený tuk
Omega
150 ml vlažné vody (dle
potřeby můžeme přidat)
1 vejce
špetka soli

S prima ná
ladou

pečou Radk
a

Špačkov
á a Petra

Bornová.
 

Náplň

strouhaná jablka 
cukr
vanilkový cukr
skořice, strouhanka dle
potřeby
rozinky či strouhané ořechy
dle chuti

Suchodolský prima
štrúdl

Náročnost200°C40 min
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Postup přípravy
Z mouky, tvarohu, tuku a špetky soli zpracujeme těsto.
Necháme půl hodiny odpočinout v lednici. Vyválíme tenký plát,
nakrájíme čtverce, naplníme povidly a přehneme do šátečků /
koláčků. Naskládáme na plech na pečící papír a při 160°C
upečeme do růžova. Ještě teplé obalíme v moučkovém cukru
nebo jen pocukrujeme.

MŠ Náchod - Alšova

Co budeme potřebovat
250 g tvaroh měkký (kostka)
250 g hladké mouky-může
být i část celozrnné špaldové
250g másla (hery)
špetka soli
200 g povidel (husté
zavařeniny)
200 g cukr moučka

Náročnost160°C60 min

S pusou od povidel připravuje Vlasta Možíšová a Irena Jirková.

Tvarohové chrupinky

povid
la jsou sladk

á 

i bez cukru
!
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MŠ Červená Hora

Postup přípravy
Máslo utřeme s cukrem, po jednom zašleháme
vejce, pak tvaroh. Mouku smícháme s pudinkem,
práškem do pečiva a ručně vmícháme do těsta.
Těsto nalijeme polovinu do formy a posypeme
sušeným ovocem. Navrch nalijeme zbytek těsta a
pečeme 35-40 minut na 180°C. Když je koláč
hotový, zezlátne.

Co budeme potřebovat
5 vajec
1/8 másla
1 šálek cukru krupice
500 g netučného tvarohu
1 vanilkový pudink
1 prášek do pečiva
1 šálek polohrubé mouky
sušené švestky, brusinky,
rozinky, ...

Tvarohovo
u 

mňamku přip
ravuje 

Zdeňka Bure
šová 

a Jiřina Vavr
incová. 

Tvarohový koláč

Náročnost180°C50 min



Málo 
košů.:(
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„Vařím s úsměvem.“

„Kuchařské umění je věda, ovlivňuje krev 
a tím zdraví člověka.“
 

„Kuchařské umění je dar nejcennější.“

„Zdraví všech je závislé na zručnosti 
a inteligenci kuchařky.“

„Dobře vařit vyžaduje inteligenci 
a zkušenost.“

„Vaření je ve skutečnosti největší věda.“

 
Semináře Vaříme zdravě
SEMINÁŘE POD VEDENÍM LEKTORKY OLGY CHLÁPKOVÉ V LETECH 2019, 2020 A 2021





Rozvoj vzdělávání na Náchodsku - MAP 2
MAS Stolové hory, z. s.
www.mas-stolovehory.cz

Místní akční plán rozvoje vzdělávání II - ORP Jaroměř
a Rozvoj vzdělávání na Náchodsku - MAP 2
MAS Mezi Úpou a Metují, z.s.
www.masmum.cz

www.konference-broumov.webnode.cz
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