Babičkine recepty
na veľkonočný stôl
Pripravili sme si pre Vás niekoľko receptov, ako od Vašej
BABIČKY, ktorými sa môžete inšpirovať na pohostenie ku
veľkonočnému stolu. Pretože nikdy hlava nebolí viac, ako
keď musíte neustále premýšľať nad tým, čo budete variť,
či piecť nabudúce.

Na nasledujúcich stranách nájdete slané aj sladké recepty spolu aj s ich
prípravou. Zároveň si môžete recepty stiahnuť aj jednotlivo, aby ste sa
k ním bezproblémovo mohli vrátiť hocikedy, keď budete potrebovať, či
mať na ne opätovne chuť.
Tak sa teda spolu poďme pustiť do dobrôt,
ktoré si pre Vás moderná BABIČKA prichystala.
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Veľkonočná syrová roláda

Aj Vám sa Veľká noc spája so syrovou roládou? Určite je to klasika, ktorú poznajú viacerí z nás.
Tento recept je však odľahčený a namiesto masla použijeme tvaroh. Roláda je úžasne svieža a
určite sa bude skvelo hodiť aj na ten Váš veľkonočný stôl.

Na povrch syrovej rolády
budeme potrebovať::
- 200g TEKOV eidam
neúdený
- 100g šunky

Na plnku si nachystáme:
- 125g tvarohu BABIČKA
- 100g taveného syru Levík
- 40g Tekovského neúdeného syru
- 1 červená kapia
- hrsť pažítky, soľ, čierne korenie

Postup:
TEKOV eidam neúdený zabalíme do mikroténového vrecka a varíme vo vriacej vode
15 minút. Medzitým si pripravíme plnku - zmiešame tvaroh BABIČKA, tavený syr
Levík, strúhaný Tekovský neúdený syr, nakrájanú kapiu a veľkú hrsť pažítky. Následne
plnku dochutíme soľou a čiernym korením. Uvarený TEKOV eidam preložíme na
potravinársku fóliu a rozvaľkáme. Položíme plátky šunky a rovnomerne rozvrstvíme
pripravenú plnku. Zrolujeme a necháme stuhnúť v chladničke.

Tvarohový mazanec
Tvarohový mazanec je skvelá pochúťka, ktorá Vám určite
spríjemní a osladí veľkonočné sviatky. Pokým aj máte recepty
na iný mazanec, my dozaista odporúčame tento, ktorý je
tvarohový a prevoňaný chutnou vanilkou.

- 550 g hladkej múky
- 250 g jemný tvaroh BABIČKA
- 240 ml vody
- 2 ks vajíčkové žĺtka
- 1 ks sušeného droždia, kôru z citróna, 50 g hrozienok
- 70 g zmäknutého masla BABIČKA
- 2 PL hnedého cukru
- vajíčko na potretie, mandľové lupienky a štipku soli
Postup:
Do preosiatej múky dáme hnedý cukor a droždie, ktoré
zalejeme vodou. Postupne pridávame ostatné suroviny
a nakoniec namočené hrozienka. Vymiesime hladké
cesto, ktoré necháme vykysnúť na hodinu. Po vykysnutí
vytvarujeme mazanec, ktorý preložíme na plech.
Necháme ešte 15 minút kysnúť, následne potrieme
rozšľahaným vajíčkom a posypeme mandľami.
Pečieme pri 200° prvých 10 minút a potom teplotu
stiahneme na 170° a pečieme ďalších cca 20-25 minút.
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Sypaný tvarohový koláč
Koláče akéhokoľvek druhu sú neodmysliteľnou súčasťou
sviatkov, najmä Veľkej noci, pretože nikdy neviete, kedy sa
objaví nečakaná návšteva, či iba chuť na niečo sladké. A práve
preto tu máme pre Vás recept na sypaný tvarohový koláč,
ktorý hádam nikdy neomrzí.

Na koláč si nachystáme:
- 300 g kryštálového cukru
- 900 g polohrubá múka
- 1 ks prášok do pečiva
- 750 g jemný BABIČKA tvaroh
- 3 ks vanilínový cukor
- 1 ks vanilkový puding
- 3 ks vajcia
- 500 ml polotučného mlieka BABIČKA
- podľa preferencie aj trocha rumu, citrónová kôra
- 3 PL kryštálového cukru na plnku
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Postup na cesto:
V miske zmiešame kryštálový cukor s polohrubou múkou a prášok do pečiva.
Pripravíme si menší, hlbší plech, ktorý vymastíme a naň nasypeme polovicu sypkej
zmesi na cesto. Medzitým si pripravíme plnku.
Postup na plnku:
Zmiešame jemný tvaroh BABIČKA, vanilínove cukre, pudingový prášok, 3 vajcia,
mlieko, rum podľa chuti, trošku nastrúhanej citrónovej kôry a 3 PL kryštálového
cukru. Dobre premiešame.
Polovicu cesta v plechu zalejeme plnkou a na to nasypeme druhú polovicu sypkého
cesta. Zarovnáme a na vrch poukladáme margarín nakrájaný na tenké plátky.
Pečieme na 180° približne 35-40 minút do zlatista. Upečený koláčik necháme
vychladnúť a dáme do chladničky odstáť na 24 hodín, inak by sa trúsil.

Nivová nátierka
s vlašskými orechami
Potrebujeme:
- 1 ks tavený syr Levík
- 1 ks NIVA ORIGINÁL Gurmán
- 100 g BABIČKA maslo
- 2 strúčiky cesnaku
- čierne korenie, soľ, vlašské orechy na ozdobu

Či už si chcete dopriať výživné raňajky, alebo chcete základ na jednohubky, nivová nátierka je vždy dobrý nápad.
Pre milovníkov plesnivých syrov hádam aj neodmysliteľná súčasťou jedálnička. Tento recept zvládne naozaj
každý, vzhľadom k tomu, že nátierka akéhokoľvek druhu nie je nikdy náročná na prípravu, a nech sú Vaše
zručnosti v kuchyni hocaké, nátierka sa pokaziť nikdy nedá.

Tavený syr Levík, NIVA ORIGINÁL Gurmán a BABIČKA maslo pridáme do misky, do ktorej následne
pretlačíme aj strúčiky cesnaku. Už na začiatku môžeme od oka aj ochutiť, všetko pekne pretlačíme
pretláčatkom na zemiaky. Dávajte si však pozor na soľ, niva jej má až-až a môže sa ľahko stať, že
si nátierku presolíte. Keď máme nátierku už roztierateľnú a nadýchanú, namažeme ju na chlebík a
ozdobíme vlašskými orechmi.

Tvarohová zapekanka s matcha ganache
Tvarohová zapekanka v jarných farbách ako inšpirácia k Veľkej noci. Postačí Vám málo
ingrediencií, aby ste vykúzlili túto dobrotu.

Na zapekanku potrebujeme:
- 750 g plnotučného tvarohu BABIČKA
- 200 g kyslej smotany BABIČKA
-5 vajec, vanilková pasta, 8 PL cukru
- ½ hrnčeka lyofilizovaných čučoriedok
- 70 g zemiakového škrobu
Na zapekanku potrebujeme:
- 100 g bielej čokolády, 1 PL matcha latte
- 50 ml kondenzovaného nesladeného mlieka 7,5%
Postup:
Všetky suroviny na zapekanku rozmixujeme. Formu o veľkosti cca
18cm vytrieme maslom a nalejeme do nej cesto. Pečieme pri
teplote 170° približne 50 minút. Po upečení necháme vychladnúť
a vytiahneme z formy. Vrch a boky môžeme zarovnať nožíkom, ale
nemusíme - iba ak chcete mať pekný a rovný povrch.
Na ganache zohrejeme mlieko, do ktorého nalámeme bielu
čokoládu. Postupne vmiešame matcha prášok, kým sa zmes
pekne nespojí. Nalejeme na povrch koláča a jemne rozotrieme.
Ozdobíme mini vajíčkami.

Nech už ste si vybrali akýkoľvek recept,
prajeme Vám dobrú chuť a príjemné prežitie veľkonočných sviatkov!

