
Recepty na Veľkú noc  
bez kíl navyše

MRKVOVÝ BARÁNOK

Ingrediencie:

300 g špaldovej múky, 4 stredné mrkvy nastrúhané najemno, ½ téglika 
kyslého mlieka, 2 vajcia, 3 lyžice kokosového oleja, 3 lyžice medu,  
1 balíček prášku do pečiva bez fosfátov, nasekané mandle, sušené 
ovocie - hrozienka, brusnice, goji, štipka soli, šťava z čerstvého citróna

Postup:

Nastrúhanú mrkvu vyšľahajte s vajíčkami. Pridajte kyslé mlieko, 
kokosový olej a med a znovu vyšľahajte. Pridajte múku zmiešanú  
s práškom do pečiva a vyšľahajte, nakoniec pridajte mandle a sušené 
ovocie a vyšľahajte hladké cesto. Formu na baránka vymažte kokosovým 
olejom a vysypte špaldovou múkou. Nalejte cesto do formy a pečte na 
180 °C. Vyskúšajte špajdľou, či je baránok hotový, podľa typu formy trvá 
pečenie 40 minút až hodinu a štvrť.

VAJÍČKOVÝ ŠALÁT S REĎKOVKAMI  
A KALERÁBOM

Ingrediencie: 

4 vajcia, 2 zväzky reďkoviek, polníček, šalátová uhorka, ľadový šalát,  
2 jarné cibuľky, kaleráb

Ingrediencie na zálievku: 

olivový olej, šťava z citróna, 1 lyžička dijonskej horčice, cibuľa šalotka, 
morská soľ, čierne korenie

Postup:

Vajcia uvarte natvrdo a olúpte. Dve vajcia rozkrájajte na menšie kúsky 
a zvyšné dve na mesiačiky (využijete na ozdobenie šalátu). Zeleninu 
nakrájame nadrobno, kaleráb na tenké prúžky, šaláty natrhajte, z jarnej 
cibuľky nakrájajte len vňať. Všetko zmiešajte v šalátovej mise a ochuťte 
zálievkou, ktorú ste si pripravili zmiešaním olivového oleja, šťavy  
z citróna, dijonskej horčice, nadrobno nakrájanej šalotky a dochuťte 
soľou a korením. Na záver ozdobte mesiačikmi vajíčok.
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ZELEROVÉ HRANOLKY

Ingrediencie: 

zeler - buľva, korenie (napr. čierne korenie, tymián, oregano, petržlenová 
vňať), soľ, olivový olej

Postup:

Zeler ošúpte a nakrájajte na hranolky. Pripravte si v kastróle vodu a priveďte 
ju k varu, do vriacej vody vložte zelerové hranolky a nechajte ich cca  
2 minúty variť. Vodu zlejte a k hranolkám pridajte trochu olivového oleja  
a korenie podľa chuti a premiešajte. Pečte na pečiacom papieri na 180 °C.

ĽAHKÁ TATÁRSKA OMÁČKA

Ingrediencie: 

1 balenie Lučiny (100 g), 1 biely jogurt do 3% tuku, 1 lyžička plnotučnej 
horčice (alebo iná, ostrejšia), 1 lyžička citrónovej šťavy, 1 lyžička olivového 
oleja, soľ (najlepšie morská alebo himalájska), korenie (najlepšie biele),  
1 menšia cibuľa, 1 kyslá uhorka

Postup:

V miske zmiešajte Lučinu, biely jogurt, horčicu, citrónovú šťavu a olivový olej. 
Pridajte nastrúhanú kyslú uhorku a nadrobno nakrájanú alebo nastrúhanú 
cibuľu. Všetko zmiešajte. Pridajte štipku soli a korenie podľa chuti.

BRAVČOVÁ PANENKA S HORČICOU

Ingrediencie: 

plnotučná horčica, bravčová panenka 600 g (môžete použiť aj kuracie 
alebo morčacie mäso), domáci paradajkový pretlak, cibuľa nakrájaná na 
kocky, sterilizovaný hrášok 

Postup:

Bravčovú panenku nakrájame na medailóniky. Medailóniky potrite  
z jednej strany horčicou a domácim paradajkovým pretlakom. V panvici 
rozohrejte trochu olivového oleja a orestujte plátky zo strany, kde sú 
naložené v horčici a pretlaku. Medzitým potrite mäso horčicou a pretlakom 
z druhej strany, mäso z jednej strany orestujte, obráťte ho a restujte  
z druhej strany. Keď je panenka orestovaná, môžete ju servírovať napríklad 
so zelerovými hranolkami, čerstvou cibuľou a sterilizovaným hráškom  
a ľahkou verziou tatárskej omáčky (recepty nižšie).

DOMÁCI KEČUP

Ingrediencie: 

1 jablko, 8 paradajok, 1 lyžica octu, bobkový list, 1 cibuľa, škorica, 
trstinový cukor, klinčeky, čierne korenie, soľ

Postup:

Jablká nakrájame na menšie kocky, cibuľu a paradajky môžete pokrájať 
na väčšie kusy. Všetko zmiešajte a dajte do kastróla, pridajte trstinový 
cukor podľa chuti, lyžicu octu a korenie. Všetko pomaly duste na 
miernom plameni do zmäknutia zeleniny. Vyberte korenie a zeleninu, 
rozmixujte a prípadne ešte podľa chuti oslaďte a okoreňte.


