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www.oriondomacepotreby.sk

• domáci chlieb
•	 čerstvé	žemle	
	 a	bagety

Domáce pečenie
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Upečte domáci voňavý chlieb
Počuli	ste	od	priateľov,	že	pečú	doma	chlieb,	ale	obávate	sa,	že	je	to	príliš	ná-
ročné	a	výsledok	neistý?	Hoďte	obavy	za	hlavu	a	skúste	to	s	nami.	Ak	sa	do	
pečenia	pustíte	s	láskou,	bude	vás	tento	proces	baviť	a	z	výsledku	budete	mať	
radosť	nielen	vy,	 ale	 celá	 rodina.	Domácnosť	prevoniate	 tak,	 že	všetci	 budú	
nakukovať	do	rúry	a	netrpezlivo	vyčkávať,	až	ten	zlatisto	hnedý	bochník	bude	
upečený.	Možno	ani	nestihne	poriadne	vychladnúť	a	bude	preč.

Začnite	základným	receptom	a	vezmite	si	k	ruke	základných	pomocníkov.	Pos- 
tupom	času	sa	ale	netreba	obávať	rôznych	vylepšení,	experimentov,	zdokona-
lenia,	dokúpenia	ďalších	pomocníkov

(množstvo si prepočítajte podľa veľkosti bochníka ktorý chcete upiecť)

Postup
Dopredu si pripravte ražný kvások, prípadne ho kúpte v dobrom pekárstve. 
Ak ste pekári začiatočníci a s kváskom nemáte ešte skúsenosti, nalistujte str. 4  
a dozviete sa o ňom viac.
Zmiešajte v mise na miesenie ražný kvások, ražnú chlebovú múku a vodu (izbovej 
teploty). Vznikne redšie cesto. Pripravte ho večer a prikryté čistou utierkou nechaj-
te do rána v teple kysnúť. Pridajte pšeničnú múku, pšeničnú chlebovú múku, soľ, 
korenie. Cesto nechajte asi 3 hod. kysnúť. Rozdeľte ho na dve časti, z ktorých vy-
tvarujete 2 bochníky a v ošatke nechajte asi hodinu kysnúť. Pred pečením chleba 
nahrejte elektrickú rúru na 250-270 °C a dajte do nej rozpáliť 2 prázdne plechy. 
Po vykysnutí dajte na horný plech oba chleby a na spodný nalejte hrnček vody. 
Pozor - voda sa hneď zmení na paru! Preto čo najrýchlejšie zatvorte dvierka rúry 
a nechajte ½ min. vodu pariť - chlieb potom bude mať krásnu kôrku. Spodný plech 
vyberte, pečte 5 minút, potom znížte teplotu rúry na 200 °C. Pečte asi 50 min.  
Z tejto dávky upečiete dva bochníky chleba o váhe cca 1,2 kg.

3 lyžičky rasce
150 g žitného kvásku
½ lyžičky mletého koriandru
4 lyžičky soli

ZÁKLADNÝ RECEPT 
Domáci	chlieb
1 l vody
500 g ražnej chlebovej múky
500 g pšeničnej chlebovej múky
500 g pšeničnej múky

Náš tip
Ako	spoznáte,	že	je	ces-
to	 správne	 nakysnuté?	
Ľahko do neho pichnite 

prstom. Ak sa cesto rýchlo vráti, 
ešte mu dajte čas. Pokiaľ zostane 
jamka taká, akú ste ju urobili, už 
je skôr neskoro. Takže ten správ-
ny čas je, ak sa jamka zmenší, ale 
nevráti sa úplne do pôvodného 
stavu.

Chňapka BODKA
152183 Ošatka

SRDCE
731177

Utierka 3 ks
BODKA
710959
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Ošatky
Využijete	 ich	na	kysnutie	cesta,	uskladnenie	chleba,	
na	servírovanie	pečiva	aj	ako	krásnu	dekoráciu.	Tvar,	
štruktúra	aj	prípadný	dekor	sa	odtlačí	do	cesta.	Vy-
robené	sú	z	prírodných	materiálov	-	ratan,	drevo.

TYP OŠATKY ROZMER BOCHNÍK MÚKA

guľaté

731161 pr. 14 cm 380 g 250 g

731145 pr. 19 cm 0,7 kg 350 g

731146 pr. 21 cm 1,2 kg 600 g

731147 pr. 25 cm 1,5 kg 750 g

oválne

731187 20x15x8 cm 0,8 kg 400 g

731165 24x18,5x9 cm 1 kg 500 g

731166 28x22x9 cm 1,5 kg 750 g

731150 26x13x9 cm 1 kg 500 g

731189 28x17,5x8,5 cm 1,5 kg 750 g

731149 32x15x9 cm 1,5 kg 750 g

s motívom

731177 pr. 21 cm 1,2 kg 600 g

731178 26x13x9 cm 1 kg 500 g

731179 32x15x9 cm 1,5 kg 750 g

HOME MADE

731181 pr. 21 cm 1,2 kg 600 g

731182 32x15x9 cm 1,5 kg 750 g

Ratanové ošatky 
klasické guľaté 731161, 731145, 731146,  
 731147 
oválne 731187, 731165, 731150,  
 731166, 731149
hranatá 731189
s motívom srdce 731177
s motívom klasu 731178 
s motívom lístok 731179
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Kvások
Často	sa	zbytočne	obávame	neznámeho,	a	tak	možno	váhate,	či	sa	vôbec	
do	pečenia	chleba	púšťať.	A	či	použiť	kvasnice alebo kvások.	Ponúkame	
vám	pár	informácií	a	rád	o	kvásku	a	veríme,	že	po	ich	prečítaní	sa	do	
svojho	prvého	bochníka	s	využitím	kvásku	radi	pustia	aj	tí,	ktorí	až	
do	teraz	váhali.	
Je	tu	možnosť	 kúpiť	 kvások	u	pekára,	ale	nebojte	 sa	a	 skúste	 si	
urobiť	vlastný kvások	doma.

1.	 deň: Do vyššieho pohára nasypte 100 g múky a pri-
lejte 120 ml prevarenej a vychladnutej vody, premiešajte, 
prikryte utierkou, upevnite ju na hrdlo pohára gumičkou  
a nechajte v kuchyni pri izbovej teplote odpočívať. To je pre 
dnešok všetko.

2.	 deň: Pohár otvorte a prisypte do neho 50 g múky  
a prilejte 100 ml vody (opäť prevarenej a vychladnutej). 
Starostlivo premiešajte, prikryte a nechajte na teplom 
mieste.

3.	deň: Urobte to isté ako druhý deň, len vody bude sta-
čiť polovica - teda 50 ml.

4.	deň: Bude postup úplne rovnaký ako tretí deň. 

5.	deň: Máte hotovú ,,štartovaciu zmes“ - charakteristic-
ké kyslá vôňa, vzhľadovo ako mäkké cesto. Tu je potreba 
tzv. ROZKVASIŤ - pripravte si múku a vodu v pomere 1:1 
(napr. 150 g múky a 150 ml vody) a pridajte k 50 g štar-
tovacej zmesi. Premiešajte a nechajte 12 hodín odležať - 
najlepšie pri teplote medzi 10 až 20 °C. Kvások je hotový 
a môžete piecť.

Ako	sa	o	kvások	starať	a	udržiavať	ho?
Kvások nemusíte robiť pred každým pečením chleba nový.  
Z kvásku, ktorý ste vytvorili, odstráňte dve lyžice kvásku, daj-
te ich do sterilizovaného pohára a uzavrite ho. Uložte ho do 
chladničky. Bude tam čakať na vaše ďalšie pečenie. Ale nie 
úplne bez vašej starostlivosti. Raz za týždeň je potrebné sa 
o kvások postarať - nakŕmiť ho. Odstráňte z kvásku cca 5 g,  
pridajte 20 ml vody (zase prevarenej a vychladnutej) a 20 g 
múky - tej istej, ktorú ste použili na výrobu kvásku. Pohár uzav- 
rite, ale nevracajte do chladničky. Nechajte ho 24 hodín v ku-
chyni pri izbovej teplote. Kvások tým prekvasí a potom pohár 
vráťte do chladničky. Toto prikrmovanie kvásku je potrebné 
robiť pravidelne, aby sa kvások udržal, živý a vo fit forme“.

Chlieb	bez	kvásku	-	kvások môžete nahradiť čerstvými 
kvasnicami. Ale pečivo s kváskom je stráviteľnejšie, chutnej-
šie, trvanlivejšie a nemalo by príliš nafukovať. Tak môžete vy-
skúšať, či to platí aj u vás.

Budete	potrebovať:
•	 prevarenú	a	vychladnutú	vodu
•	 múku	(lepšia	je	celozrnná,	ale	nemusí	byť)
•	 čistý	vyšší	pohár	(sterilizovaný	horúcou	vodou)
•	 utierku
•	 gumičku

A	tiež	chvíľku	času	5	dní	po	sebe.	
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Chlieb	nie	je	upečený	úplne	hneď,	ale	napriek	tomu	nevyžaduje	žiadnu	vašu	zdĺhavú	
a	zložitú	prácu.	Robiť	sa	musia	predovšetkým	kvasinky,	cesto	musí	odpočívať	a	svoju	
prácu	odvedie	tiež	rúra.	Poďme	si	ukázať	postup	prípravy	na	jednoduchom	recepte	 
s	využitím	sušeného droždia.	Je	to	teda	ďalšia	možnosť	vedľa	čerstvých	kvasníc	ale-
bo	kvásku.	Sušené	droždie	môžete	mať	doma	pre	prípad,	že	sa	nečakane	rozhodnete	
pre	pečenie	chleba	a	nemáte	svoj	kvások	ani	čerstvé	droždie	v	chladničke.	Sušené	
droždie	 je	vhodné	pre	bezlepkovú	diétu	a	hodí	sa	tiež	pre	použitie	v	domácich	pe-
kárňach.

Len	základné	suroviny:	0,5	kg	hladkej	múky,	400	ml	vody,	balíček	sušeného	droždia	
(skontrolujte	dávkovanie	na	sáčku),	2	lyžičky	soli,	1-2	lyžičky	drvenej	rasce.

Múku nasypte do misy na miesenie, urobte v nej jamku a do nej 
nasypte sušené droždie. Pridajte rascu, vodu (izbovej teploty), 
nakoniec soľ a všetko dôkladne vareškou premiešajte. Ingre- 
diencie by sa mali spojiť a vytvoriť cesto.

A tu vaša práca nateraz končí a cesto bude odpočívať, kvasinky 
budú pracovať. Cesto prikryte čistou utierkou a nechajte kys- 
núť na teplom mieste cca 12 hodín. Môžete ísť na prechádzku, 
venovať sa inej činnosti.

Po 12 hodinách vyklopte ces-
to na dosku posypanú múkou  
a cesto niekoľkokrát prekla-
dajte. Teda rozťahujte dlaňa-
mi cesto do tvaru placky  
a potom ho prekladajte zo 
všetkých strán do stredu  
a opäť rozťahujte a pre-
kladajte späť.

Postup

Využitie sušeného droždia

Náš tip
Okrem drevených va-
lov máme v ponuke 
silikónové valy v nie- 

koľkých veľkostiach, v dvoch far-
bách. Sú skladné, skvele priľnú  
k podložke, cesto sa na ne oveľa 
menej lepí.

Topoľové drevo
121315 60x39,5x1,7 cm
121316 70x49,5x1,7 cm



Nakoniec vytvarujte z cesta oválik, poprášte ho múkou, 
uložte ho do ošatky a prikryte utierkou. A je zase čas odpo-
činku. Dajte si kávu a cestu doprajte 30 minút odpočinku 
v ošatke v teple. Než sa vám uvarí voda na kávu, vložte do 
rúry keramickú formu na chlieb a rúru zapnite na 220-
230 °C.

Posledným krokom je vybrať formu s chlebom, do-
priať mu ešte chvíľu odpočinku vo forme, vyklopiť ho 
na mriežku a nechať v pokoji vychladnúť.

Po cca 30 minútach opa-
trne za pomocou kuchyn-
ských chňapiek vyberte for-
mu z rúry. Preklopte do nej 
cesto, ktoré v tejto fáze mô-
žete buď ozdobiť narezáva-
cim nožom alebo posypať 
obľúbenými semienkami. 
Pokiaľ má forma veko, 
priklopte ho na formu  
a vložte do rúry. Po 30-40 
minútach veko odstráňte  
a chlieb dopečte dozlata 
ešte 20 - 30 minút - v zá-
vislosti na výkonnosti vašej 
rúry.

Náš tip
Dávate prednosť  
guľatému bochníku?

Forma na chlieb
33x16 cm
123297

Mriežka
36x25 cm
121545

Chňapka
BEIGE
152180

Forma 
na chlieb
pr. 25 cm
123296

Utierka 3 ks
BEIGE
710965

Forma na chlieb s vekom
33x16 cm
120031

6



Forma 
na chlieb
pr. 25 cm
123296
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Misy na miesenie

Varešky
V	našej	ponuke	nájdete	varešky	vy-
robené	 z	 bukového	 dreva	 a	 silikó-
nu.	Guľaté,	oválne,	od	25	do	50	cm,	
hladké	aj	s	vypaľovaným	dekorom.	

Základné 
pomôcky:
• váha
• misa na miesenie
• vareška
• čistá utierka
• vál
• ošatka
• 2 plechy
• kuchynské chňapky

Vyberte si na:
www.oriondomacepotreby.sk

Plastová VECA 
128395 pr. 24 cm
128396 pr. 28 cm
128397 pr. 30 cm

Smaltovaná BODKA 
124775 pr. 26 cm
124787 pr. 34 cm

Smaltovaná pr. 26 cm 
124782 LÚKA ružová
113515 MODROBIELA
720261 BROWN
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Kuchynské váhy
Potrebným	pomocníkom	pri	pečení	 je	aj	kvalitná	váha.	Je	na	každej	
pekárke	či	pekárovi,	či	mu	vyhovuje	váha	mechanická	alebo	digitálna,	
každý	preferuje	iný	materiál,	niekto	má	rád	váhu	s	miskou,	iný	upred-
nostní	váhu	s	pekným	dekorom	a	využije	ju	ako	dekoráciu	v	kuchyni.	
Každému	vyhovieme,	každý	si	u	nás	určite	vyberie.

Závesná 
digitálna
3 kg
131803

Mechanická
13 kg, plast, kov
130532

Mechanická
3 kg, plast
130579

Mechanická
5 kg, plast, kov
130590

Digitálna
5 kg, bambus
131804

plast,
sklo
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Plechy
smaltované,	s	nepriľnavým	po-
vrchom,	rôznych	veľkostí	a	vý-
šok.	 Využijete	 ich	 samozrejme	
nielen	na	chlieb,	ale	tiež	na	pe-
čenie	iných	dobrôt.

Plech s nepriľnavým 
povrchom GRANDE
50x30,5x2,5 cm
127003

Smaltovaný plech
35,5x24x2,5 cm
123752

Smaltovaný plech 
39,5x33,5x4,5 cm
123749

Plech so skosenou 
hranou
44,5x32,5x2 cm
127006

Chňapka
BODKA
152183

Chňapka
MODROBIELA
152187

Chňapka
MANDALA
152185

Smaltovaný plech 
42x37x3,5 cm
123747

Smaltovaný 
plech 
42x37x2,5 cm
123746

Smaltovaný plech 
41,5x36,5x7 cm
123750

bavlna

nepr. 
povrch

bavlna

bavlna
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RECEPT 
Pivný	chlieb
430 g chlebovej pšeničnej múky
0,3 l svetlého piva
20 g droždia
1 lyžička soli
1 lyžička krupicového cukru
2 lyžičky tekvicových semienok
1 lyžička drvenej rasce
2 lyžice vyprážanej cibuľky
1 lyžička sadla

Postup
Droždie a krupicový cukor miešajte v mise na miesenie. 
Pridajte chlebovú múku, soľ a pivo - zohriate na izbovú 
teplotu. Zarobte cesto. Pridajte drvenú rascu, tekvicové 
semienka a vyprážanú cibuľku. Vypracujte cesto, ktoré 
nechajte zhruba hodinku kysnúť na teplom mieste pri-
kryté čistou utierkou. Cesto potom vložte do masťou 
vymastenej formy a nechajte ešte 30-40 minút kysnúť. 
Rozohrejte rúru na 230-250 °C, dole do rúry vložte 
plech, aby sa zohrial. Formu s cestom vložte na mriež-

Drôtená 
podložka 
pr. 32,5 cm
121544

Nôž na chlieb MOTION
nerez, plast, d. 33 cm
831139

Vak na pečivo 
s potlačou
bavlna, 
40x40 cm
710960

ku a na dolný plech nalejte hrnček vody. Pozor - voda 
sa hneď začne vyparovať, chlieb tak získa krásnu kôrku. 
Chlieb sa pečie približne 30-40 minút podľa toho, ako 
vaša rúra pečie. Hotový chlieb vyberte z rúry a nechaj-
te ešte 10 minút vo forme. Potom ho opatrne vyklopte  
a nechajte na drôtenej podložke vychladnúť.
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Nôž na maslo
drevo, d. 19 cm
831164

Utierka 3 ks
DOT GIFTY
710969

Dóza na maslo
WHITELINE
porcelán, 
bambusové drevo 
127144

Dochucovacia súprava
porcelán, bambusové drevo
153692

Servírovacie ošatky
ratan, textil
oválna 731151
guľatá 731152

Ako môžete vylepšiť recept na chlieb? 
Skúste	pridať	nejakú	ingredienciu,	ktorú	máte	radi.	

sušené	paradajky olivy orechy bylinky orestovanú	cibuľku tekvicové	semienka
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Chlebovka SRDCE
plech, bambus
42x22,5x16 cm
127505

Dóza BLACK
plech, bambus
pr. 13 cm
153693

Dóza WHITELINE
plech, bambus
pr. 11 cm
127540

Dóza BLACK
plech, bambus
pr. 11 cm
153679

Utierka 3 ks
BLUE SHAPES
710966

Chlebovka RATAN
+ utierka
40x25x22 cm
152451

Uchovanie a servírovanie chleba
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Dóza BLACK
plech
pr. 13 cm
153695

Dóza SRDCE
plech, bambus
11,5x11,5x14 cm
153696

Chlebovka WHITELINE
drevo, biela, 39x28x18 cm
152455

Chlebovka 
WHITELINE
plech, biela 
42x24x16,5 cm
152460

Samolepky na dózy
16 ks + krieda
842282 

Chlebovka BLACK
plech, čierna 
42x24x16,5 cm
153682

Chlebovka RATAN
+ utierka
40x25x22 cm
152451 • tiež v troch odtieňoch dreva

 152456, 152457, 152458
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Doska na chlieb 
41,5x29,5x0,5 cm
126810

RECEPT 
Pizza	chlieb
90 g hladkej múky
90 g ražnej múky
½ sáčku sušeného droždia
150 ml vlažnej vody
2 lyžice olivového oleja
½ lyžičky kryštálového cukru
1 lyžička soli
2 strúčiky cesnaku

Postup
Pripravte si rýchly kvások (ak 
nemáte v chladničke stály,  
o ktorý sa staráte) - zmiešajte 
cukor, soľ, vodu a sušené droždie a tento 
kvások necháme odpočinúť 15 minút pri 
izbovej teplote. Potom pridajte obe múky 
a 1 lyžicu oleja a vypracujte nelepivé cesto. To 
nechajte odpočinúť asi 15 minút zakryté čistou 
utierkou. Cesto vytvarujte do tvaru placky a polož-
te na kameň na pečenie. Pomocou mašlovačky ho potrite zvyškom 
oleja zmiešaným s roztlačeným cesnakom. Môžete pridať olivy alebo obľúbené bylin-
ky či huby ... Vložte do rúry vyhriatej na 200 °C a pečte dozlata a chrumkava - približne 
15-20 minút, ale veľa to záleží na hrúbke cesta výkonu vašej rúry.
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Keď vás pečenie chleba zaujme
a	venujete	sa	mu	častejšie,	môžete	vylepšovať	recepty,	proces	prípravy	a	pečenia.

Aby	bol	bochník	,,	pastvou	pre	oči“,	môžete	ho	ozdobiť	pomocou	narezávacieho	noža.	 
Zo	začiatku	treba	len	jednoducho	a	postupne	sa	prepracujete	až	k	ornamentom.	

Náš tip
Využite kameň na pe-
čenie, ktorý vám po-
môže pripraviť skvelý 

chrumkavý chlieb. Okrem peče-
nia chleba sa skvele hodí aj na 
pizzu, ďalšie druhy pečiva, na 
ryby, mäso, zeleninu ... Vďaka 
pórom absorbuje a uvoľňuje vlh-
kosť a cesto je potom dokonale 
chrumkavé.

Kameň na pečenie
keramika, 44x30 cm

127018

Kameň na pečenie 
+ krájač
keramika, pr. 33 cm
123778

Nôž k narezávaniu
drevo, kov
831155
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Chlieb z domácej pekárne
Najjednoduchší	spôsob	pečenia	chleba	je	s	pomocou	domácej	
pekárne.	Sú	to	ale	trochu	väčšie	investície	a	je	potreba	dobre	
premyslieť,	či	bude	mať	pekáreň	vo	vašej	domácnosti	dosta-
točné	využitie.	Pekáreň	za	vás	cesto	zmieša,	uhnetie	i	upečie.	
Okrem	chleba	vám	pomôže	pripraviť	kysnuté	cesto	na	žemle,	
rožky,	koláče,	pizzu	...	Do	pekárne	sa	vkladajú	najprv	tekuté	in-
grediencie,	potom	sypké	prísady	a	nakoniec	droždie,	pre	ktoré	
urobíte	jamku	v	múke.	Soľ	by	nemala	prísť	do	styku	s	droždím.	
Ak	použijete	čerstvé	droždie,	je	dobré	dať	k	nemu	cukor.	V	pe-
kárni	upečiete	aj	bezlepkový	chlieb.	Buď	môžete	zvoliť	niektorú	
z	hotových	zmesí	alebo	vyhľadať	recept	z	jedného	druhu	múky.

RECEPT 
Cesto	na	domáce	žemle,	rožky	alebo	bagety
650 g chlebovej múky
260 ml vody alebo mlieka
3 lžíce rozpusteného masla
2 lyžičky sušeného droždia - overte dávkovanie podľa  
 informácii na obale
1 lyžička cukru
1 lyžička soli

Postup
Ingrediencie vložte do pekárne - najprv vodu a maslo, potom soľ, 
múku a cukor a nakoniec droždie. Až bude cesto v pekárni hoto-
vé, rozdeľte ho na 10 bochníkov. Bochníčky prepracujte, položte ich 
na vymastený plech na pečenie 4 - 6 cm od seba a pomocou guľatej vykrajovaky kai-
serky ich prekrojte a vytvarujte tzv. kaiserky. Prikryte ich čistou utierkou a nechajte pri-
bližne hodinu kysnúť. Potrite ich pomocou mašlovačky vajíčkom posypte soľou a rascou  
a vložte do rúry vyhriatej na 180-200 °C. Upečte dozlatista, bude to otázka 20-30 
minút, podľa výkonu vašej rúry. Pečivo môžete posypať tiež makom, sezamom, korením.

Vykrajovačka/kaiserka
nerez, pr. 10,5 cm
127423

Mašlovačka
drevo, d. 20 cm
142737
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Ak	sa	rozhodnete	tvarovať	cesto	do	rožkov,	bochní-
ky	rozvaľkáme	pomocou	valčekov	do	placiek	v	tvare	
takého	 trojuholníka	 a	 placky	 zrolujeme	 od	 strany	
trojuholníka	k	jeho	špičke.	

Potrebujete bagety na chlebíčky? 
To	si	pochutnáte,	až	čerstvú	bagetu	rozkrojíte	a	namažete	 
nejakú	skvelú	domácu	pomazánku	alebo	paštétu.	

Rôznych	 receptov	 na	 chlieb,	 rožky,	 žemle	 aj	
bagety	 je	množstvo.	 Každý	 si	musí	 nájsť	 svoj	
obľúbený	vyskúšaný,	prípadne	podľa	vlastnej	
chute	vylepšený.	Hľadajte,	nebojte	sa	vylepšo-
vať	a	zdokonalovať	chuť	aj	vzhľad.	Zapojte	do	
pečenia	ďalších	členov	rodiny.		

• zubaté ostrie je 
skvelé na krájanie 
čerstvého pečiva

Drevený valček
bukové drevo, d. 25/44 cm
141226

Desiatový nôž
nerez, plast, 

d. 11 cm
831161

Náš tip
Olej v spreji vám výrazne ušetrí čas i prá-
cu. Môžete ho použiť na plechy, pekáče aj 
formy a formičky. Dostane sa do všetkých 

záhybov. Jeho balenie ponúka komfortnú separač-
nú funkciu - forma sa vystriekáva iba olejom a nie je 
už potrebné ju vysypávať múkou, upečené potraviny 
ľahko vyklopíte. Dávkovací mechanizmus ponúka tri 
stupne dávkovania - jemný tlak na dávkovač umožní 
dávkovanie po kvapkách (na šaláty), stredný tlak na 
dávkovač ponúka dávkovanie oleja prúdom a silnejší 
tlak potom vyvolá dávkovanie oleja ako sprej.

Plech 
na bagety  

120038

Oválná ošatka
na bagety
731180

Slnečnicovo/repkový 
olej v spreji

250 ml
831909
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RECEPT 
Šunka	na	mede
800 g bravčového pliecka
200 g bravčového bôčika
25 g morskej soli
1 lyžička medu
0,1 l vody
0,1 l mlieka
mexické, steakové  
či country korenie

Postup
Plece a bôčik nakrájajte na kocky 2 cm veľké. Do vody  
s mliekom vlejte tekutý med, osoľte riadne premiešaj-
te. K mäsu pridajte country korenie, vlejte pripravený 
,,rôsol“ a dôkladne prepracujte tak, aby vznikla aká-
si mazľavá zmes. Možno pridať aj lyžicu škrobu, aby 
sa šťava premenila pri varení na chutný rôsol. Potom 
všetko natlačíme do sáčku pripraveného v šunkovare, 
uzavrite a nechajte odpočívať v chladničke 1-2 dni.

Šunkovar dajte do hrnca s vodou a varte podľa prilo-
ženého návodu. Potom ho prudko ochlaďte v studenej 
vode a vložte do chladničky. Bude mať po mede špe-
cifickú chuť. 
Podávajte s čerstvým chlebom a šalátom z rukoly, 
ktorej ľahká horkosť dobre doplní medové tóny šunky. 
Môžete ju posypať pistáciovými orechami, hrubo dr-
veným korením a pod., celkom podľa chuti.

Tipy ako a s čím servírovať domáci chlieb

Šunkovar 
+ teplomer

nerez, pr. 10 cm
131517

Servírovacia  
a krájacia doska
drevo akácia 
56x20x1,5 cm
126812

Nôž na chlieb CLASSIC
nerez, plast, d. 30 cm
831160
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RECEPT 
Poľovnícka	paštéta
700 g bôčiku na kocky
2 cibule nakrájané najemno
300 g kuracej pečene 
10 ml smotany
0,05 ml koňaku
2 dl červeného vína

Postup
Mäso, cibuľu, soľ a paštétové korenie podlejte vo-
dou a vínom a dajte piecť. Korenie môžete vložiť 
do sitka na korenie, nemusíte ich potom zložito vy-
berať z upečeného mäsa pred mletím. Akonáhle 
mäso začína mäknúť, pridajte na kúsky nakrájanú, 
starostlivo odblanenú pečeň a ešte asi 5 minút 
pečte. 
Zmes nechajte vychladnúť, vyberte korenie a jem- 
ne pomeľte. Pridajte koňak, smotanu, vajce - 
ochutnajte, dosoľte. Konzistencia by nemala byť 
príliš hustá. Ak je, pridajte ešte trochu vývaru alebo 
vody. Zmesou naplňte sáčok, pevne zaviažte jeho 
koniec a cca 1,5 hodiny varte v šunkovare. Krájajte 
úplne vychladnuté, ľahko zasypte čerstvým tymia-
nom a podávajte s domácou bagetkou. Samozrej-
me bude ešte lepšia druhý deň, ale väčšinou nevy-
drží a zmizne hneď po vychladnutí!

Sitko na korenie
nerez, pr. 6 cm
144407

Masívna doska
bambus, 

46x30x5 cm
126803

Servírovacia 
misa,
točený 
bambus, 
pr. 25 cm
126823

1 vajce 
soľ
10 rozdrvených  
 bobúľ borievky
4 bobkové listy
5 guličiek korenia
1 lyžičku tymianu
0,5 lyžičky rozmarínu
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RECEPT 
Čierne	žemle	na	hamburgery

Z kysnutého cesta tiež pripravíte domáce žemle na hamburgery. Veľmi  
trendy sú v súčasnej dobe žemle z čierneho cesta. Ako také cesto pripraviť?

500 g hladkej múky
130 ml vlažného mlieka
30 g krupicového cukru
10 g sušeného droždia
3 vajcia

100 g masla
1 lyžička soli
vajíčko a sezam na potretie a posypanie 
farbivo:
Buď prírodná varianta - aktívne uhlie  
alebo sépiový atrament alebo potravi- 
nárske farbivo. 

Postup
Pripravte si klasické kysnuté cesto. V miske rozmiešajte kvas-
nice, cukor a teplé mlieko, prikryte utierkou a nechajte vyky-
snúť. V mise na miesenie zmiešajte múku, maslo, vajce, soľ 
a onú   magickú zložku, ktorá sfarbí cesto do čierna - sépiový 
atrament. Pridajte mlieko a nakysnutý kvások a vypracujte 
hladké cesto. Kto máte elektrický robot, využite k uhneteniu 
jeho služieb a máte to bez práce. Potom misku prekryte čis-
tou utierkou alebo potravinovou fóliou a nechajte na teplom 
mieste kysnúť kým cesto nezdvojnásobí svoj objem. Z ces-
ta potom vypracujte bochníky - hladké guličky o veľkosti cca  
100-120 g. Presuňte ich na plech vyložený papierom na peče-
nie a nechajte znova prikryté utierkou nakysnúť - opäť tak, aby 
boli dvojnásobne veľké - zaberie to cca hodinku. Myslite na to, 
aby ste nechali medzi jednotlivými bochníčkami dostatok mie-
sta a kysnutím sa vám nespojili. Potom už ich len potrite roz-
šľahaným vajíčkom a posypte sezamovými semienkami. Pečte 
ich vo vyhriatej rúre na 200 °C približne 10 - 12 minút.

Čierne uhlie - zoženiete v lekárni. Rozdrví-
te ho a zmiešate s trochou vody. Na jednu 
dávku cesta cca 12 tabletiek. Žemle budú 
naozaj krásne čierne. Cena je veľmi priaz-
nivá.

Sépiový atrament – zoženiete na inter-
nete alebo v niektorých rybárstvach. Pre-
dáva sa vo vreckách alebo tubičkách a na 
jednu dávku cesta budete potrebovať cca 
8 gramov. Nevýhodou je ľahko rybia chuť.

Potravinárske farbivo – kúpite v obcho-
doch s cukrárskymi potrebami aj v mno-
hých e-shopoch. 

Hoci nemusí čierne pečivo vášmu oku na prvý pohľad príliš la-
hodiť, chutia výborne po masle a skvele si na nich pochutnáte. 
Farbiť žemle na hamburgery môžete tiež do červena pomocou 
červenej repy alebo do zelena pridaním byliniek alebo zelené-
ho jačmeňa.

Právo	 na	 tlačové	 chyby	
vyhradené,	 farby	 a	 druhy	
tovaru	podľa	aktuálnej	po-
nuky.	 Platí	 do	 vypredania	
zásob.

834628

Špajdle na hamburger
50 ks, bambus, d. 15 cm
151511

Forma 
na hamburgery
pr. 11,5 cm
120060

Krájacia doska 
WOODEN
49x19 cm
126809


