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MRKVOVÁ 
BÁBOVKA
450 g polohrubé mouky
500 g cukru krupice
1/2 lžičky prášku do pečiva
1 lžíce mleté skořice
4 vejce
350 ml rostliného oleje
3 středně velké mrkve
225 g mletých vlašských ořechů
250 ml jablečného džusu
150 g moučkového cukru

1 Předehřejte troubu na 170 °C. Bábov-
kovou formu o průměru 25 cm vymažte 

máslem a vysypejte moukou.

2 Ve velké míse promíchejte vařečkou 
mouku, krupicový cukr, prášek do pečiva 

a mletou skořici.

3 V misce rozšlehejte vidličkou vejce, při-
míchejte olej. Vejce s olejem, strouha-

nou mrkev, ořechy a jablečný džus vmíchej-
te do mouky s cukrem a skořicí.

4 Těsto vlijte do formy a stejnomerně jej 
rozetřete. Pečte asi 1 hodinu 20 minut, 

nebo dokud špejle zapíchnutá do středu 
bábovky nezůstane po vytažení čistá.

5 Nechte bábovku ve formě na drátěném 
roštu 10 minut vychladnout.

6 Špachtlí uvolněte bábovku od krajů 
formy, vyklopte ji na rošt a nechte vy-

chladnout.

7 Připravte si polevu: v malé misce lžící 
utřete prosátý moučkový cukr s 5 lžícemi 

vody dohladka. Poleva by měla být tak hus-
tá, aby se dala dobře roztírat.

8 Postavte bábovku na podnos. Pomocí 
špachtle ji na povrchu potřete polevou.

ZUZKA: „Cukru jsem do bábovky dala 
asi polovinu a i tak byla sladká. Chce to 
ochutnávat. Místo lískových ořechů jsem 
dala vlašské – já lískové nerada“ :-))

ČOKOLÁDOVÝ 
LANÝŽOVÝ DORT
750 g čokolády na vaření
325 g změklého másla
3 vejce
400 g polohrubé mouky
400 g cukru krupice
300 g prosátého moučkového cukru
175 ml smetany na šlehání

1 Vymastěte hlubokou dortovou formu 
o průměru 23 cm. Předehřejte troubu 

na 170 °C.

2 V kastrolu se silným dnem na mírném 
ohni rozehřejte za častého míchání 

350 g čokolády, 225 g másla a 600 ml 
vody, až se hladce rozpustí. Odstavte 
z vařiče a nechte trochu vychladnout.

3 Ve velké míse rozšlehejte drátěnou met-
lou nebo vidličkou vejce. Postupně do 

nich zašlehejte vlahou čokoládovou směs. 

4 Přidejte mouku a krupicový cukr, drá-
těnou metlou nebo vidličkou šlehejte 

dál, až je těsto hladké a všechny přísady 
dobře promíchané.

5 Nalijte těsto do dortové formy. Pečte 
45 minut, nebo dokud špejle zapíchnu-

tá do středu dortu nezůstane po vytažení 
čistá. Nechte dort 10 minut chladnout ve 
formě na drátěném roštu. Vyjměte z for-
my a na drátěném roštu nechte vychlad-
nout docela.

6 Mezitím si připravte lanýžový krém: 
v misce nad pánví s mírně vroucí vo-

dou zahřívejte za častého míchání 120 g 
čokolády, až se rozpustí a nechte trochu 
vychladnout. Lžící přimíchejte moučkový 
cukr, zbývající máslo a 4 lžíce smetany, 
až je krém hladký a vláčný.

7 Vychladlý dort vodorovně rozkrojte na 
tři patra.

8 Připravte si polevu: ve středně velkém 
kastrolu se silným dnem na mírném 

ohni za častého míchání zahřívejte 225 g 
čokolády a zbývající smetanu, až se roz-
pustí dohladka a mírně zhoustne. Udržuj-
te na mírném ohni. 

9 Složte dort a přelijte ho polevou. Ulož-
te dort asi na 30 minut do chladničky, 

dokud poleva neztuhne.

10 Přemístěte dort na podnos. Ze zby-
lého lanýžového krému nastříkejte 

při dolním okraji ozdobný lem. Zbylou čo-
koládu nahrubo nastrouhejte a nasypejte 
ji kolem dokola při okraji dortu.

ZUZKA: „Je to asi nejvíc čokoládová 
dobrota co jsem kdy jedla. Jedna por-
ce se nadá sníst najednou (teda po-
kud nejste moje švagrová :-) ta se s ní 
poprala). Do lanýžového krému jsem 
dala mnohom méně moučkového cuk-
ru, než se píše v receptu. Nevím jestli 
jsem něco nezkazila, ale to množství mi 
připadalo děsivé. Ale asi ne, jelikož byl 
vynikající! Dobrou chuť...“


