
1

Lahodné 
Kefírové 

Jedlá

SK



3

Jednoduchý probiotický nápoJ pre deti   

kokosovo-kefírové smoothie s Jahodami a banánom 

Šampanské pre deti       

bublinková orandžáda     

prírodná probiotická soda    

domáci tvaroh       

avokádo plnené kefírom a vaJíčkom    

chlieb s pažítkovou nátierkou a Jeleňou klobásou  

chrenová nátierka na domácom ražnom chlebe  

30-minútové cibuľové buchty s tekvicovými semienkami 

kukuričný bochník      

biele Špirály s tekvicovou posýpkou    

tekvicová polievka     

uvarené hovädzie s chrenovou omáčkou   

Grilované kura so Štipľavým kefírovým dipom  

4

5

6

7

8

10

11

12

13

14

16

17

18

19

20

OBSAH:

Lahodné 
Kefírové 

Jedlá



3

uhorkový Šalát s krémovým kefírom    

Šalát so stredne Štipľavým kefírovým dressinGom  

kefírové palacinky - 3 lahodné tipy    

trifle s krémovým kefírom, muesli a ovocím   

probiotický ŠeJk s nutellou, kefírom a Jahodami  

krémová kefírová nátierka so Škoricou a banánom  

ovocné probiotické nanuky     

manGo panna cotta s malinami    

koláčiky a Jablkami a tvarohom    

čokoládové muffinky s Jablkom    

Jablkové lístky      

pečená kaŠa s Jablkami     

“zleJvanka” s Jablkami a malinami    

“posolanka” so slivkami a vlaŠskými orechami  

ovocná probiotická zmrzlina z kokosového kefíru  

22

23

24

26

27

27

28

29

30

32

33

34

35

36

38

O AUTORKE:

Pani Urška Fartelj. Populárna Slovinská food blogerka 
a náruživá propagátorka domácej a lokálnej produkcie 
jedla súhlasila, že si vyskúša robenie kefíru a podelí sa 
s nami o jej skúsenosti, recepty a tipy.

Môžete sledovať jej blog: 
www.220stopinjposevno.com



4 5

JEDNODUCHÝ PROBIOTICKÝ 
NÁPOJ PRE DETI

INGREDIENCIE:
•	1 dcl domáceho kefíru
•	1 čj medu alebo 1/2 zrelého  
 banánu
•	ovocie
•	korenie podľa chuti (vanilka,  
 škorica, Vianočný mix)

Pridajte ku kefíru ovocie, ktoré majú vaše deti rady, zrelý banán a korenie. Roz-
mixujte. Podávajte probiotický nápoj ihneď – takto bude obsahovať najvyššiu 
úroveň živín, probiotík a vitamínov. Ak budete skladovať nápoj v utesnenom 
pohári v chladničke, stale to bude skvelý snack pre deti o pár hodín alebo na 
druhý deň.
Druhotná fermentácia sa začne, ak budete nápoj skladovať v chladničke prib-
ližne 24 hodín. Kefír sa stane chutnejším a bude obsahovať viac vitamínu B a 
kyseliny listovej. Tiež vápnik a horčík v kefíre sa stane ľahšie stráviteľným a pre 
telo budú všetky živiny prínosnejšie. Kefír s ovocím radíme neskladovať viac ako 
24 hodín, keďže môže začať tretia fermentácia a premeniť cukor z ovocia na 
alcohol. Ak si chcete pripraviť probiotické nápoje na celý týždeň, skladujte iba 
kefir v utesnenej nádobe a pridajte ovocie a dochutenie až pri konečnej príprave. 
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JEDNODUCHÝ PROBIOTICKÝ 
NÁPOJ PRE DETI

KOKOSOVO-KEFÍROVÉ SMOOTHIE S 
JAHODAMI A BANÁNOM

Pridajte ovocie do kokosového kefiru 
a rozmixujte. Chutí najlepšie čerstvo 
pripravené, ale môžete skladovať 1 
deň v chladničke. Po dni začne ovo-
cie strácať svoju výživovú hodnotu 
a bez spracovania teplom sa začne 
ovocie fermentovat na alcohol.

INGREDIENCIE:
•	 2 dcl kokosového mliečneho  

 kefíru

•	 Hrsť jahôd (alebo iného ovocia)

•	 1/2 zrelého banánu namiesto  

 cukru (alebo iné sladidlo)
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BUBLIKOVÁ ORANDŽÁDAŠAMPANSKÉ PRE DETI

INGREDIENCIE:
•	8 dcl vody

•	6–8 čj kefírovacích zŕn na   

 vodný kefir

•	4 kocky kryštalizovaného   

 koreňa zázvoru

•	1 vetvička mäty

•	bazový sirup

Vložte prepláchnuté zrná na vodný kefír do sklenenej nádoby a pridajte záz-
vor, mätu a studenú vodu. Utesnite nádobu a nechajte ju v tieni na kuchyn-
skej linke na 1-2 dni. Čas fermentácie a intensity závisí na množstve cukru 
a teplote. Občas nádobu pohrkajte ale neotvárajte ju. Po 1-2 dňoch sceďte 
šampanské cez plastové cedidlo do fľaše. Pridajte bazový sirup a hneď 
fľašu utesnite. Skladujte v chladničke. Precedené kefírové zrná umyte pod 
studenou vodou a odstráňte zvyšky ovocia, mäty atď. Šampanské ozdobre 
malinaami a mätou pred podávaním.
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BUBLIKOVÁ ORANDŽÁDA

INGREDIENCIE:
•	6–8 čj kefírových zŕn na vodný kefír

•	4 dcl pomarančovej šťavy + 4 dcl vody;  

 alebo: 8 dcl studenej vody

•	4 kocky kryštalizovaného koreňa   

 zázvoru alebo

•	6 candidovaných pomarančových kúskov

•	1 vetvička mäty

Čerstvo vytlačenú pomarančovú šťavu zmiešajte s rovnomerným množst-
vom vody, inak sa sfermentuje na alcohol. Ak použijete pomarančový džús 
(z obchodu), nepridávajte už cukor a nemusíte pridať už ani vodu. Ak nemáte 
žiadne pomaranče, môžete použiť aj čistú vodu.
Použite sklenenú nádobu, ktorú viete pevne utesniť. Najskôr budete potre-
bovať niečo cukrové, aby ste nakŕmili baktériu (kefírové zrná): kandizovaný 
pomaranč alebo zázvor či cukor. Pridajte mätu a kefírové zrná a naplňte 
nádobu studenou vodou. Utesnite nádobu. Nechajte na kuchynskej linke 
1-2 dni preč od priameho slnka. Počas tohto času pravidelne pohrkajte 
nádobu ale neotvárajte ju. Keď je nápoj dosť bublinkový, preceďte ho cez 
plastové cedítko do fľaše. Ak bol nápoj vyrobený z vody, pridajte šťavu a 
hneď utesnite. Skladujte v chladničke a podávajte vychladené. Ak ste nápoj 
robili zo šťavy, sceďte nápoj a hneď utesnite. Kefírové zrná opláchnite pod 
tečúcou vodou a odstráňte z nich akékoľvek zvyšky. Zrná sú hneď prip-
ravené na ďalšie použitie. Bublinkovosť závisí od toho, ako aktívna je bak-
téria – to záleží od množstva cukru a času fermentácie.
Varovanie: Mali by ste použiť vysoko kvalitnú, tlakovo odolnú fľašu/nádobu, 
aby sa zabránilo prasknutiu.
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PRÍRODNÁ PROBIOTICKÁ 
SÓDA

INGREDIENCIE:
•	 4 čj kefírových zŕn na vodný  

 kefír

•	 8–10 dcl studenej vody (iné   

 možnosti: ovocná/zeleninová  

 šťava, sirup, kokosová voda …)

•	 cukor (namiesto neho môžete  

 použiť aj ďatle, kandizovaný  

 zázvor, ovocie, ovocné šťavy,  

 sirup...)

Fermentačný čas: 1–2 dni. 

Použite sklenenú nádobu, ktorá sa 

dá utesniť. 
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Prepláchnite dôkladne kefírovacie zrná pod tečúcou studenou vodou a vložte 
ich do nádoby. Pridajte niečo cukrové ako potravu pre baktériu: napríklad 2 
čj cukru alebo 5 ďatlí alebo 6 kociek kandizovaného ovocia či 0,5 dcl siru-
pu... Čím viac cukru použijete, tým bublinkovejšia sóda bude. Pridajte ďalšie 
dochucovadlá podľa vašej preferencie (napríklad mäta). Čerstvé ovocie, 
zelenina alebo iné dochucovadlá by mali byť vždy úplne zaliate vodou, inak 
sa začnú kaziť. Utesnite nádobu a nechajte na kuchynskej linke mimo pri-
ameho svetla 1-2 dni. Intenzita fermentácie a čas závisia od množstva cukru 
a teploty v miestnosti. Pravidelne nádobu premiešajte ale neotvárajte ju.
Varovanie: Nádoba môže prasknúť, ak necháte nápoj stáť príliš dlho, pridáte 
príliš veľa cukru alebo ju necháte na slnku a to kvôli uvoľňovanie CO2. 
Po 1-2 dňoch, nalejte sódu cez plastové cedidlo do pohárov alebo fľaše a 
hneď spotrebujte alebo v utesnenej nádobe skladujte maximálne 3-4 dni 
v chladničke. S čistými rukami odstráňte ovocie, zeleninu a iné zostatky z 
kefírových zŕn.
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DOMÁCI TVAROH
INGREDIENCIE:
•	 1.5 l plnotučného mlieka

•	 2 poháre kefíru

Zohrejte mlieko na približne 60°C a pridajte 
kefír. Mlieko by nemalo byť príliš horúce, 
inak kefírová baktéria zomrie a fermen-
tačný proces skončí. Jemne zamiešajte – 
nie príliš rýchlo ani rázne, inak sa tvaroh 
rozpustí a syr sa stane zrnitý. Počkajte 
približne 10 minút, aby sa mlieko oddelilo 
na tvaroh a srvátku. Zakryte hrniec čistou 
utierkou a nechajte na kuchynskej linke 
mimo priameho svetla, aby sa mohol obsah 
fermentovať. Na druhý deň zohrejte obsah 
znovu na 60°C. Srvátka sa sfarbí do zelena. 
Jemne premiešajte a nechajte vychladnúť. 
Vysteľte sitko látkou na cedenie a položte 
sito cez drez alebo na misu. Opatrne vlejte 
obsah do sitka a počkajte približne 2 hod-
iny aby srvátka odkvapkala preč. Zabaľte 
tvaroh do utierky a postláčajte ho, aby 
srvátka vytiekla alebo ju nechajte odkvap-
kávať dlhšie. Tvaroh je pripravený.
Spôsob podávania: Rozotrite tvaroh na 
celozrnný chlieb so semienkami, pridajte 
kúsky hrušky a ukončite kvapkami medu.
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AVOKÁDO PLNENÉ 
KEFÍROM A VAJÍČKO 

INGREDIENCIE:
•	 1 avokádo

•	 2 prepeličie vajíčka

•	 2 čj kefíru

•	 olivového oleja

•	 čerstvo namletého   

 čierneho korenia

•	 soľ

S drevenou lyžicou naberte hustú 
vrchnú vrstvu kefíru. Dávajte po-
zor, aby ste nenabrali kefírové zrná. 
Rozpoľte avokádo a opečte obe 
strany na horúcej panvici po minút-
ke. Opražte prepeličie vajíčka na 
olivovom oleji. Podľa chuti použite 
aj iný olej alebo maslo. Naplňte 
avokádovú polku hustým kefírom. 
Pridajte soľ, korenie a pár kvapiek 
olivového oleja.
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CHLIEB S PAŽÍTKOVOU NÁTIERKOU 
A JELEŇOU KLOBÁSOU

INGREDIENCIE:
•	 kefírový roztierateľný syr
•	 2 čj pažítky
•	 soľ
•	 čerstvo namleté čierne   
 korenie
•	 paradajka
•	 jarná cibuľka
•	 1 strúčik cesnaku
•	 Jelenia klobása

Pridajte nasekanú pažítku, pretlačený 
cesnak, soľ a čierne korenie do roztier-
ateľného kefírového syru. Premiešajte 
dôkladne vidličkou. Rozotrite nátierku 
na domáci chlebík a poukladajte 
na vrch jarnú cibuľku a  klobásku. 
Nátierku skladujte v uzavretej sklene-
nej nádobe v chladničke a spotrebujte 
do 2 týždňov.
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CHRENOVÁ NÁTIERKA NA 
DOMÁCOM RAŽNOM CHLEBE

INGREDIENCIE:
•	150 g krémového kefíru   
 (odstatého 8 hodín na sitku)
•	Domáci chlieb – celozrnný   
 bochník
•	1 čj čerstvo nastrúhaného   
 chrenu
•	pažítka
•	soľ
•	čerstvo namleté čierne korenie

Dajte husté sitko alebo látku cez 
misku a nalejte cez ňu kefír. Necha-
jte ho v chladničke aspoň 8 hodín. 
Štruktúra kefíru sa zmení na podob-
nú smotane. Pridajte nastrúhaný 
chren, soľ a čierne korenie a pre-
miešajte. Natrite na chlebík a po-
sypte nakrájanou pažítkou.
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30-MINÚTOVÉ CIBUĽOVÉ BUCHTY 
S TEKVICOVÝMI SEMIENKAMI 

INGREDIENCIE: 
•	500 g pšeničnej múky   

 (alebo v kombinácií s iným   

 druhom múky) 

•	1/2 pohára rozdrvených   

 tekvicových semienok

•	2 dcl kefíru

•	0.5–0.75 dcl mlieka

•	20 g čerstvého droždia

•	1 vajce

•	1 čj cukru

•	1 čj soli

•	5 čj olivového oleja

•	2 väčšie strúčiky cesnaku

•	1 veľká alebo 2 malé jarné  

 cibuľky

•	1 vaječné bielko na potretie

•	1 čj nahrubo posekaných   

 tekvicových semienok na   

 ozdobenie
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Preosejte múku do misy, spravte do nej dieru a pridajte teplé mlieko, 
rozdrvené droždie a cukor. Počkajte približne 8 minút, kým začne droždie 
bublať. Zatiaľ si pripravte cesnak a cibuľu. Nakrájajte ich na drobno a 
opražte ich domäkka chvíľu na miernom ohni na olivovom oleji. Potom 
nechajte vychladnúť. Ak budete pražiť cesnak príliš dlho, zhnedne a buchty 
budú chutiť horko. Keď bude droždie bublať, pridajte ostatné ingrediencie 
a vymieste všetko do mäkkého cesta. Pridajte tekutiny alebo múku podľa 
potreby. Cesto má byť mäkké ale nie lepkavé. Nakoniec pridajte opražený 
cesnak a cibuľu a vyformujte 12 guliek, ktoré nechajte rásť okolo 15 minút. 
Ak chcete, aby boli buchty hladké, povaľkajte ich v dlaniach hneď ako do-
robíte poslednú guľku. Potrite guľky rozšľahaným vaječným bielkom. (Ak 
používate veľké vajíčka, stačí zobrať jednu čajovú lyžičku z vajíčka, ktoré 
dáte do cesta). Posypte guľky nasekanými tekvicovými semienkami a dajte 
ich upiecť na 10-15 minút. Keď poklopkáte na buchtu a znie duto, tak sú 
hotové. Vyberte ich a nechajte vychladnúť zakryté utierkou. Takto budú mať 
jemnú kôrku.
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KUKURIČNÝ BOCHNÍK

INGREDIENCIE: 
•	150 g kukuričnej múky

•	350 g bielej pšeničnej múky

•	2.5 dcl kefíru

•	0.5 dcl mlieka

•	20 g čerstvého droždia

•	1 čj soľ

•	1 čj cukor

•	1–2 čj olivového oleja

•	Kukuričná múčka a pšeno   

 na posýpku

Preosejte múku do misy, urobte v nej dieru a pridajte teplé (nie horúce) mlieko. 
Pridajte rozdrobené droždie a cukor a počkajte približne 8 minút, kým droždie 
začne bublať. Pridajte kefír izbovej teploty, soľ a olivový olej. Ak bol kefír fermen-
tovaný z plnotučného mlieka, netreba pridávať takmer žiadny tuk (olej). Vymieste 
cesto dohladka a mäkka. Nechajte nakysnúť približne hodinu na teplom mieste. 
Potom premieste na pomúčenej doske a vytvarujte bochník. Namočte si ruky do 
vody a poťapkajte povrch bochníku. Posypte posýpkou. Zohrejte pec na 220°C a 
pečte bochník približne 40 minút. Ak používate na pečenie kameň, teplota môže 
byť mierne vyššia. Znížte teplotu na 200% na posledných 30 minút.
Leave it to rise for about an hour in a warm place. Tip the dough onto a lightly 
flour dusted surface and knead gently. Wet hands with water and strike the loaf 
surface. Sprinkle with garnish. Preheat the oven to 220°C and bake the bread 
for about 40 minutes. If using a baking stone the temperature may be a bit high-
er; if not, the temperature should be reduced to 200°C for the last 30 minutes.



17

Preosejte múku do misy, urobte v múke dieru a pridajte do nej teplé mlieko. 
Mlieko nesmie byť príliš teplé, inak zabije kultúry v droždí a cesto nenakysne. 
Pridajte rozdrobené droždie a cukor. Počkajte približne 8 minút kým droždie 
začne bublať. Potom pridajte ostatné ingrediencie a vymieste hladké cesto. Keď 
už cesto nie je lepkavé, zakryte misu a nechajte nakysnúť približne hodinu. Ak 
je cesto lepivé, pridájte trochu viac múky. Na pomúčenej doske cesto potom 
premiesime. Rozdeľte cesto na 6 kúskov. Vyformujte každý kúsok do šmúlku 
dlhého približne 35 cm. Zatočte šmúlky a vytvorte špirály. Vysteľte plech ne-
mastnúcim papierom a poukladajte naň špirály. Zakryte ich utierkou a nechajte 
narásť na 30 minút. Rozšľahajte vajce a krémový kefír a potrite zmesou špirály. 
Posypte ich nasekanými tekvicovými semienkami. Zohrejte pec na 220°C a 
pečte špirály 15-20 minút. Špirály sú hotové ak po poklopkaní znejú duto.

BIELE ŠPIRÁLY S TEKVICOVOU 
POSÝPKOU

INGREDIENCIE:
•	600 g bielej pšeničnej múky
•	1 dcl teplého mlieka
•	2 dcl kefíru
•	20 g čerstvého droždia
•	1 čj cukru
•	1 čj soli
Iné prísady:
•	1 vajíčko 
•	1 dcl krémového kefíru alebo  
 kyslej smotany
•	Nasekaných opražených   
 tekvicových semienok



TEKVICOVÁ POLIEVKA

INGREDIENCIE:
•	500 g tekvice

•	1 sladký zemiak

•	1/2 uvarenej cvikly

•	Muškátový oriešok

•	soľ

•	čerstvo namleté čierne   

 korenie

•	opražené tekvicové semienka

•	krémový kefír    

 (odstatý v sitku 8 hodín)

•	čili olej

•	 tekvicový olej

Na panvici jemne opražte tekvicu a 
sladký zemiak. Pridajte cviklu, korenie 
a vodu. Varte do zmäknutia a potom 
rozmixujte na jemno. Pred podávaním 
pridajte do každého taniera krémový 
kefír, posypte posekanými tekvi-
covými semienkami a pridajte pár 
kvapiek tekvicového oleja. 
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UVARENÉ HOVÄDZIE S 
CHRENOVOU OMÁČKOU

INGREDIENCIE:
•	150 g krémového kefíru   
 (odstatého na sitku aspoň   
 6 hodín)
•	3 čj nastrúhaného chrenu
•	Čerstvo namleté čierne korenie
•	Štipka soli
•	Štipka cukru

Pridajte najemno nastrúhaný chren 
do krémového kefíru a vmiešajte 
koreniny. Táto omáčka sa svkelo 
hodí k uvarenému hovädziemu ale 
môžete ju tiež použiť ako nátierku 
na chlieb alebo do sandviču so 
šunkou alebo prosciuttom, alebo 
ako prílohu na pizzu.

19
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GRILOVANÉ KURA SO ŠTIPĽAVÝM 
KEFÍROVÝM DIPOM

INGREDIENCIE 
NA KURA:
•	1 celé menšie kura
•	soľ
•	čerstvo namleté čierne korenie
•	1 čj mletej červenej papriky
•	Olivový olej
•	Provensálske byliny
•	1 čj kečupu

INGREDIENCIE 
NA DIP:
•	3 dcl domáceho kefíru 
•	Čerstvo namleté čili
•	Čerstvo namleté čierne   
 korenie
•	Štipka soli
•	1 čj nasekanej pažítky   
 minced chive
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Umyte kura pod studenou tečúcou vodou, dôkladne vysušte papiero-
vou utierkou a okoreňte ho. Prelejte si trochu olivového oleja cez ruky a 
pošúchajte ich dokopy. Potom nimi prejdite cez celé kura a rozneste po ňom 
koreniny a olej. Použite misu na pečenie/grilovanie s mriežkou a grilujte 
kura približne hodinu. Otočte kure keď je hnedé, aby sa štava dostala na 
všetky časti. Ak budete grilovať na mriežke, koža bude chrumkavá a kura 
sa rovnomerne ugriluje. Pripravte si šťipľavý kefírový dip z aspoň 3dcl čer-
stvého kefíru, ktorý fermentoval aspoň 18-20 hodín. Uistite sa, že môže pri 
fermentácii ku kefíru prúdiť vzduch, aby sa zamedzilo kyslosti a bublikovosti 
kefíru. Do hustého sita alebo látky nalejte nad misou kefír. Nechajte ho v 
chladničke aspoň 3 hodiny aby sa oddelila srvátka a kefír bol krémový. Čím 
dlhšie bude kefír odkvapkávať, tým krémovejší bude. Po 12 hodinách sa 
začne kefír podobať na syrovú nátierku. Keď je hustota kefíru podľa vašich 
požiadaviek, jednoducho kefír naservírujte a pridajte koreniny. 

GRILOVANÉ KURA SO ŠTIPĽAVÝM 
KEFÍROVÝM DIPOM
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UHORKOVÝ ŠALÁT S 
KRÉMOVÝM KEFÍROM

INGREDIENCIE:
•	2 poháre krémového kefíru   
 (odkvapkaný na sitku aspoň 5  
 hodín)
•	1–2 uhorky
•	1–2 strúčiky cesnaku
•	1 malá jarná cibuľka
•	 soľ
•	 čerstvo namleté čierne korenie
•	1 čj mletej sladkej červenej   
 papriky

•	Štipka rasce

Umyte uhorky, ak je treba tak ich 
ošúpte a potom ich nakrájajte. 
Nakrájajte cesnak a cibuľu, prida-
jte koreniny a zamiešajte všetko s 
krémovým kefírom. Prelejte zmes 
cez nakrájané uhorky a pomiešajte. 
Nechajte v chladničke aspoň 30 
minút – najlepšie šalát chutí chlad-
ený. 
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ŠALÁT SO STREDNE ŠTIPĽAVÝM 
KEFÍROVÝM DRESSINGOM

INGREDIENCIE:
•	 3–4 čj hustého domáceho kefíru
•	 5 prepeličích vajíčok
•	 Valeriánka poľná (poľníček)
•	 5–7 reďkoviek
•	 pažítka
•	 soľ
•	 čerstvo namleté čierne korenie
•	 balzamikový ocot
•	 čerstvo namleté čili   
 (alebo 2–3 kvapky čili oleja)

V mise zmiešajte nasekanú 
pažítku, čili a soľ a kefír. Uvarte 
prepeličie vajíčka na tvrdo (as-
poň 5 minút). Ošúpte ich a 
pokrájajte. Umyte reďkovky a 
pokrájajte ich na tenké kolieč-
ka. Všetko zmiešajte v mise a 
podávajte.
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CESTO NA PALACINKY
INGREDIENCIE:
•	3–4 vajcia
•	0.5 l kefíru
•	200–250 g múky
•	4 čj (hnedého) cukru
•	Štipka soli
•	Vanilkový prášok alebo   
 semienka z vanilkového lusku

PLNKA
INGREDIENCIE:
•	okolo 250 g krémového kefíru  
 (odkvapkaného na sitku cca 20  
 hodín)
•	1 žĺtko
•	1/2 nastrúhanej citrónovej kôry
•	Štipka vanilkového prášku
•	2 čj hnedého cukru

ĎALŠIE VHODNÉ  
INGREDIENCIE:
•	Nutella
•	Lieskové orechy, vlašské   
 orechy mandle, kokosová   
 múka
•	Pražené kokosové čipsy
•	Rôzne bobuľové ovocie –   
 jahody, maliny, černice
•	Domáci jahodový džem
•	Hruškový džem so zázvorom  
 a kokosom
•	Nepriľnavý sprej na panvicu

KEFÍROVÉ PALACINKY - 
3 LAHODNÉ TIPY
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Pridajte ingrediencie na plnku do krémového kefíru a premiešajte. S ručným 
mixérom pripravte cesto a nechajte 15 minút odstáť. Pridajte trochu mlieka, 
ak je cesto moc husté. Nasprejujte panvicu a urobte palacinky z obidvoch 
strán do jemnéj zlatistej farby. Na každú palaciku dajte 2 kopcovité lyžičky 
plnky a zrolujte. Presuňte zrolované palacinky na plech a rozotrite zvyšok 
plnky cez ne. Zohrejte pec na 200°C a pečte približne 20 minút. Nakoniec 
posypte praženými kokosovými čipsami. Plnku môžete spraviť aj s nutellou 
a kokosovou múkou alebo nutellou a pomletými orechmi. Palacinky môžete 
doplniť aj ovocím. Ak pridáte do cesta viac múky aby bolo hustejšie, môžete 
vyrobiť lízatkové palacinky. Nalejte cesto do panvice, vložte drevenú paličku 
z jednej strany a do zlatista spravte obidve strany palacinky. 



TRIFLE S KRÉMOVÝM KEFÍROM, 
MUESLI A OVOCÍM

INGREDIENCIE:
•	1/2 pohára krémového kefíru

•	1/2 pohára musli podľa chuti

•	1/2 pohára ovocia podľa chuti

•	dobrovoľné: 1 čj medu,   

 javorového alebo aloe vera  

 sirupu

Do hustého sitka nalejte nad mi-
sou kefír. Nechajte v chladničke 
3-4 hodiny aby sa oddelila srvátka 
a kefír bol krémový a hustejší. Do 
pohára ukadajte vrstvy kefíru, musli 
a ovocia. Hornú vrstvu môžete po-
sypať práškovým cukrom.
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KRÉMOVÁ KEFÍROVÁ NÁTIERKA 
SO ŠKORICOU A BANÁNOM

INGREDIENCIE:
•	100 g krémového kefíru   
   (odstatého na sitku 6–8 hodín)
•	1 banán
•	1 tabuľku kvalitnej čokolády
•	Domáci ražný chlieb alebo  
 domáci hnedý chlieb 

Rozotrite krémový kefír na čerstvý chlieb, posypte podrvenou čokoládou a na 
vrch poukladajte kúsky banánu. Podávajte s čokoládovým kefírovým nápojom, 
ktorý sa k tomuto nesmierne hodí.

PROBIOTICKÝ ŠEJK S NUTELLOU, 
KEFÍROM A JAHODAMI

INGREDIENCIE:
•	1 pohár kefíru
•	1 kopcová lyžica Nutelly
•	5 jahôd
•	Mäta na ozdobenie

•	Kúsky mandlí na ozdobenie

Rozmixujte ingrediencie v mixéri alebo ručným mixérom, ozdobte a podávajte.
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OVOCNÉ PROBIOTICKÉ NANUKY

INGREDIENCIE:
•	2 dcl domáceho kefíru   
 (z klasického mlieka alebo  
 rastlinného)
•	1 čj medu (alebo iného   
 sladidla či sirupu)
•	Ovocie podľa chuti
•	Vločky
•	vanilkový prášok alebo iné  
 koreniny podľa chuti   
 (čokoláda, nutela, škorica...)

Zmiešajte kefír s medom, pridajte ovo-
cie a rozmixujte na pyré. Ak použijete 
banány, stačí menej sladidla. Naplňte 
zmesou formy na nanuky. Podľa chuti 
môžete meniť zloženie a konzistenciu: 
- rozmixované ovocie v kefíre,
- kefír a celé kúsky ovocia,
- vločky s kefírom, etc.
Ak máte radi krémové nanuky, použite 
krémový kefír (nechajte odkvapkať 
srvátku niekoľko hodín z kefíru). Zam-
razte nanuky a hotovo.
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MANGO PANNA COTTA 
S MALINAMI

INGREDIENCIE:
•	250 ml smotany

•	1–2 čj cukru

•	2 dcl kefíru

•	1 štipka vanilkového prášku  

 alebo semienka z vanilkového  

 lusku

•	3 želatínové listy

•	1 mango

•	1 košíček malín

•	1 čj práškového cukru

•	Čerstvá mäta

Namočte želatínové listy do studenej vody na 5 minút aby zmäkli. Zatiaľ zohre-
jte v hrnci cukor a smotanu. Smotana nesmie zovrieť. Keď je zohriata odstavte 
ju z ohňa. Pretlačte mango cez sitko do kefíru. Rozmiešajte až dokým sa bude 
podobať na smoothie. Vytlačte zo želatínových listov prebytočnú vodu a všľahajte 
ich do smotany. Kým je zmes stále teplá, všľahajte ju do kefírového mixu. Dobre 
vymiešajte, aby neboli žiadne hrudky. Nalejte zmes do foriem, predtým ako vy-
chladne. Odložte formy do chladničky, aby zmes stuhla. Zatiaľ vidličkou roztlačte 
polovicu malín a pridajte práškový cukor. Týmto prelejte vychladenú panna cottu 
a ozdobte zvyšnými malinami. Nikdy nevarte kefír (alebo jogurt) so smotanou, 
lebo sa zmes stane kyslou a hrudkovitou.
Servírovací tip: Aby panna cotta povolila z formy, namočte ju do teplej vody. Ľa-
hko z nej potom vykĺzne. 

OVOCNÉ PROBIOTICKÉ NANUKY



KOLÁČIKY A JABLKAMI 
A TVAROHOM

INGREDIENCIE NA CESTO:
•	500 g bielej pšeničnej múky
•	20 g čerstvého droždia
•	100 g roztopeného masla
•	80 g cukru
•	2 dcl kefíru
•	1 dcl mlieka
•	2 žĺtky
•	1 čj rumu

•	Štipka soli

INGREDIENCIE NA PLNKU:
•	500 g krémového kefíru  (odstatého na  
 sitku 20 minutes) alebo kefírového tvarohu
•	1 žĺtok
•	2 čj krupice
•	2–3 čj cukru
•	Vanilkový prášok alebo semienka   
 z vanilkového lusku
•	10 g cukru s rumovou arómou
•	Citrónová kôra
•	2–3 jablká
•	1 čj škorice
•	2–3 čj hnedého cukru
•	1 vaječné bielko na glazúru
•	Cukor na posypanie
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Preosejte múku do misy, urobte v strede dieru a pridajte 1 dcl teplého mlieka 
a rozdrvené droždie. Mlieko by nemalo byť príliš horúce, aby nezabilo kultúry 
v droždí a cesto by potom nenarástlo. Pridajte eše cukor a počkajte približne 8 
minút, kým začne droždie bublať. Potom pridajte ostatné ingrediencie a vymieste 
cesto. Vyvaľkajte cesto na obdĺžnik (95 × 30) 0.5 cm hrubý. Zmiešajte dôkladne 
ingrediencie na plnku a pokryte ňou cesto. Nastrúhajte jablká, pridajte cukor a 
škoricu a zľahka uvarte jablká na malej panvici približne 5 minút. Keď jablká vy-
chladnú, rozložte ich na plnku. Zrolujte cesto po dĺžke a nakrájajte ho na malé 
koláčiky. Vyšľahajte vaječný bielok a potrite koláčiky. Zohrejte pec na 180°C a 
pečte 40–50 minút. Potom ich vyberte a nechajte vychladnút prikryté utierkou. 
Nakoniec posypte práškovým cukrom a podávajte.
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ČOKOLÁDOVÉ MUFFINKY 
S JABLKOM

INGREDIENCIE:
•	1 pohár cukru

•	2 poháre pšeničnej múky

•	1 čj kvalitného kakaa

•	1 vrchovatú čj Nutelly

•	1 pohár kefíru

•	1/2 pohára oleja

•	12 g prášku na pečenie

•	1/2 čj vanilkového prášku alebo  

 semienok z vanilkového lusku

•	2 vajcia

•	1 jablko

•	1 čj hnedého cukru

Zmiešajte ingrediencie do hladka. Naplňte 
muffinové poháriky. Rozrežte jablko na 
kúsky a ozdobte zmes v poháriku tak, že 
zapichnete jednu časť do zmesi. Posypte 
jablko hnedým cukrom – jemne sa v peci 
skaramelizuje. Pečte muffinky na 180°C 
približte 20 minút. 
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JABLKOVÉ LISTY

INGREDIENCIE:
•	1 pripravené lístkové cesto
•	250 g krémového kefíru  
  (odstatého na sitku 20 hodín)
•	3 jablká
•	1 čj škorice
•	Vanilkový prášok alebo   
 semienka vanilky
•	3 čj hnedého cukru
•	1 žĺtok
•	1/2 citrónu

•	Práškový cukor

Nechajte čerstvo urobený kefír na 
sitku približne 20 hodín, aby sa odd-
elila srvátka a kefír bol krémový. 
Pridajte 2 čj cukru, škoricu, žĺtok a 
vanilku do krémového kefíru. Jemne 
miešajte lyžicou, až dokým bude 
zmes hladká. Vyrolujte pripravené 
lístkové cesto a popichajte ho vidličk-
ou. Pridajte plnku a ozdobte kúskami 
jablka. Pofrkajte jablká citrónovou 
šťavou, aby nezhnedli. Potom ich 
posypte hnedým cukrom a pečte 20 
minút na 220°C. Pred podávaním 
posypte práškovým cukrom. 

32 33



PEČENÁ KAŠA S JABLKAMI

INGREDIENCIE:
•	1 pohár pohánkových zŕn
•	1/2 pohár pšena
•	1/2 pohár mletých lieskových  
 orechov
•	2–3 jablká
•	3–4 čj hnedého cukru
•	3 dcl kefíru
•	mlieka
•	štipka soli
•	škorica
•	Vanilkový prášok alebo   
 semienka vanilky
•	crème fraîche    
 (alebo krémový kefír)
•	práškový cukor

•	sprej na panvice proti lepeniu

Namastite plech sprejom proti lepeniu. Vložte pšeno a pohánku a vrstvite 
ich nastrúhanými jablkami. Pridajte cukor, koreniny, soľ, kefír a mlieko. 
Použite toľko mlieka, aby akurát zakrylo jablká. Posypte vrch orechami. S 
použitím lyžičky ponamáčajte aj orechy do mlieka. Ak je to potrebné, prida-
jte viac mlieka, aby zakrylo aj orechy. Pečte na 180°C okolo 45–60 minúť. 
Nechajte pečené vločky vychladnúť, nakrájajte ich na štvorce a podávajte s 
crème fraîche (zmiešaným s cukrom). Posypte škoricou.
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 “ZLEJVANKA” S JABLKAMI 
A MALINAMI

INGREDIENCIE:
•	4 vajcia

•	4 čj cukru

•	4 kopcové lyžičky múky

•	10 g cukru s rumovou arómou

•	1/2 čj vanilkového prášku

•	1 citrónová kôra

•	2 dcl domáceho kefíru

•	1 čj hnedého cukru

•	škorica

•	1 jablko

•	1 pohár malín

•	Práškový cukor

•	Čerstvá mäta

PEČENÁ KAŠA S JABLKAMI

Oddeľte žĺtka od bielkov. Vyšľahajte žĺtka s cukrom, aby bola zmes na-
dýchaná. Pridajte múku, koreniny a ¼ vyšľahaných bielkov. Opäť šľahajte 
ale na najnižších otáčkach. Potom primiešajte zvyšok bielkov ručne. Vysteľte 
plech papierom na pečenie a vlejte zmes na plech. Posypte škoricou. Pečte 
na 180°C približne 40–50 minút. V peci cesto dosť zväčší svoj objem ale opäť 
spadne, keď sa vyberie z pece.  Nechajte vychladnúť, posypte práškovým 
cukrom a ozdobte čerstvými malinami a mätou. Skvelé podávať s domácou 
bublinkovou orandžádou.
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“POSOLANKA” SO SLIVKAMI A 
VLAŠSKÝMI ORECHAMI

INGREDIENCIE 
NA CESTO:
•	600 g múky
•	20 g čerstvého droždia
•	1 dcl mlieka
•	2 dcl kefíru
•	2 čj slnečnicového oleja
•	1–2 čj cukru
•	Štipka soli

INGREDIENCIE 
NA PLNKU:
•	500 g domáceho kefírového  
 tvarohu
•	2 čj krupice
•	2–3 čj cukru
•	Vanilkový prášok alebo   
 semienka vanilky
•	1 vajce

INGREDIENCIE NA 
NATRETIE A DOPLNENIE 
PLNKY:
•	2 čj krémového kefíru   
   (odležaného 5 hodín – pri  
 pomína kyslú smotanu)
•	1 vajce
•	1 čj práškového cukru
•	slivky  (čerstvé alebo   
 mrazené)
•	vlašské orechy (niekoľko   
 celých a 2 čj mletých)
•	práškový cukor
•	maslo alebo sprej na panvice  
 proti lepeniu
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Najskôr si pripravte cesto. Preosejte múku do misy, urobte do muky dieru a 
nalejte do nej teplé mlieko. Mlieko nesmie byť horúce, inak zabije kultúry v 
droždí a ceste nenakysne. Pridajte rozmrvené droždie a počkajte 8 minút, kým 
začne droždie bublať. 
Pridajte ostatné ingrediencie (izbovej teploty) a vymieste cesto. Keď už nie je 
cesto lepivé, prikryte misu a nechajte cesto na teplom mieste nakysnúť prib-
ližne hodinu. Kým cesto kysne, pripravte si plnku. V mise zmiešajte vidličkou 
všetky ingrediencie na plnku. Odložte do chladničky. Namastite plech maslom 
alebo sprejom na plechy. Dajte cesto na pomúčenú dosku a jemne premieste. 
Naolejujte si ruky a natiahnite cesto, akoby ste robili pizzu. Cesto by malo 
byť hrubé približne 0.5 cm. Pokryte cesto plnkou ale nechajte okraje voľné. 
Posypte plnku 1-2 čj mletých vlašských orechov a navýšte rozpolenými slivka-
mi a orechami. V malej miske vyšľahajte vidličkou 1 vajce, práškový cukor a 
krémový kefír, čo bude konzistenciou pripomínať kyslú smotanu. 
Zrolujte vonkajší okraj cesta smerom do stredu. Potrite zmesou najskôr lem 
cesta a zostatok dajte cez plnku. Zohrejte pec na 180–200°C a pečte asi 45 
minutes. Nechajte vychladnúť – plnka ztuhne. Posypte práškovým cukrom a 
nakrájajte tak, akoby ste krájali pizzu.
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OVOCNÁ PROBIOTICKÁ ZMRZLINA 
Z KOKOSOVÉHO KEFÍRU

INGREDIENCIE:
•	1 pohár mrazených jahôd   

 a malín

•	1 pohár mrazeného manga

•	1–2 zamrazené banány

•	Približne 100 g domáceho   

 zamrazeného kefíru

•	2 kornútky

Nechajte mrazené ovocie v izbovej 
teplote na 5–10 minút, aby sa trochu 
rozmrazili ale nemali by sa rozmraziť 
úplne. Vložte vrstvy mrazeného ovo-
cia a kefíru do výrobníku zmrzliny. 
Výrobník ich spracuje: z banánov 
získa zmrzlina krémovu konzistenciu 
a sladkú chuť, kefír dodá probiotiká 
a maliny a jahody dodajú chuť a 
sviežosť. Skvelá odmena pre deti! Ak 
nemáte výrobník na zmrzlinu, kvalit-
ný mixér postačí.
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OVOCNÁ PROBIOTICKÁ ZMRZLINA 
Z KOKOSOVÉHO KEFÍRU

Špeciálne navrhnutá sklenená nádoba pre ľahšiu 
výrobu mliečneho alebo vodného kefíru v pohodlí 

domova.

Aby ste získali tie najčerstvejšie kefírové zrná na vodný alebo mliečny 
kefír niekde blízko Vás, odporúčame Vám použiť Kefirhood.com portál. 
Tento portál zdieľa myšlienku “sharing is caring” (zdieľanie je starostli-
vosť) a umožní Vám vyhľadať iných milovníkov týchto zdravých kultúr. 
Takto si viete zohnať čerstvé kultúry v krátkom čase a lokálne.
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Home Made Probiotic

Specifically designed glass jar for easier 
making of milk or water kefir at home.

© 2020 Borgla, d.o.o., Valvasorjeva 40, 2000 Maribor, Slovenia, EU, borgla.com


