
Vaše tipy na najlepšiu

Kapustnicu 



S klobásou so slivkami, s hríbmi, 
so smotanou, či zásadne bez nej… 
Primerane kyslá, správne korenená, tak 
akurát hustá. To, aká naozaj má byť 
kapustnica, čo do nej patrí a čo nie, viete 
najlepšie vy sami. Čo kraj, to iná kapustnica,
a nielen kraj, ale čo dedina, to iná 
kapustnica, ba čo viac, horný koniec má inú 
a dolný koniec má inú. Každá rodina má tu 
svoju a každá tvrdí, že tá jej je najlepšia. 
A viete čo? Máte pravdu. Presne tá vaša je 
najlepšia.

Vaše rady a tipy na prípravu kapustnice sme 
zozbierali zo všetkých kútov Slovenska 
do tohto e-booku, aby ste sa mohli 
inšpirovať tajnými prísadami z rôznych rodín, 
postupmi, ktoré ste možno ešte neskúšali, 
alebo kombináciami, ktoré by vám 
nenapadli.



Tip
Aby mali peknú farbu, potierame me-
dovníčky pred pečením  žĺtkom vyšľa-
haným s 1PL mlieka.

Dozviete sa tiež viac o našich tradíciách a 
zvyklostiach, ktoré odhalil náš veľký
vianočný prieskum. 
Odpovede od takmer 15 000 
respondentov nájdete aj na 
www.tesco.sk. 

Poctivá kapustnica sa dá uvariť celkom 
hravo aj v prípade, že variť neviete. 
Prakticky nie je čo pokaziť. Takže ak máte 
chuť na kapustnicu kedykoľvek počas 
roka, nielen na Vianoce, stačí vziať tento 
e-book, kvalitné suroviny a ide sa na to. 
Dobrú chuť!

Želáme vám, 
aby ste Vianoce strávili presne 

podľa svojej chuti.



Suroviny

Tradičná vianočná
kapustnica

1 kg údeného mäsa
1 kg kyslej kapusty
celé korenie
bobkový list
strúčik cesnaku
1 cibuľa
mletá červená paprika
mleté čierne korenie
hrsť sušených a namočených húb
250 g údenej klobásy (alebo aj viac :) )

Postup
Údené mäso uvaríme domäkka. Mäso vyberieme
a nakrájame na kocky, ktoré ďalej varíme v kapustnici.
Potom do vývaru pridáme kyslú kapustu, pokrájanú
cibuľu, huby, cesnak, koreniny a spolu varíme. 

Tesne pred dovarením pridáme údenú klobásu,
červenú papriku a necháme prejsť varom.





Kapustnica
Rozmarnica

„Ingredienciami veru nešetríme. V mojej 
kapustnici nechýbajú kyslá kapusta, 
sušené slivky, hríby, klobása, bravčové mäso, 
údené mäso. Pridávam tiež kus prosa a jablko, 
do ktorého zapichnem 
5 klinčekov. No a dochutím to koreninami. 
V ten deň držím pôst až do večere, aby som 
videla zlaté prasiatko. Ale nikdy som žiadne 
nevidela, len seba. :D“

od Lenky





„Hovorí sa, že lyžica medu denne je dobrá 
pre zdravie. Ja hovorím, že lyžica medu je
dobrá do vianočnej kapustnice. Mne to tak 
proste chutí. :-) A nielen mne. Celá rodina sa 
jej nevie dojesť a vždy si hovorím, že viem, čím 
to je.“

So srdcom z medu
       od Lucie



Vianočný špeciál

„Hríby, sušené slivky, klobáska, na chvíľku 
sa dokonca povarí aj kapria hlava a celé to 
zakončíme lyžičkou marhuľového džemu... 
Najdôležitejšou surovinou sú však samotné 
Vianoce. Cez rok tá kapustnica chutí úplne 
inak.“

        od Marcely



Kašušnica

„U nás na severe sa darí jednej plodine viac 
než hocktorej inej. Áno, sú to zemiaky. Keď 
som bola mladá, občas som mala pocit,
že sme mali zemiaky stále. Na raňajky krájanky, 
na obed placky, na večeru... nuž, placky
z obeda :-). Táto naša „obsesia“ sa prejavila aj 
pri vianočnej kapustnici, do ktorej sme okrem 
mlieka pridávali aj zemiakovú kašu. A ja ju 
pridávam dodnes.“  

        od Nikoly





Svokrina pomsta

„U nás doma máme najradšej klasickú
kapustnicu. Podávame ju však s vianočkou. 
Svokra mi poradila, že to tak je super
a napriek tomu, že ma to bolelo, som jej
musela dať za pravdu. Tento jeden raz. :)“

        od Vlasty



Vianoce d'Italia

„Prvé spoločné Vianoce manžel povedal, 
že kapustnicu ide robiť on. Poslal ma 
do obchodu, nech kúpim, čo treba, a nech 
nezabudnem na paradajkový pretlak. 
Pozrela som sa na neho pohľadom človeka, 
ktorému práve niekto povedal, že chce dať
do kapustnice pretlak. Na moje prekvapenie 
však bola výborná. Odvtedy ju odporúčam, kam 
idem a to napriek tomu, že dostávam 
podobné pohľady, ako som vtedy venovala
svojmu drahému.“

        od Margity



Za hrsť fazuľky

„Naša domáca kapustnica sa počas varenia 
tvári ako klasická kapustnica, ale 
prvý pohľad v tomto prípade klame. Desať 
minút predtým, ako kapustnicu odstavíme
z ohňa, do nej totiž vhodíme aj za dve hrsti 
predvarenej fazuľky. Môžete kľudne aj viac, 
našim deťom totiž chutí tak, že ju (napriek zá-
kazu) hneď celú vyjedia.“

       od  Vlasty





Pri varení býva Slovákom
do spevu

      Až 15 % Slovákov obľubuje
           na Vianoce pieseň Každý 
           deň budú vraj Vianoce.

 Takmer 22 % slovenských 
      domácností počúva skvelú 
      vianočnú pesničku s názvom 
      Last Christmas.

A pre 35 % z vás je najobľúbenejšou 
vianočnou pesničkou Tichá noc.



                  Slovákov 
varí kapustnicu priamo
na Štedrý deň.

19 %
Rovnako v tento deň zdobí 

vianočný stromček.



     27%

Na Vianoce nedáme
na kapustnicu dopustiť

V Košiciach je kapustnica 
jednoznačným víťazom - 
až 90 % ju má na Vianoce.

27 % domácností v Trenčíne si 
na Vianoce chystá aj hríbovú polievku.

V Nitrianskom kraji si však
pochutnávajú aj na šošovicovej 
polievke, kde ju varí až 41 %
domácností.

Rezance

11 % 



     27%

Aké ingrediencie sú vo vašich
kapustniciach najčastejšie?

Klobása

 57 % Cesnak
3 %

Čili

2 %

Jablko

6 %

Rezance

11 % 

Zemiaky

Slivky

Smotana
Krúpy

10 % 

Hríby
75 %

7 %

19 %

Údené mäso
15 %

13 %

Tieto dáta sme získali od 956 respondentov na Facebooku.



Vaše najobľúbenejšie

vianočné polievky

A víťazom sa stáva...
Najobľúbenejšou vianočnou polievkou je, 
samozrejme, kapustnica. Prekvapení? Nemyslíme...

1 672 hlasov

Šošovicová
Hríbová

Ka
pu

st
ni

ca

1 743 hlasov

10 488 hlasov
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Hríbová

Menej tradičné,

no predsa vaše
Pa
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da
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Slepačia

Cesnaková

26 hlasov

331 hlasov

19 hlasov



Najlepšie Vianoce 
sú aj tak tie 

podľa vašej chuti.

Užite si ich naplno.


