
  Medovníčky 
Vaše najlepšie recepty na



Vieme, že každý oslavuje Vianoce 
po svojom. Iný kraj, iný mrav.
Čo rodina, to iný zvyk. Od koláčov 
až po koledy. Zaujalo nás to natoľko, 
že sme sa rozhodli spraviť veľký 
celonárodný vianočný prieskum.
 
Aj vďaka nemu sme napríklad zistili, 
že vaša najobľúbenejšia formička 
na vykrajovanie je hviezda, že 
bez kapustnice by hádam Vianoce 
ani neboli Vianocami, alebo že 
zemiakový šalát a majonéza sú 
pre vás neoddeliteľnou vianočnou 
dvojkou.

A ako je to s medovníkmi, si môžete 
pozrieť práve v našom e-booku, 
v ktorom nájdete 10 receptov na 
tie najchutnejšie medovníčky. Vaše 
medovníčky. Každý je iný a každý je 
niečím výnimočný. 



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

A to sa nám na Vianociach páči. Sú také 
rôznorodé, a predsa sú vždy tie najkrajšie. 
Sú totiž presne také, aké si ich urobíte vy.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili 
do nášho veľkého vianočného prieskumu. 
Výsledky prieskumu, do ktorého sa 
zapojilo až 14 977 respondentov, nájdete 
na www.tesco.sk alebo v e-bookoch.

Želáme vám,
aby ste Vianoce strávili presne 

podľa svojej chuti. 



Suroviny

Postup

Ovocný nádych
 od Janky

1 kg hladkej múky
420 g práškového cukru
300 g Hery
4 vajcia
1 ČL sódy bikarbóny
perníkové korenie
2 ČL škorice
100 ml medu
šťava z 1 pomaranča

Pomarančová šťava perfektne 
osvieži a doladí chuť 
medovníkov.

Z ingrediencií vypracujeme cesto, necháme
odstáť v chladničke a potom pečieme asi 8 minút.

Medovníky sú mäkké hneď po upečení
a krásne rozvoňajú domácnosť.

Možeme ich robit aj z polovičnej dávky.

Špeciálna ingrediencia



Tip pre krajšiu farbu
Aby mali medovníčky peknú farbu, treba ich
pred pečením potrieť žĺtkom vyšľahaným s 1 PL mlieka.



Suroviny

Postup

Medovníky, ktoré
vás obmäkčia

500 g hladkej múky
125 g masla, Palmarínu alebo Hery
3 PL medu
2 vajíčka
1 ČL mletej škorice
1 ČL sódy bikarbóny
2 ČL perníkového korenia
190 g práškového cukru
1 žĺtok + 1 PL mlieka rozšľaháme  
na potretie medovníčkov 

Všetky ingrediencie dáme do misy a rukou vypracujeme hladké cesto, 
ktoré dáme do chladničky odležať do druhého dňa. Cesto rozvaľkáme 
na hrúbku asi 3 mm, formičkami vykrojíme a medovníky potrieme žĺtkom.

Rúru predhrejeme na 180 °C 
a pečieme 8 – 10 minút do zlatista.



„Tieto medovníky môžete upiecť aj deň pred Vianocami –
sú hneď mäkké!“

Oľga radí:



Suroviny

Postup

Vanilková
idylka

180 g hladkej špaldovej múky
60 ml medu
40 g masla
1 vajce (+1/2 na potretie)
1/4 ČL jedlej sódy
1 ČL perníkového korenia
1/2 ČL škorice
štipka vanilky

Namiesto medu môžeme 
použiť aj datlový sirup.

Do misky dáme múku a primiešame sódu bikarbónu a korenie. 
Pridáme zmäknuté maslo, vajíčko a med. V robote vymiešame hladké 
cesto, ktoré sa bude trochu lepiť. Cesto zabalíme do fólie a dáme 
na 2 hodiny do chladničky.

Z cesta vyvaľkáme plát s hrúbkou 3 – 5 mm, povykrajujeme medovníčky 
a dáme na plech vystlaný papierom na pečenie. Môžeme potrieť vajíčkom 
a ozdobiť mandľami.

Pečieme 8 – 10 minút vo vrchnej časti rúry vyhriatej na 170 °C. 
Po upečení ich odporúčam preložiť na mriežku.

Tip



Suroviny

Postup

Erikin čokoládový
 zábal

600 g hladkej múky
300 g práškového cukru
4 vajcia
1 ČL sódy bikarbóny
2 PL medu
180 g Palmarínu
perníkové korenie
mletá škorica
Plnka: lekvár
Poleva: čokoládová

Múku, cukor, vajcia, sódu bikarbónu, med, Palmarín a koreniny 
(množstvo podľa chuti) vymiešame na vláčne cesto, ktoré vložíme 
do mikroténového vrecka a dáme na 12 hodín odstáť do chladničky.

Potom ho na pomúčenej doske vyvaľkáme na hrúbku cca 4 – 5 mm, 
povykrajujeme rôzne tvary, poukladáme na plech a upečieme vo vyhriatej rúre. 

Hotové medovníčky zliepame po dvoch lekvárom a polejeme čokoládovou 
polevou. Podľa fantázie ich môžeme rôzne dozdobiť. Nakoniec je potrebné ich 
už len nechať odstáť, aby zmäkli a poleva stuhla.



Suroviny

Postup

Nikolkin 
rozlúsknutý oriešok

450 g hladkej múky
50 g mletých orechov
1 ČL škorice
trocha mletých klinčekov
1 ČL sódy bikarbóny
150 g práškového cukru
125 g tuku na pečenie Helia
4 PL tekutého medu
2 vajcia

Múku, orechy, škoricu, klinčeky, sódu bikarbónu 
a práškový cukor dobre premiešame. 

Pridáme tuk, med a vajíčka.

Dobre vymiesime, rozvaľkáme a vykrajujeme tvary.
Poukladáme na plech a pečieme asi 5 min. pri 180 °C.



Cesto dáme na 1 deň do 
chladničky.
Potom sa môžeme pustiť do 
vykrajovania. 

Ešte pred upečením položíme na každý
medovník polovicu vlašského orecha. 

Tip



The fruity taste of orange 
juice perfectly put the final 
touches to gingerbreads.

Special ingredient„Keď boli deti malé, tak ich zdobili ony. Teraz nechávam 
pre syna niektoré prázdne, ale napríklad môj manžel si ich 
zdobí čokoládou a moje posypáva farebnými ozdobami.“

Paulína:



Suroviny

Postup

Lenivník podľa
 Denisy

400 g hladkej múky
170 g práškového cukru
50 g masla
2 vajcia
3 PL medu
1 ČL sódy bikarbóny
1 ČL perníkového korenia

Je to jednoduché – stačí iba všetko zmiešať dokopy.

Z cesta vykrojíme medovníčky a pečieme cca 5 – 10 minút 
(podľa typu rúry) pri 180 °C.

Cesto dáme na 1 deň do chladničky.
Potom sa môžeme pustiť do vykrajovania. 

Tip



Suroviny

Postup

Pridaj rumu
podľa umu

400 g hladkej múky
170 g práškového cukru
50 g masla
1 PL rumu
2 vajcia
3 PL medu
1 ČL sódy bikarbóny
1 ČL perníkového korenia

Všetky suroviny vymiešame, až vznikne cesto, ktoré 
odložíme na chladnejšie miesto aspoň na 1 hodinu –
ideálne aj na dlhšie.

Potom ho vyvaľkáme približne
na hrúbku 0,5 cm a formičkami vykrajujeme rôzne
tvary.

Tie následne upečieme na vymastenom
plechu jemne do ružova.



Suroviny

Postup

Medové
prasiatka

500 g hladkej múky
250 g práškového cukru
3 vajcia
1 ČL sódy bikarbóny
3 dkg masla
1,5 PL masti
2 PL medu
1 ČL mletej škorice
3 – 4 roztlčené klinčeky

Pre väčšiu jemnosť pridáme 
do cesta lyžicu bravčovej 
masti. 

Recept je jednoduchý – všetko zmiešať a nechať 
cez noc odstáť.

Vyformované natrieť vajíčkom a upiecť. 

Tip



Suroviny

Postup

 Rýchlovečka –
upiecť a zjesť

600 g hladkej múky
200 g práškového cukru
3 vajcia
150 g masla (žiadna lacná náhrada)
6 PL medu
1 ČL škorice
2 – 3 ČL perníkového korenia
1 ČL sódy bikarbóny
2 PL kakaa (kvôli farbe)

Všetko zmiešame, vyvaľkáme, vykrojíme, upečieme
a zalizujeme sa až za ušami (a hlavne všetko zjeme
 ešte do Vianoc).



„Tieto medovníky sú najlepšie na svete. Moja manželka ich 
robí stále a sú fakt mäkké.“

Adrián:





Suroviny

Postup

Bezlepkovníky 
od Beátky

400 g ryžovej múky (alebo 
skombinujeme 250 g kukuričnej 
polohrubej a 150 g ryžovej)
120 g masla
2 celé vajcia
200 g medu
1 ČL mletej škorice
1 ČL škrobu
orechy, slnečnicové semiačka 
na ozdobenie

Bezlepkové medovníčky pripravíme z ryžovej múky s troškou škrobu.

Pridáme púpavový med, rozpustené maslo,
vajíčka, škrob alebo kakao, necháme oddýchnuť
v chladničke a na záver povykrajujeme.

Potom stačí už len upiecť a ozdobiť orechmi 
alebo semiačkami.



Suroviny

Postup

Poctivá
Barbora

700 g hladkej múky
250 g práškového cukru
1/2 balíčka perníkového korenia
1 ČL sódy bikarbóny
2 ČL škorice
3 vajcia
70 dkg roztopeného masla
3 PL medu

Je to hračka – všetko treba dobre premiešať
a potom môžeme postupne pridávať preosiatu hladkú múku. 

Záver je jasný - vykrojíme, uložíme na plech a pečieme, 
kým medovníky nemajú krásnu zlatú farbu.

Hotové medovníčky zdobíme bielou polevou.



Jeden bielok vymiešame na sneh a pridávame preosiaty 
práškový cukor (cca 150 g) – na kontúry má byť poleva 
hustejšia, na vylievanie redšia.

Poleva





Tip pre deti
Upečené medovníky môžeme zlepiť slivkovým 
lekvárom a namáčať do čokolády.



35 % 0,3 %

0,8 %

27 %

4,3 %

7,8 %

3,3 %

3,4 %

Aký tvar medovníčkov zdobí 
váš sviatočný stôl najčastejšie?



A ako je to v jednotlivých 
kútoch Slovenska?

V Žiline ešte tradičným 
formičkám neodzvonilo!

Hádajte, ktorá formička
v Košiciach skutočne zahviezdila.

A nielen na východe, ale aj 
na celom Slovensku.

Kreatívni pekári v Bratislave 
ešte nevyhynuli. 

Tip na polevu
Pridajte citrónovú šťavu a preosiaty práškový 
cukor do vyšľahaných vaječných bielkov.



Sladká vianočná pochúťka
 alebo skôr pekná dekorácia?

Tip 
Aby sa nám s cestom lepšie pracovalo, zabalíme 
ho do potravinovej fólie a necháme v chladničke 
aspoň 12 hodín.

Až 90 % 
slovenských domácností 

si vychutnáva medovníčky 
priamo zo sviatočného stola.

Okolo 10 % 
 si nimi zdobí svoj vianočný stromček.

Ale ak sú pečené podľa týchto receptov, 
dlho sa na stromčeku neohrejú. ;)



Čo ešte máte 
na vianočnom stole?

z vás prichystá prázdne 
miesto pre pocestného

23 %

 z vás si dáva pod obrus 
peniaze alebo šupinu z kapra

22 %

z vás si rozkrojí 
jabĺčko na polovicu

18 %



Na Slovensku preferujeme 
tradičné

vianočné koláčiky

A víťazom sa stáva...
Áno, linecké koláče sú u nás na Vianoce 
najobľúbenejšie podľa viac ako 14 977 respondentov.

1 644 hlasov

Šuhajdy

Linecké koláče
Va

ni
lko

vé
 ro

žky

5 553 hlasov

4 365 hlasov

M
ak

ró
nky



Linecké koláče

Ale to neznamená, 
že nevieme 

experimentovať.

M
ak

ró
nky

Muf  ny

Cheesecake

66 hlasov

114 hlasov

187 hlasov



Najlepšie Vianoce 
sú aj tak tie 

podľa vašej chuti.

Užite si ich naplno.


