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BONUSOVÉ RECEPTY

Na likér potrebujeme:
4 žĺtky
60 g práškového cukru
1 vanilkový cukor
1 Salko (konzerva 397g /
  zahustené sladené mlieko)
0,5 L extra jemnej vodky
  (množstvo alkoholu si
  môžeme prispôsobiť)

Na očistenie fľaše 
potrebujeme:
1 L vriacej vody

1. Postup je veľmi jednoduchý a rýchly. Pri-
pravíme fľašu: do čistej litrovej fľašky na-
lejeme vriacu vodu a necháme 10 minút 
stáť. Horúcou vodou opláchneme aj čisté 
viečko na fľašu. Vylejeme vodu z fľaše, ne-
cháme odtiecť a vychladnúť. 

2. V mise žĺtky rozmiešame s cukrom pomo-
cou metličky a vymiešame na hladkú kašu 
bez hrudiek.  

3. Pridáme vanilkový cukor a Salko a znovu 
metličkou vyšľaháme.

4. Nakoniec prilejeme alkohol a premieša-
me.

5. Cez lievik nalejeme do vychladnutej fľaše 
a uzatvoríme viečkom. 

6. Skladujeme v chladničke. Približne po 
týždni začne likér mierne tuhnúť.

Vajecný likér 1. 
- Tradicný so Salkom

ˇ
ˇ

Množstvo: 
1 L

Predpokladaná 
doba prípravy: 

20 minút

Predpokladaná 
doba pečenia: 

0 minút

Stupne pečenia: 
–





BONUSOVÉ RECEPTY

Na likér potrebujeme:
5 žĺtkov
100 g práškového cukru
375 g smotany na šľahanie 
  (1 väčší kelímok)
2 vanilkové cukry 
  (nie vanilínové)
5 ks klinčekov
2 ks badiánu
1 kúsok celej škorice 
  (cca 4-5 cm)
štipku mletého 
  muškátového orecha
0,5 L bieleho rumu
  (množstvo alkoholu si
  môžeme prispôsobiť)
30 ml brandy (koňaku)

Na očistenie fľaše 
potrebujeme:
1 L vriacej vody

1. Pripravíme fľašu: do čistej litrovej fľašky 
nalejeme vriacu vodu a necháme 10 minút 
stáť. Horúcou vodou opláchneme aj čisté 
viečko na fľašu. Vylejeme vodu z fľaše, ne-
cháme odtiecť a úplne vychladnúť. 

2. Do misy dáme žĺtky s práškovým cukrom 
a metličkou vyšľaháme do peny. 

3. Do hrnca dáme šľahačku, vanilkové cukry 
a koreniny. Pomaly zohrejeme za stále-
ho miešania. Teplota musí byť nižšia než 
60oC (použijeme kuchynský teplomer na 
potraviny).

4. Šľahačkovú zmes s max. teplotou 60oC 
postupne po lyžiciach pridávame do žĺt-
kovej zmesi v mise a metličkou vždy pre-
miešame. Keby sme pridali horúcejšiu 
zmes alebo všetko naraz, zmes by sa zrazi-
la a vznikla by praženica. Postupne pridá-
me viac než polovicu šľahačkovej zmesi.

Vajecný likér 2. 
-Exkluzívny bez Salka

Množstvo: 
1 L

Predpokladaná 
doba prípravy: 

30 minút

Predpokladaná 
doba varenia: 

10 minút

Stupne pečenia: 
–

ˇ
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5. Všetko z misy naspäť prelejeme do hrnca. Za stáleho miešania metličkou 
zohrievame, až kým likér bude mať teplotu 70°C (použijeme znovu ku-
chynský teplomer) . 

6. Vypneme a necháme mierne vychladnúť. Pridáme biely rum a brandy. 
Konzistencia je riadka, krémová.

7. Likér precedíme cez sitko, aby v ňom nezostali kúsky korenia a cez lievik 
nalejeme do fľaše. Uzatvoríme viečkom.

8. Skladujeme v chladničke.





BONUSOVÉ RECEPTY

Caro Vianocˇ
nastáva vtedy, keď

prestaneme otvárať darčeky
a začneme si viac vychutnávať

spoločné okamihy.


