
Postup podle Aničky:

Z bílků vyšleháme tuhý sníh a žloutky s cukrem utřeme do 
pěny.

Přidáme koňak, olej, polohrubou mouku a prášek do pečiva. 
Nakonec zlehka vmícháme sníh. Do 1/3 těsta zamícháme 
kakao a lžičku mleté kávy. Do vymazané a hrubou moukou 
vysypané formy nalijeme část světlého těsta, na něj dáme 
tmavé těsto, které opatrně lžící protáhneme světlým těstem 
a nakonec opět světlé těsto. Pečeme ve vyhřáté troubě na 
180°C 40-45 min. Necháme chvilku zchladnout a ještě 
teplou vyklopíme.

Cukr s koňakem a žloutkem utřeme na hustou polevu. Je-li 
řídká, přidáme cukr. Je-li moc hustá, bílek. Až bude bábovka 
vlahá, polevou přelijeme povrch bábovky. To aby lépe 
zaschla. Dáme na podnos a ozdobíme šlehačkou, kterou 
jsme hotovou dochutili vaječným koňakem a cukrem. 
Dozdobíme ananasovými a jedlými květy. 



Postup receptu podle Báry:

Předehřejeme si horkovzdušnou troubu na 180°C/155°C. 
Formu si vymažeme máslem a vysypeme hrubou moukou. 
Smícháme v jedné misce všechny mokré ingredience a v 
druhé suché. Je dobré mouku spolu s práškem, sodou a 
kořením prosít přes síto. Tím se mouka provzdušní a 
výsledná bábovka tak bude nadýchanější. Teď můžeme obě 
směsi smíchat dohromady a nalít do formy. Těsto je 
hustější. Pečeme 55-60 minut. Otestujeme špejlí, měla by 
vyjít ven z těsta suchá a čistá. Polejeme citronovou polevou 
a dozdobíme jedlými květy. 



Postup receptu podle Daniely:

Z mléka, droždí a cukru připravíme kvásek. Z másla a mouky 
vytvoříme žmolenku, přidáme ostatní suroviny a nakonec i 
vzešlý kvásek a dáme kynout. Rozpustíme máslo a přidáme 
cukr, koření a kůru. Zahřejeme javorový sirup, přidáme 
máslo a zlehka povaříme. 

Rozpustíme čokoládu a vmícháme do ní smetanu. 

Vyválíme z těsta tenký plát a pomažeme máslovou směsí s 
kořením. Zarolujeme, rozřízneme podélně na 2 pruhy a 
zamotáme jako horní patro u vánočky. Dáme do vymazané 
a vysypané bábovkové formy a necháme kynout. Dáme péct 
na 180°C cca 40 min. 

Následně po cca 2 minutách vyklopíme. Ozdobíme 
karamelem, čokoládou a ořechy. 



Postup receptu podle Hany:

těsto:

Utřeme máslo s cukrem, přidáme žloutky, tvaroh, prosátou 
mouku s práškem do pečiva a nasekané mandle. Vyšleháme 
bílky a opatrně zamícháme do těsta. Nalijeme do vymazané 
a vysypané formy a pečeme cca 50 min na 180 °C.

poleva: 

Rozehřejeme čokoládu a smícháme s jogurtem.

zdobení: 

Ozdobíme malinami, drceným lyof. ovocem a nasekanými 
mandlemi.



Postup receptu podle Jana J.:

Velkou bábovkovou formu vymažeme a vysypeme, troubu 
předehřejeme na 180/160 stupňů. Ve větší misce smícháme 
máslo s polovinou cukru a utřeme doběla. Za stálého 
míchání elektrickým šlehačem přidáváme žloutky, pak 
snížíme rychlost a přilijeme smetanu. Krátce prošleháme. 
Mezitím opražíme pistácie na suché pánvi. V jiné misce 
vyšleháme dotuha bílky se zbytkem cukru a vanilinovým 
cukrem. Zhruba polovinu sněhu smícháme s máslovo-
vaječnou hmotou, přisypeme mouku prosátou s kypřicím 
práškem, promícháme a pak zlehka přidáme zbytek bílků. 
Oddělíme polovinu těsta, do jedné poloviny přidáme 
prosáté kakao. Do druhé poloviny zamícháme pistáciový 
puding a opražené pistácie. Do formy lijeme tak, aby střed 
byl zelený. Pečeme asi 40 min. pod alobalem, poté ještě asi 
15 min. bez přikrytí alobalu. Čokoládovo karamelovou 
polevu připravíme na nepřilnavé pánvi, zkaramelizujeme 
cukr do pěny, přidáme kousky másla a nakonec nalijeme 
smetanu. Krátce promícháme a odstavíme z plotny. 
Vzniklým karamelem zalijeme kousky čokolády a vymícháme 
do hladké hmoty. Bábovku zalijeme čokoládovým krémém, 
ozdobíme sekanými pistáciemi a sušenými malinami. 



Postup receptu podle Jana L.:

Máslo, cukry, žloutky a rum našleháme v robotu, vmícháme 
tvaroh, mouky smíchané s práškem do pečiva a pořádně 
promícháme.

Nakonec lehce vmícháme tuhý sníh ušlehaný z bílků a 
špetky soli.

Těsto nalijeme do formy vymazané máslem a vysypané 
hrubou moukou a pečeme při 170°C asi 45 minut.

Citrónovou šťávu smícháme s moučkovým cukrem a 
následnou polevu nalijeme na bábovku. Posypeme 
nadrcenými pistáciovými oříšky.



Postup receptu podle Josefa:

Formu vymažeme máslem a vysypeme nasekanými ořechy.

Vyšleháme odděleně žloutky + 200 g cukru a bílky + 200 g 
cukru. Žloutky smícháme se vším ostatním kromě 
vyšlehaných bílků, ty zamícháme nakonec. Vylijeme do 
formy a pečeme na 180°C cca 75 minut.



Postup receptu podle Lucie:

Tvaroh a vejce by měli mít pokojovou teplotu. Rozpustíme 
máslo a troubu předehřejeme na 160°C - horkovzduch. 
Smícháme mouky s práškem do pečiva a prosijeme je. 
Přidáme kokos. Nastrouháme kůru z citrónu a vymačkáme 
šťávu. 

Vejce rozdělíme na bílky a žloutky. Žloutky smícháme s 
tvarohem, máslem, citrónovou kůrou a cukrem moučkou. 

Vyšleháme bílky s 1/3 cukru, postupně přidáváme cukr a 
šleháme do pevného sněhu. Zašleháme citrónovou šťávu. 

Tvarohovo-žloutkovou směs přidáme k suchým surovinám a 
promícháme.

Po 1/3 přidáváme sníh. Těsto vylejeme do vymazané a 
vysypané formy a pečeme asi 45minut. Vyklopíme a 
pocukrujeme.



Postup receptu podle Marcely:

Zapneme troubu na 180°C. Formu vystříkáme sprejem a 
vysypeme hrubou moukou. Odvážíme si suroviny. Ušleháme 
sníh s polovinou cukru. Žloutky utřeme s cukrem a máslem, 
přiléváme mléko a pak přidáme mouku zamíchanou s 
pečícím práškem. Na závěr ručně vpracujeme sníh.

Těsto rozdělíme na 2 poloviny. Do jedné zapracujeme 
maliny (část necháme na dekoraci), do druhé přidáme 
kakao a nadrobno nasekanou čokoládu (cca 100-150 g 
necháme na dekoraci). 

Nalijeme do formy mozaiku a dáme péct (pečeme formu na 
plechu).

Mezitím si připravíme věci pro servírování. Našleháme 
šlehačku s cukrem,

připravíme maliny a čokoládu (nasekáme najemno, 
případně nastrouháme). Necháme vychladnout, nazdobíme 
a servírujeme.



Postup receptu podle Pavlíny:

Nejdříve si ušleháme sníh ze čtyř bílků. Pak si utřeme 
mouku, žloutky, cukr a olej. Potom do toho přidáme 
nastrouhanou čokoládu Kaštany, prášek do pečiva, vodu, 
vanilkový cukr a sníh.

Vymažeme si sádlem bábovkovou formu, vysypeme hrubší 
moukou, nalijeme těsto a dáme do předehřáté trouby 
na190°C zhruba na půl hodiny. Když se bábovka peče 
rychleji navrchu, přikryji to pečícím papírem.

Vychladlé vyklopíme a pocákáme rozpuštěnou čokoládou s 
kapkou rumu a posypeme opraženými vlašskými nebo 
lískovými ořechy.



Postup receptu podle Petry:

Vymačkáme šťávu z pomeranče. Očistíme kůru a nakrájíme 
na tenké nudličky. Dvakrát necháme kůru přejít varem v 
malém množství vody a pokaždé scedíme. Nakonec 
povaříme v pomerančové šťávě se lžící cukru a necháme 
macerovat. Vymažeme a vysypeme formu. Našleháme bílky 
do pevného sněhu. Cukr našleháme s máslem do světlé 
pěny, postupně přidáme vanilku, žloutky a smetanu. V míse 
smícháme mouku s práškem do pečiva. Ve food processoru
nahrubo podrtíme čokoládu a ořechy. Sypké přidáme do 
směsi másla, žloutků a smetany, přidáme pomerančovou 
kůru a zlehka vmícháme sníh z bílků. Nalijeme do formy a 
pečeme cca 1 hodinu na 170°C.

Na polevu rozpustíme máslo a vmícháme cukr, kakao a likér.

Teplou bábovku potřeme na mřížce a dodekorujeme. 



Postup receptu podle Veroniky:

Vymažeme a vysypeme formu. Předehřejeme troubu na 
180°C, horkovzdušnou na 160°C. Oddělíme žloutky od bílků 
a žloutky utřeme s cukrem. Přidáme změklé máslo a mléko 
nebo smetanu. V jiné misce ušleháme tuhý sníh z bílků. 
Prášek do pečiva smícháme s vanilkovým cukrem a moukou. 
Sníh a mouku pak opatrně zamícháme do žloutkové směsi.

Polovinu těsta vlijeme do formy a zbytek obarvíme kakaem 
a nalijeme na světlé těsto. Pečeme asi hodinu. Bábovku 
vyjmeme z trouby a necháme chvíli chladnout ve formě. Pak 
ji vyklopíme a dáme vychladnout na mřížku. Následně 
pocukrujeme.


