
Postup podle Aničky:

Mouku a sůl dáme do robotu, promícháme, rozdrobíme 
droždí, přidáme vodu, brusinky, ořechy, med a vypracujeme 
nelepivé těsto. Dle potřeby přidáme mouku a na vále 
vypracujeme. Přemístíme ho do moukou vysypané zapékací 
mísy, přikryjeme a necháme asi 30 min kynout. Poté ještě 
jednou vypracujeme, vytvarujeme chléb a dáme znovu do 
zapékací mísy ještě asi  15–20 min kynout. Po dokynutí 
překlopíme na plech s pečicím papírem a necháme ještě 
chvilku kynout. Povrch rozřežeme žiletkou do zvolené 
dekorace, potřeme vodou se solí a dáme péct do 
předehřáté trouby na 200 °C cca 40 min. Do spodní části 
trouby vložíme nádobu s vodou. 

Chléb můžeme servírovat s bylinkovým máslem.



Postup receptu podle Jendy:

Nalijeme do mísy teplé mléko, ve kterém rozmícháme 
droždí. Přidáme prosátou mouku, mouku z lískových ořechů 
a vlašských ořechů, sůl, smetanu, vejce a drcené oříšky. 

Zaděláme těsto, důkladně jej vypracujeme, nakonec do něj 
zapracujeme změklé máslo a necháme vykynout. Po 
vykynutí opět propracujeme. Vytvarujeme kulatý bochník a 
přeneseme jej na pekáč s pečicím papírem. Necháme jej 
odpočinout, dokud nezdvojnásobí objem. Opatrně potřeme 
vejcem a posypeme hnědým cukrem.

Pečeme na 210 °C cca 40–60 min a po celou dobu pečení 
máme v troubě pekáč s vodou, aby se chléb pekl ve vlhku.

Chléb podáváme se solí a hrnkem podmáslí.



Postup receptu podle Josefa:

Všechny ingredience smícháme do hladké hmoty a dáme 
vykynout v chlebové formě.

Povrch těsta lze dekorovat posypem z dýňových semínek 
nebo i nařezáním.

Po vykynutí pečeme na 180–220 °C cca 50– 60 min.

Nejlepší je servírovat ho s dobrým čerstvým máslem a sýry.



Postup receptu podle Lucie:

Nakrájíme olivy na čtvrtky. V míse smícháme chlebovou 
mouku, sůl, česnek, rozmarýn, chilli a tymián. V malé misce 
rozdrobíme droždí a zalijeme 120 ml teplé vody, vlijeme do 
mouky, dolijeme 240 ml teplé vody a vypracujeme mírně 
lepivé těsto, do kterého přidáme nakrájené olivy a ořechy.

Těsto přendáme do mísy, kterou jsme vymazali olivovým 
olejem a i na těsto nalijeme pár kapek, rozmažeme a 
přikryjeme ho potravinářskou fólií. 

Těsto by mělo ztrojnásobit svůj objem kynutím. Po vykynutí 
ho přendáme na pomoučený vál, rozprostřeme a jakoby 
srolujeme. Poté ho dáme na látkovou utěrku, kterou 
posypeme moukou a kukuřičnou moukou a necháme 30 
min zabalené odpočívat.

Rozpálíme si troubu na 240 °C a vložíme do ní litinový hrnec 
bez poklice. Chléb přendáme z utěrky do rozpáleného 
hrnce, přiklopíme pokličkou a pečeme 25–30 min na 240 °C. 
Po uplynutí doby stáhneme na 230 °C a odklopíme pokličku, 
pečeme ještě asi 20 min, dokud chléb nezezlátne.

Poté ho vyklopíme na mřížku a necháme zchladnout.

Můžeme ho podávat se sýrovou pomazánkou se sušenými 
rajčaty a parmezánem. 



Postup receptu podle Pavlíny:

Do velké mísy si nasypeme mouky, smícháme se solí, 
kmínem, špetkou anýzu a uděláme důlek, do kterého 
nalijeme ohřáté pivo. Na to rozdrobíme droždí a zasypeme 
cukrem. Až vzejde kvásek, tak to všechno zapracujeme do 
hladkého těsta, nasypeme škvarky a necháme kynout. 
Pokud chceme, aby těsto rychleji vykynulo, můžeme si pod 
mísu s těstem dát misku s horkou vodou. 

Po vykynutí vyklopíme těsto na plech vyložený pečicím 
papírem, vysypaný moukou a lehce si rukama uděláme 
bochánek. Poté si namočíme ruce, chleba pohladíme, 
navlhčíme a posypeme hrubou solí a kmínem.

Pečeme v troubě na 180 °C necelou hodinu.

Chléb můžeme servírovat se škvarkovou pomazánkou. 



Postup receptu podle Petry:

Vymícháme těsto v robotu (na stupeň 2) cca 10–12 min a 
dáme kynout do krabičky vymazané olejem. Po 20 min 
obrátíme těsto a ještě chvilku necháme kynout. Dáme těsto 
do formy, celé pak do sáčku a necháme opět kynout. 
Rozpálíme troubu na maximum, dolů dáme plech, který po 
rozpálení posuneme doprostřed a na dno dáme malý 
pekáček. 

Můžeme posypat chleba semínky, vsadíme do trouby, do 
pekáčku dáme vodu na zapaření a zavřeme troubu.

Pečeme 15 min na 200 °C a poté 30 min na 180 °C.

Chléb můžeme servírovat s tvarůžkovou pomazánkou.


