Postup podle Aničky:

veka:
Uděláme kvásek, vypracujeme těsto a necháme hodinu
vykynout. Těsto rozdělíme na 2 bochánky, které necháme
znovu vykynout – cca 15 min. Vyválíme obdélník, srolujeme
a necháme přikryté na plechu s papírem opět kynout. Poté
potřeme olejem a pečeme 20–25 min.
pomazánka s červenou řepou a ořechy:
Uvařenou řepu zchladíme studenou vodou, aby rychleji
vychladla. Nastrouháme ji nahrubo, přidáme nahrubo
nastrouhanou nivu, posekané ořechy a ostatní suroviny.
Trochu osolíme. Chlebíčky nazdobíme formičkou
vykrojenou červenou řepou a kousky vlašských ořechů.
sýrová pomazánka s ananasem:
Nastrouháme najemno eidam a nahrubo nivu. Přidáme
ostatní suroviny a nadrobno nakrájený ananas. Nakonec
osolíme. Hotové chlebíčky ozdobíme kousky ananasu a
hroznovým vínem.
pomazánka z Kunovjanky:
Kunovjanku dobře zcedíme, rozmixujeme, přidáme ostatní
ingredience a smícháme. Chlebíčky dozdobíme sýrem,
vajíčkem a z vykrojeného cherry rajčátka a pažitky
vytvoříme tulipán.

Postup receptu podle Pavlíny:
špaldová veka:
Do mísy si vysypeme mouku, přidáme sůl, sádlo, cukr, vodu
a droždí.

Všechny suroviny prohněteme v míse, dokud se těsto nelepí
na stěny a poté necháme na teplém místě vykynout. Pokud
spěcháme, těsto s miskou vložíme do teplé vody.
Po vykynutí vysypeme směs na vál a připravíme na vyválení.
Podsypeme moukou, vyválíme obdélníkový plát, rolujeme
jako koberec a konce zastrčíme dovnitř. Nakonec potřeme
bílkem a dáme péct na 190 °C cca půl hodiny.

světlá veka:
Do mísy dáme hladkou mouku, přidáme sůl, uprostřed
uděláme důlek, vlijeme trochu vlažné vody, vsypeme droždí
a cukr a necháme malinko vzejít kvásek. Pak přilijeme
trochu oleje, zbytek vody, žloutek a vypracujeme jemné
těsto, které necháme vykynout. Rozválíme plát, srolujeme
do válečku, konce zastrčíme dovnitř, ještě to necháme
nakynout, potřeme bílkem a pečeme v předehřáté troubě
dozlatova při 180 °C.

Postup receptu podle Pavlíny:
pomazánka „Sloní žrádlo“:
Do kastrolku si dáme olej, kečup, hořčici, worchester, cukr a
vše svaříme tak, aby se suroviny spojily. Necháme vše
vychladit a pak vmícháme majonézu. Do mísy si na hrubším
struhadle nastrouháme salám a okurku, smícháme vše
dohromady, osolíme, opepříme dle chuti a dáme vychladit.
mrkvová pomazánka:
Na jemném struhadle si nastrouháme mrkev, krabí tyčinky a
přidáme najemno nakrájený pórek, kudrnku, hořčici, žervé
nebo lučinu, termizovanou pomazánku, zakysanou
smetanu, citron, sůl a bílý pepř. Vše promícháme a dáme do
chladna.
rybí pomazánka:
Buď si vezmeme plechovky tuňáka, anebo vybereme maso z
uzené makrely.
Smícháme s vajíčkem najemno, cibulí najemno,
pomazánkovým máslem nebo termizovaným sýrem,
tvarohem, hořčicí (může být ostřejší) solí a pepřem. Poté
dáme do chladna.

Postup receptu podle Petry:

veka:
Ze všech surovin zaděláme v robotu veky. V míse necháme
nakynout cca 45 min, těsto rozdělíme na poloviny a ty
potom prsty rozděláme do placek a svineme jako rohlík.
Dáme na plech na pečicí hnědou folii a necháme pod
utěrkou kynout ještě cca 30 min. Poté pečeme v předehřáté
troubě na 230 °C cca 30 min a nechám na mřížce
vychladnout.
pomazánka z cizrny a sezamu (hummus):
Scedíme cizrnu a rozmixujeme s ostatními surovinami.
Nakonec dochutíme citronem, utřeným česnekem, pepřem
a vsypeme piniová semínka.

Postup receptu podle Petry:

pomazánka ze smažené cibulky:
Na tuku orestujeme cibuli a poté přidáme žervé, směs
koření a dochutíme.
pomazánka z avokáda:
Rozmixujeme všechny ingredience a nakonec přidáme
nadrobno pokrájenou papriku.
pomazánka z červené řepy a tvarohu:

Červenou řepu necháme marinovat v nálevu octa, cukru a
balsamica. Poté jen promícháme s tvarohem a ochutíme
solí a pepřem.

Veky rozřežeme na plátky, ozdobně naneseme pomazánky,
dozdobíme bylinami (tymián, lichořeřišnice, řeřicha, piniové
oříšky), olivovým olejem a zeleninovou oblohou (ledový
salát, listy mladé řepy, ředkvičky, mini rajčátka, zbytky
papriky)…

