
Postup podle Aničky:

Smícháme tvaroh s vajíčkem a houskou nakrájenou na 
drobné kostičky. Do hrnce dáme vodu se špetkou soli (vodu 
pomalu zahříváme, nesmí se vařit).

Z tvarohového těsta tvarujeme malé knedlíčky, které 
obalíme v dětské krupičce a pomalu dáváme do horké, ne 
vařící se vody a necháme je tam asi 3 minuty. Poté je 
vyndáme a necháme trochu zchladnout. Knedlíčky 
rozpůlíme, dáme na talíř, polijeme rozpuštěným máslem, 
posypeme cukrem a nakonec dozdobíme kousky jahod a 
zakysanou smetanou. 



Postup receptu podle Jendy:

Z uvařených brambor, mouky, vejce a soli vypracujeme 
těsto. Rozválíme ho a vyhotovíme čtverečky cca 7x7 cm.

Smícháme mletý mák s marcipánem, vytvarujeme kuličky a 
vložíme místo pecek mezi dvě půlky švestek. Švestky 
vložíme do čtverečků z těsta, vytvarujeme knedlíky a vaříme 
v mírně osolené vodě, dokud nevyplavou.

Osmažíme na másle nastrouhaný perník, kterým pak 
knedlíky posypeme.



Postup receptu podle Lucie:

těsto:

Všechny ingredience zapracujeme na těsto a necháme 
kynout cca 45 min. Poté těsto rozdělíme na 5 kusů, plníme 
povidly a necháme odpočinout cca 20 min. Knedlíky 
„vaříme“ v páře na napařovačce pod pokličkou cca 15–17 
min.

vanilková omáčka: 

Smícháme všechny ingredience a vaříme cca 6 min.

Nakonec posypeme mákem smíchaným s moučkovým 
cukrem.



Postup receptu podle Pavlíny:

Do kastrolu si nalijeme mléko, přidáme sůl a cukr, 
zahřejeme, přidáme máslo a po rozpuštění přisypeme 
krupičku. Odpalujeme tak dlouho, až se těsto nelepí. Poté 
těsto dáme na vál, přisypeme hrubou mouku, přidáme 
vajíčka a zpracujeme těsto. Vyválíme plát, nakrájíme 
čtverce, do každého vložíme meruňku, zabalíme a dáme 
vařit do vroucí osolené vody. Když knedlíky vyplavou, jsou 
hotové.

Ze zbylých meruněk si uvaříme rozvar. Meruňky nakrájíme 
na kostičky, zasypeme cukrem a vaříme do změknutí. 
Můžeme přidat i trochu citronu.

Mandle si připravíme tak, že si v kastrůlku rozpustíme cukr s 
trochou vody, vsypeme mandle a zamícháme. Pak dáme 
směs na pečicí papír a jestě zahřejeme v troubě.

Na dno talíře si vlijeme rozvar, položíme knedlíky, polijeme 
rozpuštěným máslem, přidáme ušlehanou šlehačku, 
pocukrujeme a ještě zasypeme mandlemi.



Postup receptu podle Petry:

V hnětači zaděláme těsto klasickým způsobem a dáme pod 
utěrku (30 min) kynout. Poté ho rozdělíme na 6 dílů a 
vyválíme bochánky, které necháme pod utěrkou ještě 10 
min nakynout. Bochánky roztáhneme do placek, naplníme a 
zabalíme. Pod utěrkou necháme znovu kynout. Mezitím si 
připravíme hrnec, vodu a pařáček. Jakmile začne voda vřít, 
vložíme utěrku složenou na čtverec, knedlíky potřeme 
máslem a vložíme do páry (vždy po třech kusech, aby se 
nedotýkaly). Vaříme cca 12–15 min a po vytažení opět 
potřeme máslem. 

Během vaření knedlíků smícháme v misce cukr se 
strouhaným perníkem na posypání a na polití smícháme 
zakysanou smetanu s cukrem (event. trochu rozředíme 
smetanou).


