Postup podle Aničky:

V míse si pomocí prstů promícháme mouku s máslem. Až
vytvoří hrubé drobty, přidáváme vodu a zpracováváme.
Můžeme přemístit na vál a vypracujeme kompaktní těsto.
Větší část těsta si rozválíme do kruhu, pomoučíme a
ořízneme podle formy ale tak, aby bylo o pár cm navíc.
Pomocí válečku přeneseme do formy a vtlačíme až ke
krajům.
Rozválíme si marcipán, podsypeme cukrem a umístíme
doprostřed koláče, který propícháme vidličkou. Troubu
předehřejeme na 220°C.
Oloupeme hrušku, nakrájíme na půlměsíčky a umístíme
dokola po celém koláči, který posypeme kokosem, aby
nepustila příliš šťávy. Ze zbylého těsta si vyválíme plát a z
něj pomocí rádýlka nakrájíme proužky a poskládáme mřížku.
Ze zbytku si potom pomocí nože vykrojíme lístky a
pokládáme je na kraj koláče dovnitř. Doprostřed ještě
vytvoříme lístky s bobulkami. Potřeme mlékem a dáme péct
asi na 30-35 min. Těsně před koncem si smícháme 1
polévkovou lžíci džemu, ½ polévkové lžíce rumu a ½
polévkové lžíce citronové šťávy a celý koláč potřeme.
Necháme vychladnout a můžeme servírovat.

Postup receptu podle Daniely:

Smícháme všechny suroviny na těsto a taktéž smícháme
suroviny na tvarohovou náplň.
Vymažeme a vysypeme formu. 3/4 těsta vyválíme a dáme
do formy. Na těsto dáme tvaroh a pečeme na 180°C cca 20
min.
Smícháme višňovou (třešňovou) náplň, dáme na tvaroh,
zakryjeme mřížkou a ozdobíme. Pečeme dalších 15 min.

Postup receptu podle Hany:

Ingredience na těsto smícháme a dáme chladit.
Umícháme mascarpone se zakysanou smetanou a cukrem a
rozkvedláme vajíčko. Těsto rozválíme na placku, přeneseme
do formy, propícháme a dáme opět chladit. Vyválíme zbytky
a uděláme mřížku.
Na těsto ve formě naneseme krém, posypeme rybízem a
naaranžujeme mřížku. Pečeme při 180°C cca 40 minut.

Postup receptu podle Jana J.:

Jako první si pomeleme najemno škvarky v mlýnku na maso.
Poté do nich zapracujeme sádlo a rozpuštěné máslo. Do
směsi přidáme sypké ingredience – cukr, mouku, prášek do
pečiva a skořici. Jakmile je těsto dobře promíchané,
přimícháme mléko a vejce. Těsto musí být po vypracování
hladké a nesmí lepit. Zabalíme ho do potravinové fólie a
necháme v lednici odpočinout minimálně hodinu.
Oddělíme si dvě třetiny těsta, které vyválíme do velikosti
koláčové formy a opatrně ho do ní vložíme. Kraje lehce
stlačíme prsty.

Těsto propícháme vidličkou a následně pomažeme pikantní
marmeládou. Zbylou část těsta vyválíme, rozkrájíme a
poklademe přes celý koláč tak, abychom vytvořili zdobení a
upleteme ze tří pramenů copánek, který poklademe kolem
celé formy. V předehřáté troubě pečeme na 180°C zhruba
25-30 minut. Koláč nezapomínáme během pečení průběžně
hlídat.

Postup receptu podle Josefa:

těsto:
Vše smícháme a uhněteme těsto.

náplň:
Smícháme všechny ingredience.
montáž:
Vyválíme těsto na plát a dáme na dno formy. Naplníme
náplní a na povrch uděláme z těsta mřížku a dodekorujeme.
Pečeme na 180°C cca 40 minut.

Postup receptu podle Lucie:

těsto:
Mouku, cukr a sůl dáme do robotu s noži a krátce
promixujeme, aby se přísady promísily. Přidáme máslo a
několika pulzy propracujeme, aby vznikla jemná drobenka.
Pak přilijeme 90 ml ledové vody a citronové šťávy, přidáme
vejce a hněteme, až vznikne soudržné těsto. Těsto
rozdělíme na poloviny, zabalíme do potravinářské fólie a
nejméně na 30 minut dáme do lednice.
náplň:
Jablka a hrušky oloupeme a nakrájíme na tenčí plátky.
Pokapeme citronovou šťávou, přidáme koření, javorový
sirup, cukr a škrob a promícháme. Rozválíme těsto na 2
pláty. Dáme do kulaté koláčové formy, na dno rozprostřeme
mleté ořechy, naplníme ovocem a přikryjeme. Povrch
ozdobíme, potřeme vejcem a posypeme cukrem. Pečeme
ve vyhřáté troubě na cca 180°C cca hodinu, dokud těsto
není zlaté. Co se týče koření – vše semeleme dohromady.

Postup receptu podle Marcely:

těsto:
Zvážíme si suroviny a smícháme mouku s mandlemi a
práškem do pečiva. Heru, cukr a vejce promícháme jen aby
se vše spojilo (ne do pěny) a přidáváme moučnou směs a
mléko – na drobenku. Potom dopracujeme těsto na stole,
dáme na chvilku chladit a zapneme troubu.
tvarohová náplň:
Tvaroh a všechny suroviny smícháme a na závěr ručně
zamícháme - ušlehaný sníh z bílků.

Pečící papír dáme do formy a 2/3 těsta vyválíme na slabou
placku, kterou do ní přeneseme. Namažeme vrstvou
pikantní marmelády (nešetříme) a na to naneseme tvaroh.
Nahoru vykrájíme mřížku a dekorujeme plátky mandlí.
Pečeme cca 35-40 min, necháme chvilku vychladnout,
pocukrujeme a servírujeme.

Postup receptu podle Pavlíny:

V míse si zpracujeme všechny ingredience a necháme chvilku
odpočinout. Mezitím si připravíme ovoce. Nastrouháme jablka,
rebarboru a hrušky, oloupeme a nakrájíme na tenké plátky,
švestky stačí rozloupnout a vypeckovat.

Těsto si rozdělíme na dva kusy, jeden větší na plech a menší
(cca 1/3) na mřížku.
Spodní placku vyválíme do tenka a přeneseme na plech.
Potřeme ji povidly, pokud jsou hustší, zředíme rumem, pro děti
citronovou šťávou a narovnáme na ně hustě ovoce. Povrch
uhladíme a tvoříme mřížky. Vyválíme si plát a rádýlkem krájíme
stejně silné pruhy, které nanášíme na těsto dle naší fantazie.
Hezké je dělat mřížky úhlopříčkou. Před pečením ještě
potřeme rozpuštěným máslem s rumem a pečeme v troubě na
180°C cca půl hodiny. Samozřejmě si pečení hlídáme, a pokud
se peče rychleji, tak vyndáme z trouby dřív.

Vyjádření od soutěžícího:
Mřížkový koláč byl s povidly, tvaroh s maizenou, vajíčkem,
rozinkami v rumu a cukrem a přidala jsem hrušky dušené s
cukrem a rumem a zahušťené maizenou.. Vlaďko, teď přesně
nevím, jestli jsem ty rozinky dávala do tvarohu, nebo do těch
hrušek 😁já improvizuji pořád 😁víš, jak to bylo v té pohádce s
Werichem:"Přiměřeně.. Přiměřeně" 😁
Teď si uvědomuju, že jsem to asi udělala trošku jinak... Tam
jsem možná ten tvaroh měla v zadání a přidala jsem tu
podušenou hrušku🙄a nakonec se mi to nestihlo propéct,
haha...

Postup receptu podle Petry:

Prosátou mouku smícháme se skořicí, mletými mandlemi,
oříšky a necháme krátce projet food procesorem. Změklé
máslo, moučkový cukr a žloutky na malé otáčky smícháme v
robotu se šlehací metlou. Přisypeme mouku a rychle na
malé otáčky zpracujeme na drobenku. Pak vyklopíme na vál
a vypracujeme těsto, které zabalíme do fólie a dáme do
lednice trochu odležet.
Předehřejeme troubu na 170°C a vymažeme formu.
Vyválíme a rozprostřeme těsto, které potřeme
marmeládou. Uděláme nádivku, ušleháme z bílků sníh a
přimícháme ořechy a cukr. Poklademe vykrájenými tvary mřížkou. Potřeme bílky a posypeme plátky mandlí. Poté
koláč dobře vychladíme a pocukrujeme.

Vyjádření soutěžícího:
Sněhovo ořechovou náplň jsem nakonec myslím vůbec
nedělala. Utavila jsem cukr na karamel, přilila smetanu a
uvařila mléčný karamel, zasypala ořechy a to použila jako
náplň. Byl to momentální nápad.
teplotě 200 °C, asi po 10 minutách ztlumíme na 150-180 °C.

Postup receptu podle Veroniky:

Z mouky, másla, cukru a vajec vypracujeme hladké těsto a
necháme v chladu odpočinout. Mezitím oloupeme jablka a
nastrouháme je na hrubém struhadle.

Dáme do hrnce, přidáme trochu vody, citronovou šťávu,
cukr, skořici, marmeládu a necháme povařit.
Ve vodě rozmícháme pudinkový prášek, přidáme do hrnce s
jablky a vaříme do zhoustnutí. Vymažeme máslem formu na
koláč.
Z těsta vyválíme plát, dáme do formy a upravíme okraje.
Přidáme jablka a ozdobíme mřížkou. Pečeme na 180-190°C.

