Postup podle Aničky:

Ušleháme bílky se špetkou soli. Žloutky utřeme s cukrem do
pěny a poté zašleháme změklé máslo a mleté ořechy.
Mouku smícháme s práškem do pečiva, postupně ručně,
střídavě vmícháme mouku s práškem, bílky, mouku a
nakonec opět opatrně bílky. Vznikne hutnější těsto, které
rozetřeme na vymazaný a vysypaný plech hrubou moukou.
Pečeme asi 25 min na 200 °C, poté necháme vychladnout a
přemístíme do ráfku.
Smícháme ingredience na ořechovou náplň a rozetřeme na
vychladlý korpus.
Dáme ztuhnout do lednice či mrazáku.
Máslo utřeme s cukrem, přidáme 2 vejce, potom kakao a
ušleháme v krém. Rozetřeme na ztuhlé ořechy a necháme
znovu ztuhnout.
Nad parou rozpustíme čokoládu a máslo. Ztuhlý Izidor
polijeme, rozetřeme, necháme trochu zatuhnout a vidličkou
dle fantazie ozdobíme. Řezy necháme opět ztuhnout, poté
nakrájíme a dozdobíme ostružinou.

Postup receptu podle Daniely:

Suroviny mícháme a přidáváme v tomto pořadí – vejce,
cukr, olej, mouka, všechno koření, sůl, prášek do pečiva,
soda, citronová kůra, mrkev a ořechy.
Pečeme na 180 °C dokud se nepřestane těsto lepit na
párátko. Poté dáme vychladit.
Vyšleháme máslo s Lučinou a ostatními ingrediencemi a
potřeme řezy krémem.

Vyšleháme bílek s cukrem, obarvíme a zdobičkou a
párátkem uděláme mrkvové pusinky, kterými nakonec řezy
dozdobíme.

Postup receptu podle Jendy:

Smícháme všechny suché suroviny a postupně přidáváme
všechny tekutiny. Krátce vyšleháme a vylijeme na větší
plech (aby byl korpus spíše větší, než vysoký), popřípadě po
upečení seřízneme.
náplň:
Smícháme tvaroh a ostatní ingredience a potřeme jím
vychladlý perníkový korpus.
poleva:
Džus s pudinkem uvedeme k varu a provaříme, dokud není
poleva tuhá. Polevu musíme lít na korpus horkou, aby nám
vznikla hladká, lesklá vrstva. Tvaroh pod ní musí být velmi
tuhý. Řezy dáme vychladnout a potom odekorujeme
šlehačkou, lístky máty a ostružinami.

Postup receptu podle Josefa:

těsto:
Utřeme žloutky s cukrem, přidáme olej, kakao, mouku s
kypřícím práškem a vyšlehané bílky. Vymícháme vláčné
těsto, dáme ho na vymazaný a vysypaný plech a pečeme ve
středně vyhřáté troubě. Poté necháme vychladit.
Vychlazený korpus potřeme krémem (smícháme všechny
suroviny dohromady a vyšleháme).
poleva:
Ve vodní lázni rozpustíme máslo, v něm čokoládu a
rozmícháme do hladké hmoty. Za stálého míchání přidáme
lžíci mléka. Polevu nanášíme na studený krém.

Postup receptu podle Lucie:

korpus:
Ve vodní lázni rozpustíme máslo s čokoládou, odstavíme,
přidáme kávu, cukr a zamícháme. Do zchladlé směsi
zašleháme jedno vejce po druhém, přidáme vanilku, špetku
soli, kakao, hladkou mouku a nalijeme do pekáčku
vyloženého pečicím papírem. Pečeme na 180 °C 30–35 min.
kokosová náplň:
Smícháme kokos s mlékem a naneseme na korpus.
poleva:
Rozpustíme čokoládu se smetanou a vlažné nalijeme na
kokosovou náplň. Poté necháme ztuhnout.

Postup receptu podle Pavlíny:

korpus:
Nejdříve si ušleháme sníh, potom přidáme cukr, kokos,
špetku soli a nakonec zlehka mouku. Těsto nalijeme na
plech vyložený pečicím papírem a pečeme v troubě na 170
°C pár minut.
krém:
Ve vodní páře vyšleháme cukr, vejce a kakao do hustší kaše.
Necháme vychladit a vmícháme máslo. Krém natřeme na
kokosový korpus a hustě zalijeme polevou.

poleva:
Polevu vytvoříme rozpuštěním čokolády na vaření, do které
dáme kousek másla a trochu rumu.
Řezy odekorujeme čerstvými jahodami.

Postup receptu podle Petry:

Ze surovin na křehké těsto vypracujeme těsto a dáme
chvilku do lednice. Poté ho vyvalováním a vtlačováním
namačkáme v tenké vrstvě na plech (drobí se).
Tuto vrstvu bohatě pomažeme povidly a na povidla opatrně
rozetřeme bílkový sníh (bílky, cukr a škrob) a hustě
posypeme plátky mandlí.
Pečeme cca 40 min v předehřáté troubě na 170 °C.

Mezitím si uvaříme na krém kaši. Mléko rozdělíme na
poloviny, jednu polovinu svaříme s cukrem a vanilkou, ve
druhé rozšleháme mouku, žloutek, škrob a uvaříme jako
puding. Přikryjeme fólií a necháme v ledničce vychladnout.
Následně vyšleháme máslo a zašleháme kaši. Kaše má
tendenci se srážet, ale pomuže ji nahřát trochu v páře a
přešlehat.
Řezy po upečení a vychladnutí překrojíme podélně na 2 ks.
Jednu část potřeme krémem a druhou přiklopíme mandlemi
nahoru. Necháme vychladit a nakrájíme na řezy.

