Postup podle Aničky:

Droždí a lžičku cukru utřeme do tekuté podoby, přidáme
trošku vlažného mléka a necháme vzejít. Mouku smícháme
se solí, citronovou kůrou, přidáme 1 vejce, vlažné mléko,
zbytek cukru a rozpuštěné máslo. Mícháme, dokud se
nelepí (popř. přidáme mouku) a necháme hodinu vykynout.
Po vykynutí si uděláme 3 stejné díly (kolem 320 g), spleteme
do copu a dáme na plech s papírem kolem skleničky
obalené alobalem.
Věnec potřeme vajíčkem a dozdobíme spařenými a
oloupanými mandlemi a rozinkami předem namočenými v
rumu. Necháme ještě asi 20 min kynout a dáme péct na 200
°C cca 10 min, poté stáhneme teplotu na 150 °C a
dopékáme ještě asi 30–35 min do „světle-hněda“.
Vychladlý přemístíme na podnos, posypeme moučkovým
cukrem a dozdobíme dle fantazie.

Postup receptu podle Daniely:

Z mléka, droždí a cukru necháme vzejít kvásek, až bude
hotový, smícháme ostatní suroviny, přidáme ho do nich a
dáme kynout. Dále smícháme suroviny na náplně a
připravíme si je do plniček. Těsto rozdělíme na 4 díly,
vyválíme na obdelníky, naplníme, zarolujeme a upleteme
cop, který obtočíme kolem sklenice a necháme kynout. Poté
dáme péct na 180 °C cca 40–50min.Rozpustíme med a
máslo, přidáme rum a potřeme upečený věnec.

Postup receptu podle Jandy:

Připravíme kvásek ze 100 ml vlažného mléka, do něj
rozdrobíme droždí, přidáme lžičku cukru, lžíci mouky a v
teple necháme vzejít.

Máslo, vanilkový cukr a žloutky utřeme, přidáme mouku,
sůl, citronovou kůru a vanilkovou pastu. Kváskem a vlažným
mlékem zaděláme těsto. Když těsto zhoustne, hněteme je
tak dlouho, dokud nepřestane lepit. Poté zapracujeme
hrozinky a přikryté utěrkou necháme kynout 50 min. Z těsta
potom vyválíme 4 prameny, upleteme cop a spojíme ho do
věnce.
Vejce vyšleháme do pěny, přidáme olej, kakao, mouku a
cukrářským pytlíkem naplníme prázdné skořápky.
Věnec přesuneme na vymazaný plech, doprostřed dáme v
alobalu zabalenou čočku, kvůli tvaru, a necháme 20 min
kynout. Poté potřeme vejcem s mlékem a pečeme v
předehřáté troubě na 200 °C. Až se těsto zapeče, zmírníme
teplotu na 175 °C a dopečeme.

Postup receptu podle Josefa:

Připravíme kvásek ze 100 ml vlažného mléka, do něj
rozdrobíme droždí, přidáme lžičku cukru, lžíci mouky a v
teple necháme vzejít.

Máslo, vanilkový cukr a žloutky utřeme, přidáme mouku,
sůl, citronovou kůru a vanilkovou pastu. Kváskem a vlažným
mlékem zaděláme těsto. Když těsto zhoustne, hněteme je
tak dlouho, dokud nepřestane lepit. Poté zapracujeme
hrozinky a přikryté utěrkou necháme kynout 50 min. Z těsta
potom vyválíme 4 prameny, upleteme cop a spojíme ho do
věnce.
Vejce vyšleháme do pěny, přidáme olej, kakao, mouku a
cukrářským pytlíkem naplníme prázdné skořápky.
Věnec přesuneme na vymazaný plech, doprostřed dáme v
alobalu zabalenou čočku, kvůli tvaru, a necháme 20 min
kynout. Poté potřeme vejcem s mlékem a pečeme v
předehřáté troubě na 200 °C. Až se těsto zapeče, zmírníme
teplotu na 175 °C a dopečeme.

Postup receptu podle Lucie:

Připravíme kvásek ze 100 ml vlažného mléka, do něj
rozdrobíme droždí, přidáme lžičku cukru, lžíci mouky a v
teple necháme vzejít.

Máslo, vanilkový cukr a žloutky utřeme, přidáme mouku,
sůl, citronovou kůru a vanilkovou pastu. Kváskem a vlažným
mlékem zaděláme těsto. Když těsto zhoustne, hněteme je
tak dlouho, dokud nepřestane lepit. Poté zapracujeme
hrozinky a přikryté utěrkou necháme kynout 50 min. Z těsta
potom vyválíme 4 prameny, upleteme cop a spojíme ho do
věnce.
Vejce vyšleháme do pěny, přidáme olej, kakao, mouku a
cukrářským pytlíkem naplníme prázdné skořápky.
Věnec přesuneme na vymazaný plech, doprostřed dáme v
alobalu zabalenou čočku, kvůli tvaru, a necháme 20 min
kynout. Poté potřeme vejcem s mlékem a pečeme v
předehřáté troubě na 200 °C. Až se těsto zapeče, zmírníme
teplotu na 175 °C a dopečeme.

Postup receptu podle Pavlíny:

Připravíme kvásek ze 100 ml vlažného mléka, do něj
rozdrobíme droždí, přidáme lžičku cukru, lžíci mouky a v
teple necháme vzejít.

Máslo, vanilkový cukr a žloutky utřeme, přidáme mouku,
sůl, citronovou kůru a vanilkovou pastu. Kváskem a vlažným
mlékem zaděláme těsto. Když těsto zhoustne, hněteme je
tak dlouho, dokud nepřestane lepit. Poté zapracujeme
hrozinky a přikryté utěrkou necháme kynout 50 min. Z těsta
potom vyválíme 4 prameny, upleteme cop a spojíme ho do
věnce.
Vejce vyšleháme do pěny, přidáme olej, kakao, mouku a
cukrářským pytlíkem naplníme prázdné skořápky.
Věnec přesuneme na vymazaný plech, doprostřed dáme v
alobalu zabalenou čočku, kvůli tvaru, a necháme 20 min
kynout. Poté potřeme vejcem s mlékem a pečeme v
předehřáté troubě na 200 °C. Až se těsto zapeče, zmírníme
teplotu na 175 °C a dopečeme.

Postup receptu podle Petry:

Uděláme si kvásek, zaděláme klasicky těsto (v robotu asi 7
min) a necháme kynout cca hodinu. Během kynutí
mícháme. Vytvarujeme a necháme ještě chvilku kynout.
Nakonec potřeme žloutkem a pečeme na 160 °C cca 45
min. Během pečení eventuelně zakryjeme alobalem. Po
vychladnutí nazdobíme do vrkoče.

Postup receptu podle Veroniky:
Nejprve si připravíme kvásek. Droždí rozdrolíme do misky,
přidáme vlažné mléko a cukr, lehce rozmícháme a na teplém
místě necháme kvásek vzejít.
Uvařené brambory (když budou vlahé, bude těsto lépe kynout)
nastrouháme na jemném struhadle do velké mísy, přidáme
oba druhy cukru, rozpuštěné máslo, mouku, kvásek, vejce a
žloutek. Dále přidáme sůl, citronovou kůru, vlažné mléko a
zaděláme těsto.
Těsto se může během hnětení lepit, pak přisypáváme
polohrubou mouku.
Po dokonalém uhnětení zaprášíme bochánek těsta moukou,
přikryjeme utěrkou a necháme ho na teplém místě nakynout
(cca hodina, nebo dokud těsto nezdvojnásobí svůj objem).

Po nakynutí rozdělíme těsto na moukou posypané ploše na 3
stejné části.
Rozválíme a naplníme rozmíchaným máslem se skořicí a
cukrem.
Pevně zarolujeme, zapleteme pevný cop, zatočíme do věnce a
spojíme.
Věnec necháme pod utěrkou na plechu odpočívat a mezitím si
předehřejeme horkovzdušnou troubu na 170 °C.
Rozmícháme žloutek s trochou mléka, potřeme celý věnec a
nakonec ho zasypeme plátky mandliček. Pečeme cca 20–25
min.
Po vytažení z trouby necháme věnec vystydnout na mřížce a
před podáváním zaprášíme moučkovým cukrem.

