Kuřecí bábovka
Kuřecí prsa (1 kg)
4-5 vajec
kousek salámu (např. vysočina, poličan)
tvrdý sýr asi 10 dkg

pažitka
koření podle chuti a zvyklostí
sůl
pepř

Maso nakrájíme na plátky, osolíme, okořeníme. Formu na bábovku vyložíme papírem na pečení a
vrstvíme postupně nejdřív masem, nastrouhaným sýrem, plátky salámu, zalijeme polovinou rozkvedlaných
vajec a vrstvení opakujeme. Končíme masem, zalijeme zbytkem vajec a dáme péct na 1,5 hod. na 250° podle
trouby.

Bábovka vařená
1 Hera
4 žloutky
6 lžic vody
22,5 dkg hladké mouky
22,5 dkg cukru krupice
1,5 lžičky prášku do pečiva
1 vanilkový cukr
sníh ze 4 bílků
2 lžíce kakaa
Heru, vodu, cukr, kakao a vanilkový cukr uvedeme do varu, pak trochu
odebereme. Necháme zchladit a zašleháme žloutky, mouku, prášek do pečiva a sníh.
Upečenou bábovku polijeme odebranou trochou.

Duhová bábovka
3 celá vejce utřeme s 25 dkg cukru a po chvíli tření přidáme 1 máslo
(Heru). Smícháme 30 dkg polohrubé mouky s 1 kypřícím práškem do pečiva a 1
zakysanou smetanou. Vše zamícháme a těsto rozdělíme na 4-5 částí, ty obarvíme
pudinkem nebo cukrářským barvivem. Bábovkovou formu vymažeme, vysypeme a
dáváme barevné části těsta na sebe. Pečeme na 180°C cca 45 – 50 minut.
Upečenou bábovku polijeme čokoládovou polevou a ozdobíme sekanými
mandlemi.

Jablečná bábovka
3 vejce
25 dkg cukru moučka
8 dkg rozehřátého tuku
30 dkg polohrubé mouky
1 prášek do pečiva

30 dkg nastrouhaných jablek
hrst nasekaných ořechů
½ lžičky skořice
kakao

Žloutky utřeme s cukrem a změklým tukem. Přidáme mouku s práškem,
skořicí, ořechy a nahrubo nastrouhané jablka. Těsto rozmícháme a nakonec přidáme sníh z bílků. Formu
vymažeme a vysypeme. Pečeme při 180°C.

Prezidentská bábovka s čokoládovou polevou
3 vejce
150 g pískového cukru
1 vanilkový cukr
100 ml oleje
100 ml vody

1 lžíce rumu
1 prášek do pečiva
300 g polohrubé mouky
50 g rozinek
50 g vlašských ořechů

Do mísy dáme žloutky, pískový a vanilkový cukr, olej a vidličkou je krátce našleháme. Potom přilijeme
vlažnou vodu, rum a zamícháme. Směs zahustíme moukou smíchanou s práškem do pečiva, přidáme rozinky
a ořechy. Nakonec zamícháme sníh a pečeme ve vymazané a vysypané bábovkové formě. Upečenou
bábovku polijeme čokoládou.

Bábovka se slaninou a cibulí
½ kg hladké mouky
15 dkg vlahého másla (Hery)
2 vejce
mléko dle potřeby

sůl
kvasnice
špetka cukru

Zaděláme hladké těsto a necháme ho vykynout. Na pánev dáme kousek sádla,
1 cibuli, necháme zesklovatět, pak přidáme 20 dkg libové slaniny (může být i víc) a dohromady to osmažíme.
Vychladlou směs vpravíme do vykynutého těsta. Dáme do vymazané a vysypané formy bábovky a necháme
ještě vykynout. Pečeme asi 30 – 40 minut. Necháme trochu zchladnout a vyklopíme. Můžeme podávat
s pikantní pomazánkou.

Bábovka ke kávě
Nejdříve si připravíme sypkou směs z ½ hrnků nahrubo sekaných ořechů, 4 polévkových
lžic hnědého třtinového cukru nebo hnědého cukru s melasou a ½ kávové lžičky skořice.
Těsto uděláme z 1 celé Hery nebo jiného tuku, z 1 hrnku cukru krupice a 2 celých větších
vajec - vše zamícháme. Přidáme ½ hrnku zakysané smetany – opět zamícháme. Nakonec
vsypeme 2 hrnky hladké mouky s polovinou prášku do pečiva – zamícháme. Do vymazané a vysypané
bábovkové formy dáme třetinu těsta – posypeme polovinou směsi a projedeme nožem, aby se tato vrstva
dobře spojila s vrstvou další. Dáme nyní víc než třetinu těsta a opět posypeme směsí. Navrch jen tenkou
vrstvu těsta. Pečeme 30 minut při 180°C, pak ješt ě 15 minut při 160°C.

Kokosová bábovka
4 vejce
200 g cukru krupice
160 g rostlinného tuku (Hera)
80 g kokosové moučky
rozinky máčená v rumu a nasekaná čokoláda

1 vanilkový cukr
1 prášek do pečiva
300 g polohrubé mouky
2 dl vlažného mléka

Banánová bábovka
110 g cukru krupice
150 ml mléka
80 g Hery
250 g polohrubé mouky
3 vejce
½ balíčku prášku do pečiva
2–3 banány
1 vanilkový cukr
Cukr ušleháme s máslem, vmícháme žloutky a v mléce rozmačkané banány.
Prošleháme a vmícháme mouku s práškem do pečiva a sníh ze 3 bílků. Pečeme ve vymazané a vysypané
bábovkové formě v předem vyhřáté troubě na 200°C. Pro v ůni doporučuji formu vysypat kokosem. Vychladlou
bábovku pocukrujeme.

Tvarohová bábovka
25 dkg tvarohu
25 dkg polohrubé mouky
25 dkg cukru krupice
4 vejce
25 dkg Hery
1 prášek do pečiva
Z bílků ušleháme sníh, přidáme cukr, tvaroh, žloutky, rozehřátou a zchladlou
Heru, nakonec mouku a prášek do pečiva.

Prezidentova bábovka
6 vajec
30 dkg cukru
30 dkg polohrubé mouky
5 dkg nahrubo strouhané čokolády

20 dkg másla
0,25 l šlehačky
1 prášek do pečiva
10 dkg mletých ořechů

Máslo, cukr a žloutky utřeme, pak přidáme šlehačku, ořechy, čokoládu,
mouku s práškem a nakonec lehce zamícháme sníh.

Bábovka Margot
1 čokoláda Margot (nastrouháme)
2 hrníčky polohrubé mouky (¼ litrové)
1 necelý hrnek pískového cukru
2 celá vejce
2 lžíce oleje nebo másla
Vše smícháme, nalijeme do formy a upečeme.

trochu mléka
1 neušlehaná šlehačka
1 celý prášek do pečiva
1 vanilkový cukr

Oříšková bábovka
80 g mletých oříšků
3 vejce
200 g polohrubé mouky
½ prášku do pečiva
200 g moučkového cukru
⅛ l mléka
100 g másla
Žloutky, máslo a cukr třeme. Pak přidáme mleté oříšky. Dál vmícháme mouku
s práškem do pečiva a přiléváme mléko. Nakonec zamícháme sníh. Pečeme ve vysypané bábovkové formě.

Kynutá bábovka s makovou náplní
400 g polohrubé mouky
Náplň:
100 g másla nebo rostlinného tuku
100 g máku
2 žloutky
1 lžíce rybízové zavařeniny
25 g droždí
50 g cukru
50 g cukru
1 – 2 dl mléka
¼ l mléka
V hrnku rozmícháme rozdrobené droždí, lžíci cukru, lžíci mouky a několik lžic vlažného mléka na
hladkou kašičku a necháme na teplém místě, aby vzešel kvásek. Máslo nebo rostlinný tuk utřeme s cukrem a
žloutky, přidáme vykynutý kvásek, mouku a vlažným mlékem zaděláme těsto. Těsto necháme na teplém
místě asi hodinu kynout. Umeleme mák, promícháme s cukrem, zalijeme mlékem a uvaříme do měkka, po
vychladnutí promícháme se zavařeninou. Vykynuté těsto rozválíme v obdélník, potřeme studenou makovou
náplní, zabalíme jako závin a vložíme do vymazané a moukou vysypané bábovkové formy. Necháme ještě
asi půl hodiny kynout, potom potřeme mlékem, vložíme do předehřáté trouby a zvolna asi hodinu pečeme.

Prezidentská bábovka
30 dkg cukru
20 dkg másla
utřít
6 žloutků
10 dkg mletých oříšků
30 dkg polohrubé mouky
Může se posypat kokosem.

5 dkg čokolády strouhané
1 vanilkový cukr
1 prášek do pečiva
1 šlehačka
ušlehaný sníh

