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Nevarený sirup                               

Ovocný sirup, ktorý sa nevarí, ani nesterilizuje, vitamín C v ňom zostáva zachovaný. Zachová 

sa aj aróma čerstvého ovocia, takže keď v zime otvoríme fľašku sirupu, rozvonia celú 

kuchyňu. 

Suroviny: 2 kg. mäkkého ovocia, 2 litre vody, 70 gramov kyseliny citrónovej, 2 kg. 

kryštálového cukru.                                                                        

    

Postup prípravy: ovocie zalejeme vodou, pridáme kyselinu, zamiešame a necháme 24 hodín 

postáť. Tekutinu precedíme cez plátno, necháme stiecť, ale ovocie na plátne netlačíme, 

zachytíme len to, čo samé pretečie. Zvyšok ovocia môžeme použiť do džemu. Precedenú 

šťavu odmeriame a pridáme toľko cukru, koľko je šťavy. Premiešame, necháme stáť a vždy 

po pol hodine premiešame znova a to dovtedy, kým sa cukor nerozpustí. Naplníme do 

umytých fliaš, ktoré sme vypláchli vriacou vodou, zazátkujeme korkovou zátkou vyvarenou 

vo vode. Sirup dokáže vydržať približne 6 mesiacov.  

 



Varený domáci sirup    

                          

Suroviny: 1 kg. ovocia, 0,5  l vody, 0,5 kg. cukru, 1 citrón. 

Postup prípravy: ovocie očistíme a opatrne opláchneme. Dáme do hrnca, zalejeme vodou, 

pridáme šťavu z 1 citróna a povaríme. Keď zmes príde do varu, necháme vrieť asi 5 minút. 

Tlačidlom na zemiaky poriadne popučíme a cez gázu prepasírujem šťavu do druhého hrnca. 

Pridáme cukor a varíme, kým sa cukor nerozpustí. Necháme prejsť varom a nalievame do 

fliaš. Sterilizujeme 15 minút na 80 stupňov C. 

 

Smotanovo ovocná zmrzlina  

Suroviny: 1 šálka kyslej smotany, 1 banán, 2 šálky ovocia (ríbezle, maliny), nastrúhaná kôra 

z jedného citróna, 0,5 šálky práškového cukru. 

Postup prípravy: banán podrvíme vidličkou, pridáme smotanu, ovocie, citrónovú šťavu, 

citrónovú kôru, cukor a zmixujeme ručným mixérom na hladkú zmes. Zmes nalejeme do 

nádoby, prípadne nanukových foriem a dáme na niekoľko hodín zmraziť. 

 

 



Nepečená torta s ovocím 

Suroviny: 1 veľký balíček piškót, 1 kg. čerstvého ovocia (černice, ríbezle, maliny), 4 tégliky 

kyslej smotany, 4 vanilkové cukry. 

Postup prípravy: tortovú formu vyložíme potravinovou fóliou. Na dno vyskladáme polovicu 

balíka piškót. Na piškóty položíme ovocie. Toto celé zalejeme 2 kyslými smotanami, 

v ktorých sme predtým rozmiešali 2 vanilínové cukry. Smotanu uhladíme stierkou a celý 

postup ešte raz zopakujeme so zvyšnými ingredienciami. Hornú vrstvu smotany môžeme 

ozdobiť drobným ovocím. Takto pripravenú tortu ponecháme v chladničke najlepšie cez noc, 

aby sa všetky chute spojili. Pokiaľ použijeme menej tučnú kyslú smotanu, získame aj 

pomerne zdravý a ľahký dezert.  

 

                                                          


