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V TOMTO ČÍSLE 
NÁJDETE:  

Určite sa pýtate, čo  Eurocup znamená. Je to medzinárodná súťaž 
barmanov, ktorá sa usporadúva už 25. rok a veľká pýcha našej hotelovej 
akadémie.  Eurocupu sa môžu zúčastniť mladí stredoškoláci, ktorí sa 
venujú barmanstvu či baristike. Viac na strane 2. 

Dňa 25.10. 2017 nebola 

atmosféra v našej škole 

ako zvyčajne. Už odrána 

po chodbách pobehovali 

žiaci a učitelia, ktorí po-

máhali na Eurocupe ale-

bo na DOD.  



talent, svoje poznatky, znalosti a 
hlavne zručnosti pri príprave koktei-
lov, drinkov tak, aby to bolo čo naj-
lepšie, najchutnejšie a upútalo to aj 
vzhľadom. 

Pár 
dní pred Eurocupom to všade 
vrelo. Všetko sa dokončovalo. 
Zapojila sa väčšina žiakov školy 
s úsilím pomôcť tak, aby bolo 
všetko dokonalé. Žiaci, ktorí ne-
boli do Eurocupu zapojení, sa 
pozerali z hľadiska. Predsa len.  
Odtiaľ môžete lepšie vidieť, ako 
mladí barmani využívajú svoj 

Určite sa pýtate, čo Eu-

rocup znamená. Je to 

medzinárodná súťaž 

barmanov, ktorá sa 

usporadúva už 25.rok a 

veľká pýcha našej ho-

telovej akadémie. Eu-

rocupu sa môžu zúčastniť 

mladí stredoškoláci, ktorí 

sa venujú barmanstvu.  

Naši nadaní barmani mali 6 mi-
nút na to, aby pripravili svoj ľu-
bovoľný nápoj. Keď ho už mali 
hotový, tak im 
„časomiera“ (osoba, ktorá merala 

EUROCUP 
2 



čas) stopla čas a nahlásila 
údaj komisárovi, ktorý si to 
zapísal. Po nejakých 2 mi-
nútach, keď mali súťažiaci 
pripravený svoj stôl na ďalší 
drink, „časomiera“ čakala 
na pokyn komisára a súťa-
žiaci boli  pripravení  začať 
druhé kolo.  

 Súťaž začala o 9:15 a skončila 
o 16:00. Súťažiacich bolo 66. 
Úspešne sa súťaže zúčastnili aj 
naši dvaja „Hoteláci“, ktorí sa 
snažili a mali veľmi dobré pub-
likum.  

Za našu školu súťažili: 

Tomáš Dolinský (V. A) 

Sebastián Zima (IV. C) 

Matej Batík (III. B) 

Leo Pasierb (III. A) 

GRATULUJEME :) 
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PRVÁ SKÚSENOSŤ 
Eurocup som zažila už 3-krát a vždy bol niečím iný. Prvýkrát som sa 
zapojila ako pomocník, druhýkrát som bola pri vstupe a tretíkrát som 
bola ako zapisovateľ pri moderátoroch. Tento rok som chcela vyskú-
šať niečo iné. Možno aj  nájsť v sebe niečo nové. A keďže som sa 
začala zaujímať o písanie článkov, vystupovanie na verejnosti, chce-
la som vyskúšať aj moderovanie. Zo začiatku som si  absolútne neu-
vedomovala, do čoho idem. Bola som spokojná, veď na pódiu ma 
každý uvidí, krásne šaty som mala vybraté už týždne pred súťažou, 
a to bolo všetko. Blížil sa deň D a začínala som si uvedomovať, kde 
budem a hlavne, každý ma uvidí! Problém bol aj v tom, že som sa 
bála nejakého „trapasu“. Upokojujúce slová druhých o tom ako to 
dobre dopadne, som nejako nebrala vážne, až keď ma jeden konkrét-
ny človek upokojil slovami, že hoci som videná, nie som až tak pod-
statná ako súťažiaci. A pomohlo mi to. Áno, pár nesprávne poveda-
ných vecí tam bolo, ale je to niečo, na čom sa teraz už iba zasmeje-
me a necháme to tak. Každým vstupom som si bola istejšia 
a sebavedomejšia. Súťažiaci boli skvelí, samozrejme, aj tí naši. 
A neľutujem túto skúsenosť. Je jasné, že v tomto smere mám čo 
zdokonaľovať a najmä učiť sa, 
ale začalo to sľubne.  
Miriam Gabriela Harvanová, IV. C 

4 



Deň pred Eurocupom sa na našej škole odohrávala iná súťaž, ktorá 
však patrí pod Eurocup. Súťažili mladí baristi. Tak sa už od rána po 
chodbách rozpínala vôňa kávy. Súťažiaci mali za úlohu pripraviť 3 
nápoje.  

EUROCUP JUNIOR BARISTA 

 

„Káva vonia ako čerstvo 

pomleté nebo.“ 
-Jessi Lane Adams 
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Na všetky 3 nápoje 
mali 15 minút. Samo-
zrejme, museli dodr-
žiavať poriadok na 
pracovisku, za čo boli 
tiež hodnotení . Okrem 

súťaže ste sa tiež 
mohli pozrieť na rôz-

ne prednášky a ochutnať všeli-
jaké dobroty. 

Mohli ste si vychutnať kávu, 
rôzne čaje, ale i colové nápoje, 
ktoré sa tešili veľkému úspe-
chu.  
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Pravda, myšlienky, chyby, láska, šťastie? 

Mám strach, som na pochybách. 

Ako to bude ďalej? Čo bude nasledovať? 

Klamstvá? 

Stojím nad útesom, cítim sa ako pierko,  

Pierko bez života, bez lásky, bez šťastia    

s hlavou plnou myšlienok. 

Rozmýšľam nad chybami? Pravdou? 

 Klamstvom? Dobrom či zlom? 

Dobro i zlo kričia na mňa z oboch strán, 

Čo si mám vybrať? 

Niečo medzi tým nepoznám.  

Tak veľmi by som si chcel vybrať dobro, 

lenže ja sa utápam v temnote sám. 

Bez šťastia s pravdou, no moje srdce 

z plných pľúc kričí pomoc umieram. 

SKLAMANIE 

Miriam Jankurová 
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DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 
Dňa 25.10.2017 nebola atmosféra v našej škole ako zvyčajne. Už 
od rána po chodbách pobehovali žiaci a učitelia, ktorí pomáhali na 
Eurocupe alebo na DOD.  

Odrána som stála na 
recepcii a sledovala 
potenciálnych  prvá-
kov našej školy. De-
viataci prichádzali  

z rôznych miest   

z okolia, ale aj z 
Prešova.  

Našli sa aj úsmevné príhody, 
kde si to deviataci po vstupe 
do budovy namierili priamo 
do šatní. Samozrejme, že ich 
zastavili, asi už chceli byť sú-
časťou našej školy. :) 

Málokedy počujeme, že 

sme dokonalí. Preto si 

ten moment 

vychutnávajme!  
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,,Dobrý deň!“ to je veta, ktorá ma 
každý deň v škole privíta. A ani 
cez Deň otvorených dverí to ne-
bolo inak. V našej škole nájdem 
milých žiakov, vzdelaných učite-
ľov, šikovnú pani zástupkyňu a 
pána zástupcu a skvelého pána 
riaditeľa.  

Prehliadka našej školy pre 
mnohých z nás bola vzru-
šujúca, zaujímavá. Každý 
sa tu dozvedel niečo nové. 
Počas dňa bola naša škola, 
dostupná pre verejnosť. 
Žiaci základných škôl sa 
mohli dozvedieť niečo no-
vé z odborov gastronómie: 
carving, barmanstvo, baris-
tika..  

Videla som tu názornú ukážku flambovania ovocia, zdobenia perníčkov, 
prípravu kávy, drinkov... Taktiež som si tu mohla vychutnať čaj a kávu; 
alkoholické a nealkoholické drinky, kanapky, dezerty... Žiaci odchádzali 
s úsmevom na tvári a niektorí si ju aj vychvaľovali. Dúfame, že ich v 
našej škole ešte uvidíme ako budúcoročných prvákov. 
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Lívia Pavľáková, Sára Mašľárová 



TY. NIE ON. 
Pamätáš, ako sme sa spoznali?  

Bola to náhoda. Áno, naša spoločná kamarátka nás zoznámila. A doteraz 
si pamätám, ako som bola na ňu nahnevaná, že ma chce vziať za tebou. 
Naťahovala som čas, dlhé minúty strávené pred zrkadlom upravovaním sa, 
lebo som jednoducho dúfala, že k tomu nedôjde. Keď som sedela v taxíku 
na ceste za tebou, aj s tou kamarátkou, nepovedala by som, že to spôsobí 
taký chaos.  

Keď som ťa prvýkrát uvidela, prepáč mi to, ale myslela som si, že si div-
ný. Akože divne divný. Pôsobil si nejako zvláštne na mňa a nejako ma to 
ani nezaujímalo, lebo to nebolo potrebné, nemala som v úmysle s tebou 
„strácať čas“. Zoznámenie bolo maximálne trápne a doteraz sa na tom 
smejem, ale tá káva potom uvoľnila atmosféru. Smiali sme sa spoločne 
našej kamarátke, toľkokrát sme si nadhodili a ten druhý to geniálne do-
končil, čo spôsobilo iba smiech.  

A vtedy som si to neuvedomovala, ale sadol si mi. Potom  sme ostali len 
ty a ja a celé nákupné centrum, kde som túžila nájsť košeľu, po ktorej som 
dlho túžila. Našla som ju, ale len vďaka tebe a tvojej rade, aby som si ju 
kúpila.  

Najviac neočakávané bolo, ako som ti začala o sebe rozprávať, a tým som 
prekvapila aj teba. Bolo to príjemné, aj keď som si to vtedy neuvedomo-
vala. Nechcela som ťa nijako brať, nijako sa pútať k tebe. A keď som do-
stala inú ponuku na večer, prijala som. Ja hlúpa som šla inam, s niekým, 
kto vtedy ťahal moju maximálnu pozornosť.  

Ja nemôžem povedať, že som mala ten večer zlý, ale spomienka na to, ako 
som v taxíku odchádzala za iným chlapcom, a pritom som mala ostať 
s tebou, sa mi vrátila len nedávno a trošku zabolela. Užila som si skvelý 
festival, zabavila som sa, videla som krásu miest, kde som vždy túžila ísť, 
našla som aj niečo dobré v povahe toho „druhého“. Ale teraz? Ty si ten, 
ktorý mi pomáha. Ty si ten, ktorý mi radí, ktorý ma nenechá bezradnú, 
ktorý ma podporuje. Nie ten, s ktorým som zažila ten skvelý večer. 
A trošku si to vyčítam, lebo až teraz chápem, že na ten večer si mal byť 
ten pravý. Ty. Nie on.  

A čo mi teraz ostáva? Nič. Jediné, čo môžem robiť je, držať si ťa 
v blízkosti, nenechať ťa odísť, podporovať ťa tak, ako ty mňa. A hlavne, 
dokázať ti, že teraz na večer nikam neujdem.  

P. S: Prepáč.  
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PÁR CITÁTOV... 
Príroda nás stále presviedča o tom, že je mocnejší zabijak ako ľudia. 

Všetko čo sa deje, má svoj dôvod. Ak to bolo dobré, bude 
to pokračovať. Ak nie, príde niečo lepšie. 

Chráňte si to, čo máte radi. Aj napriek ťažkostiam. 
Nemeň sa, je to zbytočné...  

Nepriateľov si držme blízko pri tele a dávajme 
im lásku, ktorú si zaslúžia. Pretože tam, kde ju 
hľadali, tam ju nedostali. 

Denne vidím tisíc ľudí a nič sa nezmení. Zrazu 
spoznám jedného a život má úplne iný zmysel!  

Som presvedčený, že si človek každým úsme-

vom predlžuje život. 

"Ten nádych, ktorý si práve urobil... 
to je dar." 

Ak niekto hovorí klamstvá, neznižuj sa na je-
ho úroveň. Vždy hovor o ňom len pravdu! 

Váš čas je obmedzený, tak ho nemíňajte na život niekoho iného. 
Nenechajte sa ovplyvniť názormi iných. Prehlušia váš vnútorný 
hlas. A čo je najdôležitejšie, nájdite v sebe odvahu nasledovať 
srdce a vlastnú intuíciu. Ony totiž už dopredu vedia, čím sa sku-
točne chcete stať. Všetko ostatné je druhotné. 
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PRVÁCI 
Pýtali sme sa triednych učiteľov, čo si myslia o tohtoročných prvákoch. 

1., Boli ste už niekedy triednym 
učiteľom? 

     Ak áno, kedy naposledy? 

Ing.M.Tóthová: Bola som už tried-
nou učiteľkou dvakrát, naposledy 
v roku 2016. Teraz som triednou 
učiteľkou I. A triedy, a ako sa hovo-
rí, „do tretice všetko dobré“, tak ve-
rím, že tretia trieda moje očakávania 
naplní. 

 Mgr.M.Šimčíková: Nie, triednym 
učiteľom som  prvýkrát. ☺ Takže 
mám premiéru. ☺ 

Mgr.I.Hutňanová: Triednym učite-
ľom som bola párkrát, moji poslední 
skončili pred dvomi rokmi. Teraz 
som triednou učiteľkou I.C. 

Ing.A.Vitkovičová: Áno, na predchá-
dzajúcom pracovisku, pred 8 rokmi. 
Momentálne som triednou učiteľkou 
I.D. 

 

2., Aký je Váš prvý dojem 
z prvákov? 

 Ing.M.Tóthová: Prvý dojem 
z prvákov mám zatiaľ veľmi dobrý. 
Chcem ich pochváliť, ako sa zhostili 
úlohy na imatrikulácii a jednotlivé 
triedy pripravili výborné tanečné 
čísla. Z prvého ročníka učím iba 

v  I. A triedu, týchto poznám najlep-
šie a zatiaľ by som ich  nemenila.  

  Mgr.M.Šimčíková:  Zatiaľ pozitív-
ny. ☺ 

 Mgr.I.Hutňanová: Ešte si netrúfam 
robiť hodnotenia, ale zatiaľ sa mi 
„páčia“. ;) 

Ing.A.Vitkovičová: Prvý dojem 
z prvákov v mojej triede je dobrý, 
potvrdil to, čo som očakávala-žiaci 
sú rozdielni nielen čo sa týka vedo-
mostí, skúseností, ale aj správaním, 
riešením situácie v triede. 

3., Je ťažké byť triednym učite-

ľom?  

Ing.M.Tóthová: Práca triedneho 
učiteľa prináša rôzne situácie. Po-
kiaľ funguje vzájomný rešpekt 
a dodržiavajú sa stanovené pravidlá,  
tak to uľahčuje prácu triedneho uči-
teľa. Dôležitá je aj komunikácia 
s rodičmi. 
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Mgr.M.Šimčíková: Ešte som len na 
začiatku, po prvých troch mesiacoch 
môžem povedať, že je to hlavne mi-
lé (Mať 26 detí odrazu, pardon 
teenegerov :D). Samozrejme, je to 
zodpovednosť a menšie problémy, či 
ťažkosti stále vyskočia, s tým aj rá-
tam. No verím, že ostaneme len pri 
tých „menších problémoch“,  prí-
padne žiadnych- týmto pozdravujem 
I.Bandu. 

Mgr.I.Hutňanová: Je to ťažšie, ako 
sa na prvý pohľad zdá. 
S triednictvom okrem viac adminis-
tratívy súvisia aj starosti, ale aj ra-
dosti 27 detí a často aj prístup k nim 
musí mať 27  podôb. 

Ing.A.Vitkovičová: Môžem povedať, 
že ľahké to určite nie je. Tu už ne-
stačí byť, nielen dobrým učiteľom, 
ale treba byť aj dobrým psycholó-
gom, policajtom, zdravotníkom.        
Niekedy treba nahradiť, bohužiaľ, aj 
rodiča. :( 

4., Máte už nejakú tú zábavnú/
zaujímavú   príhodu? 

Ing.M.Tóthová: Zábavné bolo sledo-
vať prípravu spoločného tanca I. A 
triedy, kde dievčatá predviedli pekné 
tanečné kreácie a moji chlapci doká-
zali aj celú pieseň zvládnuť bez mi-
nimálneho pohybu, veď dva duby sa 
nehýbu. 

Mgr.M.Šimčíková: Zábavná bola pre 
mňa imatrikulácia a tanček, ktorí si 
prváci nacvičovali. Bolo pekné sle-
dovať, ako sa postupne dali dokopy 
ako trieda a predviedli veľmi pekné 
vystúpenia. Ďalšie zábavné príhody 
ešte len prídu. 

 Mgr.I.Hutňanová: O zábavu sa po-
vinne starajú všetci z triedy každý 
deň - potvrdia to aj moji kolegovia. 

Ing.A.Vitkovičová: Tak, zaujímavých 
a zábavných bude ešte asi dosť, za-
tiaľ takou najmilšou a zábavnou bo-
la imatrikulácia v PKO, ktorú si dú-
fam všetci moji prváci užili. 

 

5. Ako by ste ich charakterizovali? 

Ing.M.Tóthová: Zatiaľ by som ich 
charakterizovala ako žiakov, ktorí sa 
chcú niečo naučiť, využívajú príleži-
tosti, ktoré im škola ponúka a idú si 
za svojím cieľom. 

Mgr.M.Šimčíková:  Moji. 

Mgr.I.Hutňanová: Oslovením 
„moji“. 

Ing.A.Vitkovičová: Ako som uviedla 
v druhej otázke - sú rôzni, niekto-
rých je vidieť a počuť viac, niekto-
rých menej. Niektorí sú aj na inter-

náte, tak asi o to náročnejšie je pre 
nich zvykať si aj na to, že sú odká-
zaní samí na seba. Ale ako kolektív 
držia a ťahajú spolu. Tak dúfam, že 
im to dlho vydrží. 
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6. Zaujali vás niečím konkrét-
nym?  

Ing.M.Tóthová: Zaujali ma tým, že 
dokážu veci pomenovať priamo, 
majú svoj názor, ktorý dokážu odko-
munikovať  a už dokonca niektorí 
chlapci aj otvoria dvere dievčatám 
pri vstupe do školy. 

Mgr.M.Šimčíková: Každý ma zaujal 
niečím iným. :) 

Mgr.I.Hutňanová: Kolektívnou prá-
cou pri príprave tanca na svoju imat-
rikuláciu, spontánnosťou 
a bezprostrednosťou. 

Ing.A.Vitkovičová: Svojím pohybo-
vým výkonom na imatrikulácii.  

V dobrom samozrejme. J 

7. Čo by ste odporučili tohtoroč-
ným prvákom? 

Ing.M.Tóthová: Odporučila by som 
im, aby maximálne využívali mož-
nosti, ktoré im škola ponúka, radi 
chodili do školy a vytvárali si pria-
teľské vzťahy, keďže obdobie stre-
doškolského štúdia patrí medzi naj-
krajšie obdobia v živote človeka. 

Mgr.M.Šimčíková: Vážte si svoju 
triednu. :D 

 Mgr.I.Hutňanová: Aby im vydržal 
pracovný elán, neznechutili malé 
prehry a tešili sa na spoločne stráve-
né chvíle.  

Ing.A.Vitkovičová: Tak všeobecne-
viac komunikovať, čítať, mať neja-
kú záľubu, hobby a hlavne mať ne-
jaký cieľ aby ich to posúvalo vpred, 
pretože majú celý život pred sebou.  

IMATRIKULÁCIA 

16. november bol výnimočným dňom 
hlavne pre žiakov prvého ročníka. Týmto 
dňom sa konečne stali hanbliví prváci 
žiakmi hotelovej akadémie. Z ich tvárí sa 
dala vyčítať radosť aj stres. Celá akcia sa 
začala v príjemnom, možno pre prvákov 
trápnom duchu, keďže sa celá trieda muse-
la postaviť pred desiatky spolužiakov. 
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Tam následne prebiehalo pasovanie. Každý 
prvák dostal nejaký darček na pamiatku. Sú-
časťou programu bola kapela K&K, ktorá 
svojimi pesničkami a pozitívnou energiou 
zaplavila celú sálu veľmi dobrou náladou. 
Ďalej nasledovali súťaže prepletané s výstup-
mi kapely. Súťažilo sa v stoličkovom tanci, 
prevliekaní vajíčka cez rukávy, podávaní kar-
ty pusou a práskanie balónov. Nakoniec pri-
šlo veľké finále    v podobe tancov, ktoré si 
triedy mali pripraviť. Po úspešnom odtanco-
vaní sa žiaci opäť postavili na svoje miesta a 
vypočuli si Desatoro prváka. Akcia sa poma-
ly končila, body sa spočítali. Víťazom sa sta-
la trieda I.D. Gratulujeme! Samozrejme, 
hlavné bolo užiť si celú imatrikuláciu. Čo si 
väčšina užila. 
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Sára Mašľárová 
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KOLEDY 
Narodil sa Kristus Pán 
Narodil sa Kristus Pán, veseľme sa, 
z ruže kvietok vzkvitol nám, radujme sa. 
Z života čistého, z rodu kráľovského 
nám Pán narodil sa. 
 
Prorokmi nám hlásaný, veseľme sa, 
na svet nám je poslaný, radujme sa. 
Z života čistého, z rodu kráľovského 
Kristus Pán narodil sa. 

Keď tá jasná hviezda 
Keď tá jasná hviezda na nebi svietila, 
[:vtedy panenka Mária syna porodila.:] 
 
Keď ho porodila, pekne mu spievala, 
[:Búvaj, ľuľaj, syn môj milý, lebo by som spala.:] 
 
Ach, mamička moja, počkajte chvíľočku, 
[:však vám ja donesiem z raja mäkkú perinôčku.:] 
 
Ach, synu môj milý, či bys to urobil? 
[:Ešte len jedna hodinka, čo si sa narodil.:] 
 
Ach, mamička moja, či o tom neviete, 
[:že som stvoril nebo i zem, i všetko na svete?:] 
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VIANOCE 
Kedysi boli Vianoce sviatkom po-
koja, lásky, mieru či oddychu. V 
dnešnej dobe si však každý pod 
pojmom Vianoce predstaví ten 
zhon pri nakupovaní darčekov. Už 
mesiac pred dvadsiatym štvrtým 
decembrom sú obchody či televí-
zie plné reklám na vianočnú tema-
tiku. Ľudia sa hrnú do nákupných 
centier a snažia sa uloviť čo naj-
lepší darček pre svojich najbliž-
ších. Je pekné, že myslia na dru-
hých, no mám pocit, že sú pre nich 
omnoho viac podstatné materiálne 
veci a zabudli na to, že Vianoce sú 
skôr duchovnou záležitosťou. Pre 
mňa to je sviatok, kedy sa zabudne 
na všetky starosti a vychutnáva sa 
prítomný okamih. Z domov vanie 
vôňa perníkov, škorice či mandarí-
nok. Presne to mám na Vianociach 
najradšej. Ich typickú vôňu a at-
mosféru. Rovnako ako tieto veci si 
s Vianocami spájam aj filmy, ktoré 
sú samozrejmosťou. Bez Mrázika, 
Perinbaby, Popolušky či Kevina by 
to nebolo ono. Nielen filmy, ale aj 
vianočné pesničky sú neodlúčiteľ-
nou súčasťou Vianoc. Aj keď ich 
počujeme každý rok, nikdy nás ne-
omrzia, pretože si bez nich asi ťaž-
ko navodíme tú pravú atmosféru. 
Vianoce by neboli Vianocami, ke-
by sa nám za oknami neligotali 
snehové vločky, ktoré pomaly pri-
krývajú celú krajinu. Deti sa tak 

môžu vyšantiť v snehu. Postaviť si 
snehuliaka, guľovať sa, či urobiť v 
snehu anjela. Rodiny sa vyberú na 
prechádzku po zasneženom okolí a 
vychutnajú si čerstvý vzduch. No 
najkrajšie na Vianociach je to, že 
sú na seba všetci milí. Zabudne sa 
na slová ako nenávisť, zlo, hádky 
alebo hnev. Každý si chce totiž 
užiť typickú vianočnú atmosféru. 
A preto sú Vianoce Vianocami. 
    Barbara Bodokiová 
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VIANOČNÉ CUKROVINKY 

20 PORCIÍ 

750g  hladkej múky 
350g  práškového cukru 
4ks vajec 
125g masla 
5 PL medu 
1 KL sódy bikarbóny 
1ks perníkové korenie 

Múku, práškový cukor, sódu bikarbónu, korenie na perníky preosejeme cez 
sitko. Všetky suroviny spolu zmiešame na hladké cesto a necháme aspoň 
24 hodín v chladničke odstáť. Ja si cesto vždy večer vyberiem a nechám 
ho, aby malo izbovú teplotu, potom si ho ešte dobre spracujem. Vyvaľkám 
cesto na 1 mm. Vykrojím ľubovoľnými formičkami, uložím na plech       s 
papierom a pečiem pri 180°C. Ihneď po vytiahnutí z rúry potriem rozšľa-
haným vajíčkom. Ak chcem medovníčky ozdobovať bielkovou polevou, 
použijem na potretie žĺtok rozšľahaný s troškou vody, bielok vyšľahám so 
150 g práškového cukru (aspoň 3x preosiať) a pridám trochu citrónovej 
šťavy. Medovníčky mám uložené v dóze a sú stále mäkké ako čerstvo upe-
čené.  

MEDOVNÍČKY 

LINECKÉ PEČIVO 

100g práškového cukru 

300g hladkej múky 

200g palmarínu 

1ks vajce 

Z múky, cukru, Palmarínu a vajíčka vypracujeme cesto. Cesto necháme v 
chladničke odstáť aspoň 2 - 3 hodiny. Cesto rozvaľkáme na doske a vykra-
jujeme rôzne tvary, z nich polovicu s dierkou. Pečieme na plechu, vylože-
nom papierom na pečenie, pri teplote 160°C doružova. Vychladnuté spojí-
me lekvárom, jeden kúsok plný, druhý s dierkou a posypeme práškovým 
cukrom.  
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