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MRKVOVÁ POMAZÁNKA: 

 

Ingredience:  

250 g mrkve 

2 lžíce olivového oleje 

1 lžíce vinného octa nebo jablečného octa 

1 červená cibule 

1 lžíce medu 

150 g žervé 

Majonéza 

Drcený koriandr 

Pažitka / petržel 

 

Postup přípravy: 

Výše uvedené ingredience smícháme dohromady. Přidáme trošku majonézy a dochutíme špetkou 

drceného koriandru a pažitkou nebo petrželí. 

 

Juřičková Barbora 

 
 

AVOKÁDOVÁ POMAZÁNKA – cena veřejnosti 

 

Ingredience:  

1 avokádo 

1 balíček lučiny 

1 citron 

1 cibule 

1 stroužek česneku 

Sůl, mletý pepř 

 

Postup přípravy: 

Avokádo rozpůlíme, vydlabeme a vidličkou rozmačkáme. Zakapeme citronovou šťávou, a přidáme 

lučinu, cibuli, česnek, sůl a pepř. 

 

Krahulíková Markéta 

 
 

MARUŠKY OBLÍBENÁ PAŠTIKA – 3. místo v soutěži 
 

Ingredience:  

1 cibule 

5 dkg slaniny 

1/2 kg jater drůbežích (já použila husí) 

3 stroužky česneku 

100 ml smetana 

5 dkg másla  

sůl,pepř, tymián, majoránka a trochu brusinek 

 

Postup přípravy: 

Cibulku a slaninu osmažíme dozlatova, přidáme játra, které pozvolna osmažíme, a přidáme prolisovaný 

česnek, koření a smetanu, kterou necháme lehce probublat. Horkou směs rozmixujeme a přidáme máslo. 

V tuhle chvíli paštiku můžeme ještě dle potřeby dochutit. Na závěr přidáme na kousky nakrájené 

brusinky. Hotovou paštiku přelijeme do libovolné nádoby a dáme vychladit. Přeji dobrou chuť. 

 

Zádrapová Blažena 



CELERINKA: 

 

Ingredience: 
1 středně velký celer,  

3 natvrdo uvařená vejce,  

100 g majonézy  

3 polévkové lžíce zakysané smetany, 

 citron, pepř a sůl 

 

Postup přípravy: 

Celer nakrájíme na plátky a uvaříme do poloměkka v osolené vodě. Po uvaření a scezeni jej pokapeme 

půlkou citronu kvůli hnědnutí.  Vychladlý celer nastrouháme, uvařená vejce nastrouháme a přidáme 

majonézu a zakysanou smetanu. Dochutíme, solí, pepřem případně citronem. 

Můžeme přidat nasekanou pažitku. 

 

 Jana Kosečková 

 

 
TVARŮŽKOVÁ POMAZÁNKA: 
 

Ingredience:  

Tvarůžky 

cibuli 

pivo 

bílý jogurt 

pomazánkové máslo 

sůl a pepř 

 

Tvarůžky nastrouháme na hrubém struhadle, do toho nadrobíme cibuli, mírně podlijeme pivem a 

promícháme. Pak přidáme trochu pomazánkového másla a bílého jogurtu. Podle chuti přidáme pepř a sůl. 

 

Marie Bližňáková 

 

 

KŘENOVÁ POMAZÁNKA S MRKVŮ: 

 

Ingredience:  

Mrkev 

Křen 

Bílý jogurt / majonéza 

Citronová šťáva 

 

Postup přípravy: 

Suroviny smícháme dohromady v množství - dle chuti a podáváme s čerstvým pečivem. 

 

Pavel Dorňák 

 

 

 

 

 

 

 

 



POMAZÁNKA „SLONÍ MLS“ 

 

Ingredience:  

500 g točeného salámu 

2 cibule 

2 sladkokyselé okurky 

3 lžíce kečup 

Lžíce oleje 

Kostka cukru 

2 lžičky octu 

Zakysaná smetana 

Pepř 

 

Postup přípravy: 

Točený salám oloupeme a nastrouháme. Smícháme s nadrobno nakrájenou cibulí a s okurkami. Zvlášť si 

svaříme kečup, olej, cukr, ocet, přidáme pepř a necháme vychladnout. Zálivku vmícháme do pomazánky 

a spojíme se zakysanou smetanou. Necháme v chladničce 24 hodin vychladit a uležet. 

 

Manželé Jandlovi 

 
 

MRKVOVO CELEROVÁ POMAZÁNKA  
 

Ingredience:  

3-4 mrkve 

1 menší celer 

Cibule 

20 dkg šunkového salámu 

Bílý jogurt/Majonéza 

Sůl, pepř, čerstvá petrželka 

 

Postup přípravy: 

3-4 mrkve a 1 menší celer - spolu povařit do poloměkka v osolené vodě, vychladlé nastrouhat na jemném 

struhadle, přidat najemno nakrájenou cibuli, 20 dkg šunkového salámu, podle chuti a potřeby bílý jogurt, 

majonézu, sůl, pepř a čerstvou zelenou petrželku. 

 

Kateřina Šomanová 

 
 

KRABÍ POMAZÁNKA 

 

Ingredience:  

1 baleni krabích (surimi) tyčinek 

1 menší pórek 

1 bílý jogurt 

2 lžíce majonézy 

Pepř, sůl, šťáva z čerstvého citrónu 

 

Postup přípravy: 

Krabí tyčinky nadrobno pokrájíme a v misce zakápneme šťávou z citrónu. Nakrájíme menší pórek a 

přidáme ke krabím tyčinkám společně s bílým jogurtem a 2 lžícemi majonézy, vše smícháme dohromady. 

Dochutíme solí a pepřem. Pokud by byla pomazánka moc hustá, povolíme troškou mléka. Necháme 

odležet v lednici před podáváním. 

 

Zuzana Krajčová 



SÝROVO – ČESNEKOVÁ POMAZÁNKA 

 

Ingredience:  

30dkg Maasdamer (nebo Gouda) 

20dkg 40% Eidam 

225 ml Tatarská omáčka  

150g (3ks) Smetanito - tavený sýr 

100g Smetana 31% 

1ks Pomazánkové máslo 

50g máslo 

5 stroužků česneku 

 

Postup přípravy: 

Tvrdý sýr nastrouhat, vše pořádně promíchat a je hotovo  

 

Jaroslav Rumánek 

 

 

POMAZÁNKA Z ČERVENÉ ŘEPY 

 

Ingredience:  

250g Červené řepy-uvařené a oloupané¨ 

80g zakysané smetany 

50g Vlašských ořechů 

2 stroužky česneku 

Bílý jogurt 

Sůl, mletý pepř 

 

Postup přípravy: 

Červenou řepu nastrouháme, přidáme nastrouhaný česnek, vmícháme nasekané ořechy, přidáme smetanu 

a bílý jogurt a dochutíme solí a pepřem. Hotovou pomazánku dáme vychladit, pak mažeme na pečivo 

(doporučuji žitný chléb) a můžeme ozdobit ořechy. 

 

Kateřina Zádrapová 

 

 

KUŘECÍ POMAZÁNKA – 1. místo v soutěži 

 

Ingredience: 

Půlka mrkve 

Plátek celeru 

400g kuřecích steaku 

1 malá cibule 

1 lžička másla 

Sůl, Pepř, Provensalské koření 

Smetana ke šlehání (na poředění, dle hustoty) 

 

Postup přípravy: 

Nakrájíme cibuli a osmahneme ji na másle, přidáme steaky nakrájené na kostičky, přidáme všechno 

koření, dáme do nádoby a rozmixujeme. Dle hustoty přidáme šlehačku a ještě dochutíme tím stejným 

kořením. 

 

Josef Zádrapa 

 



ŠKVARKOVÁ POMAZÁNKA – 2. místo v soutěži 

 

Ingredience: 

500g namletých škvarků 

2 - 3 vejce  

2 sterilované okurky 

Majonéza 

Plnotučná hořčice 

2 jarní cibulky 

Sůl, Pepř, Chilli koření 

 

Postup přípravy: 

Čerstvé škvarky pomeleme, přidáme nastrouhaná natvrdo uvařená vejce, nastrouhané sterilované okurky, 

nadrobno nakrájenou jarní cibulku a dle chuti majonézu a plnotučnou hořčici. Na závěr můžeme 

pomazánku dochutit solí, pepřem nebo chilli kořením. 

 

Sabina Vaňková 

 
 

VAJÍČKOVÁ POMAZÁNKA 

 

Ingredience: 

 

1 pomazánkové máslo (250 g) 

3 uvařená vajíčka 

1 lžíci tatarky 

Pórek (dle chuti) 

 

Postup přípravy: 

Vajíčka a pórek nakrájíme na malé kousky. Poté všechny ingredience smícháme dohromady a můžeme 

podávat. Při větším množství dodržujeme poměr 1 pom. máslo na 3 vajíčka. 

 

Jarmila Slováčková 

 
 

BRAMBOROVÁ POMAZÁNKA 

 

Ingredience: 

1 pomazánkové máslo (250 g) 

2 vařené brambory ve slupce 

2 malé tatarky 

½ majonézy 

30 dkg junioru (může být i více) 

1 cibule 

3 sterilované okurky 

Lžíce hořčice Lžička kečupu 

Sůl, pepř (dle chuti chilli koření) 

 

Postup přípravy: 

Brambory uvaříme ve slupce a necháme vychladnout. Studené oloupeme a nastrouháme. Na hrubém 

struhadle nastrouháme do pomazánky také sterilované okurky. Přidáme nadrobno nakrájenou cibuli,. 

pomazánkové máslo, tatarku, majonézu, salám a ostatní suroviny podle chuti. Dobře promícháme a 

necháme v chladu odležet. 

 

Monika Klimková 



POMAZÁNKA S MODROU PLÍSNÍ 

 

Ingredience: 

250 g tvarohu 

100-150 g nastrouhaného sýra s modrou plísní 

2 nasekané jarní cibulky 

2 hrsti nasekaných vlašských ořechů 

2-3 hrsti kuliček hroznového vína (bez peciček) 

zakysaná smetana či mléko 

sůl, pepř 

 

Postup přípravy: 

Smíchejte: 250 g tvarohu, 100–150 g nastrouhaného sýra s modrou plísní. Chcete-li, nechte pár hodin 

odležet – zvýrazní se tím chuť sýra. Pak vmíchejte 2 nasekané jarní cibulky, 2 hrsti nasekaných vlašských 

ořechů, 2–3 hrsti kuliček hroznového vína, bez peciček, nasekaných. Zjemněte zakysanou smetanou či 

mlékem. Podle chuti osolte a opepřete. Podávejte nejlépe na tmavém chlebu. 

 

Marcela Fojtů 

 

 

POMAZÁNKA ZE SÝRU A VYSOČINY 

 

Ingredience: 

20 dkg vysočiny 

3 tavené apetita 

1 červená cibule 

1 bílá cibule 

1 pomazánkové máslo 

3 vejce (uvařená natvrdo) 

Sůl, pepř 

 

Postup přípravy: 

Do připravené nádoby nastrouháme 20 dkg vysočiny a 3 vejce uvařená natvrdo. Přidáme sýr, nadrobno 

nakrájenou bílou i červenou cibuli. Pomazánku pořádně vyšleháme ručním šlehačem a dochutíme pepřem 

a solí. 

 

Martina Kulíšková 

 

 

KURKUMOVÁ POMAZÁNKA 

 

Ingredience: 

250 gramů čerstvého domácího tvarohu 

Čerstvá paprika  

2 stroužky česneku 

1 lžička kurkumy 

Sůl, pepř  

 

Postup přípravy: 
Papriku nakrájíme nadrobno a přidáme prolisovaný česnek. Smícháme společně s tvarohem, lžičkou 

kurkumy a dochutíme solí a pepřem. 

 

Zuzana Moučková 

 



TVARŮŽKOVÁ POMAZÁNKA 

 

Ingredience: 

1 pomazánkové máslo 

1-2 větší balení tvarůžků 

3 až 4 jarní cibulky 

světlé pivo 

pažitka 

chilli paprička 

Sůl, pepř, chilli koření 

 

Postup přípravy: 
Pomazánkové máslo smíchejte s tvarůžky nakrájenými na kostičky. Poté vmíchejte nadrobno nakrájené 

jarní cibulky, pažitku a nakonec opatrně zalijte pivem pro vytvoření té správné chuti a roztíravosti. Pokud 

je potřeba, přidejte trochu soli a mletého pepře. Kdo má rád ostřejší chutě, může přidat také chilli koření. 

Vše pořádně promícháme a můžeme podávat. Pro potěšení oka můžeme dozdobit chilli papričkou. 

 

Petra Františáková 

 
 

VAJÍČKOVO – CELEROVÁ POMAZÁNKA 

 

Ingredience: 

15 dkg salám šunkový – jemně nakrájet 

3 ks sýr Primátor – nastrouhat 

3-4 ks vejce vařené – nastrouhat 

3-4 ks kyselá okurka – nastrouhat 

1 menší vařený celer – nastrouhat 

1 menší cibule – jemně nakrájet 

1 ks tatarka 

sůl, pepř 

 

Postup přípravy: 

Šunkový salám a cibuli jemně nakrájíme a vložíme do mísy. Nastrouháme: sýr, vejce, kyselou okurku, 

celer a přidáme do pomazánky. Na závěr přidáme tatarku, sůl a pepř - podle chuti a pořádně promícháme. 

 

Marcela Unzeitigová 

 
 

ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE: 

 

 


