
POSTUP:

Vo vyššej nádobe vyšľaháme mlieko so šľahačkami 
LIANA, pridáme tvarohy, vanilínový cukor  LIANA, práš- 
kový cukor. Do horúcej vody 0,1l vysypeme želatínu 
číru Liana a prešľaháme elektrickým šľahačom do 
vytvorenia peny asi 3 minúty. Ihneď zašľaháme do 
tvarohovej zmesi. 

Na hlbší plech alebo do tortovej formy poukladáme 
piškóty vylejeme polovicu peny, znova poukladáme 
piškóty, na piškóty môžeme dať na kolieska nakrájané 
banány a vylejeme druhú polovicu peny, do ktorej sme 
pridali 2 lyžice kakaa, prípadne podľa chuti ešte cukor. 
Necháme vychladnúť minimálne 2 hodiny.

Takýmto spôsobom môžeme pripraviť tvarohovú penu 
aj do dezertných pohárov.

POSTUP:
Želatína a stužovač 2v1 jahoda, višňa, čučoriedka Liana 
zmiešame s kr yštálov ým cukrom, dáme napučať do vody 
a zahrejem za stáleho miešania do rozpustenia kryštálikov. 
Nalejeme buď do silikónových formičiek alebo ak chceme 
krájať na kocky tak do misky a dáme do chladničky stuhnúť. 
Môžeme použiť na ozdobu sviežich ovocných, šľahačkových 
pohárov, tôrt, koláčov alebo zjesť ako zdravé domáce želé 
cukríky.

POSTUP:

Piškóta: Vyšľaháme najprv bielka do tuha. V druhej 
nádobe vyšľaháme žĺtka s práškovým cukrom do peny, 
postupne zašľaháme vodu, neskôr olej. Potom pridáme 
múku zmiešanú s kypriacim práškom a nakoniec zľah- 
ka vmiešame varechou vyšľahané bielka. Dáme na 
plech vystlaný papierom na pečenie. Takýmto postu- 
pom upečieme 2 piškóty.

Plnka: Vo v yš šej nádobe v yšľaháme rast linnú šľa- 
hačku so šľahačkou LIANA, do ktorej prišľaháme 
jogurty, vanilínový cukor LIANA, citrónovú polevu LIANA 
a práškový cukor 3 lyžice alebo podľa chuti menej 
prípadne viac. Želatínu číru (ak chceme mať jogurtovú 
plnku ochutenú tak použijeme želatínu 2v1 jahodu, 
višňu, čučoriedku) zalejeme horúcou vodou 0,1l a mie- 
šame do rozpustenia kryštálikov. Ihneď zašľaháme 
šľahačom rozpustenú želatínu do jogurtovej zmesi. 
Piškótu si dáme do hlbšieho plechu natrieme časť 
plnky poukladáme ovocie opäť natrieme časť plnky 
priložíme druhú piškótu a postup zopakujeme. Takto 
pr ipravený koláč necháme v ychladnúť minimálne 
2 hodiny.

Želatína na vrch: Na vrch s i poukladáme ovocie 
a zalejeme pomaly lyžicou dobre vychladenou želatí- 
nou, ktorú pripravíme podľa návodu na obale. Dáme do 
chladničky stuhnúť.

 
SUROVINY:

• Piškóta 2-krát:
5 vajíčka
1 dcl olej

1 dcl vody
20 dkg práškový cukor

1 Kypriaci prášok LIANA
200 g polohrubá múka

• Plnka:
3 jogurty biele 400ml
2 Vanilínový cukor LIANA

3 lyžice práškový cukor
1 Citrónová poleva LIANA

1 l rastlinnej šľahačky
1 Šľahačka v prášku LIANA

1 a 1/2 Želatína číra LIANA
rôzne ovocie podľa chuti 

(najlepšiebanány, jahody, 
višne, čučoriedky)

• Želatína na vrch:
1 Želatína a stužovač 2v1 višňa,     

   (alebo jahoda, alebo čučoriedka 
LIANA) 

4 lyžice kryštálový cukor 
0,5 l vody

Želatínový zákusok/torta 
s jogurtovou plnkou Receptár č.3

Receptár č.3

 
SUROVINY:
piškóty okrúhle

2 jemné tvarohy
400-500ml

2 Vanilínový cukor LIANA
5-7  lyžíc práškový cukor

0,4 l mlieka
2 Šľahačky v prášku LIANA

1 a 1/2 Želatína číra LIANA
0,1 l vody

2 lyžice kakaa 
banány

Tvarohová vanilkovo-kakaová pena

Ak poznáte alebo máte obľúbené vlastné recepty zo Želatíny 

a chcete sa s nimi podeliť, pošlite nám ho, ak máte možnosť aj 

s  fotografiou a my Vás odmeníme pekným darčekom. 
e-mail: lianasro@lianasro.sk

Adresa: 
Imrich Goliaš-LIANA-GOLF

Receptár
Hlavná 325, 086 41  Raslavice

tel: 054/ 47 92 195

www.lianasro.sk

Želatina
Želatína je zdrojom kolagénu 
“elixíru mladosti“, ktorý obnovuje 
a zabezpečuje dobrý stav kože, 
zubov, vlasov, kĺbových chrupaviek, 
šliach, ciev a všetkých väzivových 
tkanív. V detstve a v období 
dospievania  je nevyhnutný pre 
tvorbu kostí, pretože vytvára sieť na 
ukladanie vápnika a v dospelosti 
zasa chráni kĺby pred artrózou. 
Želatína teda slúži nielen na ochranu 
kĺbových chrupaviek a väzív pred 
predčasným opotrebovaním, ale aj 
na ich regeneráciu a obnovu.

Odporúčanie odborníkov: 1 kávovú 
lyžičku práškovej želatíny denne 
zamiešame napr. do jogurtu alebo 
mlieka či vody a vypijeme. Pri problé- 
moch už zakrátko pocítite úľavu alebo 
sa prevenciou týmto problémom 
vyvarujete.

 
SUROVINY:

1 Želatína a stužovač 2v1 višňa,     
   (alebo jahoda, alebo 

čučoriedka LIANA)
3-4 lyžice kryštálový cukor

250 ml vody

Želé cukríky, ozdoby 

Viac rád, tipov, receptov či receptáre, ktoré Vám chýbajú nájdete na: www.lianasro.sk



Receptár č.3

Receptár č.3

 
SUROVINY:

• Piškóta:
5 vajíčka
1 dcl olej

1 dcl vody
20 dkg práškový cukor

1 Kypriaci prášok LIANA
200 g polohrubá múka

• Krém:
300 g čokolády na varenie 

0,4 l mlieka
2 Šľahačky v prášku Liana

100 g práškového cukru 
3 lyžice kakaa

1 Želatína číra Liana 
0,1 l mlieka na rozpustenie 

želatíny 
džem, banány

Torta s parížskym krémom
 SUROVINY:

• Piškóta:
5 vajíčka
1 dcl olej

1 dcl vody
20 dkg práškový cukor

1 Kypriaci prášok LIANA
190 g polohrubá múka

2 lyžice kakaa

• Plnka:
250 g mascarpone 

400 ml kyslá smotana
5-7  lyžíc práškový cukor

1 Želatína a stužovač 2v1 
čučoriedka LIANA

0,1 l vody
čučoriedky

• Želatína na vrch:
1 Želatína a stužovač 2v1 

čučoriedka LIANA 
4 lyžice kryštálový cukor 

0,5 l vody

Čučoriedkový zákusok 

Základné pravidlá a dobré rady 
pri práci so želatínou

2 spôsoby rozpustenia Želatíny čírej Liana/Želatíny a stužovača 2v1 
Liana:

1) Nasypeme do tekutiny, necháme 20 minút napučať a zahrejeme do roz- 
pustenia kryštálikov. Tento spôsob je vhodnejší napr. pri použití s mliekom 
kvôli tomu, že je hustejšie ako voda, aby nevznikli hrudky.

2) Do horúcej tekutiny vysypeme potrebné množstvo želatíny a miešame 
do rozpustenia kryštálikov. Tento spôsob je vhodnejší pri použití s vodou 
hlavne kvôli rýchlejšej príprave.

Dobrý tip 1: V prvej fáze želatína tuhne dlho a to viac ako hodinu aj na 
chladnom mieste. Po tejto fáze už zasa tuhne veľmi rýchlo. A taktiež žela- 
tína tuhne skôr ak je v v nižšej širokej nádobe ako  vo vyššej a úzkej 
nádobe.

Dobrý tip 2: V prípade, že nám počas prípravy tekutá zmes želatíny /stužo- 
vača príliš stuhne, prípadne sa nerozpustia všetky kryštáliky alebo sa vy- 
tvoria hrudky, odporúčame krátko cca 10-20 sekúnd zahriať v mikrovlnnej 
rúre a znova premiešať až do rozpustenia. (Nevariť!)

Dobrý tip 3: Ak chceme pripraviť želatínu/stužovač jemnejšiu penovitejšiu 
pri rozpúšťaní kr yštálikov vo vode či mlieku ju prešľaháme asi 3 minúty 
šľahačom na vyšších otáčkach a vtedy sa nám krásne napení. Ďalej použi- 
jeme podľa receptu do jogurtu, šľahačky, smotany, rozmixovaného ovocia 
a pod.

Dobrý tip 4: Ak chceme pripravovaný želatínový dezert zjesť v ten istý deň 
použijeme o trochu menšie množstvo vody a skôr nám stuhne. 

Dobrý tip 5: Tuhnutie želatíny v každej fáze skrátime ak ju vložíme do 
chladničky a ešte viac urýchlime ak ju vložíme na začiatku chladnutia na 
asi 10-15 minút do mrazničky. Pozor nesmie sa zmraziť len nechať 
vychladnúť! 

Dobrý tip 6: Želatínu nikdy nelejeme priamo na korpus, lebo by ňou nasia-
kol. Korpus najprv potrieme hrubou vrstvou džemu alebo plnky a pomaly 
lyžicou nalievame želatínu, keď už začína jemne rôsolovatieť. 

Dobrý tip 7: Ak pripravujeme dezert zložený z viacerých vrstiev želatíny či 
stužovača, každú vrstvu necháme dobre stuhnúť a ďalšiu vrstvu nalievame 
pomaly a dobre vychladnutú. 

POSTUP:

Piškóta: Vyšľaháme najprv bielka do tuha. V druhej 
nádobe vyšľaháme žĺtka s práškovým cukrom do peny, 
postupne zašľaháme vodu, neskôr olej. Potom pridáme 
múku zmiešanú s kypriacim práškom Liana a nakoniec 
zľahka vmiešame varechou vyšľahané bielka. Vylejeme 
do vymastenej a hrubou múkou vysypanej tortovej 
formy a upečieme. Vychladnutú piškótu prerežeme na 
polovicu.

Krém: Deň vopred si vo vodnom kúpeli  rozpustíme 
v mlieku čokoládu a práškový cukor. Odložíme do 
druhého dňa do chladničky alebo necháme poriadne 
vychladnúť. Dobre vychladnutý krém vyšľaháme so 
šľahačkami v prášku. Želatínu dáme napučať do stu- 
deného mlieka a po 20 minútach zahrejeme na horúco 
do rozpustenia kryštálikov. Neprevárať! Zašľaháme do 
šľahačkovej masy. Do tortovej formy alebo vyššieho 
plechu uložíme korpus, potrieme džemom a vylejeme 
prvú časť krému, priložíme druhý korpus a vylejeme 
druhú časť krému. Dáme do chladničky stuhnúť na cca 
2 hodiny. Pred podávaním môžeme ozdobiť vyšľahanou 
šľahačkou Liana pripravenou podľa návodu a postrú- 
hanou čokoládou. Namiesto korpusov môžeme použiť 
detské piškóty. Medzi piškóty môžeme naukladať aj na 
kolieska nakrájané banány.

POSTUP:

Piškóta: Vyšľaháme najprv bielka do tuha. V druhej 
nádobe vyšľaháme žĺtka s práškovým cukrom do peny, 
postupne zašľaháme vodu  neskôr olej. Potom pridáme 
múku zmiešanú s kakaom a kypriacim práškom a nako- 
niec zľahka vmiešame varechou vyšľahané bielka. 
Dáme na vymastený a hrubou múkou vysypaný hlboký 
plech a upečieme.

Plnka: Vo nádobe zmiešame mascarpone s kyslou 
smotanou a práškovým cukrom. Želatínu a stužovač 
2v1 čučoriedka vysypeme do 0,1 l horúcej vody a mie- 
šame do rozpustenia kryštálikov. Ihneď zašľaháme 
šľahačom rozpustenú želatínu do  zmesi mascarpone 
so smotanou. 

Na upečenú vychladnutú piškótu natrieme čučo- 
riedkový džem a vylejeme pripravenú plnku, do ktorej 
pohádžeme čučoriedky. Dáme do chladničky na cca 2 
hodiny dobre stuhnúť. 

Želatína na vrch: Želatínu a stužovač 2v1 čučo- 
riedka zmiešame s cukrom a vysypeme do 0,5 l horúcej 
vody a miešame do rozpustenia kryštálikov. Necháme 
dobre vychladnúť na chladnom mieste a keď začne 
tuhnúť, pomaly lyžicou nalievame na dobre stuhnutú 
plnku. Dáme do chladničky na cca 2 hodiny dobre 
stuhnúť.     




