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VV  HHooddoonníínněě  jjsseemm  ddoommaa

Narodila jsem se v Kyjově, ale náš rod po-

chází z Moravské Nové Vsi, což býval okres

Břeclav. V roce 1953, když mi byly dva roky,

dostal tatínek práci v Jihomoravské

armaturce v Hodoníně. Ta stavěla byty

a jeden z nich přidělila i mému tatínkovi.

A tak se sem celá naše rodina přestěhovala,

tedy rodiče, starší bratr a já. 

JJaakk  ššeell  žžiivvoott??

Chodila jsem v Hodoníně na základní školu,

poté jsem šla studovat ekonomickou školu,

jenomže na mě nezbylo místo ve čtyřletém

studiu s maturitou a dostala jsem se jenom

na dvouletou školu. Tu jsem absolvovala,

nastoupila do zaměstnání, pokračovala

jsem v dálkovém studiu a dodělala si matu-

ritu. Tehdy jsme šli na dálkové studium

všichni z naší třídy, takže to bylo fajn, že

jsme se hned po škole nerozešli. 

JJaakkýý  mmááttee  rrooddiinnnnýý  žžiivvoott??

Bydlíme na sídlišti, jednom z největších

v Hodoníně. S manželem jsme spolu 24 let.

Měl malého syna, přistěhovali se ke mně

z Českého Dubu, vyměnila jsem tehdy jed-

nopokojový byt za třípokojový, začali jsme

Martina Milerová

kandidátka do Senátu PČR 
a vedoucí kandidátka 
v komunálních volbách za
KSČM

narozena 12. 10. 1951

vdaná

2 děti

současné zaměstnání: 
ekonomka

záliby a koníčky: 
chata, zahrádka a rodina

S bratrem jako správná holčička s mašlí

Hodonínská kuchařka
Martiny Milerové

Hodonínská kuchařka
Martiny Milerové 



žít pěkný rodinný život a v še-

statřiceti letech se mi k velkému

údivu všech narodil syn. Měla

jsem rizikové těhotenství, pře-

konala jsem revmatickou ho-

rečku, ale dobře to dopadlo,

syn byl zdravý a bylo nám

doma ještě veseleji. 

AA jjee  vváámm  vveesseelloo  ssttáállee??

Dneska už jsme s manželem

sami, starší syn bydlí v Hodoníně ve vlastním bytě, mladší si našel přítelkyni

a žije s ní v Čejči, což je obec nedaleko Hodonína. Starší syn se jmenuje Dušan,

mladší Jirka. A veselo nám je pořád. Oba synové jsou fajn, rozumíme si, jsou to

pracovití lidé, mají charakter a já jsem na ně pyšná. Vždycky si s manželem ří-

káme, že jsme je dobře vychovali a tohle přece každého rodiče těší. 

JJaakk  jjssoouu  nnaa  ttoomm  ss  ppoolliittiikkoouu  vvaaššii  rrooddiinnnníí  ppřříísslluuššnnííccii??

Synové nejsou členy žádné strany, manžel také ne, ale podporují mě. Mladší

syn se mnou prožil svoje útlé dětství na schůzích a na různých politických

a společenských akcích. Vyšlo to tak, že když jsem měla nejvíc práce, tak byl

ještě úplně maličký. Narodil se v roce 1988, chodil do jeslí, ale jak jsem mohla,

brala jsem si ho s sebou. 

DDoovveeddeettee  ssii  ppřřeeddssttaavviitt,,  žžee  jjeeddnnoouu  ss  ppoolliittiikkoouu  sskkoonnččííttee??

Dovedu, já na žádných funkcích nelpím, a když budu mít energii,

tak si vždycky nějakou činnost najdu. Rozhodně se nudit nebudu,

to vím. Už před dvěma lety jsem prohlásila, že už nebudu kandido-

vat na post předsedkyně. Chci, aby se na vedoucí místa dostávali mladí lidé,

a tak jsem to svoje jednomu mladému kolegovi ráda uvolnila. Ale politickou

práci jsem ještě na hřebíček nepověsila. Kandiduji do městského zastupitelstva

a nově do Senátu, protože tam patří lidé mé věkové kategorie. 

KKaannddiidduujjeettee  ddoo  SSeennááttuu  PPaarrllaammeennttuu  ČČRR..  CCoo  uudděěllááttee  pprroo  lliiddii??

Mám svůj program, kde to všechno je a jsem zvyklá své sliby plnit. Je

dost věcí, které mi vadí, ale nejvíc citlivá jsem na děti a mladé lidi.

Vadí mi například, že mladí lidé, kteří vyjdou ze škol, se dostanou

do bludného kruhu. Zaměstnat je nikdo nechce, protože nemají

praxi, a úřad práce jim zase nedá podporu, protože nepracovali.

Svatební fotografie

Někdy je třeba pracovat i doma
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Tohle se musí změnit, protože pracovní začátek života je pro každého mladého

člověka určující. Podle toho se rozvine jeho vztah k práci, odpovědnost, výdrž,

spolehlivost. Velmi lehce se dá zvyknout na nicnedělání a ubíjení volného času.

A odtud je krůček ke kriminalitě, drogám, alkoholu. Stačí se podívat, kolik mla-

dých lidí je dnes v kriminále, kolik jich je mezi bezdomovci. Další

nešvar zaměstnavatelů je, že mladé lidi vyhazují před uplynutím tří-

měsíční zkušební lhůty. To jim také na sebevědomí nepřidá. S tím

bych opravdu něco chtěla udělat. 

PPoojjďďmmee  oodd  ppoolliittiikkyy  zzaassee  kk  vváámm  ddoommůů..  JJaakkéé  mmááttee  kkoonnííččkkyy??

Je to možná podivné, ale já hrozně ráda žehlím, ale nemůžu říct, že

Snídáme rádi vajíčka
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by to byl přímo koníček. Tím je asi

četba. Čtu všechno, co se mi dostane

do ruky, navštěvuji knihovnu, půjčuji

si romány. S manželem milujeme

skalku na chatě, stále ji zvelebujeme,

vypadá opravdu krásně. Příroda je

vůbec moje láska, potřebuji ji stejně,

jako domov. Dokonce jsem byla pěšky

na Sněžce, rodina se smála, protože

jsem se tam sápala s vynaložením

všech sil. Absolvovala jsem to totiž

krátce poté, co jsem přestala kouřit.

Jako holka jsem dělala atletiku, do-

konce jsem byla okresní přebornicí

v hodu diskem, ale asi ve dvaceti letech

jsem toho nechala. Dnes sportuji ako-

rát před televizní obrazovkou, ale tu-

ristiku provozuji stále, nachodím

desítky kilometrů, dělá mi to prostě

dobře. 

AA kkddee  jjee  vváámm  nneejjllíípp??

Mezi lidmi. Bez nich nedokážu žít.

Jsem dva dny s manželem na chatě, je

mi tam fajn, ale už v neděli se nemohu

dočkat, až přijdu do práce. 

Jsme velká rodina a svíčková se vaří 
v největším hrnci



CCoo  rrááddaa  jjííttee??

Jsem masožravec, miluji maso na všechny způsoby, drůbež a ryby zejména. Mám

ráda ovoce a zeleninu. Kuchařka jsem prý dobrá, léta jsem jezdila jako šéfku-

chařka na letní dětské tábory. Umím uvařit všechno. Co si kluci vzpomněli, to

jsem jim uvařila. Dokonce dělám chody podle jejich chuti. Dušan miluje buchty

z kynutého těsta, Jirka zase štrůdl z lískového, takže pokaždé peču

jak pro jednoho, tak pro druhého. A dělám to ráda. 

CCoo  oodd  vvááss  mmaajjíí  rrááddii  ssyynnoovvéé  aa mmaannžžeell??

Moje rodina miluje moji svíčkovou, nebo obrácené řízky. Ty dělám

z hovězího masa. Udělám plátky, naložím je předem do oleje, pak je
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obalím ve strouhance, poté v rozšleha-

ném vajíčku, pak znovu do strouhanky

a opět do vajíčka. Poté to osmažím

jako řízek na oleji. Hotové řízky sklá-

dám šikmo do misky, na každý dám

plátek slaniny a cibule, zaliji to výpe-

kem z pánve a dám to upéct do trouby.

Je to senzace. Miluje je zejména syn

Jirka, který by je mohl mít denně. 

MMááttee  nněějjaakkoouu  rrooddiinnnnoouu  ssppeecciiaalliittuu??

Maminka na všechny rodinné a jiné

oslavy s děvčaty, tedy se svými kama-

rádkami, peče koláčky. U nás se plní

tvarohem s rozinkami nebo povidly,

navrch se sypou zvláštní posypkou,

kterou moje maminka protlačuje mříž-

kou na brambory do salátu, takže jsou

posypané krásnými čtverečky a po

upečení to vypadá nádherně. Já miluji

hlavně ty povidlové. 

Úklid zůstává téměř vždy na mně

K večerní televizi patří zelenina ze zahrádky



HHoouubboovváá  ppoolléévvkkaa

400 g čerstvých hub 
1 cuketa
1,5 l vývaru
50 g anglické slaniny
2 lžíce olivového oleje
8 stroužků česneku
špetka chilli
sůl
kousek čerstvého zázvoru
1 lžíce jablečného octa
nasekaný čerstvý koriandr a pažitka

Očištěné houby nakrájíme, malé ne-
cháme vcelku a spolu s chilli krátce
osmahneme na nakrájené slanině. Při-
dáme na hrubém struhadle nastrouha-
nou cuketu a ještě chvíli smažíme,
osolíme, přidáme jemně nastrouhaný zá-
zvor, zalijeme vývarem, dochutíme 
jablečným octem a ještě krátce povaříme.
Na talířích zdobíme nasekaným čerstvým
koriandrem a pažitkou.

KKrráálliiččíí  ppoolléévvkkaa  bbíílláá

1 králičí předek, hlava a vnitřnosti
3 bobkové listy
5 kuliček nového koření
6 kuliček celého pepře
2 lžíce hladké mouky
1 smetana ke šlehání
4 dl mléka
sůl
ocet

Maso zalijeme asi dvěma litry vody, při-
dáme koření a na mírném ohni vaříme
do poloměkka. Osolíme, trochu přikyse-
líme octem a maso dovaříme. Vyjmeme

maso a koření z vývaru. Mouku rozšle-
háme v mléce, přilijeme za stálého mí-
chání do vývaru a na mírném ohni
povaříme. Na závěr vložíme obrané a na-
krájené maso, přilijeme smetanu, přiso-
líme, eventuálně okyselíme a krátce
povaříme.

KKvvěěttáákkoovváá  ppoolléévvkkaa  ssee  žžlloouuttkkeemm

1 menší květák
30 g másla
40 g hladké mouky
2 dl mléka
9 dl vody
1 kostka zeleninového bujonu
1 žloutek
muškátový květ
zelená petrželka
sůl

Z másla a mouky připravíme světlou
jíšku, zalijeme vroucí vodou, dobře roz-
mícháme a asi 15 minut povaříme. Kvě-
ták omyjeme, rozebereme na malé
růžičky, které vložíme do polévky a uva-
říme. Pak přidáme rozlámanou kostku
bujonu, mléko, osolíme, ochutíme muš-
kátovým květem a dovaříme. Nakonec
vlijeme rozšlehaný žloutek, který vidlič-
kou rozmícháme a necháme srazit. Posy-
peme nasekanou petrželkou. 

ZZeellnnáá  ppoolléévvkkaa  ss kkaappáánníímm

1 menší hlávka zelí
4 brambory
4 stroužky česneku
1 lžička mleté papriky
pepř

sůl
masox
2 lžíce másla
2 lžíce hladké mouky
Kapání: 
zelená petrželová nať
1 vejce
hladká mouka 

Hlávkové zelí nakrájíme na kousky
a dáme vařit do osolené vody. Přidáme
očištěné a na kostičky nakrájené bram-
bory, sůl, pepř, kostku masoxu a vaříme
doměkka. Z másla a hladké mouky při-

pravíme jíšku, přidáme do ní
rozdrcený česnek, mletou pa-
priku, vše zamícháme a vli-
jeme do polévky. Nakonec
uděláme z mouky, nakrájené
petrželové natě a jednoho va-
jíčka kapání, které po lžič-
kách nakapeme do polévky,
povaříme a odstavíme.  

CCííssaařřsskkéé  řříízzkkyy      

4 telecí řízky
sůl
pepř
2 lžíce hladké mouky
2 lžíce másla
2 lžíce oleje
2 cibule
100 g strouhaného ementálu
4 lžíce strouhanky
1 lžíce nasekané zelené petrželové natě
2 dl bílého vína
2 dl vývaru
150 g žampionů
1,5 dl smetany
1/2 lžičky mleté červené papriky

Řízky naklepeme, osolíme, opepříme,
obalíme v mouce a opečeme je z obou
stran na směsi oleje a jedné lžíce másla
na pánvi. Na druhé lžíci másla podusíme
cibuli nakrájenou na kolečka, poté jí vy-
ložíme dno zapékací nádoby. Opečené
řízky uložíme na cibuli, na ně dáme po-
délně rozkrojené žampiony. Strouhaný
ementál smícháme se strouhankou a se-
kanou petrželovou natí, směsí posypeme
řízky, které zalijeme vínem, vývarem
a smetanou, ve které jsme rozmíchali
mletou papriku. Dáme do vyhřáté trouby
a zapečeme.

Hodonínská kuchařka
Martiny Milerové

Hodonínská kuchařka
Martiny Milerové 

Nachystám zeleninu na polévku a oběd bude za
chvíli hotov
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HHoovvěězzíí  oobbrráácceennéé  řříízzkkyy

800 g hovězího masa (zadní, roštěnky)
strouhanka
3 cibule
2 vejce
olej
sůl
mletý pepř
50 g anglické slaniny

Umyté maso nakrájíme na silnější plátky,
lehce je naklepeme, osolíme a okoře-
níme. Každý řízek potom ve strouhance
pořádně naklepeme, aby se co nejvíce
strouhanky dostalo do masa. Rozšleháme
vejce, v nich řízky omočíme, pak je opět
dáme do strouhanky a opět do vajec.
Poté je usmažíme na rozpáleném oleji.
Hotové řízky dáme do pekáčku a mezi
každý dáme plátek slaniny a kolečko ci-
bule. Šťávou ze smažení nakonec řízky
polijeme a pak je asi hodinu a půl pe-
čeme v troubě při teplotě 180 °C.

JJeehhnněěččíí  kkýýttaa  nnaa  ssmmeettaanněě

1 větší kýta i s kostí
200 g slaniny
2 lžíce hořčice
pepř
sůl
4 stroužky česneku
rozmarýn
2 lžíce hladké mouky
olivový olej
2 mrkve
200 g celeru
1 sladká nebo zakysaná smetana

Kýtu odblaníme, prošpikujeme rozkroje-
nými stroužky česneku a proužky sla-
niny, osolíme, opepříme, potřeme
hořčicí a zprudka ze všech stran ope-
čeme na oleji. Přidáme mrkev nakráje-
nou na kolečka a celer nakrájený na
kostičky. Přidáme rozmarýn, trochu
podlijeme vodou a dusíme doměkka.
Můžeme maso s přísadami dát i do tlako-
vého hrnce. Pak kýtu vyjmeme a přísady
rozmixujeme, omáčku pak zahustíme
smetanou, ve které jsme rozkvedlali
mouku a za stálého míchání asi 15 minut
povaříme. Kýtu naporcujeme, přelijeme
omáčkou. 

HHeeddvváábbnnéé  kkuuřřeeccíí  řříízzkkyy

4 kuřecí prsa
2 bílky
4 lžíce zakysané smetany
kari
sůl
hladká mouka
50 g tvrdého nastrouhaného sýra
strouhanka
olej na smažení

Řízky naklepeme, osolíme a obalíme
v hladké mouce. Smetanu, 2 bílky, kari
a sůl rozmícháme, aby vzniklo řídké 
těstíčko. Pomoučené řízky
v těstíčku obalíme, potom 
ve strouhance smíchané se
strouhaným sýrem. V rozpá-
leném oleji je smažíme 
dozlatova. Podáváme s bram-
borovým salátem nebo 
opečenými bramborami
a okurkovým salátem.

KKuuřřee  àà  llaa  kkaacchhnnaa

1 kuře
1 sklenice sterilovaného zelí (0,7 l)
2 lžíce hladké mouky
2 lžíce sádla
1 cibule
sůl
kmín

V pekáči na sádle osmahneme cibuli, při-
dáme dvě lžíce hladké mouky a zředíme
2 dl vody. Povaříme. Přidáme 1/2 skle-

nice sterilovaného zelí. Na
zelí položíme čtvrtky osole-
ného a okmínovaného ku-
řete a přikryjeme zbytkem
zelí. Pečeme přikryté 30
minut. Pak kuře vyjmeme,
položíme nahoru na zelí
a dopečeme pomalu odkryté,
aby získalo kůrčičku.

KKuuřřee  nnaa  ppooddmmáássllíí

4 plátky kuřecích prsíček
500 ml podmáslí
150 g hladké mouky
sůl
pepř
1 lžička sladké papriky
1/2 lžičky sušeného česneku
špetka muškátového oříšku
olej 

Porce kuřete vložíme do podmáslí a ne-
cháme přes noc v chladu uležet. Mouku
smícháme se solí, pepřem, paprikou, su-
šeným česnekem a muškátovým oříškem
a ve směsi obalíme porce masa, které
smažíme ve vyšší vrstvě oleje.

BBrraammbboorroovvýý  kkoollááčč  ssee  šškkvvaarrkkyy

1 kg polohrubé mouky
500 g strouhaných vařených brambor
1/4 l oleje
4 lžičky soli
100 g droždí
2 hlavičky česneku
3 žloutky
3 lžíce škvarků
1 litr mléka
majoránka
pepř
sádlo na vymazání a sezamová semínka
na vysypání formy 

Chléb máme rádi všichni, čerstvý s máslem
a mlékem doslova milujeme
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Nádobí nezbývá než umýtZ trochy vlahého mléka, lžičky mouky,
trochy cukru a kvasnic si připravíme kvá-
sek, do kterého postupně přidáme 
ostatní suroviny a zaděláme těsto. Pekáč
vymažeme a vysypeme semínky podle
chuti (sezam, lněné, mák). Upečeme do-
zlatova. 

SSllaavvnnoossttnníí  kkoollááččkkyy  

Těsto:
1 kg polohrubé mouky
150 g cukru
150 g másla
4 žloutky
50 g droždí
1/2 l mléka
citronová kůra
vanilkový cukr
trochu soli
Drobenka:
100 g másla
50 g cukru
150 g hladké mouky
Náplň:
1 měkký tvaroh
50 g cukru
1 lžíce rozinek
2 žloutky

V hrnečku necháme v troše mléka
a lžičce cukru vzejít droždí. Když je 
kvásek vykynutý, přilijeme ho dopro-
střed prosáté mouky, přidáme žloutky
a hned zpracováváme těsto, do kterého
postupně přiléváme mléko a rozpuštěné
máslo. Nakonec přidáme vanilkový cukr,
strouhanou citronovou kůru a trochu
soli. Vypracujeme hladké těsto, které ne-
cháme kynout v teplém místě pod utěr-
kou. Když těsto zdvojnásobí objem,

přemístíme ho na vál a odkrajujeme
z něho kousky, které zakulatíme do pla-
ciček. Ty plníme tvarohovou náplní
a dobře uzavřeme. Navrch posypeme
drobenkou, kterou si připravíme z másla,
cukru a hladké mouky. Koláče klademe
na vymaštěný plech a zvolna pečeme. 
Nádivka: 
Tvaroh rozmícháme s cukrem, rozinkami
a žloutky. 

PPrrooššíívvaannáá  ddeekkaa  

2 sklenice polohrubé mouky
2 sklenice moučkového cukru
4 vejce
1/2 sklenice oleje
3 lžíce kakaa
1 prášek do pečiva
1 vanilínový cukr
Náplň:
2 kostky tvarohu
1 vanilkový pudink (v sypkém stavu)
2 celá vejce
1 šlehačka nebo mléko
cukr podle chuti

Vše smícháme dohromady a těsto nali-
jeme na vymazaný a vysypaný plech.
Smícháme tvaroh, pudinkový prášek,
vejce, šlehačku a cukr tak, aby se náplň
dala nalít na těsto. Lijeme ji
tak, aby na těstu vznikla čtve-
rečková mřížka. Dáme upéct.
Tvarohová náplň se při pe-
čení propadne do těsta
a těsto se vyfoukne nahoru.
Tím vznikne tvar prošívané
deky. Koláč je pěkný nejen
na pohled, ale i výborně
chutná.

SSvvaatteebbnníí  kkoollááččkkyy

600 g hladké a 400 g polohrubé mouky
300 g másla
2 lžíce oleje
2 lžíce rumu
250 g cukru
10 žloutků, tuhý sníh z 5 bílků
1 vanilínový cukr
100 g droždí
citronová kůra ze 1/4 citronu
1 kávová lžička soli
1/8 l mléka na kvásek

Tvarohová náplň:
2 kg tvarohu
600 g cukru (400 g krystal
a 200 g moučka)
250 g másla
4 vejce
4 žloutky, tuhý sníh ze 4 bílků
4 lžíce rumu
2 vanilkové pudinky
citronová kůra
+ kvalitní povidla nebo hustá
zavařenina

Máslo, cukr, žloutky utřeme do pěny, do
utřené hmoty přidáme polovinu mouky
a polovinu předem připraveného
kvásku, 2 bílky, vše promícháme, při-
dáme další přísady a druhou polovinu
mouky a kvásku. Zpracujeme v hladké
lesklé těsto, až se tvoří bubliny. Těsto při-
kryjeme a necháme 2 hodiny v teple ky-
nout. Po vykynutí z těsta odvážíme 200g
bochánky, které hezky vytvarujeme
a dáme na vál kynout. Z bochánku udě-
láme nejméně 32 dílků. Z těchto jednotli-
vých dílků tvoříme kuličky, které
rovnáme na plech dostatečně daleko od
sebe a necháme dál kynout. Kuličky tvo-
říme hladké, aby při vymačkávání 
nevznikly trhliny. Vykynuté kuličky tva-
rujeme ručně do tvaru koláčku, anebo si
pomůžeme s tvarováním závažím (100 g).
Průměr koláče je do 5 cm. Potom nama-
žeme okraje nejlépe štětečkem rozšleha-
ným vajíčkem. Na takto připravený koláč
dáváme zespodu trochu povidel a na ně
tvaroh. Vše stříkáme na koláče cukrář-
ským sáčkem a ozdobnou tubičkou.
Dáme dozlatova upéct.
Konečná úprava koláčů: Upečené koláče
rovnáme na volný stůl vedle sebe, ne-
cháme vychladnout. Rozehřejeme máslo,
dáme na talíř, přidáme polévkovou lžíci
rumu. Vychladlý koláč uchopíme za okraj
a tvaroh namočíme v másle s rumem,
potom takto namočený koláč ještě na-
močíme v moučkovém cukru s vanilíno-
vým cukrem. Koláče namočené v másle
a cukru rovnáme na stůl, aby povrch tro-
chu zaschnul.



RRyycchhlléé  kkoollááččkkyy  ––  nneekkyynnuuttéé

150 g hladké mouky
150 g polohrubé mouky
1 vanilkový cukr
1/2 stoprocentního tuku
žloutek
1 celé vejce
1/2 kostky droždí
1/4 hrnku mléka
1 lžíce cukru
1/2 prášku do pečiva
Náplň: 
2 tvarohy
cukr
2 vejce
rozinky
1 vejce na potření
100 g másla a 1 dl rumu na konečnou
úpravu 

Ze všech surovin (tuk nastrouháme na
struhadle)  zpracujeme těsto, které vyvá-
líme a vykrajujeme z něho kolečka, která
dnem skleničky (menší než koláčky) vy-
hloubíme, naplníme tvarohem smícha-
ným s cukrem, žloutky a sněhem z bílků,
ozdobíme rozinkami. Okraje potřeme
rozšlehaným vejcem. Upečené a ještě
horké koláčky namáčíme do směsi másla
a rumu.

BBáábboovvkkaa  zz  kkookkoossoovvéé  ččookkoollááddyy

1 tabulka čokolády Margot
1 prášek do pečiva
1 vanilínový cukr
1 hrnek moučkového cukru
2 hrnky polohrubé mouky
2 vejce

1 smetana na šlehání
3 lžíce oleje
trochu mléka
1 čokoláda na vaření

Čokoládu Margot nastrouháme do mísy,
přidáme prášek do pečiva, vanilínový
cukr, moučkový cukr, polohrubou
mouku, celá vejce, šlehačku, olej a trošku
mléka. Vše dobře promícháme a vylijeme
do vymazané a moukou vysypané formy.
Pečeme zvolna. Po vychladnutí polijeme
čokoládovou polevou.

HHrraabběěnnččiinnyy  řřeezzyy

4 vejce
200 g + 150 g cukru
250 g másla
400 g polohrubé mouky
1/2 prášku do pečiva
2 lžíce nasekaných vlašských ořechů
1 lžíce v rumu namočených rozinek
4 větší jablka

Žloutky utřeme s 200 gramy cukru, při-
dáme mouku, prášek do pečiva a vypra-
cujeme těsto, z něhož odkrojíme třetinu
a dáme ji do mrazáku pořádně ztuhnout.
Zbylé těsto dáme na vymaštěný pekáč,
posypeme nasekanými ořechy, rozstrou-
hanými jablky a rozinkami.
Z bílků ušleháme tuhý sníh,
do kterého vmícháme 150 g
cukru a rozprostřeme na 
jablka s rozinkami a ořechy.
Navrch nastrouháme na hru-
bém struhadle odložený zby-
tek těsta. Pečeme v mírně
vyhřáté troubě.

KKaarraammeelloovvéé  řřeezzyy

5 vajec
200 g másla
200 g cukru
200 g hladké mouky
1 prášek do pečiva
1 slazené kondenzované mléko
250 g másla

Plechovku sladkého kondenzovaného
mléka dáme vařit alespoň na dvě hodiny
do vody. Pak vyjmeme a necháme vy-
chladnout. Mezitím utřeme máslo s cuk-
rem a žloutky, přidáme mouku, prášek

do pečiva a sníh z bílků. Vy-
pracujeme těsto, které dáme
na vymazaný a vysypaný
plech.  Upečené a vychladlé
těsto namažeme krémem,
který připravíme vyšleháním
másla a zkaramelizovaného
kondenzovaného mléka. Vid-
ličkou na povrchu krému
uděláme ozdobné mřížky. 

LLííssttkkoovvéé  ttěěssttoo  
nnaa  žžlloouuttkkoovvéé  řřeezzyy  aa kkrreemmrroollee

400 g hladké mouky
250 g stoprocentního tuku
1 smetana ke šlehání
1 žloutek

Všechny přísady zpracujeme dohromady
a ze vzniklého těsta vytvoříme kouli, kte-
rou necháme přes noc odležet v led-
ničce. Těsto vyválíme a podle toho, co
chceme dělat, rozkrájíme. 

Na šátečky vykrájíme rádýlkem čtverce,
které plníme marmeládou, makovou, tva-
rohovou nebo ořechovou náplní. Spo-
jíme uprostřed, potřeme vejcem a jako
každé lístkové těsto pečeme v horké
troubě. 
Na kremrole vykrajujeme rádýlkem delší
proužky, jimiž obalujeme kremrolové vá-
lečky. Vychladlé kremrole plníme tuhým,
sladkým sněhem z bílků, potřeme je
lehce na povrchu vodou a posypeme
hrubým krystalovým cukrem. 
Na žloutkové řezy krájíme delší pásy,
které plníme nastaveným vanilkovým
krémem. Uvaříme hustý pudink, ne-
cháme vychladnout. Ušleháme dva
žloutky, 100 g másla, 100 g cukru, 1 vanil-
kový cukr a ručním šlehačem všleháme
do pudinku. Povrch potřeme polevou
z cukru a citronové šťávy. 

Hodonínská kuchařka
Martiny Milerové

Hodonínská kuchařka
Martiny Milerové 

Vajíčka používám zásadně domácí



Hodonínská kuchařka
Martiny Milerové

děkuji vám za váš hlas, pokud mi jej dáte ve volbách do senátu parlamentu čr. 
budu vždy pečlivě naslouchat vašim radám a podnětům, neboť vy sami nejlépe víte, 
co náš kraj potřebuje.  

děkuji

Martina Milerová

bezplatné školství pro všechny skupiny dětí a mládeže bez ohledu
na sociální postavení jejich rodin

pro absolventy škol, kteří nenašli práci, změnu podmínek pro vyplácení
alespoň minimální podpory

postupné zvyšování vyplácených důchodů až na 50 % průměrné hrubé mzdy

podpora bydlení pro mladé a rodiny s dětmi

zdravé životní prostředí ve městech a obcích

bezpečná města a obce pro všechny

důstojné stáří pro seniory

nová pracovní místa

dopravní obslužnost a kvalitní hromadná doprava

sstteejjnněě  jjaakkoo  vvyy  nneecchhccii::  
regulační poplatky ve zdravotnictví
zvyšování věku pro odchod do důchodu
naše děti v žoldáckých uniformách

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Vše co dělám, každé mé konání dělám nejen pro sebe,
mé blízké a přátele, ale i pro sVé okolí, pro sVůj kraj, zemi,
obyVatele naší Vlasti. VyplýVá to z mého způsobu žiVota, ze
získaných žiVotních zkušeností. šťastný žiVot budoucích 
generací je to, co sleduji.  oteVřenost, přímočarost
a praVda je to, co mohu slíbit Voličům. žádné Vzdušné zámky,
žádné účeloVé společnosti, ale drobná práce pro lidi je
mým přesVědčením a cílem.

MMeerruuňňkkoovvéé  ssmmeettaannoovvéé  řřeezzyy  

Těsto: 
250 g másla
200 g moučkového cukru
5 vajec
1 balíček vanilkového cukru
2 lžíce meruňkového džemu
250 g hladké mouky
špetka soli
Náplň: 
500 g kompotových meruněk
500 g zakysané smetany
100 g moučkového cukru
250 g smetany ke šlehání
2 lžíce meruňkového džemu
20 g želatiny
100 ml šťávy z meruněk

Máslo necháme změknout při pokojové
teplotě a s moučkovým a vanilkovým cu-
krem a se špetkou soli ho utřeme do
pěny. Postupně za stálého míchání při-
dáváme vejce, nakonec vmícháme džem
a mouku. Těsto dáme do pekáčku, vy-
mazaném máslem a vysypaném  hrubou
moukou. V předehřáté troubě pečeme
asi 40 minut při 160 °C. Po vychladnutí na
těsto rozložíme na čtvrtky nakrájené me-
ruňky a celé je polijeme krémem ze za-
kysané smetany, cukru, meruňkového
džemu, ušlehané smetany a želatiny, kte-
rou jsme rozpustili v horké šťávě z meru-
něk. Necháme v chladničce několik
hodin ztuhnout. 

NNaannuukkoovvéé  řřeezzyy  

Těsto: 
250 g moučkového cukru
4 vejce
8 lžic vlažné vody
100 g mletých oříšků
200 g polohrubé mouky
Nádivka: 
200 g másla
4 dl mléka
100 g moučkového cukru
1 vanilínový cukr
1 vanilkový pudink
2 žloutky 
Poleva: 
1 čokoláda na vaření
100 g ztuženého tuku 

Utřeme žloutky s cukrem do pěny, při-
dáme mleté oříšky, vlažnou vodu, mouku
a nakonec vmícháme pevný sníh z bílků.
Vlijeme do vymazaného a vysypaného
pekáčku a zvolna upečeme. 
Rozmícháme mléko s cukrem, vanilíno-
vým cukrem, žloutky a vanilkovým pu-
dinkem a uvaříme hustý pudink.
Necháme ho vychladnout a všleháme
změklé máslo. Krém rozetřeme na vy-
chladlé těsto. 
Navrch nalijeme polevu, kterou si připra-
víme z čokolády na vaření. Tu si rozpus-
tíme ve vodní lázni a přidáme k ní tuk.
Necháme vychladnout a ještě v tekutém
stavu nalijeme na krém. Vychladíme
a krájíme úhledné řezy.

Moje VOLEBNÍ priority



Děkuji vám 

za váš hlas,

pokud mi 

jej dáte 

ve volbách 

do Senátu 

Parlamentu ČR.

Budu vždy 

pečlivě 

naslouchat

vašim radám 

a podnětům.

Děkuji Martina 
Milerová


