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KUCHÁRSKA KNIHA
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Judášky



Judášky
Ingrediencie: Postup

Mlieko ohrejte na izbovú teplotu a rozdrobte doň 
droždie a pridajte cukor. Misu s mliekom zakryte 
utierkou a nechajte na teplom mieste odstáť 20 minút.
Múku nasypte do misy pridajte soľ, zmäknuté maslo, 
nastrúhaný zeiamk, citrónovú kôru, kvások a žĺtka. 
Cesto  vypracujte na pružnú hmotu. 
Misu s cestom zakryte utierkou a nechajte kysnúť na 
teplom mieste do dvojnásobného objemu asi 60 min.
Vykysnuté cesto vyklopte na pomúčenú dosku a rukami 
prepracujte.  Odkrajujte z cesta kúsky a z každého 
vyvaľkajte valček, z ktorého vytvoríte „S“. 
Judášky nechajte ešte 15 minút kysnúť na plechu 
vyloženom papierom na pečenie a potom ich pečte v 
rúre predhriatej na 200°C. 
Judášky sú hotové, keď sú na povrchu zlatisté. Pečenie 
trvá približne 20-25 minút.
Kým sa judášky upečú, pripravte si zmes na potieranie. 
Zmiešajte rozpustené maslo, rum a med. Horúce 
judášky ihneď po vybratí z rúry štedro potrite medovou 
zmesou.
Video postup Judášky

➢ 4 lyžice rumu
➢ 2 lyžice medu
➢ 50 g 

rozpusteného 
masla
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➢ 500 g hladkej múky 
Babičkina voľba na 
kysnuté cesto

➢ 70 g krupicového cukru
➢ 250 ml mlieka
➢ 1 kocka droždia (42 g)
➢ 2 žĺtky
➢ lyžička citrónovej kôry
➢ 125 g zmäknutého 

masla
➢ 1 uvarený zemiak 

(nastrúhaný)
➢ štipka soli

https://www.youtube.com/watch?v=40VR3RICYC0&list=UUWNtAtdSq-ng9hD7aknjjlQ&index=15
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Mlieko ohrejte na izbovú teplotu, rozdrobte doň droždie

a pridajte cukor. Múku nasypte do misy pridajte soľ, 

zmäknuté maslo, citrónovú kôru, nasrúhanýuvarený zemiak, 

kvások a žĺtka.
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Cesto vypracujte na pružnú hmotu.
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Misu s cestom zakryte utierkou a nechajte kysnúť

na teplom mieste do dvojnásobného objemu asi 60 min.
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Vykysnuté cesto vyklopte na pomúčenú dosku

a rukami prepracujte.
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Odkrajujte z cesta kúsky (24ks) a z každého 

vytvarujte valček, z ktorého vytvoríte „S“.
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Judášky nechajte ešte 25 minút kysnúť na plechu 

vyloženom papierom na pečenie a potom ich pečte 

v rúre predhriatej na 200°C.



13

Judášky sú hotové, keď sú na povrchu zlatisté. 

Pečenie trvá približne 20-25 minút.
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Pokým sa judášky 

upečú, pripravte si 

zmes na potieranie. 

Zmiešajte rozpustené 

maslo s rumom

a medom.
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Horúce judášky ihneď po vybratí z rúry štedro 

potrite medovou zmesou.
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Dobrú chuť.
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