
Citrónová bábovka
Na prípravu budeme potrebovať 

tieto suroviny a pomôcky:

4 vajcia

280 g polohrubej múky

200 g  práškového cukru

1 vanilkový cukor

1 prášok do pečiva

100 ml oleja

100 ml vody

citrónovú kôru z jedného citróna

šťavu z jedného citróna

trošku masla na vymazanie formy

Potrebujeme:

Formu na bábovku, strúhadlo, 

kuchynský miesič na cesto s miskou

(robot) , misku na bielky, varechu



Vajíčka si rozdelíme na žĺtky a 

bielky. Žĺtky si dáme do hlavnej 

misky, v ktorej budeme miešať 

cesto.

Zapnite miesič na strednú rýchlosť.

Do trocha rozmiešaných žĺtkov 

pridáme práškový cukor a vanilkový 

cukor.

Vytvorte pekne premiešanú hmotu.

Spoznáte to podľa toho, že žĺtky 

zblednú.



Opatrne prilievame olej.

Ten sa musí s hmotou pekne 

postupne spojiť.



Môžete pridať rýchlosť miesiča.

Opäť veľmi opatrne a pomaly 

prilievajte citrónovú šťavu.

Keď sa spojí s hmotou, pridajte aj 

postrúhanú citrónovú kôru.

Citrón treba pred strúhaním dobre 

umyť teplou vodou a vysušiť.

Odstránime tak ochranné postreky 

na povrchu kôry.



Teraz do cesta pridáme polohrubú 

múku zmiešanú s práškom do pečiva.

Znížte trocha rýchlosť miesiča. 

Múku pridávajte postupne , aby sa 

stihla s cestom spojiť. 

Striedavo prilievajte aj 100 ml vody.

Hmotu  dobre  premiešajte.

Cesto bude pekne ,,nadýchané“.



V miske, do ktorej sme si odložili 

bielky, vymiešajte hustý sneh. 

Ja bielky vždy trocha posolím 

malou štipkou soli. Sneh sa veľmi 

dobre vymieša a je ,,tuhý“.

Dobrý sneh vám z misky 

nevytečie, je ako obláčik.



Teraz môžete jemne zmiešať 

vyšľahané bielky s vymieseným 

cestom.

Miešajte ručne s varechou.

Nemiešajte dlho, iba hmoty spojte.

Miesič by veľkou rýchlosťou 

spôsobil ,,spadnutie“ bielkového 

snehu a upečená bábovka by nebola 

vzdušná a chutná.

Teraz je čas zapnúť rúru na pečenie 

a predhriať ju na 170 stupňov 

Celzia.



Bábovkovú formu vymastite 

maslom a posypte troškou múky.

Ja si takto formu pripravujem hneď 

na začiatku pečenia. Potom neskôr 

sa  nemusíte zdržovať.

Do pripravenej formy nalejte hotové 

cesto.



Cesto sa vám určite podarilo.

Hneď ho dajte upiecť do 

predhriatej rúry, aby vám nekleslo 

na objeme.

Tzv. aby ,,nespadlo“.

Bábovku pečieme pri teplote 170 

stupňov Celzia asi 40 minút. 

Každá rúra pečie inak, dajte pozor, 

aby sa vám táto veľmi chutná 

bábovka nepripiekla. 

Či je bábovka upečená, zistíte, 

keď pred koncom pečenia pichnete 

do cesta čistú špajdľu. Ak na nej 

nie je prilepené cesto, koláčik je 

hotový.



Takto vyzerá hotová bábovka.

Má zlatistú farbu a krásne vonia. 

Môžete ju pocukrovať práškovým 

cukrom. Ak chcete slávnostnú 

bábovku môžete pripraviť ešte 

citrónovú polevu.

Poleva:

2 lyžice citrónovej šťavy vymiešajte 

s 200 g práškového cukru, pridajte 2 

lyžice teplej vody a veľmi dobre 

premiešajte miesičom do biela.

Na bábovke stuhne za niekoľko 

hodín.

Dobrú chuť!


