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V rámci seznamování se s anglicky mluvícími zeměmi jsme si minulý týden upekli koláč, který se připravuje 
hlavně na jaře a často se peče v období velikonoc – CARROT CAKE  čili MRKVOVÝ KOLÁ Č. 
 
Ze začátku jsme se sice dvakrát polekali (jednou při kontrole surovin – některé nám chyběly - a podruhé při 
pohledu na už zamícháné velmi mokré těsto, které vůbec nevypadalo jako něco, co by se v budoucnu mělo 
dát krájet), ale výsledek byl nakonec voňavý a velmi chutný. 
 
Pokud byste si ho chtěli upéct doma, tady je recept a přejeme dobrou chutˇ! 
 
Ingredients                                                                     Suroviny 
 
6 cups grated carrots                                       6 šálků strouhané mrkve 
1 cup of brown sugar                                       1šálek třtinového cukru 
1 cup of raisins                                                1 šálek rozinky 
4 eggs                                                              4 vejce 
1  ½  cup of white sugar                                  1 ½  šálku bílého cukru 
1 cup of vegetable oil                                      1 šálek rostlinného oleje 
2 teaspoons of vanilla extract                          2 čajové lžičky vanilkového extraktu  
1 cup of crushed pineapple                             1 šálek drobně nakrájených kousků ananasu 
3 cups all-purpose flour                                  3 šálky hladké mouky 
1 ½  teaspoons baking soda                            1 ½ čajové lžičky jedlé sody 
1 teaspoon of salt                                            1 lžička soli 
4 teaspoons of ground cinnamon                    4 lžičky mleté skořice 
1 cup of chopped walnuts                               1  šálek nasekaných vlašských ořechů  
                                                                            (lze vynechat)   
 
Ve velké míse smícháme mrkev, ananas, rozinky, vanilkový extrakt a oba cukry.  
Pak necháme chvíli odstát.  
V další míse smícháme mouku, jedlou sodu, sůl a skořici.  
Nakonec v další nádobě vyšleháme vejce do pěny a poté do nich po částech vmícháme olej. 
Do mrkvové směsi postupně vmícháme vajíčka s olejem a pak postupně zapracujeme mouku s přísadami.  
Směs vlijeme do vymaštěné a vysypané formy.  
Pečeme v troubě předehřáté na 170 stupňů asi 45 až 50 minut.  
Ke konci doporučujeme přikrýt alobalem, abychom předešli příliš upečenému povrchu.   
Koláč můžeme také pokrýt hustou zakysanou smetanou/žervé nebo ledovat a dát vychladit.  



 
 


