
Kešu „mug“ 

 
2 lžíce cukru 
1 vejce 
3 lžíce hladké mouky 
¼ lžičky sody 
1 lžíce mléka 
2 lžíce nahrubo nasekaných oříšků kešu 
 
Postup: 
 
Suroviny smíchejte v jemné těsto a nalijte do hrnečku vymazaného máslem 
a vysypaného moukou. Dejte do mikrovlnky na 1,5 minuty. Po „upečení“ 
polijte karamelem a posypte hrstkou kešu. 
 
 
 
 
 
 
Banánový „mug“ 

½ banánu 
1 lžička cukru 
1 lžíce oleje 
5 lžic hladké mouky 
2 lžíce mléka 
1 vanilkový cukr 
¼ lžičky kypřícího prášku 
kousky hořké čokolády 
 
Postup: 
 
Rozmačkejte banán vidličkou na kaši, přidejte cukr, olej, mléko a ostatní 
suroviny. 
Nakonec vsypte kousky hořké čokolády a dejte do mikrovlnky na dvě 
minuty. 
Dortík můžete posypat moučkovým cukrem a hurá na něj. 
 
 
 



Čokoládový „mug“ 

2 lžíce hladké mouky 
2 lžíce cukru 
¼ lžíce kakaa 
špetka soli 
3 lžíce mléka 
¼ lžičky kypřícího prášku 
2 lžičky rozpuštěného másla 
2 kostičky čokolády dle chuti (hořká, mléčná..) – doprostřed 
 
 
Postup: 
 
Rozpuštěné máslo smíchejte s cukrem do pěny, přidejte ostatní 
ingredience a vymíchejte do těsta. Vlijte do hrnečku, 2 kostičky čokolády 
nechte uprostřed. 
Krásně se při „pečení“ roztaví. Nechte „vlnit“ dvě minuty a svačinka je 
připravená. 
 
 
Citronový „mug“ 

1 bílek (sníh) 
2 lžíce cukru 
Špetka soli 
1 lžička citronové šťávy 
2 lžíce oleje 
1 lžíce bílého jogurtu 
5 lžic hladké mouky 
¼ lžičky kypřícího prášku 
 
Postup: 
 
Bíleh s cukrem vyšlehejte vidličkou do pěny, přidejte ostatní ingredience. 
Hladké těsto vlijte do hrnečku a dejte „vlnit na 2 minuty. Hotový dortík 
můžete přizdobit kysanou smetanou. 
 
 
 
 
 



Malinový „mug“ 

½ hrnku malin smíchejte se ¼ hrnku cukru. Zvlášť si dejte 1/3 hrnku hladké 
mouky se lžící cukru, ½ lžičky sody, 1 lžíci másla a 2 lžíce mléka. Zpracujte 
těsto a dejte na malinovou směs do hrnečku (již nemíchejte). Nechte „vlnit“ 
v mikrovlnce 2 minuty. 
Koláček podávejte se smetanou . 
 
 
Arašídový „mug“ 

1 vejce 
1 lžíce cukru 
2 lžíce arašídového másla 
1 lžíce hladké mouky 
1 lžička kakaa 
¼ lžičky sody 
kousky bílé čokolády 
 
Postup: 
 
Metličkou smíchejte vejce, cukr a arašídové máslo. Poté přidejte ostatní 
ingredience a těsto nalijte do hrnečku. Vložte do mikrovlnky na minutku a 
arašídový zázrak čeká jen na Vás :) . 
 
Karamelový „mug“ 

2 lžíce hladké mouky 
1 lžíce cukru 
1 lžíce kakaa 
¼ lžičky sody 
1 vejce 
1 lžíce mléka 
½ lžíce oleje 
1 karamelka (doprostřed) 
 
Postup: 
 
V hrnečku smíchejte vejce s cukrem, přidávejte postupně ostatní suroviny. 
Těsto vlijte do připraveného hrnečku. Doprostřed vhoďte karamelku. Dejte 
karamelový poklad do mikrovlnky na minutu a je hotovo. 
 


