
Návrat k tradíciám 
 

 

Na jar 2022 Nadácia Henkel Slovensko v spolupráci s Centrom pre filantropiu vyhlásila 

4. ročník grantového programu Henkel Slovensko seniorom. Tento program je 

zameraný na zvyšovanie kvality života seniorov v zariadeniach sociálnych služieb, ako 

aj seniorov v domácnostiach a podporovať vytváranie podmienok na ich zmysluplné 

trávenie voľného času. 

 

 

Zo 125 projektov odborná hodnotiaca komisia vybrala a podporila 80 projektov 

v celkovej sume 45 000€. Medzi nimi bolo aj naše Zariadenie pre seniorov s projektom, 

ktorý nesie výstižný názov: „Návrat k tradičným ľudovým remeslám“. Získali sme 

finančný príspevok vo výške 760,00€, ktorý sme použili na zakúpenie dvoch domácich 

elektrických oblátkovačov s príslušenstvom. 

 

 

Kedysi sa piekli vianočné oblátky v kláštoroch, neskôr sa tejto úlohy zhostili učitelia, 

ktorí ich piekli pre celú dedinu. V rodinách sa recepty aj s nástrojmi na ich pečenie 

odovzdávali medzi generáciami. Pamätáte si na vôňu, vďaka ktorej ste sa vrátili na 

miesto, alebo do času, kedy ste prežívali pocit šťastia a bezpečia? Vôňu, ktorá vás 

dokáže vrátiť do minulosti oveľa intenzívnejšie než spomienka? 

Presne toto sa nám prihodilo počas prípravy a pečenia oblátok, ktorých vôňa nás v 

momente preniesla do detských čias. Presnejšie do kuchyne starej mamy, ktorá počas 

dlhých zimných večerov vypekala vianočné oblátky takmer pre celú dedinu a my sme 

jej pod stolom tajne vyjedali „nepodarky“.  

 

Ako sa piekli oblátky v minulosti? Hoci cesto bolo veľmi jednoduché – len voda, múka 

a vajíčko, bez príchutí, samo pečenie už také jednoduché nebolo. Cesto prskalo, 

praskalo. Buď nebolo dobre vymiešané, alebo oblátky boli tvrdé, alebo hrubé. Bolo ho 

treba nechať odstáť, trafiť správnu hustotu. Museli sa vychytať všetky chybičky. 



Samotné pečenie oblátok bolo naozaj veľké umenie, pretože sa piekli v špeciálnych 

oblátkovniciach, ktoré pripomínali železné kliešte. Tie boli ťažké a piekli sa na peciach, 

ktoré sa nedali regulovať. Až v polovici 20. storočia výroba ako aj používanie 

oblátkovnic v klasickej podobe zanikla. Nahradili sa modernejšími nástrojmi – 

domácimi oblátkovačmi, vďaka ktorým sa môže  táto krásna a chutná tradícia aj 

naďalej odovzdávať z generácie na generáciu. 

Na vlastnej koži sme sa presvedčili, že samotné pečenie oblátok pôsobí na človeka 

upokojujúco a prispieva k pohodovej atmosfére. Ich vlastná príprava dáva človeku 

priestor, aby si vychutnal pomalý proces pečenia a tešil sa z toho, že tvorí niečo 

hodnotné. Najskôr sme si pripravili  podľa domáceho receptu vhodné cesto. A išli sme 

vyskúšať nové oblátkovače. Prvé oblátky a ich výrobu nám ukázala naša inštruktorka 

sociálnej rehabilitácie Monika, ktorá toto tradičné ľudové umenie ovláda. Naučila nás 

ko správne naliať cesto na horúcu platňu, ako pomaly zavrieť oblátkovač, aby  nám 

oblátka zostala krásne celá a neporušená, ako zatiahnuť uzatvárací mechanizmus, 

ktorý nám uľahčí prácu. Museli sme sa naučiť, kedy je vhodný čas otvoriť oblátkovač 

a ako oblátku správne podobrať a vybrať z horúcej platne. A samozrejme chcelo to len 

robiť jednu oblátku za druhou. Potom to už šlo ako po masle. 

O pečenie oblátok bol veľký záujem. Niektoré naše seniorky si nové oblátkovače aj 

vyskúšali a svoje upečené oblátky hneď aj okoštovali. Niektoré zatiaľ nenabrali odvahu 

vyskúšať si takéto pečenie a preto radšej celú prípravu a pečenie pozorovali a tešili 

sa, ako to ich kamarátkam dobre ide. Veľa sme sa pri tom nasmiali, porozprávali sa 

o tom, ako sa pieklo v minulosti, vymenili si rôzne recepty na prípravu slaných 

a sladkých oblátok. Vyskúšali sme  rôzne druhy múk, napr. špaldovú, chlebovú, či 

dokonca viaceré alternatívy mliek – ryžové a sójové.  

Zatiaľ sme piekli len slané oblátky, pretože o pár dní budeme mať posedenie pri živej 

hudbe a oblátky budú súčasťou našich slávnostne prestretých stolov. Onedlho tu budú 

vianočné sviatky. Predvianočné obdobie si určite spestríme pečením vianočných 

oblátok a trubičiek rôznych príchutí. Okolo nás bude nádherne sladká vôňa, ktorá sa 

bude všade šíriť a vytvorí nám výnimočnú atmosféru prichádzajúcich sviatkov. 

 

 

 



... Inštruktorka Monika vysvetlila postup pečenia oblátok ... 

 

 

... pripravíme si cesto ... 

 



... čajovou lyžičkou nalejeme cesto na horúcu spodnú platňu ... 

 

 

 ... opatrne zatvárame hornú časť oblátkovača ... 

 

 



... váha hornej platne cesto rovnomerne roztlačí, oblátku necháme 

piecť niekoľko sekúnd ... 

 

... upečenú oblátku opatrne odoberieme z pečúcej platne drevenou 

paličkou a odložíme na vyhradené miesto ... 

 



... pečenie oblátok je už v šikovných rukách našich senioriek ... 

 

 



 

 

 



... tí, čo nepiekli aspoň „koštovali“ ... 

 

 

 



 

 

 



... oblátky boli nielen krásne na pohľad ale hlavne chutné a voňavé. 

Slané, syrové, cesnakové či cibuľkové ... 

 

 

Želáme Vám      

Dobrú chuť ! 


