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Unit 13 – Te, W – exercises, revision 

Special vocabulary: 

 At a café - dialogues 

 Ingredients, methods – podklady na 

odbornou lexiku 

 Recipes – Carrot cake, borůvkové dortíky 

                  

 

A: Carrot cake: překlad do ČJ 

Ingredients: 

A: For the base: 

100 g brown sugar                                            1 tsp cinnamon 

1 large ripe banana                                            100 g grated carrot 

50 g chopped walnuts                                        125 ml oil 

4 eggs 

225 g plain flour 

2 tsp baking powder 

½ tsp baking soda 

 

B: For the frosting: 
250 g cream cheese 

2 tbsp lemon juice 

3 tbsp icing sugar 

 

Method – the base  
1. Heat the oven to 150 °C 

2. Line a 20 cm (10cm deep) cake tin. 

3. Mix the flour, baking powder, soda and cinnamon and stir in the sugar. 

 

4. Beat the eggs, mix them with the oil and add to the flour mixture. 

 

5. Stir in the carrot and fold in the mashed banana together with the walnuts. 
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6. Spoon the mixture into  the cake tin, put the tin into the oven  and bake for 

about 1 hour and 30 minutes. 

 

7. After baking remove the tin from the oven. 

 

Method – the frosting 
1. Beat the cream cheese and sugar with lemon juice until soft and creamy. 

 

2. Chill the mixture until it´s thick – but spreadable. 

 

When the cake is cold and the frosting is thick, spread the thick layer on the top of the 

cake and sides. 

 

You can decorate the cake with the marzipan carrots. 

Slovní zásoba: 

Ripe – zralý 

Chopped  - nasekaný 

Frosting  - poleva 

Cream cheese – tvarohový sýr 

Line – vyložit (obložit) pečícím papírem 

Fold – vmísit, vmíchat 

Chill – vychladit v lednici 

Cool – vychladit mimo lednici 

The frosting is thick – poleva je ztuhlá 

A thick layer – tlustá vrstva 

Spread – rozetřít 

Spreadable – roztíratelný 
 

 

Tzv. mrkvový dort (nebo chcete-li ‘koláč’) je velice populární hlavně 

v Americe a Velké Británii, kde ho můžete koupit balený v supermarketu a 

čerstvý v pekárnách a kavárnách (poslední dobou se dá objednat 

i v kavárnách u nás). 

Mrkev se používá jako sladidlo od středověku (kdy byla klasická sladidla 

nedostupná a drahá). Mrkvový dort se pak vrátil ‘na scénu’ za druhé 

světové války, kdy byl zaveden přídělový systém na potraviny. Dort byl 



jednoduchý a levný. V dnešní době jsou sice dostupné všemožné přísady, 

ale mrkvový dort je pro svoji chuť a jednoduchost stále velice oblíben. 

Má mnoho různých podob (pokud jde o přísady i formu). Může se také 

připravovat suchý, s polevou, nebo třeba podélně rozkrojen na třetiny a 

potřen marmeládou. Často je zdoben marcipánovými mrkvičkami. 

 
 

B: Borůvkové dortíky – překlad do AJ. 

(počet kusů) 

1. Suroviny na korpus: 

225 g cukru krupice 

87 g hladké mouky 

43 g hrubé mouky 

225 g bílků 

125 g žloutků 

93 g oleje 

60 g kakaa 

 

Postup: 
1. Oddělte bílky a žloutky. 

2. Vyšlehejte bílky s cukrem. 

3. Vyšlehejte žloutky s olejem. 

4. Smíchejte vaječné směsi. 

5. Přidejte moučné směsi s kakaem a vyšlehejte. 

6.  Předehřejte troubu na 200- 220°C. 

7. Vyložte plech pečícím papírem. 

8. Rozetřete směs na plech a pečte 10 -15 minut. 

9. Vyndejte plech z trouby a nechte vychladnout. 

 



2. Suroviny na náplň: 

250 g měkkého tvarohu 

100 g moučkového cukru 

125 g másla 

 

Postup: 
1. Vyšlehejte rozpuštěné máslo s cukrem. 

2. Přidejte tvaroh a znovu šlehejte. 

 

3. Na ozdobení: 

    100 g čerstvých borůvek 

 

1. Použijte vykrajovátko a vykrojte dortíky. 

2. Spojte dva dortíky náplní. 

3. Rozetřete náplň na dortíky. 

4. Ozdobte čerstvými borůvkami. 

 
 

 

 

 

                                     

 


