
Kokosovo-mrkvový koláč 
Recept 



• Dnes jsem si pro vás připravila recept 
na vynikající mrkvovo-kokosový 
koláč. Možná vám tato kombinace zní 
zvláštně, jako mně ze začátků, ale 
mohu říci, že teď je to můj 
nejoblíbenější koláč. Tak jdeme na to. 



Ingredience na těsto:  

• 3 lžíce strouhaného kokosu 

• 5 lžic horké vody 

• 1 lžíce vanilkového aroma nebo cukru  s 
příchutí vanilkového lusku 

• 250 g oloupané mrkve 

• 250 g polohrubé mouky 

• 150 g cukru krupice 

• 60 ml oleje 

• 3 vejce 

• Půlka balení prášku do pečiva 

• Forma + tuk na vymazání(máslo, Hera nebo 
sádlo) + mouka na vysypání 

 

 



Ingredience na polevu: 

• 60 g másla 

• 3 lžíce moučkového cukru 

• 1 a půl lžíce kakaa  

• 2 lžíce horké vody dle hustoty polevy 

Dohotovení: 

• Kokos na posypání 

• Dále můžeme ozdobit kytičkami a nebo 
různými dobrotami dle vaší fantazie 



Ingredience 



Postup: 

• Nejprve si připravíme oloupanou mrkev 
a nastrouháme ji na hrubém struhadle 
do kastrůlku, který můžeme dát na 
sporák. 



• Mrkev v kastrůlku podlijeme 
trochou vody (cca 13 lžic) 
dáme na sporák a necháme 
5 minut podusit. 



• Poté sundáme teplou mrkev ze sporáku 
a hned do ní přidáme 3 lžíce kokosu. 
Kastrůlek s mrkví a kokosem přiklopíme 
a necháme vychladnout. 



• Teď si vezmeme vajíčka, do menší mísy si dáme bílky a do 
větší žloutky. 

• Z bílku a špetky soli si vytvoříme tuhý sníh a dáme ho na 
chvíli stranou. 

Oddělení vajíček 
Vyšlehávání bílku 



• Oddělené žloutky vyšleháme s 
cukrem a horkou vodou. 

• Do žloutku a cukru přidáme 
olej, aroma nebo cukr s 
příchutí vanilkového lusku, 
vychladlou mrkev s kokosem, 
mouku s práškem do pečiva a 
nakonec vyšlehané bílky. Šlehání 

žloutků s 
cukrem. 

Všechny 
ingredience v 
jedné míse 



•Pak vše pořádně promícháme. 

• Těsto pomalu nalijeme do předem 
vymazané formy. 



Těsto ve vymazané 
formě 

Nalévání těsta do 
formy 



• Poté těsto vložíme do předem vyhřáté 
trouby cca na 160C° a pečeme do 
zlatava. 

• Těsto kontrolujeme špejlí, pokud špejle 
bude trošku vlhká, nevadí, těsto je 
krásně měkké, a proto zanechává vlhké 
stopy, ale nesmí být lepkavá od těsta. 

Vkládání těsta do trouby a těsto v troubě 



Kontrola těsta. 



• Až si budeme myslet, že je 
těsto hotové, vyndáme ho z 
trouby a necháme ho 
vychladnout. 



Příprava polevy:  
• V malém kastrůlku si rozpustíme máslo 

nebo Heru. 
• Do vařícího rozpuštěného másla přidáme 

cukr, kakao a důkladně promícháme. 
• Pak po malých částech přidáváme vařící 

vodu a opět mícháme do doby, 
• než nám vznikne tekutá, ale trošku hustá 

poleva. 

Rozpouštění másla 

Přidávání cukru 



Přidávání kakaa: 

Nezpracované kakao 



• Na vychladlý koláč nalijeme hotovou polevu a necháme chvíli 
zaschnout. 



• Po zaschnutí polevy koláč 
posypeme kokosem. Dále ho 
můžeme ozdobit květinami nebo 
různými sladkostmi podle své 
fantazie. Já jsem použila květiny z 
babiččiny zahrádky. 



Hotový koláč 
 

• Hotový koláč je 
vynikající. 
Nejlépe se hodí 
ke svačině a 
kávě. Přeji vám 
dobrou chuť. 


