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RECEPTY 
PALAČINKY S OVOCEM 

Co budeme potřebovat : 

Hladká mouka 100g 
1ks vejce 
Špetka soli 
100ml mléka 

Postup : 

1. Ušleháme na řidší těsto.  
2. Na pánvičku dáme olej a jednu naběračku těsta.  
3. Smažíme.  
4. Poté nakonec přidáme ovoce! 
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KOKOSOVÝ DORT 
Co budeme potřebovat : 

SPODNÍ VRSTVA: 
150g mandlí 
75g strouhaného kokosu 
2 lžíce kakaového prášku 
40g kokosového oleje 
2ks vejce 

KOKOSOVÁ VRSTVA: 
150g mletého kokosu 
250-300 ml kokosového mléka (bude potřeba přispůsobit tak, aby hmota byla krémová, 
nikoli příliš tekutá ani příliš hustá)                                                                                                                                                                                                                                   
40g kokosového oleje 
vanilková esence 

ČOKOLÁDOVÁ VRSTVA: 
150g čokolády bez přidaného cukru (nebo 100g raw kakaa a 80g kakaového másla) 
1 lžíce kokosového oleje 
stévie podle chuti 

Tip: Pokud chcete vytvořit prostřední vrstvu krémovjejší a sladší, použijte dvojité množství 
kokosu (300g) a poté pomixujte. Bude však potřeba přidat více kokosového mléka (celkem 
CCA 600-700 ml) a lžíci kokosového oleje, tak aby směs byla krémová, nikoli příliš hustá ani 
příliš tekutá. 
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Postup : 

SPODNÍ VRSTVA: 
1. Troubu předehřejte na 150°C. 
2. Mandle, kokos a kakaový prášek vložte do mixéru a společně mixujte, dokud  
 mandlí nevznikne jemná moučka. 
3. Do směsi z mandlí, kokosu a kakaa přidejte vejce a kokosový olej a vše důkladně  

 promíchejte. 
4. Vzniklé těsto vložte do dortové formy vyložené papírem na pečení (20-22 cm  
 průměr). 
5. Pečte 20 minut a poté nechte vychladnout. 
                                                                                                                       

KOKOSOVÁ VRSTVA: 
1. Kokos, kokosové mléko, vanilku, kokosový olej a stévii vložte do menšího hrnce 
2. Vše důkladně promíchejte a na středním plameni pomalu zahřívejte. 
3. Vzniklé kokosové těsto vložte na vychladlou spodní vrstvu a pomocí lžíce ho opatrně 

 přimačkávejte a tvarujte. 
4. Koláč vložte na pár hodin do lednice (nebo na hodinu do mrazáku). 

ČOKOLÁDOVÁ VRSTVA 
1. Ve vodní lázni rozehřejte čokoládu bez cukru (popř.kokosové máslo s kakaovým  

 práškem a stévií) společně s kokosovým olejem. 
2. Rozehřátou čokoládu nechte alespoň 10minut vychladnout (čokoláda by měla být  

 trochu hustší, tak aby nestékala po krajích koláče). 
3. Poté koláč od prostředku po kraje opatrně potřete čokoládou. 
4. Koláč nechte v ledničce vychladit dokud čokoládová vrstva neztuhne. 
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MRKVOVÁ BÁBOVKA 
Co budeme potřebovat : 

2ks vejce 
2 lžíce agávové sirupu 
2 hrnky žitné mouky 
4 velké syrové mrkve nastrouhané, 
3/4 slunečnicového oleje, 
1 hrnek nasekaných vlašských ořechů  
2 lžičky bio prášku do pečiva, 1 hrnek sušených brusinek 
2 lžíce skořice, 1 hrnek slunečnicových semínek 
Marmeláda z mandlí na potření 

Postup : 

1. Ve velké míse rozšleháme vejce spolu s agávovým sirupem 
2. Postupně vmícháme všechny ostatní ingredience až se všechno propojí.  
3. Troubu rozehřejeme na 180 stupňů. 
4. Těsto vlijeme do předem vymazané bábovkové formy. 
5. Dáme péct do trouby na 30 minut.  
6. Teplotu stáhneme na 160 stupňů a pečeme ještě 15 až 20 minut.  
7. Necháme vychladnout, 

poté vyklopíme a ozdobíme 
marmeládou z mandlí. 
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KŘÍŽALY 
Co budeme potřebovat : 

Jablka 

Postup : 

1. Nakrájíme jablka na malé tenké plátky 
2. Usmažíme kousky 

�7



FITNESS KINDER MLÉČNÝ ŘEZ 
Co budeme potřebovat : 

4ks vejce 
3 lžíce kakaa 
1 lžíce bramborového škrobu 
2 lžíce medu 

Postup : 

1. Žloutky vyšleháme spolu s medem do tuhé pěny.  
2. Přidáme kakao a škrob (škrob přidávat nemusíte – já jsem zkoušela i se škrobem i bez 

 škrobu. Rozdíl byl pouze ve velikosti piškoty – bez škrobu byla trochu tenčí).  
3. Nakonec přimícháme ušlehaný sníh z bílků a jemně vařečkou promícháme. 
4. Těsto navrstvíme na větší plech na pečení v tenké vrstvě a dáme péct do předem  

 vyhřáté trouby.  
5. Pečeme při teplotě 220 stupňů cca 12 minut.  
6. Upečené těsto necháme vychladnout a překrojíme na polovinu. 
7. Tvaroh utřeme s medem, pokud chceme mít jistotu, aby nádivka nevytekla. 
8. Přidáme jednu lžičku želatiny, kterou rozpustíme ve dvou lžících horké vody.  
9. Plát potřeme náplní, zakryjeme druhým plátem.  
10. Nádivku pěkně uhladíme po krajích a odložíme do lednice.  
11. Nakrájíme na obdélníky a papáme.  
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BOUNTY KOLÁČ 
Co budeme potřebovat : 

150g mandlí 
75g strouhaného kokosu 
2 lžíce kakaa 
40g kokosového oleje 
2ks vejce 
150g čokolády 
1 lžíce kokosového oleje, stévie podle chuti. 
150g kokosu, 250-300 ml kokosového mléka 
40g kokosového oleje a vanilková esence. 

Postup : 

SPODNÍ VRSTVA 
1. Troubu předehřejte na 150°C. 
2. Mandle, kokos a kakaový prášek vložte do mixéru a společně mixujte, dokud z mandlí 

 nezvnikne jemná moučka. 
3. Do směsi z mandlí, kokosu a kakaa přidejte vejce a kokosový olej a vše důkladně  

 promíchejte. 
4. Vzniklé těsto vložte do dortové formy vyložené papírem na pečení (20-22cm průměr). 
 Pečte 20 minut a poté nechte vychladnout. 
  

KOKOSOVÁ VRSTVA 

1. Kokos, kokosové mléko, vanilku, kokosový olej a stévii vložte do menšího hrnce. 
 Vše důkladně promíchejte a na středním plameni pomalu zahřívejte. 
2. Vzniklé kokosové těsto vložte na vychladlou spodní vrstvu a pomocí lžíce ho opatrně 

 přimačkávejte a tvarujte. 
3. Koláč vložte na pár hodin do lednice (nebo na hodinu do mrazáku). 
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ČOKOLÁDOVÁ VRSTVA 

1. Ve vodní lázní rozehřejte čokoládu bez cukru (popř. kokosové máslo s kakaovým  
 práškem a stévií) společně s kokosovým olejem. 

2. Rozehřátou čokoládu nechte alespoň 10 minut vychladnout (čokoláda by měla být  
 trochu hustší, tak aby nestékala po krajích koláče). 

3. Poté koláč od prostředku po kraje opatrně potřete čokoládou. 
 Koláč nechte v ledničce vychladit dokud čokoládová vrstva neztuhne. 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AVOKÁDOVÉ LANÝŽE 
Co budeme potřebovat : 

Na 20 – 25 lanýžů 
2 zralá avokáda 
2 lžíce kokosového oleje 
1/2 hrnku nepraženého kakaového prášku 
2 lžíce kokosového krému 
1 lžíce rumu (lze vynechat) 
1/2 hrnku sekaných ořechů – lze použít lískové 
vanilkový extrakt 

Postup : 

1. Všechny ingredience kromě sekaných ořechů vložte do nádoby mixéru a mixujte,  
 dokud se nevytvoří hladká hmota.  

2. Vzniklou hmotu přendejte do misky, překryjte fólií a vložte alespoň na 1 hodinu do  
 lednice. 

3. Ze ztuhlé hmoty tvarujte lanýže o průměru 2–3 cm, které následně obalte v   
 nasekaných ořeších. 

4. Hotové lanýže vložte na 15 minut do lednice a poté podávejte. 
5. Skladujte v lednici. 
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PISTÁCIOVÉ TARTALETKY S VANILKOVÝM KRÉMEM 
Co budeme potřebovat : 

Na 2 tartaletky o rozměru 20 x 8 cm 
1 hrnek mletých pistácií 
1 hrnek strouhaného bio kokosu 
1ks vejce 
vanilková esence 
Náplň 
100 g mascarpone 
100 ml kvalitní smetany na šlehání (Ježkův statek) 
vanilkový extrakt 
lesní plody 
máta 
nasekané pistácie 
(místo mléčných výrobků lze použít stejné množství kokosového krému) 

Postup : 

1. Troubu předehřejeme na 180°C.  
2. Pistácie vložíme společně s kokosem do mixéru a promixujeme.  
3. Poté přidáme vejce, vanilkový extrakt a společně mixujeme dokud se nám nevytvoří  

 pevnější hmota. (Pokud je těsto příliš řídké, je potřeba ho ještě více umixovat.)  
4. Polovinu těsta přendáme do formy a pomocí prstů ho přimačkáváme ke dnu a ke  

 stranám formy.  
5. Pomocí vidličky dno tartaletky propícháme. To samé opakujeme s druhou polovinou  

 těsta a druhou formičkou.  
6. Vložíme do trouby a pečeme po dobu 10 – 12 minut.  
7. Hotovou tartaletku necháme vychladnout. 
8. Mezitím si připravíme krém tak, že do misky vložíme mascarpone, vanilku a   

 promícháme.  
9. Ve vyšší nádobě ušleháme smetanu do šlehačky a poté ji opatrně přimícháme do  

 mascarpone.  
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10. Hotové a vychladlé tartaletky poté plníme krémem, ozdobíme lesními plody, mátou 
 a nasekanými pistáciemi 

11. Překryjeme a vložíme alespoň na 2 hodiny do lednice. 
12. Podáváme vychlazené 
Skladujeme po dobu max. 5 dní v lednici. 

Tip: Tartaletky jsou nejlepší 
uleželé, proto je nejlepší je 
připravit den před 
konzumací. 
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ENERGY KULIČKY 
Co budeme potřebovat : 

Rozinky 
Strouhaný kokos 
Kokosový olej 
Slunečnicová nebo jiná semínka 
Oříšky 
Kakao 

Postup : 

1. Vše smícháme (kromě kakaa). 
2. Rozmixujeme.  
3. Kuličky obalíme v kakau nebo kokosu. 
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ŽELÉ V ČOKOLÁDĚ 
Co budeme potřebovat : 

5 lžic želatiny 
80 g čokolády 
250 g mražených malin 
1 hrnek domácího malinového kefíru 
Na ozdobení: okvětní lístky růží, mletá skořice 

Postup : 

1. Do menšého hrnce přidáme maliny a vodu a na plamenu zahříváme dokud   
 nezměknou.  

2. Odstavíme a pomocí tyčového mixéru rozmixujeme a vrátíme na mírný plamen zahřát. 
3.  Po lžících přisypáváme a průběžmně vmícháváme želatinu, dokud se ve směsi   

 nerozpustí. 
4. Vzniklou směs poté vlijeme do formy.  
5. Vložíme do lednice na 45 - 60 minut.  
6. Rozehřejeme čokoládu, kterou necháme pár minut vychladnout, aby se želatina  

 nerozpustila.  
7. Ztuhlou želatinu nakrájíme na 3 x 3 cm, ty poté pomocí 

 lžíce namáčíme v rozehřáté čokoládě.  
8. Následně vyskládáme na papír na pečení.  
9. Povrch s čokoládou poté posypeme růžovými lístky a  

 necháme ztuhnout.  
Skladujeme max. 7 dní v lednici. 
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POMERANČOVÉ SUŠENKY 
Co budeme potřebovat : 

6 lžic (140 g) ořechového másla (já použila domácí mandlové máslo) 
1 větší vajíčko od šťastné slepičky 
Vanilkový extrakt 
2 (180 g) hrnky mletých lískových ořechů 
½ lžičky jedlé sody 
Špetka soli 
½ lžičky skořice 
¼ lžičky zázvoru 
1 lžička perníkového koření 
1 vrchovatá lžíce najemno nastrouhané mrkve 
1 lžička čerstvé nastrouhané kůry z bio pomeranče 

Na zdobení: 60 g vysokoprocentní čokolády, pomerančová kůra z bio pomeranče 

Postup : 

1. Troubu předehřejme na 175°C.  
2. Ve středně velké míse smícháme máslo s vejcem a vanilkou.  
3. V další míse smícháme najemno namleté lískové ořechy, sodu, sůl a koření.  
4. Přidáme mrkev a pomerančovou kůru a vše promícháme.  
5. Následně smícháme směs z vejce a másla se směsí z ořechů. 
6. Pomocí rukou tvarujeme kuličky z množství těsta odpovídající jedné polévkové lžíci. 
7. Koule poté vyskládáme na plech vyložený papírem na pečení a pomocí prstu nebo  

 lžíce kuličky jemně přimáčkneme k plechu tak, aby byly cca 1 cm vysoké.  
8. Vložíme do trouby a pečeme 10 – 15 minut.  
9. Mezitím si ve vodní lázni rozehřejeme čokoládu.  
10. Hotové sušenky necháme úplně vychladnout a poté je z poloviny namáčíme z v  

 čokoládě.  
11. Na závěr čokoládovou část posypeme pomerančovou kůrou.  
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12. Sušenky poté necháme alespoň 5 dní odležet v lednici. 
Skladujeme v suchu a chladu. 
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BANÁNOVÉ SUŠENKY 
Co budeme potřebovat : 

Mléko 300ml 
Hladká mouka 100g 
Prášek do pečení 1 pytlík 
Vanilové aroma podle chuti 
Citrónová kúra podle chuti 
Ovesné vločky 100g 
Tvaroh 
Med 2 lžičky 
Banán 2 kusy 
Strouhaný kokos 20g 

Postup : 

1. Vše smícháme a vymodelujeme do libovolného tvaru. 
2. Dáme péct na 180°C  a pečeme 20 minut. 
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RICCOTTOVÝ KOLÁČ 
Co budeme potřebovat : 

400g ricotty 
125g lučiny 
2 lžíce kokosového oleje (rozehřátého) 
1 lžíce šťávy z citrónu 
2 lžíce mouky 
2 vejce 
stévie 
lesní plody 

Postup : 

1. Troubu předehřejeme na 160°C. 
2. Ve větší míse smícháme všechny ingredience, dokud 

se nám nevytvoří hladký krém. 
3. Směs poté vlijeme do formy . 
4. Vložíme do trouby a pečeme 30 – 35 minut. 
5. Hotovou placku vložíme na alespoň 1 hodinu do  

 lednice. 
6. Ozdobíme čerstvým ovocem, oblíbeným ořechovým 

 máslem nebo domácí nutellou.  
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CHEESECAKE BROWNIES 
Co budeme potřebovat : 

  Brownies vrstva: 
         ¾  hrnku mandlové mouky 
         ½ hrnku kokosové mouky 
         4 vejce 
          Špetka himalájské soli 
          ½ lžičky kypřícího prášku z vinného kamene 
          3 lžíce kakaového prášku 
          Vanilková esence 
          Sladidlo podle chuti 
          ½ hrnku horké vody 
         50g kakaové hmoty (nebo čokolády bez přidaného cukru) 
         150g  másla 
          
  Cheesecake vrstva: 
         200g cream cheese nebo lučiny 
         vanilková esence 
         sladidlo podle chuti 
         1 vejce 

Postup : 

1. Troubu předehřejeme na 170°C. 
2. Nádobu o průměru 23 cm vyložíme pečícím papírem. 
3. Do misky vlijeme horkou vodu, přidáme kakao, sladidlo a vanilkovou esenci a vše  

 společně promícháme. 
4. Do horké směsi přidáme kousky kakaové hmoty a másla a mícháme,dokud  se hmota 

 nerozteče. Poté přidáme vejce a vše opět důkladně promícháme. 

�20



5. Ve větší nádobě smícháme mandlovou mouku, kokosovou mouku, kypřící prášek a  
 špetku soli, poté přidáme hotovou čokoládovou směs a vše znovu dobře    
 promícháme. 

6. Vzniklé těsto vlijeme do připravené nádoby na pečení. Pokud chcete na povrchu  
 brownies vytvořit “víry,” schovejte si půl hrnku brownies těsta, které do formy vlijete až 
                

 na cheesecake vrstvě 
7. Do menší misky vložíme lučinu, vanilkovou esenci, vejce a sladidlo a vše mícháme,  

 dokud se nám nevytvoří hladký krém. 
8. Vzniklou cheesecake vrstvu rovnoměrně rozprostřeme po brownies vrstvě. Poté  

 pomocí lžíce přidáme zbývající těsto na brownies a pomocí špičky nože vytvoříme  
 “víry.” 

9. Vložíme do trouby a pečeme 35 – 40 minut. Propečenost kontrolujeme pomocí špejle. 
10. Hotové brownies necháme vychladnout a poté podáváme. 
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MÜSLI TYČINKA 
Co budeme potřebovat : 

100g datlů 
100g sušené brusinek 
1 polévkové lžíce kokosu 
100g nesolené arašíd 
50g rosinek 
50g ovesných vloček 
50g sezamových semínek 
3 polévkové lžíce medu 

Postup : 

1. Dáme předem do vyhřáté trouby na 100° po dobu 10-15 minut. 
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SUŠENKY Z BANÁNŮ 
Co budeme potřebovat : 

2kg zralých banánů 
100g jemných ovesných vloček 

Postup : 

1. Pečeme při teplotě100° 15 minut 
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MANDLOVÉ SUŠENKY S RÝŽOVOU MOUKOU 
Co budeme potřebovat : 

1 hrneček mandlových plátků 
2 hrnečky ovesných vloček 
1,5 hrnečku rýžové mouky 
¾ hrnečku rýžového sirupu 
150g rozpuštěného másla 
sůl 
2 polévkové lžíce chia semínek 

Postup : 

1. Vše smícháme. 
2. Tvoříme placičky na plech vyložený papírem na pečení. 
3. Pečeme zhruba 20 minut při 140°C. 
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JAHODOVÝ DORT BEZ CUKRU 
Co budeme potřebovat : 

Korpus: 
 1,5 hrnku mandlové mouky (nebo mletých mandlí) 
 1 hrnek mletého kokosu 
 1 lžička kypř. prášku z vinného kamene 
 1 lžička jedlé sody 
 vanilkový extrakt 
 1/2 hrnku změklého másla 
 2 vajíčka od šťastných slepiček 
 1 hrnek kokosového mléka 
 Špetka himalájské soli 

Krém: 
 400 g zakysané smetany bez škrobu (pokojové teploty) 
 2 lžíce želatiny (Great Lakes) 
 30 g změklého másla 
 1 menší meruňka (na oslazení krému, lze bez) 
 Vanilkový extrakt 

Vrchní vrstva: 
 1 kg jahod (část na pokladení dortu, zbytek na želatinu) 
 1 meruňka 
 1 lžíce šťávy z citronu 
 6 lžic želatiny (Great Lakes) 

Postup : 

1. Troubu předehřejeme na 175°C.  
2. V míse smícháme mandlovou mouku, kokos, kypřící prášek z vinného kamene, jedlou 

 sodu a sůl.  
3. Přidáme vejce, máslo, mléko a vanilku a vše důkladně promícháme.  
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4. Hotovou směs vlijeme do formy na dort vyložené papírem na pečení.  

5. Pečeme 25 – 30 minut. Propečenost kontrolujeme špejlí.  
6. Korpus vyndáme a necháme vychladnout. 
7. Mezitím v míse smícháme zakysanou smetanu s máslem, přidáme nakrájenou   

 meruňku a směs promixujeme.  
8. Dno misky naplníme vlažnou vodu, poté ji rovnoměrně posypeme želatinou a   

 necháme ji nasát vodou.  
9. Želatinu vmícháme do směsi, přidáme vanilku a vše promícháme. (smetana nesmí být 

 studená z ledničky, jinak nepujde želatina rozmíchat v krému).  
10. Pokud je krém příliš tekutý, vložíme ho na pár minut do ledničky ztuhnout.  
11. Pravidelně kontrolujeme, aby nám krém neztuhl příliš. 
12. Krém poté rozprostřeme na korpus.  
13. Jahody rozpůlíme a rovnoměrně vyskládáme povrch krému.  
14. Zbylé jahody nakrájíme a vložíme společně s meruňkou do pánve.  
15. Na mírném plameni prohříváme, dokud ovoce nezměkně.  
16. Mezitím naplníme dno většího talíře vlažnou vodou (popř. dva talíře) a rovnoměrně 

 posypeme želatinou.  
17. Teplé jahody přemístíme do vyšší nádoby a rozmixujeme tak, aby nám vzniklo jemné 

 pyré.  
18. Pyré poté přemístíme znovu do pánve a prohřejeme (nevaříme).  
19. Poté přidáme želatinu a rozmícháme, dokud se želatina nerozpustí.  
20. Hotovou směs necháme vychladnout (tak aby byla vlažná) a poté opatrně vlijeme do 

 dortové formy s korpusem a krémem.  
21. Dort poté vložíme na 3 – 4 hodiny do lednice.  
22. Podáváme ozdobený nasekanými mandlemi a lesními plody. 
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FITNESS TVAROHOVÝ DORT BEZ MOUKY A CUKRU 
Co budeme potřebovat : 

250 g – jemný tvaroh odtučněný 
275 g – hrudkovitý tvaroh odtučněný 
4 lžíce – bílý jogurt 
3 ks – vejce 
1 bal. – Vanilkový pudink 
2 lžíce – kakao 
Ovoce podle chuti 
Aroma nebo sladidlo 

Postup : 

1. Připravíme si suroviny. Jemný a hrudkovitý tvaroh utřeme tyčovým mixérem, přidáme 
 4 lžíce bílého jogurtu a vanilkový pudink. Když máme hmotu dobře vyšlehanou,  
 postupně přidáváme jedno vajíčko po druhém a za každým důkladně utřeme.   
 (Můžeme přidat aroma, případně sladidlo) 

2. Výslednou hmotu rozdělíme na 2 části (jednu větší, druhou menší) a do menší   
 přidáme 2 lžíce kakaa. 

3. Připravíme si kulatou formu na pečení s průměrem 18 cm a vyložíme ji papírem. 
4. Začneme vrstvit těsta. Těsta vrstvíme střídavě do středu formy. Začínáme bílým a  

 pokračujeme dokud nemineme obě těsta. Na vrch poklademe ovoce podle chuti a  
 dáme péct do předem vyhřáté trouby. 

5. Nejprve pečeme při teplotě 175 stupňů cca 20 minut. Po uplynutí doby teplotu   
 snížíme na 150 stupňů a pečeme dalších 30   minut. 

6. Upečený koláček vyjmeme a necháme zcela   vychladnout.  
Skladujeme v lednici 
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TVAROHOVÝ DORT BEZ CUKRU    
Co budeme potřebovat : 

250g jemného odtučněného tvarohu 
275g hrudkového odtučněného tvarohu 
4 lžíce bílého jogurtu 
3 vejce 
1 balení vanilkového pudinku 
2 lžíce kakaa 
Ovoce podle chuti 

Postup : 

1. Jemný a hrudkovitý tvaroh utřeme tyčovým mixérem. 
2. Přidáme 4 lžíce bílého jogurtu a vanilkový pudink.  
3. Když máme hmotu dobře vyšlehanou, postupně přidáváme jedno vajíčko po druhém 

 a za každým důkladně promícháme. 
4. Výslednou hmotu si rozdělíme na 2 části, jednu větší a jednu menší.  
5. Do menší přidáme 2 lžíce kakaa. 
6. Připravíme si kulatou formu na pečení o průměru 18 cm a vyložíme ji papírem. 
7. Začneme vrstvit těsta. Těsta vrstvíme střídavě do středu formy. Začínáme bílým a  

 pokračujeme dokud nemineme obě těsta.  
8. Na vrch pokládeme ovoce podle chuti a dáme péct do předem vyhřáté trouby. 
9. Nejdříve pečeme při teplotě 175 stupňů cca 20 minut.  
10. Po uplynutí doby teplotu snížíme na 150 stupňů a pečeme dalších 30 minut. 
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SKOŘICOVÉ KEŠU SUŠENKY 
Co budeme potřebovat : 

Na 15 ks sušenek 
1 hrnek mletých kešu (lze použít i mandlovou mouku) 
Špetka soli 
3/4 lžičky jedlé sody 
1 lžička skořice 
Vanilkový extrakt 
½ hrnku kešu másla 
½ lžíce kokosového oleje 
  
Čokoládová náplň 
 25 g vysokoprocentní čokolády 
 10 g kakaového másla 
 2 lžičky kešu másla 

Postup : 

1. Troubu předehřejeme na 175°C.  
2. Ve větší míse smícháme společně kešu, sůl, jedlou sodu a skořici. 
3. Poté přidáme vanilku, kešu máslo a kokosový olej a pomocí rukou propracujeme tak, 

 aby se nám všechny ingredience spojily. 
4. Poté těsto vložíme na 15 minut do lednice, aby se s ním lépe pracovalo. 
5. Z těsta odebereme vždy množství odpovídající jedné lžíci, ze kterého pomocí rukou  

 vytvoříme kuličku. 
6. Stejným způsobem zpracujeme i zbývající těsto. 
7. Hotové kuličky vyskládáme na plech vyložený papírem na pečení. 
8. Prstem jemně přimáčkneme kuličku k plechu a koncem vařečky do jejich prostředku  

 uděláme důlky, které po upečení budeme plnit čokoládou.  
9. Sušenky vložíme do předem vyhřáté trouby a pečeme po dobu 8 – 10 minut.  
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10. Mezitím si ve vodní lázni rozehřejeme čokoládu společně s kakaovým a kešu   
 máslem. 

11. Nádobu s čokoládou odstavíme z vodní lázně a mícháme, dokud se nám nevytvoří  
 hladká hmota.  

12. Vzniklou čokoládovou směs necháme vychladnout tak, aby nebyla příliš tekutá a ze 
 sušenek nevytékala (jakmile začne čokoláda tuhnout, je potřeba pracovat rychle, jinak 

  ztuhne příliš a bude potřeba ji znovu rozehřát).  
13. Hotové sušenky vyndáme z trouby a necháme úplně vychladnout (sušenky nesmí být  
 teplé, jinak se čokoláda bude roztékat).  
14. Poté pomocí malé lžičky (nebo zdobícího pytlíku) plníme důlky sušenek čokoládou.  
15. Hotové sušenky dáme ještě na 10 – 15 minut do lednice ztuhnout a poté podáváme. 
Sušenky skladujeme v lednici. 
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ŠPALDOVÉ SUŠENKY 
Co budeme potřebovat : 

300g špaldové mouky hladké 
200g másla 
100g rýžového sirupu 
1 hrst vlašských ořechů 
1 lžička kakaa 
1 lžička skořice (raději ale méně) 

Postup : 

1. Vše smícháme dohromady a uděláme kuličky,  
2. Na plechu je přitlačíme vidličkou.  
3. Pečeme na 180°C max. 15minut. 
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RECEPT NA JAHODOVÝ KOLÁČ 
BEZ CUKRU 

Co budeme potřebovat : 

1 hrnek bílého jogurtu 
1 hrnek a půl polohrubé mouky 
1/2 hrnku tvarohu 
1 prášek do pečiva 
2 vajíčka 
Jahody 
Želatina 

Postup : 

1. Těsto si připravíme z mouky, prášku do pečiva, vajec, tvarohu a bílého jogurtu. 
2. Jahody můžeme rozmixované nebo rozmačkané přidat už do těsta.  
3. Těsto nalijeme do vysypané a vymazané formy. 
4. Poté už stačí jen upéct, nechat vychladit, poklást jahodami, zalít želatinou a můžeme si  
 pochutnávat na koláči bez cukru. 
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RECEPT NA TĚSTO NA PIZZU 
Co budeme potřebovat : 

1 lžíce soli 
1 lžíce olivového oleje 
0,5kg hladké mouky 
1 kostka droždí  
2,5 dl studené vody 
0,25 hrníčku mléka 

Postup : 

1. Nasypeme 0,5kg hladké mouky, přilijeme olivový olej a přidáme sůl.  
2. Přilijeme vodu.  
3. Do hrníčku nalijeme mléko, přidáme droždí. 
4. Počkáme cca. 5min.  
5. Nalijeme mléko s droždím do mísy a počkáme 40min. než těsto vykyne.  
6. Po 40min. těsto rozdělíme na dvě poloviny a z každé vyválíme tenkou placku (okraje  

 můžeme vyvýšit).  
7. Potřeme kečupem nebo rajským protlakem pak přisypeme nastrouhaný sýr (nejlépe  

 mozzarellu) a přidáme přísady podle chuti.  
8. Po přidání přísad dáme pizzu péct na 185 stupňů (v plynové troubě cca 10-15 min., v 

 horkovzdušné cca 5-8min.)
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