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“Ži sladko a zdravo,
mysli jednoducho a hravo”

Slávka Hoffmannová
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“Nehľadajme komplikovanosť, tej máme v živote predsa dosť. 
V jednoduchosti je krása.”

Už ako malé dieťa som milovala sladkosti. Chodievala som spolu s mamou na 
nákupy, pretože vždy sa “niečo sladké” ušlo aj pre mňa. Či už to bola nejaké 
čokoládka, keksík, trubičky alebo lízatko. To, čo som v detsve začala, 
pokračovalo aj v dospelosti. Lenže intenzita “sladkého” života sa zvyšovala, čo sa 
odrazilo aj na mojej váhe. A to už príliš “sladké” pre mňa nebolo. V roku 2012 
sme sa s manželom Erikom rozhodli, že chceme svoj život ozdraviť a schudnúť. A 
tak sme postupne prešli na zdravší život, ktorého súčasťou sa stalo aj zdravšie 
mlsanie. Schudli sme, Erik 29 kg, ja 6 kg. Váhu si stále držíme, ale sladkosti 
zostali súčasťou nášho života. Ibaže sme vymenili nezdravé sladkosti, za tie 
zdravšie.

Aj v súčanosti máme mlsný jazyk, ale je o hodne zdravší, ako bol kedysi. Dnes 
používam zdravé ingrediencie a vsádzam na jednoduchosť. Pretože práve  
v jednoduchosti je krása. Preto vznikol aj e-book zdravých dezertíkov, ktoré sú 
pripravené maximálne z 5 ingrediencií. Niekedy si to my, ľudia, príliš 
komplikujeme. ... chudnutie, dezerty, varenie a aj samotný život. Nehľadajme 
komplikovanosť. Tej máme v živote predsa dosť. Ak chceme uspokojiť svoje 
mlsné jazýčky, dá sa to urobiť jednoducho a zároveň aj zdravo. Verím, že tieto 
jednoduché, zdravé a lákavo vyzerajúce dezertíky zjednodušia, osladia a 
spríjemnia váš život tak, ako spríjemnili ten môj.

Slávka Hoffmannová	

                     

“Pravda, ako viete, je to, čo zjednodušuje 
svet, a nie to, čo vytvára chaos.”

Antoine de Saint-Exupéry
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1. 100 ľudí = 100 chutí
To čo chutí mne, nemusí chutiť tebe. Preto, ak zistíš, že niečo nie je podľa 
tvojej chuti, tak to nerob. Urob si to, čo chutí tebe a to, čo robí radosť 
tebe.

2. Každý z nás pozná svoju rúru najlepšie
Každá rúra pečie inak, niektorá je “chytrejšia” a koláč upečie skôr, niektorá 
si zas “dá načas” a pečie si po svojom. Preto ber čas pečenia orientačne. 
Vsaď na to, aby si počas pečenia (apoň počas prvého) mal svoj čas, oči a 
srdce výhradne pre koláč :)

3. Vodu nepočítaj ako ingredienciu
Voda je všetkým dostupná, mámu ku k dispozícii kedykoľvek a 
kdekoľvek. Nemusíš si ju kupovať v obchode, stačí, že otočíme 
vodovodným kohútikom a tento zázrak máme hneď k dispozícii :)

Ako využiť túto knihu naplno
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“Môžete dokázať všetko, keď sa zameriate 
na to, ako svoj cieľ dosiahnuť, namiesto 
premýšľania, prečo to nepôjde.”

Bob Proctor



4. Dopĺňaj recept
Ak si myslíš, že recept vieš ešte viac vylepšiť, pokojne ho prikrášli. 
Vyšperkuj ho tak, ako si myslíš, že bude pre teba alebo tvoju rodinu, 
tým najlepším a najkrajším umeleckým dielom a zároveň aj 
zmyselným pôžitkom a zážitkom. Ak chceš, pokojne doň pridaj 
ďalšie suroviny, nemusíš sa obmedzovať len na 5 ingrediencií. Je to 
akýsi základ, s ktorým môžeš ďalej pracovať. Pamätaj však na jedno 
pravidlo, že niekedy Menej je viac :)

5. Nahrádzaj suroviny
Ak ti niektorá z ingrediencií nevyhovuje (alebo si na ňu alergický), 
nahraď ju niečím iným. Neodsúď recept len kvôli tomu, že niektorá 
zo surovín nie je podľa tvojho gusta. Určite existuje podobná 
surovina, ktorá svojou štruktúrou nahradí tú pôvodnú, pričom chuť 
zostane takmer rovnaká.

6. Slaď podľa vlastnej chuti
Každý máme iný “jazyk” a každý to má rád inak sladké. Niekto má 
rád sladko sladké, niekto menej sladké, a niekto tak akurát. Pokiaľ je 
to možné, ja to mám rada “menej” sladké. Preto, ak si myslíš, že je 
to pre teba málo sladké, doslaď si to viac. Ak je to pre teba príliš 
sladké, nabudúce si recept uprav a doslaď menej :) Aj napriek tomu 
ži sladký život :)

7. Ak náhradzaš sladidlo, nahraď ho (pokiaľ je to možné) 
tekutým sladidlom

V týchto receptoch používam na sladenie med - tekuté sladidlo. 
Používam ho z niekoľkých dôvodov. Má výnimočnú chuť, výnimočnú 
farbu, výnimočné zloženie plné vitamínov, minerálov a prospešných 

látok. Pre mňa je to “Tekuté zlato”. Pokiaľ med nahradíš iným, nie 
tekutým sladidlom, ber ohľad na to, že konzistencia sa týmto zmení 
a výsledok môže byť odlišný od pôvodného receptu. Med môžeš 
nahradiť iným tekutým sladidlom napr. melasou, ryžovým sirupom, či 
skvelým javorovým sirupom. Pokiaľ však chceš aj tak použiť sypké 
sladidlo, dodaj do dezertu naviac trošičku tekutiny, ktorá tým nahradí 
tekutosť medu.

8. Experimentuj
Buď kreatívny a experimentuj. Nemaj strach, uvoľni sa a hraj sa. Tvoj 
výtvor bude perfektný. Keď nie na prvýkrát, tak druhýkrát. Pridávaj, 
odoberaj, upravuj, experimentuj...  Buď ako dieťa, ktoré nerieši, aký 
bude výsledok, ale celou svojou dušou sa oddáva hre. Zameraj sa 
na proces, nie na výsledok. Buď ten, čo vdýchne dušu dezertu. Buď 
ten, čo pospája suroviny svojou láskou a do koláča dá kus seba. 
Pamätaj, že ak 1 recept urobia 2 ľudia, každý z nich bude aj tak 
trochu iný, pretože každý doň dáva kúsok seba. Každý je originál, 
každý je výnimočný.

9. Zabávaj sa, usmievaj sa a maj radosť :)
Počas prípravy dezertu sa zabávaj. Nebuď strnulý, nebuď v strese,  
s nikým nesúperíš. Ber to ako zábavu, ako hru, pri ktorej sa uvoľníš. 
A usmievaj sa pri tom, pretože úsmev sa prenáša a nakoniec sa aj 
dezert bude usmievať na teba. Ak sa ti recept náhodou nepodarí, 
nevadí. Tiež som už “pokazila” niekoľko receptov :( Ale každá 
skúsenosť obohatí tvoj život, aj tá negatívna. Niekedy to môže 
zapríčiniť iná rúra, niekedy iná konzistencia danej suroviny, niekedy 
škriatok :) Nevešaj hlavu, niekedy stačí recept trošku poupraviť a 
dezert sa vydarí tak, ako má :)
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Plech - rozmer 20 x 20 cm 
Tento plech som si veľmi obľúbila 
- nie je ani veľký, ani malý. Uobím 
v ňom koláčov tak akurát. Aby sme 
si pochutili, ale zas sa zbytočne 
neprejedali. Je dobré mať na pamäti, 
že aj zdravé koláče sa v neprimeranom 
množstve stávajú nezdravými.

Papier na pečenie
Je skvelým pomocníkom pri pečení. 
Jednoducho plech vysteliem papierom 
na pečenie a po upečení mám plech 
čistý - šetrí to čas, ktorý by sme strávili 
umývaním plechu. A naviac si viem za 
pomoci papiera koláč z plechu šikovne 
vybrať.

Malá okrúhla tortová forma
Mám rada malé formy, pretože 
zákusky v nich sú rozkošné. 
Nepotrebujem urobiť obrovitánsku 
tortu, aby som sebe či niekomu 
spravila radosť. Milujem malé 
zákusky. Nepotrebujem veľa surovín a 
zároveň potom zbytočne nevyjedám :)

Zapekacie misky
Zapekacie misky majú všestranné 
použitie. Či na pečenie koláčov, 
zapekanie ovocia, poslúžia ako 
odmerka či pomocná miska pri 
pečení. Tatiež sú skvelé a efektné pri 
servírovaní rôznych pudingov a 
krémov.

              

1
Mixér so sekacími nožmi
Tento mixér je všestranne využiteľný. 
Či na rôzne náplne do koláčov alebo 
na mletie ovsených vločiek, 
knäckebrotu, či orechov, ktoré sú 
objemnejšie. Je vhodný aj na 
mixovanie a miešanie hustejšieho 
cesta, či rôznych náplní väčšieho 
objemu.

Malý sekáčik na orechy a kokos
Tento malý sekáčik-mixér používam, 
keď si chcem zomlieť orechy. Čím 
dlhšie meliem, tým jemnejšiu zmes 
získam. Mixujem (meliem) v ňom 
orechy, semiačky, či kokos na múčnu 
hmotu rôznej jemnosti.

Ponorný mixér - šľahacia metlička
Šľahaciu metličku zvyčajne využívam 
na šľahanie bielkov, žĺtkovej zmesy, 
či jemného tekutého cesta, napr. 
palacinkového. Nie je vhodná na 
príliš husté a hutné cesto. Je skvelým 
pomocníkom, pretože je veľmi 
praktický a šetrí mi čas.

Ponorný mixér - nože
Ponorný mixér s nožami je vhodný na 
mixovanie mäkkého ovocia, prípravu 
tekutých aj hustejších zmesí, napr. 
rôznych tvarohových či jogurtových 
náplní a dezertov, ale tiež aj na 
prípravu palacinkového cesta, či 
lievancov.

Pomocníci, ktorí mi 
uľahčujú prípravu 

dezertíkov a 
koláčikov :)

2 3 4
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Forma na muffiny - 12 ks - stredné 
muffiny - vrchný. priemer 6,5 cm
Formu na muffiny používam spolu so 
stredne veľkými papierovými 
košíčkami. Košíčky sa ľahšie plnia, 
pretože sú stabilnejšie, neposúvajú 
sa a forma vďaka košíčkom zostane 
čistá. Ideálny spôsob pečenia 
muffinov - čistý a efektný.

Silikónové formičky - veľké muffiny
= 7,5 x 3,5 cm (vrch.priemer x výška) 
Silikónové formičky sú ideálne na 
pečenie akýchkoľvek muffinov, vždy sa 
krásne vyklopia. Tiež ich používam pri 
príprave želatínových dezertov. Sú 
flexibilné a dezerty z nich ľahučko 
dostanem von. Sú všestranne 
použiteľné, či do rúry alebo do chladu.

Silikónové formičky
Tieto formičky mám obzvlášť rada. 
Robím v nich domácu čokoládu. 
Človek sa vráti do detských čias - 
ten pocit, keď z formičky vyklopíte 
nádhernú čokoládku je 
neopísateľný. Formičky majú tvar 
od výmyslu sveta :) Ľahko sa 
používajú, sú efektné a flexibilné.

Dobrá nálada a úsmev
Ak niečo tvorím, nesmie chýbať dobrá 
náladička a úsmev. S týmto to ide 
jednoducho, ľahko aj hravo. Tento 
pomocník robí doslova zázraky. Ja sa 
cítim takto v pohode a tiež radosť a 
lásku je v koláčikoch jednoducho cítiť :)

              

Papierové košíčky - malé
= 4 x 1,6 cm (vrch. priemer x výška) 
Nielen pri dezertoch mám rada 
praktičnosť. Malé papierové košíčky 
sú vhodné na rôzne sladké guličky či 
domácu čokoládu. Sú praktické čo 
do veľkosti a tiež z hľadiska 
uskladnenia dezerttu. A naviac v nich 
dezert vyzerá ohromujúco.

Papierové košíčky - stredné
= 5 x 2,5 cm (vrch. priemer x výška) 
Rada ich využívam na pečenie 
malých muffinov - také väčšie 
jednohubky. Menšie sa rýchlejšie 
upečú a ľahšie a príjemnejšie sa 
jedia. Vyzerajú utešene a navyše 
návšteva, pokiaľ nepozná ich chuť, 
všeobecne si radšej vyberie menšie.

Papierové košíčky - stredne veľké
= 6,5 x 2,5 cm (vrch. priemer x výška) 
Tieto košíčky sú o niečo málo väčšie 
ako predošlé. Avšak stále ich radím 
medzi tie “akurátne”. Nemám rada 
veľké muffiny, na ktoré keď sa už len 
pozriem, tak ich nevládzem zjesť. Tieto 
majú podľa mňa takú akurátnu veľkosť. 
Ani veľké, ani malé, pre mňa ideálne.

Forma na muffinky 24 ks - maličké 
muffiny - vrchný priemer 4,5 cm
Túto formu využívam na pečenie 
maličkých košíčkov, ktoré potom 
plním či už čokoládou alebo rôznymi 
inými plnkami. Ich veľkosť je 
fantastická = presne do úst :) 
Používam bez alebo s papierovými 
košíčkami.

9
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Pomocníci, ktorí mi 
uľahčujú prípravu 

dezertíkov a 
koláčikov :)
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16 KOKOSIEK

Milujem vôňu kokosu, pretože mi pripomína čas Vianoc. Tak 
prečo si Vianoce neurobiť aj počas roka. Tieto rýchle a chutné 
jednohubky pripomenú Vianoce každému. Takže pripraviť sa, 
sadnúť si, vyložiť nohy a vychutnať si chuť Vianoc nielen na 
Vianoce v podobe týchto kakaových Kokosiek.

1
Kakaovo-kokosová zmes
Najprv zmiešame suché ingrediencie - kokos a 
kakao. Potom pridáme mlieko, vajce a med. 
Poriadne spolu zamiešame, aby sa ingrediencie 
spojili.

2
Tvarujeme jednohubky
Pripravíme si plech, na ktorý dáme papier na 
pečenie. Plech môžeme potrieť trochou oleja 
alebo masla, aby sa nám papier po plechu 
neposúval. Rukami tvarujeme malé kôpky alebo 
guličky, ktoré jemne stlačíme, aby držali pokope.

3 Pečieme
Pečieme približne 15 minút do zlatista na 180 °C. 
Namiesto kakaa môžeme použiť škoricu a urobiť si 
tak škoricové Kokosky.RÝCHLE KAKAOVÉ KOKOSKY

INGREDIENCIE
- 100 g strúhaný kokos
- 1 vajce
- 1 ČL kakao
- 2 PL mlieko
- 1-2 PL med



EXOTICKÉ ŠŤAVNATÉ BOUNTY

8 KUSOV

Kto z vás miluje kokosovú tyčinku známu ako “Koko” alebo “Bounty”? 
Jáááááá. Kombinácia kokosu a čokolády je neopísateľná. Najlepšie jú 
opíše pocit, keď sa do nej zakusnete a pocítite priamo na jazyku jej 
neodolateľnú chuť. Ale prečo si nedopriať zdravšiu verziu tejto 
sladkosti? Bez éčiek, množstva zbytočného cukru a prídavných látok.

INGREDIENCIE
- 5 PL strúhaný kokos
- 1 PL med
- 50-60 g horká čokoláda (min. 70%)
- 1 PL (kopcovitá) kokosový olej (neroztopený)

1
Kokosová zmes
Kokosový olej si roztopíme na najmenšom ohni do 
tekutého stavu. Vymixujeme si kokos, aby bol 
jemnejší a lepšie držal pokope. Ku kukosu do 
mixéra pridáme olej s medom a opäť vymixujeme.

2
Tvarovanie
Zmes dáme do malej štvorcovej (obdĺžnikovej) 
formy, ktorú vystelieme papierom na pečenie.  
Zmes PORIADNE pritlačíme do formy a dáme do 
mrazničky stuhnúť približne na 30 min.

3
Príprava čokolády
Medzitým si roztopíme čokoládu vo vodnom 
kúpeli. Stuhnutú kokosovú zmes vyberieme z 
mrazničky a vrch natrieme čokoládou. Opäť dáme 
na 5-10 min. do mrazničky, aby čokoláda stuhla.

Vrchná čokoládová vrstva
Kokosový plát vyberieme z chladničky. Pomocou 
papiera na pečenie vyberieme z formy a otočíme 
čokoládovou vrstvou nadol. Čokoládou natrieme 
zvyšné strany a opäť dáme do mrazničky. O 10-15 
min. vyberieme a nakrájame na široké tyčinky. 
Môžeme a nemusíme natrieť čokoládou aj bok 
nakrájaných tyčiniek.

4
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12 PRALINIEK

Kto má rád luxus, ten si príde na svoje. Banánové pralinky sú ako 
stvorené na luxusné mlsanie. Tvar bonbónov, horká chuť 
čokolády, mäkkosť a sladkosť banánov vyvoláva doslova 
orgazmus v ústach.

INGREDIENCIE
- 1 banán  
- 100 g kvalitná horká čokoláda 
             (min. 70%-ná)  
- silikónové formičky (okrúhly tvar)

1 Príprava čokolády
Čokoládu nalámeme na malé kúsky a dáme 
roztopiť do vodného kúpeľa. 

2
Nakrájame banán
Medzitým si nakrájame banán na kolieska. Hrúbka 
závisí od toho, aké hlboké sú formičky. Hrúbku 
banánu zvolíme takú, aby sa do formičky pod a na 
banán zmestila čokoláda, 

3 Silikónové formičky
Do formičiek budeme postupne vrstviť čokoládu, 
potom banán a potom zase vrstvu čokolády. 
Čokoláda po stuhnutí nám banán pekne zafixuje.

4
Chladenie
Naplnené formičky vložíme do mrazničky približne 
na 20-30 minút. Po stuhnutí pralinky vyklopíme a 
môžeme si vyložiť nohy a vychutnať si luxusné 
banány v čokoláde. Nezjedené bonbóniky držíme 
v chladničke.

LUXUSNÉ BANÁNOVÉ PRALINKY



KOĽKO UROBÍTE, TOĽKO BUDE :)

Kombinácia ovocia a čokolády je perfektnou záležitosťou. Kto by 
nemal rád chuť sladkého, šťavnatého a zdravého ovocia v 
kombinácii s horkou čokoládou. Vyskúšajte tento rýchly a luxusný 
dezert, ktorým dostanete aj toho najnáročnejšieho maškrtníka.

LAHODNÉ OVOCIE V ČOKOLÁDE

INGREDIENCIE
- ovocie rôzneho druhu 

(napr. jablko, hruška, banán, hrozno, kiwi, veľmi efektným 
ovocím je karambola, po rozrezaní vzniknú hviezdičky)

- horká čokoláda
- mleté orechy, strúhaný kokos
- špáratká, špajdličky alebo iné napichovadlá, napr. aj malá 

vidlička je dobrá

1 Príprava čokolády
Čokoládu nalámeme na malé kúsky a dáme 
roztopiť do vodného kúpeľa. 

2
Krájanie ovocie
Medzitým si umyjeme a nakrájame rôzne druhy 
ovocia na menšie kúsky. Môžeme tiež použiť aj 
vykrajovatka. Tiež si pripravíme mleté orechy a 
kokos, ktoré nasypeme každé zvlášť buď na tanier, 
alebo do misky.

3
Obaľovanie ovocia
Keď je čokoláda roztopená, môžeme ovocie postupne 
namáčať, prípadne polievať lyžičkou. Čokoládové 
ovocie hneď obalíme v kokose alebo  
v orechoch. Môžeme jednu stranu nechať čokoládovú  
a druhú kokosovú, alebo napr. aj makovú. Fantázii sa 
medze nekladú. Je len na vás, ako si ovocie ozdobíte. 

4
Chladenie
Obalené ovocie vložíme aspoň na 30 minút do 
chladničky, aby čokoláda na ovocí stuhla. 
Vychladené ovocie môžeme rozrezať a efektne 
servírovať. Krásne tak vynikne farebnosť ovocia v 
kontraste s tmavou čokoládou.

12
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VLÁČNE RAŽNÉ LIEVANČEKY

10 LIEVANCOV

Teplé, či studené, plnené či neplnené, chutia vždy, nech ich jete 
na akýkoľvek spôsob. Ja osobne milujem kakaové lievančeky  
v kombinácii s ovocnou omáčkou. Výborné sú tiež s krúžkami 
banánu a poliate čokoládovou omáčkou. Mňam... Ako si ich 
prirpravíte vy, závisí len od vašeho mlsného jazýčka :)

INGREDIENCIE
- 1 banán
- 2 vajcia
- 1 až 2 ČL kakao
- 40 g celozrnná ražná múka

1
2
3

Zmiešame suroviny
Najprv mixujeme vajíčka do hustej peny. Pridáme 
roztlačený banán a mixujeme ďalej. Nakoniec 
pridáme múku a kakao a všetko spulu vymixujeme 
na hustejšie cesto.

Pečieme na panvici
Pokiaľ máme panvicu s nepriľnavým povrchom, 
potierať olejom nemusíme. Pokiaľ nie, tak ju 
potrieme napr. kokosovým alebo panenským 
slnečnicovým olejom. Pečieme krátko z obidvoch 
strán. 

Ozdobíme ovocím a omáčkou
Lievance sú také dobré, že ich môžete jesť 
samotne, bez akéjkoľvek prílohy. Pokiaľ si chcete 
ešte viac pomlsať, môžete si ich dochutiť napr. 
ovocím, alebo ovocnou omáčkou, ktorá sa ku 
kakaovej chuti lievancov veeľmi hodí. 



ĽAHKÝ MEDOVÝ OBLÁČIK

32 TROJUHOLNÍČKOV (alebo 16 KOCIEK)

1
2
3

INGREDIENCIE
- 4 PL (125 g) med
- 3 vajcia
- 6 g = 1/2 sáčku prášku do pečiva
- 150 g ražná múka
- 125 ml olej
- 125 ml voda

Sneh z bielkov
Z bielkov si vyšľaháme tuhý sneh. Žĺtka vymixujeme 
do peny spolu s medom.

Vymiešanie cesta
Múku si vymiešame s práškom do pečiva. Do 
žĺtkovej zmesy postupne primiešavame suroviny - 
múku s práškom do pečiva, olej, vodu. Nakoniec 
opatrne primešame sneh z bielkov.

Príprava plechu
Plech (20 x 20 cm) si vystelieme papierom na 
pečenie. Cesto vylejeme a pečieme na 180 °C 
približne 30 minút. Koláč vyberieme z plechu a 
necháme vychladnúť. Krájame až vychladnutý. 
Môžeme nakrájať na štvorce alebo na trojuholníčky. 
Ako trojuholníčkov ich bude 2x viac a tiež vyzerajú 
efektnejšie :)

Česi to volajú “buchta”, my piškóta alebo bublanina. Ako dieťa 
som piškótové cesto milovala a taktiež ho milujem aj teraz ako 
dospelá. Tento je však z ražnej múky a sladený domácim medom. 
Je skvelý sám o sebe. Avšak dá sa dochutiť ovocím, prípadne do 
cesta zamiešať aj kúsky nalámanej horkej čokolády. Fantázie sa 
medze nekladú.

14
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OSVIEŽUJÚCA BANÁNOVÁ ZMRZLINA
S HORÚCIMI MALINAMI

2 PORCIE (MIŠTIČKY)

VŽDY je dobré mať pre istotu v mrazničke nejaké mrazené 
ovocíčko. Napríklad taký banán. Prečo? Pretože nikdy neviete, 
kedy na vás príde obrovská chuť na zmrzlinu. A vtedy už 
nemusíte nikam chodiť a dopriať si zdravšiu verziu zmrzliny rovno 
v pohodlí vášho domova.

INGREDIENCIE
- 3 menšie banány (alebo 2 väčšie)

- maliny (čerstvé alebo mrazené)

- med, javorový sirup (nemusí byť)

1 Zamrazenie banánu
Banán nakrájame na menšie kolieska, dáme do 
uzatvárateľnej nádoby a vložíme do mrazničky na 
niekoľko hodín, najlepšie cez noc.

2
Mixovanie banánu
Banán vyberieme z mrazničky. Môžeme ho nechať 
chvíľu postáť pri izbovej teplote. Vložime ho do 
výkonného mixéra, alebo mixujeme ponorným 
mixérom do hladkej konzistencie. Pozor, banán je 
tvrdý, preto je potrebný výkonný mixér s nožmi.

3
Maliny / Malinová omáčka
Hotovú zmrzlinu vyberieme z mixéra a servírujeme 
do misiek či pohárov. Maliny dáme do hrnca s 
trochou vody, pridáme med alebo javorový sirup, 
chvíľu prehrejeme a hotovo. Horúcimi malinami 
ozdobíme zmrzlinu a môžeme mlsať.

4 Príchute zmrzliny
Môžeme si voliť rôzne príchute. Do zmrzliny 
môžeme pridať kakao, kokos, mak, mleté oriešky, 
ananás, či vaječný likér, pomocou ktorých si 
vytvoríme rôzne druhy zmrzliny. Veľmi osviežujúce 
nielen na horúce letné dni.



TEPLÉ VOŇAVÉ WAFLE

4 WAFLE

Voňavé, teplé, chrumkavé ... Také sú wafle. Cesto je len zo zopár 
ingrediencií, príprava je blesková a výsledok stojí za to. Ak to na 
vás “príde”, je to jedna zo skvelých, rýchlych pochúťok. Či už si 
ich dáte na raňajky alebo namiesto koláčika, je len na vás :) Z 
cesta sa dajú pripraviť aj lievančeky.

INGREDIENCIE
- 100 g ovsené vločky
- 100 ml mlieko (môže byť aj rastlinné, 

napr. ryžové, či mandľové, ale nemusí)
- 1/2 banánu
- 1 PL panenský slnečnicový olej
- 1 vajce

1
2

3

Zmiešame suroviny
Ovsené vločky si zmixujeme alebo pomelieme 
takmer na múku. Do vysokej nádoby dáme pomleté 
ovsené vločky, mlieko, banán, olej a vajce. 
Mixujeme, kým sa všetky suroviny nespoja. (Keď 
chceme kakaové wafle, pridáme 1-2 ČL kakaa.)
Príprava waflovača
Waflovač potrieme kokosovým olejom (alebo iným 
olejom) a zapneme. Necháme ho rozohriať. Keď je 
pripravený, nalejeme cesto, zatvoríme a pečieme 
aspoň 5 min. Nikdy waflovač neotvárame skôr, 
pretože znehodnotíme wafle. Keď chceme wafle 
viac chrumkavé, pečieme dlhšie, ak vláčne, tak 
okolo 5 min. Tiež závisí od druhu waflovača.

Ozdobíme podľa chuti
Wafle sú také dobré, že ich môžete jesť samotné. 
Najlepšie urobíte, keď ich zbaštíte ešte teplé. 
Vtedy sú famózne a chrumkavé. Pokiaľ si chcete 
ešte viac zamlsať, môžete si ich dochutiť napr. 
ovocím, ja som si ich dochutila banánom a 
čučoriedkovou omáčkou (povaríte mrazené 
čučoriedky s trochou vody, osladíte medom a 
zahustíte 1-2 čajovými lyžičkami psylia.)16
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3-4 PORCIE

Milujem ovocie v želatínovej podobe. Omáčky, koláče, alebo 
samostatné dezerty. Keď som však zistila, že klasická želatína sa 
vyrába z bravčových koží a kostí, tak som začala hľadať rastlinnú 
náhradu. A našla som ju. Okrem rastlinného agaru, ktorý sa 
takisto používa na želé, som našla ešte rýchlejšiu a takisto zdravú 
náhradu: PSYLIUM. A vôbec ho tam ani nie je cítiť.

ŠŤAVNATÝ MALINOVÝ ŽELÉ 
KOLÁČIK BEZ ŽELATÍNY

INGREDIENCIE
- 5 PL mrazených malín 

(môžu byť aj čerstvé, alebo iné ovocie)
- 5 PL čistej vody
- 1 PL med
- 1 PL + 1 ČL psyllium
- silikónové formičky 

(7,5 x 3,5 cm = vrch.priemer x výška)  

1
2
3

Ovocie
Mrazené maliny dáme do hrnca. Pridáme vodu a 
med a zahrievame, kým sa ovocie neroztopí a 
jemne nerozvarí.

Psylium
Do zohriateho ovocia pridáme psylium a 
odstavíme, ale neustále miešame. Ešte teplé 
nadávkujeme do silikónových formičiek.

Chladenie
Formičky vložíme do chladničky vychladiť. Pokiaľ 
chceme rýchlejší výsledok, dáme ich do 
mrazničky.  Chuť malinových želé koláčikov 
môžeme doplniť ľahučkou domácou šľahačkou.



JEMNUČKÉ MUFFINY A COOKIES - 2 V 1

15 MALÝCH MUFFINKOV + 25 COOKIES

Určite poznáte ľudí, ktorí môžu orechy na akýkoľvek spôsob. Aj 
môj manžel Erik je orechový a miluje oriešky. Aj tieto cookies sú 
pre neho jedna veľká lahôdka :) Vlašské orechy rozvoňajú váš byt 
a jemne pohladia chuťové poháriky. A naviac z jedného cesta si 
môžete urobiť cookies aj muffinky.

1
2
3

INGREDIENCIE
- 100 g vlašských orechov
- 3 vajcia
- 2 PL medu
- 2 PL celozrnnej múky
- 1/2 KL (kávovej lyžičky) sóda bikarbóna

4

Suchá zmes
Orechy si pomelieme úplne najemno. Žĺtka 
oddelíme od bielkov. Žltka vymiešame spolu s 
pomletými orechami a medom. Múku zmiešame 
so sódou bikarbónou a následne s orechovou 
zmesou.

Sneh z bielkov
Z bielkov si vyšľaháme tuhý sneh. Postupne tento 
sneh primiešavame do žĺtkovej zmesi s orechami. 
Zľahka premiešavame, kým sa hmota nespojí.

Príprava plechu
Plech jemne pomastíme olejom a dáme naň papier 
na pečenie, aby sa nám neposúval. Pomocou 
polievkovej lyžice dávkujeme na plech malé 
placičky. Alebo cesto dávkujeme do malých 
papierových košíčkov.

Pečieme
Pečieme pri 180-200°C približne 12-15 minút. 
Vrch by mal byť dozlatista upečený.

18
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LAHODNÝ ČOKO PUDING Z AVOKÁDA
2 PORCIE (MISKY)

Puding. Stará dobrá záležitosť detských čias. Ale... Prečo len 
detských? Pokojne si doprajme puding, aj keď už nie sme deti. 
A doprajme si ho vo vylepšenej, novodobej a zdravšej verzii. 
Nemusíme ho ani variť, ani čakať kým vychladne. Urobíme si ho 
za krátku chvíľu podľa tohto jednoduchého receptu.

1 Mixujeme avokádo a banán
Do mixéra vložíme očistený banán a vykôstkované 
avokádo. Mixujeme do hladkej konzistencie.

2 Pridáme kakao, osladíme
Pridáme kakao a med. A opäť mixujeme, kým sa 
všetko krásne nespojí do krémovej čokoládovej, 
pudingovej hmoty. Ak ho chceme viac kakaové, 
viac sladké, môžeme pridať viac kakaa, viac medu :)

3
Ozdobíme a mlsáme
Tento skvelý puding si nemusíte už ničím iným 
dochucovať. Je famóóóóóózny taký aký je. Jemný 
a zároveň čokoládový. Ale pokiaľ si ho chcete 
dozdobiť, môžete na to použiť oriešky, či ovocie. 
Hodí sa k nemu čokoľvek. Skvelý je napríklad 
sladký banán, či osviežujúci pomaranč. Ja som ho 
zbaštila čistý. 

INGREDIENCIE
- 1 avokádo

- 1 banán

- 4 ČL kakaa

- 1 PL medu



NAJRÝCHLEJŠIE BANÁNOVO-
OVSENÉ COOKIES

20 COOKIES

1
2
3

INGREDIENCIE
- 120 g ovsené vločky
- 2 banány
- kvalitná horká čokoláda nalámaná na kúsky

Sladké, rýchle a zdravé. To sú prívlastky pre tieto ultra rýchle 
banánovo-ovsené cookies. Či idete niekam na výlet a chcete si 
zbaliť niečo dobrého pod zub, alebo si len tak posedieť pri dobrej 
kávičke, či čaji, tieto cookies sa hodia na každú príležitosť. Sú 
maximálne variabilné, môžete ich dosladiť medom, pridať do nich 
napr. kúsky horkej čokolády, alebo nasekané oriešky, či sušené 
ovocie alebo kokos. Mne osobne veľmi chutia s kúskami horkej 
čokolády, ktorá sa krásne roztopí a zjemní ich chuť.

Roztlačiť banán
V miske si vidličkou roztlačíme ošúpané banány 
na kašu.

Pridať ovsené vločky
K banánom pridáme ovsené vločky a dobre 
premiešame. Pokiaľ je to príliš riedke, pridáme 
ešte ovsené vločky na zahustenie, pokojne ich 
môžeme dať aj viac a časť z nich môžeme mixnúť 
aby boli jemnejšie. Nakoniec primiešame čokoládu 
nalámanú na malé kúsky, vďaka ktorej budú 
cookies lahodnejšie.

Piecť
Lyžicou dávame na plech malé kôpky, z ktorých 
vytvoríme malé placičky - cookies. Čím tenšie 
urobíme, tým rýchlejšie sa upečú. Pečieme pri 
180°C, približne 15-20 minút, v závislosti od 
hrúbky.

20
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NEODOLATEĽNÉ, JEMNÉ RAFAELO

25-30 MALÝCH RAFAELO GULIČIEK

Chuť jemného kokosu a nezameniteľná chuť mandľových 
orieškov. Táto kombinácia je neopakovateľná. Kto raz ochutnal 
Rafaelo, vie, o čom hovorím. Nedá sa to vyjadriť slovami, ale 
splynutie týchto dvoch chutí zanechá na vašom jazyku skutočný 
pôžitok. A prečo si to nedopriať v zdravšej a jednoduchšej verzii? 

2
3
4

INGREDIENCIE
- 130g + 50g + 30 g strúhaného kokosu + kokos na obaľovanie
- 1 plná PL kokosový olej (neroztopený)
- maličké papierové košíčky (nemusia byť)
- 50 g mandle
- 1 PL med

Zomelieme mandle najemno
Medzitým si mandle zomelieme, resp. v malom 
sekacom mixéri mixneme úplne najemno - 
konzistencia je skôr lepkavá ako prášková, aby sa 
nám guličky jednoducho tvarovali.

Zmiešame a tvarujeme
Mandle pridáme do kokosovej zmesy a mixujeme 
ďalej, kým sa nám všetko krásne nespojí. 
Nakoniec do hmoty pridáme ďalších 30 g kokosu 
a už len ručne premiešame. Dosiahneme tak 3 
rôzne jemnosti kokosu.

Obaľujeme v kokose
Hmotu dáme cca na 15-20 minút vychladiť, 
guličky sa nám potom budú ľahšie tvarovať. 
Rukami tvarujeme menšie guličky - jednohubky. 
Sú praktickejšie na jedenie a z cesta zároveň 
urobíme viac kusov.

1 Mixujeme kokos
Kokos (130g) zmixujeme úplne na jemno. Potom 
pridáme 50 g kokosu a ešte chvíľu premixujeme. 
Dosiahneme tak rôznu jemnosť kokosu.



ŠŤAVNATÝ JABLKOVÝ ORECHÁČIK

16 ŠTVORCOV

Kombináciu jablko a orechy, to ja môžem :) Zdravá a nestarnúca 
kombinácia. A ak k tomu pridáme skvelé špaldové lupienky, 
dochutené medom, tak nám vznikne takýto úžasný koláč. Je 
bleskový a obsahuje iba samé dobré veci a chutí fantasticky. 
Erik pri jedení iba mmmkal :)

1
2
3

INGREDIENCIE
- 100 g špaldové lupienky (môžu byť aj jemné ovsené 

vločky)
- 100 g vlašské orechy 

+ 16 ks celých orechov na dozdobenie
- 2 PL med
- 1 veľké jablko (200 g) + jablko na dozdobenie
- 1 vajce

Vymiešame zmes
Lupienky a orechy nahrubo pomixujeme, nemusia 
byť príliš jemné. Radšej nech majú trošku hrubšiu 
konzistenciu. Pridáme nastrúhané jablko a med a 
ručne premiešame. Nakoniec pridáme vyšľahané 
vajce a celé to zľahka premiešame, kým sa hmota 
nespojí.

Vyšľaháme vajce, nastrúhame jablko
Vajíčko poriadne vyšľaháme do hustej peny. 
Medzitým si nastrúhame jablko na jemné prúžky.

Pečieme
Na plech (20 x 20 cm) dáme papier na pečenie a 
cesto naň rovnomerne rozotrieme. Pečieme na 
180°C približne 20-25 minút. Koláč po vychladnutí 
nakrájame na štvorce a každý jeden dozdobíme 
strúhaným jablkom a orieškom.
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CELOZRNNÁ ANANÁSOVÁ
MINI TORTIČKA

2 MALÉ TORTIČKY (KAŽDÁ O PRIEMERE 11,5 CM)

Na väčšinu korpusov nepečených koláčov sa používajú keksy 
alebo piškóty, ktoré sú plné cukru a bielej múky. Ja som na tento 
koláč použila zdravý knäckebrot, ktorý má perfektné zloženie. 
A namiesto nezdravého bieleho cukru si ho môžeme dosladiť 
podľa vlastnej chuti zdravším sladidlom napr. medom. 

INGREDIENCIE
KORPUS	 	 	 	 	 VRCHNÁ VRSTVA
- 100 g knäckebrot                       - 250 g čerstvý ananás
  (alebo ovsené vločky)                 - 3 ČL (čaj. lyž.) med
- 1 plná PL kokosový olej             - 2 PL psylium
- 1 až 1,5 PL medu (podľa chuti)  - 1 PL vody 

2
3
4

Chladenie korpusu
Formu si vystelieme potravinovou fóliou a hmotu 
natlačíme na jej spodok. PORIADNE rukami 
pritlačíme, môžeme na to využiť aj spodok pohára, 
s ktorým korpus aj krásne zarovnáme a uhladíme. 
Pokiaľ si urobíme ananásovú vrstvu, dáme korpus 
stuhnúť do chladničky.

Ananásová vrstva
Čerstvý ananás nakrájaný na kocky spolu s vodou 
a medom vymixujeme ponorným mixérom do 
hladkého džúsu. Dáme ho na sporák. Pridáme 
psylium a jemne zahrievame, kým nám nezačne 
hustnúť.

Chladenie, zdobenie
Ešte teplú plnku natierame na korpus. Pracujeme 
rýchlo. Pozor, natierame, kým je ešte tekutá, pretože 
celkom rýchlo tuhne. Dozdobíme kúskami ananásu a 
dáme vychladiť. Sviežu chuť ananásu skvelo doplní 
šľahačka napr. aj z kokosovej smotany.

1 Základ - korpus
Knäckebrot dáme do mixéra a pomelieme na 
jemno. Potom pridáme med a kokosový olej a 
mixujeme, kým sa hmota nespojí. Vznikne nám 
drobivá zmes. 



ZDRAVÉ SLIVKOVÉ
GUĽKY S MAKOM

45-50 GULIČIEK

Zbožňujem makové dezerty. Viete prečo? Jednak kvôli chuti 
maku, je špecifický a jednak kvôli tomu, že mak je veľmi zdravá a 
výživná potravina. Mak obsahuje 10-12x viac vápnika ako 
mliečne výrobky. Kedysi som mak veľmi nemusela, no dnes ho 
mi-lu-jem. Toto je jedna z makových dobrôtok, ktorá si získa 
každého, kto je “makový” :) Mak a slivky sú veľmi chutnou a 
zdravou kombináciou. A naviac guľky vyzerajú nádherne.

1
2
3

INGREDIENCIE
- 300 g sušené slivky
- 100 g mletý mak + 2 PL celý mak
   + celý mak na obaľovanie (cca 60 g)
- 100 ml horúca voda
- 2 PL med (viac, menej podľa chuti)
- 30 g kokosový olej

Nakrájame slivky, pomelieme mak
Sušené slivky si nakrájame na drobno a zalejeme 
horúcou vodou. Necháme postáť aspoň 15 minút, 
kým slivky nezmäknú, občas ich môžeme 
premiešať. Medzitým si pomelieme 100 g maku.

Mixumeme
Do mixéra dáme pomletý mak, slivky aj s vodou a 
pridáme med, každý podľa chuti, ako má rád 
sladké. Mixujeme, kým sa nám všetko krásne 
nespojí do lepkavej zmesi. Pridáme roztopený 
kokosový olej a naposledy premixujeme. Nakoniec 
pridáme 2 PL celého maku a ručne premiešame.

Tvarujeme guličky
Zmes môžeme dať do chladničky na pol hodinku 
vychladiť, bude sa nám lepšie tvarovať. Z hmoty 
tvarujeme guličky. Ja osobne preferujem menšie, 
pretože sa ľahšie jedia, nemusíme si z nich 
odhrýzať, len si ich celé šupneme rovno do úst.  
A výjde nám tak aj viac kusov.
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DELIKATESNÝ LÁVOVÝ KOLÁČIK

2 KOLÁČIKY

Zvonku krehký a upečený, vo vnútri tekutý a teplý. Je to ozajstná 
delikatesa, ktorej neodolá asi nikto. Lahodnú, čokoládovú chuť 
tohto koláčika skvelo doplní sviežosť napr. domácej banánovej 
zmrzliny. Vhodné ako na letné tak aj zimné obdobie.

INGREDIENCIE
- 50 g kvalitná horká čokoláda (70%)
- 30 g kokosový olej
- 1 vajce
- 20 g celozrnná špaldová múka
- 20 g med (môžete aj viac, podľa chuti)

1
2
3

Roztopíme čokoládu
Dáme si roztopiť čokoládu spolu skokosovým 
olejom. Vajce vyšľaháme do hustej bublinkovej peny. 

Zmiešame suroviny, pripravíme misky
Do vyšľahaného vajca zľahka postupne 
primiešavame roztopenú čokoládu, múku a med. 
Všetko spolu poriadne premiešame, aby sa 
vytvorila jednoliata zmes. 

Ozdobíme podľa chuti
Hotový lávový koláčik vyklopíme z misky. Mal by 
sám vypadnúť, nemal by byť prilepený. Najlepšie si 
na ňom pochutnáte za tepla, pretože po odkrojení 
by mal byť v strede tekutý. Samozrejme aj 
vychladnutý je výýýýborný.

Príprava misiek (formičiek) 
Pripravíme si keramické, zapekacie misky (formičky) 
na sufflé, ktoré potrieme kokosovým olejom. 
Nalejeme do nich zmes a hneď dáme piecť na 
200°C, približne na 10-15 min. Optimálne 12 minút. 
Závisí od rúry. Treba dávať pozor, aby sme to 
neprešvihli, potom nebude v strede tekutý.

4



ULTRA TENKÉ
ČUČORIEDKOVÉ PALACINKY

7 PALACINIEK

1
2
3

INGREDIENCIE
- 100 g špaldová múka
- 250 ml mlieka
- 1 vajce
- 1 PL med
OMÁČKA
- mrazené (čerstvé) čučoriedky
- med (množstvo podľa chuti)
- (psylium na zahustenie - nemusí byť)

Vždy, keď moja mama piekla palacinky, nestihla dopiecť druhú a 
tá prvá už nebola :) A to bola neplnená. Milovala som palacinky a 
takisto ich milujem aj dnes. A tie chrumkavé okraje na čerstvo 
upečenej palacinke... Hmmm... Mňam. Tieto sú ultra tenké, zo 
zdravšej, špaldovej múka. Najlepšie je ich zjesť hneď ešte teplé :)

Cesto
Mlieko, vajce, múku a med poriadne vymixujeme 
ponorným mixérom na hladké cesto. Necháme na 
pol hodinku odstáť v chlade.

Pečenie
Pečieme tenučké palacinky na keramickej panvici. 
Panvicu môžeme, ale nemusíme potrieť olejom.

Omáčka
Mrazené čučoriedky dáme do hrnca, pridáme 
málinko vody a prehrejeme ich, kým sa nerozmrazia 
a trochu nerozvaria do omáčky. Osladíme podľa 
chuti. Pokiaľ chceme hustejšiu omáčku, môžeme 
pridať cca 1-2 ČL (čajovej lyžičky) psylia na cca 5 
PL čučoriedok. Omáčka tak bude hustejšia a bude 
mať  želatínovú konzistenciu.
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RÝCHLOMIZNÚCE  
SLADKÉ SEZAMKY

14 PLÁTKOV/TYČINIEK (cca 3 x 10 cm)

Chuť sezamu je nezameniteľná. Tieto rýchle sezamky si 
zamilujete. Môžete ich zabaliť deťom na desiatu, alebo ako skvelý 
snack na cesty, turistiku či výlety. Alebo len tak, keď jednoducho 
dostanete chuť na niečo sladké a zároveň zdravé. A chcete to 
rýchlo. Pozor, tiež sa rýchlo míňajú :)

1
2
3

INGREDIENCIE
- 100 g sezam
- 1 vajce
- 6 ks ďatle
- 1 ČL med

Vyšľaháme vajce
Vajíčko si vyšľaháme s medom do peny. Medzitým 
si ďatle nakrájame na malé kúsky a spolu so 
sezamom vymixujeme tak, aby sa nám spojili. 
Sezam nemusíme vymixovať príliš najemno. Ale je 
dôležité ďatle vymixovať alebo pomlieť najemno, 
aby v ceste neboli príliš hrubé a veľké.

Cesto
Do vyšľahaného vajca pridáme sezamovú zmes s 
ďatlami a ponorným mixérom s metličkou poriadne 
premiešame, kým sa nám hmota nespojí. Pokiaľ je 
cesto príliš riedke, môžeme pridať sezamu viac.

Pečieme
Plech (20 x 20 cm) si vystelieme papierom na 
pečenie, do ktorého vylejeme zmes a rovnomerne 
rozotrieme. Pečieme na 200°C približne 15 minút do 
zlatista. Tyčinky sú ľahké, mäkké a jemné. 



KREHUČKÉ ARAŠÍDOVÉ COOKIES

45 COOKIES

1
2
3

Krehké, jemné, voňavé a hlavne rýchlomiznúce. Áno, také sú tieto 
vynikajúce arašídové cookies. Sú maximálne jednoduché na 
prípravu. Arašídové maslo si už viac nemusíte kupovať, od dnes 
si ho môžete ľahko a jednoducho pripraviť doma. A následne si  
z neho upiecť tieto skvelé keksíky :)

INGREDIENCIE
- 250 ml (1 hrnček) arašídové maslo 

= 300 g arašídov
- 1 vajce
- 3-4 PL med (podľa chuti)

Arašídové maslo
Arašídové maslo si pripravíme úplne jednoducho. 
300 g arašídov (nesolených) dáme do mixéra s 
nožmi a mixujeme, dokiaľ nám nevznikne hladké 
lepivé maslo. Môžeme počas mixovania pridať 1-2 
PL panenského slnečnicového oleja.

Pridáme med a vajce
Do arašídového masla pridáme med a vajce a celé 
to poriadne ručne premiešame, aby nám vzniklo 
súrodé cesto. 

Pečieme
Plech si jemne potrieme olejom, aby sa nám papier 
neposúval a vystelieme papierom na pečenie. 
Pomocou malej lyžičky dávame na plech malé 
kôpky (1 lyžička), ktoré sa nám rozlejú do tvaru 
cookies. Pečieme približne 12 minút do zlatista. Ich 
štruktúra bude pevnejšia, až keď vychladnú. 
POZOR: Miznú závratnou rýchlosťou. 
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OBĽÚBENÝ, BLESKOVÝ KOLÁČ
S EFEKTNOU GLAZÚROU

16 KOCIEK

Či na bežný deň, oslavu narodenín, na Vianoce, či iný sviatok sa 
hodí tento bleskový, chutný koláčik. A ak ešte jeho chuť a vzhľad 
doladíte efektnou a maximálne jednoduchou glazúrou, tak aj 
susedka vám bude závidieť :)

1
2
3

INGREDIENCIE
- 80 g špaldová múka
- 100 g kokosový olej
- 4-5 PL med
- 2 PL kakao
- 2 vajcia
+ kakao a med na glazúru  
(nemusí byť)

Vyšľaháme vajíčka
Roztopíme kokosový olej. Vajíčka si vyšľaháme do 
hustej peny. Potom do nich pridáme med a šľaháme 
ďalej. Nakoniec do vajec pridáme tekutý kokosový 
olej (pozor, aby nebol teplý) a šľaháme ďalej, kým sa 
hmota nespojí.

Vymiešame cesto
Zmiešame si múku s kakaom. Potom do tejto 
suchej zmesy prilejeme vyšľahané vajcia s medom a 
kokosovým olejom. Zľahka premiešame, aby sa 
cesto krásne spojilo.

Pečieme
Cesto vylejeme na plech (20 x 20 cm), ktorý sme si 
vystlali papierom na pečenie. Pečieme cca 20 minút 
pri 180°C. Vychladnuté a nakrájané kocky koláča 
potierame čokoládovou glazúrou až tesne pred 
podávaním, aby nám zbytočne glazúra nestekala. 
Glazúru si pripravíme veľmi jednoducho -  
zmiešame med s trochou kakaa podľa chuti - 
jednoduché a pritom chutné a veľmi efektné.



JEDINEČNÉ ZEBRA MINI KOCKY

64 MALÝCH KOCIEK (2,5 x 2,5 cm)

Pamätáte sa ešte na zebra, či žerbo rezy? Hmm... lahodné. Dnes 
však mám pre vás novodobú a zdravšiu verziu zebra rezov v podobe 
týchto ZEBRA MINI KOCIEK. Ideálny napr. ako vianočný koláčik :)

INGREDIENCIE
KORPUS
- 100 g strúhaný kokos
- 100 g knäckebrot
- 3 PL kakao
- 2 PL med
- 2 PL kokosový olej (50 g)

PLNKA
- 250 g strúhaný kokos
- 2 PL med
- 2 PL kokosový olej (50 g)
ČOKOLÁDA
- 2 PL kokosový olej (50 g)
- 2 PL kakao
- 1-2 PL med (podľa chuti)

1
2
3
4

Základný korpus
Knäckebrot, kokos a kakao zmixujeme na hrubšiu 
múčnu zmes. Pridáme med a rozpustený kokosový olej. 
Mixujeme, až kým nám vznikne súrodá drobivá hmota. 
Na plech (20 x 20 cm) dáme papier na pečenie. Hmotu 
naň vysypeme a naozaj PORIADNE popritláčame, napr. 
spodnou plochou pohára. Dáme vychladiť.
Kokosová plnka
Kokos trochu zmixujeme, aby bol jemnejší. Pridáme 
med a roztopený kokosový olej a opäť premixujeme, 
kým sa plnka poriadne nepremieša. Plnku vysypeme na 
vychladený korpus a opäť PORIADNE popritláčame, aj 
rohy. Dáme opäť vychladiť.
Čokoláda
Jemne roztopíme kokosový olej, pridáme kakao a med. 
Miešame, aby sa nám čokoláda krásne spojila. 
Necháme ju chvíľu vychladnúť. Vlažnú čokoládu 
rovnomerne nalejeme na vychladenú zmes.

Tuhnutie a krájanie
Opäť dáme vychladiť aspoň na 20-30 minút, aby nám 
to všetko krásne stuhlo a spojilo sa. Potom chytíme 
za papier a vyberieme z plechu. Krájame ostrým a 
tenkým nožom na malé kocky (napr. 8 radov po 8 ks).
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ZDRAVÝ ŠPALDOVÝ MAKOVEC

16 KOCIEK

Keď som bola dieťa, mak som veľmi nemusela. Ale teraz  
v dospelosti patrí mak medzi najobľúbenejšie zdravé pochúťky. 
A naviac, keď som zistila, že mak má približne 12x viac vápnika 
ako mlieko, tak som sa do maku priam zamilovala. A čo vy?

1
2
3

INGREDIENCIE
- 150 g špaldová múka
- 150 mletý mak + 1 PL celý mak
- 150 g med (cca 6 PL)
- 1 prášok do pečiva
- 250 ml mlieka 

(ja som použila ryžové mlieko)

Suchá zmes
Zmiešame múku, mak a prášok do pečiva, aby 
nám vznikla rovnomerne premiešaná suchá zmes.

Vymiešame cesto
Do suchej zmesy pridáme mlieko a med. Všetko 
spolu poriadne premiešame.

Pečieme
Cesto rovnomerne vylejeme na papierom vystlaný 
plech (20 x 20 cm). Pešieme pri 180°C približne 
20-25 minút. Vychladnutý krájame na štvorce. 
Chuť môžeme skvelo dolatiť ovocnou 
sladko-kyslou omáčkou napr. z bobuľovitého 
ovocia, ktoré chvíľu povaríme vo vode s medom 
a zahustíme psyliom.



12 STREDNÝCH MUFFINOV

Mrkva v kombinácii s mandľami tvoria perfektnú dvojicu.  
A navyše bez akejkoľvek múky si tento koláč môžu dopriať aj tí, 
ktorí nemôžu lepok. Príprava a pečenie zaberie naozaj chvíľu a 
výsledok je prekvapivý. Hodia sa na akúkoľvek príležitosť.

INGREDIENCIE
- 150 g mandle
- 100 g mrkva
- 2-3 PL med (70-80 g)
- 1 vajce
- 1 PL olej (panenský slnečnicový)

1
2
3

Pripravíme suroviny
Mrkvu si nastrúhame na jemno a dáme bokom. 
Mandle pomelieme alebo vymixujeme v mixéri úplne 
najemno. A nakoniec si vyšľaháme vajce do peny.

Cesto
Do nastrúhanej mrkvy pridáme med a olej a spolu 
dobre vymiešame. Potom pridáme najemno 
pomleté mandle. A nakoniec vmiešame vyšľahané 
vajce. Všetko spolu dôkladne premiešame, aby nám 
vzniklo jednoliate cesto. 

Pečieme
Do plechu na muffiny si dáme papieriky na pečenie 
muffinov a postupne ich napĺňame cestom. Ja 
používam 2 ks papierika na každý muffin - je to 
stabilnejšie. Cesto nám výjde na 12 stredných muffinov. 
Pečieme približne 20-25 min. pri 160°C. Z papierikov 
vyberáme, až keď muffiny úplne vychladnú. Resp. ich 
servírujeme v papierikoch - vyzerajú efektne. 
Dozdobíme napríklad nastrúhanou mrkvou a mandľou.

VYNIKAJÚCE MRKVOVÉ
MUFFINKY BEZ MÚKY
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HRIEŠNE DOBRÉ
MANDĽOVÉ CUKRÍČKY

20 MENŠÍCH GULIČIEK

Kto miluje jemnú chuť orieškov v podobe bonboniéry, ten si príde 
na svoje. Tieto jednohubky potešia nielen deti, ale aj náročného 
dospelého. Pri ich výrobe vám pokojne môžu pomôcť aj deti :) 
Spoločne sa zabavíte a zdravo si zamlsáte :) Dobrú chuť

1
2
3

INGREDIENCIE
- 100  g mandle (alebo iné orechy)
- 1-2 ČL med (podľa chuti)
- kakao na obaľovanie
- alebo čokoláda na poliatie
- alebo nahrubo pomleté orechy
- kokosový olej (ak chceme guličky 

pevnejšej konzistencie)

Orechy
Sáčok s mandľami dáme cez noc do mrazničky. 
Mandle zmixujeme úplne najemno. Vznikne nám 
jemne lepkavá hmota, ktorá sa dá tvarovať. 
Osladíme napr. medom podľa chuti. Pokiaľ 
chceme guličky tuhšie, pridámej kokosový olej, 
vďaka ktorému nám guličky viac stuhnú.

Tvarujeme guličky
Z hmoty tvarujeme guličky (alebo iný tvar). Ja mám 
radšej menšie, jednohubky, ktoré iba šupneme do úst 
a vychutnávame. Nemáme tak plné ústa a ani nám 
nepadajú omrvinky. Je to praktickejšie :) A ešte 
naviac nám z cesta vyjde viac kusov :)

Obaľujeme
Guličky môžeme obaliť v kakaovom prášku, v 
pomletých orieškoch alebo ich môžeme tiež poliať 
čokoládou. Alebo ich nemusíme obaľovať vôbec, 
také sú dobré :) Je dobré ich dať potom vychladiť 
a držať v chlade.



ČOKOLÁDOVO-VIŠŇOVÁ ŠPALDOVÁ 
KRUPICA - NIELEN PRE DETI :)

2 PORCIE (TANIERE)

Detské časy sú naozaj sladké. Prečo si ich však nedopriať aj  
v dospelosti? Byť dospelým neznamená byť len vážny a nudný. 
Zdravšia verzia krupice - špaldová krupica so šťavnatými višňami 
v kombinácii s horkou čokoládou premení nejedného dospeláka na 
šťastné dieťa s úsmevom na tvári :)

1
2
3

INGREDIENCIE
- 250 ml mlieko (ja som použila ryžové)
- 50 g špaldová krupica
- 25 g kokosový olej (cca 1 PL)
- 50 g horká čokoláda (70-80%)
- 70 g mrazené višne (môžu byť aj čerstvé)
(Krupicu môžete dosladiť medom, ja nesladím, 
keďže navrh ide čokoláda)

Privedieme do varu
Mlieko nalejeme do hrnca, pridáme doň kokosový 
olej a privedieme do varu. 

Varíme do zhustnutia
Keď mlieko začne vrieť, jemne prisypeme krupicu, 
stíšime a za stáleho miešania varíme, kým nám 
krupica nezhustne. Každý má rád inú hustotu. Ja 
mám radšej redšiu, preto ju vypínam skôr. Krupicu 
si tiež pred tým môžeme rozmiešať v troche mlieka, 
aby sa nám nespravili hrudky.

Ochutíme, dozdobíme
Krupicu odstavíme, nalejeme do hlbokých tanierov. 
Posypeme nastrúhanou alebo nalámanou 
čokoládou, ktorá sa nám navrchu krupice krásne 
roztopí. Do čokolády vložíme rozmrazené, jemne 
zohriate višne. Najlepšie jesť za tepla :)
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CHUTNÉ ĎATLOVÉ ŠTVORČEKY
Z OVSENÝCH VLOČIEK

16 ŠTVORCOV

Nikdy by som nepovedala, že z tak mála surovín sa dá pripraviť 
takýto famózny zákusok. Niekedy sa stane, že má človek chuť na 
niečo sladké a zároveň zdravé, ale doma toho príliš veľa nemá. 
Ale ja hovorím: “V jednoduchosti je krása”. Aj tieto ďatlové 
štvorčeky vás nadchnú jednoduchosťou a vynikajúcou chuťou.

1

3
4

INGREDIENCIE
- 130 g ovsené vločky
- 210 g mandle (alebo iné orechy)
- 50 g kokosový olej
- 15 + 35 ks ďatlí (môže byť aj viac)
- 125 ml teplá voda

Ďatlová plnka
35 ďatlí nakrájame na menšie kúsky, prilejeme teplú 
vodu a rozmixujeme na jemnú a hladkú plnku. 
Pokiaľ je plnka príliš riedka, môžeme pridať ďalšie 
ďatle. Plnku natierame na vychladený korpus.

2

Suchá zmes
Ovsené vločky a mandle dáme do mixéra a 
rozmixujeme na jemnú múčnu zmes. Nemusí byť 
úplne jemná. 

Korpus
K zmesi pridáme nakrájané ďatle (15 ks) a roztopený 
kokosový olej. A mixujeme, kým nevznikne súrodá 
zmes. Plech (20 x 20 cm) si vystelieme papierom na 
pečenie. Vysypeme naň zmes a cca 3 PL zmesy 
odoberieme nabok na vrchný posyp. Poriadne 
popritláčame na dno a dáme chladiť na pár minút.

Vrchný posyp
Plnku posypeme zvyšnou drobivou zmesou, ktorú 
sme si odložili nabok zo spodného korpusu. Dáme 
vychladiť. Narežeme na cca 4 x 4 cm veľké 
štvroce a mňamkujeme :)



ROZVONIAVAJÚCI, ŠKORICOVÝ 
PUDING Z RYŽE

2 PORCIE (MIŠTIČKY)

Ryžu v mlieku sme jedávali ako malé deti. A viem, že niektorí ju 
veľmi nemuseli, tak ako ja. Dnes ju však milujem, pretože si ju 
pripravujem tak, aby mi chutila a zároveň, aby bola zo zdravších 
surovín. Ryžový puding z celozrnej ryže, varený napr. aj v ryžovom 
mlieku, dochutený voňavou škoricou, medom a hrozienkami je 
pre mňa super pochúťkou, keď práve nemám veľa času. 

1
2
3

INGREDIENCIE
- 100 g celozrnná ryža
- cca 500-700 ml voda alebo mlieko (ja som 

použila ryžové mlieko) kto chce viac rozvarené, 
treba použiť viac vody alebo mlieka

- 1-2 PL med (podľa chuti)
- škorica
- 30 g hrozienka

Ryžu uvaríme do polomäkka
Ryžu premyjeme a dáme variť klasickým spôsobom 
buď do vody (do polovičného objemu ako zvyčajne a 
v polovici varenia dolejeme mliekom) alebo len čisto 
do mlieka.
Pridáme mlieko
Ak ryžu varíme vo vode, tak asi v polovici varenia 
prilejeme mlieko a ďalej varíme v mlieku do mäkkej až 
rozvarenej konzistencie - podľa toho, ako chceme. 
Podľa potreby prilievame vodu alebo mlieko.

Ochutíme, ozdobíme
Uvarenú ryžu odstavíme a ešte teplú ochutíme 
medom, škoricou a hrozienkami podľa chuti. Ryžu 
si môžeme ochutiť podľa seba - rôznym ovocím, 
kakaom, kokosom, makom, orieškami... Podľa toho, 
na čo máme práve chuť a aké zásoby doma máme.
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2 V 1: EXKLUZÍVNE
ČOKOLÁDOVÉ KOŠÍČKY

1 CESTO, 1 RECEPT = 2 KOLÁČE = 24 KOŠÍČKOV + 16 COOKIES

Ak aj vaša špajzka občas zíva prázdnotou a vy očakávate 
návštevu, ktorej chcete ulahodiť nielen chuťou, ale už samotným 
pohľadom na dezert, tak rozhodne vyskúšajte tento recept. Už pri 
pohľade na tieto košíčky začnete cítiť ich lahodnú chuť. A postačí 
vám na to iba zopár surovín, ktoré sa nájdu v každej kuchyni :)

1
2
3

INGREDIENCIE
- 230 g špaldová múka
- 70 g kokosový olej
- 4 PL med
- 1 vajce
- 100 g horká čokoláda

Vymiešame cesto
Múku nasypeme do mixéra, pridáme med, tekutý 
kokosový olej a vajce. Mixujeme, kým sa všetky 
suroviny nespoja a kým nám nevznikne jednoliate 
jemne lepkavé cesto. Cesto chladíme 30 minút.

Pečieme
Košíčky pečieme približne 10-12 minút pri 180°C, 
kým nie sú okraje do zlatista upečené. Košíčky 
vyberieme z formy a necháme vychladiť.

Príprava plechu
Formu na mini muffiny (24 ks) si vymastíme 
kokosovým olejom. Lyžičkou a prstami postupne 
natlačíme cesto do formičky na spodok a po 
okrajoch tak, aby v strede zostal priestor na 
naplnenie košíčka. Aby sa nám cesto príliš nelepilo, 
prsty si namáčame v kokosovom oleji.

4
Plnenie košíčkov
Kvalitnú horkú čokoládu si roztopíme vo vodnom 
kúpeli a postupne nalievame do stredu košíčkov. 
Pokiaľ chceme košíčky farebnejšie, môžeme ich 
(nemusíme) rôzne dozdobiť napr. orieškami, 
čerstvým alebo sušeným ovocím.



1 CESTO, 1 RECEPT = 2 KOLÁČE = 24 KOŠÍČKOV + 16 COOKIES

A čo je NAJLEPŠIE na predošlom recepte? Že z jedného cesta si 
môžeme upiecť rovno dva druhy koláčov. Keďže z predošlého 
receptu sa nám cesto zvýši, tak ho môžeme využiť takýmto 
efektívnym spôsobom. Nikto ani len nepostrehne, že cesto 
z košíčkov sme použili aj na tieto skvelé cookies :) MI-LU-JEM 
takéto recepty, kde za krátky čas viem vytvoriť 2 rôzne koláče :) 

2 V 1: CHRUMKAVÉ COOKIES

INGREDIENCIE
- zvyšné cesto z predošlého receptu

Zvyšné cesto z predošlého receptu
Z predošlého receptu sa nám zvýši cesto a tiež aj 
čokoláda, z ktorých si pripravíme tieto rýchle a 
chutné cookies. 

Príprava plechu
Plech si vystelieme papierom na pečenie. Rukami 
formujeme placičky-cookies, ktoré ukladáme na 
plech. Keďže je cesto trochu lepivé, namáčame si 
prsty do kokosového oleja, aby sa nám nelepilo.

Pečieme a zdobíme
Cookies pečieme do zlatista približne 10-12 minút 
pri 180°C. Necháme vychladnúť. Vychladnuté 
zdobíme roztopenou horkou čokoládou podľa 
fantázie :)

1
2
3
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2-3 PORCIE (MIŠTIČKY)

Milujem situáciu, keď doslova “z ničoho” vytvorím niečo 
fantastické až prekvapivé :) Aj tento recept na kuskus vznikol  
z “ničoho”. Kakao a ovocie sa v kuchyni nájde vždy. A kuskus je 
výnimočný v tom, že sa dá pripraviť či na sladko, alebo na slano a 
to aj v zdravšej verzii.

SVIEŽI POMARANČOVO
-KAKAOVÝ KUSKUS

INGREDIENCIE
- 60 g celozrnný kuskus
-  2-4 ČL med
- 1 ČL kakao
- 1 pomaranč 

+ čerstvá šťava z 2 pomarančov (cca 200 ml)

1
2
3

Odšťavíme pomaranče
Najprv si odšťavíme šťavu z 2 pomarančov, ktorú 
dáme na sporák zovrieť. Medzitým si kuskus 
odvážime a rovnomerne rozdelíme do 2 misiek. Do 
1 z misiek pridáme kakao a premiešame.

Zalejeme kuskus
Keď je šťava horúca, zalejeme ňou obidve misky 
s kuskusom. Do každej misky 1 dc šťavy. 
Premiešame a necháme postáť, kým kuskus 
zmäkne. Potom dosladíme medom podľa chuti, cca 
1 až 2 ČL do každej misky.

Striedavo dávkujeme
Pripravíme si servírovacie mištičky, do ktorých 
striedavo dávkujeme kuskus - raz čistý, raz 
kakaový. Nakoniec dozdobíme mesiačikmi 
pomaranča a podávame. Môžeme jesť ešte teplý, 
ale aj studený uspokojí chuťové poháriky.



 ŠŤAVNATÉ CVIKLOVÉ
BROWNIES OD DENI :)

16 ŠTVORCOV

1
2
3

Nastrúhame cviklu, vyšľaháme vajcia
Cviklu nastrúhame najemno. Medzitým si 
vyšľaháme vajcia na hustú penu a plech (20x20 cm) 
si vystelieme papierom na pečenie.

Cesto
Ku cvikle pridáme múku, kakao, med, vyšľahané 
vajcia a zľahka premiešame, kým sa všetko krásne 
nespojí.

Pečieme
Cesto vylejeme na plech a pečieme pri 180°C 
približne 20 minút. Vychladnutý nakrájame na 
štvorce 4 rady po 4 ks. Môžeme ale nemusíme 
poliať horkou čokoládou alebo glazúrou z medu  
a kakaa.

INGREDIENCIE
- 200 g surová cvikla
- 55 g špaldová múka
- 2 vajcia
- 120 g med (resp. podľa chuti)
- 40 g kakao (2 PL)

Aj zelenina je veľmi vhodná do koláčov. Neveríte? Cvikla v tomto 
recepte dodáva brownies úžasnú šťavnatosť a sladkosť. Cvikla je 
sama o sebe sladká, takže sa hodí nielen do šalátov, ale aj do 
chutných a zdravých koláčov. Týmto spôsobom v koláči 
zmenšujeme podiel múky a “ozdravujeme” koláč :) Nápad na 
tento koláč mám od mojej super kamarátky Denisy - Ďakujem
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25 KUSOV (počet závisí od veľkosti formičiek)

Ak čakám náročnú návštevu alebo chcem niekoho prekvapiť 
sladkým darčekom, ktorý je zároveň aj zdravý, tak rozhodne volím 
tento recept. Táto čokoládová bonboniéra nielenže dobre vyzerá  
a chutí božsky, ale je pripravená z naozaj zdravých surovín. 

1
2
3DOKONALÝ LUXUS:

DOMÁCA KOKOSOVÁ ČOKOLÁDA

INGREDIENCIE
- 60 g  kokosový olej
- 30 g kakao
- 2-3 PL med
- 25 g strúhaný kokos (alebo mleté alebo celé 

oriešky alebo sušené ovocie, prípadne 
môžeme dať aj chili, čo vás napadne)

Čokoláda
Na jemnom ohni si roztopíme kokosový olej, ktorý 
nalejeme do vysoke mixovacej nádoby. Pridáme 
kakao a med a vymixujeme ponorným mixérom 
(šľahacou metličkou). Nakoniec pridáme kokos a 
iba ručne zľahka premiešame.

Plnenie formičiek
Silikónové formičky (forma na ľad alebo iné 
silikónové formičky s rôznymi tvarmi) plníme 
pomocou čajových lyžičiek hneď, ako vymiešame 
čokoládu s kokosom. Čokoládovo-kokosová hmota 
sa nedá liať, pretože je hustejšia, a preto formičky 
plníme lyžičkou.

Chladenie
Naplnené formičky vložíme do mrazničky aspoň na 
pol hodinku. Dostatočne vychladené ich vyklápame. 
Nezjedené držíme v chladničke, pretože pri izbovej 
teplote sa trochu topia. Ale myslím, že dlho  
v chladničke nevydržia, pretože sa rýchlo zjedia :)



                     

“Ži sladko a zdravo,
mysli jednoducho a hravo”

Slávka Hoffmannová


