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Přísady 
50 g jáhlových vloček 

1 lžíce medu  

1/2 banánu  

2 vejce  
(pouze žloutky!) 

1 ks kiwi 

1 lžička kokosového oleje 
(za studena lisovaného) 

špetka soli 

Postup 

1 Jáhlové vločky (instantní varianta) zalijeme trochou 

vařící vody, promícháme a necháme v přikryté ná-

době změknout. 

2 Do husté vločkové kaše vmícháme med, na kousky 

nakrájené kiwi a banán.  

3 Přidáme žloutky, promícháme, lehce osolíme, přen-

dáme do zapékací formičky a dáme do trouby roze-

hřáté na 180°C/160°C (horkovzdušná). Zapékáme 

cca 15-20 minut. 

4 Můžeme konzumovat buď ještě vlažné lžičkou pří-

mo z formičky nebo nechat úplně vychladnout a 

ztuhnout v ledničce a pak lze puding vyklopit na talí-

řek. 

 

 
Dobrou chuť! 

 

  

 

Click here to add a photo.  
To remove this placeholder,  

select  it and hit delete. 

Puding  
z jáhlových vloček 
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Přísady 
100 g rozinek 

5 ks sušených švestek 

1 ks avokádo 

100 g lískových oříšků  
(bez slupky) 

1 lžíce kakaa 

1 lžíce kokosového oleje 

2 lžíce smetany ke šlehání 

1 lžíce javorového sirupu 

Postup 

1 Rozinky a švestky dáme do misky, přelijeme trochou 

studené vody a necháme několik hodin máčet 

(ideálně přes noc, ale stačí i 3-4 hodiny). 

2 Avokádo oloupeme a vyndáme pecku.  

3 Oříšky zbavíme slupky: rozpálíme troubu na 200°C, 

oříšky dáme na plech vyložený pečícím papírem a 

na sucho opražíme 5-8 min. Ještě horké přendáme 

do utěrky a jemným třením v ruce se slupka sama 

sloupne. 

4 Vše kromě smetany (rozinky a švestky včetně vody) 

dáme do výkonného mixéru a mixujeme na hladkou 

hmotu. Smetanu přidáme na konci a už jen krátce 

promícháme nebo lehce promixujeme. Uchovává-

me ve skleničce lednici. 

Podáváme k ovoci nebo mažeme na žitný chléb. 

 

Dobrou chuť! 

 

  

 

Click here to add a photo.  
To remove this placeholder,  

select  it and hit delete. 

Domácí oříšková 
pomazánka ala Nutela 
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Přísady 
100 g celých mandlí 
(se slupkou nebo bez) 

100 g slunečnicových semínek 
 
4-5 ks sušených švestek  
 
1 lžíce javorového sirupu 
 
1/2 lžíce kokosového oleje 
(za studena lisovaného) 

250 g měkkého tvarohu 
(tučného) 

500 g mascarpone 
 
1-2 citrony 
(lépe v bio kvalitě, použijeme i kůru) 

250 ml smetany ke šlehání 
 
3 čajové lžičky želatiny 
 
špetka soli 

Postup 
1. Mandle a semínka předem namočíme do vody a ne-

cháme pár hodin odležet.  
2. Slijeme vodu a do mixéru vložíme společně semínka, 

mandle, sušené švestky, 1 lžíci javorového sirupu a ko-
kosový olej. Rozmixujeme na polohrubou lepivou 
směs, kterou namačkáme na spodek dortové formy 
předem vyložené pečícím papírem.  

3. Nyní připravíme náplň: do malého plecháčku vymačká-
me šťávu z citronu (abychom dostali cca 1/4 hrnku), 
zasypeme želatinou, promícháme a necháme chvíli 
změknout.  

4. Plecháček postavíme na sporák a zahříváním přivede-
me k varu, aby se želatina rozpustila. Promícháme a 
odstavíme stranou.  

5. Ve větší míse smícháme tvaroh a mascarpone. Lehce 
osolíme a vymícháme ručně nebo robotem na hladký 
krém. Po kapičkách a za stálého míchání vlijeme 1-2 
lžíce javorového sirupu. Nakonec pomalu přidáme te-
kutou šlehačku a opět mícháme než vznikne hladký 
nadýchaný krém.  

6. Nakonec opatrně vmícháme prochladlou želatinu a 
opět řádně do hladka vymícháme.  

7. Krém nalijeme na korpus a podle chuti můžeme navrch 
ozdobit oblíbenou polevou (citronovou, jahodovou 
apod..) nebo ponechat bez polevy, jen tak a na talíři 
podávat s čerstvým ovocem.  

8. Dort necháme vychladit v lednici ideálně přes noc, ale 
nejméně 6-8 hodin.  

 
Dobrou chuť! 

 

  

 

Cheesecake  
(nepečený, bez mouky a cukru) 

Click here to add a photo.  

To remove this placeholder,  

select  it and hit delete. 
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Přísady 
230 g cizrna  
(váženo v již uvařeném stavu) 

6 ks jablek  
(menších, sladkých) 

260 g dýně 

1 ks badyánu 

5 ks hřebíčků 

150 g másla  
(nebo olivový olej) 

50 g kakaa 

100 g rýžová mouka 

50 g čokolády  
(kvalitní, hořké) 

3 lžíce javorového sirupu 

1 lžíce medu  
(lze vynechat nebo nahradit javorovým 
sirupem) 

1 lžička vanilkového aroma  
(nebo vanilkový lusk) 

Postup 

1 Cizrnu namočíme na několik hodin do vody a pak ji 

uvaříme do měkka. Pokud zapomeneme cizrnu pře-

dem namočit, můžeme k urychlení vaření použít 

tlakový hrnec (vaříme cca 3/4 hodiny). Ale pozor! I s 

vodou může být tlakový hrnec naplněn jen do cca 

1/2, aby zbylo místo na pěnu, která při vaření cizrny 

vzniká. 

2 Po uvaření cizrny připravíme pyré: oloupaná jablka 

zbavená jádřinců nakrájíme na kostičky. Do hrnce 

vložíme jablka, očištěnou a na kostičky nakrájenou 

dýni, podlijeme trochou vody a spolu s badyánem, 

skořicí a hřebíčkem dusíme do měkka. 

3 Když jsou jablka i dýně měkká, vyjmeme koření, při-

dáme uvařenou cizrnu, zjemníme máslem nebo oli-

vovým olejem a vše rozmixujeme na jemné pyré. 

4 V ještě teplém pyré necháme rozpustit čokoládu a 

vmícháme všechny zbylé suroviny. Těsto nalijeme 

na pečícím papírem vyložený středně velký plech a 

vložíme do trouby vyhřáté na 180°C. Pečeme cca 20

-30 min. Vyzkoušíme špejlí, zda se těsto nelepí a 

moučník je hotov.  

 
Dobrou chuť! 

 

  

 

Cizrnové  
brownies 
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Přísady (na 3-4 porce) 
50g chia semínek  
(asi 3/4 kávového šálku) 

400ml mandlového mléka 

1 ks banán 

1 ks kiwi  
(nebo jiné ovoce dle chuti) 

1 lžíce javorového sirupu 

špetka skořice  
(mleté) 

Postup 

1 Do mixéru dáme mléko, banán, lžíci javorového si-

rupu (lze vynechat nebo dosladit jiným oblíbeným 

sladidlem) a špetku skořice. Rozmixujeme do hlad-

ka. 

2 Přidáme chia semínka a řádně promícháme. Dno 

připravených skleniček vyložíme plátky kiwi a nalije-

me mléko s chia semínky. 

3 Skleničky necháme přes noc ztuhnout v lednici a 

ráno si dáme úžasnou snídani. 

 

 
Dobrou chuť! 

 

  

 

Chia puding s 
mandlovým mlékem 


