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Přísady Jak na to
1 ½ hrnečku nahrubo rozmixovaných
ovesných vloček
½ hrnečku najemno rozmixovaných mandlí
(bez slupky, nesolené)
½ hrnečku najemno rozmixovaných
sušených brusinek
½ nahrubo nakrájená 90% čokoláda
½ kypřicího prášku
3 lžíce skořice 
najemno nastrouhaná kůra z celého citronu
5 lžiček stévie Natusweet, nebo podle chuti

1 celé vajíčko
Šťáva z 1 citronu 
3 lžíce rozpuštěného kokosového oleje
2 lžíce řeckého jogurtu
1 lžíce měkkého polotučného tvarohu

 
    Vše promícháme a přidáme:

SUŠENKA BRUSINKA

Důkladně spojíme a pomocí
formiček vytvoříme na pečícím
papíru kolečka, které ještě
posypeme plátky mandlí.
 
Pečeme v předehřáté troubě na 180
stupňů, 10 minut.
 
Vychutnáte si jak horké, tak
vychladlé.
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Dobrou chuť!
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Přísady Jak na to
40 borůvek (cca hrst borůvek)
2 měkké polotučné tvarohy
150g nahrubo nastrouhaného
kokosu
3 lžíce stévie Natusweet
3 lžíce holandského kakaa
1 lžička mandlového aroma
1 čokoláda (min. 90%)
1 lžička kokosového oleje

 

KULIČKA BORŮVKA

Světlá část:
Smícháme tvaroh, nastrouhaný
kokos, stévii a mandlové aroma.
 
Tmavá část:
Smícháme tvaroh, nastrouhaný
kokos, stévii, holandské kakao a
mandlové aroma.
 
Zabalíme borůvku do světlého a
následně do tmavého těsta (můžeme
i barevně obrátit).
Každou kuličku polijeme rozehřátou
90% čokoládou s trochou
kokosového oleje.
 
Necháme v lednici vychladit.
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Dobrou chuť!
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2 celé měkké polotučné tvarohy
2 lžíce řeckého bílého jogurtu
2 lžíce stévie Natusweet, anebo
podle chuti
24 celozrnných piškotů
1 espresso
2 lžíce holandského kakaa
maliny

Přísady Jak na to

TIRAMISU MALINA

 Tvarohovo-jogurtovou část
důkladně promícháme a vrstvíme 
s malinami a s namočenými
celozrnnými piškoty v silném
espresu.
 
Namočené piškoty (i mezi
tvarohovou částí) posypeme
holandským kakaem.
 
Dozdobíme malinami a mátou.
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Dobrou chuť!
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Přísady Jak na to

ROLÁDA BANANA 1/2

Vyšleháme si do tuha sníh z 6 bílků.
Poté pomalu zašleháme 6 žloutků.
Vmícháme holandské kakao a
kypřicí prášek. 
 
Pečicí papír si potřeme rozehřátým
kokosovým olejem a rozetřeme
připravené těsto.
 
Dáme do rozehřáté trouby a pečeme
na 180 stupňů na 10 minut 

PRO VÍCE RECEPTŮ NAVŠTIV © WWW.MLSAMEBEZVYCITEK.CZ, 2020

6 vajíček
Stévie Natusweet
5 lžic holandského kakaa
1 kypřicí prášek
kokosový olej

    Na 1 roládu
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Přísady Jak na to

ROLÁDA BANANA 2/2

Smetanu vyšleháme se ztužovačem
a stévií. 
 
Přimícháme tvaroh a pomažeme
vychladlou upečenou roládu.
Přidáme banány. 
 
Zamotáme a necháme ztuhnout.
 

TIP: pokud chcete na závěr roládu
,,pocukrovat“ použijte trochu
kokosové mouky.
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1 smetana ke šlehání
1 smetana-fix (ztužovací
prášek)
2 lžíce stévie Natusweet
2 měkké polotučné tvarohy
2 zralé banány

    Na náplň:
 

 
 

Dobrou chuť!
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100% kakao nebo 90% čokoláda
1 lžíce kokosového oleje
Oříšky
Chilli

 

 

             Anebo?
 
Zbyla vám rozehřátá čokoláda např.
z předchozích receptů? Nevadí.
 
 
 
 
 

Přísady Jak na to
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DOMÁCÍ ČOKOLÁDA

 
Čokoládu nalijte na pečicí papír,
posypte oříšky a lehce chilli
kořením.
 
Čokoláda bude mít příjemně pálivou
dochuť.
 
Dáme zchladit do lednice a pak
nalámeme. Jíme jenom tak, anebo
přidáme k jinému dezertu (k
jogurtům, Tiramisu atd.)
 

        Dobrou chuť!
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