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„Cukroví se nemusíte vzdávat, stačí jen pro jeho přípravu používat co nejpřirozenější suroviny.“  

Vánoční svátky máme všichni spojené s vůní cukroví, v tom jsou naše české Vánoce nádherné. Děti uzobávají z plechu, domovy jsou provoněné 
vanilkou a babičky mají stále dojem, že je cukroví málo. Pečou a pečou. Peče se všude. Generace dnešních maminek ale tuší, že cukroví a 
všeobecně sladké věci nejsou to nejlepší pro děti, ani pro zbytek rodiny. Vánoce bez cukroví si však neumí představit, proto každoročně 
podlehnou tradičnímu pečení. V lednu se pak  objevují první důsledky sladkých hodů. Kilo či dvě navíc a samozřejmě v bříšku, zhoršená 
imunita, rýmy, kašle, ekzémy, plísně a mnoho závažnějších chorob. Ať si to přiznáme nebo ne, cukr je opravdu bílý jed. A ihned za ním následuje 
tolik diskutovaná mouka - tedy lepek. Ve výživové poradně  se každodenně setkávám s lidmi, kterým vynechání těchto dvou potravin a zařazení 
potravin výživnějších změnilo život. Vrátilo je zpět ke zdraví, k úsměvu a k radosti a přitom si dál mohli úžívat chuť dobrého jídla. Jen objevili a 
začali používat jiné suroviny.

Co tedy letos vyzkoušet cukroví bez cukru, bez lepku, bez ztužených tuků? Cukroví v nejdokonalejší RAW podobě, tedy cukroví živé a 
nepečené, plné vitamínů, minerálů a enzymů. Cukroví PALEO, tedy cukroví opět plné živin a bez největších alergenů - bez lepku, bez cukru, 
bez mléka. 

Když jsme s Janou upekly první várku našeho cukroví a donesly ho ochutnat mezi naše známé, krabice zmizela okamžitě. První ochutnání 
možná vyvolalo podiv, každý čekal klasickou sladkou chuť, při druhém a dalším už všichni žasli nad tím, jaké chutě se v cukroví skrývají. Jak cítí 
ořechy, matchu, pistácie a vanilku. Jak cukr nezničil chuť přirozených potravin. Cukroví nám také testovaly malé děti. A vůbec jim nevadilo, že 
je „jiné“. Přednostně si vybíraly sice to čokoládové, ale postupně upatlanýma ručičkama vyjedly z krabičky všechno. Byla to pro ně sladkost jako 
každá jiná. A maminky s radostí koukaly, jak jim chutná a přitom neškodí. 

Další poznatek byl, že se nedá našeho cukroví sníst hodně. Opravdu stačí pár kousků a skvěle každého zasytí. Je plné ořechů a semínek, které 
mají velký sytící efekt. Pár kousků tedy krásně nahradí svačinku a nemusíte mít vůbec žádné dietní výčitky. Po takové svačince nepřiberete. 
Každým kouskem do sebe dostáváte mnoho živin, vitamínů, minerálů a zdravých tuků. 

Věřím, že z receptů budete nadšeni stejně jako my a naše rodiny, když jsme je chystaly, a že vám naše kuchařka pomůže změnit sladké návyky a 
naučíte se používat nové suroviny. Přípravu receptů zvládne i začátečník.

Janičce moc děkuji za její kuchařské schopnosti, za umění kombinace chutí a trpělivost při vymýšlení receptů a celé této e-kuchařky. 

Hana Brychová

PROČ TATO E-KUCHAŘKA?
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O NÁS
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Jana Novotná

„Život je příliš krátký na to, abychom si jej kazili špatným a nekvalitním jídlem.” 

Tím jsem se řídila i při tvorbě receptů pro tuto kuchařku. Roky zkušeností v oblasti gastronomie mi dovolují 
nebát se experimentovat.

Více o mně se můžete dozvědět na profesní facebookové stránce www.facebook.com/sefkucharkaJana

Hana Brychová

„Veškeré nemoci jsou nám darem, protože vysílají signál, že musíme něco změnit.“

Již mnoho let se zabývám výživovým poradenstvím se zaměřením na pomoc při zdravotních problémech. 
Redukční a zdravé recepty musí být natolik chutné, aby se staly každodenní součástí jídelníčků. Pak se součástí 
života stane i štíhlost a zdraví.

Více o mně na mém webu www.receptynahubnuti.cz 

https://www.facebook.com/sefkucharkaJana
https://www.facebook.com/sefkucharkaJana
http://www.receptynahubnuti.cz
http://www.receptynahubnuti.cz


R E C E P T Y

ŽIVÉ, NEPEČENÉ

RAW CUKROVÍ



Zasaďte semínko, začne klíčit a žít. Zasaďte pražené nebo vařené semínko a uhnije. 

To samé se děje v našem těle. Pouze z dostatečného množství živých potravin, může tělo zdravě růst a žít. Právě proto je 
každodenní zařazování raw stravy tak důležité.  

Jídlo se konzumuje v co nejpřirozenější podobě, jak roste v přírodě.

Potraviny se jedí syrové, čerstvé, nebo ohřáté či sušené do 42°C - 45 °C. Tedy nepečené, nevařené.	

Díky tomu si zachovávají veškeré vitamíny, minerály a převážně enzymy, raw strava je enzymaticky živá.

Enzymy jsou důležité pro správné fungování a zdraví našeho těla. Ničí se právě při vyšší teplotě, než je 45°C.

Nepřijímá se mrtvá, chemicky a tepelně upravená strava.

Nepoužívají se žádná chemická ochucovadla, barviva ani zvýrazňovače chuti. 

Raw strava obsahuje prokazatelně více vitamínů než strava tepelně upravená. Často až několikanásobně.

V raw cukroví nejvíce vynikne chuť surovin. Poznáte nové chutě a již se nebudete vracet k přeslazeným škodlivým druhům.

Živé potraviny jsou nejdokonaleší potravou pro lidské tělo a měli bychom je každodenně zařazovat do jídelníčku.

Živá strava zlepšuje imunitu.

Raw strava je výborným pomocníkem při hubnutí a při všech civilizačních nemocech.

Naučte své děti na dokonalou chuť raw stravy.

Vyměňte alespoň část letošního cukroví za raw cukroví.

VÝHODY A PRINCIP RAW STRAVY
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Pokud v receptech uvádíme „mouka“, můžete použít suché namixované plody nebo si mouku koupit ve zdravé výživě.

Ořechy nejlépe opět „oživíme“, když je necháme 24 hodin namočené, tak se nastartuje klíčení a probuzení enzymů.

Chceme-li vyrobit z namočených ořechů mouku, je potřeba je lehce prosušit.

Na mixování je vhodné mít výkonný mixér. Vyzkoušely jsme ale mixování ořechů i v běžném mixéru. Sice se neudělá hladká mouka, ale je plně 
použitelná. Jen pozor, dělejte při mixování pauzy, ať mixér nezavaříte.

Pokud neseženete přímo ořechové pasty, můžete je nahradit másly, které koupíte ve zdravé výživě.

Pasty vyrobíte také doma. Smícháním hodně najemno rozmixovanými plody s kakaovým máslem.

Na sušení používejte sušičku od 42°C  -  45°C.

Sušení prodlouží trvanlivost raw cukroví.

Pokud chcete sladší cukroví (moc nedoporučujeme), tak doslazujte těsto medem, javorovým  nebo agávovým sirupem - pouze v nejvyšší kvalitě. 

Místo výše uvedných sladidel můžete vyzkoušet i prášek z Lucumy.

Sušené ovoce používejte neslazené, nesířené. Kontrolujte, aby nebylo zaplísněné.

Vhodnější je používat na vyvalování silikonový vál místo dřevěného. Pokud ho nemáte, použijte dvě potravinové fólie a těsto vyvalujte mezi 
nimi.

Čokoládová poleva a krémy tuhnou po umístění do lednice.

Tmavě uvedené názvy surovin v receptech jsou vysvětleny v glosáři. 

TIPY A RADY K RECEPTŮM

7



POTŘEBUJEME:

• 1 šálek mandlí

• 1 šálek datlí

• 2 lžíce kakaa

• 1 lžičku vanilkového extraktu

SLANÝ KARAMEL

• 1 šálek datlí

• 2 lžíce prášku z lucumy

• himalájskou sůl - 4 špetky

POSTUP: 

Nejprve mixujeme mandle a poté přidáme datle, 
kakao a vanilkový extrakt. 

Na silikonovém válu ručně propracujeme hmotu tak, 
aby byla měkká a tvárná. Pokud je těsto sušší a drobí 
se, přidáme vodu. Vyválíme s pomocí potravinové 
fólie a vykrajujeme kolečka. 

Z umixovaných datlí, lucumy a vody si připravíme 
mícháním "karamel", který dochutíme himalájskou 
solí. Doporučujeme použít 4 špetky, aby byla slaná 
chuť výrazná.Karamel nanášíme na vykrájená 
kolečka sáčkem na zdobení. Navrch dáme půlku 
pekanového ořechu.

PEKANKY

strana: 8 - CUKROVÍ RAW



POTŘEBUJEME:

• 100 g kakaového másla

• semínka z vanilkového lusku nebo esenci

• 100 ml medu (javorový nebo agáve sirup)

• 100 g nepraženého kakaa

• 50 g lískooříškové pasty nebo másla

• 100 g lískových oříšků nahrubo nasekaných

POSTUP: 

Všechny přísady, kromě oříšků, umixujeme do 
hladka.

Vhodnou nádobu vyložíme potravinovou fólií, poté 
do ní vlijeme těsto a nasekané ořechy.

Necháme ztuhnout v chladu. 

Krájíme na kostičky.

NUGÁT

strana: 9 - CUKROVÍ RAW
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POTŘEBUJEME:

• 150 g kokosu

• 80 g banánu

• 100 g kešu ořechů

POSTUP: 

Do mixéru vložíme kokos a kešu. Krátce mixujeme, 
aby se vytvořila jemná mouka.

Přidáme banán a ještě krátce mixujeme.

Ze surovin vypracujeme tvárnou hmotu, ze které 
tvarujeme malé válečky. 

Můžeme nechat sušit na vzduchu, nebo v sušičce.

Na povrchu by válečky měly být pevné, uvnitř 
vláčné.

Poléváme čokoládou str.12.

BOUNTY

strana: 11 - CUKROVÍ RAW



POTŘEBUJEME:

• 3 lžíce nepraženého kakaa

• 2 lžíce kokosového tuku

• 1 lžici javorového sirupu 

• 1 lžíci mandlové mouky

• podle potřeby vodu

POSTUP:

V mixéru smícháme všechny suroviny.

Podle potřeby přidáme vodu.

Pokud přidáme víc tekutin a méně kokosového tuku, 
poleva zůstane více měkká.

Dle potřeby necháme čokoládu ztuhnout v chladu.

ČOKOLÁDA

strana: 12 - CUKROVÍ RAW



POTŘEBUJEME:

• 100 g kokosové mouky

• 50 g kešu ořechů

• 50 g makadamových ořechů

• vanilkový extrakt

• špetku soli

• 75 g kokosového oleje

• pistácie, goji

• agáve sirup dle potřeby

POSTUP:

Kešu a makadamové ořechy mixujeme najemno.

Přidáme kokosovou mouku a ostatní suroviny. 

Nalijeme do vhodné nádoby (nejlépe hranatá 
porcelánová miska) vyložené potravinovou fólií.

Kraje fólie přehneme přes marcipán tak, aby byl celý 
zakrytý a dáme zatuhnout do lednice.

Krájíme malé kostičky ostrým nožem.

MARCIPÁN

strana: 13 - CUKROVÍ RAW
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POTŘEBUJEME:

• 100 g pistáciové mouky

• 50 g mandlové mouky

• 25 g rozemletých lněných semínek

• 25 g pistáciové pasty

• 4 datle (nejlépe datle Medjool)

• sůl

• vanilkový extrakt

• vodu

• pistácie

POSTUP:

Z datlí vytvoříme tyčovým mixérem pastu. 

Pokud máte sušší datle, přidejte malé množství vody.

Z veškerých surovin vypracujeme těsto.

Pomocí potravinové fólie vyválíme a vykrajujeme 
kolečka. 

Zdobíme čokoládou (str.12) a pistácií.

PISTÁCIOVÁ KOLA

strana: 15 - CUKROVÍ RAW



POTŘEBUJEME:

• 50 g mandlí

• 50 g kešu ořechů

• 110 g kokosové moučky (mixovaný kokos)

• 15 g kokosového oleje

• 8 datlí (nejlépe datle Medjool) 

• 5 g Matcha tea (asi jedna lžička)

POSTUP:

(asi 40 ks)

Tyčovým mixérem rozmixujeme datle na pastu.

V mixéru utvoříme z mandlí a kešu ořechů mouku. 

Přidáme kokosovou moučku, olej a pastu z datlí. 

Tvoříme malé kuličky a obalujeme v sekaných 
mandlích, kokosu nebo v Matcha čaji. 

Pokud máte rádi spíše sušenky, těsto vyválejte 
s pomocí potravinové fólie a vykrajujte libovolné 
tvary, které sušte do druhého dne. 

Sušenky můžete slepit domácím džemem, čokoládou 
nebo krémem (str.18)

MATCHA

strana: 16 - CUKROVÍ RAW
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POTŘEBUJEME:

• 2 hrnky kešu mouky

• 1/2 hrnku kokosového mléka (tuhá část)

• 1/4 hrnku javorového sirupu

• 1 lžičku vanilkového extraktu

• špetku soli

POSTUP:

Nejprve v mixéru smícháme tekuté suroviny. 

Poté přidáme kešu mouku v závislosti na tom, jak 
hustý chceme krém. Chvilku mixujeme.

Z kokosového mléka použijeme jen tuhou vrchní 
část.

Kešu mouku můžete vyměnit i za kokosovou, získáte 
tak jinou chuť krému. 

Krém můžeme obarvit práškem z červené řepy nebo 
ochutit nepraženým kakaem. 

Krém v chladu ztuhne.

KRÉM

strana: 18 - CUKROVÍ RAW



POTŘEBUJEME:

• 100 g mandlové mouky

• 100 g kešu mouky

• vodu

• vanilkový extrakt

• vanilkový lusk (semínka)

• dle chuti javorový sirup nebo sirup z agáve

POSTUP:

Ingredience smícháme a vypracujeme vláčné těsto. 

Dle chuti přidáme sirup.

Vodu přidáváme podle potřeby, aby těsto nebylo 
příliš řídké.

Tvarujeme malé rohlíčky, které hned obalujeme 
v mandlové mouce.

ROHLÍČKY

strana: 19 - CUKROVÍ RAW



POTŘEBUJEME:

• 150 g kaštanového pyré

• 1 lžíci karobu

• 1 lžíci nepraženého kakaa

• 100 g rozpuštěného kokosového tuku

• 50 g kakaového másla

• 20 g mandlové mouky

POSTUP:

Všechny suroviny ručně smícháme.

Tvarujeme malé kuličky, které lehce zploštíme.

Obalujeme v nepraženém kakau, v drcených 
kakaových bobech, v kokosovém cukru.

Na ozdobu můžeme také použít goji.

LEDOVÉ KAŠTANY

strana: 20 - CUKROVÍ RAW





POTŘEBUJEME:

• 100 g mandlové mouky

• 100 g mouky z vlašských ořechů

• 50 g chia mouky

• perníkové koření

• špetku soli

• med

• vanilkový extrakt

• strouhanou pomerančovou kůru

• 2 lžičky čerstvého strouhaného zázvoru

• lžíci kokosového oleje

• vodu

POSTUP:

Suché přísady smícháme. 

Přidáme med, vanilkový extrakt, čerstvý strouhaný 
zázvor, kokosový olej a ořechové mléko. 

Vody přidáme jen tolik, aby bylo těsto vláčné.

Vykrajujeme perníčky a sušíme v sušičce cca 6 hodin.

PERNÍČKY

strana: 22 - CUKROVÍ RAW



POTŘEBUJEME:

• 250 g máku

• 150 g sušených švestek

• dle potřeby vodu

• dle potřeby med

POSTUP:

Nejprve umixujeme mák. 

Přidáme švestky a med. 

Tvarujeme malé kuličky.

Část obalujeme v bílém seznamu, část v kokosovém 
cukru a část v kokosu.

MAKOVÉ KULIČKY

strana: 23 - CUKROVÍ RAW
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R E C E P T Y

BEZ OBILOVIN A CUKRU

PALEO CUKROVÍ



„Naši dávní předci byli pravděpodobně silnější a zdravější, než jsme my teď.“  Mark Sisson 

Naši dávní předci nejedli cukr a obiloviny. Živili se jen v přírodě dostupnými potravinami. Jedli  dostatek zelené zeleniny, semínka, klíčky, ořechy, 
vejce, maso.

Běžné cukroví se dělá z mouky, cukru, ztuženého tuku - nejvíce škodlivých surovin. Paleo cukroví se dělá z ořechů, semínek, přírodních sladidel.  
Které je plné živin? Které raději nabídnete svým dětem? 

Paleo strava vychází stejně jako raw z co nejpřirozenějších surovin. 

Strava, ačkoliv je tepelně zpracovaná, udržuje tělo v rovnováze. 

Používají se pouze základní přirozené potraviny bez úpravy.

Jídla obsahují dostatek bílkovin, které jsou v běžné stravě nedostatkové.

V paleo stravě se nachází velké množství zdravých tuků, které ve stravě opravdu potřebujeme.

Obsahuje přirozeně více vlákniny.

Vyřazují se veškerá zrna a  přílohy - pšenice, žito, rýže, fazole, quinoa, čočka nebo fazole z důvodu špatného trávení těchto potravin.

Paleo potraviny nezatěžují naše tělo lepkem a cukrem, největšími alergeny. 

V paleo stravě je výrazně nižší, spíše minimální množství sacharidů.

Paleo strava je výborným pomocníkem při zaplísnění organismu, při ekzémech nebo alergiích, které jsou v současné době stále častějším 
problémem. 

Paleo cukroví je vhodné i při redukci váhy, zdaleka nezvedá hladinu krevního cukru tolik jako běžné cukroví. 

VÝHODY A PRINCIP PALEO STRAVY
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Pro co nejlepší výsledek je důležité mít výkonný mixér. Při použití běžného mixéru dělejte pauzy, ať mixér nespálíte.

Nebojte se experimentovat a hrát si. 

Protože pracujete s přírodními surovinami, může se stát, že těsto bude příliš řídké nebo naopak příliš tuhé. 

• Pokud je těsto příliš řídké, přidejte například mouku dle receptu.

• Pokud je příliš hutné, přidejte tekutinu využívanou v receptu.

Při přípravě je vhodnější používat silikonový vál, vyvalované “těsto” se k němu nepřilepí. Případně těsto vyválejte mezi dvěma fóliemi.

Základem úspěchu je použití co nejkvalitnějších surovin.

Kontrolujte kvalitu vstupních surovin. Kontrolujte, aby ořechy nebyly zaplísněné.

Zapomeňte na ztužené tuky, jsou jen zdrojem zánětů v těle. Používejte tuky doporučené v receptech.

Pokud namáčíte ořechy, aby se v nich aktivovaly enzymy, před mixováním je nechte lehce prosušit.

Chcete-li mít cukroví sladší (nedoporučujeme), přidejte med, javorový nebo agáve sirup v nejvyšší kvalitě.

V receptech používáme pojmy trouba  „mírně“ a „středně“ vyhřátá: 

• mírně vyhřátá 100 - 120°C 

• středně vyhřátá 160 - 170°C

Tmavě uvedené názvy surovin v receptech jsou vysvětleny v glosáři. 

TIPY A RADY K RECEPTŮM
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POTŘEBUJEME:

• 100g chia mouky

• 50 g medu

• 30 g kakaového másla nebo ghí

• 1 vejce

• 2 lžičky perníkového koření

• 1 lžičku jedlé sody

POSTUP:

Ze surovin vypracujeme vláčné těsto, které pomocí 
potravinové fólie vyválíme.

Vykrajujeme libovolné tvary.

Dáme péct na pečícím papíru do středně vyhřáté 
trouby.

Před pečením můžeme potřít rozšlehaným vajíčkem, 
není to ale nutné. 

Zdobíme čokoládou (str.12) nebo citrusovou polevou 
(str.29)

PERNÍČKY
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POTŘEBUJEME:

• 50 ml javorového sirupu

• 25 g makadamových ořechů

• citrónovou, limetkovou nebo pomerančovou šťávu

• vanilkový extrakt

• špetku soli

POSTUP:

Makadamové ořechy rozmixujeme v mixéru.

Přidáme ostatní suroviny a ještě krátce mixujeme.

Tato poleva úplně neztuhne.

Chcete-li aby ztuhla, přidejte 2 lžíce kokosového 
tuku. 

POLEVA
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POTŘEBUJEME:

• 120 g mandlové mouky

• 70 g kakaového másla

• 1 žloutek

• strouhanou kůru z bio citronu

• citronovou šťávu

POSTUP:

Ze všech surovin vypracujeme těsto.

Vykrajovátkem vykrajujeme kolečka. U poloviny 
koleček vykrojíme i střed. 

Pečeme na pečícím papíru ve středně vyhřáté troubě. 
Dobu pečení je potřeba hlídat, kolečka by neměla 
výrazně změnit barvu.

Doporučujeme péct odděleně plná kolečka a kolečka 
s vykrojeným středem z důvodu jiné délky pečení.

Slepujeme domácím džemem bez cukru.

LINECKÉ
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POTŘEBUJEME:

• 120 g ghí nebo másla

• 150 g mandlové mouky

• 50 g oříšků

• 1 a 1/2 lžičky kakaa

• kokosový tuk na vymazání formiček

POSTUP:

Ze všech surovin vypracujeme těsto. 

Formičky vymažeme kokosovým olejem a připravené 
těsto do nich lehce vtlačíme.

Pečeme ve středně vyhřáté troubě. 

Upečené a vychladlé ořechy vyjmeme z formiček.

Servírovat je můžeme samotné, suché, nebo je 
plníme raw krémem (str.18) a poléváme čokoládou 
(str.12).

PRACNY
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POTŘEBUJEME:

• 100 ml kokosového mléka

• 50 g kokosového oleje

• 3 bílky

• 2 čajové lžičky tapiokové mouky 

• 150 g kokosové mouky

POSTUP:

Kokosové mléko s kokosovým olejem zahřejeme.

Vsypeme kokosovou a tapiokovou mouku a 
zamícháme.

Necháme vychladnout.

Ušleháme bílky a opatrně po částech vmícháme do 
kokosové směsi.

Sáčkem tvoříme malé kokosky na plech vyložený 
papírem na pečení.

Pro obměnu můžeme přidat do části hmoty 
nepražené kakao.

Sušíme v troubě na maximálně 100°C, dokud nejsou 
kokosky pevné.

KOKOSKY
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POTŘEBUJEME:

• 75 ml kokosové smetany

• 1/2 lžíce tapiokové mouky

• 60 g mandlové mouky

• 100 g sušených brusinek (nebo ovoce dle chuti)

• 25 g pekanových ořechů

• 10g kakaového másla

POSTUP:

Zahřejeme smetanu a kakaové máslo.

Přisypeme nasekané ořechy a ovoce.

Poté přidáme mandlovou a tapiokovou mouku a 
promícháme.

Na plech s pečícím papírem děláme malé hrudky.

Pečeme v mírně vyhřáté troubě. 

Po vychladnutí máčíme spodní část v čokoládě (str.
12).

MAROKÁNKY
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POTŘEBUJEME:

• 4 bílky

• 50 g medu

• 50 g kokosového cukru

• 100 g pekanových ořechů

• 100 g pistácií

• hrst celých pekanů a hrst celých pistácií

POSTUP:

Bílky vyšleháme do husté pěny s kokosovým cukrem 
a s medem.

Do vyšlehané směsi vmícháme opatrně jemně 
nasekané pistácie a pekany. Po promíchání přidáme 
ještě pekany a pistácie celé. 

Formu na srnčí hřbet vymažeme kokosovým tukem 
(pro jistotu můžeme vyložit i papírem na pečení) a 
těsto do ní vlijeme.

Pečeme ve středně vyhřáté troubě. Upečení 
kontrolujeme špejlí.

Po upečení necháme vychladnout, krájíme ostrým 
nožem na tenké plátky. Dáme do mírně vyhřáté 
trouby a sušíme do lehkého zhnědnutí.

FLORENTÝNKY
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POTŘEBUJEME:

• 100 g vlašských ořechů

• 25 g másla (ghí)

• 4 datle

• semínka z vanilkového lusku

• jedlou sodu

• špetku soli

POSTUP

Z datlí tyčovým mixérem vytvoříme pastu.

Ořechy najemno rozmixujeme a smícháme s pastou 
z datlí a s ostatními surovinami. 

Na plech vyložený pečicím papírem klademe malé 
hrudky.

Navrch každé dáme půlku vlašského ořechu nebo 
mandli.

Pečeme v mírně vyhřáté troubě tak, aby příliš 
nezměnily barvu.

HRUDKY
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POTŘEBUJEME:

• 1/4 hrnku kokosového oleje

• 2 vejce

• 1/4 hrnku čerstvé pomerančové šťávy

• špetku soli

• 1/2 hrnku kokosové mouky

• strouhanou pomerančovou kůru

• semínka z vanilkového lusku

• sekanou pomerančovou kůru, 30g bílého seznamu, 
levanduli nebo hořkou čokoládu 70%

• dle chuti med, javorový nebo agáve sirup

POSTUP:

Smícháme všechny suroviny. Vypracujeme tužší těsto.

Těsto rozdělíme na tři díly. Do jednoho přidáme 
sekanou hořkou čokoládu, do druhého levandulové 
kvítky a třetí díl necháme jen pomerančový.

Utvoříme válečky, které zabalíme do potravinové 
fólie a dáme do mrazáku lehce ztuhnout.

Po zatuhnutí vybalíme z fólie, krájíme malá kolečka. 
Pečeme ve středně vyhřáté troubě.

ORANGE COOKIES
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DATLE MEDJOOL: 

Šťavnaté datle medovo-karamelové chuti, které patří mezi největší datlové odrůdy. Datle Medjool jsou nepostradatelné při zdravém slazení 
pokrmů. Kromě vynikající chuti obsahují velkou porci zdraví. Jsou bohaté na minerály a velkou předností je i obsah vlákniny.

HIMALÁJSKÁ SŮL: 

Je velice zdravou minerály nabitou solí, bez chemikálií . Obsahuje 84 přírodních složek a minerálů, které jsou naprosto nezbytné pro zdraví. Jsou 
to například hořčík, draslík, vápník, sodík a fosfor. Typické růžové zbarvení je důsledkem malého množství oxidu železa. V receptech je 
používána pro zvýraznění chuti.

KAŠTANOVÉ PYRÉ: 

Pyré si připravte doma z uvařených jedlých kaštanů. Stačí je mixérem rozmixovat. Kaštany jsou k dostání kolem Vánoc v supermarketech nebo 
si je nasbírejte na podzim při procházce.

LUCUMA:  

Je exotické ovoce, také známé jako „zlato Inků“, které pochází z oblastí suchých údolí Andského pobřeží v Peru. Obsahuje velké množství živin, 
například beta-karotenu. Má protizánětlivé účinky a pomáhá v boji proti stárnutí.

NEPRAŽENÉ KAKAO: 

Řadí se mezi tzv. ‚superfoods‘. Obsahuje kolem 300 významných látek, a tak je právem řazeno mezi jednu z nejkomplexnějších potravin planety. 
Má velké zastoupení důležitých minerálů, vitamínů a antioxidantů. Je zdrojem jednoho z nejvíce nedostatkového minerálu ve stravě - hořčíku. 
Jeho vysoký podíl antioxidantů pomáhá proti civilizačním chorobám.

OŘECHOVÉ PASTY: 

Ořechy rozmixujte na jemno a smíchejte s kakaovým máslem.

GLOSÁŘ
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Velké poděkování patří všem, kteří se na e-kuchařce podíleli a pomáhali nám. 

Rodinným příslušníkům, přátelům, známým. 

Děkujeme i Janu Forejtovi za pomoc při fotografování - http://about.me/janforejt

Vážíme si všech, kteří si naši e-kuchařku řádně zakoupili, zaplatili a dalším šířením neporušují autorská práva a zákony ČR.

PODĚKOVÁNÍ
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