
MuffinovýMuffinovýMuffinový
receptárreceptárreceptár

Sladké a slané 

bezlepkové muffiny 

 



KokosovéKokosovéKokosové   
muffinymuffinymuffiny

 
60 g strúhaného kokosu, 20 g  ryžovej múky Novalim, 400 g

bieleho gréckeho jogurtu, 2 PL medu, 4 vajcia, 
Na ozdobu: čučoriedky alebo maliny, šľahačka alebo jogurt

Všetky suroviny na cesto spolu v mise premiešame dohladka. 
Do plechu na muffiny poukladáme papierové košíčky a cesto do nich

rovnomerne nadávkujeme lyžicou. 
Pečieme ich vo vopred vyhriatej rúre na 180 °C asi 20-25 minút. 

Muffiny sú hotové, keď je ich povrch tuhý a nerozlieva sa. Po dopečení
vyberieme z rúry a necháme vychladnúť. Nakoniec môžeme ozdobiť

šľahačkou a drobným ovocím podľa chuti.

 



250 g bezlepkovej múky Promix PK alebo PK špeciál, 150 g horkej
čokolády, 120 g práškového cukru, 180 ml mlieka, 100 g masla, 50 g

kryštálového cukru, za hrsť nasekaných opražených lieskovcov, 3
vajcia, 1 kopcovitá PL kakaa, 1 PL perníkového korenia, pol balíčka

kypriaceho prášku, 1 ČL vanilkového cukru

Čokoládu a maslo na strednom ohni nad parou roztopíme a potom ich
dobre rozmiešame. Necháme vychladnúť. Žĺtky rozmiešame spolu s

práškovým cukrom a vyšľaháme ich dokrémova. Potom do nich
primiešame mlieko. Na zmes preosejeme bezlepkovú múku Promix PK
alebo PK špeciál s kypriacim práškom a s kakaom a gumenou varechou

ich zapracujeme. Ďalej pridáme vychladnutú čokoládu s maslom a
dobre všetko premiešame. Bielky vyšľaháme s 50 g kryštálového cukru
dotuha a gumenou varechou ich zapracujeme do kakaového cesta. Na
záver primiešame nasekané a opražené lieskovce. Cesto nalejeme do

muffinových formičiek a pečieme v rozohriatej rúre na 170 stupňoch asi
20 – 25 minút. 

 

PerníkovéPerníkovéPerníkové   
muffinymuffinymuffiny

https://novalim.net/obchod/muky/bezglutenove-mucne-zmesi/promix-pk-special-bezlepkova-zmes-na-pecivo-2/
https://novalim.net/obchod/muky/bezglutenove-mucne-zmesi/promix-pk-special-bezlepkova-zmes-na-pecivo-2/


120 g špenátových listov, 50 g nastrúhaného parmezánu, 3 PL
píniových orieškov, 4 PL bazalky, 60 g masla, 200 ml mlieka, 2 vajcia, 

280 g bezlepkovej múky Promix PK alebo PK špeciál, 1  kypriaci
prášok, 2 ČL kryštálového cukru, 200 g krémového syra typu

Philadelphia alebo žervé alebo ricotty, 50 g bieleho jogurtu, 1 ČL
provensálskeho korenia, 1 ČL soli 

 

FlorentínskeFlorentínskeFlorentínske   
muffinymuffinymuffiny

Špenát a bazalku nasekáme najemno a parmezán nastrúhame. Píniové
oriešky opražíme dozlatista na suchej panvici. Maslo si rozpustíme a

ešte horúce ho vyšľaháme s mliekom a vajciami izbovej teploty. Potom
zmiešame suché prísady - múku, kypriaci prášok, soľ a cukor.

Gumenou varechou opatrne zmiešame suché prísady s vyšľahanými,
kým nezískame hladké cesto. Nakoniec zapracujeme do zmesi krémový
syr, jogurt, parmezán, špenát, bazalku, píniové oriešky a provensálske

korenie. Košíčky na muffiny poukladáme do formy a cesto rovnomerne
rozdelíme do košíčkov. Cesto je pomerne lepkavé, preto ak máte,

použite na to zmrzlinovú naberačku. Muffiny pečieme vo vyhriatej rúre
pri teplote 200°C približne 20-25 minút. Po upečení ich necháme úplne

vychladnúť.
 

 



ČokoládovéČokoládovéČokoládové
muffinymuffinymuffiny

250 g bezlepkovej múky Promix UNI alebo Promix PK alebo Promix
PK špeciál, 2 a ½ ČL prášku do pečiva, ½ ČL sódy bikarbóny, 1PL

kakaa, 50 g najemno nastrúhanej čokolády, 1 celé vajce, 120 g
práškového cukru, 80 ml rastlinného oleja,       

250 g bieleho jogurtu

V mise zmiešame bezlepkovú múku Promix PK špeciál (resp.iný
odporúčaný druh), kypriaci prášok, sódu bikarbónu,  kakao a

nastrúhanú čokoládu.
Pridáme rozšľahané vajce, cukor, olej, jogurt a vymiešame gumenou

varechou do hladkého redšieho cesta.
Do plechu na muffiny vložíme papierové košíčky a rovnomerne ich

naplníme cestom (cesto je lepkavejšie, dobrým pomocníkom je
zmrzlinová vyklápacia naberačka). Pečieme v rúre na strednej priečke

na 180°C približne 25 minút.
Na zdobenie použijeme hustý grécky jogurt zmiešaný s vanilínovým

cukrom, posypeme hoblinkami čokolády a na vrch dáme jahodu.
 

 



OlivovéOlivovéOlivové   
muffinymuffinymuffiny

125 g bezlepkovej múky Promix UNI alebo PK či PK špeciál,  1 PL
kypriaceho prášku bez lepku , štipka soli, ¼ ČL čerstvo pomletého

čierneho korenia,  1 ČL sušenej bylinkovej zmesi (napr. na pizzu), 60 ml
mlieka, 2 PL bieleho jogurtu, 1 vajce, 2 PL olivového oleja + na potretie,
1 strúčik cesnaku, 70 g zelených olív bez kôstok, 50 g syru čedar, 30 g

syru feta

Zmiešame bezlepkovú múku, kypriaci prášok, soľ, korenie a sušené
bylinky. V inej miske metličkou zmiešame mlieko, jogurt, vajce, olej a
prelisovaný cesnak. Tekutú zmes prilejeme k suchej a spolu jemne

premiešame. Pridáme na kolieska nakrájané olivy, (časť z nich si
odložíme na zdobenie muffinov), nastrúhaný čedar a nadrobenú fetu.

Do formy na muffiny dáme papierové košíčky a do nich porozdeľujeme
cesto. Ozdobíme zvyšnými olivami a dáme piecť do rúry na 200°C na

20-25 minút. Ak chceme mať muffiny obzvlášť zlatavé, 2-3 minúty pred
dopečením ich potrieme olivovým olejom. Po upečení necháme

vychladnúť. Vystačí na 6 muffinov.

 
 

https://novalim.net/obchod/muky/bezglutenove-mucne-zmesi/promix-pk-special-bezlepkova-zmes-na-pecivo-2/
https://novalim.net/obchod/muky/bezglutenove-mucne-zmesi/promix-pk-special-bezlepkova-zmes-na-pecivo-2/
https://novalim.net/obchod/muky/bezglutenove-mucne-zmesi/promix-pk-special-bezlepkova-zmes-na-pecivo-2/


VanilkovéVanilkovéVanilkové   
ryžové muffinyryžové muffinyryžové muffiny   

100 g kryštálového cukru, 2 vajcia, 160 g ryžovej múky Novalim,
štipku soli, 1 vanilkový lusk, 1 ČL kypriaceho prášku, 1 ČL xantánovej

alebo guarovej gumy, 120 ml oleja,  120 ml mlieka, 
šľahačka a 1 PL práškového cukru na ozdobenie

 

Rúru rozohrejeme na 180 stupňov a do formy na muffiny rozložíme
papierové košíčky. Cukor a vajcia vyšľaháme do nadýchanej bledej peny

a potom do nej prisypeme ryžovú múku  zmiešanú s kypriacim
práškom a xantánovou alebo guarovou gumou. Pridáme soľ, zrnká z

vanilkového lusku, olej a mlieko a minútu premiešame mixérom.
Nalejeme do muffinových košíčkov a pečieme asi 25-30 minút, kým je

povrch muffinov sfarbený do zlatohneda a na dotyk pružný.
Necháme úplne vychladnúť. Pred podávaním ozdobíme osladenou

šľahačkou.

 
 

http://shop.novalim.net/obchod/muky/prirodzene-bezlepkove-muky/ryzova-muka/
http://shop.novalim.net/obchod/muky/prirodzene-bezlepkove-muky/ryzova-muka/
http://shop.novalim.net/obchod/muky/prirodzene-bezlepkove-muky/ryzova-muka/
http://shop.novalim.net/obchod/muky/prirodzene-bezlepkove-muky/ryzova-muka/


MedovéMedovéMedové
muffinymuffinymuffiny

300 g medu, 45 g trstinového cukru, 200 g bezlepkovej múky Promix
PK špeciál, 80 g pohánkovej múky Novalim, 2 ČL kypriaceho

prášku, 2 ČL mletej škorice, 1 ČL mletého zázvoru, pol ČL strúhaného
(mletého) muškátového orieška, 1/2 ČL mletého anízu, 1/2 ČL mletých

klinčekov, 140 ml mlieka, 2 väčšie vajcia

Všetky suché prísady preosejeme a premiešame do misky. V strede
spravíme jamku a do nej nalejeme mlieko premiešané s rozšľahanými

vajíčkami. Varechou zľahka miešame, kým sa nám nevytvorí hladká
zmes. Snažíme sa miešať jemne, aby sme nepremiešali zmes.

Pridáme tekutý med, ktorý sme zmiešali s trstinovým cukrom a ešte
chvíľu zľahka premiešame, aby sme všetky prísady prepojili.

Do muffinového plechu naukladáme papierové košíčky a do nich
nalejeme cesto. Pečieme v dobre rozohriatej rúre na 180 stupňoch asi
20-25 minút. Po dopečení necháme muffiny vychladnúť. Prípadne ich

môžeme potrieť sirupom a vyváľať v trstinovom cukre.
 

 
 



2 PL ryžovej múky Novalim, 6 PL kakaa, 4 vajcia, 4-5 PL medu, 2 PL
roztopeného kokosového oleja, ¼ ČL sódy bikarbóny, na ozdobenie:
smotanu na šľahanie alebo grécky jogurt, čučoriedky, lístky čerstvej

mäty
 

KakaovéKakaovéKakaové   
muffinymuffinymuffiny

Všetky suroviny na cesto spolu v mise vymiešame do hladkej zmesi. Do
plechu na muffiny poukladáme košíčky a cesto do nich nadávkujeme
lyžicou alebo zmrzlinovou naberačkou. Pečieme vo vopred vyhriatej

rúre na 175 °C približne 20 minút. Po upečení necháme vychladnúť a
potom môžeme ozdobiť vyšľahanou smotanou alebo gréckym

jogurtom, čučoriedkami a lístkami mäty.
 

 
 



300 g červenej papriky,  100 g bezlepkovej múky Promix UNI alebo
PK alebo PK špeciál, 150 g kukuričnej múky Novalim,

150 g tvrdého strúhaného syra typu Eidam alebo Gouda, 60 ml
rastlinného oleja, 300 g cmaru alebo kefíru, 2 1/2 ČL prášku do pečiva,
½ ČL sódy bikarbóny, 1 celé vajce, 1 ČL soli, štipka mletého čierneho

korenia, štipka mletej červenej papriky

PaprikovéPaprikovéPaprikové   
muffinymuffinymuffiny

Papriky umyjeme, osušíme, odstránime semená a nakrájame na malé
kocky. Vo väčšej mise zmiešame Promix Uni a kukuričnú múku, syr,
korenie, soľ, mletú papriku, prášok do pečiva a sódu bikarbónu. Do

zmesi potom pridáme aj na kocky nakrájané papriky. Vajce rozšľaháme,
pridáme cmar a olej. Všetko spolu vlejeme do múčnej zmesi a dobre
premiešame. Do plechu na muffiny vložíme papierové košíčky, ktoré

potom naplníme cestom. Pečieme na 180°C približne 25 minút.
 

 
 



250 g bezlepkovej múky Promix UNI alebo PK alebo PK špeciál, 
 2 ČL kypriaceho prášku bez lepku, ¼ ČL sódy bikarbóny, 1 vajce, 100 g

práškového cukru, 1 balíček vanilínového cukru, 80 ml rastlinného
oleja, 250 g bieleho jogurtu, kôra z polovice citróna, maliny a

čučoriedky
 

OvocnéOvocnéOvocné
muffinymuffinymuffiny

Do väčšej misy preosejeme múku, pridáme kypriaci prášok, sódu
bikarbónu, práškový a vanilínový cukor a dobre premiešame. Prilejeme

rozmiešané vajce, jogurt, olej a citrónovú kôru. Gumenou varechou
miešame, kým sa vytvorí hladké cesto. Do plechu na muffiny rozložíme

papierové košíčky a rovnomerne do nich lyžicou alebo zmrzlinovou
naberačkou nadávkujeme cesto. Umyté a osušené maliny a čučoriedky

zatlačíme do cesta. Pečieme vo vopred vyhriatej rúre na 170-180 °C
približne 30 minút. Po upečení necháme vychladnúť, môžeme ešte

posypať práškovým cukrom.
 

 
 


