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Valašský frgál bez lepku
 Na cesto: 500 g Promix Alfa, 60 g kr.cukru, 350 ml

mlieka, 50 g tuku na pečenie, štipka soli,  2 PL kyslej
smotany, trochu citrónovej kôry, 1 vajce,  ½ kocky
čerstvého droždia, 1 žĺtok a trochu mlieka na potretie 
Tvarohová plnka: 750 g hrudkovitého tvarohu,             
 1 vanilkový cukor, 3 žĺtky, 3 PL pr.cukru, trochu citrónovej
kôry, 1 PL kukuričného škrobu
Maková plnka: 2 balenia maku s cukrom = 400 g,         
 1 vanilkový cukor,  2 PL slivkového lekváru, 150 ml
mlieka, trochu citrónovej kôry
Hrušková plnka: 1 kg hrušiek, 1 PL trstinového cukru,  
 2 PL rumu,  1 ČL mletej škorice, 1 PL Novalim strúhanky
Na posýpku: 120 g studeného masla, 150 g Promix Alfa,
50 g pr. cukru, hrozienka na ozdobenie

   Do menšej misky nalejeme 100 ml teplého mlieka, rozmrvíme doň droždie a pridáme  1 ČL cukru z
odváženého množstva. Premiešame a na teplom mieste necháme kysnúť asi 15 minút. Medzitým do
veľkej misy preosejeme múku, pridáme cukor, soľ, vajce, zvyšné teplé mlieko, kyslú smotanu a trochu
citrónovej kôry. Pridáme pripravený kvások a hnetačom vymiesime vláčne cesto. Je dôležité cesto
miesiť aspoň 10 minút, aby sa všetky suroviny dobre prepojili. Cesto prikryjeme čistou utierkou alebo
potravinovou fóliou a necháme na teplom mieste kysnúť približne 60 minút. 
   Medzitým si pripravíme plnky. Na tvarohovú plnku len zmiešame v miske všetky ingrediencie. Mak  
 s cukrom zalejeme vriacim mliekom, pridáme ostatné suroviny a dobre premiešame. Hruškovú
pripravíme nasledovne. Ošúpané hrušky nakrájame na malé kúsky (prípadne nastrúhame) a v hrnci
za stáleho miešania uvaríme do mäkka s cukrom. Rozmixujeme na pyré, pridáme rum, škoricu          
 a strúhanku a dobre premiešame.
   Posýpku vypracujeme tak, že rukami votrieme maslo do múky zmiešanej s cukrom. Medzi dlaňami
zmes šúchame dovtedy, kým sa nám vytvorí jemná mrvenička.
   Vykysnuté cesto premiestnime na pomúčenú dosku. Jemne ho ešte ručne premiesime. Ak sa nám
zdá príliš riedke, poprášime ho ešte múkou a opäť premiesime. Rozdelíme ho na štyri rovnaké časti,
ktoré vyformujeme do malých bochníkov. Každý bochník rozvaľkáme na kruh s priemerom asi 20 cm.
Prenesieme ich na plech vystlaný papierom na pečenie (na jeden veľký plech by sa mali zmestiť dva
frgále) a prstami cesto pozatláčame tak, že nám ostanú vyvýšené okraje hrubé aspoň 1 cm. 
   Do vonkajších okrajov koláčov nanesieme tvarohovú plnku, pokračujeme makovou a na koniec do
stredu dáme plnku hruškovú. Necháme na plechoch ešte podkysnúť 15 minút, potom potrieme
okraje koláčov rozmiešaným žĺtkom s mliekom a posypeme mrveničkou. Dáme piecť do vopred
vyhriatej rúry na strednú priečku. Pečieme na 180 °C 20-25 minút, kým sú okraje koláča zlatohnedé.
Počas pečenia môžeme postriekať koláč trochou vody, aby si zachoval vláčnosť. Po upečení
vyberieme z rúry a okraje opäť ponatierame vodou. Po vychladnutí môžeme frgále ozdobiť
hrozienkami.



Slané bezlepkové tyčinky 
z lístkového cesta

 Na cesto: 
125 g bezgluténovej múky Promix UNI
125 g jemného krémového tvarohu (nízkotučného)
125 g masla
štipka soli

Na potretie a posypanie: 
1 rozšľahané vajíčko,
rasca alebo sušené bylinky
prípadne hrubozrnná soľ 
rôzne semiačka

   Bezlepkovú múku Promix UNI premiešame so soľou. Pridáme do nej na malé kocky
nakrájané studené a tuhé maslo, studený tvaroh a lyžicou začneme cesto spracovávať. 
   Keď sa jednotlivé prísady začnú spájať, rukou ich vymiesime do kompaktného bochníčka, 
cesto dáme do plastovej uzatvárateľnej nádoby a odložíme ho do chladničky.
Bezlepkové lístkové cesto by malo v chlade odpočívať aspoň 3-4 hodiny, pokojne však aj cez
noc.
   Dobre vychladené cesto rozvaľkáme na hrúbku asi pol centimetra na pracovnej doske,
ktorú sme pomúčili bezgluténovou múkou Promix UNI.
   Povrch cesta potrieme rozšľahaným vajíčkom, posypeme podľa ľubovôle soľou, rascou, 
sušenými bylinkami alebo rôznymi semiačkami (výborne sa hodí sezam alebo celý nemletý
mak). Takto pripravené cesto nakrájame pomocou radielka na tyčinky hrubé asi 1 a dlhé asi
12 cm.
   Tyčinky kladieme po jednom na plech vystlaný papierom na pečenie.
Pečieme ich na 200 °C v dobre rozohriatej rúre na teplovzdušnom režime (vrtuľa) 
asi 10-15 minút. Dĺžka pečenia závisí od veľkosti a hrúbky tyčiniek.
   Z jednej dávky tohto bezlepkového lístkového cesta vyvaľkáme plát asi ako pri rolovanom
lístkovom ceste z obchodu.



Bezlepkové zázvorníky
 

   Celé vajcia, žĺtky a cukor spolu vyšľaháme do hladkej peny. 
Do tejto zmesi pridáme preosiatu bezlepkovú múku Promix UNI, kukuričný škrob, mletý
zázvor, sódu bikarbónu a kyslú smotanu. 
   Vypracujeme vláčne cesto, ktoré dobre premiesime a vyvaľkáme ho na hrúbku asi                   
1 - 1,5 cm. 
Z cesta vykrojíme rôzne tvary, ktoré poukladáme na plech vystlaný papierom na pečenie. 
   Pripravené zázvorníky na plechu prikryjeme čistou utierkou a necháme ich odležať do
druhého dňa. 
   Ráno pečieme zázvorníky v rozohriatej rúre na 170 - 180 °C približne 15 minút.

Na cesto: 
350 g bezgluténovej múky Promix UNI
300 g práškového cukru
250 g kukuričného škrobu
2 celé vajcia
4 žĺtky
2 PL kyslej smotany
30 g mletého zázvoru
1 ČL sódy bikarbóny



Bezlepkové špice s likérom
 

Na cesto: 
1 balenie bezgluténového chladeného medového cesta
Novalim

Na plnku: 
250 g horkej čokolády
250 ml šľahačky
50 g masla
vaječný likér

Na polevu: 
150 g varovej čokolády
40 g kokosového tuku alebo tuku do polevy

     Z chladeného medového bezlepkového cesta Novalim vyvaľkáme plát s hrúbkou asi pol
centimetra. Z neho vykrajujeme formičkou kolieska s priemerom asi 4 cm a kladieme ich na
plech vystlaný papierom na pečenie.
   V dobre rozohriatej rúre na 180 °C upečieme koláčiky - pečieme ich asi 10 minút. Potom ich
necháme úplne vychladnúť.
   Medzitým si nalámeme čokoládu na plnku na drobné kúsky a zalejeme ju vriacou
šľahačkou. Poriadne rozmiešame, až kým sa čokoláda úplne nerozpustí a celú zmes necháme
dobre vychladiť. Tento krok si môžeme predpripraviť ešte skôr, než začneme piecť koláčiky.
   Keď je zmes na plnku riadne vychladená, pridáme k nej zmäknuté maslo a vyšľaháme ju do
krémova. 
   Pomocou cukrárskeho vrecka s okrúhlou špičkou nanášame plnku na upečené koláčiky do
tvaru špica tak, aby sa v strede vytvoril "komín" - priestor na vaječný likér.
   Takto pripravené špice dáme do chladničky, aby plnka riadne stuhla. Trochu plnky si však
necháme bokom na uzavretie špicov.
   Keď plnka stuhne, opatrne do "komína" nalejeme trochu vaječného likéru a špice uzavrieme
odloženou plnkou, ktorú dáme do zdobiaceho vrecka s hviezdicovou špičkou. Na každý špic
tak nanesieme z krému "čiapočku" a opäť necháme špice stuhnúť v chlade.
   Na polevu si nad parou roztopíme čokoládu spolu s tukom, dobre ich rozmiešame a potom
touto polevou oblievame špice, ktoré sme uložili na mriežku. Polevu necháme stuhnúť.
   Bezlepkové špice uchovávame v chladničke.



Bezlepková vianočka
 bez kysnutia

 
 

Na cesto: 
400 g bezgluténovej múky Promix PK špeciál
250 g hladkého krémového tvarohu
110 g práškového cukru
10 PL mlieka
6 PL oleja
1 vajce
1 kypriaci prášok bez lepku
1 vanilkový cukor
Kôra z polovice citróna
Asi 100 g celého nemletého maku na posypanie

Na posypanie:
1 vajíčko na potieranie
mandľové lupienky a práškový cukor

   V miske zmiešame tvaroh, mlieko, olej a žĺtok z vajca. 
K uvedeným prísadám potom pridáme vanilkový cukor a kôru z citróna a potom po troche
vmiešavame preosiatu bezlepkovú múku Promix PK špeciál spolu s práškovým cukrom a
kypriacim práškom. 
   Vymiesime kompaktné cesto. Ak chceme jednu veľkú vianočku, cesto rozdelíme na min.4
pruhy a tie zapletieme do tvaru vianočky. Pruhy si uložíme vedľa seba zvislo a hore všetky
štyri spojíme, aby držali spolu. 
   Pletieme tak, že pravý krajný pruh cesta podložíme popod druhý, potom ponad tretí a
popod štvrtý. A pokračujeme opäť sprava rovnakým spôsobom, až sa dostaneme na koniec
cesta a tam pruhy stlačíme dokopy, aby držali spolu.
   Ak chceme dve menšie vianočky, cesto rozdelíme na dve rovnaké polovice a s každou
postupujeme ako je uvedené vyššie. 
   Upletené vianočky prenesieme na plech vystlaný papierom na pečenie, potrieme ich
rozšľahaným vajíčkom a posypeme mandľovými lupienkami.
Pečieme ich v dobre rozohriatej rúre na 180 °C  teplovzdušného režimu (vrtuľa) asi 20 minút
do zlatohneda. Najlepšie chutia čerstvo upečené.
   Vianočka bez kysnutia sa dá aj dobre zmraziť (ideálne hneď po dopečení a vychladnutí).



Tvarohové  bezlepkové 
pagáčiky bez kysnutia 

 Na cesto: 
300 g bezgluténovej múky Promix Beta + trochu na
pomúčenie dosky
250 g hrudkovitého tvarohu
250 g masla
3 PL smotany na šľahanie
2 ČL soli
1 vajce na potretie
Tvrdý postrúhaný syr na posypanie

   Sypké suroviny (bezlepkovú múku a soľ) dáme do misy  a premiešame ich. 
Pridáme tvaroh, zmäknuté maslo a smotanu na šľahanie a hnetačom vypracujeme hladké
cesto. Preložíme ho na pomúčenú pracovnú dosku a ručne ešte premiesime. 
Cesto posypeme trochou múky a vyvaľkáme na hrúbku 2,5 - 3 cm. 
   Kolieskom s priemerom približne 5 cm vykrajujeme pagáčiky, ktoré ukladáme na plech
vyložený papierom na pečenie. 
Pagáčiky potrieme rozšľahaným vajíčkom a posypeme postrúhaným syrom. 
Plech dáme do vopred vyhriatej rúry na 180 °C a pečieme do zlatista 20 - 25 minút. 
Počas pečenia aspoň dvakrát pofŕkame vodou.
   Tvarohové pagáčiky chutia najlepšie čerstvé. Cesto sa dá pripraviť dopredu a odložiť v
chlade a upiecť vtedy, keď k nám príde napríklad návšteva.



Striekané kokosové koláčiky 
bez lepku

 Na cesto: 
280 g bezgluténovej múky Promix PK alebo PK špeciál
250 g masla alebo rastlinného tuku
100 g práškového cukru
100 g jemne strúhaného kokosu
2 vajcia
1 vanilkový cukor
kôra z polovice citróna

Na polevu:
100 g varovej čokolády
30 g tuku do polevy 
trochu strúhaného kokosu na ozdobu

   
   Zmäknuté maslo šľaháme spolu s práškovým a vanilkovým cukrom do krémova.
Potom pridáme kôru z polovice citróna a dobre ju zamiešame.
   Po jednom všľahávame vajíčka, až kým nám nevznikne krémová konzistencia cesta.
Potom do zmesi pridávame postupne bezlepkovú múku a kokos. Všetko spolu dobre
vyšľaháme. Cieľom je dosiahnuť krémovú konzistenciu cesta. Ak sa nám zdá príliš tuhé,
môžeme ho rozriediť lyžicou mlieka alebo vody.
   Pripravené kokosové cesto dáme do zdobiaceho vrecka s hviezdicovou špičkou a na plech
vystlaný papierom na pečenie tvarujeme venčeky.
   Pečieme ich v dobre rozohriatej rúre na 190 °C asi 13-15 minút do zlatista.
Upečené koláčiky necháme vychladnúť a potom ich do polovice namáčame v čokoládovej
poleve, ktorú si pripravíme roztopením varovej čokolády a tuku do polevy nad parou.
   Necháme ich na mriežke, kým je ešte čokoláda nestuhnutá, posypeme ich strúhaným
kokosom a počkáme, kým čokoláda úplne stuhne.
   Striekané kokosové koláčiky môžeme po dva spájať aj nejakým kyslým lekvárom, výborne
chutia napr. s ríbezľovým.



   Horkú čokoládu roztopíme vo vodnom kúpeli, pridáme maslo, jemne spolu premiešame a
necháme vychladnúť. 
   Cez noc v rume namočené hrozienka scedíme, prepláchneme vodou, osušíme a
rozmixujeme na kašu. 
Bezlepkové perníkové keksy Permonky pomelieme a primiešame k nim mleté vlašské orechy. 
Do vychladnutej čokolády pridáme orechovo-sušienkovú zmes a pomleté hrozienka.
Vypracujeme lepivé cesto, z ktorého tvarujeme malé guľky a ukladáme ich do košíčkov. 
   Nakoniec guľky môžeme posypať nasekanými orechami, prípadne nastrúhanou čokoládou. 
Guľky skladujeme v plechovej dóze pri izbovej teplote alebo aj v chladničke.

Čokoládové guľky bez lepku
 Na cesto: 

1 balenie Novalim perníkové bezgluténové keksíky
Permonky
150 g horkej čokolády
100 g hrozienok (namočených cez noc v rume)
100 g mletých vlašských orechov + na posypanie
1 PL masla
Malé papierové košíčky na guľky



Pohánkové rožky bez lepku
 Na cesto: 

100 g Novalim pohánkovej múky
100 g Novalim ryžovej múky
100 g mletých mandlí
50 g práškového cukru + na obalenie rožtekov
220 g masla
1 žĺtok
½ ČL mletej vanilky
1 ČL škorice na obaľovanie

   Maslo izbovej teploty rozmixujeme s cukrom. 
Primiešame žĺtok, prisypeme pomleté mandle a nakoniec pridáme obe múky s mletou
vanilkou. Vypracujeme hladké cesto a uložíme ho aspoň na dve hodiny do chladničky, ideálne
do druhého dňa. 
   Odpočinuté cesto vyberieme z chladničky, necháme povoliť a postupne z neho odoberáme
a tvarujeme rožteky, ktoré ukladáme na plech. Plech netreba vymastiť, cesto je dosť mastné.
Ak sa nám cesto príliš lepí, môžeme použiť aj formičky na rožteky, do ktorých cesto natlačíme
lyžičkou. 
   Pohánkové vanilkové rožky s mandľami pečieme na 170 °C vo vopred vyhriatej rúre 10-15
minút. 
   Upečené rožteky necháme úplne vychladnúť a potom ich obaľujeme v práškovom cukre
zmiešanom so škoricou.



Vianočná bábovka bez lepku
 Na cesto: ·

350 g bezgluténovej múky Promix UNI + trochu na
vysypanie formy
350 g tekutého medu
250 ml silnej uvarenej kávy
150 g kryštálového cukru
150 g hrozienok
125 g kandizovaného pomaranča
60 g horkej čokolády
Asi deci rumu na namočenie hrozienok (nemusí byť)
2 vajcia
2 PL mäkkého masla
1 balíček kypriaceho prášku bez lepku
1 ČL mletej škorice
½ ČL mletých klinčekov
trochu oleja na formu

   Hrozienka namočíme do teplej vody alebo do rumu a necháme ich tak aspoň hodinu,
pokojne aj cez noc. 
   Kandizovaný pomaranč nasekáme na drobné kúsky a čokoládu roztopíme nad parou.
Tekutý med dobre vyšľaháme s cukrom a maslom, potom primiešame kávu. 
   Vajcia vyšľaháme metličkou a vlejeme ich do medového základu. Pridáme vyžmýkané a
osušené hrozienka, nasekaný kandizovaný pomaranč, škoricu a klinčeky a premiešame.
Na túto zmes preosejeme múku s kypriacim práškom a varechou vymiešame husté cesto.
Cesto rozdelíme na dve polovice, do jednej z nich primiešame roztopenú a vychladnutú
čokoládu.
    Do bábovkovej formy, ktorú sme vytreli tukom a vysypali bezlepkovou múkou, nalejeme
najprv bledú zmes a potom do nej vlejeme čokoládovú. Aby sme docielili mramorový efekt,
môžeme obe zmesi opatrne premiešať špajlou alebo vidličkou tak, aby sme sa nedotkli
formy.
   Uhladíme povrch a dáme piecť.
Voňavú vianočnú bábovku pečieme vo vopred  rozohriatej rúre na 180 °C  asi hodinu.      
   Pomocou špajle potom skontrolujeme, či je prepečená a keď áno, vyberieme ju z rúry,
necháme chvíľu chladnúť vo forme a až potom ju opatrne vyklopíme.
   Vianočnú bábovku podávame posypanú práškovým cukrom, prípadne s lyžičkou šľahačky.



Orechové bezlepkové sucháre
 Na cesto: 

100 g bezgluténovej múky Promix UNI
3 bielky
120 g práškového cukru
50 g rozpusteného vlažného masla
1 ČL kypriaceho prášku bez lepku
150 g lieskových orechov v šupke
Maslo a múka na vymastenie formy

   Bielky s cukrom vyšľaháme do peny, postupne pridávame maslo, preosiatu bezlepkovú
múku a kypriaci prášok. Potom zľahka primiešame celé orechy aj so šupkou. 
   Zmes vylejeme do formy na biskupský chlebík, ktorú sme si vymastili maslom a vysypali
múkou. Pečieme vo vyhriatej rúre na 170 °C približne 40 minút. 
   Chlebík je hotový, keď sa cesto nelepí na zapichnutú špajlu. 
Upečený ho vyberieme z rúry, necháme pár minút vychladnúť, ale ešte teplý ho vyberieme    
 z formy.    
   Zabalíme do alobalu, aby nestvrdol. Necháme ho odpočívať do druhého dňa. 
Na druhý deň chlebík nakrájame na plátky hrubé 1 cm, ktoré poukladáme na plech vystlaný
papierom na pečenie. 
   Dáme ich do vyhriatej rúry sušiť na 120 - 150 °C, trvá to približne 30 minút. Sucháre sú
hotové, keď sú zvrchu tvrdé a upečené do chrumkava.
   V plechovej krabici alebo sklenenej uzatvárateľnej nádobe vydržia veľmi dlho.



   Chladené bezlepkové linecké cesto vyberieme z chladničky a necháme ho pri izbovej
teplote asi pol hodinu. Zmäknuté cesto potom premiesime na pracovnej doske spolu s 1-2
PL vody. Keď je cesto mäkké, pridáme doň postupne dve lyžice celého maku a miesením mak
zapracujeme do cesta.
   Premiesené cesto teraz rozvaľkáme na hrúbku asi pol centimetra na pracovnej doske, ktorú
sme posypali bezlepkovou múkou.
   Z cesta vykrajujeme hviezdičky a kladieme ich na plech vystlaný papierom na pečenie. Do
polovice vykrojených koláčikov spravíme v strede okrúhly otvor, aby bol neskôr vidieť lekvár.
   Linecké hviezdičky pečieme na 180 °C vo vopred vyhriatej rúre asi 10-12 minút.
Po dopečení ich necháme vychladnúť.
   Potom na celé hviezdičky nanesieme trochu kyslého lekváru a prikryjeme ich hviezdičkou s
otvorom, ktorú sme dopredu posypali práškovým cukrom.
   Linecké makové koláčiky najlepšie chutia, keď trochu odstanú a zmäknú.

Makové linecké hviezdičky
 Na cesto: 

1 balenie bezgluténového chladeného lineckého cesta 
 Novalim
2 PL celého, nemletého maku
1-2 PL studenej vody
kyslý lekvár na naplnenie
práškový cukor na posypanie
trochu bezlepkovej múky na pracovnú dosku



Vaši bezlepkoví pomocníci  
na sviatočné pečenie a varenie
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