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    Cesto na tieto kysnuté bezlepkové koláče sa
pripravuje veľmi jednoducho a bez miesenia.
Odporúčame začať ho pripravovať neskôr večer,
keďže kysne cez noc a pečenie dokončujeme ráno.
    Všetky prísady vrátane bezgluténovej múky
Promix Beta dáme do väčšej misy, varechou ich
premiešame (najprv suché prísady a k nim pridáme
mokré). Miešame, kým sa všetky ingrediencie prepoja
a vznikne lepkavá guľa cesta. Takto pripravené cesto
len prikryjeme potravinárskou fóliou a necháme ho
cez noc na kuchynskej linke kysnúť. 
         Ráno vyklopíme cesto na pracovnú dosku, ktorú
sme pomúčili bezlepkovou múkou. Rozdelíme ho na 4
(ak chceme väčšie koláče) alebo na 8 ks. Každý kúsok
cesta prstami roztlačíme na kruh s vyššími okrajmi a
položíme ich na plech vystlaný papierom na pečenie.
Do stredu cesta spravíme priehlbinku, do ktorej dáme
čučoriedky a jemne ich vtlačíme do cesta. 
     Okraje cesta potrieme rozšľahaným vajcom a
potom celé kysnuté bezlepkové koláče posypeme
mrveničkou. Tú si pripravíme tak, že v miske
zmiešame uvedené prísady lyžicou a potom cesto
rukou mrvíme na mrveničku. 
       Pečieme vo vopred vyhriatej rúre na 190 °C asi
25-30 minút do zlatohneda. Najlepšie chutia čerstvo
upečené, ak ich nezjete, zamrazte si ich.

Kysnuté bezlepkové koláče s ovocím a mrveničkouKysnuté bezlepkové koláče s ovocím a mrveničkou

Potrebujeme:
300 g Promix Beta, 200 ml vlažného mlieka,

100 g gréckeho bieleho jogurtu, 
4 PL kryštálového cukru, 1 PL Novalim
pohánkovej múky, 1 ČL mletej škorice, 

2 vajcia
Na mrveničku: 100 g Promix Beta, 70 g
práškového cukru, 1 ČL mletej škorice,
 2-3 PL oleja + 1 vajce na potretie, 250 g

čučoriedok

https://novalim.net/obchod/muky/bezglutenove-mucne-zmesi/promix-beta-racionalna-mineralizovana-bezglutenova-muka/


        Batáty ošúpeme, uvaríme a rozmixujeme na
hladké pyré. Vo väčšej mise spolu prešľaháme pyré
s olejom, potom postupne po jednom prišľaháme
vajcia. Prisypeme všetky suché ingrediencie
(preosiatu múku, cukor, soľ, kypriaci prášok, jedlú
sódu a všetky koreniny) spolu s lieskovými
orieškami a premiešame. 
          Vo vodnom kúpeli roztopíme čokoládu spolu
so smotanou na varenie a necháme trochu
vychladnúť. Formu na chlebík vystelieme
papierom na pečenie alebo vymažeme trochou
masla a vysypeme múkou. Nalejeme trochu cesta
na spodok formy, naňho opatrne pramienkom
krížom-krážom nalejeme trochu roztopenej
čokolády. Potom pokračujeme opäť trochou cesta a
znova na to čokoládou. Striedaním cesta a
čokolády vytvoríme mramorový efekt. 
             Pečieme v predohriatej rúre na 175 °C asi 45
minút. Chlebík je hotový, keď špajla zapichnutá do
stredu cesta vyjde von suchá. Po upečení ho
necháme vychladnúť a potom opatrne vyklopíme z
formy a nakrájame. Podľa chuti môžeme ešte
zvrchu poliať čokoládovou alebo bielkovou
polevou. 

Batatový chlebík bez lepku s čokoládouBatatový chlebík bez lepku s čokoládou
Potrebujeme:

170 g Promix PK alebo PK špeciál alebo
Promix UNI + na vysypanie formy, 

2 stredne veľké batáty, 140 ml rastlinného
oleja (prípadne kokosového, ale bez vône),

2 vajcia, 170 g krupicového cukru, 1 ČL
kypriaceho prášku bez lepku, 1 ČL jedlej

sódy, 1 ČL mletej škorice, štipka soli,
 ¼ ČL mletého zázvoru, ¼ ČL mletého

klinčeka, ¼ ČL nastrúhaného
muškátového oriešku, 60 g nasekaných

lieskových orieškov, 60 g nasekanej
horkej čokolády, 60 ml smotany na
varenie, kúsok masla na vymazanie

formy
 



     Jablká očistíme, zbavíme
jadierok a nastrúhame. Mak,
mandle a ryžovú múku zmiešame,
pridáme cukor, kypriaci prášok a
rozšľahané vajcia a všetko dobre
premiešame varechou. Nakoniec
pridáme nastrúhané jablčka a
dobre premiešame. 
          Koláč dáme na plech, ktorý sm
vytreli trochou oleja a vysypali
ryžovou múkou.
           Pečieme v rozohriatej rúre na
 180 °C asi 35-45 minút. Ešte teplý
potrieme džemom a posypeme
postrúhaným kokosom.

Makovo - jablkový koláč bez lepku

Potrebujeme:
150 g mletého maku, 100 g

ryžovej múky Novalim , 50 g
mletých mandlí (môžu byť aj

iné orechy, napríklad
vlašské), 4 jablká, asi 100 ml
javorového alebo agávového

sirupu, kôra z polovice
citróna, 3 vajcia, 1 kypriaci

prášok, strúhaný kokos, džem
na potretie

 

https://novalim.net/wp-admin/post-new.php#wpseo_content


Bezlepkové pizzové muffiny
Potrebujeme:

250 g bezlepkovej múky Promix Alfa
(prípadne Beta), 150 ml vody, 1 PL olivového
oleja, 1/2 kocky čerstvého droždia, 1 vajce, 

1 ČL soli, 1 ČL cukru
Na plnku: 50 g šunky, 50 g slaniny, 1 cibuľa,

trochu oleja, 100 g nastrúhaného tvrdého
syra, 1 veľká mäsitá paradajka, 

2 ČL pizzového korenia, 1 ČL soli
    Vo vlažnej vode rozpustíme droždie a cukor,

rozmiešame a necháme trochu podkysnúť. Medzitým
dáme do misy bezlepkovú múku Promix Alfa (alebo
Beta), soľ, vajce a olej. Pridáme kvások a pomocou
hnetača miesime asi 10 minút cesto. Prikryté fóliou ho
potom necháme pri izbovej teplote asi pol hodinu
podkysnúť. 
        Medzitým si na troche oleja osmažíme nadrobno
nakrájanú cibuľu, šunku a slaninu. Potom pridáme na
kocky nakrájanú paradajku, krátko orestujeme a
necháme zmes vychladnúť. Vychladnutú ochutíme
soľou a pizzovým korením.
         Vykysnuté cesto roztlačíme na pomúčenej doske
na obdĺžnik. Posypeme ho postrúhaným syrom, na to
nanesieme a rozvrstvíme pripravenú zmes z cibule a
údenín. Preložíme na tretiny ako list do obálky a
nakrájame na šesť rovnakých kúskov. Každý z nich
uzavrieme tak, aby ostala plnka vo vnútri a vložíme ho
do formy na veľké maffiny vystlanej papierovými
košíčkami na mafiny (ak takú nemáme, cesto rozdelíme
na 12 ks a použijeme klasickú formu na 12 mafinov).
Takto pripravené pizzové mafiny potrieme na povrchu
olivovým olejom a necháme ich ešte asi pol hodinu
prikryté fóliou podkysnúť. 
            Rúru rozohrejeme na 180 °C. Podkysnuté pizzové
mafiny v nej potom pečieme asi 25 minút do
zlatohneda. Po dopečení ich postriekame vodou z
rozprašovača a necháme ich vychladnúť. Najlepšie
chutia čerstvé. Ak ich nestihnete zjesť, odporúčame ich
dať do mrazničky.



Obrátený pohánkový koláč s ovocím bez lepku

 Potrebujeme: 
1 hrnček drobného ovocia (ríbezle, maliny,
čučoriedky) + na ozdobu, ¾ hrnčeka masla

(môže byť aj vegánske), ½ hrnčeka
trstinového cukru, 2 vajcia, ¾ hrnčeka
Novalim pohánkovej múky, ¼ hrnčeka

Novalim ryžovej múky, 1 balíček
kypriaceho prášku bez lepku, citrónová

kôra, lístky mäty na ozdobu, práškový cukor
na posypanie

 

          Ovocie umyjeme a necháme dobre odkvapkať
alebo osušíme papierovým obrúskom. Tortovú
formu s priemerom približne 23 cm vystelieme
papierom na pečenie. Ovocie vysypeme na dno
formy a rovnomerne rozložíme. 
    V mise si vyšľaháme vajíčka s cukrom a s
mierne roztopeným (nie prevretým ani horúcim)
maslom na jemnú nadýchanú penu. Prisypeme
preosiate múky, kypriaci prášok a trochu
nastrúhanej citrónovej kôry. Všetko spolu dobre
premiešame gumenou varechou. 
      Hotové cesto vylejeme do formy na pripravené
ovocie a uhladíme stierkou. Dáme piecť do rúry
vyhriatej na 175 °C na približne 35-40 minút.
Urobíme test špajlou. Ak vyjde z koláča suchá, je
hotový. Upečenú tortu necháme vychladnúť a
potom otočíme hore dnom. Opatrne odstránime
formu a papier na pečenie. Ozdobíme ovocím a
lístkami mäty. Pred podávaním ešte poprášime
práškovým cukrom. 



 Bezlepkové tekvicové donuty 
Potrebujeme:

625 g Promix Alfa, 220 g tekvicového pyré, 
1 ½ ČL kypriaceho prášku bez lepku, 200 g

práškového cukru, ¾ ČL mletého muškátového
orechu, ½ ČL soli, 1 vajce, 350 ml ryžového
alebo kravského mlieka, 2 PL roztopeného

masla, 2 - 3 ČL vanilkového extraktu
Na čokoládovú polevu: 100 g masla, 100 g

práškového cukru, 3 PL kakaa, 3 - 4 PL
ryžového alebo kravského mlieka

Na bielu citrónovú polevu: 1 bielok,
 150 g práškového cukru, šťava z polovice

citróna, 1 PL vriacej vody
Rastlinný olej na vysmážanie, škoricový cukor,

cukrové ozdoby
 
 

      Vo väčšej mise zmiešame preosiatu múku,
kypriaci prášok, preosiaty cukor, soľ a muškátový
orech. V inej mise dôkladne premiešame maslo, vajce,
tekvicové pyré (môžeme použiť aj kúpené z pohára,
prípadne si uvaríme ošúpanú a na kocky nakrájanú
tekvicu hokaido do mäkka a rozmixujeme na pyré) ,
mlieko a vanilkovú arómu. 
             Do tekutej zmesi pridáme suchú a vypracujeme
vláčne ale pevné cesto. Cesto vyvaľkáme na
pomúčenej doske na plát hrubý asi 1 - 1,5 cm, z
ktorého potom vykrajujeme kolieska s priemerom asi
7 cm. V strede každého kolieska vykrojíme ešte menší
kruh typický pre americké šišky. Šišky vysmážame v
dostatočnom množstve rozpáleného oleja z každej
strany asi 2 minúty do zlatohneda. Hotové dáme
osušiť na papierový obrúsok. 
    Kým vychladnú, pripravíme si polevy. Na
čokoládovú necháme vo vodnom kúpeli roztopiť
maslo, pridáme cukor, kakao a mlieko a metličkou
miešame, kým sa vytvorí hustá poleva. Bielu polevu
pripravíme tak, že v miske vyšľaháme všetky prísady
do stredne hustej konzistencie. 
         Vychladnuté šišky namáčame do polovice v
jednej alebo druhej poleve, necháme odkvapkať na
mriežke, prípadne len obalíme v škoricovom cukre.
Môžeme ozdobiť cukrovými ozdobami.



Slané croissanty s tvarohom bez lepku

Potrebujeme:
280 g bezlepkovej múky Promix UNI, 250 g

mäkkého krémového nízkotučného tvarohu, 
150 g masla alebo rastlinného tuku do cesta, 

2 väčšie vajcia, 2 ČL soli
 Na potretie a posypanie:

1 rozšľahané vajce, strúhaný syr alebo rôzne
semiačka (ľanové, slnečnicové, sezamové), rasca

alebo mletá červená paprika
 
 

          Z múky Promix UNI, tvarohu, mäkkého
masla, vajec a soli vymiesime kompaktné cesto,
ktoré zabalíme do fólie a necháme v chladničke
aspoň hodinu-dve stuhnúť a odpočinúť. 
        Potom cesto rozvaľkáme na pomúčenej
doske a radielkom ho nakrájame na
trojuholníky. Tie zrolujeme do rožtekov,
poukladáme na plech vystlaný papierom na
pečenie a potrieme ich rozšľahaným vajíčkom.
Na povrchu ich môžeme posypať napríklad
strúhaným syrom alebo rôznymi semiačkami,
rascou alebo mletou červenou paprikou.
           Pečieme ich pri teplote 190 °C asi 20-25
minút, kým sa nezačnú sfarbovať do
zlatohneda. Počas pečenia môže z rožtekov
vytekať tuk, čo je v poriadku. Upečené slané
croissanty bez lepku dáme vychladnúť na
mriežku. Podávame ich k nápojom alebo na
raňajky či desiatu.

https://novalim.net/obchod/muky/bezglutenove-mucne-zmesi/promix-uni-univerzalna-bezlepkova-muka/
https://novalim.net/obchod/muky/bezglutenove-mucne-zmesi/promix-uni-univerzalna-bezlepkova-muka/
https://novalim.net/obchod/muky/bezglutenove-mucne-zmesi/promix-uni-univerzalna-bezlepkova-muka/


Hrnčekové hruškové rezy bez lepku
Potrebujeme:

½ hrnčeka Promix PK alebo PK špeciál alebo UNI, 
½ hrnčeka Novalim pohánkovej múky, 5 vajec, ¾ hrnčeka

hnedého cukru, 1 ČL vanilkového extraktu, nastrúhaná
kôra z polovice pomaranča, ⅓ hrnčeka rastlinného oleja , 1

hrnček mletých vlašských orechov, 1 ČL kypriaceho
prášku bez lepku, 1 ČL mletého kardamómu, 1 ČL mletého

zázvoru, 1 ČL mletej škorice, 2 veľké zrelé, ale pevné
hrušky, 200 g ricotty (prípadne krémového tvarohu),

hotový tekutý karamel (môže sa vynechať)
Na posýpku: 100 g Novalim Limky vanilkové bezgluténové

keksy, 3 PL nasekaných vlašských orechov
 

               Elektrickým šľahačom vo väčšej miske vyšľaháme vajcia,
cukor, vanilkový extrakt a pomarančovú kôru do nadýchanej
svetlej peny. Potom postupne zašľaháme do peny aj rastlinný
olej. V inej miske si zmiešame obe múky, mleté orechy, kypriaci
prášok a všetky koreniny. 
         Hrušky, ktoré sme si ošúpali, zbavili jadrovníkov a
nakrájali na menšie kocky, teraz primiešame do múčnej zmesi.
Suché ingrediencie pridáme do vyšľahanej vaječnej peny a
gumenou varechou všetko spolu dôkladne premiešame tak, aby
sme do cesta nahnali čo najviac vzduchu.  
        Formu alebo pekáč s rozmermi približne 20x25 cm
vystelieme papierom na pečenie tak, aby prečnieval aj po
bokoch cez okraje formy (alebo formu vymastíme trochou oleja
a vysypeme múkou). Cesto vylejeme do formy a na povrch
namrvíme ricottu (alebo tvaroh), ktorú jemne vareškou
pozatláčame na rôznych miestach do cesta. 
     Pripravíme si posýpku. Bezlepkové keksy Limky
rozomelieme v mixéri a zmiešame s nasekanými vlašskými
orechami. Zmesou posypeme povrch koláča a dáme do rúry
vopred vyhriatej na 160 °C. Pečieme 40 minút, potom koláč
zľahka prikryjeme alobalom lesklou stranou dovnútra a pečieme
ďalších asi 20 minút. Koláč je hotový, keď zapichnutá špajla
vyjde z neho von suchá.  Koláč vyberieme z rúry a necháme
úplne vychladnúť. Pomocou prečnievajúceho papiera na pečenie
ho opatrne vyberieme z plechu a nakrájame na kocky.
Jednotlivé porcie môžeme preliať ešte slaným karamelom. 
TIP: 1 hrnček = 250 ml



Bezlepkový kakaovník
Potrebujeme:

200 g bezgluténovej múky Promix Beta, 1 kopcovitá PL
pohánkovej múky Novalim, 150 ml vlažného mlieka, 
1 vajce, 20 g bravčovej masti, 1 kopcovitá PL bieleho
smotanového jogurtu, 1/2 balíčka sušeného droždia, 

1 ČL vanilkového cukru, kôra z polovice citróna, 
1 kopcovitá PL kryštálového cukru

Na plnku: 120 g mäkkého masla, 100 g práškového
cukru, asi 5-6 PL horkého kakaového prášku

+ trochu múky Promix Beta na podsypávanie, 1 vajce
na potieranie

 

 
   V miske dobre premiešame suché prísady –
bezgluténovú múku Promix Beta, pohánkovú múku,
sušené droždie, vanilkový a kryštálový cukor. Ďalej
pridáme citrónovú kôru a potom aj mokré prísady –
vajce, jogurt, masť a mlieko. 
         Pomocou mixéra s hnetacími metličkami miesime
cesto. Miesime aspoň 7 minút, aby sa všetky prísady 
 prepojili a cesto sa začalo tvarovať do lepkavej
kompaktnej gule. Vymiesené cesto mokrými rukami
vytvarujeme do bochníka a prikryté plastovou fóliou
necháme v miske v teple vykysnúť na dvojnásobok.
Vykysnuté cesto viditeľne narastie, prevzdušní sa a
bude pórovité. 
      Vyklopíme ho na dobre pomúčenú dosku, zľahka
premiesime a dlaňami roztlačíme na menší obdĺžnik.
Ten potrieme zmäknutým maslom, posypeme najprv
vrstvou práškového cukru a potom kakaovým
práškom. Cesto zrolujeme a opatrne ho premiestnime
na plech vystlaný papierom na pečenie. Prikrytý ho
necháme ešte asi 1/2 hodinu podkysnúť. 
     Medzitým si rozohrejeme rúru na 180 °C.
Kakaovník pred pečením potrieme dvomi vrstvami
rozšľahaného vajíčka, špáradlom ho skrz prepichneme
na viacerých miestach, aby mala kade unikať para a
kakaovník tak nepraskne, resp. len minimálne.
Pečieme ho asi 1/2 hodinu do zlatohneda. Po dopečení
necháme vychladnúť. Pred podávaním ho môžeme
posypať práškovým cukrom.



Fit sendviče s avokádom bez lepku

Potrebujeme:
1 balenie chlieb Novalim (svetlý, tmavý

alebo Linsi), 2 zrelé avokáda, 1 vajce
uvarené natvrdo, 50g zmäknutého masla,
1-2 strúčiky cesnaku, štipka mletej rasce,
soľ, mleté čierne korenie, 1 PL citrónovej
šťavy, miešaný listový šalát alebo rukola,

mozarella (nemusí byť)
 

   Avokáda prekrojíme na polovicu,
vyberieme kôstky a veľkou lyžicou
vyberieme dužinu, ktorú v menšej mise
roztlačíme vidličkou na kašu. Pridáme
prelisovaný cesnak, zmäknuté maslo,
citrónovú šťavu a rascu. Všetko spolu
vymiešame na hladkú nátierku. 
        Nakoniec primiešame na malé kúsky
nakrájané vajce a ochutíme soľou a korením.
Krajce chlebov opečieme v toastovači alebo
na panvici dozlatista. Vždy jednu polovicu
natrieme avokádovou nátierkou, na ňu
poukladáme šalát, prípadne aj kúsky
mozarelly a prikryjeme druhým opečeným
krajcom chleba.



Bezlepkové mrkvové minibábovky
Potrebujeme:

200 g bezlepkovej múky Promix PK špeciál
(alebo PK či UNI), 100 g trstinového cukru, 50 g

kryštálového cukru, 125 ml oleja, 4 stredne veľké
postrúhané mrkvy, 2 PL bieleho jogurtu (ideálne

gréckeho), 4 PL mletých vlašských orechov, 
2 vajcia, koreniny: 2 ČL mletej škorice, 
1/4 ČL mletého zázvoru, 1/4 ČL mletého

muškátového orieška, 1 ČL kypriaceho prášku,
1/2 ČL sódy bikarbóny, štipka soli, trochu

vanilkového cukru
Na polevu: 125 g krémového syra (napr.

Philadelphia), 3 PL roztopeného masla, 50 ml
mlieka, 3 PL práškového cukru, za hrsť

posekaných vlašských orechov
 
          Cukor, olej, vanilku, jogurt a vajcia

vymiešame v mise do krémova. Pridáme
mrkvu, mleté orechy, štipku soli a
zamiešame. Na túto zmes preosejeme
múku Promix PK špeciál zmiešanú s
kypriacim práškom a sódou bikarbónou
a gumenou varechou sypkú zmes
vmiešame do mokrých prísad. 
  Vylejeme do vymastených a
bezlepkovou múkou vysypaných
formičiek na minibábovky a pečieme v
dobre rozohriatej rúre na 200 °C asi 25
minút, kým nie sú bábovky prepečené
(môžeme odskúšať pomocou špajle). Na
vlažné bábovečky nanesieme polevu,
ktorú si pripravíme rozmiešaním
krémového syra s cukrom, maslom a
mliekom. Posypeme nasekanými a
opraženými vlašskými orechami.

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/


Vý�ivný banánovo - cuketový chlebík bez lepku

Potrebujeme:
3 zrelé banány, 1 malá cuketa, 160 g Promix
PK alebo PK špeciál alebo UNI, 40 g Novalim
pohánková múka, 20 g strúhaného kokosu,
100 g roztopeného vychladnutého masla, 

3 vajcia, ¼ ČL mletej škorice, ¼ ČL mletej
vanilky alebo vanilkového extraktu, 

1 PL medu, 1 ČL kypriaceho prášku bez
lepku, hrsť nasekaných vlašských orechov,

mandľové lupienky na ozdobu, ovocný
lekvár, med alebo čokoládová nátierka

 

        Banány roztlačíme vidličkou na kašu a v
mise zmiešame s očistenou najemno
nastrúhanou cuketou. Pridáme roztopené
maslo a jemne vmiešame rozšľahané vajcia a
med. V inej mise zmiešame spolu múky,
kokos, kypriaci prášok, škoricu a vanilku.
Do suchých prísad primiešame banánovo-
cuketovú zmes a vytvoríme ani nie riedke
ani husté cesto.
      Formu na chlebík si vystelieme papierom
na pečenie a cesto do nej rovnomerne
vylejeme. Na vrch posypeme vlašskými
orechami, ktoré potom jemne vtlačíme do
povrchu cesta. 
       Pečieme vo vopred vyhriatej rúre na 180
°C približne 50-55 minút. Skontrolujeme
drevenou špajlou, či je aj vnútri dobre
upečený. Po upečení necháme úplne
vychladnúť, môžeme posypať mandľovými
lupienkami. Podávame s ovocným
lekvárom, medom, alebo čokoládovou
nátierkou.



Miesto pre tvoj obľúbený recept bez lepku


