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Postup:

Med, maslo a cukor zahrejeme na ohni a miešame do rozpustenia. 
Suché prísady premiešame v mise, potom ich zalejeme vlažnou 
medovou zmesou. Pridáme rozšľahané vajíčko a tekvicové 
pyré a vymiesime cesto.

Tekvicové perníky 
Potrebujeme:
250 g Promix UNI
100 g Promix T
100 g tekvicového pyré
100 g masla
100 g medu
80 g trstin. cukru
1 vajce

1 PL perníkového korenia
1 ČL kypriaceho prášku
1 ČL sódy bikarbóny

Na ozdobu: 
200 g pr. cukru
2 PL citrón. šťavy
1 PL horúcej vody

Cesto zabalíme do fólie a necháme 
v chladničke pár hodín odpočinúť.
Potom z neho vytvarujeme guľky 
veľké asi ako vlašský orech, dáme ich 
na plech s papierom a pečieme
na 180°C asi 10-12 minút.
Ešte horúce ich namáčame 
do polevy, na ktorú sme rozmiešali 
uvedené prísady.
Polevu necháme zaschnúť a perníčky
vychladnúť.



Postup:

V mise zmiešame Promix Alfa, cukor a droždie, pridáme vlažné  
mlieko, tvaroh a mixérom miesime asi 5 minút. 
Vymiesené cesto prikryjeme fóliou a necháme vykysnúť.

Makové bobálky
Potrebujeme:
300 g Promix Alfa
250 ml mlieka
1 sušené droždie
1 PL kryšt. cukru
1 PL jemného tvarohu

Na dokončenie: 
mletý mak
mlieko
med alebo 
prášk. cukor

Z vykysnutého cesta tvarujeme 
malé guľky a kladieme ich na 
plech s papierom. Na plechu ich 
ešte necháme krátko podkysnúť. 
Pečieme ich na 210°C  
asi 8-10 minút do zlatohneda.
Upečené bobáľky podávame 
posypané mletým makom a zaliate 
horúcim mliekom. Dosladíme ich 
medom alebo práškovým cukrom.
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Postup:

Cesto premiesime, vyvaľkáme na hrúbku pol cm a vykrojíme z neho
4 kruhy s priemerom asi 18 cm. Pečieme ich na plechu s papierom
na teplote 180°C asi 12-14 minút. Z odrezkov cesta vykrojíme malé
stromčeky.

Medová torta
Potrebujeme:
1 medové cesto 
Novalim

Na plnku:
350 ml mlieka
1 bezl. vanilkový puding v prášku
150 g masla

2 PL prášk. cukru
marhuľový džem
200 g horkej čokolády
2 PL kokosového tuku

Z mlieka a pudingového prášku uvaríme 
hustý puding. Necháme ho úplne 
vychladnúť. Maslo a práškový cukor 
vyšľaháme do krémova a potom 
po lyžiciach prišľahávame puding. 
Pláty cesta potrieme najprv marhuľovým 
džemom a potom vrstvou plnky. 
Zvyšnou plnkou potrieme okraje 
a povrch torty. Naplnenú tortu necháme 
v chlade, aby  plnka stuhla.
Potom ju polejeme čokoládovou 
polevou, na ktorú roztopíme čokoládu 
s tukom, ozdobíme stromčekmi 
a necháme do druhého dňa odstáť.



Postup:

Zmäknuté maslo vyšľaháme s práškovým a vanilkovým cukrom 
do krémova. Potom pridáme vajce a ešte dobre vymiešame.
Ďalej prisypeme kokosovú múčku 
a zamiešame.
Na zmes preosejeme Promix PK špeciál 
a všetko dobre zamiešame. Vznikne nám 
hustejšia, ale mäkká zmes (v prípade 
potreby ju môžeme zmäkčiť trochou vody),
ktorú naplníme do striekacej pištole alebo
do textilného zdobiaceho vrecka. Na suchý 
plech nanášame rôzne tvary keksíkov.
Môžeme ich dozdobiť kúskom 
zafarbeného cesta alebo kokosovou 
múčkou. Keksíky pečieme vo vyhriatej rúre
na 180°C asi 12 minút.
Keksíky vydržia v uzavretej dóze veľmi
dlho.

Kokosové strojcekové keksíky
Potrebujeme:
200 g Promix PK špeciál
100 g kokosovej múčky
180 g masla
80 g práškového cukru
1 väčšie vajce
1 vanilkový cukor

štipka soli
prípadne trochu
potravinárskeho 
farbiva na ozdobu
trochu kokosovej 
múčky na posy-
panie
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Postup:

Maslo, cukor a vanilku vyšľaháme, primiešame vajce a potom pridáme
múku, mandle, soľ a kávu a vypracujeme mierne lepivé cesto. Zabalené 
do fólie ho necháme hodinu v chladničke.

Lepené kávové podkovicky
Potrebujeme:
350 g Promix PK špeciál
110 g mletých mandlí
225 g masla
140 g kryšt. cukru
1 vajce
1 vanilk. cukor

7 g mletej kávy
štipka soli

Na plnku:
140 g horkej 
čokolády
80 ml šľahačkovej 
smotany

Odpočinuté cesto rozvaľkáme na 
3 mm, vykrajujeme podkovičky 
a do polovice z nich spravíme 
dierky, aby bolo vidno plnku.
Pečieme na 175°C asi 10 minút.
Na plnku zalejeme nalámanú 
čokoládu zovretou šľahačkou, 
rozmiešame, kým sa čokoláda 
neroztopí a necháme vychladnúť.
Plnkou natierame vždy podkovičku
bez dierok a zlepíme ju s druhou 
s dierkami. Nakoniec kraje 
podkovičiek posypeme práškovým 
cukrom tak, že si ostatnú časť 
zakryjeme papierom. 
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Postup:

Marcipán spolu s práškovým cukrom, preosiatou múkou, mletými
mandľami a vaječným bielkom prehnietime vo väčšej mise.
Hmotou naplníme cukrárske vrecko so širokou guľatou špičkou
a na plech vystlaný papierom 
na pečenie striekame menšie 
rožteky. Potrieme ich rozšľahaným 
vajcom a posypeme mandľovými 
lupienkami.  Vložíme do rúry, 
ktorú sme vyhriali na 180°C. 
Pečieme asi 15 - 20 minút 
do zlatohneda. 
Čokoládu si rozpustíme vo vodnom
kúpeli a namáčame v nej končeky 
rožtekov. Ukladáme ich na mriežku 
a necháme čokoládu  úplne 
zaschnúť. Skladujeme v sáčku 
alebo plechovej dóze.

Marcipánové rožteky
Potrebujeme:
150 g marcipánu
50 g práškového cukru
2 PL Promix PK špeciál
1 vaječný bielok + 1 celé vajce
40 g pomletých mandlí

Mandľové lupienky na
posypanie
100 g čokolády 



Postup:

Suché prísady premiešame, na ne nalejeme teplú vodu, v ktorej sme
rozmiešali droždie. Potom pridáme tvaroh, olej, žĺtky a mixérom
miesime asi 10 minút. Vymiesené cesto pokropíme vodou, prikryjeme
fóliou a necháme vykysnúť.

1/2 ČL soli
1/2 ČL kypriaceho prášku
3 žĺtky

Na potretie:
1 vajce
1 PL mlieka
celý mak

Bezlepkové makovky
Potrebujeme:
350 g Promix Alfa
200 ml vody
150 g jemného tvarohu
2 PL oleja
1 PL kryštálového cukru
1/2 kocky droždia (20 g)

Z vykysnutého cesta spravíme 6-8 
bochníčkov, tie na pomúčenej
doske rozvaľkáme na ovály. Ak je 
cesto príliš lepkavé, jemne ho 
pomúčime. Každý ovál zrolujeme, 
vytvarujeme rožteky a na plechu 
s papierom ich necháme prikryté 
fóliou podkysnúť.
Rúru rozohrejeme na 190°C, rožteky
potrieme vajcom s mliekom, 
posypeme makom a pečieme
asi 25-30 minút do zlatohneda.
Najlepšie chutia čerstvé. 



Postup:

V menšom kastróliku za stáleho miešania necháme spolu roztopiť 
maslo a čokoládu s cukrom a vodou. V miske zmiešame pomleté keksy 
s orechami. Do suchých ingrediencií vmiešame ešte teplú 
čokoládovú zmes a varechou spracujeme na cesto. 
Odložíme do chladničky aspoň na 
hodinu a necháme stuhnúť.
Z tuhého cesta potom vytvarujeme 
menšie guľky, obalíme v najemno 
nasekaných vlašských orechoch 
a uložíme do košíčkov.
Do každej guľky opačnou stranou 
varechy urobíme jamku hlbokú asi 
1 cm.  Orieškovo-čokoládovou ná -
tierkou naplníme cukrárske vrecko 
s tenkou ozdobnou špičkou 
a každú jamku naplníme. 
Hotové guľky opäť uložíme do chladu 
aspoň na dve hodiny.

Orechové nepecené košícky
Potrebujeme:
200 g  Limky vanilkové 
neplnené 
75 g masla
50 g horkej čokolády 
75 g práškového cukru
100 ml vody

130 g mletých vlašských orechov
3 PL orieškovo-čokoládovej
nátierky 
najemno nasekané vlašské
orechy na obaľovanie
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Postup:

Smotanu, mlieko, vanilku a celú škoricu zohrejeme pod bod varu,
odstavíme a necháme vychladnúť . Cesto premiesime, rozvaľkáme na
jemne pomúčenej doske do tvaru kruhu s priemerom asi 30 cm.
Pomocou valčeka ho premiestnime do tartovej formy, popritláčame na
strany, okraje orežeme. Zo zvyškov 
cesta, ktoré vyvaľkáme, vykrojíme 
hviezdičky. Uložíme ich na plech 
s papierom na pečenie a pečieme 10 
min. na 160 °C. Polovicu hviezdičiek 
po dopečení ihneď potrieme rozšľa - 
haným vajíčkom, druhú posypeme 
prášk. cukrom. V inej mise vyšľaháme 
žĺtky s cukrom do penista, cícerkom 
prilievame precedenú mliečnu zmes 
a napokon aj vaječný likér. Náplň 
nalejeme na pripravené cesto a 
pečieme na 150°C asi 40 min. 
Hotový tart necháme vychladnúť, 
podávame ho ozdobený hviezdičkami.

8 žĺtkov
50 g kryštálového cukru
50 ml vaječného likéru
1 vajce na potretie 
hviezdičiek
práškový cukor 
na posypanie

Likérový tart
Potrebujeme:
1 medové cesto

Na plnku:
150 ml smotany 
na šľahanie
200 ml mlieka
1 ČL vanilkovej pasty
1 celá škorica



Postup:

V mise zmiešame preosiatu múku so soľou, kyslou smotanou a
studeným maslom. Priamo v mise alebo na pomúčenej pracovnej
doske vypracujeme ručne hladké cesto, sformujeme ho do gule a
zabalíme do potravinovej fólie. 
Uložíme do chladničky a necháme 
chladiť aspoň hodinu (ideálne však 
cez noc). 
Vychladené cesto vyvaľkáme 
na pomúčenej doske asi na 5 mm
a radielkom vykrajujeme tyčinky 
dlhé asi 6 a široké asi 3 cm. 
Ukladáme ich na veľký plech 
s papierom na pečenie. Potrieme 
rozšľahaným vajcom, posypeme 
postrúhaným syrom alebo 
rascou. Pečieme pri 180°C asi 
15-20 minút dozlatista. Po upečení 
necháme vychladnúť. Tyčinky 
skladujeme v sáčku na suchom 
mieste. 

SLané tycinky 
Potrebujeme:
150 g Promix UNI 
2 zarovnané ČL soli
3 PL kyslej smotany
125 g masla

Na dokončenie:
1 vajce na potretie
postrúhaný syr a
rasca na posypanie

ˇ


