
 

VIANOČNÉ CUKROVINKY 

Ako ich (možno) ne(s)poznáte... 

 

Ako postupovať pri pečení koláčov, aby ste 
sa poistili pred zbytočným priberaním?  

Spoznajte týchto 7 receptov a inšpirujte sa 

Aj Vaše Vianoce môžu byť zdravé a veselé 
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Poznáte ten príbeh o sladkostiach od ktorých sa vraj nepriberá? Sklamem Vás... 

 

Častá konzumácia akokoľvek RAW, BIO alebo ORGANIC onálepkovaných dobrôt VŽDY          

prináša určité komplikácie. Vy sa však v tejto problematike snažíte zorientovať a preto viete,              

že takéto VÝKRIKY DO TMY VYTRHNUTÉ Z KONTEXTU NETREBA BRAŤ VÁŽNE.  

 

Tento dokument a recepty v ňom nie sú o dokonalosti ani o jej hľadaní. Sú o experimentoch a                  

spoznávaní samého seba cez efektívne kompromisy. Pokiaľ idete do Vianoc s tým, že sa              

„nabombujete“ čo to dá a v januári pôjdete tvrdú diétu – tak toto pravdepodobne nie je čítanie                 

pre Vás.  

 

Stačí však aplikovať zopár šikovných poznatkov do praxe a z Vašej pece môžete vyťahovať              

skutočne hodnotné produkty. Aj sami ste už pravdepodobne zistili, že pokiaľ množstvo cukru             

v recepte znížite kľudne aj o viac ako 50% - výsledkom bude stále chuťovo atraktívny               

výrobok. Ale to nieje všetko... 

 

Posuňme sa o úroveň vyššie z Levelu 1, ktorý predstavuje gazdinku, čo znižuje množstvo              

cukru, prípadne sladí medom – no vzhľadom na jej kondíciu resp. postavu to očividne stále               

nestačí. Na druhej strane buďme realisti a uvážme, že nie všetci členovia rodiny majú              

pochopenie pre náhlu zmenu vianočného sortimentu.  

 

Predstavme si TOP suroviny, ktorým je viac než potrebné vyhýbať sa veľkým oblúkom.  

1. Stužené tuky a margaríny - Pečenie je radosť, ale Vašim cievam je z týchto surovín do                 

plaču a Ujo infarkt na Vás netrpezlivo žmurká spoza ďalšieho rohu. Lacné stužené tuky              

útočia pomaly, ale isto.  
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2. Biela pšeničná múka – Doprajete Vášmu telu nezabudnuteľné inzulínové opojenie? V            

kombinácií s nekvalitnými tukmi máte jedinečnú šancu dlhodobo zablokovať spaľovanie          

podkožného tuku.  

 

3. Cukor – Dávka je jed. A tak treba narábať aj s cukrom. Vianoce sú Vianoce, ale poznáme                  

oveľa lepšie spôsoby ako dodať jedlu atraktívnu chuť a zároveň sa vyhnúť metabolickej             

katastrofe. 

 

Na druhej strane tu máme ich alternatívy resp. kvalitnejšie verzie s vysokou koncentráciou             

živín. 

 

1. Kokosový olej / Ghee (Prepustené maslo) / Obyčajné maslo – V hlavnej úlohe kvalitné tuky                

vďaka ktorým svoje koláčiky povýšite na seriózny „snack“ alebo plnohodnotný dezert 

 

2. Špalda / Ovos / Pšeno / Kokos – Funkciu lepivého elementu pri pečení sú schopné hravo                 

prebrať múky s nižším obsahom lepku alebo iné pseudoobilniny. Vaše telo príde dokonca             

do styku s vlákninou a mnohými minerálmi o ktorých sa Vám môže v rozprávkach o bielej                

múke len snívať! 

 

3. Pravý med / Sušené ovocie / Kokosový cukor / Čokoláda 70+ / Proteínový koncentrát /                

Stévia – Keď už sladiť tak s pridanou hodnotou! Áno – cukor je smrť a jeho konzumácia                 

stimuluje rovnaké mozgové centrá ako ktorákoľvek iná droga. Závislosť na ňom je            

nepopierateľná. Vyvoláva falošné pocity uvoľnenia a slasti, ALE pokiaľ vieme ako na to, tak aj               

kompromisy nám môžu priniesť efektívne výsledky. Podrobne aj v tomto článku o sladidlách. 

 

Rada na záver - NEZOBTE! Je zložité čeliť tomu čo na nás vykúka zo stola v kuchyni aj v 

obývačke, ale naozaj skúste nezobkať. Seriózne vianočné pečivo môže naozaj predstavovať 

plnohodnotnú náhradu raňajok, olovrantu alebo potréningového jedla. Nezabudnite si ho 

svojou aktivitou „zaslúžiť“ a využite voľné dni aj na aktívny oddych. 

  

                                BEZ PRÁCE PREDSA NIE SÚ KOLÁČE!  
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1. Celozrnné vanilkové rožteky 

Potrebujeme: 

● 130 g  pomleté vlašské orechy 

● 100 g špaldová  celozrnná múka  
● 100 g špaldová  hladká múka T610 

● 150 g kokosový olej / ghee / maslo 

● 80 g hnedý cukor 
● jeden vanilkový struk  

 

Postup  

Všetky suché ingrediencie premiešame v miske. Vanilkový struk rozrežeme na polovicu,           
nožom vyberieme dužinu a hodíme ju do roztopeného tuku, aby sa uvoľnila aróma. Prilejeme              
do suchej zmesi. a všetko zamiešame dohromady. Cesto plníme do foriem na rožteky             
(najlepšie silikónových) alebo do formičiek na medvedie labky. Pečieme asi 10 minút na 170              
stupňoch a po vychladnutí opatrne vyklopíme, pečivo je krehké. 

 

2. Musli slivkové guličky 

    
Potrebujeme: 

● 300g sušené slivky / iné sušené ovocie 

● 200g orechy / mandle  
● 100g ovsené vločky 

● Med / Chia (voliteľné – zlepšuje konzistenciu) 
 

Postup 

Slivky povaríme v malom množstve vody so štipkou soli a necháme schladnúť. Zatiaľ 
zomelieme alebo podrvíme orechy a na panvici nasucho opražíme ovsené vločky, ktoré 
rozmixujeme v mixéri. Do vychladnutých sliviek zmiešame pomleté orechy, rozmixované 
vločky a pridáme med podľa chuti. Z vytvorenej masy tvarujeme mokrými rukami guličky. Na 
záver, vytvarované guľky vložíme do košíčkov. 
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3. Zázvorníky 

Potrebujeme: 
● 125g kokosový olej / ghee / maslo 

● 250g špaldová múka 

● 4 ČL mletý zázvor 
● 4 PL med / javorový sirup 

● 100g orechov / mandlí 
● 1 ČL prášku do pečiva / sódy 

 

 

Postup 

V hrnci rozpustíme tuk. Po chviľke vychladnutia 
pridáme med a dobre zamiešame. Dáme dole z ohňa a necháme vychladnúť. Do misky dáme 
múku, kypriaci prášok a zázvor. Zmes pomiešame, pridáme vychladený tuk s medom a 
vypracujeme cesto. Z cesta robíme guličky približne vo veľkosti orecha a dáme ich na plech 
vystlaný papierom na pečenie. Opatrne lyžičkou guličky sploštíme. Dozdobíme orechom. 
Plech so zázvorníkmi vložíme do trúby, ktorú sme predhriali na 180 stupňov. Pečieme asi 15 
minút. 

4. Ďatlovo – kokosové pusinky 

 

Potrebujeme: 
● 2 bielka 

● 60 g sušených datlí 
● 50 g mletých vlašských orieškov 

● 50 g hrubo nasekaných vlašských orieškov 

● 50 g hrubo nasekaných mandlí 
● 1 lyžička nastrúhanej kôry z bio citrónu 

● 2 lyžičky strúhaného kokosu 

Postup 

Bielka vyšľaháme do tuhého snehu. Ďatle nakrájame na menšie kúsky. Sneh ľahko 
premiešame s nakrájanými datľami, orieškami a mandľami. Z citróna nastrúhame 1 lyžičku 
citrónovej kôry a pridáme do hmoty, spolu s kokosom. Na plech vyložený papierom na 
pečenie vytvoríme z hmoty malé kopčeky. Pusinky pečieme do svetlo hneda v rúre vyhriatej 
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na 150 °C. 
5. Zdravšie vianočné medovníčky 

Potrebujeme: 

● 400 g med 

● 500 g hladká špaldová múka 

● 1 ČL škorica 

● 1 ČL kypriaci prášok / jedlá sóda 

● 2 vajíčka (0SK / 1SK) 

● 125g kokosový olej / ghee / maslo 

● 100 g orechy / mandle 

● štipka nové korenie mleté + drvené klinčeky 

Postup 

Časť špaldovej múky (¼) si odložíme, zvyšok zmiešame s medom. Pridáme škoricu, kypriaci 
prášok,  korenie a klinčeky, premiešame a pridáme vajcia. Postupne prisypávame múku, aby 
bola konzistencia cesta pevná. Vypracujeme cesto a cez noc ho necháme odležať, zabalené 
pri izbovej teplote. Potom ho vyvaľkáme na približne 0,5 cm hrubý plát a vykrojíme formičkami 
vianočné tvary. Poukladáme ich na plech vyložený papierom na pečenie. Potrieme ich 
rozšľahanými vajíčkami a podľa chuti ozdobíme orechmi / mandľami. Pečieme v rúre pri 180 
°C cca 15 minút. 

 

 

6. Pšenovo – ríbezľový koláč - zdravší (a jednoduchší) brat bublaniny 

 

Potrebujeme: 

● 170 g pšeno 
● 4 ks vajička (0SK / 1SK) 
● 4 PL Med / Trstinový cukor / Proteínový prášok 
● 50g čokolády (70+) 
● Ríbezle / iné bobuľovité ovocie (v zime z mrazničky) 
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Postup 

Pšeno pred varením sparíme vriacou vodou a scedíme.  Varíme ho v nesolenej vode (voda              
by mala siahať cca 1cm nad pšeno).  Varíme ako ryžu, kým sa viditeľná voda neodparí a                
následne necháme dôjsť. Medzitým si vyšľaháme žĺtky s medom a bielky na tuhý sneh. Do               
žĺtkovej peny vmiešame vychladnuté pšeno, nasekanú čokoládu a sneh z bielkov. Zľahka            
premiešame a vylejeme na pekáč pokrytý papierom na pečenie. Cesto uhladíme a posypeme             
ovocím. Pečieme na 180°C cca 20 minút. 

7. Mrkvovo – špaldový koláč  

Lahodný a zároveň hutný koláč, ktorý spĺňa vysoké kritéria biologickej aj gurmánskej hodnoty. 

Vhodný ako plnohodnotná náhrada jedného denného jedla.  

 

Potrebujeme: 
 

● 450 g strúhanej mrkvy 

● 280 g špaldovej múky 

● 220 ml kokosového oleja /  

● ghee / masla 

● 4 celé vajíčka (0SK / 1SK) 

● 120 g orechov / mandlí (do 

cesta alebo na záver ako 

ozdoba na cesto) 

● < 5 PL medu / trstinového / kokosového cukru 

● 4 ČL – prášku do pečiva / jedlej sódy 

● škorica / vanilkový extrakt / štipka soli  

 
Postup 

Rúru predhrejeme na 175°C. Vajcia, cukor/med, vanilku a olej dajte osobitne do misky a 
vymiešajte. Ostatné sypké ingrediencie zmiešajte spolu v druhej miske. Tieto pridávajte 

postupne do vaječnej zmesi a zamiešajte. Nakoniec pridajte mrkvu a podrvené orechy (tie 
môžete dať aj na vrch koláča aj po dopečení). Formu na koláč vymažte kokosovým olejom a 

posypte múkou. Počas pečenia koláč kontrolujte, či je v strede upečený. Dezert je hotový 
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približne za 25 minút.  

BONUS 

8. Cheesecake 

Potrebujeme na cesto:  
● 125 g kokosový olej / ghee / maslo 
● 1 vajíčko (0SK / 1SK) 
● 5 PL med / trstinový cukor  
● 225 g špaldová múka 

 

Na plnku:   
● 1 kg mascarpone / jemný tučný      

tvaroh  
● 250 ml kyslá smotana 14% 
● 150 ml mlieka 
● 2 vajíčka (0SK / 1SK) 
● 50g vanilkový puding (bez aróm a farbív) / vanilkový proteín / sušené mlieko / srvátka  
● 5 PL med / javorový sirup / trstinový cukor / stévia 
● Vanilkový extrakt 
● 50g kakao 

 
 
Postup  
Tuk vymiešame s medom, pridáme vajce a múku. Vypracujeme cesto a dáme ho odležať na             
1 hod do chladničky . Formu vymastíme a vysypeme múkou. Cesto do formy po kúskoch              
natlačíme (bude sa na začiatku trochu drobiť, ale to nevadí, postupne  sa vo forme zhutní). 
 

Krémová hmota:  
Všetky suroviny (okrem kakaa) vymiešame metličkou na jemnú hmotu. Tú si rozdelíme  na 2              
časti, pričom do jednej pridáme kakao. Do stredu cesta  dávame  striedavo svetlú a tmavú             
hmotu, aby sme vytvorili fľakatý vzor. Pečieme  60- 80 minút  pri teplote  180 – 200 C.  
 
 

Neváhajte mi napísať o Vašich výtvoroch a nápadoch na martin@martincupka.sk  
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