
inspirace na rychlé, jednoduché a lehoučké
sladkosti ke kávičce nebo dobrému čaji..

K A T E Ř I N A  F I A L O V Á

.. sladkosti pro
potěšení duše ..

 



banana bread..
 



ingredience:

mokré:

3 zralé banány
3 celá šťastná vejce
40 g tahini pasty

1/2 vaničky tvarohu 
nebo kelímek jogurtu

suché:

60 g erythriolu
100 g vloček

50 g proteinu
50 g mouky

skořice
prášek do pečiva



postup:
 
 
 

Jeden z banánů nejprve rozpůlíme podélně na poloviny
a jednu z polovin odložíme stranou na ozdobu.

Zbývající 2.5 banánu rozmačkáme vidličkou a přidáme
do mokrých ingrediencí. 

 
Smícháme mokré ingredience a suché ingredience
zvlášť  a pak promícháme vše dohtromady a chvilu

pomixujeme.
 

Těsto nalijeme do vymazané a vysypané chlebíčkové
formy, navrch položímě odloženou polovinu banánu a

pečeme v předehřáté troubě na 170 °C cca 50 minut
nebo dokud není špejle suchá.

 
Výborný je banana bread i s kousky čokolády, čoko

pecičkami, oříšky nebo lesním ovocem uvnitř.
  
 
 
 



fazolové brownies
 



ingredience:
 
 
 

300 g uvařených fazolí (100 g suchých)
3 celá šťastná vejce

dvě větší nahrubo nakrájená jablka nebo
sklenička jablečného pyré

250 g datlí
2 lžíce kakaa

2 lžičky prášku do pečiva 
 

postup:
 
 
 

V mixéru nebo blenderu rozmixujeme datle.
Rozmixované datle potom promícháme s dalšími

ingrediencemi a znovu umixujeme vše dohromady.
Těsto vylijeme do formy vyložené pečícím papírem a

pečeme zhruba 25 minut na 170 °C. Po upečení
necháme brownies vychladnout, můžeme jemně

pomazat na povrchu marmeládou a posypat oříšky
nebo strouhaným kokosem.

  
 
 
 
 



cheesecake..
 



ingredience:

Na těsto:

250 g hladká špaldová mouka
125 g másla

1 vejce
lžíce medu

skořice

Na náplň:

3x vaničkový tvaroh
10g chia semínek

3 vejce
1 lžíce cukru

Na ozdobu:

zakysaná smetana
borůvky



postup:
 
 
 

Vypracujeme hladké těsto, vyválíme na plát a vložíme
do vymaštěné a vysypané koláčové formy.

 
Tvaroh, chia semínka, vajíčka a cukr smícháme a lehce
umixujeme do hladka. Můžeme přidat pro dobarvení

pár rozmixovaných borůvek. Náplň vylijeme na korpus
a pečeme zhruba hodinku na 180 °C.

 
Po vychladnutí potřeme zakysanou smetanou a

ozdobíme borůvkami.
  
 
 
 



proteinový perník..
 



ingredience:

1 hrnek cukru
4 celá šťastná vejce

1 hrnek vloček
1 hrnek proteinu
1 hrnek mouky
1 hrnek oleje

1/2 litru kefíru
perníkové koření

skořice
1-3 lžíce kvalitního kakaa (podle toho, jak moc kakaový perník

chcete)
1 bezfosfátový PDP



postup:
 
 
 

Smícháme suché suroviny zvlášť a mokré zvlášť a poté
vše umixujeme a nalijeme do formy.

Já dávám do klasické dortové pečící formy (cca 23 cm
průměr) vymazané a vysypané nebo vyložené pečícím

papírem.
Pečeme na 170 °C cca hodinku nebo až je špejle suchá 

 
 

Do těsta můžeme přidat určitě oříšky, kousky kvalitní
čokolády nebo nahrubo nastrouhané jablíčko – ale stačí

bohatě jedno, těsto je hodně vláčné i tak.
 
 
 

Po upečení necháme vychladnout a pustíme se do něj!
 

P.S.: Kefír můžete u intolerancí nahradit např.
bezlaktózovým jogurtem a rostlinným mlékem.

 
  
 
 
 



lívance..
 



ingredience:

200 g špaldové mouky
50 g  rýžové mouky

 2 rozmačkané banány
 260 ml rostlinného mléka

 1 celé šťastné vajíčko
1 odměrka proteinu (cca 30g)

2 polévkové lžíce lněného semínka
skořice

1 polévková lžíce bezfosfátového PDP



postup:
 
 
 

Všechny suroviny umixujeme dohromady, směs by měla
být spíš hustá. Těsto pak necháme pár minutek
odpočinout. Mezitím si rozpálíme pánev nebo

lívanečník a potřeme trochou oleje. Pokud máme
nepřilnavý povrch, ani olej používat nemusíme.

Naběračkou tvoříme menší lívance a ve chvíli, kdy se
objeví bublinky, obracíme.

 
Hotové lívance můžeme dozdobit dle chuti - tvarohem,
jogurtem, Skyrem, ovocem, rozvarem z ovoce, oříšky,

semínky, arašídovým máslem..
 
  
 



Jako CUKR do těsta často používám erythriol v
kombinaci s třtinovým cukrem. Erythriol je alkoholový

cukr, který má velmi nízký glykemický index a nízký
obsah kalorií. Má minimum obvyklých efektů jiných

sacharidů – neovlivňuje téměř metabolismus a
nenarušuje trávení. Rozkládá se až ve střevě působením

střevních bakterií a funguje tak i jako prebiotikum.
 

Vločky a mouku zvolte dle vašich stravovacích možností
a případných omezení, já volím pro odlehčení většinou

bezlepkové ovesné vločky. 
 

Protein můžete zaměnit za mouku, pokud nemáte nebo
nepoužíváte.

 



s láskou Katka..


