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Upozornění 
E-book, který čtete, je duševním vlastnictvím autorky. 
Jeho neoprávněné šíření bez jejího výslovného 
souhlasu, je trestné. Pokud se Vám e-book zalíbí 
natolik, že se budete chtít o něm šířit dále, udělejte 
tak, prosím, přes stránku na webu S pohodovým 
trávením a bez chemie.  
 
V e-booku jsem zpracovala své osobní zkušenosti a 
nijak nezodpovídám za to, jak s nimi naložíte. E-book 
nenahrazuje konzultaci s lékařem.  
 
Děkuji za respektování tohoto upozornění.   

https://luciekrivinkova.cz/e-book-cukrfree-cukrovi/
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O autorce  
Nejdříve bych ráda zmínila důvody, pro které jsem e-
book vytvořila. Jsem maminka dítěte, které se od 
narození potýkalo se zánětlivým onemocněním 
střev. Hledání příčin onemocnění, způsobů léčby bez 
léků s vedlejšími účiny a sestavení správné diety mě 
dovedly až k potřebě vytvořit recepty jídel vhodných i 
při závažných potížích s trávením. Doufám, že 
pomohou i Vám!  
 
Náš koncept stravování spočívá ve výběru kvalitních 
a skutečných, pokud možno primárních potravin, 
jejich vhodné úpravě, dále vynechání mléčných 
produktů, předně z kravského mléka, bílé pšenice, 
přidaných extrahovaných cukrů, tuků a 
průmyslových produktů, které mohou kvůli způsobu 
zpracování nebo použitým aditivům zhoršovat 
projevy střevního zánětu (ale i zánětů obecně).  
 

 
 
Dodržování těchto zásad našemu synovi pomohlo 
spolu s podporou bylinné léčby zlepšit a stabilizovat 
jeho stav.  
 
Tento postup není můj vynález nebo výmysl, ale 
vznikl ve spolupráci se zkušeným terapeutem 
tradiční čínské medicíny, který jako první výrazně 
pomohl zmírnit projevy synova onemocnění. Principy 
této protizánětlivé stravy se také do značné míry 
překrývají se zásadami, kterou doporučuje dr. Greger, 
autor knihy Jak nezemřít.  
 
V tomto e-booku se můžete inspirovat, jak si připravit 
(nejen o Vánocích) cukroví podle zásad zdravého 
životního stylu, které zbytečně nezatíží Vaše trávení, 
nepřispěje k růstu váhy a navíc Vám dodá živiny a 
látky, které potřebujete (minerály, vlákninu). Až 
budete cukroví podle mých receptů ochutnávat, 
pozorujte, co Vám dělá dobře, a co ne. Každý jsme 
jiný a nemusí nám všem totéž prospívat (i když to 
může být jen na přechodnou dobu). 
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O mém cukroví 
Je skvělé, že jste si vybrali tento e-book pro inspiraci 
na tvorbu cukroví. Proč? Cukroví, které si připravíte 
podle tohoto e-booku má několik skvělých 
vlastností: 
 

- složení odpovídá požadavkům na zdravý životní 
styl i stravě proti zánětu: je bez přidaného 
cukru, mouky (lepku), mléka a bez přidaného 
tuku 

- postup přípravy je většinou snadný a relativně 
rychlý 

- suroviny, ze kterých ho připravíte, většinou 
seženete i v běžném obchodě (i když bych vám 
doporučila na nich nešetřit a pořídit je v bio 
kvalitě a nejlépe i bez obalu v některém ze 
specializovaných obchodů; minimálně dbejte na  
 
 

 
 
 

to, aby suroviny byly neupravené, např. nesířené, 
nepražené atd.) 
 
Co ještě byste měli vědět? 
 

- cukroví připravované bez přidaného cukru, 
případně i nepečené, nemá věčnou trvanlivost a 
často je potřeba je brzy spotřebovat. 
Každopádně je vždy skladujte v chladu a denně 
kontrolujte.  

- Dbejte na správnou přípravu ořechů a semínek. 
Ta přirozeně obsahují látky, které brání jejich 
strávení. Proto dodržujte postupy z receptů a 
ořechy a semena namáčejte a případně tepelně 
upravujte. 
 

Recepty najdete spolu s dalšími, na všední i sváteční 
sladká i slaná jídla, v prostoru Klubu Pohodové 
trávení. >>>  

https://luciekrivinkova.cz/klub-pohodove-traveni/
https://luciekrivinkova.cz/klub-pohodove-traveni/
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Sušenky, koláčky 
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Čoko kokosové sušenky s jáhlami  
 

Suroviny: 
 

 ½ hrnku vařených jáhel 

 ¼ hrnku kakaa 

 ¼ hrnku datlí 

 ¼ hrnku strouhaného kokosu 
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Postup: 
 

1. Nejdřív dejte namáčet datle v horké vodě – 
minimálně hodinu před pečením. 

2. Uvařte jáhly. 
3. Připravte si kakao a kokos. Až jáhly trochu 

vychladnou, aby se s nimi dalo pracovat, 
přimíchejte suroviny do kaše. 

4. Slijte vodu z datlí a rozmixujte je dohladka. 
5. Přidejte ke kaši s kakaem a kokosem. 
6. Tvořte placičky a dávejte na plech. Pečte ve 

středně roztopené troubě.  
7. Místo placiček můžete z těsta na plechu tvořit 

kopečky. A pokud chcete mít upečené hned 2 
druhy cukroví, rozdělte si kaši na 2 poloviny a 
kakao přidejte jen do jedné z nich, a druhou 
nechte světlou. 
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Fíkové rohlíčky 
 

Suroviny:   
 

 1 díl sušených fíků 

 1 díl vlašských a kešu ořechů  
 
  



 

Lucie Křivinková CUKRFREE CUKROVÍ  www.luciekrivinkova.cz 

11 
 

 
Postup:   
 

1. Na noc nebo nejméně 4 hod před přípravou 
dejte namáčet ořechy. 

2. Potom z nich slijte vodu, řádně propláchněte a 
nechte okapat. 

3. Můžete je i krátce opražit nasucho na pánvi. 
4. 1-2 hod před pečením namočte sušené fíky. Pak 

z nich slijte vodu a nechte opět okapat. 
5. Suroviny dejte dohromady a nahrubo 

rozmixujte. Nemělo to být úplně dohladka, aby 
se vám s hmotou dobře pracovalo. 

6. Ze vzniklé hmoty tvořte rohlíčky a klaďte na 
plech vyložený pečicím papírem. 

7. Pečte na 150-160°C asi 20 minut. Uchovávejte 
v chladu. 
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Jablečné hrudky  
 

Suroviny:  
 

 2 díly jablečných křížal 

 1 díl vlašských ořechů (může být i směs různých 
oříšků) 

 1 díl slunečnicových semínek 

 lískové ořechy na ozdobu (dle volby) 
 
V případě potřeby použijte mandlovou mouku pro 
zahuštění.  
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Postup:  
 

1. Přes noc dejte namáčet ořechy a semínka. Pak z 
nich slijte vodu, opláchněte je, nechte okapat. 
Nejlépe je ještě dokřupava opražte na pánvi 
(nebo v troubě na 100 – 110°C). 

2. Křížaly dejte namáčet asi hodinu před 
samotnou přípravou. Pak je vyždímejte a nechte 
okapat. 

3. Ořechy, semínka a křížaly dohromady 
rozmixujte. 

4. Zahustěte vzniklé těstíčko, pokud je to 
zapotřebí, mandlovou moukou tak, aby vzniklo 
husté těsto, ze kterého lze tvořit hrudky. 

5. Na plech dejte pečicí papír a klaďte na něj 
hrudky ze vzniklého těsta. Můžete ozdobit 
lískovými oříšky. 

6. Hrudky dejte péct dozlatova v troubě vytopené 
na 160°C.  
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Kokosky s kešu a datlemi  
 

Suroviny: 
 

 1 díl kešu ořechů 

 2 díly strouhaného kokosu (případně i více, 
pokud bylo třeba těsto zahustit) 

 1 díl sušených datlí 
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Postup: 
 

1. Přes noc nebo aspoň 4 hodiny nechte namáčet 
kešu. 

2. 1 - 2 hod před přípravou dejte namáčet datle. 
3. Slijte vodu z ořechů a datlí. Nechte okapat. 
4. Pak rozmixujte ořechy s datlemi. Přidejte kokos, 

promíchejte a vytvořte husté těsto. 
5. Nabírejte lžičkou, tvořte hrudky a klaďte na 

plech s pečicí podložkou nebo papírem. 
6. Uhlaďte do placiček a vidličkou vytvořte rýhy.  
7. Pečte na 100-110°C asi 20 min. 
8. Uložte do chladu. 

  



 

Lucie Křivinková CUKRFREE CUKROVÍ  www.luciekrivinkova.cz 

16 
 

 

Kokosové pusinky 
 

 

Suroviny:  
 

 2 vaječné bílky  

 80g strouhaného kokosu  

 1 větší zralý banán  

 podle volby neproslazené nesířené sušené 
ovoce (hrozinky, klikva)  
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Postup:  
 

1. Z bílků ušlehejte tuhý sníh.  
2. Přidejte rozmixovaný banán a nakonec kokos.  
3. Dobře ale lehce promíchejte.  
4. Polévkovou lžící nabírejte a tvořte malé hrudky 

nebo placky a dávejte na plech vyložený 
pečicím papírem.  

5. Navrch můžete přidat ozdobu v podobě 
sušeného ovoce. 

6. Pečte dozlatova 15-20 minut v předehřáté troubě 
na cca 170°C.  
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Marokánky  
 
V receptu je jako v jediném v tomto e-booku použita 
troška (bezlepkové) mouky. 
 

 Suroviny:  
 

 40 g dýňových semínek  

 20 g lněného semínka  

 60 g sušených meruněk  

 60 g sušené klikvy  

 40 g strouhaného kokosu  

 250 ml rostlinného nápoje (do těsta)  

 30 g rýžové mouky  

 20 g kukuřičné mouky  

 60 g datlové pasty  

 40 g rozmixovaného banánu  

 150 ml rostlinného nápoje (na polevu)  

 30 g karobu  
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Postup:  
 

1. Meruňky nakrájejte na malé kousky.  
2. Přidejte klikvu, semínka, kokos a promíchejte.  
3. Rostlinný nápoj nalijte do kastrůlku a rozmíchejte v 

něm všechnu mouku a datlovou pastu (asi 3 lžičky 
si nechte na polevu).  

4. Přidejte rozmixovaný banán a za stálého míchání 
přiveďte k varu.  

5. Vařte mírně do zhoustnutí.  
6. Odstavte a přimíchejte ostatní ingredience.  
7. Tvořte lžící placičky a dávejte je na plech vyložený 

pečicím papírem. Mokrou rukou placičky vyhlaďte.  
8. Pečte 10 min na 170°C do lehkého zhnědnutí.  
9. V kastrůlku dobře rozmíchejte v rostlinném nápoji 

karob se zbytkem datlové pasty a z jedné strany 
jím marokánky potřete. Nechte v lednici ztuhnout.  
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Ovesné koláčky s povidly  
 

Suroviny: 
 

 1/2 šálku para ořechů 

 1/2 šálku bezlepkových ovesných vloček 

 1/2 šálku mandlové mouky 

 3/4 šálku hrozinkové hmoty 

 2 lžíce předem namočených lněných semínek 

 špetka himalájské soli 

 domácí nedoslazená povidla na náplň 
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Postup: 
 

1. Přes noc dejte namáčet ořechy. Pak z nich slijte 
vodu, opláchněte je, nechte okapat a nejlépe 
ořechy i krátce nasucho opražte. Zvlášť dejte 
namáčet 2 lžíce lněných semínek ve 4 lžících 
vody. 

2. Asi hodinu předem dejte namáčet hrozinky. Pak 
z nich slijte vodu, opláchněte je a nechte 
okapat. 

3. Hrozinky rozmixujte najemno. Pokud je 
potřeba, přilijte trošičku vody. 

4. Pak nahrubo rozmixujte ořechy a oves. Dejte do 
mísy a přimíchejte mouku, hrozinkovou hmotu 
a sůl. 

5. Dobře promíchejte. 
6. Vypracujte z těsta kuličky a dávejte je na pečící 

papír asi 5 cm od sebe. 
7. Do středu každé kuličky vytvořte prstem důlek, 

který naplníte povidly (ta vytvoříte tak, že  
 

 
 
 
krátce povaříte ovoce s kořením jako skořice, 
hřebíček apod. a pomixujete). 

8. Dejte péct do trouby vyhřáté na 170 ° C.  
9. Pečte koláčky dozlatova, 15-20 minut. 
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Pekanové sušenky  
 

Suroviny: 
 

 1 díl pekanových ořechů (a případně nějaké 
navíc na ozdobu) 

 2 díly mandlové mouky 

 ½ - 1 díl sušených datlí   
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Postup: 
 

1. Přes noc nebo aspoň 4 hodiny nechte namáčet 
ořechy. 

2. 1 - 2 hod před přípravou dejte namáčet datle. 
3. Slijte vodu z ořechů a datlí a nechte okapat. 
4. Rozmixujte ořechy s mandlovou moukou. Pak i 

datle a přidejte vzniklou datlovou hmotu ke 
zbytku těsta. 

5. Nabírejte lžičkou, tvořte kuličky a klaďte na 
plech s pečicí podložkou nebo papírem. 

6. Uhlaďte do placiček a vidličkou vytvořte rýhy. 
Můžete ozdobit půlkami pekanových ořechů. 

7. Pečte na 100 - 110°C asi 20 min.  
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Pohankové hrudky  
 

 

Suroviny: 
 

 1 hrnek pohanky lámanky 

 1 hrnek šťavnatých hrozinek  

 2 lžíce strouhaného kokosu (může být i více pro 
případné zahuštění) 

 2 lžíce kakaa  

 1 lžička skořice  

 1 lžička sezamového semínka  
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Postup: 


1. Namočte pohanku (alespoň na hodinu). Pak slijte a 
nechte okapat vodu.  

2. Dejte pohanku do misky. Přimíchejte kakao, kokos, 
hrozinky, skořici a semínka.  

3. Pořádně vše promíchejte, mělo by vzniknout 
kašovité, ale ne tekuté těsto.  

4. Rozehřejte troubu na 150°C. Z těsta vytvořte 
drobné hrudky a dejte je na plech vyložený pečicím 
papírem (můžete také hrudky delší dobu sušit na 
malou teplotu v troubě nebo sušičce). 

5. Pečte asi 20 minut. Poté hrudky zkontrolujte. Měly 
by být lehce křupavé, ale ne úplně vysušené a 
tvrdé.  



Nechte nejlépe pár hodin odležet. Pokud to ale 
nevydržíte, jako my u nás doma, schroupejte je hned. 
Budou vám jen víc křupat.  
  



 

Lucie Křivinková CUKRFREE CUKROVÍ  www.luciekrivinkova.cz 

26 
 

 

Švestkové perníčky  
 

Suroviny: 
 

 1 hrnek aspoň na 1 hod namočených sušených 
švestek 

 1/2 hrnku aspoň na 2 hod namočených lněných 
semínek (v asi dvojnásobném množství vody) 

 dle chuti perníkové koření (směs nebo skořice, 
hřebíček...) 

 jablečná vláknina na zahuštění  
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Postup:  
 

1. Z namočených surovin slijte vodu. Jen semínka 
ponechte, jak jsou, pokud příliš neplavou ve 
vodě. 

2. Přidejte koření. 
3. Vše smíchejte a rozmixujte (mně stačí tyčový 

mixér). 
4. Zahustěte vlákninou. Mělo by vzniknout tužší 

těsto. 
5. Vložte je na den nebo aspoň přes noc do 

chladu, aby pořádně ztuhlo. 
6. Pak válejte (přes kus igelitu) do 1-2 cm tlustého 

plátu a vykrajujte tvary. Můžete ozdobit 
půlkami mandlí. 

7. Perníčky uchovávejte v ledničce. Pro lepší 
stravitelnost ořechů a snazší trávení vůbec 
doporučuji vložit alespoň na cca 20 min do 
trouby a zpracovat v teple na 110°C (pro 
možnost delšího uchování pečte až na 150°C).  
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Kuličky 
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Ananasové kuličky  
 

Suroviny:  
 

 1 velká hrst sušeného ananasu 

 1 velká hrst celých mandlí (můžete použít 
loupané) 

 plátky mandlí na obalování – množství asi 1/2 
hrnku nebo dle potřeby (můžete použít i kokos)  
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Postup:  
 

1. Přes noc (nebo nejméně na 4 hod) dejte 
namáčet mandle. 

2. Potom slijte vodu, pořádně propláchněte a 
nechte okapat. 

3. Mandle můžete krátce opražit nasucho na 
pánvi. 

4. 1 hod před samotnou přípravou kuliček 
namočte sušený ananas. Pak slijte, nechte 
okapat a vyždímejte. 

5. Ananas s mandlemi pak dohromady nahrubo 
rozmixujte. Nemělo by to být úplně dohladka, 
aby se vám těsto dobře zpracovávalo. 

6. Ze vzniklé hmoty tvořte kuličky a obalujte 
v plátcích mandlí (kokosu).  

7. Uložte v chladu a brzy spotřebujte.  
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Arašídové  
 

Suroviny:  
 

 2 díly arašídů (natur) 

 1 díl sušených datlí 

 kakao nebo karob na zahuštění  
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Postup:  
 

1. Přes noc dejte namáčet arašídy. 
2. Potom slijte vodu, nechte okapat a dejte do 

trouby pražit na max. 110°C. Arašídy několikrát 
během pražení promíchejte a nechte pražit do 
křupava. 

3. 1 - 2 hod před samotnou přípravou namočte 
sušené datle. Pak vodu slijte a datle nechte 
okapat. 

4. Arašídy rozmixujte na drobné kousky. Menší 
část dejte stranou (na obalování). 

5. Pak rozmixujte datle s větší částí arašídů do 
husté hmoty. 

6. Přidejte kakao nebo karob. Dobře promíchejte. 
7. Až bude mít hmota dost hutnou konzistenci, 

tvořte z ní kuličky a obalujte je v rozmixovaných 
arašídech.  
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Brusinkové  
 

Suroviny: 
  

 1 - 2 díly sušených brusinek  

 1 díl mandlí 
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Postup:   
 

1. Namočte přes noc nebo aspoň na 4 hod 
mandle. Pak slijte vodu a nechte okapat. 

2. 1 - 2 hodiny před přípravou dejte namáčet 
brusinky. 

3. Madle opražte v troubě při teplotě 100 - 110°C. 
4. Slijte vodu z brusinek, nechte okapat a 

vyždímejte. Menší část brusinek dejte stranou. 
5. Pak dohromady rozmixujte mandle a větší část 

brusinek.  
6. Přidejte i brusinky vcelku. Promíchejte, spojte a 

vytvarujte z nich kuličky. 
7. Můžete dát ztuhnout do ledničky. Rychle 

spotřebujte. 
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Čokoládové s konopným semínkem 
 

Suroviny: 
 

 1 - 2 díly čokoládové hmoty bez cukru 

 2 - 3 díly sušených datlí 
 1 díl konopného semínka 
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Postup: 
 

1. Přes noc dejte namáčet semínka. Poté slijte 
vodu, dobře ji vymačkejte a nechte ještě 
okapat. 

2. 1 – 2 hodiny před tvořením dejte namáčet asi 
polovinu datlí. Pak slijte vodu a nechte datle 
okapat. Rozmixujte dohladka. 

3. Čokoládovou hmotu nasekejte najemno a asi 
polovinu jí odložte stranou. Zbylou část 
promíchejte se vzniklou datlovou pastou a 
semínky.  

4. Nakrájejte nadrobno zbylé datle. Přidejte je k už 
připravené hmotě a promíchejte. Přidávejte je 
postupně, až vznikne těsto, ze kterého můžete 
tvořit kuličky.  

5. Obalujte ve zbylé čokoládové hmotě a dejte 
ztuhnout do ledničky. 

 
 
 

 
 
 
Pokud je hmota příliš řídká, můžete ji zahustit 
kakaem. Datlí můžete přidat víc, dle chuti, tak aby 
pro vás kuličky nebyly příliš hořké.  
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Domácí „Ferrero“  
 

Suroviny: 
 

 2 díly lískových oříšků 

 1 díl sušených datlí 

 kakao (dle chuti a na zahuštění) 
 
Postup:  
 

1. Nechte namáčet ořechy. Slijte vodu. Pak je 
v troubě dokřupava opražte (na 100 – 110°C). 

2. Aspoň na hodinu dejte máčet datle. Nechte 
okapat a rozmixujte s polovinou ořechů a 
kakaem. 

3. Zbylou část ořechů rozmixujte zvlášť. 
4. Ze vzniklé hmoty tvořte kuličky a obalujte je 

v rozmixovaných oříškách.  
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Fíkovo datlové  
 

Suroviny: 
 

 1 díl sušených fíků 

 1 díl sušených datlí 

 2 díly kešu ořechů (díl navíc, pokud chcete 
kuličky obalovat v oříškách) 
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Postup: 
 

1. Přes noc dejte namáčet ořechy (nebo nejméně 
na 4 hodiny). 

2. Sušené ovoce dejte namáčet 1 – 2 hodiny před 
přípravou kuliček. 

3. Slijte vodu z ořechů, nechte okapat a dejte 
pražit do křupava do trouby na 100 – 110°C. 

4. Slijte vodu z ovoce, nechte okapat, vyždímejte a 
pohromadě rozmixujte. 

5. Přidejte ořechy a nahrubo rozmixujte (pokud 
máte ořechy navíc, nechte si část stranou na 
obalování a zvlášť ji rozmixujte na velmi malé 
kousíčky). 

6. Vypracujte tužší těsto, ze kterého uválíte 
kuličky. Dle volby obalujte v oříškách. 

7. Uložte v chladu. 
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Dvoubarevné kokosové kuličky  
 

Suroviny: 
 

 1 hrnek strouhaného kokosu 

 1/2 hrnku datlí 

 kakao (dle chuti a na zahuštění do 1 části 
těsta, abyste mohli vytvořit 2 druhy kuliček) 

 
Postup:  
 

1. 1 - 2 hodiny nechte namáčet datle. Slijte, 
nechte okapat, vyždímejte. 

2. Rozmixujte s kokosem do hladkého, ale dost 
tuhého těsta na válení kuliček. Pokud je těsto 
moc řídké, přidejte kokos nebo dejte těsto na 
hodinu do lednice. 

3. Pokud budete dělat 2 druhy, těsto rozdělte na 2 
části a do jedné přimíchejte kakao. 

4. Uválejte kuličky a mlsejte. Skladujte v chladu. 
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Lískooříškové v karobu  
 

Množství surovin si vynásobte dle potřeby.  
 
Suroviny:  
 

 10 lískových oříšků 

 2 hrsti sušených datlí 

 2 lžíce karobu do krému 

 karob na obalování (dle potřeby) 

 domácí rostlinné mléko nebo trocha vody na 
případné ředění datlové omáčky  
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Postup:  
 

1. Přes noc (nebo nejméně na 4 hod) dejte 
namáčet lískové oříšky. 

2. Potom slijte vodu, propláchněte a nechte 
okapat. Opražte v troubě roztopené na 100 – 
110°C. 

3. 2 hod před samotnou přípravou namočte 
sušené datle. Pak vodu slijte a datle nechte 
okapat. 

4. Rozmixujte datle s trochou vody - tak aby 
vznikla hladká hustá hmota. 

5. Přendejte datlovou pastu do kastrůlku a 
přimíchejte karob. Ohřívejte na mírném 
plameni. Pokud je hmota příliš tuhá, přidejte 
trochu rostlinného mléka nebo vody.  

6. Až bude mít hmota takovou konzistenci, že v ní 
bude možné obalovat oříšky, přendejte ji do 
misky a obalujte v ní po jednom lískové oříšky. 
 
 

 
 
 
 

7. Každý oříšek pak hned obalte ještě v karobu, 
který si předem nasypte do misky. 

8. Uložte v chladu. 
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Mangové  
 

Suroviny: 
 

 1 díl sušeného manga 

 1 díl kešu ořechů 

 strouhaný kokos na zahuštění a obalování (dle 
potřeby) 

 koření (dle volby) - špetka vanilky, skořice atp. 
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Postup: 
 

1. Přes noc nebo aspoň 4 hodiny nechte namáčet 
ořechy. Hodinu před přípravou dejte namáčet 
mango. 

2. Slijte vodu z manga a ořechů, nechte okapat, 
mango vyždímejte. Pak dohromady rozmixujte. 

3. Přidejte kokos pro zahuštění hmoty. 
4. Nabírejte hmotu lžičkou, válejte kuličky a 

obalujte v kokosu. 
5. Uložte do chladu a brzy spotřebujte. 
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Švestkové s mákem  
 

Suroviny: 
 

 2 díly sušených švestek 

 1 díl máku 
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Postup: 
 

1. Hodinu před samotnou přípravou dejte 
namáčet švestky. Do horké vody, pokud jsou 
švestky tužší. 

2. Mák trochu podlijte a asi 10 minut vařte na 
malém ohni (nemusíte u českého máku). 

3. Slijte vodu ze švestek, nechte je okapat a 
vyždímejte. Pak švestky rozmixujte. 

4. Až mák vychladne (pokud jste ho tepelně 
upravovali), zamíchejte ho do švestek a ještě 
společně rozmixujte. 

5. Měla by vám vzniknout vláčná hmota, ze které 
lze válet kuličky. 

6. Kuličky dejte ztuhnout do chladu. 
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Švestkové semínkové  
 

Suroviny:  
 

 1 hrnek sušených švestek  

 1 hrnek směsi slunečnicových a sezamových 
semínek  

 ½ lžičky skořice  

 ½ lžičky mletého hřebíčku  

 4 lžíce karobu nebo kakaa  
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Postup:  


1. Přes noc nebo nejméně na 4 hod dejte namáčet 
semínka. Pak slijte, nechte okapat a pražte 
v troubě dokřupava při teplotě 100 – 110°C. 

2. Švestky namočte alespoň na 2 hod do vody.  
3. Slijte, nechte okapat, vyždímejte a přidejte k 

nim semínka.  
4. Rozmixujte. Je-li hmota příliš tuhá, přidejte 

trochu vody.  
5. Přimíchejte koření a karob (kakao).  
6. Z těsta vyválejte kuličky.  
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Švestky v kakau  
 

Suroviny: 
 

 hrst šťavnatých sušených švestek 

 1 lžíce lněných semínek 

 kakao na obalování a případné zahuštění 
 
Postup: 
 

1. Dejte na 2 hod namáčet švestky a semínka (ta 
asi do 2 lžic vody, pokud vodu vypijí, trochu jí 
přidejte). 

2. Pak slijte ze švestek vodu a nechte je okapat. 
Semínka nechte tak, jak jsou, měla by vytvořit 
hustou, slizovitou hmotu. 

3. Rozmixujte švestky se semínky do polohladké 
hmoty. V případě potřeby těsto zahustěte 
kakaem. Ze švestkové hmoty tvořte kuličky a 
obalujte je v kakau.  

4. Uložte v chladu a brzy spotřebujte. 
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Vlašské  
 

Suroviny: 
 

 2 - 3 díly vlašských ořechů 

 1 díl sušených datlí 
 
Postup: 
 

1. Dejte přes noc nebo alespoň na 4 hodiny 
namáčet ořechy. Pak z nich slijte vodu a dejte je 
dokřupava pražit do trouby na 100 – 110°C.  

2. 1 – 2 hodiny před samotnou přípravou dejte 
namáčet datle. 

3. Větší část ořechů rozmixujte s datlovou hmotou 
a vypracujte těsto, ze kterého lze válet kuličky. 

4. Zbylé ořechy také rozmixujte a kuličky v nich 
obalte. 

5. Uložte v chladu. 
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Zázvorky  
 

Suroviny:  
 

 1 hrnek hrozinek 

 1 - 2 lžičky sušeného zázvoru 

 1 – 2 hrnky strouhaného kokosu 
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Postup:  
 

1. Dejte hodinu předem do teplé vody namáčet 
hrozinky.  

2. Pak slijte vodu, nechte je okapat a vyždímejte.  
3. Přidejte zázvor a dohromady rozmixujte do 

hladké hmoty. 
4. Přidejte asi polovinu kokosu. Promíchejte a 

vytvořte husté těsto. Pokud je moc řídké, 
přidejte kokos. 

5. Lžičkou nabírejte hmotu, obalujte je ve zbytku 
kokosu a tvořte kuličky. 

6. Uložte v chladu. 
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BONUS  

Barevné želé bonbóny 
 

Suroviny:  
 

 agar agar (nebo jiná želírovací potravina) 

 3 hrsti různě barevného ovoce (meruňky, 
červený rybíz, černý rybíz) 

 1 – 2 hrsti sušených datlí 
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Postup:  
 

1. 1 – 2 hod předem dejte namáčet datle. Slijte, 
nechte okapat. Pak rozmixujte na hladkou 
datlovou pastu. Pokud je třeba, přidejte pro 
naředění trochu vody. 

2. Ovoce omyjte, případně rozmrazte, nechte 
okapat. 

3. Dohladka rozmixujte – každý druh zvlášť. 
4. Připravte si želatinu – mělo by stačit cca ½ l. 

Rozdělte na tolik částí, kolik druhů ovoce máte. 
5. Každý druh ovoce přimíchejte k jedné části 

želatiny. 
6. Dochuťte dle potřeby datlovou pastou, pokud je 

směs pro vás příliš kyselá. 
7. Nechte chvíli chladnout (ale dejte pozor, ať vám 

želé neztuhne v hrnci.) 
8. Nalijte směs do formiček na bonbóny. 
9. Po chvilce jsou bonbóny hotové - zkontrolujte 1 

kus, než budete bonbóny vyklápět. 
  



 

Lucie Křivinková CUKRFREE CUKROVÍ  www.luciekrivinkova.cz 

55 
 

 

Datlové bonbóny  
 

Suroviny:  
 

 1 díl sušených datlí  

 1 díl kešu ořechů 

 kakao nebo karob    
 
Postup:  
 

1. Přes noc nebo minimálně 4 hod namáčejte 
ořechy. Datle namáčejte aspoň 1 hod. 

2. Slijte vodu z datlí a ořechů, nechte okapat a 
společně rozmixujte co nejvíce dohladka. 

3. Přimíchejte kakao nebo karob - tak aby ve směsi 
nebyly hrudky. Můžete ještě jednou pomixovat. 

4. Dejte těsto, které vzniklo, do formiček na 
bonbóny a minimálně na 1 hod uložte do 
mrazáku. 

5. Pak vyndejte a opatrně vyklopte z formiček. 
Brzy spotřebujte.  

 

 

  



 

Lucie Křivinková CUKRFREE CUKROVÍ  www.luciekrivinkova.cz 

56 
 

Závěrem díky  
Že jste do sebe investovali nejen peníze ale hlavně 
čas, který se nedá penězi zaplatit a který máme 
využívat pro své dobro a růst. Věřím, že Vás recepty 
inspirovaly a že si díky nim připravíte pohodové 
Vánoce nebo jiné sladké slavnostní chvíle. 
 
Všechny tyto a další, nejen sladké recepty, které 
budou dále přibývat, najdete v prostoru Klubu 
Pohodové trávení, TADY. >>>  
 
Je Vám něco nejasné ohledně receptů a tématu v e-
booku? Dotazy mi posílejte na e-mail:  
 
lucie@luciekrivinkova.cz  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lucie Křivinková  
www.luciekrivinkova.cz  

https://luciekrivinkova.cz/klub-pohodove-traveni/
https://luciekrivinkova.cz/klub-pohodove-traveni/
mailto:lucie@luciekrivinkova.cz
http://www.luciekrivinkova.cz/

