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ÚVOD ČO POTREBUJEME VEDIEŤ 

Tak, ako sa mení pohľad na diabetickú diétu, mení sa aj spektrum a dostupnosť po-
travín, ktoré označujeme ako zdravšie alternatívy sacharidov. Diagnóza cukrovky 
neznamená, že diabetik sa musí vzdať všetkých sladkostí, a že na Vianoce, naro-
deniny alebo párty si nemôže pochutnať na voňavom koláčiku. Moderný diabetik 
však pozná sacharidové jednotky aj glykemický index potravín, a tak svoju liečbu 
inzulínom dokáže regulovať. Vyberá si potraviny s nižším glykemickým indexom, 
ktoré nespôsobujú výrazné výkyvy glykémie.

Pri príprave „zdravších“ sladkostí neupravujeme len obsah sladidla, ale aj ob-
sah tukov a iných prísad (používame kokosový tuk, olivový olej, celozrnnú 
či špaldovú múku, mandľovú múku, nízkotučný tvaroh, odtučnené mlieko, čokoládu 
so 70 – 80 % podielom kakaa). Stále však musíme mať na pamäti, že aj maškrtiť 
musíme s mierou a základom dobrej kompenzácie diabetika je dodržiavanie pravi-
diel diabetickej diéty, pohybová aktivita, pravidelný monitoring glykémií a správna 
liečba.

V spolupráci s našimi pacientmi, diétnymi, diabetologickými sestrami a diabe-
tológom vám ponúkame niekoľko typov na „zdravšie maškrtenie“.

SACHARIDOVÁ JEDNOTKA (SJ)
Množstvo potravín, ktoré obsahuje 10 g využiteľných sacharidov. SJ je výmenná 
jednotka pre sacharidové potraviny.

GLYKEMICKÝ INDEX (GI)
Číslo, ktoré udáva schopnosť sacharidovej potravy zvýšiť hladinu glukózy v krvi 
(glukóza má index 100).

1 SJ POUŽITÝCH POTRAVÍN:

OVOCIE
jahody 10 ks – 160 g
čučoriedky 5 polievkových lyžíc – 80 g
ananás 1 koliesko – 140 g
jablko malé – 90 g
pomaranč stredne veľký – 150 g
banán polovica – 70 g
ríbezle 6 PL – 110 g
čerešne 7 PL – 90 g

černice 9 PL – 140 g
grep 1 ks – 170 g
maliny 7 PL – 100 g
marhule 1 ks – 110 g
mandarinky 2 ks –150 g
slivky 4 ks – 90 g
višne 20 ks – 85 g
sušené ovocie 20 g – vážiť

ORECHY
arašidy lúpané 3PL – 50 g
mandle 60 g
lieskové orechy 6 PL – 90 g
kešu 3 PL – 40 g,
vlašské orechy 1 pohár – 90 g

kokos 8 PL – 90 g
pistácie 60 g
gaštany 40 g
mak 5 PL – 65 g

ĎALŠIE POTRAVINY
med 1 PL
cukor 1 PL
múka 1 PL – 15 g
mlieko 200 ml
jogurt biely netučný 200 ml
ovsené vločky 2 PL – 16 g
škrob 1 PL – 15 g

kakao – 30 g
džem – 1 čajová lyžička
bublinková čokoláda – 5 kociek
horká čkoláda 70 – 80 % – 50 g 
nezapočítavame – vajcia, maslo, rum, 
tvaroh, olej, kokosový tuk, kávu



AKO SLADIŤ BEZ CUKRU?

CUKOR – SACHARÓZA – 100 g 
Bielkoviny 0 g, sacharidy 100 g, tuky 0 g, E 1600 kJ, glykemický index – 100. Nad-
merný a pravidelný príjem cukru vedie k vzniku obezity, narušuje zubnú sklovinu 
a urýchľuje proces starnutia. Pre diabetikov nie je vhodný.

TRSTINOVÝ CUKOR
Často sa považuje za zdravší variant bieleho cukru, v porovnaní s repným cukrom 
má však vyšší obsah jednoduchých ovocných cukrov (glukózy a fruktózy). 
Glykemicky index trstinového cukru je vysoký, preto pre diabetikov nie je 
vhodný.

HROZNOVÝ CUKOR
Ide o čistú glukózu, glykemický index – 100. Pre diabetikov je výnimkou používanie 
pri hypoglykémii, keď je okamžitým zdrojom glukózy.

OVOCNÝ CUKOR (FRUKTÓZA)
Jedno z najobľúbenejších sladidiel  pre diabetikov. Nachádza sa v hotových 
diasladkostiach, je sladší ako repný cukor, má však iba polovicu kalórií pri rovnakej 
sladivosti. Glykemický index ovocného cukru je 20, ale je potrebné používať ho 
s mierou.

SIRUP Z AGÁVY
Má pomerne nízky glykemický index, preto je vhodným sladidlom pre diabe-
tikov. Obsahuje aj inulín, ktorý podporuje trávenie, navyše telu dodáva prospešné 
minerály a železo. Je sladší ako repný cukor, preto stačí na osladenie menšie 
množstvo. 

JAVOROVÝ SIRUP
Má vysoký glykemický index, takmer ako biely cukor, a tak aj napriek vysokému 
obsahu výživných látok a minerálov je pre diabetikov nevhodný. 

TRSTINOVÁ MELASA
Pre nízky obsah cukru a vysokú výživovú hodnotu je pre diabetikov vhodná 
ako sladidlo. Melasa má nízky glykemický index – 27. Obsahuje magnézium, 
vitamíny skupiny B, fosfor, draslík, meď, zinok, vápnik aj kyselinu listovú a pan-
toténovú. Je jedným z najbohatších zdrojov organického železa, posilňuje imunit-
ný systém a zmierňuje únavový syndróm.

UMELÉ SLADIDLÁ
Najpoužívanejším je aspartam, sacharín a cyklamát. Používajú sa v light 
výrobkoch, ale ich pravidelné užívanie sa neodporúča. Majú aj pomerne vysoký 
glykemický index a u diabetikov je potrebné používať ich s opatrnosťou. U detí, 
tehotných žien a onkologických pacientov sa ich konzumácia neodporúča.

MED
Obsahuje množstvo vitamínov a minerálov, avšak pre vysoký glykemický index je 
pre diabetikov nevhodný na sladenie.

ČOKOLÁDOVÝ PROTEÍN – 100 g
Bielkoviny 70 g, sacharidy 8,2 g, tuky 7 g, E 1665 kJ. 
Kvalitný a chutný srvátkový proteínový koncentrát so skvelou rozpustnosťou, ob-
sahuje kakao, sukralózu a lecitín.

BREZOVÝ CUKOR – 100 g
Sacharidy 100 g, E 1008 kJ, glykemický index – 8. 
Xylitol je sladidlo na prírodnej báze, ktoré sa získava z dužiny a kôry brezy. Toto 
sladidlo má až o 40 % menej kalórií ako klasický biely rafinovaný cukor a môžu ho 
konzumovať aj diabetici. Xylitol nepodporuje vylučovanie inzulínu, nespôsobuje 
pribúdanie hmotnosti.

STÉVIA – 100 g
Bielkoviny 0,05 g, polyalkoholy 99 g, cukry 0 g, tuky 0,1 g, E 0 kJ, SJ 0 g.
Stévia je skvelé prírodné sladidlo.V organizme sa nevstrebáva a vylučuje sa v nez-
menenej forme, preto nezvyšuje hladinu krvného cukru, jej glykemický index je 0! 
Sladivosť stévie je veľmi vysoká, pritom nemá nepríjemnú chuť typickú pre umelé 
sladidlá. V niektorých krajinách je najobľúbenejším sladidlom. Aj u nás sa teší stále 
väčšej obľube a je bežne dostupná vo vybraných obchodoch. Odporúčaná maximál-
na denná dávka (ADI) je 4 mg/kg. Je vhodná na pečenie a varenie.
Obsah: 3 kvapky tekutého sladidla Steviola  zodpovedajú 1 lyžičke cukru, kalorická 
hodnota je 0,2 kalórie (lyžička cukru má 16 kalórií). Pre nulový glykemický index 
nemá vplyv na hladinu inzulínu. V práškovej forme používame v receptoch ako 
náhradu cukru 1 : 1.

STÉVIOVÝ CUKOR – 100 g
Sacharidy 99 g, E 700 kJ. 
Dávkuje sa v polovičných dávkach ako bežný cukor. Obsahuje o 50 % menej kalórií 
ako biely cukor. Je kombináciou glykozidov steviolu s obsahom cukru. 

KANDISIN
Stolové sladidlo zo stévie na báze glykozidov steviolu. Prípravok sa odporúča 
používať na dosladenie kávy, čaju, iných nápojov, jedál a dezertov. Dávkuje sa 
v množstve podľa návodu na obale. 5 kvapiek = 1 čajová lyžička cukru.

SORBIT – 100 g
E 1110 kJ. 
Sorbitol je prírodné sladidlo pre diabetikov. Najvyššia denná dávka sladidla je 
30 g. Jedna kávová lyžička zodpovedá jednej kocke cukru. Nie je vhodný pre deti 
do 3 rokov. V porovnaní s cukrom je sladivosť sorbitolu asi polovičná. Nachádza sa 
aj v niektorých druhoch ovocia, napríklad jablkách, hruškách, čerešniach či hrozne.



150 mg jemných ovsených vločiek
3 vajcia

5 tabliet stévie
1 dl olivového oleja

1 biely nízkotučný jogurt
1 vanilkový struk

1 kypriaci prášok do pečiva
150 g orechov

štipka soli
1/2 dl rumu

NA POLEVU
3 lyžice kakaa, 50 g masla, 100 g horkej 80 % čokolády

4 vajcia
µ1/2 kávovej lyžičky koncentrátu stévie

150 g orechov
(môže byť polovica mandlí a polovica vlašských orechov)

10 g kakaa
150 g strúhanej horkej 80 % čokolády

20 g kokosového oleja
1 banán

trocha rumu

BÁBOVKA Z OVSENÝCH VLOČIEK POCHÚŤKA BEZ MÚKY

Vajcia so sladidlom vyšľaháme do peny, pridáme postupne jogurt, vanilku, kakao, 
ovsené vločky zmiešané s práškom do pečiva a olej, zmes prešľaháme a nakoniec 
primiešame rum a orechy. Zmes naplníme do vymastenej a múkou vysypanej 
bábovkovej formy (môže byť aj forma na srnčí chrbát) a pečieme pri 160 °C asi 
45 – 50 minút. Upečený koláč polejeme zmesou z roztopeného masla a čokolády 
a zdobíme strúhaným kokosom.

V mixéri rozmixujeme 2 vajcia s 2 žĺtkami a sladidlom, pridáme pomleté orechy, 
banán, trochu rumu, kakao a nastrúhanú čokoládu, vymiešame na hladké cesto. 
Bielky vyšľaháme dotuha a zľahka primiešame k orieškovo-čokoládovej mase. 
Nakoniec prilejeme roztopený kokosový olej. Cesto vylejeme do vymastenej a múkou 
vysypanej formy na srnčí chrbát alebo do tortovej formy. Pečieme v predhriatej rúre 
pri 160 °C asi 45 – 50 minút. Hotový dezert môžeme poliať roztopenou čokoládou 
a ozdobiť mletými orechami.

1 porcia pri rozdelení na 10 ks: 1 463 kJ, B 7,5 g, S 20,3 g T 26,7 g, SJ 2 g • Celkom 14 632 kJ, B 75 g, S 203 g, T 267 g 1 porcia pri rozdelení na 20 ks: 593,35 kJ, B 3,8 g, S 7,3 g T 10,75 g, SJ 0,5 g • Celkom 11 867 kJ, B 76 g, S 146 g, T 215 g



4 vajcia
100 g hladkej špaldovej múky

100 g polohrubej múky
pol balíčka prášku do pečiva

150 ml kokosového oleja
200 g najemno postrúhanej mrkvy

1 vanilkový struk
1/2 kávovej lyžičky sladidla
100 g lieskových orieškov

za hrsť sušených hrozienok alebo brusníc

100 g pomletých orechov
150 g nastrúhanej tekvice

50 g masla alebo kokosovéha oleja
3 vajcia

5 lyžíc stéviového cukru
štipka soli

70 g špaldovej hladkej múky
1 lyžička prášku do pečiva

marhuľový dia džem

MRKVOVÝ KOLÁČ TEKVICOVÝ KOLÁČ

Celé vajcia vyšľaháme so sladidlom, prilejeme roztopený olej, nastrúhanú 
mrkvu, vanilku, múku s kypriacim práškom, posekané orechy a hrozienka. Spolu 
dobre premiešame. Cesto dáme piecť na múkou vysypaný plech. Pečieme pri 
180 °C asi 35 – 40 minút. Koláč môžeme poliať roztopenou čokoládou.

Žĺtky vymiešame so sladidlom, pridáme roztopené maslo, nahrubo postrúhanú 
tekvicu, pomleté orechy, múku a prášok do pečiva, štipku soli a nakoniec tuhý 
sneh z bielkov. Zľahka premiešame a rozotrieme do vymastenej a múkou vysy-
panej tortovej formy. Pečieme pri 175 °C asi 45 – 50 minút. Vychladnutú tortu 
potrieme marhuľovým dia džemom a zdobíme orechami alebo kokosom.

1 porcia pri rozdelení na 16 ks: 703 kJ, B 4,4 g, S 12 g T 11,7 g, SJ 1 g • Celkom 11 241 kJ, B 71 g, S 192 g, T 187 g 1 porcia pri rozdelení na 10 ks: 834 kJ, B 5,9 g, S 15,1 g T 12,7 g, SJ 1,5 g • Celkom 8 343 kJ, B 59 g, S 151 g, T 127 g



1 porcia pri rozdelení na 12 ks: 575 kJ, B 8,8 g, S 7,4 g,T 7,6 g, SJ 0,5 • Celkom 6895 kJ, B 106 g, S 89 g1 porcia pri rozdelení na 12 ks: 955 kJ, B 7,6 g, S 15,5 g, T 11,4 g, SJ 1,5 • Celkom 11461 kJ.  B 92,1 g, S 186 g, T 137 g

Sušienky  najemno pomelieme a zmiešame s rozpusteným maslom a spracujeme  
na cesto. Do tortovej formy dáme papier na pečenie a cesto na dno misy natlačíme. 
Odložíme do chladu na 30 minút. Na plnku zmiešame jogurt  s tvarohom, vanilkou 
a sladidlom, pridáme citrónovú kôru, rum a pripravenú želatínu. Plnku  navrstvíme 
na stuhnuté cesto a odložíme do chladničky. Ríbezle poukladáme na tvarohovú 
plnku, zalejeme tortovým želé a necháme stuhnúť v chladničke.                                                                   

100 g dia sušienok
70 g rozpusteného masla

150 g smotanového jogurtu
500 g jemného nízkotučného tvarohu

1 struk vanilky
3 – 4 lyžice stéviového cukru

1 lyžička strúhanej citrónovej kôry
trocha rumu

250 g ríbezlí (podľa sezóny aj iné ovocie)
10 g tortového želé
5 plátkov želatíny 

TVAROHOVÝ OVOCNÝ KOLÁČ

Žĺtky so sladidlom vymiešame, pridáme klinčeky, štipku soli, rum, a zľahka 
primiešame sneh z bielkov. Postupne do peny pridávame múku zmiešanú s práškom 
do pečiva a kakaom, prisypeme pomleté mandle a cviklu, ktorú sme olúpali 
a najemno nastrúhali. Všetko krátko a dôkladne premiešame. Cesto rozotrieme na 
múkou vysypaný plech a pečieme pri 170 °C asi 45 – 50 minút. Upečenú bábovku 
polejeme v masle roztopenou čokoládou a zdobíme strúhaným kokosom.                                                                                    

100 g hladkej špaldovej múky
1 kypriaci prášok do pečiva

30 g kakaa
5 lyžíc stéviového cukru

250 g cvikly
5 vajec

štipka pomletých klinčekov
štipka soli

trocha rumu
200 g mletých mandlí alebo vlašských orechov

kôra z biopomaranča

CVIKLOVÁ BÁBOVKA



1 porcia pri rozdelení na 10 ks: B 7,3 g, S-6,5 g T 9,8 J, 0,5 SJ • Celkom 6145 kJ,  B 73 g, S 65 g1 porcia pri rozdelení na 10 ks: 502 kJ, B 4,2 g,  S 14,3 g, T 5,3 g, SJ 1 • Celkom 5028 kJ, B 42 g, S 143 g, T 53 g

Všetky suroviny spolu zmixujeme na hustú krémovú hmotu. Nalejeme  do tortovej 
formy vystlanej papierom na pečenie. Pečieme pri 180 °C asi 35 – 40minút. Podľa 
chuti zdobíme rozpustenou 85 % čokoládou alebo light šlahačkou.  

3 banány
100 g najemno pomletých mandlí (alebo lieskových orieškov)

50 g čokoproteínu
3 lyžice gréckeho jogurtu

3 lyžice kakaa
2 lyžice kokosového oleja
1 lyžička sódy bikarbóny

BLESKOVÁ ČOKOBANÁN TORTA

Všetky  suroviny spolu zmixujeme na polohusté cestíčko, z ktorého na panvici 
potretej kokosovým olejom pečieme palacinky. Uvedené množstvo vystačí 
približne na 8 – 10 ks. Navrch nasypeme ovocie alebo tvaroh  jemne osladený 
stéviou. Palacinky môžeme poliať roztopenou čokoládou.                                                                                                   

4 dl ryžového alebo ovseného mlieka
10 lyžíc ovsených jemne mletých vločiek

1 odmerka proteínu
1 vajce

1 banán alebo 50 g strúhaného kokosu
kokosový olej na pečenie

OVSENÉ PALACINKY



1 porcia pri rozdelení na 15 ks: 1068 kJ,   B 4,5 g, S 13,1 g, T 19,6 g, SJ 1,5 • Celkom 16034 kJ, B 67 g, S 197 g,T 294 g 1 porcia pri rozdelení na 20 ks: 1081 kJ,  B 3,25 g, S 11,2 g, T 21,7 g, SJ 1,0 • Celkom 21 622 kJ, B 65 g. S 224 g, T 434 g

Žĺtky vymiešame so sladidlom, prilejeme amareto, vychladnuté neskafé a čoko-
ládu rozpustenú v masle. Pridáme múku s práškom do pečiva, mandle a dotuha 
vyšľahaný sneh. Zľahka premiešame a cesto dáme do vymastenej a múkou vysypa-
nej tortovej formy alebo plechu a upečieme vo vyhriatej rúre. Na plnku zmiešame 
zmäknuté maslo s roztopenou čokoládou, kávou, rumom a sladidlom. Upečený 
korpus rozdelíme, potrieme pikantným džemom a časťou plnky. Navrch dáme zvy-
šok plnky, posypeme mandľami alebo polejeme troškou rozpustenej čokolády.

120 g rozpustenej horkej čokolády
4 vajcia

5 lyžíc stéviového cukru
100 g masla

3 lyžice likéru amareto (alebo rumu)
100 g polohrubej múky
80 g pomletých mandlí

2 lyžičky kypriaceho prášku
3 lyžice uvareného neskafé

dia ríbezľový džem
Plnka: 100 g 80 % čokolády, 250 g masla, 

2 lyžice stéviového cukru, 1 lyžička neskafé

SKVELÉ KÁVOVÉ REZY

Z bielkov a sladidla ušľaháme sneh, zľahka primiešame žĺtky a nakoniec múku 
zmiešanú s kypriacim práškom a kakao. Pečieme na papieri na pečenie pri 
220 °C asi 15 minút. Na plnku zmiešame zmäknuté maslo s rozpustenou čokoládou, 
pridáme kávu a trochu rumu, podľa chuti pridáme sladidlo. Vychladnutý korpus 
potrieme časťou krému a pevne zrolujeme. Zvyšok krému použijeme na potretie, 
môžeme posypať  kokosom.                                                            

6 vajec
5 lyžíc stéviového cukru
2 lyžice mandľovej múky

l lyžička kypriaceho prášku
4 lyžice kakaa
250 g masla

150 g 80 % čokolády
3 lyžice silného uvareného neskafé

trocha rumu

KÁVOVÁ ROLÁDA



1 porcia pri rozdelení na 12 ks: 237 kcal, B 6,7 g, S 21 g, T 13,3 g, 2 SJ • Celkom 2846 kcal,  B 81 g, S 253 g, T 160 g1 porcia pri rozdelení na 8 ks: 680 kJ,  B 18 g, S 12 g, T 8 g, 1 SJ • Celkom 5446 kJ, B 141 g,  S 99 g, T 28 g

Z bielkov ušľaháme  sneh so sladidlom a zľahka primiešame žĺtky. Postupne do 
hmoty vmiešame  múku s kypridlom a kakao. Cesto nalejeme do vymastenej  
a múkou vysypanej tortovej formy a pečieme cca 18 minút pri 220 °C. Mlieko, 
puding a sladidlo zmiešame a uvaríme hustú kašu. Do vychladnutej zmesi 
pridáme maslo a vymiešame. Ananás nakrájame na kúsky a pridáme do krému. 
Vrch môžeme ozdobiť krémom alebo roztopenou čokoládou.

Piškótové cesto: 
6 vajec

70 g stéviového cukru
150 g polohrubej múky

1 kypraci prášok
20 g kakaa

Krém: 
4 dl mlieka

1 vanilkový puding
100 g masla

30 g stéviového cukru
300 g čerstvého  ananásu                    

ANANÁSOVÁ KAKAOVÁ TORTA

Zmixujeme tvaroh, jogurt, stéviový cukor, vanilkový a práškový puding, po-
stupne pridáme vajíčka. Cesto rozdelíme na 2 časti, do jednej  pridáme 
kakao. Tortovú formu vyložíme papierom na pečenie, nalejeme svetlé cesto 
a doň od stredu kruhovito vlejeme kakaové cesto. Podľa chuti môžeme navrch 
nasypať drobné bobuľovité ovocie. Pečieme pri 170 °C 20 minút, potom dopečieme 
pri 150 °C  asi 30 minút. Krájame po vychladnutí!

250 g jemný nízkotučný tvaroh
250 g hrudkovitého nízkotučného tvarohu

4 lyžice bieleho jogurtu
3 vajcia

1 vanilkový puding
2 lyžice kakaa

2 lyžice stéviového cukru                                                                                                          

FRANCÚZSKA 
TVAROHOVO-KAKAOVÁ TORTA



1 porcia pri rozdelení na 10 ks: 1590 kcal, B 17 g, S 105 g, T 72 g

1. VARIANT – JABLKOVO-TVAROHOVÝ 

1 balenie lístkového cesta 
500 g strúhaných jabĺk 

2 žĺtky 
200 g tvarohu 

podľa chuti škorica, mak, hrozienka, 
strúhaná citrónová kôra, sladidlo

2. VARIANT – PUDINGOVÝ 

1 balenie lístkového cesta 
300 ml mlieka 

2 vanilkové pudingy 
stévia podľa chuti 

2 žĺtky

LÍSTKOVÉ CESTO 

POZNÁMKY

Cesto rozvaľkáme, naplníme jablkami, tvarohom a podľa chuti osladíme a pridáme 
škoricu, mak, hrozienka alebo strúhanú citrónovú kôru. Zbalenú štrúdľu potrieme 
vyšľahanými žĺtkami. Pečieme pri 180 °C do zlata. 

Cesto rozvaľkáme, naplníme uvareným pudingom a podľa chuti osladíme. Zbalenú 
štrúdľu potrieme vyšľahanými žĺtkami. Pečieme pri 180 °C do zlata. 



Vianoce boli vždy sviatkami pokoja a hojnosti. Symfónia vôní
a chutí však často láka na nadmerné maškrtenie. Poradíme vám,

ako si na vianočných  dobrotách pochutnať  bez výčitiek.

VIANOČNÉ PEČIVO

KOKOSOVÉ GUĽKY (NEPEČENÉ)

200 g očistených  nastrúhaných jabĺk, 30 g mletých orechov,
50 g strúhaného kokosu, 15 g hrozienok, trocha rumu

Všetky suroviny zmiešame a tvarujeme guľôčky, ktoré ukladáme
do malých papierových košíčkov. 

Celkový počet kusov cca 30 (6,0 SJ), jedna kokosová guľka cca 0,2 SJ.

ČOKOLÁDOVÉ PUSINKY  

120 g masla, 6 lyžíc kakaového proteínu, 2 žĺtky, 120 g celozrnnej múky,
1 lyžička prášku do pečiva, 2 lyžice kakaa, 70 g dia čokolády

Maslo, proteín a žĺtky ušľaháme na tuhý krém. Primiešame múku, kakao 
a postrúhanú  čokoládu. Na papier na pečenie kladieme lyžičkou kôpky cesta. 

Pečieme cca 20 minút pri 180 °C. 
Celé cesto zodpovedá 7,1 SJ, jeden kúsok cca 0,2 SJ.

DIA VANILKOVÉ ROŽTEKY  

50 g vlašských orechov, 1 malý vanilkový struk, 
2 lyžice stéviového cukru alebo 1 odmerka vanilkového proteínu, 

160 g hladkej múky, 80 g Hery, 1 vajce, 1 lyžica pochúťkovej smotany, 
50 g dia čokolády

Z múky, nakrájaného tuku, mletých orechov, vanilky, sladidla a vajíčka vypracu-
jeme hladké cesto, ak sa mrví, pridáme 1 lyžicu pochúťkovej smotany. Necháme 
v chladničke asi 30 min. odpočinúť. Cesto rozdelíme na malé kúsky, vytvarujeme 
z nich rohlíčky. Rozložíme na plech a pečieme pri 180 °C asi 15 minút. Po upečení 

a vychladnutí namáčame oba konce rožtekov do čokoládovej  polevy. 
Čas prípravy asi 45 minút. 

Celé cesto zodpovedá 13,5 SJ, jeden kúsok cca 0,2 SJ.

KÁVOVÉ ROŽTEKY

280 g hladkej múky, polovica pšeničná a polovica špaldová,
200 g maslo, 100 g vlašských orechov, 6 PL Sorbitu, 1 PL espressa,

1 dl vody, 100 g horkej 80 % čokolády

Múku, pomleté orechy a Sorbit zmiešame. Pridáme zmäknuté maslo, silnú vychladenú 
kávu a premiešame. Zmes necháme 2 hodiny odpočívať v chlade. Z cesta formujeme 

menšie rožteky, ktoré uložíme na plech vyložený papierom na pečenie. Pri 170 °C 
pečieme asi 15 minút. Hotové polejeme čokoládovou polevou. 

Celé cesto zodpovedá 21 SJ.

LINECKÉ KOLÁČIKY

400 g hladkej celozrnnej múky, 250 g Hery, 1 žĺtok, 
1 lyžička citrónovej šťavy, 1 lyžica mlieka, 2 lyžice brezového cukru

POLEVA
100 g kokosového oleja, 80 g kakaa, 2 lyžičky Solamylu, 2 lyžičky stévie

Zo surovín vypracujeme cesto a necháme ho 1/2 hodiny postáť. Rozvaľkáme ho 
na 0,3 cm a vykrajujeme rôzne tvary. Upečieme v stredne vyhriatej rúre. Vychladnuté 

koláčiky zlepíme dia džemom a ozdobíme čokoládovou polevou. 
Celé cesto zodpovedá 27 SJ.

KREHKÉ KOŠÍČKY

100 g hladkej špaldovej múky, 50 g kokosového tuku, 1 žĺtok,
citrónová kôra, 2 – 3 lyžice stéviového cukru

VANILKOVÝ KRÉM
2 dl nízkotučného mlieka, 3 žĺtky, vanilkový struk,

Sorbit podľa chuti, 1 malá lyžička Solamylu

Suroviny spracujeme na cesto a dáme do chladničky odpočívať cca 30minút. Cesto na-
tlačíme do formičiek a upečieme košíčky. Po vychladnutí plníme vanilkovým krémom. 

Vanilkový krém: suroviny vyšľaháme nad parou do zhustnutia. 
Košíčky môžeme ozdobiť postrúhanou dia čokoládou. 

Celé cesto zodpovedá 7,1 SJ, jeden kúsok cca 0,2 SJ.



NIEČO NA OSVIEŽENIE NÁPOJE A SORBETY

OVOCNÝ TVAROH

250 g čerstvých jahôd (môžeme použiť aj iné ovocie podľa sezóny),
3 lyžičky Sorbitu, 250 g nízkotučného tvarohu

Všetko spolu zmixovať a na ozdobu ovocie a sezamové semienka.

JAHODOVÁ ZMRZLINA

500 g jahôd, šťava z 1 citróna, 2 nízkotučné jahodové jogurty,
4 tbl. stévie, na ozdobu mäta

Všetky prísady zmixujeme a naplníme do dezertných pohárov,
dáme do mrazničky cca na 2 hodiny a ozdobíme mätovými lístkami.

OCHUTENÝ CMAR
µ 1/2 banánu, 300 ml cmaru, 2 lyžice orechov, sladidlo podľa chuti 

ČUČORIEDKOVÝ DRINK

300 ml cmaru, 100 g čučoriedok, sladidlo, ľad

JAHODOVÝ KEFÍR

250 ml kefíru, 100 g jahôd, sladidlo, ľad

MANDĽOVÝ KOKTEIL

1/2 šálky lúpaných mandlí, 1 lyžica sezamových semienok,
1/2 šálky vody, 1 banán, stévia podľa chuti

Cez noc necháme mandle a sezam napučať vo vode.
Ráno pridáme banán, sladidlo a všetko dobre rozmixujeme.

MALINOVÝ SORBET

250 g malín, šťava z 1 limetky a 1 citróna, štipka soli,
150 ml vody, stévia podľa chuti

Do vriacej vody pridáme šťavu z limetky aj citróna, trošku nastrúhanej citró-
novej  kôry, soľ, stéviu a nakoniec maliny. Spolu necháme zovrieť. Potom zmes 

scedíme cez sitko, necháme vychladnúť a dáme do mrazničky stuhnúť. V recepte 
môžeme obmeniť ovocie – jahody, čučoriedky, ríbezle. 
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