
„Mandlové na třetí“ cookies 

Ingredience: 

2 vajíčka 

1 hrnek cukru 

1 lžíce agáve sirupu 

1 lžíce prášku do pečiva 

1 a ½ hrnku mandlové mouky 

1 hrnek mandlového krému 

½ hrnku nasekaných mandlí 

Postup:  

Předehřejeme troubu na 180°C. Mezitím si ve středně velké plastové míse rozmixujeme ručním 

šlehačem vajíčka, cukr, agávový sirup a prášek do pečiva. Do směsi přidáváme postupně mandlovou 

mouku, dále mandlový krém a nakonec nasekané mandle tak, aby mezi každou mandlovou surovinou 

proběhlo alespoň půl minuty šlehání. 

Použijeme malou lžičku na nabrání těsta. Z takových kousků těsta dlaněmi vytvoříme kuličky o 

průměru asi 2,5 cm, které vyskládáme na pečícím papírem vyložený plech. Následně vidličkou 

rozmačkáme kuličky na dvojnásobnou velikost. Cookies pečeme 15-16 minut, aby tak tak začaly 

hnědnout a zároveň byly stále poměrně měkké. 

 

 

  



Bezlepkový mandlovo-medový dort 

Ingredience:  

Kokosový olej na vytření pečící formy 

4 vajíčka v pokojové teplotě, rozdělená na bílky a žloutky 

½ hrnku medu 

1 hrnek mandlové mouky 

1 hrnek kokosové mouky 

1 a ½ lžičky prášku na pečení 

½ lžičky kvalitní mořské soli 

Postup: 

Předehřejeme troubu na 180°C. Lehce vytřeme pečící formu kokosovým olejem a spodní část formy 

pokryjeme pečícím papírem. 

Ve velké míse šleháme asi minutu žloutky a med ručním šlehačem do pěnové konzistence bledě žluté 

barvy. Přidáme mandlovou mouku, kokosovou mouku, prášek na pečení a sůl a šleháme dokud se 

všechny ingredience důkladně nepromísí. (Tato směs bude hustá.) 

Ve druhé velké míse vyšleháme čistým šlehačem bílky. Třetinu oddělíme a vmícháme do žloutkové 

směsi a poté velmi opatrně i zbytek. 

Těsto vylejeme do formy a rovnoměrně rozprostřeme až po okraje. Pečeme dokud dort nezíská 

zlatavě hnědou barvu a nezačne se oddělovat od formy, zhruba po dobu 20 až 22 minut. 

 

 

 

 

  



Fitness cheesecake podle Msimonees 

Ingredience: 

Korpus 

80 g mletých ovesných vloček 

100 g mandlové mouky 

3-4 lžíce kokosového oleje 

3-4 lžíce medu  

Náplň 

2 nízkotučné tvarohy 

150 g bílého jogurtu 

3 vejce 

Med nebo jiné sladidlo dle chuti 

 

Postup: 

Nejdříve si ve vodní lázni rozpustíme kokosový olej s medem, pak přidáme vločky, mandlovou mouku, 

promícháme a propracujeme rukama, až nám vznikne lepivá a mastná hmota. Pokud by se hmota 

zdála být suchá, tak ještě přidáme trochu medu. Těsto vtlačíme na dno formy i do okrajů. 

Pak si připravíme tvarohovou náplň. Smícháme tvarohy, jogurt, vejce a směs dosladíme medem.  

Náplň pak navrstvíme na těsto a dáme péct do vyhřáté trouby na cca 160°C na 45-60 minut. 

Vychladlý koláč dáme přes noc ztuhnout do lednice. Můžeme dozdobit ovocem a lístky máty.  

 

 

 



Medvědí perníčky z mandlové mouky 

Ingredience: 

½ hrnku změklého másla (je možné nahradit kokosovým olejem) 

1 vajíčko 

1/3 hrnku medu (je možné nahradit javorovým sirupem) 

3 hrnky mandlové mouky (je potřeba více na válení těsta) 

2 lžičky perníkového koření 

1/8 lžičky mořské soli 

1 lžička jedlé sody 

Postup:  

Smícháme mandlovou mouku, jedlou sodu a koření a poté přimícháme i zbytek ingrediencí. Pokud 

těsto příliš lepí, můžeme přidat více mouky. Těsto dáme do mrazničky na 30 minut. Troubu 

předehřejeme na 180°C. Na těsto i pod těsto vložíme pečící papír, aby se nelepilo, vyválíme válečkem 

a můžeme vykrajovat (doporučujeme použít vykrajovátka ve tvaru medvědů 😊). 

Perníčky opatrně pokládáme na pečícím papírem pokrytý plech a pečeme po dobu 10 minut nebo 

dokud okraje nezačnou hnědnout. Nakonec doporučujeme vložit plech s hotovými perníčky ještě na 

20 minut do trouby (tentokrát předehřáté jen na 80°C), aby cukroví získalo tu správnou úroveň 

křoupnutí. Nakonec nechejte perníčky zchladnout a můžete dekorovat! 

 

 


