
ITALSKÁ BEZLEPKOVÁ FOCACCIA 

 

Placatý  rychlý chléb, který si určitě zamilujete 

 

250-300 g bezlepkové hladké mouky (Jizerka 200 g + 50 g samokypřící Doves Farm) 

250 ml vlažné vody nebo vlažné nesl. minerálky (pro kypřejší těsto) 

3 káv. lžičky vinného kamene nebo 2 káv. lžičky bezlepk. prášku do pečiva 

1/2 káv. lžičky jedlé sody 

1 káv. lžička soli 

1 pol. lžíce olivového oleje + 1 pol. lžíce na potření 

1 káv. lžička česnekové soli (Alpská česneková sůl se sypátkem) 

1,5 káv. lžičky sušeného oregána 

1/4 hrnku strouhaného parmazánu 

1 káv. lžička kajenského pepře (ostré) nebo drceného kuminového či růžového - NEMUSÍ 

BÝT 

 

1. Troubu předehřejte na 200°C a vyložte formu o rozměrech asi 20 x 33 cm pečícím papírem. 

2. Ve velké míse smíchejte vodu, mouku, prášek do pečiva, olej, sůl a část oregána a hněťte 

těsto až z něj vznikne lepkavá koule. 

3. Kouli těsta vložte do formy a dlaní a prsty potřenými olejem těsto vytáhněte (prsty 

namočenými ve vodě) k okrajům. Těsto by mělo být lepkavé a pružné. Nemusí být perfektně 

hladké, ale neměli by v něm být díry. 

4. Těsto  potřete olejem, posypte česnekovou solí, zbytkem oregána a pepřem a pečte v 

předehřáté troubě asi 20 minut. Po této době vytáhněte těsto opatrně z trouby a posypte ho 

parmazánem. Pečte ještě cca 5 minut dozlatova. 

TIP: "Fokáču" můžete proříznout na kapsu a naplnit, tím co máte rádi např. zeleninou 

a tuňákem, kousky kuřecího masa a listovým salátem apod.. 

 



KOŘENĚNÉ  BULKY Z ITALSKÉHO TĚSTA  

Exotická chuť, která nezklame Vaše chuťové buňky 

 

330 ml vlažného mléka 

2 káv. lžičky sušeného droždí Dr. Oetker 

1 káv. lžička vinného kamene 

1 káv. lžička krupicového cukru 

1 pol. lžíce oliv. oleje +  na potření bulek a vymazání formiček 

1 pol. lžíce psylia rozpuštěná ve 2 lžících vlažné vody 

375 g bezlepkové hladké mouky (Jizerka, Schar Bread) + na podsypání 

Koření: po 1 káv. lžičce fenyklu, sezamu, římského kmínu nebo kmínu, koriandru + 1,5 káv. 

lžička  soli (může být i mořská). 

 

1. Všechna semínka spolu se solí podrťte v hmoždíři nebo nahrubo semelte v robotu a dejte 

stranou. 

2. V misce smíchejte mléko, droždí a cukr. Nechte na teplém místě vzejít kvásek až se na 

povrchu objeví bubliny. 

 

3.  Z mouky, soli, oleje a vzešlého kvásku a rozpuštěného psylia vypracujte v zadělávací míse 

hladké těsto. Pak ho ještě pět minut zpracovávejte na lehce pomoučněném válu a přidejte cca 

1/2 směsi semínek se solí, aby bylo opravdu pěkně hladké a pružné. Pokud by se při tom těsto 

lepilo, přidejte ještě trochu mouky. Vraťte do mísy, zakryjte utěrkou a nechte v teple kynout 

na dvojnásobný objem (mělo by to trvat cca třicet minut). Mezitím zahřejte troubu na 180 °C 

a vymažte olivovým olejem 12 mufinových formiček . 

4. Těsto rozdělte na 12 dílů a vyválejte na pomoučeném vále kuličky, které vložte do mufin. 

formiček, potřete oliv. olejem a posypte zbytkem semínkové směsi. Pečte 20 -25 minut do 

světle hnědé kůrky. 

TIP: Pokud směs semínek opražíte před použitím na pánvi, zintenzivní se jejich chuť (v 

teple dojde k uvolnění silic). 

 

 


