
RECEPTY NA BEZLEPKOVÉ PEČENÍ 

Bezlepkové jogurtovo-jablíčkové mufinky                        

cca na 14 kusů :                                                                                       

250 g nastrouhaných nebo na malé kousky nakrájených jablek ( já tentokrát použila 

kompotované ) 

210 g bezlepkové mouky Jizerka 

1,5 čajové lžičky prášku do pečiva Dr.Oetker 

1 vejce 

130 g krystal.cukru 

1 vanilkový cukr 

80 ml oleje 

250 g bílého jogurtu            

  

POSTUP:  

 vejce + cukry utřeme do pěny, pak přidáme olej, jogurt a jablíčka, nakonec mouku s práškem 

do pečiva, těstem naplníme formu na mufinky a pečeme na 160 - 170 stupňů. 

 

BEZLEPKOVÉ BRAMBOROVÉ ROHLÍKY                                           

2 střední uvařené brambory 

240 ml vlažného mléka 

1/2 kostky droždí nebo 21 g čerstvého 

2 čajové lžičky cukru 

1 a 1/2 čajové lžičky soli 

3 polévkové lžíce oleje ( může být i olivový ) 

50 g pohankové mouky 

350 g bezlepkové mouky Jizerka 

na potření: rozšlehaný žloutek s troškou mléka 

na posypání:  najemno nastrouhaný tvrdý sýr 

 

POSTUP: 

Z mléka, droždí a cukru uděláme kvásek, uvařené brambory najemno nastrouháme do mísy, 

přidáme ostatní suroviny, dobře prohněteme el. Hnětačem. Na válu uděláme 8 stejných 

kousků, které rozválíme a zamotáme do tvaru rohlíků a ještě jednou poválíme. Necháme 45 

min. kynout, nakynuté pomašlujeme vajíčkem s mlékem, posypeme nastrouhaným sýrem                   

a pečeme na 170 st. C. 

  



 

 BEZLEPKOVÉ CZIABATY     

 350 g bezlepkové mouky Jizerka 

100 g bezlepkové mouky Schär B 

50 g pohankové mouky 

40 g olivového oleje 

3 čajové lžičky soli 

1/2 kostky kvasnic 

350 ml vody 

1 čajová lžička cukru 

na náplň: 

kečup, česnek, oregáno, olivy, párek, sýr, cibule, houby  

POSTUP:                                                                                                                                      

Z vody, cukru, droždí necháme vykynout kvásek, vše ostatní zpracujeme el. hnětačem, 

necháme vykynout. Těsto dáme na vál, dopracujeme do hladké konzistence, rozdělíme na        

2 poloviny, každou vyválíme na plát, který potřeme náplní a přehneme stejně na štrúdl, 

nejdřív jednu stranu a přes to druhou, rozkrájíme na stejně velké kousky, okraje trošku 

přitlačíme a pečeme na 190 °C. 

 

BEZLEPKOVÝ JABLÍČKOVÝ ZÁVIN 

1 kelímek pomazánkového másla vhodného pro bezlepkovou dietu   

1,5 kelímku od pomazánkového másla bezlepkové mouky Jizerku  

jablka, rozinky, skořice, strouhanka, van.cukr 

1 vejce 

POSTUP:                                                                                                                                     

Řádně vypracované těsto dáme odpočinout na cca 10-20 minut, poté dáme na mírně 

pomoučený vál a pořádně rozválíme, vyválený plát přeneseme na plech vyložený pečícím 

papírem uprostřed mírně posypeme strouhankou, dáme jablka, rozinky, van.cukr a skořici, 

kraje rádýlkem nařízneme a naskládáme přes sebe, potřeme rozšlehaným vajíčkem a pečeme 

na 170°C dozlatova. 

 

 

                                                      

 



 

BEZLEPKOVÁ STROUHANÁ BUCHTA 

Materiál na těsto: 

30 dkg bezlepkové mouky Jizerka 

10 dkg Solamylu 

1 Hera nebo máslo 

5 polévkových lžic kakaa 

1 vanilkový cukr 

na tvaroh: 

3 kostky tvarohu 

3 žloutky 

sníh ze 3 bílků 

25 dkg mletého cukru 

1 vanilkový cukr 

citrónová kůra a rozinky dle chuti 

  

POSTUP: 

Všechny přísady na těsto zpracujeme dohromady a dáme do lednice minimálně na 1 hodinku 

ztuhnout.  Ztuhlé těsto rozdělíme na 1/3 a 2/3. Vezmeme větší díl (2/3) a nastrouháme těsto na 

vymazaný a vysypaný plech na hrubší straně struhadla. Všechny přísady na tvaroh smícháme 

a opatrně lžičkou klademe na nastrouhané těsto, potom opatrně stěrkou můžeme uhladit. 

Nahoru pak nastrouháme zbylou 1/3 těsta a dáme do rozehřáté trouby, pečeme na 180 stupňů 

až nám tvaroh zezlátne. upečené necháme vychládnout, nakrájíme na malé kostky                             

a pocukrujeme.  

    

                                                   

       

   

  

     

  

  

 

  



  


