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Recepty na kurs bezlepkového pečení 8. 11. 2013 

 

Bezlepkové pletýnky sladké 

 
340 g Jizerky 

300 g Finax červená 

260 ml mléka¨ 

42 g čerstvého droždí nebo 20 g sušeného droždí 

1 vejce 

125 g rostlinného tuku 

90 g cukru krystal 

Sůl 

Na potření: 1 vejce 

 

Klasicky připravíme kvásek, po vzejití vlijeme do mísy, v níž máme smíchány sypké suroviny, 

přidáme vlažný tuk a dobře vypracujeme. Až se nelepí těsto mísy, přendáme na vál a 

dopracujeme. Necháme chvíli odpočinout. Na vále vytvoříme váleček, odkrajujeme stejné 

špalíčky, vyválíme a vždy 3 spleteme na malou vánočku nebo suk. Po nakynutí potřeme 

rozšlehaným vejcem, můžeme posypat mandlemi a upečeme do růžova.  

 

 

Bezlepkové housky s celaskonem. 
 

0,5 kg Jizerky 

3 dcl mléka 

30 g Hery 

15 g přírodního cukru 

25 g čerstvého droždí 

1 tableta Celaskonu rozpustit ve lžíci vody 

1 KL soli 

Semínka: sezam, mák, kmín 

 

Postup stejný jako u sladkých pletýnek.  
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Bezlepkové coca sušenky. 

 

220 g změklého másla 

140 g bezlepkové mouky (Jizerka, Dowes Farm) 

100 g strouhaného kokosu 

80 g pohankové mouky 

50 g moučkového cukru 

50 g třtinového cukru 

Kakao 

2 žloutky 

Postup: 

 

REKLAMA  

Beleše 

0,5 kg mouky (Jizerka  a pohanková) 

0.5 l mléka 

3 vejce 

1 lžíce cukru 

sůl 

trochu rozpuštěného másla 

 

 

Všechny suroviny smícháme v míse dohromady a vytvoříme těsto, které necháme asi tak 

hodinku odpočinout v lednici. Případně lze dobu zkrátit vložením na pár minut do mrazáku. 

Z těsta vytvarujeme malé kuličky, které pokládáme na plech vyložený pečícím papírem a 

pomocí vidličky kuličky zploštíme. 

Pečeme v předehřáté troubě na 160 stupňů cca 15 minut. 

Recept je jednoduchý, rychlý a dobrý. Vše v jedné míse, žádný nepořádek a sušenky chutnají 

přímo božsky. Přeji dobré mlsání :) 


