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„Ani neviete ako veľmi sa teším, že sa k Vám dostal tento eBook s vianočnými 
dobrôtkami. Znamená to, že sa staráte o svoje telo nielen zvonka, ale aj zvnútra. 

Viem, že na Vianoce si chcete dopriať rôzne pochúťky a nedržať diétu, či odriekať si 
všetko sladké. To ani vôbec nemusíte. Práve naopak! Pokojne si doprajte, veď čo by to 
boli za Vianoce.

 Budem však veľmi rada, ak sa inšpirujete zdravšími variantmi sladkých vianočných 
dobrôtok. V konečnom dôsledku možno ani nespozorujete, že sú „iné“ ako tie, čo ste 
si piekli doteraz.

Vaše telo sa Vám určite poďakuje. Práve to, čo jeme sa odzrkadľuje nielen na našom 
vzhľade, ale aj zdravotnom stave, či pocitoch, ako sa cítime. A my sa predsa chceme 
cítiť skvelo vo vlastnom tele .

Vo všetkých receptoch som sa vyhýbala bielemu cukru a bielej múke. Práve oni sú 
najväčší strašiaci našej postavy. Cukor som nahradila medom, alebo sušeným ovocím. 
Bielu múku špaldovou.

Recepty sú rozdelené do dvoch častí a to na nepečené a pečené. Veľmi som sa 
snažila vybrať jednoduché recepty, ktoré zvládne úplne každý. Tieto sladké dobrôtky si 
môžete upiecť nielen na Vianoce, ale aj kedykoľvek počas roka.

Pevne verím, že sa Vám všetky recepty bez problémov podaria a hlavne, že budú 
chutiť nielen Vám, ale aj Vašim najbližším. 

Budem nesmierne rada, ak mi napíšete, ako chutili, prípadne sa so mnou podelili aj 
o nejakú fotku pri pečení. Bude to pre mňa taký malý vianočný darček (pretože budem 
vedieť, že som tento eBook nepísala zbytočne) . Napíšte mi na mail: 
lucia@fitshaker.sk 

Prajem príjemné vianočné vypekanie.

S láskou
Lucia Méresová

P.S. Zapnite si vianočné koledy, zavolajte kamarátku, dcérku, či syna a pečte 
s radosťou. Bude to z každej jednej dobrôtky cítiť .



Upozornenie pre čítajúcich a užívateľov tejto knihy!

Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tejto elektronickej knihy nesmie byť 
reprodukovaná a šírená bez predchádzajúceho písomného súhlasu autora. 
Neoprávnené použitie tejto knihy môže byť trestne stíhané.
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1. kapitola

NEPEČENÉ
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1. Košíky

Niečo na úvod:
Tento recept je veľmi jednoduchý a doteraz chutil všetkým, ktorí košíčky ochutnali. 
Výber semiačok je na Vás, podľa toho, čo máte radi. Ďatle košíkom dodajú úžasnú 
sladkú chuť a orechy, či semiačka ich „napumpujú“ zdravými nenasýtenými omega-3 
mastný kyselinami, ktoré sú skvelé pre naše srdce, vitamínmi ( vitamín B, vitamín E, 
vitamín D), či minerálnymi látkami (selén, horčík, železo).

Čo potrebujeme? 
• 1 hrnček datlí 
• 1/3 hrnčeka  slnečnicových semiačok
• 1/3 tekvicových semiačok
• 1/3 ľanových semiačok
• 1 hrnček vlašských orechov
• ¼ hrnčeka strúhaného kokosu 

 



Na polevu:
• kvalitnú horkú čokoládu
• kokosový olej 

Ako na to:
1. Datle si rozmixujeme ponorným mixérom a zamiešame do nich všetky semiačka, 

orechy a kokos.
2. Zmes naplníme do kovových košíčkov. 
3. Vrch polejeme rozpustenou čokoládou a odložíme do chladničky. 
4. O minimálne hodinku vyberieme z chladničky, povyberáme z košíčkov a môžeme 

ponúkať hostí .

Dobré tipy k receptu:
Sušené ovocie, čiže aj datle vždy pred použitím dobre umyte. Čo sa týka vlašských 
orechov, najlepšie a najzdravšie sú čerstvo vylúskané . Čokoládu Vám odporúčam 
kúpiť s čo najvyšším obsahom kakaa. 

Niečo na záver:
Počuli ste už o RAW strave? Je to tzv. „živá strava“, pretože sa pri nej používajú 
potraviny, ktoré nie sú chemicky, či tepelne upravované. Kým živočíšna strava 
vytvára v organizme väčšinou kyslé prostredie, obsahuje zdroj skrytého cholesterolu 
a nasýtených mastných kyselín, RAW strava je zásaditá s dostatkom vlákniny. Zároveň 
chráni aj pred civilizačnými chorobami, ako sú cukrovka a obezita. Tento recept spĺňa 
všetky faktory RAW food .
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2. Brownies

Niečo na úvod:
Čierne ako čert, ale veľmi chutné. To všetko vďaka kakau, ktoré má toľko pozitívnych 
účinkov pre naše zdravie. Obsahuje množstvo antioxidantov, ktoré majú (okrem iného) 
aj omladzujúce schopnosti. Kakao obsahuje serotonín, ktorý prispieva k pocitom šťastia 
a spokojnosti. Taktiež sa kakao už stáročia používa ako afrodiziakum. Takže ak bude 
niekto z rodiny pred Vianocami nervózny, dajte mu kúsok z tohto brownies a hneď 
bude mať lepšiu náladu .

Čo potrebujeme? 
• 1 šálku datlí
• 1 šálku vlašských orechov
• 5 lyžíc kakaa
• 4 lyžice kokosu
• ¼ lyžičky morskej soli
• 2 lyžice medu
• dobrovoľné: 50 g masla, príp. kokosového oleja
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Ako na to:
1. Ponorným mixérom rozmixujeme ďatle na jemnú kašu a orechy na malé kúsky.
2. Pridáme kakao, kokos, soľ a všetko spolu dobre zamiešame. 
3. Ak sa nám nevytvorila zmes, ktorá drží pokope, môžeme pridať maslo, alebo 

kokosový olej.
4. Zmes dáme na plech, poriadne udlabeme a odložíme do chladničky na minimálne 

1 hodinku. 
5. Nakrájame štvorce a máme to . 

Niečo na záver: 
Pokojne si môžete z tejto čokoládovej masy vytvarovať aj guličky a obaliť ich v kakau. 
Budete mať z toho tzv. truffle. 
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3. Sezamové dobrôtky

Niečo na úvod:
Sezam je skvelý pre všetkých športovcov, pretože obsahuje až 20% bielkovín 
a priaznivo pôsobí proti vzniku osteoporózy. Taktiež má množstvo antioxidantov 
a pôsobí proti vzniku rakoviny. 

V tomto recepte nájdete pastu Tahiny, ktorá je vyrobená rozdrvením sezamových 
semiačok. Kúpite ju v každom obchode zdravej výživy za približne 3-Eurá. Ak sa pýtate 
načo Vám bude okrem týchto troch lyžíc, ktoré dáte do receptu, môžete ju použiť 
na výrobu lahodného a veľmi zdravého hummusu. Vyrobíte si ho veľmi jednoducho 
z cícera.

Ak si ju však kupovať nechcete, môžete skúsiť ako náhradu použiť arašidové maslo, 
príp. obyčajné. Budú však chutiť o trošku ináč.

Čo potrebujeme? 
• 1 šálku sezamových semiačok
• ½ šálky hrozienok
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• ¼ šálky ľanových semiačka
• 3 lyžice tahiny pasty
• 1 lyžicu kokosového oleja
• 2 lyžicu medu
• 1 lyžičku vanilky 

Ako na to:
1. Zmiešame všetky suché suroviny (sezamové semiačka, hrozienka, ľanové 

semiačka a vanilku) a následne do nich pridáme mokré (tahiny pastu, kokosový 
olej a med). 

2. Urobíme súdržnú zmes, ktorú natlačíme na plech.
3. Dáme na 1 hodinku do mrazničky a narežeme na kocky. Skladujeme v chlade. 

1. 2.
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4. Banánovo-kokosové guľky

Niečo na úvod:
Viete o tom, že kokos je pre mnoho spoločenstiev a kultúr neoceniteľným zdrojom 
obživy a liečivej sily? Oddávna sa používa v tradičnej medicíne a dokonca na ostrovoch 
Pacifiku je považovaný za všeliek. Preto s ním v tomto recepte nebudeme šetriť a bude 
tvoriť hlavnú ingredienciu.

Čo potrebujeme? 
• 1 a štvrť šálky strúhaného kokosu
• 4 lyžice kakaa
• 1 roztlačený banán
• polovicu kvalitnej horkej čokolády (nastrúhanú, alebo nasekanú na kocky)
• 1 lyžicu medu
• 9 rozmixovaných datlí
• štipku soli 
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Ako na to:
1. Všetky ingrediencie zmiešame.
2. Vytvarujeme guličky.
3. Guličky obalíme v kakau, alebo v škorici.

1. 2.
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5. Figové kocky

Niečo na úvod:
Figové kocky budú milovať všetci tí, ktorí majú radi poriadne sladké maškrty. Práve 
preto ich odporúčam nakrájať na menšie kocky - postačí Vám z nich aj malé sústo.

Čo na sušených figách zaujímavé je, že obsahujú viac vápnika a draslíka ako 
čerstvé. Navyše podporujú trávenie (čo počas Vianoc určite viacerí ocenia) a majú aj 
antibakteriálne účinky.

Čo potrebujeme? 
Spodná vrstva:

• pol šálky vlašských orechov
• pol šálky mandlí
• pol šálky hrozienok
• ¼ lyžičky škorice 
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Náplň:
• 3/4 šálky vopred namočených (na 2- hodiny) sušených fíg
• štipka soli

Poleva:
• približne polovica kvalitnej horkej čokolády
• kokosový olej 

Ako na to:
1. Orechy a mandle si najemno zomelieme.
2. Pridáme rozmixované hrozienka a škoricu.
3. Túto zmes si dáme na plech vystlatý papierom na pečenie a dobre stlačíme, aby 

zmes držala pokope. Ak by náhodou nechcela držať, pridáme trošku masla, alebo 
kokosového oleja.

4. Vopred namočené figy zlejeme, rozmixujeme ponorným mixérom a pridáme štipku 
soli.

5. Figovou zmesou natrieme spodnú vrstvu a polejeme rozpustenou čokoládou.
6. Dáme do chladničky na minimálne 1 hodinku a pokrájame na menšie kúsky.
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6.  Pšenové guľky

Niečo na úvod:
Ak pšeno ešte nepoznáte, je chutné, ľahko stráviteľné a kúpite ho v každej predajni 
zdravej výživy, ale aj v klasických supermarketoch. Navyše je bezlepkové, výživné 
a obsahuje vysoké množstvo železa. Keďže je zásadité, možno ho považovať za liek pri 
žalúdočných problémoch.

Čo potrebujeme? 
• pol šálky neuvareného pšena
• 200 g (resp. balík) sliviek
• pol šálky kokosu
• 2-3 lyžice medu
• orechy, príp. čokoláda na polevu
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Ako na to:
1. Dáme si variť 3 šálky vody. Polovičkou vriacej vody zalejeme v miske pšeno 

a necháme cca minútku postáť.
2. Vodu zo pšena zlejeme a pšeno nasypeme do hrnca zo zvyšnou vriacou vodou. 

Varíme kým sa voda nevyparí a kým nie je pšeno uvarené do mäkka. 
3. Slivky uvaríme s troškou vody a rozmixujeme.
4. Zmiešame aj spolu s kokosom a medom.
5. Tvarujeme guľky, do ktorých vložíme kúsok orecha.
6. Obaľujeme v najemno posekaných orechoch.

 
Niečo na záver:
Ak si kúpite balík pšena a budete ho chcieť zužitkovať, zo pšena si môžete vyrobiť aj 
skvelé raňajkové kaše, používať ho ako prílohu namiesto ryže, prípadne si z neho urobiť 
rizoto .
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2. kapitola

PEČENÉ
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7. Plnené hviezdičky

Niečo na úvod:
Hviezdičky, prípadne iné tvary budeme robiť zo špaldovej múky. Obsahuje oveľa väčšie 
množstvo vlákniny, vitamínov (najmä vitamínu B), ale aj enzýmov a stopových prvkov 
oproti bielej múke. A jej oriešková chuť je ideálna na vianočné pečenie .

Čo potrebujeme? 
• 200 g špaldovej múky
• 125 g masla
• 1 lyžičku prášku do pečiva
• štipku mletého kardamónu
• štipka soli
• 1 lyžicu studenej vody
• 1 lyžicu medu
• 2 lyžice sladkej smotany 
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Ako na to:
1. Zo všetkých ingrediencií si spracujeme cesto.
2. Rozvaľkáme ho na hrúbku  2 mm a vykrajujeme hviezdičky.
3. Pečieme na plechu vystlanom papierom na pečenie približne 15 minút pri 170-tich 
stupňoch. 
4. Hviezdičky naplníme lekvárom a na vrch môžeme položiť orech, ktorý prilepíme 
medom.

 
Niečo na záver:
Ak nemáte kardamón, môžete ho nahradiť mletou škoricou. Čo však musíte nahradiť je 
med, ak ste si ho kúpili zo supermarketu. Kúpte si radšej poctivý domáci medík, ktorý 
má liečivé účinky. Ak nemáte známych, ktorý predávajú domáci med, kúpte si ho 
na tržnici, alebo na vianočných trhoch .

3.
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8. Vanilkové sušienky

Niečo na úvod:
Vanilku si kúpite v obchodoch zdravej výživy, ale aj vo väčších supermarketoch. Je to 
síce jedno z najdrahších korení, vydrží Vám však na množstvo pečení (možno aj na celý 
rok). Úžasne dokáže ochutiť a rozvoňať každé jedno jedlo. 

Čo potrebujeme? 
• 120 g masla
• ½ kávovej lyžice škorice
• 120 g celozrnnej múky, napr. špaldovej
• 150 g ovsených vločiek
• 3 lyžice medu
• ½ lyžičky vanilky
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Ako na to:
1.  Zo všetkých surovín si spracujeme cesto. 
2. Z cesta urobíme približne 30 cm hrubý valček a dáme do chladničky na 30 minút. 
3. Rúru predhrejeme na 175 stupňov a vystelieme papierom na pečenie 2 veľké plechy. 
4. Vychladnutý valček rozkrájame na kolieska, ktoré tvarujeme do tvaru sušienky.
5. Pečieme dozlatista.
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9. Krupicová kaša s príchuťou 
Vianoc

Niečo na úvod:
Vianoce bez vôni škorice a klinčekov si neviem ani predstaviť. Práve preto si veľmi 
rada robím v zimnom období túto kašu na raňajky. Škorica znižuje hladinu cholesterolu 
a dokonca mierne znižuje aj krvný tlak. 

Špaldovú krupicu kúpite v predajniach zdravej výživy, v predajniach DM drogerie, alebo 
aj v Kauflande.

Čo potrebujeme?  

-2- porcie
• 2 šálky vody
• špaldovú krupicovú kašu



• 2 jabĺčka
• plátok masla
• škoricu, klinčeky
• 2 hrste vlašských orechov
• 2 malé lyžičky medu
• 6 kúskov sušených sliviek 

Ako na to:
1. Do hrnca dáme 2 šálky vody.
2. Keď začne voda vrieť pridávame za stáleho miešania krupicovú kašu, až kým sa 

nám nevytvorí hustejšia kaša. Pridáme plátok masla.
3. Do druhého hrnca si dáme na kocky pokrájané jabĺčka, slivky, škoricu a klinčeky. 

Chvíľku povaríme, kým jabĺčka nezmäknú.
4. Do misky si naservírujeme krupicovú kašu, pridáme uvarené a pokrájané slivky, 

jabĺčka so šťavou, orechy a do každej misky za lyžičku medu.
5. Zamiešame  a posypeme škoricou . 

Niečo na záver:
Namiesto špaldovej krupicovej kaše môžete použiť aj uvarené pšeno. Či už ako 
obmenu receptu, alebo ak doma žiadnu špaldovú krupicu nemáte.
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10. Vianočné muffiny

Niečo na úvod:
Tieto muffiny si môžete dať ako voňavé a chutné raňajky s čajom. Sú aj veľmi praktické, 
pretože si ich môžete zabaliť so sebou ako olovrant pri nákupe darčekov, či dobrej 
lyžovačke .

Čo potrebujeme? 
• 2 poháre špaldovej múky
• ¼ šálky hnedého cukru
• 1 a pol lyžičky prášku do pečiva
• ½ lyžičky jedlej sódy
• ½ lyžičky mletej škorice
• ½ lyžičky mletého anízu



• ½ lyžičky soli
• ½ šálky nasekaných sušených datlí
• ¼ šálky nakrájaných sušených marhúľ
• 3 veľké vajcia
• ½ šálky medu
• 1/3 šálky olivového oleja
• 2 lyžičky čerstvo nastrúhanej pomarančovej kôry
• ¾ šálky čerstvo vylisovanej pomarančovej šťavy (potrebujeme 2 pomaranče)
• ½ šálky nasekaných orechov + 3 lyžice orechov na posypanie

Ako na to:
1. Rúru predhrejeme na 190 stupňov. Do mafinovej formy si dáme papierové košíčky.
2. Zmiešame: múku, cukor, prášok do pečiva, jedlú sódu, škoricu, aníz a soľ. Pridáme 

nasekané sušené datle, marhule a dobre mixérom premiešame.
3. V druhej miske si rozšľaháme vajcia, pridáme med, olivový olej, pomarančovú kôru 

a pomarančovú šťavu.
4. Zmiešame suché suroviny s mokrými a pridáme nasekané orechy. 
5. Plníme mafiny približne do polovice a na vrch nasypeme nasekané orechy, alebo 

čokoládu.
6. Pečieme 15-17 minút pri 190-tich stupňoch.
7. Po vybratí z trúby ich necháme vychladnúť.

Niečo na záver:
Namiesto sušených datlí a marhúľ môžete skúsiť aj iné ingrediencie do náplne. Fantázii 
sa medze nekladú. Hlavne na Vianoce .
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11. Mrázikove fitness potešenie

Niečo na úvod:
Ak máte doma proteínový prášok, vyskúšajte tento skvelý fitness recept. Jednoduchý 
a skvelý na raňajky, či posedenie pri teplom čaji a pri stromčeku. 

Čo potrebujeme? 
• 340 g gréckeho jogurtu
• 2 banány
• 100 g proteínového prášku (napr. vanilkovej, alebo čokoládovej príchute)
• 3 vajíčka
• 50 g arašidového masla
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Ako na to:
1. Rúru si predhrejeme na 180 stupňov.
2. Banány si roztlačíme a pridáme zvyšné ingrediencie. 
3. Všetko spolu dobre zamiešame a vylejeme do podlhovastej formy na pečenie.
4. Pečieme približne 40 minút.

Niečo na záver:
Prečo Mrázikove? Pretože jemu by sa takýto fitness koláčik naozaj zišiel. Keby si ho dá 
namiesto nezdravých sladkých koláčov, hneď by mu šlo bruško dole ľahšie .
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BONUS 12. Varené vínko

Niečo na úvod:
K vypekaniu a Vianociam jednoducho patrí. Varené vínko a jeho vôňu zbožňujem. Ak 
si myslíte, že kvôli cukru, ktorý sa do neho dáva je to pre Vás „zakázané ovocie“, mám 
pre Vás dobrú správu.

Varené vínko má množstvo blahodárnych a zdravých účinkov na naše telo a ak si cukor 
nahradíte medom, prípadne sirupom Agáve, bude oveľa zdravšie. Tento recept pre Vás 
pripravil môj snúbenec Peťo, ktorý je vo varení vínka expert .

Čo potrebujeme? 
• 1 fľašu červeného vína 
• 3 kúsky celej škorice 
• 1 lyžicu klinčekov
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• 3 hviezdice badiánu
• 1 celý muškátový oriešok prepolený na 2 kusy 
• pomaranč na výzdobu

Ako na to:
1. Víno nalejeme do hrnca a necháme zohrievať na malom plameni. 
2. Následne do neho pridáme škoricu, badián, klinčeky, muškátový oriešok a varíme 

pod pokrievkou 10-20 minút na malom plameni (keď sa víno varí, tak vyprchá 
alkohol spolu s jeho zdravými účinkami, takže to necháme na vás, aký máte apetít).

3. Prefiltrujeme cez sitko.
4. Nakoniec pridáme med, príp. agáve sirup podľa chuti (POZOR, až potom keď vínko 

dovaríte, ideálne počas servírovania každému podľa jeho chuti).
5. Ozdobíme drievkom škorice a pomarančom. 

Niečo na záver:
Benefity tohto vareného vínka:
- pomáha napraviť náladu, 
- čistí krv a podporuje látkovú výmenu,
- povzbudzuje činnosť srdca a upokojuje nervy,
- má tiež potopudný účinok, takže pri prechladnutí urýchľuje vyliečenie,
- a vlastne všetky ďalšie benefity červeného vína.
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ZáveR
Na záver by som Vám ešte chcela dať pár dobrých rád na pečenie a hlavne jedenie.
 
1. Tá najdôležitejšia je: snažte sa počas vianočných sviatkov úplne vypnúť. 
Vykašlite sa na robotu a všetky problémy s ňou súvisiace. Raz do roka si zaslúžite 
pár dní ničnerobenia, pozerania televízora a robenie všetkých tých nedostupných 
a zakázaných vecí, ktoré si cez rok nedoprajete. Navyše, ak si počas sviatkov 
oddýchnete, nový rok budete môcť naštartovať plný nových nápadov a sily .

2. Ak si nechcete z Vianoc odniesť ani kilečko navyše, snažte sa všetko sladké (či 
už z tejto knihy, alebo iné) konzumovať najmä doobeda, príp. okolo obeda, ale čo 
najmenej večer. Večer si pri telku vezmite radšej nejaké vlašské orechy, prípadne si 
urobte vlastné zeleninové čipsy. Skvelé je aj guacamole, ktoré si jednoducho vyrobíte 
z avokáda a do ktorého si zeleninové čipsy môžete namáčať.

3. Aj keď tieto recepty neobsahujú biely cukor, neznamená to, že sušené ovocie, 
banány, či med môžeme jesť od rána do večera. Nachádza sa v nich množstvo 
fruktózy, s ktorou by sme to tiež nemali preháňať. Samozrejme, je to oveľa lepšia 
varianta ako biely cukor. 

4. Prekvapujte svojich blízkych. Nie drahými darčekmi, ale tým, že pre nich niečo 
milé vyrobíte, príp. upečiete. Aspoň mne robí najväčšiu radosť, keď môžem niečím 
takýmto obdarovať svojich najbližších.

5. Nemusíte počas sviatkov každý deň cvičiť. Náš tráviaci systém potešíme aj 
prechádzkou. A ak bez cvičenia predsa len nevydržíte a nebude otvorené cez sviatky 
žiadne fitko, zacvičte si doma. Pokojne aj vo dvojici pri vianočnom stromčeku. Uvidíte, 
že zažijete pri tom kopec srandy .

6. Inšpirujte sa heslom: „Nie je dôležitý cieľ, ale cesta“. Počas Vianoc- nie je 
dôležitý iba čas strávený rozbaľovaním darčekov, ale všetka tá príprava, vôňa pečených 
dobrôtok, vyzdobovanie stromčeka. A to nielen počas Vianoc, ale pri všetkom čo 
robíte.

Prajem Vám , aby ste si „upiekli“ najkrajšie Vianoce! 
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Za pomoc pri pečení, ochutnávaní a fotení receptov ďakujem mojej polovičke- 
Peťovi . 

P.S. A nezabudnite mi poslať fotku ako pečiete, čo ste upiekli, alebo len pár 
slov o tom, či Vám chutilo


