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Lenka Žák – Biolenka

Milí čtenáři,

s velkou chutí a radostí vám přináším další kuchařku.

Čtyři roky vedu kurzy vědomého vaření na téma 
kváskové pečivo, a nastal čas recepty sepsat a vydat.

Kuchařku svými texty doprovází MUDr. Judita Hofhanzlová. 
Díky této spolupráci kniha přináší maximum informací, 
které vám můžeme momentálně nabídnout.

Spojení dvou částí, kváskové pečení bez pšenice ozimé 
a kváskové pečení bez lepku do jedné knihy, není  
náhodné. Líbí se mi věci i lidi symbolicky propojovat a naše 
myšlenkové programy narušovat. A tak to dělám i v této 
kuchařce, jelikož vy sami, po přečtení a časem s vařením, 
zjistíte stejně jako já, že vaření bez pšenice ozimé  
či bez lepku, aniž bych na lepek byla alergická,  
je naprosto přirozené.

Věřím, že kuchařka přinese každému z vás to, co má.

Pečme kváskové pečivo našich předků.  
A znovu navazujme nit spojení nejen s nimi,  
ale i s přírodou.

Dopřejme si kvalitní potravinu, kterou jíme 
nejčastěji. Přirozené kynutí a mléčné kvašení 
v kváskovém chlebu dělá celozrnnou mouku 
pro děti, dospělé i seniory stravitelnou  
a minimálně zahleňující.

Omezením vyšlechtěné pšenice ozimé  
s velkým procentem lepku můžeme přinést 
úlevu od mnohých alergií, nadváhy,  
od migrén, únavy i bolestí hlavy.

Mletím celých zrn na domácí mouky  
získáme 100% celozrnnou mouku tak,  
jak nám ji připravila Matka příroda.

Pečení bez lepku i bez hotových směsí jde!  
Díky čerstvě namleté mouce z přirozeně  
bezlepkových obilovin a díky rýžovému  
kvásku těsto drží pohromadě, voní,  
je chutné a přispívá k regeneraci střeva. 

Mýtus, že bezlepkové pečivo je jen  
pro celiaky, s touto kuchařkou padá!

Hned na začátku je pro mne důležité vás seznámit s mojí cestou. Stejně jako 
každý, kdo si doma peče kváskové pečivo, tak i já jsem hledala ten jediný 
správný recept na kváskový chléb. Po dlouhém hledání jsem došla k závěru, 
že žádný takový neexistuje. Dokonce nenajdeme ani společné názvosloví pro 
přípravu chleba. Co člověk, oblast, národ, tradice a zvyky, to jiná receptura 
pečení. A tak se lze jen domnívat a nutno prakticky vše vyzkoušet.

V této kuchařce, po mnohých experimentech, vám nabízím svojí recepturu, 
kterou, věřím, si i vy časem upravíte k obrazu svému, jelikož jsme všichni 
jedineční. Zažívání každého z nás volá po své originalitě. Zároveň recepturu 
ovlivní oblast a podnebí, ve kterém žijete. Stejně tak váš způsob prožívání 
života.

V první části kuchařky používám všechny obiloviny kromě pšenice ozimé. 
Jako rostlinu pšenici nezatracuji, jde spíše o to, co s ní udělal člověk.  
Pšenici ozimou přešlechtil (zvýšil tak podíl lepku), pěstoval v neekologických 
podmínkách, omlel a ve valné většině nejedl nic jiného. Pokud tedy máme 
zajištěnou pestrost obilovin v našem jídelníčku a těšíme se plnému zdraví, 
proč nezařadit i ekologicky vypěstovanou pšenici ozimou. V této kuchařce 
používám namísto pšenice ozimé staré druhy (odrůdy), které obsahují vše 
tak, jak nám připravila Matka příroda. A to špaldu, pšenici jednozrnku, pšenici 
dvouzrnku a červenou pšenici.

V druhé části kuchařky vám s velkou radostí přináším recepty na kváskové 
pečení z bezlepkových mouk s rýžovým kváskem. Díky odborné pomoci 
MUDr. Josefa Jonáše bylo kváskové bezlepkové pečivo ověřené a přináší nám 
skvělou zprávu. Kváskové pečivo vyrobené z čerstvě namletých bezlepkových 
obilovin, zadělané rýžovým kváskem našemu zažívání prospívá. A to všem, 
kteří chtějí odlehčit svému organismu od velkokonzumace lepkového pečiva 
(které může způsobovat únavu, alergie, bolesti hlavy, špatné zažívání).  
Prospívá i sekundárním celiakům, kteří snesou tzv. homeopatickou dávku 
lepku (primární celiak je ten, kdo se s nesnášenlivostí na lepek narodil).

Proč? O kváskovém pečivu
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1Špa�ová mouka
Na špaldu nedala dopustit svatá Hilde-

garda. Ve svém léčitelství ji používala snad 
všude. Dejte si však pozor, i špalda se dnes 
šlechtí, a tím se mění její původní (přiroze-
ná) výživová hodnota. Chuťově má nádech 
do oříškova. 

Hodí se do všech buchet a koláčů, skvěle 
nahradí pšenici ozimou. Kváskovému pe-
čivu dodá sladkou chuť na rozdíl od žitné 
mouky, která těsto okyselí. Dobře se z ní 
připravuje listové těsto s využitím nasladko 
i slano. Hodí se do těst na pizzu.

Kernotto: pokud bude potřeba zvýšit 
lepivost těsta, je možné semlít kernotto, 
což je tzv. kroupa špaldy. Kernotto je zrno 
zbavené obalů a klíčku, ponechává si jen 
vnitřní škrobovou a lepivou část, a tím 
mouka z něho bude mít lepší lepivý efekt. 
Kernotto tudíž používáme jako přídavek 
do těsta nebo když pečeme pro malé děti, 
které si na celozrnnost teprve zvykají.

2Grünkern: jde o špaldu, která byla 
sklízená v době svého mléčného zrání, 

tudíž ještě nedozrálá. Po sklizni je pražena 
nad ohněm. Jde o upravené zrno stejně 
jako kernotto, které už nám nevyklíčí. 
Grünkern je lahůdkou, která má svou tradici 
v Německu a Rakousku. Uvařený má mírně 
uzenou příchuť, tudíž mouka z něho se hodí 
do těst naslano.

3Kamutová mouka
Nádherné zrno na pohled. Zrno králů a 

faraonů. Díky tomu, že bylo až ve 20. století 
nalezené v hrobkách faraonů, nedošlo 
k jeho šlechtění, a tak si zachovává svou 
nejpřírodnější formu. Ze všech celých zrn 

má nejlepší výživovou hodnotu. Jde však 
stále o nejdražší zrno na našem trhu, a tak 
z něho osobně peču velmi málo. Spíše si 
celé zrno kamutu uvařím nebo naklíčím 
a mám z něho lepší chuťový i vizuální 
požitek. Mouku z kamutu používám jako 
přídavek do těsta, když chci mýt výživnější 
pečivo. Má nižší lepivost než špalda. Hodí 
se do všech těst nasladko i slano, jen do 
listového těsta ho nepřidávám.

4Mouka z pšenice jednozrnky 
 + 

5Mouka z pšenice dvouzrnky
Vzhledem k nízké výnosnosti (stejně 

i špalda) ji v průběhu času nahradila výnos-
nější, šlechtěná pšenice ozimá. Dalo by se 
říci, že jde o pramatku pšeničných zrn. Pěs-
tuje se hlavně v horských oblastech, což 
napovídá, o jak odolnou rostlinu jde 
a jakou energii v sobě skrývá a 
přináší. Napařené pečivo z ní je 
více nadýchané a jemnější 
než ze špaldy. Hodí se na 
sladké i slané pečivo.

6Mouka z č�ve-
né pšenice

Červená pšenice 
se s oblibou dává 
do spojitosti s čer-
veným vínem. 
Oba obsahují 
antokyany, které 
působí v těle jako 
antioxidanty. Čer-
vená pšenice má 
úžasně nasládlou 
chuť. Hodí se tedy 
přidávat do těsta na 
bábovku, muffiny i ko-
láče. Nemá však takovou 
pojivost těsta jako špalda, 
ale stále lepší než kamut.

7Žitná mouka
Obilí starých Slovanů. Říká se, že zpev-

ňuje ducha. Nejvíce se využívá na kváskové 
pečení chleba a dalších variant naslano 
(housky, rohlíky, dalamánky atd.) Z žitné 
mouky se zakládá kvásek, jelikož nejlépe 
zkvasí a vytváří mléčné kvašení. Kváskové 
žitné pečivo má přirozeně nakyslou chuť, 
díky tomu jsou pečivo i odebraný kvásek 
na další pečení dobře konzervované a 
dlouho vydrží. Také dobře klíčí a po uvaření 
je možné ho jíst jako přílohu. Žitná 
mouka se hodí na kváskové 
pečivo naslano.

8Ječná mouka
Ječmen máme takzvaně v krvi, díky 

dlouhé tradici pěstování v našem kraji. Tělu 
přináší uvolnění. Když se celá zrna ječmene 
vaří, pustí mazlavý šlem (stejně tak oves), 
který léčí naše zažívání a upravuje trávení. 
Ječnou mouku zpravidla přidávám  
hlavně do kváskového chleba  
a kváskových housek.

Kroupy: stejně jako výše zmíněné 
kernotto, tak i kroupa je zrno oloupané a 
zbavené klíčku. Nepotřebuje tudíž namáčet 
a může se rovnou vařit. Svým způsobem 
přípravy nám napovídá, že mouka z krup 
také nepotřebuje dlouhé namáčení a může 
se z ní hned péct. Tato mouka je tudíž  
po výživové stránce méně bohatá, ale  
pro ty, co s celozrnnými obilovinami  
začínají (a to nejen děti),  
je to dobré  
odlehčení.

9Ovesná mouka
Nejtučnější ze zrn. Dodá mnoho 

energie i pocit dobrého nasycení. Těsto 
z hladké ovesné mouky je hodně mazlavé, 
takže když z něho pečeme naslano, ovesná 
mouka netvoří více než 1/3 z celkového 
množství. Pokud přece jen chceme použít 
větší množství ovesné mouky, semeleme 
oves hruběji. V pečení nasladko je vítaná, 
pokud chceme mít přirozeně sladší a jem-
nější těsto. Skvěle se hodí na sušenky, do 
nízkých litých těst a buchet a koláčů.

Bezlepkové mouky na �. 100–101.

Mouky a jejich užití
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Založení žitného kvásku

●● 200 g celozrnné žitné mouky
●● teplá voda
●● zavařovací sklenice

Po�up:
1.  den: Smícháme 100 g celozrnné žitné mouky s teplou vodou. Finální konzistence je jako hustota hořčice. Sklenici překryjeme prodyšnou látkou 

nebo zavřeme víčkem, do kterého jsme udělali dírky. Postavíme na místo, kde se moc teplota nemění, například na kredenc, a při pokojové 
teplotě (18–25 °C) necháme 24 hodin kvasit.

2.  den: Ve stejnou hodinu jako první den směs promícháme, přikryjeme a opět uložíme na to samé místo. Necháme dalších 24 hodin kvasit.
3.  den: Ve stejnou hodinu jako předešlé dny přidáme do naší směsi 100 g celozrnné žitné mouky a teplou vodu. Vymícháme opět stejnou hustotu 

jako první den. Přikryjeme a uložíme na své místo. Necháme dalších 24 hodin kvasit.
4.  den: Ve stejnou hodinu jako předešlé dny máme vykvašeno a můžeme kvásek použít na pečení ve všech následujících receptech. Podle potřeby 

ho uchováme v lednici (přikrytý tak, aby mohl dýchat) a pečeme do 14 dnů.

2322

Necháme přes den (cca 8–10 hodin) při 
pokojové teplotě kvasit a večer dáme 
nazpět do lednice. A máme dalších 14 dní 
čas do dalšího pečení. 

Když jedu na dovolenou –  
co s kváskem?
Stejně jako dáváme své mazlíčky na hlídání 
k příbuzným, tak od teď připojíme i svůj 
kvásek, který ovšem není až tak náročný. 
Anebo víme, od koho si kvásek po návratu 
odebereme, případně kvásek usušíme – viz 
další bod.

Nasušený kvásek
I tak lze skladovat kvásek po každém pe-
čení. Jakmile odebereme vykvašené těsto 
z I. fáze a jdeme zadělávat na fázi II., zbylé 
2–3 lžíce buď: 1/ vyškrabeme a rozprostře-
me na pečicí papír. Tenkou vrstvu kvásku 
necháme usušit na topení či za oknem, 
kam svítí slunce, a v místnosti se větrá, 

nebo 2/ necháme zbylý kvásek uschnout 
na stěnách mísy, ve které těsto kynulo. Ná-
sledně suchý kvásek ze stěn seškrábneme 
a uskladníme do dalšího pečení, případně 
ponecháme kvásek na stěnách mísy a při 
dalším pečením ho oživíme vodou.

Usušený kvásek skladujeme ve skleničce 
zavřené víčkem s dírkou při pokojové 
teplotě. Při pečení pracujeme se sušeným 
kváskem, stejně jako kdyby šlo o kvásek 
z lednice (nesušený). Jen nemůžeme 
přeskakovat I. fázi zadělávání. 

Kvásek v lednici žije nebo umřel?
Kvásek je k nepoužití v případě, že se na 
jeho povrchu objevila nazelenalá plíseň 
nebo nevoní příjemně nakyslou vůní 
(například proto, že jsme ho neprodyšně 
uzavřeli). V tomto případě zakládáme kvá-
sek nový nebo vyhledáme přítele. Vyschlá, 
tvrdá krusta na kvásku nevadí, stejně tak, 

když se oddělí troška vody od kvásku. 
A pokud si nejsme živostí kvásku jisti, stačí 
zakrmit (přimícháme celozrnnou žitnou 
mouku a teplou vodu), a když vykvasí, tzv. 
zvětší svůj objem (viz hlavní foto), kvásek je 
živý a můžeme ho použít.

Pokud pracujeme v kuchyni anebo máme 
v lednici jiné průmyslové kvasinky (např. 
droždí), může se stát, že se do našeho 
domácího kvásku vzduchem tyto kvasinky 
dostanou, a tím ho za určitý čas zkazí. A tak 
uchováváme ve své kuchyni jen domácí 
kvásek.

Pokud jste vyloučili všechny výše zmíněné 
možnosti a kvásek stále umírá, je na řadě 
možnost lednici, ve které kvásek skladu-
jeme vymýt vodou s jablečným octem, 
anebo zapřemýšlejte nad tím, co daná 
situace zrcadlí ve vašem životě.

Pár �ov o kvásku
Kvásek připravený podle výše uvedené-
ho návodu nevzešel. Může to být dané 
množstvím zachované celozrnnosti v 
kupované mouce, čerstvostí mouky i kva-
litou semletého zrna. Zpravidla z domácí, 
čerstvě namleté mouky kvásek vždycky 
vzejde.

Kupovaný sušený kvásek
Jde o kvásek, který je neprodyšně uza-
vřený v plastovém obalu, a zatím jsem se 
osobně nesetkala s člověkem, kterému 
by tento kvásek vzešel.

Kvásek od přítele
Čím starší kvásek (z kterého už delší 
dobu pečeme), tím lepší pečivo. Takže, 
pokud máme ve svém okolí někoho, kdo 
peče kváskové pečivo a je ochotný nám 
trošku dát, je to lepší i méně pracnější 
varianta, než si zakládat svůj.

Uchování kvásku
Kvásek uchováváme v lednici nebo  
ve velmi chladné komoře. V chladu se 
zpomaluje jeho proces, takzvaně spí.  
Potřebuje však stálý přísun vzduchu, 
takže ho překryjeme látkou,či víčkem 
s dírkami! V lednici kvásek vydrží cca 
14 dní. To znamená, že jednou za 14 dní 
pečeme chleba a z I. fáze, kterou také 
nazýváme namnožení kvásku, si opět 
kvásek odebíráme do lednice a ucho-
váme na další pečení. Pokud z kvásku 
nebudeme do 14 dnů péct vůbec, kvásek 
takzvaně zakrmíme – viz další bod.

Když do 14 dnů ne�ihnu péct, 
co s kváskem?
Je potřeba kvásek takzvaně přikrmit: 
Vyndáme ráno kvásek z lednice, přidáme 
2–3 lžíce celozrnné žitné mouky, teplou 
vodu a vymícháme těsto o konzistence 
hořčice.

1.  Sušený kvásek



Základní 
receptura 
kváskového 
chleba

Co je třeba před pečením vědět?
Těsto budeme třikrát zadělávat a třikrát 
ho necháme vykvasit = TŘI FÁZE.

Velmi důležité je vědět, že I. fázi můžeme 
pojmenovat jako namnožení kvásku. Ve 
II. a III. fázi už jde o kynutí chleba. Jed-
notlivé fáze se liší množstvím a druhem 
použité mouky, délkou kynutí a teplotou, 
při které těsto kyne.

Nabízím časové rozvržení fází i pro ty, kte-
ří chodí přes den do práce a při tom chtějí 
péct. S první fází (namnožením kvásku) 
začneme večer a pečeme v podvečer ná-
sledujícího dne. Časové rozvržení si může 
každý nastavit dle svých možností, jen je 
potřeba si odpočítat začátky jednotlivých 
fází a vědět o teplotě, při které těsto kyne.

Vo�a mouky
Doporučuji 100% celozrnnou mouku 
namletou na domácím mlýnku z celých 
zrn tak, jak nám je dává Matka příroda. 
Po namletí můžeme mouku hned použít 
do receptu. Recepty v této kuchařce se 
dají připravovat i z celozrnné mouky 
kupované.

První, základní recept na kváskový chléb 
je z kombinace žitné a špaldové mouky. 
V dalších receptech poznáme, že se mou-
ky dají různě kombinovat, a tím chléb 
ochucovat. Mouky, které nelze zakoupit, 
nahradíme moukou špaldovou.

Pečeme více chlebů najednou
Ušetří nám to čas a spotřebovanou 
energii. Chléb vydrží 2–3 týdny. Před 
úplným ztvrdnutím chléb nakrájíme na 
plátky a na pařáku napaříme, bude jako 
čerstvě vytažený z trouby. Nebo můžeme 
chléb třetí den nakrájet na plátky, vložit 
do plastové krabičky a dát do mrazáku. 

Dle potřeby pak vyndáváme, necháme 
rozmrazit volně nebo v topinkovači. 

V čem péct?
V glazovaných keramických nebo skle-
něných formách. Nejdéle vydrží a jsou 
zdravotně nezávadné. Těsto na chleba 
je řidší, proto používáme formy. Pro ty, 
kdo chtějí nechat těsto kvasit v ošatce a 
péct v peci, je potřeba zadělat ve třetí fázi 
velmi hutné těsto. Takový chléb je méně 
nadýchaný a je hutný. Hutnost můžeme 
snížit tím, že mouku na sítu prosejeme.

Na�avení �ouby
Na pečení se hodí i ta nejstarší a nejo-
byčejnější trouba. Pečeme bez cirkulace 
vzduchu. Teplo nám jde seshora i zdola 
trouby. Teplotu během pečení postup-
ně snižujeme. Potřebujeme napodobit 
pečení v peci našich předků. Pec se prvně 
pořádně roztopila, následně vymetla a 
pak se do ní sázely chleby. V moderních 
troubách už lze nastavit i parní pečení, 
což nám může usnadnit pečení na páře 
v této kuchařce. 

Základní recepturu na kváskový chléb 
(začíná na další stránce) jsem pro vás 
podrobně rozepsala do 5 dvoustran, krok 
po kroku. Můžete se k němu kdykoliv 
vracet při pečení jakéhokoliv následují-
cího receptu, případně při svém experi-
mentování s chutěmi a moukami. Tato 
základní receptura žitno-špaldového 
chleba je u nás doma nejčastěji pečená či 
pařená. Následující recepty jsou zde pro 
zpestření vašeho jídelníčku a seznámení 
se s moukou a těstem obecně.

2524
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Základní receptura kváskového chleba
I. fáze: Namnožení kvásku

●●  1 lžíce žitného kvásku, postačí i čajová lžička 
(kvásek uchovaný v lednici)
●● 100 g hladké celozrnné žitné mouky
●● teplá voda

Po�up:
1.  Večer vyndáme kvásek z lednice a můžeme hned použít. 
2.  Smícháme 100 g hladké žitné mouky s kváskem a s teplou vodou. Vody přidáváme tolik,  

aby finální konzistence těsta byla podobná konzistenci hořčice. 
3.  Překryjeme utěrkou a necháme přes noc kvasit. Při nočním kvašení nemusíme hlídat teplotu 

místnosti, v níž těsto kvasí. Přirozeně je přes noc chladněji, 18–22 °C. Těsto kvasíme cca 
8–10 hodin.

Když pečeme více chlebů najednou
 › Na 3 až 4 chleby si namnožíme v této I. fázi kvásku více.  
V receptu použijeme 200 g hladké žitné mouky.

I. fázi lze přeskočit, když chvátáme
 › Tuto fázi můžete přeskočit, pokud v lednici máte více než tři polévkové lžíce kvásku  
na jeden chléb. Odeberte tři lžíce kvásku přímo z lednice a pokračujte II. fází popsanou  
na další dvoustraně. Po odebrání můžete zbylý kvásek namnožit. Tím si zajistíte dostatek  
kvásku na další pečení a také jeho čerstvost.

Proč I. fáze?
 › První fáze je namnožení, zakrmení neboli oživení kvásku.
 › Kvásek můžete v lednici skladovat maximálně 14 dní. První fází si kvásek nejen  
namnožíte co do množství na pečení, ale také ho obnovíte, a tím vám vydrží  
dalších 14 dnů v lednici.

Jedině žitná mouka v I. fázi!
 › Žito nejlépe vytváří mléčné kvašení. Tím je kvásek dobře konzervován  
a nejdéle vydrží v lednici, až 14 dnů
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Info tabulka:

Začínáme: 22–24 hodin

Celková doba  
kynutí I. fáze:

8–10 hodin

Teplota místa: 18–22 °C

1.  Hustota těsta.

800 g



32

Základní receptura kváskového chleba
... a potom pečeme

Po�up:
 ›  Jakmile se těsto zvedne a zaplní celou formu, pečeme.

1.  V případě, že chleba kyne v troubě, troubu neotevíráme, jen ji zapneme na 200 °C (bez  
cirkulace vzduchu) a po 15 minutách snižujeme na 170–150 °C, pečeme dalších 50 minut. 

2.  Když chleba vykynul u pece, u topení nebo v létě za oknem, opatrně ho přesouváme do 
předem vyhřáté trouby. Pečeme na 200–180 °C (bez cirkulace vzduchu) prvních 10 minut 
a pak snižujeme na 170–150 °C na dalších 55 minut. Teplotu trouby si postupně sami 
„vychytáváme“.

3.  Upečený chléb vyndáme z trouby a hned vyklopíme.
4.  Pokud chléb z formy hned nevypadne, necháme ho obrácený na lince a vlivem zapaření  

se do chvilky pustí.
5.  Chleba krájíme až druhý den. Pokud bychom chléb rozkrojili teplý nebo v den pečení vychlaze-

ný, bude se těsto lepit na nůž. Nejde o nedopečení! Kváskový chléb zraje a zpravidla až druhý 
a třetí den je nejlepší nejen na krájení, ale i na trávení. Čím starší, tím lepší..

Pečeme více chlebů najednou
 › Tím, že máme troubu plnou, bude trvat déle, než všechny formy dosáhnou dané teploty. 
Tudíž prvních 15 minut pečeme při 220 °C a zbylou hodinu na 180–160 °C.

Teplota pečení
 › Díky kurzům vaření jsem si ověřila, že co trouba či pec, to jiné nastavení teploty pečení. 
Určitě nepečeme s puštěným větrákem nebo jinými druhy ventilátorů a rozvodů vzdu-
chu. Na začátku je potřeba troubu rozpálit na vyšší teplotu v rozmezí 220–190 °C a po 
10–15 minutách teplotu snižujeme na 190–150 °C a pečeme dalších 45–50 minut. Po 
dvou až třech pečeních teplotu ve své troubě „vychytáte“. Celkem chléb (z 600 g mouky) 
pečeme 1 hodinu až 1 a ¼ hodiny. Pokud musíme chléb vytáhnout dříve, zpravidla bude 
nedopečený, to poznáme tím, že i druhý a třetí den se vám při krájení bude lepit na nůž.
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Info tabulka:

Začínáme: jakmile těsto 
vykyne a 
zaplní formu

Celková doba pečení: 1 hodina a 
5–15 minut

Teplota pečení: prvních 
10–15 minut 
200–180 °C

zbylých 
60 minut 
170–150 °C

Chléb vypadá nedopečeně.
Pokud rozkrojíme chléb j�tě teplý, čerstvě vytažený 
z trouby, vždy se na nůž bude lepit a bude vypadat 
nedop�eně. Je přeba počkat a chléb kráj� vychlad-
lý, nejlépe až druhý den. Pokud i druhý a tř�í den 
se chléb na nůž lepí, může být nedop�ený (př�t�e 
si výše: „Tepla p�ení“). Pokud se stane, že i př� 
vyzkoušené teply je chléb stále mazlavý a v II. fázi 
jsme nezapomněli kombinovat hladkou a hrubou 
mouku, máme možnost: 
1/ Změnit dodavatele zrna nebo mouky.
2/ Do chleba zkusit v II. fázi přidat celozrnnou 

krupici mí¨o hrubé mouky. Některé kupované 
hladké i hrubé celozrnné mouky jsou velmi jemné, 
to může postupem času způsobit nedop�ený a 
mazlavý vzhled. 
3/ Znovu založit kvásek nebo běžně přikrmova-
ný kvásek kupovanou moukou, zakrmit čerstvě 
naml�ou moukou. Z praxe vidím, že se chleby tak 
po roce př�tanou dařit těm, co mouku kupují, navíc 
stále stejnou značku. Mouka, i když je celozrnná, 
může být hodně pros�á, a tudíž není tolik výživná. 
Kvásek dostává málo výživy a postupně slábne 
(stejně jako člověk).

Uchování kváskového pečiva  
pečeného v troubě. 
Druhý den po up�ení kváskový chleba zabalíme do 
100% bavlněné (lněné či konopné) utěrky, vložíme 
do chlebníku nebo ošatky a dáme do chladu. Ideální 
jsou chladné chodby a špajzy. Takto uchovaný dobře 
up�ený chléb vydrží dva až tři týdny. Postupně jen 
tvrdne. Pokud ho n�tihneme do 10 dnů sní¨, tak 
ho nakrájíme na plátky a dál nºháme zabalené 
v utěrce. Před konzumací napaříme na pařáku. 
Skvělá varianta teplé snídaně.

!!!Kváskový chléb nebalíme do plastového sáčku a 
nedáváme do lednice!!! Chléb stále zraje, přebuje být 
na vzduchu a v suchu. Jedinou možností jsou pyt-
líky ekologické. Tím, že jsou vyrobené z rostlinného 
škrobu, chovají se jinak než plast z ropy. Osobně však 
dávám přednost lněné utěrce.
Kváskový chléb, dle rad pana Kolingera, neztrácí 
svou kvalitu ani zmrazením. Pro, pokud š�říme 
svůj čas, má vždy cenu pé¿ tři chleby najednou 
a pak nakrájené plátky vložit do umělohmné 
krabičky a zmrazit. Pokud jste víc�lenná rodina, 
ji¨ě tuto variantu oceníte. Stále je to lepší kom-
promis než běžné p�ivo. Pak už jen vyndáte tolik 

plátků, kolik ten den spřebuj�e. Nºháte je volně 
rozmrazit nebo, pro rychlejší variantu, dejte zmrzlé 
plátky do topinkovače. Pokud však máte na p�ení 
čas, užívejte si chléb nemražený.

1.  Napařujeme starý chléb.

2.  Chléb lze zamrazit.

800 g

2

1



Jak ochutit housky na páře
žito – špa� a – jáh¡ 

Kdy se hodí jaké varianty
Luštěnina – P� ivo obohacené o luštěninu 
přináší plnohodn nější jídlo, jelikož je zde za-
stoupena obilovina i luštěnina – tudíž celé spek-
trum bílkovin. Jde o skvělou variantu, když ne-
stíháme svačinu rozkrojit a plnit. Skvělé pro d� i, 
které se na svačinu n� oustředí a náplň by jim 
v rozl� u vypadla. Dobrá varianta na c� tování 
v horkých dnº h, kdy se namazané housky rychle 
kazí nebo rozt� ou. Případně nemusí vyhovovat, 
když p� ivo namazanou náplní navlhne. V této 
variantě postačí k p� ivu přikusovat čerstvou 
nebo napařenou zeleninu.
Z luštěnin lze do tÅ ta přidávat cokoliv, co se 
nerozvaří – cizrnu, červené fazole, nerozvařené 
bílé fazole, kostičky tÇ u nebo tempehu.
Obilovina – TÅ to můžeme z poloviny doplnit 
o navařenou obilovinu. Skvělá varianta pro ty, 
kdo p řebují lehké p� ivo na trávení – pro malé 
d� i, seniory, pro lidi s citlivým zažíváním, po 
nemoci apod. Také se hodí na léto a pro ty, kteří 
chtějí snížit konzumaci mouky. Z obilovin lze 
použít vše, co není rozvařené na kaši. 
Zelenina – přináší p� ivu odlehčení a chu-
ťovou změnu. Hodí se tvrdé druhy zeleniny, 
nahrubo nastrouhané nebo najemno pokrájené 
(mrkev, p� ržel, celer, č� nek, zelí, kapusta, 
pórek, řapíkatý celer atd.) TÅ to krásně obarví 
červená řepa. Ze sušené zeleniny doporučuji 
předem namočená sušená rajčata. Zajímavé jsou 
i sušené houby.
Natě a plané rostliny – i ty lze do tÅ ta vmí-
chat. Přinášejí nejen chuťový zážitek, ale i vita-
mínové bohatství. Z natí přidáváme například 
pažitku, p� rželku, lib� ek, jarní cibulku, špe-
nát, mangold, li  ̈y červené řepy, li  ̈y kadeřávku 
či ředkviček, nať mrkve i p� ržele. Z planých 
rostlin a bylin kopřivu, č� nek medvědí, bršlici 
kozí nohu, kontryhel, řebříček, jitrocel, p očnici 
lékařskou, dobromysl, saturejku, tymián, mátu.

V čem napařovat – viz předchozí dvou�  ana 
42–43.

I. fáze
●● 100 g hladké žitné mouky
●● 1 lžíce žitného kvásku z lednice

II. fáze
●● 200 g polohrubé žitné mouky
●● 300 g hladké špaldové mouky 
●●  3 lžíce žitného kvásku z I. fáze (případně 
kvásek z lednice)

III. fáze
●● vykynuté těsto z II. fáze
●● 200 g hladké jahelné mouky
●● 50 g hnědého či zlatého lněného semínka
●● ½ lžičky celého římského kmínu

●● 4 kuličky koriandru
●● ½ lžičky celého kmínu
●● 2 lžičky nera� nované soli
●●  5 lžic vařené cizrny, ½ lžičky celého 
římského kmínu, malá hrst pokrájených 
mladých kopřiv a stroužek česneku
●●  5 lžic vařené rýže, 5 lžic hnědého lněného 
semínka, 100 g uzeného tofu, 5 lžic sluneč-
nicových semínek a 1lžíce pokrájeného 
libečku
●●  1 střední mrkev, kolečka 1 stroužku česneku, 
5 lžic dýňových semínek, hrst pokrájeného 
jitrocele

Po� up:
I. fáze kynutí:
1.  Smícháme 100 g žitné mouky s kváskem a teplou vodou. Vymícháme konzistenci 

hořčice a necháme 10 hodin kvasit při teplotě 18–20 °C (podrobně �  . 27).

II. fáze kynutí:
1.  Tři lžíce vykynutého těsta z I. fáze (případně kvásek z lednice) smícháme s 200 g polohru-

bé žitné mouky, s 300 g hladké špaldové mouky a s teplou vodou. Vymícháme konzistenci 
hořčice a necháme 8–10 hodin kvasit při teplotě 20–25 °C (podrobně �  . 29).

III. fáze kynutí:
1.  Do vykynuté II. fáze přidáme hladkou jahelnou mouku s čerstvě semletým kořením, 

len a sůl. Za stálého míchání přidáváme teplou vodu a vymícháme husté těsto, 
o něco hustější než jsme zvyklí, jelikož další suroviny pustí vodu.

2.  Těsto si rozdělíme do tří mís a vmícháme do každé zvlášť jednu ze tří variant surovin. 
Mrkev nastrouháme nahrubo, tofu na kostičky, bylinky pokrájíme najemno, 
česnek na jemné plátky.

3.  Mističky vymažeme olejem a vysypeme sezamem. Těsto vložíme do misky tak do ¾ 
a necháme v teple (30–35 °C) kvasit 1,5 hodiny. Těsto je surovinami těžší, a tak se
při kynutí o moc nezvedne.

4.  Vykynuté těsto vložíme do hrnce, na jehož dně je hadřík, vlijeme vodu do ½ výšky nejmenší 
misky a vaříme 35–45 minut (nejmenší mistička 35 minut). Samozřejmě, dle chuti můžeme 
na chvilku nechat housky dopéct v troubě.

5.  Po napařování vyndáme z hrnce, necháme v mističkách vychladnout, 
pak vyklopíme a necháme oschnout povrch, který byl v misce.
 › Sníme do tří, maximálně čtyř dnů, jelikož jde o vlhčí varianty pečiva. 4544
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Bez mlýnku následovně:

●●  I. celozrnná hladká žitná

●●  II. celozrnná hladká žitná

+ celozrnná žitná krupice

●● celozrnná hladká špaldová

●● III. hladká jáhelná nebo kukuřičná



Kváskově 
na� adko

Potřebujeme žitný kvásek –
výroba na �  . 23.

Kváskové těsto nasladko kvasí jen jednou. 
Po zadělání mouky s žitným kváskem a 
sladem těsto kyne v teple (25–30 °C) cca 
4 hodiny, ne déle. Delším kynutím těsto 
začne získávat kyselejší „ocas“. Po vyky-
nutí dochutíme, plníme do forem a hned 
pečeme nebo napařujeme.

Kvásek ze zadělaného těsta nasladko 
neodebíráme k uchování v lednici. Na 
zadělání těsta používáme kvásek žitný, 
který si zpravidla množíme v I. fázi při 
pečení chleba a uchováváme v lednici na 
další pečení. Pokud máme v lednici málo 
žitného kvásku na pečení nebo skoro 
všechen na pečení odebereme, kvásek 
namnožíme. Namnožení najdeme na 
�  . 27.

Doporučuji zadělávat kváskové těsto bez 
koření a dalšího ochucení. Procesem kva-
šení může dojít k mírné změně chutí, je-
likož bakterie v těstu snědí nejen mouku, 
ale i koření. Po vykvašení dochucujeme. 
Na pečení nasladko se nejvíce hodí mou-
ka špaldová, mouka z pšenice jednozrnky 
či dvouzrnky a z červené pšenice. Kvaše-
ním tyto mouky přirozeně zesládnou, na 
rozdíl od žitné mouky. Moučníky sladíme 
sladem, sirupem, sušeným ovocem nebo 
hotové doslazujeme medem. Hutná 
konzistence sladu dodá těstu pojivost 
a nahradí vejce. Těsto pečeme v troubě 
bez cirkulace vzduchu, teplo nám jde ze 
shora i ze zdola. Kváskové těsto vložíme 
do předem rozpálené trouby na vyšší 
teplotu, tím zajistíme vyskočení těsta. 
Postupně teplotu snižujeme, jako když 
naše babičky sázely buchty do rozpálené 
pece. Na pečení doporučuji jakékoliv 
keramické nebo skleněné formy. 
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Ovocný kváskový koláč

Místo drobenky slad
Jde o rychlou a chutnou variantu. Lahodná je 
kombinace sladu s ořºhy nebo semínky. Na 
výběr máme slad tekutý nebo sušený. V každém 
případě je přeba slad přidávat 10 minut před 
koncem p�ení, jelikož by se rychle spálil. Sušený 
slad se více hodí na koláč s ovocem, které pouští 
hodně šťávy, vytvoří lesklý povrch. Nejoblíbenější 
variantou u nás doma je slad a nahrubo drcené 
lískové nebo vlaÏké ořºhy. Lahodnou kombinací 
je slad se slun�nicovými semínky či sezamem.

A co drobenka?
Vytvořit Ðpkou drobenku za použití sladu a 
oleje není jednoduché. Lahodné varianty však 
jdou připravit, jen se drobenka tolik nedrobí, je 
spíše lepivá a rukou se jí na drobivé kousky musí 
pomo¿. Jednou z možností je opražit na suché 
pánvi polentu a do zchladlé přidat j�ný slad a 
tahini omáčku v poměru 10 : 3 : 1. Nebo smíchat 
jemné ov�né vločky, strouhaný kokos, j�ný slad 
a ghí v poměru 7 : 3 : 3 : 1.

Hustota kváskového těsta nasladko.
Op� máme na zř�eli, že tÅto do trouby může 
být řidší, jelikož se v troubě vysuší. Pokud však 
na tÅto klademe ovoce, které pouští hodně vody, 
může být tÅto husté, vodu si nasaje z ovoce. 
V případě, že budeme s tÅtem dál pracovat a 
plÒt vánočku či housky nebo tÅto plnit náplní, 
zaděláme tÅto nejhustěji.

Kvásek tentokrát neodebíráme. Na �. 55.

●● 300 g hladké špaldové mouky
●● 3 lžíce ječného sladu
●●  3 lžíce bio slunečnicového oleje na smažení 
a pečení
●● 1 lžíce domácího žitného kvásku (z lednice)
●● ½ lžičky skořice
●● 1 lžička kůry z bio citronu
●● špetka nera�nované soli

●●  Ovoce čerstvé dle sezóny, v zimě ovoce 
mražené nebo sušené a před pečením 
namočené ve vodě (na fotce cca  
15 švestek a 2 jablka)
●● ½ lžičky mleté skořice
●● 1 lžíce ječného sladu
●● 50 g rozdrcených lískových ořechů

Po�up:
1.  V půl hrnku teplé vody rozmícháme slad, kvásek a olej.
2.  Do mísy dáme mouku, rozmíchaný kvásek se sladem a olejem, špetku soli a pomalu přidá-

váme teplou vodu. Vymícháme hutnou konzistenci a necháme 4 hodiny v teple (25–30 °C) 
kvasit.

3. Po 4 hodinách vmícháme do těsta skořici a najemno nastrouhanou kůru z bio citronu.
4.  Zapékací formu vymažeme olejem a vysypeme hrubou moukou, vložíme těsto, které pokape-

me olejem a rukama namočenýma v oleji rozprostřeme. Na povrch položíme a mírně vmáčk-
neme ovoce. Pokud jde o šťavnaté ovoce, které pustí vodu, můžeme těsto posypat polentou 
nebo jemnými ovesnými vločkami, stejně tak posypeme i ovoce.

5.  Nečekáme na další kynutí a hned dáme koláč do předem vyhřáté trouby. Pečeme na 200 °C 
prvních 5 minut, pak teplotu snížíme na 150 °C a pečeme dalších 35–40 minut.

6.  10 minut před koncem pečení koláč posypeme skořicí, ořechy nebo semínky a pokapeme lžící 
ječného sladu. V tomto receptu sypeme rozdrcenými lískovými ořechy, lahodné jsou i plátky 
mandlí.
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Kváskový perník  
s vařenou obilovinou

Když je potřeba přisladit
•	 Pokud jsou pro nás kváskové varianty na-
sladko málo sladké, můžeme do vykvašeného 
tÅta přidat 1–2 lžíce agávového či rýžového 
sirupu nebo
•	 více sušeného ovoce, které pokrájíme, tím nám 
pustí více sladkosti.
•	 Pokrájené datle v trošce vody rozvaříme na kaši 
a zchlazené pak zapracujeme do vykvašeného 
tÅta. Stejně tak můžeme namočit hrušky nebo 
n�ířené meruňky a rozmixovat je. Počítáme 
s tím, že tÅto mírně zřídne.
•	 Do tÅta nezapomeneme přidat šp�ku soli, 
i tím se sladkost trochu zvýrazní.
•	 Poslední variantou je servírovaný kousek polít 
sirupem, sladem nebo domácím medem

Těsto s vařenou obilovinou.
I při kváskovém p�ení nasladko, lze do tÅta 
vmíchat uvařenou obilovinu. Navařených obilo-
vin přidáme maximálně tolik, jako je poloviční 
množství tÅta. Takto odlehčený moučník je 
vhodné podávat d�em, seniorům, všem s citli-
vým trávením, nebo pokud chceme snížit konzu-
maci mouky. Nezapomeňme však moučník do 
čtyř dnů sní¨, tÅto s vařenou obilovinou je vlhčí 
a rychleji podléhá zkáze.
Na moučníky jsou nejlahodnější vařené jáhly, 
kulatozrnná rýže natural, bílá rýže, špalda, 
pšenice jednozrnka, kamut a ov�.

Kváskově nasladko �. 61.

●● 300 g hladké špaldové mouky
●● 1 lžíce žitného kvásku (z lednice)
●● 4 lžíce ječného sladu
●●  2 lžíce bio slunečnicového oleje  
na pečení a smažení (nemusí být)
●● 100 g jáhel
●● 200 g nesířených rozinek
●●  4 lžíce hnědého nebo zlatého lněného 
semínka

●● 1 a ½ hvězdičky badyánu
●● 8 hřebíčků
●● ¼ lžičky fenyklu
●● ½ lžičky mleté skořice
●●  1 lžička najemno nastrouhané kůry  
z bio citronu nebo bio pomeranče
●● ½ lžičky melty
●● špetka nera�nované soli

Po�up:
1.  V půl hrnku teplé vody rozmícháme slad, kvásek a olej.
2.  Do mouky přidáme rozmíchaný slad, olej, kvásek, a pomalu přidáváme teplou vodu.  

Vymícháme husté těsto a necháme 4 hodiny kvasit v teple 25–30 °C. 
3.  Jáhly propláchneme v sítu pod horkou vodou a dáme vařit do dvojnásobného množství vody 

se špetkou soli na 15 minut na mírný plamen. Po uvaření slijeme případnou přebytečnou 
vodu a necháme vychladnout.

4.  Do vykvašeného těsta vmícháme jáhly, pokrájené rozinky, čerstvě rozdrcené koření (dobře se 
drtí i na vločkovači), najemno nastrouhanou kůru, meltu a lněné semínko. Pokud se nám 
zdá, že je potřeba těsto zahustit, přidáme strouhaný kokos.

5.  Zapékací formu vymažeme olejem a vysypeme strouhaným kokosem.  
Vložíme těsto a dáme péct do předem vyhřáté trouby na 200 °C a pečeme  
10 minut. Pak teplotu snížíme na 170–150 °C a pečeme dalších 35 minut.
 › Vychladlé krájíme a podáváme.
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Bez kvásku
a bez pšenice
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Semínkové sušenky

Tepelná úprava domácích vloček
Domácí vločky je nutné delší dobu namáč� a 
tepelně upravit, na rozdíl od vloček kupovaných, 
které už tepelnou úpravou prošly. K domácím 
vločkám při¨upujeme podobně jako k celému 
zrnu, které vločkujeme. Pokud se celé zrno před 
varem namáčí, je přeba př� noc namáč� 
i vločky z toho zrna (špalda, ov�, žito, j�men, 
kamut, pšenice jednozrnka, dvouzrnka, červená 
pšenice). Pokud jde o obiloviny, které vaříme bez 
namáčení, tak i vločky z nich není přeba př� 
noc namáč� (jáhly, všºhny druhy rýže, po-
hanka, kernÕo, kroupy, quinoa). Domácí vločky 
doporučuji minimálně 10 minut vařit. Ty z ce-
lého zrna i déle. Jde však o individuální zvážení, 
každý máme jiný m�abolismus a jiný věk. 
Výjimku dělám u vloček z pohanky, ty povařím 
1 minutu nebo jen zaliji horkou vodou a 10 mi-
nut nºhám dojít. Vločky z pšenice jednozrnky, 
rýže, jáhel i quinÖ př� noc namočím a ráno 
už jenom 1 minutu vařím a nºhám v teple 
10 minut dojít.

Více o vločkách na str �. 47 a o vločkovači  
na �. 123.

1. Semínkové sušenky.

2.  Další lahodná varianta –  
jablečné sušenky s kardamomem. 
 
Do vločkového základu přidá-
me150 g nesířených rozinek, 35 g 
pokrájených sušených jablek, 
50 g strouhaného kokosu, 50 g 
lněných semínek, ½ lžičky mleté 
skořice, 10 kardamomových lusků 
(semínka vyloupeme a rozdrtíme), 
1 lžičku najemno nastrouhané 
citronové kůry.

●● 100 g vloček z ovsa
●● 100 g vloček ze špaldy
●● 150 g rozinek
●● 2 hvězdy badyánu
●● ½ lžičky fenyklu
●● ½ lžičky mleté skořice
●● 50 g lněných semínek

●● 50 g slunečnicových semínek
●● 50 g dýňových semínek
●● 50 g konopných neloupaných semínek
●● špetka nera�nované soli
●●  bio slunečnicový olej na pečení a smažení 
na potření povrchu sušenek
●●  v případě potřeby na zahuštění těsta 
pohankové vločky

Po�up:
1.  Večer předem navločkujeme oves a špaldu a zalijeme vlažnou vodou. Vody jen tolik aby byly 

ponořené, ale ne aby ve vodě plavaly. Vločky necháme přes noc namáčet. Rychlejší variantou 
je vločky zalít vařící vodou a nechat bobtnat minimálně 3 hodiny. Kupované vločky po namá-
čení navíc 1–2 minuty povaříme, lépe pak drží tvar.

2.  Do nabobtnalých vloček vmícháme čerstvě nadrcené koření (dobře drtí i vločkovač), pokrájené 
rozinky a semínka. Množství rozinek přidáme dle vlastní chutě.

3.  Pokud je potřeba těsto zahustit, vmícháme čerstvě navločkovanou  
pohanku kroupu nebo kupovanou pohankovou mouku.

4. Na plech s pečicím papírem lžící nanášíme kopečky těsta jeden vedle druhého.
5. Rozpálíme troubu na 180 °C.
6.  Těsně před tím než vložíme plech do trouby, povrch sušenek potřeme olejem. Doporučuji 

olej nalít do mističky, prsty si v něm namáčet a sušenku nejen potřít, ale záro-
veň těsto rozprostřít z hromádky do sušenkového tvaru.

7.  Pečeme prvních 10 minut při teplotě 180 °C, pak snížíme teplotu  
na 150–130 °C a pečeme dalších 25 minut.
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Makovky a povidlové uzlíčky 
napařované

Těsto
Více informací k tÅtu najdeme  
u předchozího receptu.

1. Napařujeme 30 minut.

2.  Uzlíčky lze plnit i naslano: Osmažené kostičky celeru (ke konci 
smažení osolíme a okmínujeme), promícháme s nahrubo  
nastrouhanou mrkví a hráškem. Zchlazenou směsí plníme.

Těsto:
●●  2 hrnky hladké mouky z pšenice jednozrnky 
(lze použít i mouku kupovanou špaldovou)
●●  1/3 hrnku bio slunečnicového oleje na 
pečení a smažení
●● 2 lžíce kvalitního jablečného octa
●● teplá voda
●● špetka nera�nované soli

Maková náplň: 
●● 100 g jáhel
●● 100 g máku
●●  150 g nesířených rozinek  
(pro sladší variantu navíc 50 g datlí)
●● 1–2 sladké mrkve
●● špetka nera�nované soli

Povidlová náplň:
●●  Domácí povidla nebo jakákoliv  
hustá marmeláda bez cukru

Po�up:
1.  Na domácím mlýnku nameleme pšenici jednozrnku nebo dvouzrnku nahladko a můžeme 

částečně prosít – více v info u předchozího receptu.
2.  Do mouky přidáme ocet, olej a sůl. Za stálého míchání přidáváme po troškách teplou vodu. 

Vypracujeme příjemné vláčné těsto a necháme ½ hodiny odležet.

Maková náplň:
1.  Jáhly propláchneme pod tekoucí horkou vodou, vložíme do hrnce, zalijeme  

2 a ½ násobkem vody, přidáme špetku soli a vaříme na mírném ohni 15 minut.
2.  Mák nameleme, rozinky pokrájíme. 
3.  Po 15 minutách varu, přidáme do hrnce rozinky a na rozinky vsypeme mák.  

Nepromícháváme. Zakryjeme poklicí a dál vaříme 5 minut.
4.  Po 5 minutách směs stáhneme z ohně a promícháme. Můžeme přidat skořici a citronovou 

kůru. Směs necháme zchladnout, aby nás při plnění nepálily ruce. Před plněním promícháme 
s najemno nastrouhanou mrkví.

5.  Rozválíme těsto mezi pečicími papíry (viz foto u předešlého receptu). Miskou nebo velkým 
hrnkem o průměru cca 12 cm vykrajujeme těsto. Na celou délku středu klademe makovou 
směs, kterou v ruce vytvarujeme do válečku. Zabalíme do těsta a položíme na vystřižený 
proužek pečicího papíru. Makovky klademe na pařák a napařujeme 30 minut. 

6.  Na uzlíčky vykrojíme těsto také miskou či hrnkem. Povidla klademe doprostřed a okraj těsta 
spojíme, jako kdybychom chtěli svázat pytel. Přeneseme na vystřižený čtvereček pečicího 
papíru a klademe na pařák. Napařujeme 30 minut.

7. Po napaření necháme pečivo zchladnout a pak sundáme z pečicího papíru.
 › Spotřebujeme do 3 dnů.
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Vývoj chleba a lidského vědomí  
z pohledu Rudol§ Hauschky.
Rudolf Hauschka byl inspirován Rudol-
fem Steinerem a jeho antroposo�ckým 
pohledem na svět. Ve své knize „Člověk 
a výživa“, v kapitole Chléb, z níž čerpám, 
zajímavě nahlíží na propojenost historic-
kého vývoje chleba s vývojem lidského 
vědomí. Lidské vědomí a duchovní vývoj 
se promítá do naší tvořivosti, výroby a 
společenského bytí. Stejně tak nás, podle 
mého názoru, vnitřně ovlivňuje vnější 
změna.

Než začal člověk péct první chleby, jedl 
převážně kašovitou stravu. Byl to člověk, 
jehož vědomí bylo „rozlité v universu“, 
neměl ještě jasně vyhraněné myšlen-
ky. Stejně jako ve svém životě neměl 
potřebu konfrontace, neměl ani potřebu si 
připravovat konturované potraviny. Touto 
stravou každý z nás začal. Jemné, sladké, 
kašovité mateřské mléko, které přináší 
pocit uvolnění, blaženosti, propojení 
s matkou a pocit naprostého odevzdání. 
I děti předškolního věku, které ještě nejsou 
nuceny logicky myslet, k této stravě 
přirozeně tíhnou. Konzumuje-li dnes však 
tuto stravu dospělý člověk, může ho to 
činit �egmatickým a snížit jeho potřebu 
individuálního myšlení. První tvary chleba 
v podobě placky přicházejí s raně řeckým 
obdobím. Zde se pomalu rozvíjí řecká 
�lozo�e, formulují se myšlenky, dostávají 
určité podoby. A tak během přemýšlení 
tento člověk spontánně svou kaši nalil na 
rozpálený kámen, upekl a chléb dostal 
svou první, jasně ohraničenou podobu. 
Židé pak přišli jako první s kváskem. Zadě-
lávání chleba kváskem z minulého pečení 
symbolicky ukazuje zachování myšlenek 
(u Židů v jediného Boha), udržení a předá-
vání tradice. Člověk byl propojen se svými 
předky, s jejich myšlenkami. Hauschka 

uvádí, že díky zapracování kvásku chléb 
prochází vzdušným živlem. Tito lidé mys-
leli a jednali jako jeden velký organismus. 
Tento druh myšlení můžeme zaznamenat 
ve středověké Evropě, kdy se ještě jed-
notlivec cítil, a byl, součástí rodiny, kmene 
i národa. První zlom Hauschka zazname-
nává v 15. a 16. století. Chléb se oddělil ze 
své návaznosti na chleby minulé, jelikož 
se začaly používat kvasnice. Stejně tak 
člověk ve svém vědomí nabývá více a více 
sebevědomí. Zpřetrhávají se rodinné vaz-
by. Začíná se rozvíjet věda, přivlastňování 
si přírody a člověk se čím dál více spoléhá 
jen sám na sebe. Postupně přichází člověk, 
který „má málo času a někam pospíchá“, 
myslí a posuzuje vše jen ze svého já 
pohledu. Ruku v ruce s tím samozřejmě 
jí i chleba „k obrazu svému“. Chléb rychle 
vyrobený stroji. Chléb zadělaný droždím, 
u kterého se čas kynutí (zralosti) čím dál 
více zkracuje. 

Rudolf Hauschka popisuje, že dnešní 
člověk je člověk svobodný, svobodný na 
„fyzicko-materiální“ úrovni. V konzumaci 
chleba se to projevuje tak, že máme na 
výběr kaše, müsli, velkoprůmyslový chléb 
a v prodejnách zdravé výživy i kváskový 
chléb. Pro další vývoj, který už se začíná 
projevovat, je potřeba rozvíjet duchov-
ní postoj. Dovolte mi v závěru Rudolfa 
Hauschku citovat:  „Takový charakter vědo-
mí však také vyžaduje svůj chléb. Lidé mají 
v budoucnu vším, čemu se doposud nauči-
li, rozšířit své vědomí, poté co ho doposud 
zúžili až k sebevědomí na onen bod svého 
vlastního Já. Nemůžeme však zvolat: Zpět 
k přírodě!, a znovu se vrátit zpět k přírodě, 
nýbrž je třeba hledat nové cesty.“

Propojena s přírodou se nechávám na 
maringotce unášet inspirací a výsledkem 
jsou následující recepty.“

Speciální
příloha

o chlebu
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Živý chléb

Živá strava
Vitariánem se nazývá člověk, který jí jen 
čerstvou (živou) stravu. Tepelně upravenou pak 
maximálně do 45 °C. Proč se tudíž neinspirovat 
a nezískat další zkušenosti? Hlavní zásadou této 
stravy je zachování praviny tak, jak nám ji na-
bízí Matka příroda. Enzymy, které jsou důležité 
k trávení, se ničí tepelnou úpravou nad 50 °C. 
Na jednu stranu si je tělo umí vyráb� samo, na 
druhou stranu se však musí více namáhat a 
zbyt�ně vyčerpávat svou živní energii. Pro 
je důležité obohatit svůj jídelníček čerstvou stra-
vou. Pokud jako první sousto přijímáme tepelně 
upravenou stravu, naše tělo vyvolá poplach bílým 
krvinkám a ty reagují, jako kdyby tělu hrozilo 
nebezp�í, které je přeba zlikvidovat. Pokud 
však první sousto našeho jídla je „živé“ (li¨ 
salátu, mrkev atd.), tělo nevyvolá žádný poplach 
a op� si zachovává svou živní energii. Je 
zajímavé, že některé národy podávají jako hlavní 
chod saláty. Při vaření tudíž doporučuji čerstvou 
zeleninu, kterou právě krájíme, uzobávat a nedo-
čkavým strávníkům také nabídnout.

●● 200 g žita
●● 200 g pohanky kroupy
●● 100 g slunečnicových semínek
●● 50 g lněných semínek

●● 20 g máku
●● ½ lžičky nera�nované soli
●● 1/3 lžičky kmínu
●● 4 kuličky koriandru

Po�up:
 >  1. den večer: Žito přes noc namočíme do vody.
 >  2. den ráno: Vodu z žita slijeme, dáme do mísy  

a zakryjeme utěrkou tak, aby v míse byla tma.
 >  3.–4. den: Žito začne klíčit. Nezapomeňte1–2x denně zrno propláchnout.
 >  5. den ráno: Žito s klíčkem o velikosti zrna (klíček je maximálně 2–3x větší než zrno) 

propláchneme, vložíme do velké zavařovací sklenice a zalijeme vodou.
 >  6.–9. den ráno: Vodu vyměníme. Slitou vodu můžeme přes den popíjet, je plná enzymů. 

S oblibou ji nazývám česká kombucha, jemně perlí.
 > 8. den ráno: Namočíme pohanku kroupu na 12 hodin.
 >  8. den večer: Vodu z pohanky slijeme a v sítu pohanku důkladně pod tekoucí vodou  

propláchneme. V momentě, kdy se odplaví všechna slizovitá tekutina, vložíme pohanku  
do mísy, zakryjeme utěrkou a necháme klíčit 24 hodin, během kterých pohanku  
nezapomeneme 1–2x propláchnout.

 > 9. den ráno: Namočíme semínka na 12 hodin.
 > 9. den večer máme vše připravené a jdeme vyrábět placky:

 › Zvlášť rozmixujeme žito (bez vody), pohanku, semínka s kořením  
(koření roztlučeme v hmoždíři) a solí.
 › Vše smícháme a můžeme naposledy rozmixovat. Dle potřeby přidáme živou vodu z žita. 
 › Pokud je vzniklé těsto příliš řídké, vmícháme 1–2 lžíce psylia.
 › Těsto rozetřeme na pečicí papír do 0,5cm vrstvy. Tvary placek volíme podle své fantazie. 
Pro zachování všech enzymů sušíme při teplotě nepřesahující 50 °C. Například na sítu 
nad kamny na dřevo, na sítu, které připevníme na radiátor nebo v sušičce na ovoce.
 › Vyschlé placky se samy od pečicího papíru oddělí.
 › Skladujeme v papírovém pytlíku v chladu a suchu. Sníme do 2 měsíců.
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1.  Naklíčené žito.

2. Naklíčené žito máčíme 4 dny ve vodě.

3. Roztíráme hotové těsto na pečicí papír.

4. Sušíme placky.

1
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Založení bezlepkového kvásku

1.  Kvásek uchováváme v lednici překrytý látkou nebo víčkem s dírkami.

2. Sušený kvásek.

3. Zkažený kvásek.

●● 400 g hladké mouky z rýže natural
●● 1 g žitného kvásku – viz recept na �  . 23
●● teplá voda

Po� up:
1.  První den Smícháme 100 g mouky s 1 g žitného kvásku a s teplou vodou.

Vymícháme konzistenci hořčice a necháme 24 hodin kvasit. Teplota 18–25 °C.
2.  Druhý den Smícháme 100 g mouky s 1 g vykvašeného rýžového kvásku z 1.dne. A necháme 24 hodin kvasit.
3.  Třetí den Smícháme 100 g mouky s 1 g vykvašeného rýžového kvásku z 2.dne. A necháme 24 hodin kvasit.
4.  …a můžeme pokračovat, kolikrát chceme! Čím vícekrát, tím více snížíme stopy lepku v kvásku!...
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Uchování kvásku
Rýžový kvásek uchováváme ve skleně-
né nebo keramické nádobce v lednici 
překryté plátýnkem nebo víčkem s dírkami. 
A jednou za 4 až 6 dnů kvásek tzv. oživíme 
neboli zakrmíme. Nebo kvásek usušíme. 
Kvásek rozprostřeme na pečicí papír a 
dáme vyschnout na topení (teplota do 
45 °C). Uskladníme v suchém a chladném 
špajzu ve skleničce s proděravěným víčkem 
(ne v lednici). Sušený kvásek nám vydrží 
měsíce. Před použitím ho aktivujeme. Vsy-
peme do čerstvě namleté hladké mouky 
z rýže natural (min. 100 g), zalijeme teplou 
vodou a vymícháme konzistenci hořčice. 
Necháme na teple (18–25 °C) 8 hodin.

Zakrmení kvásku a pečení
Maximálně do 6 dnů je potřeba kvásek 
v lednici obnovit. Nejlépe 4. den. Vyndáme 
kvásek z lednice, odebereme 1 čajovou 
lžičku, kterou smícháme s čerstvě 

namletou hladkou moukou z rýže natural 
a teplou vodou. Vymícháme konzistenci 
hořčice (viz foto), necháme při pokojové 
teplotě 8 hodin kvasit a vrátíme nazpět 
do lednice, kde nám vydrží dalších 6 dnů. 
Po odebrání čajové lžičky zbylý kvásek 
můžeme použít na pečení. Pokud zrovna 
nepečeme, tak ho vyhodíme, aby nedošlo 
k záměnám. Množství kvásku uchovaného 
v lednici určíme dle potřeby pečení. Pama-
tujme, že na 500 g mouky na jeden chléb 
jsou zapotřebí 4 vrchovaté lžíce kvásku 
z lednice.

Jak poznám, že je kvásek špatný?
Poznáme to na vůni. Kvásek nevoní nakysle, 
spíše zasmrádá jako dlouho nevynesený 
odpadkový koš. Nebo se na povrchu kvásku 
objeví zelený povlak. Pokud je na kvásku 
jen seschlá tvrdá kůra, je v pořádku. Kvásek 
zakrmíme a pokud vykvasí, je jisté, že žije a 
můžeme péct.

Kvásek se zkazil
Pokud se stalo, že rýžový kvásek není 
k použití, prvně doporučuji vědět o někom, 
kdo si ho také pěstuje. Tím získáme nejen 
kvalitní kvásek, ušetříme si práci, ale tím, že 
je vícekrát zakrmený, obsahuje nepatrnou 
homeopatickou dávkou lepku. Pro ty, co 
drží striktní bezlepkovou dietu, doporučuji 
kvásek odebírat od celiatiků, kteří také 
pečou z kvásku a musí striktně dodržovat 
všechna pravidla bez lepku.

Odjíždíme na dovolenou
Kvásek dáme do opatrovnictví blízké 
osobě (stejně jako své zvířecí přátele) a 
nebo víme, kdo nám kvásek poskytne po 
příjezdu.

Péct a množit kvásek 
můžeme každý den!
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Bez mlýnku takto:
●●  hladká mouka z bílé rýže



Základní  
receptura  
bezlepkového 
chleba

Co je třeba před pečením vědět?
Jde o velmi podrobný návod, ke kterému se 
můžete vracet při pečení všech uvedených 
receptů. Těsto budeme takzvaně dvakrát 
zadělávat a dvakrát ho necháme vykvasit = 
dvě fáze, na rozdíl od pečení v první části 
kuchařky.

V první fázi jde o namnožení kvásku. Ve 
druhé o kynutí chleba a následném pečení.

V druhé fázi zaděláme těsto se všemi ingre-
diencemi a necháváme kynout ve formách 
na pečení. Hlídáme čas a teplotu!

Bezlepkové pečivo napařujeme a v závěru 
dopékáme v troubě. Tím si zajistíme vláčné 
nedrobivé pečivo i s malou kůrkou.

Časové naplánování
Následující receptura nabízí začít se 
zaděláním těsta ráno a péct večer ve stejný 
den. Pokud však máme v lednici uchováno 
dostatečné množství rýžového kvásku (na 
1 chléb 4 polévkové lžíce), můžeme I. fázi 
– namnožení kvásku, přeskočit. Časově si 
můžeme naplánovat pečení dle své potře-
by, jen si dobře odpočítáme čas.

Pečeme méně a ča�ěji
Kváskové pečivo, čistě z bezlepkových 
mouk pečeme častěji v malém množství. 
Nikoliv do zásoby jako jsme zvyklí u kvás-
kového chleba z žita. Pečivo bez lepku 
vysycháním ztrácí svou pružnost, tvrdne 
a drolí se, kdežto pečivo ze špaldy či žita 
vysychá i tvrdne mnohem déle a nedrolí 
se díky lepku.

Základní pojidla tě�a bez lepku
Hladká mouka z pohanky kroupy nebo 
z kulatozrnné rýže natural. Jedna z těchto 
mouk tvoří poloviční množství těsta 
naslano.

Nadýchano� tě�a
Kváskový chléb z bezlepkových mouk se 
nejvíce zvedne, když kvasíme kombinaci 
hladké pohankové mouky s hladkou mou-
kou z rýže natural, bez přidání jakýchkoliv 
semínek. Bezlepkový kvásek není tak 
silný jako žitný, tudíž jakákoliv zátěž navíc 
(semínka, ořechy, atd.), je na vzhledu vidět, 
chleba vykvasí (proces proběhne), ale moc 
se nezvedne.

Na�avení �ouby
Při dopékání kváskového pečiva pečeme 
v předem vyhřáté troubě bez cirkulace 
vzduchu. Tudíž i ta nejméně moderní trou-
ba je vyhovující.

107106



129128

Jak jinak bez lepku i bez kvásku?

Po�up při pečení z bio droždí:
1.  Bio droždím nahradíme rýžový kvásek ve všech receptech výše.
2. Na výběr máme sušené bio droždí i čerstvou kostku v bio kvalitě.
3.  Droždí aktivujeme v teplé vodě s agávovým sirupem nebo medem. V půl hrnku  

teplé vody rozpustíme půl lžičky agávového sirupu nebo medu. Vmícháme droždí  
a necháme cca 10 minut aktivovat. Jakmile se budou na povrchu objevovat načechrané 
obláčky, můžeme vše zapracovat do těsta.

4.  Aktivované droždí použijeme v receptech místo rýžového kvásku a navíc přidáme 1 lžíci 
kvalitního jablečného octa (1 lžíce na cca 500 g mouky). Ocet udělá těsto kompaktnější 
a minimalizuje vůni droždí. Dobu kynutí zkrátíme z 6 hodin na cca 2 hodiny a nemusíme 
hlídat změnu teplot. Těsto kyne v teple, na okně, u topení či u kamen. 

5. Po vykynutí můžeme napařovat dle receptur a dopékat v troubě.

Co drží těsto naslano pohromadě?
1  Čerstvě semletá pohanková mouka
•	 u chlebů a housek tvoří minimálně  
1/3 z celého množství tÅta
•	 u palačinek a různých placek tvoří  
minimálně ½ z celého množství tÅta
•	 u slaných tyček, krekrů tvoří  
minimálně ½ z celého množství tÅta
•	 + 30 g hladké mouky ze sladké rýže či rýže na 
sushi nebo celá semínka lnu (příprava níže).

2  Čerstvě semletá kulatozrnná rýže natural
•	 u chlebů a housek tvoří minimálně ½ z ce-
lého množství tÅta. U palačinek a různých 
placek tvoří minimálně ½ z celého množství 
tÅta + 30 g hladké mouky ze sladké rýže 
nebo rýže na sushi.
•	 U slaných tyček, krekrů tvoří minimálně 
½ z celého množství tÅta + 50 g hladké 
mouky ze sladké rýže nebo rýže na sushi 
a len (příprava níže).

3 Voda
 Čerstvě naml�é mouky zaděláváme vždy teplou 
vodou, tím mouky lépe vodu nasají a více projeví 
svou lepivost.

4  Napařování
 I napařováním se dostává vlhkost do tÅta, tím se 
udržuje jeho pružnost a tÅto nepraská. Pokud 
chleba p�eme v troubě po celou dobu p�ení, 
mouka se příliš vysušuje, tím se dostává do svého 
původního Ðpkého stavu a p�ivo praská.

Lněné semínko
Přidáváme do tÅta s droždím, do tÅta na slané 
tyčky či krekry. Do kváskového p�iva není přeba 
len dávat, jelikož má pak kvásek více práce tÅto 
zvednout při kynutí. Pokud však do kváskového 
chleba dáváme jakákoliv semínka, len můžeme 
také zařadit, ale počítáme s tím, že chléb nebude 
tolik nadýchaný.

Použití lněného semínka
Přidáváme v suchém stavu nejčastěji do tÅta na 
chléb a housky (z droždí či kvásku). Len zalijeme 
vařící vodou tak, aby byl akorát ponořen. Nºháme 
15 minut bobtnat a vlažný můžeme zapracovat do 
tÅta zadělané bez droždí i kvásku. Nameleme len 
na mlýnku na mák, zalijeme vařící vodou a ne-

cháme 15 minut bobtnat. Vlažné přidáme 
do tÅta zadělané bez droždí i kvásku.
Len můžeme zakoupit buď tmavě 
hnědý nebo zlatý (žlutý). 
V pojivové funkci tÅta mezi 
nimi není rozdíl. Pokud 
nºhceme, aby se barva 
tÅta lnem změni-
la, použijeme len 
zlatý (často jde spíš 
o moučníky). Pokud 
nºhceme, aby d�i 
semínka z chleba 
vyloupávaly, do-
poručuji zlatý len 
semlít na mlýnku 
na mák.

A:  Zakoupit sušený bio bezlepkový kvásek na jedno použití
B:  Péct z bio droždí
C:  Péct méně načechrané housky jen s kypřicím práškem bez fosfátů
D:  Přejít z pečiva ve formě chlebů na placky, které nepotřebují kypřidlo žádné

Pokud nechcete nebo nemůžete přijmout ani homeopatickou dávku lepku z rýžového 
kvásku dle receptury v této kuchařce, máte možnosti:



Kváskově 
bez lepku
na� adko

Těsto zaděláváme rýžovým kváskem – 
výroba na �  . 105.

Kváskové těsto nasladko kvasí jen jednou. 
Zaděláme těsto z bezlepkové mouky 
s rýžovým kváskem, sladem či sirupem a 
rovnou ochucujeme (koření, sušené ovoce, 
sezónní ovoce). Plníme do formy, nechává-
me kynout v teple (25–35 °C) cca 3–4 hodi-
ny. A pečeme nebo napařujeme.

Ze zadělaného těsta nasladko neodebíráme 
kvásek na příští pečení. Na pečení nasladko 
i naslano používáme stejný kvásek. První 
založení kvásku najdeme na �  . 105. Kvásek 
si udržujeme stejně jako v I. fázi pečení 
chleba, postup najdeme na �  . 109.

Moučníky skvěle drží i bez použití vajec a 
škrobu díky čerstvě namleté pohankové 
mouce a mouce z kulatozrnné rýže natural, 
které tvoří vždy minimálně ½ těsta. 
Dále dobře pomůže menší množství 
lnu a mouka ze sladké rýže nebo 
rýže na výrobu sushi.

Pečivo sladíme slady, sirupy, sušeným 
ovocem nebo domácím medem. Dobře 
ochutí i karamel.

Pečeme v troubě bez cirkulace vzduchu, 
teplo jde ze shora a ze zdola trouby. 
Vykynuté těsto vkládáme do předem 
rozpálené trouby, tím nespadne. Během 
pečení snižujeme teplotu, jako kdybychom 
pekli v peci na dřevo.

Pečeme v keramických nebo skleněných 
formách, v mísách či mističkách.

131130
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Dvoubarevná 
kvásková bábovka

Kynutí
Teplota kynutí
Jelikož sladké p� ivo není denním chlebem, 
nezatěžujeme si v tomto případě hlavu hlídáním 
dvou různých tepl  jako u kváskového bezlep-
kového p� iva výše. Pokud však chceme, tak i při 
p� ení nasladko můžeme v polovině času kynutí 
změnit tepl u z 20–25 °C na 30–35 °C. Osobně 
nº hávám tÅ to kynout v zimě u topení či kamen 
a v létě na parap� u za oknem, kam svítí slunce. 
Jde o tepl u mezi 25–35 °C. 

Doba kynutí
Jelikož přidáváme na množství tÅ ta více kvásku 
než ve variantě naslano, doba kynutí se tím 
úměrně zkracuje na cca 3–4 hodiny. 
Pokud p� eme kváskové tÅ to plné sušeného 
ovoce, ořº hů či semínek, počítáme s tím, že tÅ to 
tolik nenakyne, tudíž na vzhledu bod vykynutí 
nepoznáme. A tak hlídáme dobu kynutí, v hor-
kém létě a velkém teple 3 hodiny, při nižších 
tepl ách 4 hodiny.

Jak docílit krásně nadýchaného moučníku?
Pr o, aby bylo kváskové tÅ to krásně nadýchané, 
op�  platí pravidlo jako při p� ení naslano, co 
nejméně tÅ to zatěžovat semínky, oříšky, sušeným 
ovocem. Rýžový kvásek nemá takovou sílu jako 
žitný či špaldový. Příkladem je tento rº ept.
Dále u kvásku záleží na tepl ě i tlaku ovzduší. 
Osobně se domnívám, že na kvásek působí fáze 

mÅ íce i to, v jaké jsme rozpoložení, 
jak pÐ chickém tak fyzickém, 

případně pro koho p� ivo 
připravujeme.

1. Napařování.

Těsto:
●● 150 g hladké pohankové mouky
●● 150 g hladké mouky z kulatozrnné rýže
●●  1 lžíce bio slunečnicového oleje na pečení 
nebo 1 lžička ghí (přepuštěné máslo)
●● 3 lžíce rýžového kvásku (z lednice)
●●  3 lžíce rýžového sirupu 
(nebo 2 lžíce agávového sirupu)

Vanilková část:
●● 1 lžíce agávového sirupu
●●  1 lžička najemno nastrouhané 
bio citrónové kůry

●●  2 špetky vanilkového prášku 
(čistě rozemletý lusk)
●● ¼ lžičky mleté skořice
●● špetka kurkumy

Čokoládová část:
●● 1 lžička bio kakaa
●● 1 lžíce datlového sirupu
●●  1 lžíce bio slunečnicového oleje na pečení 
nebo 1 lžička ghí (přepuštěné máslo)
●● špetka mleté skořice
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Po� up:
1.  Nameleme nahladko obiloviny.
2. Přidáme k mouce kvásek, sirup, olej nebo ghí a teplou vodu. Vymícháme konzistenci hořčice.
3. Těsto rozdělíme do dvou misek a do každé přimícháme dané ingredience.
4. Bábovkovou formu vymažeme a vysypeme strouhaným kokosem nebo sezamem.
5. Těsto vlijeme do formy v libovolném pořadí.
6.  Formu s těstem necháme na teplém místě kynout při teplotě mezi 25–35 °C, zhruba 

3–4 hodiny. V momentě, kdy je forma zaplněná, dáme napařovat.
7.  Formu s vykynutým těstem vložíme do hrnce, na jehož dnu máme látku, zalijeme předem 

svařenou vodou do poloviční výšky formy a napařujeme 45 minut.
8.  Po napaření necháme bábovku vychladnout mimo 

hrnec ve formě a pak vyklopíme.
9.  Spotřebujeme do týdne. Uchováváme 

v ošatce (s nerovným povrchem) 
překryté utěrkou.

1 l

1. Napařování.

Bez mlýnku takto:

●●  hladká pohanková mouka

●● hladká mouka z bílé rýže
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Jahodová buchta

Hustota těsta
Hust a tÅ ta z bezlepkových mouk je celkově 
řidší jak do trouby, tak i na páru než při p� ení 
z lepkovými obilovinami v první části kuchařky.
P řebujeme více vlhkosti, aby tÅ to lepilo a 
drželo pohromadě.
Husté lité tÅ to připravujeme na p� ení na páře 
nebo při p� ení s ovocem, které pustí vodu. 
Řídké lité tÅ to připravujeme na p� ení v troubě 
v případě, že p� eme buchtu bez ovoce nebo víme 
že ovoce pustí minimum vody. Během p� ení se 
voda v tÅ tě vysuší.

Co místo drobenky?
Doporučuji koláč nebo buchtu na závěr polít 
sladem. Slad teplem rychle karamelizuje, udělá 
sladkou krustu, ale může se připálit, pr o jím 
buchtu poléváme 10 minut před koncem p� ení.
Dobrá drobenka: Opražíme na suché pánvi 
½ hrnku kukuřičné polohrubé mouky. Do vy-
chladlé opražené mouky přidáme 1 lžíci ghí 
(přepuštěné máslo), na masovém mlýnku 
uml� é rozinky (150 g), ml� ou skořici či bio 
citrónovou kůru. Rukama propracujeme 
a dle p řeby přidáme mouku nebo ghí. 
Rozdrobíme na buchtu.

●● 200 g hladké mouky z bílé rýže
●● 150 g hladké mouky z jáhel
●● 30 g hladké mouky ze sladké rýže
●● 4 lžíce rýžového kvásku (z lednice)
●● 4 lžíce rýžového sirupu 
●● 2 lžíce agávového sirupu

●● 80 g loupaných mandlí
●●  ¼ lžičky vanilkového prášku 
(jemně rozemletý lusk)
●● 3 špetky mleté skořice
●●  sezónní ovoce (jahody, třešně, rybíz, 
borůvky, ostružiny, maliny), v zimě doma 
zmrazené nebo zavařené bez bílého cukru

Po� up:
1.  Obiloviny nameleme na hladkou mouku.
2.  Loupané mandle zalijeme převařenou vodou tak, aby byly ponořené 

a ručním mixérem rozmixujeme do hladkého krému. Přidáme agávový sirup, 
vanilku a skořici a krátce rozmixujeme.

3.  K moukám přidáme mandlovou kaši, sirup a kvásek. 
Přidáváme teplou vodu dle potřeby. Vymícháme husté lité těsto.

4. Vymažeme formu olejem a vysypeme hrubou moukou.
5.  Vlijeme těsto do formy, poklademe na ně ovoce 

a dáme do tepla (25–35 °C) kynout, na cca 3–4 hodiny. 
6.  Koláč vložíme do předem vyhřáté trouby na 180 °C na prvních 5 minut, 

pak teplotu snížíme na 150 °C a pečeme dalších 40 minut.
7.  Deset minut před koncem pečení můžeme povrch koláče polít rýžovým 

či kukuřičným sladem a zapéct. Slad vytvoří sladkou krustu nebo 
se vsákne do buchty, záleží na tom, kolik šťávy pustilo ovoce.
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Bez mlýnku takto:

●●  hladká mouka z bílé rýže
●● hladká kukuřičná mouka
●● kukuřičná polenta
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i bez lepku
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Špenátový koláč

Sójové výrobky
Už Asiaté si byli vědomi faktu, že špatně uvařené 
sójové boby nebo mouka z nich, jsou velmi těžce 
stravitelné. Sójové boby tudíž upravují. Číňané na 
produkt tÇ u a sójové omáčky, Japonci na miso 
pasty a IndonÒ ané na tempeh. Tempeh jsou 
sojové boby s ušlº htilou plísní a díky tomu obsa-
hují kvalitní vitamín B 12, na který je zap řebí 
mysl�  hlavně u veg� ariánů. MUDr. Michaela 
Šimková, doktorka čínské medicíny v Českých Bu-
dějovicích, mne seznámila se zajímavou studií. 
Zji  ̈ilo se, že tÇ u a tempeh jsou dobře stravitelné 
jak pro Číňany a Japonce, tak i pro nás. Ale náš 
m� abolismus si nedokáže vzít tolik výživných 
látek jako třeba m� abolismus Japonců. Zkrátka, 
já si to vysv� luji tak, že naši předci nebyli 
zvyklí tuto p ravinu tolik konzumovat, a tak ji 
nemáme takzvaně „v krvi“. Naši předci získávali 
kvalitní bílkoviny a tuky například z konopných 
semínek a jídel z konopí. Najděme tedy vyvážený 
kompromis a jděme na to nejen rozumem, ale 
i svou intuicí.
Jinak před sojovou moukou a výrobků z ní chci 
varovat. Je pro naše tělo téměř n� travitelná a 
zatěžuje tak organismus. A sojové mléko, to velmi 
často vyvolává alergie. Proč ho však nenahradit 
lahodnými obilnými nebo ořº hovými mléky. 
(Informace z kuchařky „Víme, co jíme – 
Vědomé vaření“)

Těsto:
●● 1 bílé tofu natural (cca 200 g)
●● ½ hrnku hladké pohankové mouky 
●●  ¼ hrnku hladké mouky 
z bílé nebo sushi rýže
●● ¼ hrnku hladké jáhlové mouky
●●  4 lžíce bio slunečnicového 
nebo olivového oleje na pečení
●● 1 lžíce kvalitního jablečného octa
●● 8 lžic vlažné vody

●● ½ lžičky nera� nované soli 
Náplň: 
●● 400 g mraženého špenátu
●● 3–4 lžíce kukuřičné mouky
●● 50 g neloupaného sezamu
●● 1 cibule
●● 1 česnek
●●  2 lžíce bio slunečnicového oleje 
na pečení a smažení
●● ½ lžičky nera� nované soli

Po� up:
 Těsto
1. Nameleme obiloviny na hladkou mouku.
2.  Tofu nastrouháme najemno. Přidáme ostatní ingredience 

a vše propracujeme ve vláčné těsto. Necháme 1 hodinu odpočívat.
3.  Na plech s pečicím papírem rozprostřeme těsto rukama nebo mezi dvěma pečicími papíry 

vyválíme do kulatého tvaru. Můžeme zvolit jeden velký koláč nebo více menších.

Náplň
1.  Na oleji osmažíme najemno pokrájenou cibuli. V polovině smažení přidáme 

plátky česneku a zaprášíme 3 lžícemi kukuřičné mouky. Chvilku smažíme.
2. Do osmažené směsi vmícháme špenát, osolíme a pod pokličkou dusíme 15 minut.
3.  Na závěr můžeme směs dohustit lžící kukuřičné mouky. Směs je kaše, která nepouští vodu.
4. Na rozprostřené těsto vložíme špenátovou náplň.
5.  Sezam na suché pánvi jemně opražíme a nameleme na mlýnku na mák. 

Tímto jemným a lahodným práškem posypeme povrch koláče.
6.  Dáme péct do vyhřáté trouby na 150 °C a pečeme 40–45 minut. 
7.  Jelikož jde o vydatný pokrm, pro dobré trávení přikusujeme napařenou a kvašenou zeleninu.
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Bez mlýnku takto:

●●  hladká pohanková 

mouka

●●  hladká mouka 

z bílé rýže
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