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SLADKOSTI ŽIVLJENJA - NUTELLA ZVITKI

Nutella Zvitki
SLADKOSTI ŽIVLJENJA

Nekoč v davnih časih se je rodila Nutella. Postala je kraljica vseh kraljic in baje tako škodljiva zdravju. Menimo, da je vsaka stvar v prekomernih
količinah škodljiva za telo. A v zmernih količinah in za posebne priložnosti
ima čisto poseben čar. Zvitki Nutella... Še si jih bomo privoščili.
35-in4u0t

N A K U P O VA L N I
SEZNAM

m

•

Listnato testo

•

1 žlica masla

•

8 žlic Nutelle (ali več)

•

1 žlica rjavega sladkorja

•

okoli 10 grobo zmletih lešnikov (ali
več)

N AV O D I L A
1.

Recept je enostaven, saj le razvaljate listnato testo (mi smo uporabili tistega iz Hoferja). Prerežete ga na

2.

Na eno izmed polovic potrosite zmlete lešnike (lahko tudi mandlje).

3.

Polovico, ki je samo premazana z Nutello preložite na drugo polovico. Stramici naj se stikata tam, kjer
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pol ter vsako polovico premažete z Niutello.

je Nutella.
4.

Vzdolž testa narežete približno 1.5cm široke trakce. Pride jih okoli 10. Vklopite pečico na 180 stopinj.

5.

Vsak trakec primete z obema rokama ter ga sučete, dokler ne nastane takšna lepa čokoladna spirala.
Trakec nato le zvijete v polžka.

6.

Ko so polžki pripravljeni, jih odložite v pekač, ki je obložen s peki papirjem. Če želite hrustljavo skorjico
premažete vak polžek z maslom in potrosite z rjavim sladkorjem. Pečete približno 20min oz. dokler ne
dobijo zlate skorjice..
SLADKOSTI ŽIVLJENJA - NUTELLA ZVITKI
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Čokokokice
SLADKOSTI ŽIVLJENJA

60i-n7u0t
m

Ko se ti zalušta čokolade, čeprav je iz zdravstvenih razlogov ne bi smel.
A kljub temu veš, da se svet ne bo končal, če se tu in tam malo pregrešiš,
narediš pa tole čarovnijo. Njam njam!
N A K U P O VA L N I
SEZNAM
•

1 paket kokic za v mikrovalovno

•

100g čokolade

•

1/2 žličke soli

N AV O D I L A

TEŽAVNOSTNA STOPNJA
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1.

Kokice dajte v mikrovalovno pečico za 3min. Ko so kokice gotove, jih posolite z 1/4 žličke soli.

2.

Čokolado, ki ste ji dodali 1/4 žličke soli, stopite na rahlem ognju.

3.

Čez kokice, ki ste jih vsuli na peki papir prelijte stopljeno čokolado.

4.

Vse skupaj dobro premešajte in počakajte približno 1h, da se čokolada strdi.

SLADKOSTI ŽIVLJENJA - ČOKOKOKICE

SLADKOSTI ŽIVLJENJA - ČOKOKOKICE
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SLADKOSTI ŽIVLJENJA - LAVA TORTICA ZA 2

Lava tortica za 2
SLADKOSTI ŽIVLJENJA

Kot ste verjetno že opazili smo veliki ljubitelji čokolade in enostavnih
ter hitro pripravljenih sladic. Ko pade “cukr“ je Lava tortica ena izmed naših
najljubših sladic. Enostavno morate jo poskusiti.
20-in3u0t
m

N A K U P O VA L N I
SEZNAM
•

50g temne čokolade narezane na

•

večje koščke

1/4 čajne žličke vanilijevega
ekstrakta

•

50g masla

•

25g moke

•

2 manjši jajci

•

nekaj masla za premaz ramekinov

N AV O D I L A

1.

Z maslom premažite oba modelčka (ramekin) in ju postavit ena pekač

2.

Na rahlem ognju stopite čokolado in maslo. Pazite, da se ne zažge ter zmes redno mešajte. Ko se celot

3.

Vklopite pečico na 200 stopinj.

4.

Ohlajeno čokoladno mešanico vlijte v posodo, kjer ji boste vmešali preostale sestavine. Mi smo za to

TEŽAVNOSTNA STOPNJA

na zmes stopi, jo dajte na stran, da se ohladi (15min).

uporabili električni mešalnik. Čokoladni mešanici primešajte sladkor, nato jajci. Ko so jajci lepo vmeša
ni v zmes dodajte še vanilijev ekstrat. Na koncu pa ji dodajte še moko.
5.

Maso vlijte v oba modelčka. In jih pečete približno 10-12min. Ker se vsaka pečica obnaša po svoje je
po 12 minutah dobro preveriti, kaj se dogaja v pečici. Mi običajno preverimo kar s prstom tako, da čisto
na rahlo preverimo kakšna je tortica na vrhu. Če čutite, da je še preveč tekoče pod skorjico, jo pečite še
par minut.
SLADKOSTI ŽIVLJENJA - LAVA TORTICA ZA 2
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Čokoladni maﬁni

SLADKOSTI ŽIVLJENJA

0
60m-in9ut

Mafini so klasika in nikoli ne bodo šli iz mode ;) Iz sestavin iz tega recepta pride
nekaj več kot 12 mafinov. Prijetno sladkanje vam želimo!

N A K U P O VA L N I
SEZNAM
•

95g večnamenske bele moke

•

1/4 žličke soli

•

80ml repičnega olja

•

42g nesladkanega kakav v prahu

•

2 veliki jajci (sobna temparatura)

•

2 žlički vanilijevega ekstrakta

•

3/4 žličke pecilnega praška

•

100g sladkorja

•

120ml pinjenca(sobna tempera-

•

1/2 žličke sode bikarbone

•

100g rjavega sladkorja

tura)

N AV O D I L A
1.

Vključite pečico na 175 stopinj ter obložite pekač s papirčki za mafine.

2.

V večji skledi zmešate moko, pecilni prašek, sodo bikarbono ter sol. V srednji posodi pa zmešate jajca,

oba sladkorja, vanilijev ekstrakt ter olje dokler zmes ne postane gladka.
3.

Polovico mokrih sestavin nato vlijete v suhe sestavine. Prilijete še polovico pinjenca. Nežno zmešajte in

enako storite s preostalo polovico sestavin. Nikar pa ne mešajte preveč. Masa bo redka, nikar se ne ustrašite.
4.

Napolnite papirčke za mafine, a le do polovice. Pecite okoli 20min ali dokler zobotrebec, ki ste ga zapičili

v sredino mafina ne ostane suh.
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SLADKOSTI ŽIVLJENJA - ČOKOLADNI MAFINI

TEŽAVNOSTNA STOPNJA
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9

10

SLADKOSTI ŽIVLJENJA - ČOKOLADNI GANACHE

SLADKOSTI ŽIVLJENJA

Čar te sladice je, da vse tri sestavine daste v ponev in jih ob konstantnem mešanju stopite na rahlem ognju. Ohladite do željene konsistence.
Čokoladni ganache lahkonanesete na najljubše mafine ali torte.

60-in9u0t
m

TEŽAVNOSTNA STOPNJA

Čokoladni ganaš
N A K U P O VA L N I
SEZNAM

•

140g jedilne čokolade(mi smo
uporabili Manner čokolado)

•

160ml smetane za stepanje

•

ščepec soli
SLADKOSTI ŽIVLJENJA - ČOKOLADNI GANACHE
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SLADKOSTI ŽIVLJENJA - KIKIRIKIJEVI PIŠKOTI
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Kikirikijevi piškoti

SLADKOSTI ŽIVLJENJA

Puhasti kolački, odlični za ob nesladkani čaj ali kavo....

30i-n4u5t
m

N A K U P O VA L N I
SEZNAM
•

100g presejane moke

•

1 jajce

•

•

6 žličk kikirijevega masla

•

pol žličke prave vanilije

•

2 veliki zlici masla(sobna tempe-

•

pol žličke pecilnega praška

ratura)

•

70g rjavega sladkorja

2 žlici sladkorja za sladkorni
plašček

N AV O D I L A

1.

V skledi stepemo navadno in kikirikijevo maslo, toliko da postane zmes gladka. Dodamo rjavi sladkor in
stepamo dokler se sladkor ne poveže z maslom. Dodamo jajce in vanilijo ter miksamo dokler sestavine
ne postanejo kremaste.
Z rokami oblikujemo več manjših kroglic, ki jih povaljamo v navadnem sladkorju. Kroglice nekoliko

TEŽAVNOSTNA STOPNJA

2.

odmaknjene ena od druge postavimo na peki papir.
3.

Pečico segrejmo na 180 stopinj in pečemo 12min oz. tako dolgo da ne postanejo robovi piškotkov rahlo
rjavkasti in povrhnjica začne pokati.

SLADKOSTI ŽIVLJENJA - KIKIRIKIJEVI PIŠKOTI
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SLADKOSTI ŽIVLJENJA - OVSENI PIŠKOTI

Ovseni piškoti

SLADKOSTI ŽIVLJENJA

So brez dodanih sladkorjev in narejeni iz samo petih sestavin: sadje
(banana, jabolko), ovseni kosmiči, kokosova moka, mandlji ter velikooo
ljubezni. Piškotki so odlična izbira, ne samo za vegane, pač pa tudi za vse
sladkosnedneže. Nom nom!
20-in3u0t
m

N A K U P O VA L N I
SEZNAM
•

cca.100g ovsenih kosmičev

•

3 manjše zrele banane

•

1 jabolko

•

kokosova moka

•

mleti ali grobo sesekljani mandlji
(po želji)

1.

V posodi z vilico zmehčajte banane, in primešajte kokosovo moko ter ovsene kosmiče.

2.

Iz polovične mase oblikujte približno 8 piškotkov ter jih položite na pekač obložen s peki papirjem.

3.

V drugo polovico mase naribajte jabolko in maso prav tako oblikujte v piškotke.

4.

Piškotke pečete 15min na 170°C.

5.

Če se masa premalo poveže, ji dodajte še kakšno banano. Naj vas ne skrbi, če bodo piškotki po peki

TEŽAVNOSTNA STOPNJA

N AV O D I L A

mehki, takšni pač so, zaradi banane ODLIČNO!

SLADKOSTI ŽIVLJENJA - OVSENI PIŠKOTI
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Limonin kolač

SLADKOSTI ŽIVLJENJA

60nut

mi

Fantastična sladica. Osvežilna in odlična za vse priložnosti.

N A K U P O VA L N I
SEZNAM
•

2 3/4 skodelice večnamenske bele

•

3 žlice makovih semen

•

1/2 skodelice limoninega soka

moke

•

3/4 skodelice zmehčanega masla

•

2 žlici bio limonine lupine

•

1 čajna žlička pecilnega praška

•

2 skodelici sladkorja

•

1/4 skodelice repičnega olja

•

1/2 žličke sode bikarbone

•

4 velika jajca

•

1 skodelica kisle smetane

•

i čajna žličke soli

•

2 žlički vanilijevega ekstrakta

N AV O D I L A

1.

Pečico segrejemo na 175 °C. V veliki skledi zmešamo skupaj moko, pecilni prašek, sodo bikarbono, sol

ter makova semena.
2.

Z mikserjem zmešamo maslo in sladkor, tako dolgo da masa postane penasta in rahla. Nato vmešamo

jajca ter vanilijo. POčasi vmešamo limonin sok ter lupino in olje.
3.

V mokro zmes postopoma dodajamo suhe sestavine ter miksamo dokler se zmes ne poveže.

4.

Pekač namastimo z oljem ali maslom ter obložimo s plastjo moke. Vlijemo zmes v pekač.

5.

Pečemo 45-55 min, pokrijemo s folijo, da se ne zapeče preveč ter pečemo dodatnih 5-10min. Hladimo

cca. 30min.
6.

16

Za glazuro zmešamo sladkor ter limonin sok ter z njim prelijemo ohlajen kolač.

SLADKOSTI ŽIVLJENJA - LIMONIN KOLAČ

TEŽAVNOSTNA STOPNJA
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Limonin šarkelj

z roza sladkorno glazuro
SLADKOSTI ŽIVLJENJA

0
60m-in9ut

Ves čas nas je skrbelo, da bo šarkelj presuh, saj smo običajno v takšne sladice dodajali kislo smetano ali jogurt. Kako smo se motili… Seveda je tako kot vse biskvitne
sladice, še boljši naslednji dan. In jaaa počakal je do naslednjega dne in jaaa vreden
je vsakega greha.

SLADKOSTI ŽIVLJENJA -LIMONIN ŠARKELJ
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N A K U P O VA L N I
SEZNAM
•

Sestavine za šarkelj:

•

1 srednje velika limona(sok in

•

2 žlici krušnih drobtin brez glutena

•

200g bele pirine moke

•

280ml ovsenega mleka

•

100g bele koruzne moke

•

30g grobo nasekljane pistacije

•

150g kokosovega sladkorja

•

Sestavine za glazuro:

•

100g masla brez laktoze

•

125g sladkorja v prahu

•

3 žličke pecilnega praška

•

2 žlici limoninega soka

lupina)

•

1/4 čajne žličke naravnega rdečega
barvila

N AV O D I L A
1.

Za šarkelj najprej namastimo pekač. Mi smo uporabili silikonskega namenjenega za šarklje. Seveda lah-

ko uporabimo tudi navaden pekač, le bolj bomo morali spremljati oz. prilagajati čas peke. Običajno preverimo čas
peke z zobotrebcem, ki ga zabodemo v biskvit/šarklej. Če je zobotrebec, ki ga potegnete iz biskvita čist, je biskvit
pečen.
2.

Pekač nato obložimo z krušnimi drobtinami. Prepričajmo se, da z drobtinami prekrijemo celotno površi-

no pekača, da se šarkelj ne prilepi nanj.
3.

V majhni ponvici stopimo maslo in ga malce ohladimo.

4.

V veliki posodo zmešamo suhe sestavine - obe moki, pecilni prašek in kokosov sladkor.

5.

V suhe sestavine dodamo stopljeno maslo, ovseno mleko, limonin sok ter lupino in jih s kuhalnico rahlo

zmešamo, le toliko, da povežemo vse v enotno zmes.
6.

Tako pripravljeno maso zlijemo v pekač in pečemo na 190 stopinjah približno 35min. Vse je seveda odvi-

sno od pečice.
7.

Ko je šarkelj pečen, ga vzamemo iz pečice ter hladimo približno 15min.

8.

Za glazuro zmešamo vse sestavine. Prepričamo se, da je masa dovolj gosta, da ostane na šarklju.
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