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RAW PERNÍČKY 
 
Tyhle fantastické RAW perníčky dělám již několikátým rokem a pořád jsem z nich 
unešená. Už jen proto, že nejde o kuličky, které jsou u nepečeného cukroví 

nejčastější😊 Perníčky jsou hodně kořeněné, úžasně voňavé a z těsta si můžete 

vykrajovat libovolné tvary. Já loni dělala hvězdičky a skoro jsem je nestačila nafotit, 

jak rychle mizely z podnosu😊 

 

 
 
 
Co budete potřebovat: 

• 300 g sezamového semínka nejlépe neloupaného 
• 4 polévkové lžíce RAW kakaového prášku nebo vašeho oblíbeného kakaa 
• 200 g datlí nebo rovnou datlové pasty 
• 15 g perníkového koření (kupte nějaké kvalitní, které máte odzkoušené) 
• 10 g mleté skořice  

 
 
 
 
 
 

https://www.vitalvibe.eu/cs/kakaove-produkty/242-kakaovy-prasek-bio.html?affid=12491
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Postup: 
1) Nejprve si datle namočte do vlažné vody, aby se vám později lépe mixovaly, 

Pokud máte pastu, máte ulehčenou práci      . Všechny ostatní ingredience 

vložte do mixéru a mixujte, dokud nevznikne hladké těsto. Já mám raději, když 
je těsto hrubší a jednotlivé ingredience jsou rozpoznatelné, nicméně jemnější 

těsto lépe drží a snáze se z něj vykrajuje. Je to ale na vás, co je vám bližší😊 

K němu pak přidejte datle a znovu dostatečně promixujte.  
 

2) Těsto si vyklopte na pečící papír nebo potravinovou folii a přikryjte ještě zhora. 
Mezi dvěma papíry pak vyválejte placku silnou přibližně 5-8mm. 
 

3) Připravte si vykrajovátka, která se vám hodí a vykrajujte perníčky. Ty pak dejte 
do lednice ztuhnout a lehce poprašte skořicí nebo moučkovým cukrem. 
 

4) Perníčky uchovávejte v lednici a jednotlivé vrsty si v krabici raději proložte 
pečícím papírem, aby se vám neslepily. 
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NEPEČENÉ LINECKÉ SLEPOVANÉ CUKROVÍ 
 

Divíte se, že jde nepéct i tohle cukroví? Ale jistě😊 Pokud milujete klasiku, ale 

nemáte času nazbyt, zkuste nepečenou verzi lineckého, kterou si jistě zamilujete😊 

 
Co budete potřebovat: 

• 1 hrnek namletého kokosu  
• 1 lžičku kokosového tuku  
• 2 lžíce citrónové šťávy 
• ½ lžičky citronové kůru namleté na prášek 
• 1,5 hrnku mletých mandlí na jemno 
• 6 lžic sirupu z agáve 
• 2 lžičky drcené vanilky 
• 1/2 lžičky jedlé sody 
• Vykrajovátka 

 

 
Zdroj: archiv redakce 

Postup: 
1) Mandle namelte najemno v mixéru nebo v mlýnky na maso. Přidejte 

k nim všechny ostatní sypké ingredience a promíchejte.  
 

2) Do promíchané směsi nalijte agáve sirup, kokosový tuk a citronovou 
šťávu a vypracujte jemné vláčné těsto. 

 

3) Rozválejte těsto mezi dvěma pečícími papíry na 3-5mm silnou placku a 
vykrajujte oblíbené tvary, část plnou, část s otvorem uprostřed. 
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4) Plné a děravé části slepujte k sobě oblíbenou marmeládou, posypte 
moučkovým cukrem nebo pocákejte čokoládou. Plnit můžete také 
vanilkovým krémem nebo Nutelou.  
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KOKOSOVÉ PUSINKY 
Další voňavé a chuťově nebesky lahodné cukroví. Můžete z těsta tvarovat i kuličky, 

ale já mám ráda rozmanitost tvarů na vánočním podnose       

 
Co budete potřebovat: 

• 5 lžic mletého kokosu 
• 4 lžíce agáve sirupu 
• 1 velká hodně zralá hruška (pokud máte tvrdou, ani to raději nezkoušejte) 
• 1 hrnek strouhaného kokosu 

Zdroj: 
archiv  

 

Postup: 
1) Kokos rozmixujte na lepivou a voňavou hmotu, přidejte zralou oloupanou 

hrušku bez jádřinců a agáve sirup. V mixéru vytvořte lepivé těsto, ze kterého 
tvarujte kuličky nebo špičky, popř. tvarujte lžičkou přímo na plech. 
 

2) Pusinky je potřeba usušit v troubě do 50 stupňů nebo ideálně v sušičce. 
 

3) Kokosky by po usušené měly být zvenčí křupavé, ale uvnitř měkké a lahodné. 
Ozdobte je čokoládovou polevou. 
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MAKOVÉ KULIČKY 
 
Jako poslední cukroví jsem sice zařadila právě kuličky, ale tyhle jsou opravdu 

výjimečné       Pokud můžete mák v jakékoli podobě, tyhle kuličky si okamžitě 

zamilujete.  
 
Co budete potřebovat: 
 

• Hrnek mletého máku 

• Nemletý mák na ozdobení 

• Hrnek strouhaného kokosu 

• 0,5 – 1 hrnek namočených datlí nebo agáve sirup (dle toho, jak chcete mít 
kuličky sladké) 

 
Postup: 

1) Na mlýnku nameleme mák a kokos.  
 

2) Vložíme do mixéru a mixujeme, dokud nezačne kokos i mák pouštět tuk a 
hmota se začne lepit a vonět.  
 

3) Poté přidáme do mixéru namočené datle bez pecky nebo přilijeme agáve sirup 
a osladíme podle své chuti.  
 

4) Hmota by měla být dostatečně hustá a lepivá, aby šly tvarovat kuličky. Ty 
můžeme ještě obalit v kokosu nebo v nemletém máku. 

 


