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Pohánková kaša s ovocím 

Čokoládová špaldová kaša 

Malinová krupicová kaša  

Jablkovo-škoricová pohánková kaša 

Ryžová kaša s hroznom 

Pšenová kaša s kakaom a slivkou  

Jogurtová ovsená kaša 

Ryžová kaša s mangom  

Kuskusová kaša s kakaom  

Krémová ovsená kaša s arašidovým 

maslom 

 

Recepty

BEZLEPKOVÉ RECEPTY 

TIPY BEZ LEPKU 

TIPY BEZ LAKTÓZY



Recept na 1 porciu 
Ingrediencie:  

Pohánková kaša s ovocím 

[ 
200 ml mlieka (bez laktózy: rastlinné) 

1/2 lyžice medu 
[ 

1/2 lyžičky škorice 

[ 

[ 

35 g pohánkovej kaše (zn.Ravita/Nomina) 

Ovocie podľa chuti  
                    

Tip:  

Kašu stačí 
zaliať 

 horúcou vodou. 

Bezlepkový 
recept! 

  

Mlieko necháme zovrieť, pridáme med a škoricu. 
Postupne primiešavame pohánkovú kašu a 
varíme do zhustnutia. Môžeme podávať s 
čerstvým ovocím podľa chuti.

čučoriedky, broskyne, marhule 
                    



okoládová špaldová kaša 

Recept na 1 porciu 

200 ml mlieka (bez laktózy: rastlinné) 

Ingrediencie:  

40 g špaldovej krupice 
(bezlepková variánta: ryžová krupica) 

1/2 lyžice medu 
10 g  horkej čokolády (min.70%)  

Postup:  
Ovocie podľa chuti: nektarínka, černice 

Č

Mlieko necháme zovrieť, pridáme med a  
 nakrájanú horkú čokoládu.Postupne primiešame 
špaldovú krupicu a varíme do zhustnutia. 
Môžeme podávať s čerstvým ovocím podľa chuti.



Malinová krupicová kaša 

Bezlepkový 
recept! 

 Ingrediencie: 
Recept na 1 porciu 

20g mrazených malín 
30g ryžovej krupice 

1/2 lyžice medu 

Ovocie podľa chuti: černice 

Postup: 

200ml mlieka (bez laktózy: rastlinné) 

Mlieko necháme zovrieť, vmiešame roztlačené 
maliny,  ryžovú krupicu a med. Prevaríme a 
nakoniec dozdobíme ovocím podľa chuti.  



Recept na 1 porciu 

1 väčšie jablko 
30g pohánkovej kaše (Zn. Ravita/Nomina) 
1 lyžička kokosového  cukru (voliteľné) 

Ovocie podľa chuti: maliny 

Postup: 

200ml mlieka 
(bez laktózy: rastlinné) 

Mlieko necháme zovrieť, 
vmiešame 1/2 nadrobno 
nastrúhaného jablka, 
škoricu, kokosový cukor, 
pohánkovú kašu a 
prevaríme.  Nakoniec 
dozdobíme malinami, 
zvyšnou polovicou 
jablka, mandľovými 
lupienkami, arašidovým 
maslom a môžeme 
podávať! 

Bezl
epk

ový
 

rece
pt!

 

1/2 hrste mandľových lupienkov 
1/2 lyžice arašidového masla  
 

  1 lyžička škorice 

Jablkovo-škoricová 
pohánková kaša  Ingrediencie: 



Recept na 1 porciu 

1/2 popučeného banánu 
30g ryžovej kaše 
(Zn. Ravita/Nomina) 
1 lyžička ľanových semiačok 
Ovocie podľa chuti: 
 1/2 banánu, hrozn,  maliny  

Postup: 
200ml mlieka 
(bez laktózy: rastlinné) 

Zohrejeme si mlieko, 
pridáme polovicu 
rozpučeného banánu, 
ryžovú kašu a za 
stáleho miešania 
prevaríme. Podávame 
s hroznom, ktoré sa k 
ryžovej kaši veľmi hodí, 
s malinami a banánom. 
Na záver posypeme 
ľanovými semiačkami. 
Dobrú chuť! Ryžová kaša 

s hroznom  

 Ingrediencie: 

Bezlepkový 
recept! 



35g pšenovej kaše 
(Zn. Ravita/Nomina) 

200ml mlieka 
(bez laktózy: rastlinné) 

Mlieko necháme zovrieť, 
vmiešame kakao, 
postupne pšenovú kašu 
a dosladíme kokosovým 
cukrom. Kašu prevaríme 
a môžeme servírovať. 
Ozdobíme slivkou, 
malinami a na záver 
pridáme oriešky. Dobrú 
chuť! 

 Ingrediencie: 

Pšenová kaša 
s kakaom 
a slivkou 

Recept na 1 porciu 
Postup: 

1 lyžička kokosového cukru 
1 lyžička kvalitného kakaa 
1/2 hrste mandlí 
Ovocie podľa chuti: 
slivka, čierne maliny 
                  



Recept na 1 porciu 

150 g gréckeho bieleho jogurtu 
alebo jogurt bez laktózy 
1/2 lyžice medu 
Ovocie podľa chuti: banán, jablko, černice 

Postup: 

60 g ovsených vločiek 
bez lepku: bezlepkové, pohánkové, ryžové  vločky 

Ovsené vločky 
povaríme vo 
vode alebo ich 
môžeme iba 
zaliať vriacou 
vodou a počkáme 
kým napučia. 
Primiešame 
jogurt, med, 
pridáme 
nakrájané ovocie 
podľa chuti. 
Dobrú chuť! 

Jogurtová ovsená 
kaša  Ingrediencie: 



Malinová krupicová kaša Bezlepkový
recept! 

 Ingrediencie: 
Recept na 1 porciu 

50 g ryžových vločiek 
1 lyžička medu 

1 lyžička škorice 
1/2 manga 

Postup: 

200ml mlieka (bez laktózy: rastlinné) 

Mlieko necháme zovrieť,pridáme vločky, škoricu, med 
a prevaríme do zmäknutia. Servírujeme s mangom, 
mandľovým maslom a ľanovými semiačkami.  

1 lyžica mandľového masla 

1 lyžička ľanových semiačok 

Ryžová kaša s mangom  



 Ingrediencie: 
Recept na 1 porciu 

30 g kuskusu (bez lepku:  quinoa) 
1 lyžička medu 

1 lyžička kakaa 1/2 banánu 
čučoriedky

Postup: 

150 ml mlieka (bez laktózy: rastlinné) 

Mlieko necháme zovrieť,pridáme kuskus, kakao, med 
a poriadne prevaríme. Podávame s čučoriedkami, 
banánom a mandľovým maslom.  

1 lyžička mandľového masla 

Ovocie podľa chuti: 

Kuskusová kaša s kakaom  



35g ovsených vločiek  
(bez lepku: bezlepkové,  
pohánkové, ryžové vločky) 

150ml mlieka 
(bez laktózy: rastlinné) 

Mlieko necháme zovrieť, 
vmiešame ovsené 
vločky, kokosový cukor, 
1/2 lyžice arašidového 
masla  a prevaríme. 
Servírujeme s banánom 
a čiernymi malinami. Na 
záver pridáme zvyšok 
arašidového masla. 

 Ingrediencie: 

Krémová ovsená 
kaša s arašidovým 

maslom

Recept na 1 porciu 

Postup: 

1 lyžička kokosového cukru 

1 lyžica arašidového masla

Ovocie podľa chuti: 
1/2 banánu, čierne maliny 
                  



 Dobrú 
chuť


