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PUDING S CHIA SEMENI 
SESTAVINE: 
 3 dcl vode, ovsenega, kokosovega ali mandljevega 

napitka (mleka) 
 2 manjši ali 1 velika banana 
 6 žlic chia semen                                                                      
 2 žlici presnega kakava v prahu 
 3 žlice namočenih rozin     
 Ščepec burbonske vanilije 
 Ščepec himalajske soli 
 Nekaj kapljic limete 
 
PRIPRAVA: 
1. Chia semena namočite v vodi ali mleku vsaj za 60 

minut. 
2. V kuhinjski mešalnik (blender ali katerikoli stoječi) 

damo banane, kakav,  
3. rozine in vse ostale sestavine in mešamo toliko 

časa, da dobimo gladki puding. 
4. Vse skupaj prelijemo v skodelice, okrasimo z goji 

jagodami in cvetnim prahom. 
5. Postavite vsaj za nekaj ur v hladilnik. 
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JAFFA POMARANČNE REZINE 

 

PRIPRAVA: 
 Vse sestavine za dno zmeljite v 

blenderju ali sesekljalniku, da dobite 
povezano čvrsto maso. Razporedite jo v 
stekleno posodo. 

 Prav tako v sesekljalnik ali blender 
vržete sestavine za zgornjo plast, da 
dobite gladko maso. Razporedite jo po 
osnovi. 

 Na koncu po vrhu dodajte še naribano 
skorjico in vse skupaj postavite čez noč 
v hladilnik. SPREMENI.SE, studio za dobro počutje, www.spremeni.se 

SESTAVINE ZA DNO: 

 1/2 skodelice namočenih 
mandljev 

 1/2 skodelice namočenih 
orehov 

 1 žlica lanenih semen 

 1/4 skodelice presnega 
kakava v prahu 

 1/2 skodelice kokosove 
moke (opcijsko) 

 ščepec himalajske soli 

 10 datljev 

 1 žlica rožičeve moke 

 
 

 
 

SESTAVINE ZA VRHNJO 
PLAST: 

 2 skodelici indijskih 
oreščkov 

 4 žlice presnega kakava v 
prahu 

 sok 2 stisnjenih 
pomaranč 

 naribano skorjico 1 
pomaranče 

 4 žlice kokosovega olja 

 
 

 

 



PISANE PRESNE KROGLICE 
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SESTAVINE : 

 oreščki (katerikoli, lahko mešani) 

 Presni kakav v prahu 

 Suho sadje (datlji, marelice, fige) 

 Kakavovo maslo ali kokosovo olje 

 Superživila 

 
PRIPRAVA: 
 
1. Oreščke namočite vsaj za nekaj ur, lahko pa tudi 

čez noč 
2. Zmeljite najprej datlje oz. suho sadje in v 

blender dodajte oreščke 
3. Dodajte presni kakav in maščobo 
4. Vse skupaj meljete toliko časa, da dobite gladko 

in lepljivo zmes 
5. Oblikujete v kroglice in jih po želji povaljate v 

kokosovi moki 

 
 

 

 



PRESNA TORTA 
 

SESTAVINE ZA DNO: 
2 skodelici datljev, ki jih namočite za eno uro 
2 skodelici orehov 
1 žlica kokosovega olja 

 Vse skupaj zmeljete v blenderju in daste na dno pekača. Postavite za 10 minut v 
hladilnik. 

SESTAVINE ZA PRVO PLAST: 
2 skodelici indijskih oreščkov 
nekaj žlic kokosovega musa 
pol skodelice kokosovega mleka 
žlica rožiča v prahu 
2 žlici mandljevega masla 
3 žlice presnega kakava v prahu 

 Vse skupaj zmešajte v blenderju, po potrebi sladkajte s presnim agavinim sirupom ali 
yacoon sirupom 

SESTAVINE ZA ZGORNJO PLAST: 
2 zrela avokada 
2 žlici kokosovega olja 
2 žlici presnega kakava v prahu 
2 žlici agavinega ali yacoon sirupa (lahko tudi več, če želite bolj sladko) 

 Vse skupaj zmešate v blenderju in naložite na spodnji dve plasti. 
 Vse skupaj posujete s kokosovo moko, lahko tudi s čim drugim (mandlji ali kaj 

podobnega). 
Na sliki lahko vidite tudi borovničevo in malinino torto, kjer lahko čokoladno plast 

zamenjate s sadno plastjo. Ali pa po želji torto samo okrasite s sadjem. 
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PRALINEJI IZ HOKAIDO BUČE 

SESTAVINE 

 1,5 skodelice bučnega pireja 

 Pol skodelice kokosovega olja 

 Ščepec kardamona 

 2 žlici presnega kakava v prahu 

 Pol skodelice kakavovega masla 

 Sladilo po želji – datljev sirup 

 

PRIPRAVA: 

1. Bučo skuhamo, ohladimo in naredimo pire 

2. V blender damo pire, kokosovo olje in začimbe 

3. Nad paro stopimo kakavovo maslo 

4. Dodamo presni kakav v prahu in sladimo 

5. Bučino maso dajte v modelčke (kakršnekoli) in 
postavite za nekaj časa v hladilnik 

6. S čokolado jih prelijete šele po tem, ko ste jih 
vzeli iz hladilnika, nato pa jih ponovno za 
nekaj časa postavite v hladilnik 
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KOKOSOVE REZINE 
SESTAVINE: 
 ZA DNO: 

1 skodelice mandljev (namočenih) 
1 skodelica datljev 

 ZA KOKOSOV NADEV: 
2 skodelici indijskih oreščkov 
2 skodelici datljev 
1 skodelica kokosove moke 
1/2 skodelice vode 
sok ene limete 
pol žličke vanilije v prahu 

PRIPRAVA: 
1. V mešalniku zmešajte sestavine za 

osnovo in jo razporedite na dno 
posode debeline 0,5 do 1 cm 

2. Vse sestavine razen kokosove moke 
zmešate v mešalniku. Oko ročno 
vmešate v maso na koncu in jo 
razporedite po osnovi. Po vrhu 
potresite malce kakava v prahu in 
kokosovo moko 
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PRESNA PREKMURSKA 
GIBANICA 

SESTAVINE za DNO: 

 100 g lešnikov ali mandljev 
100 g datljev 
Vse skupaj malce namočite in zmeljete. Naložite v stekleno 
posodo cca 20 cm x 10 cm velikosti. 

 SESTAVINE za SKUTIN NADEV: 
300 g indijskih oreščkov ali makadamija oreščkov 
malo vanilije 
sok ene limete 
Oreščke namočite za nekaj ure, odcedite in skupaj z ostalima 
dvema sestavinama dobro zmeljemo in premešamo. 

 SESTAVINE za OREHOV nadev: 
200 g orehov 
100 g datljev 
sok ene limete ali pol limone 
Oreščke namočite za nekaj ure, odcedite in skupaj z ostalima 
dvema sestavinama dobro zmeljemo in premešamo. 

 SESTAVINE za MAKOV NADEV: 
200 g maka 
100 g datljev 
sok ene limete ali pol limone 
Mak zmeljemo v kavnem mlinčku in skupaj z ostalima 
dvema sestavinama dobro zmeljemo in premešamo. 

 SESTAVINE za JABOLČNI NADEV: 
500 g jabolk 
cimet 
sok ene limete ali pol limone 
Jabolka naribamo in zmešamo z ostalima dvema 
sestavinama. 
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V stekleno posodo, kjer smo že naredili dno začnemo nalagati plasti, in 
sicer prvo prvo polovico makovega nadeva, sledi polovica skutinega, 
orehovega in jabolčnega nadeva. Drugo polovico makovega nadev 
enakomerno potresemo po jabolčnem nadevu nato pa s prsti previdno 
oblikujemo v gladko plast, enako ponovimo s skutinim in orehovim 
nadevom ter zaključimo z jabolčnim nadevom. Da se vam nadevi ne bi 
dvigovali ali odstopali, ga lahko oblikujete na peki papirju in ga že 
oblikovanega v celem kosu naložite v posodo. 
Če so vam nadevi premalo sladki, jih lahko sladite s kokosovim nektarjem 
ali bio agavinim sirupom. Sama imam raje malce bolj osvežilno 
prekmursko gibanico. 

 

 



TORTA IZ SLADKEGA KROMPIRJA 
SESTAVINE ZA DNO: 
 1 skodelica kokosove moke 

 1 skodelica kuhane ajdove kaše 

 1/2 skodelice lanenih semen 

 3/4 skodelice namočenih datljev 

 ščepec himalajske soli 

 1 žlica cimeta 

SESTAVINE ZA PRVO PLAST: 
 1 skodelice kokosove moke 

 1 skuhan sladki krompir 

 1/4 skodelice kokosove vode 

 1/2 skodelice kokosovega olja ali kokosovega musa (lahko 
kombinacija obeh) 

 sladilo po potrebi (agavin ali datljev sirup) 

 ščepec soli 

 malo vanilijevega ekstrakta ali vanilije v prahu 

 malo cimeta in res ščepec  ingverja v prahu 

SESTAVINE ZA ZGORNJO PLAST: 
 2 skodelici malin (svežih ali zamrznjenih) 

 1 skodelice brusnic 

 sladilo po potrebi 

 2 žlici kokosovega olja 
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Za DNO vse sestavine zmeljite v blenderju in jih položite 
v modeli za torto ali stekleno posodo. Dobro razporedite 
in pritisnite, da bo masa čvrsta. Odložite v hladilnik. 
 
Za SREDNJO plast skupaj zblendate vse sestavine, da 
dobite lepo gladko maso, ki ne sme biti pretekoča. Masa 
pride kar gosta, še bolj se bo zgostila, ko jo boste enkrat 
postavili v hladilnik. Lepo razmažite po prvi plasti v 
posodi ali modelu. Vse skupaj postavite v hladilnik. 
 
Na koncu zblendate maline, brusnice in kokosovo olje 
ter po potrebi sladite. Vse skupaj lepo razporedite po 
prvih dveh plasteh. V hladilnik za eno noč. 

 

 



PRESNA ČOKO ROLADA 
SESTAVINE: 
 1 skodelica datljev (po želji lahko tudi 

drugo suho sadje npr. marelice, suhe 
slive ipd.) 
2 žlici presnega kakava 
1 žlička spiruline 
2 žlici kokosovega olja 
1 žlička maccachina (ali mace) 
1 žlica kokosove moke 
 

PRIPRAVA: 
1. Vse sestavine zmešate v blenderju (ali 

sesekljalniku ali multipraktiku, kjer 
vam je najlažje), da dobite gladko, 
lepljivo maso. 
Na krožnik dajte prozorno folijo in 
maso razporedite na njo. S pomočjo 
folije jo zvijte v rolado. 

2. Za nekaj ur postavite v hladilnik in 
razrežite na poljubne kose. Zraven 
lahko postrežete jagodičevje, ki ga pred 
tem segrejete. 
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ZELENA PISTACIJA SKUŠNJAVA 

PRIPRAVA 

1. Vse sestavine zmešajte v blenderju, da 
dobite gladko maso. Maso razporedite v 
želene modelčke. Postavite za nekaj časa v 
hladilnik. 
Vmes naredite čokolado ali stopite 
kupljeno čokolado (naj seveda vsebuje čim 
višji procent kakava) 

2. Če boste čokolado naredili sami, nad paro 
stopite kakavovo maslo, dodajte nekaj žlic 
presnega kakava v prahu in po želji sladite 
(mesquite). 

3. Iz hladilnika vzemite model z maso in 
kolačke dajte ven iz modela. Sama imam 
tak model, da sem čokolado potem zlila v 
model in kolačke dala nazaj v model, da se 
je čokolada sama prelila po njih. Vse 
skupaj ponovno postavite v hladilnik vsaj 
za nekaj ur. 
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SESTAVINE: 
 
  200 g pistacij 
  50 g indijskih oreščkov 
  Ščepec kardamona 
  Žlica limetinega soka 
  Žlica kokosovega olja 

 



ČOKOLADNE KOCKE Z VRTNICO 

SESTAVINE ZA DNO: 
datlji, oreščki, mandljevo maslo 

 
SESTAVINE ZA SREDNJO 

PLAST: 
indijski oreščki 
presni kakav v prahu 
rožičeva moka 
kokosova moka 
kokosovo mleko 
kakavovo maslo 
po potrebi malo kokosovega 
nektarja ali agavinega sirupa ali 
yacoon sirupa 

 
SESTAVINE ZA ČOKOLADNI 

PRELIV: 
presni kakav v prahu 
kakavovo maslo 
sladilo po potrebi 

Vrtnični posip 
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PRIPRAVA: 
 
1. Sestavine za vsako plast posebej zmiksate v blenderju in jih 
nalagate v stekleno posodo.  
2. Na koncu segrejete kakav in kakavovo maslo nad paro in ga 
prelijete čez pecivo. 
3. Za cca 10 minut postavite v hladilnik, potem pa še v 
nestrjeno čokolado z nožem začrtajte črte, saj se vam bo v 
nasprotnem primeru, če boste pustili, da se čokolada 
popolnoma strdi, zgornja plast lomila. Okus bo še vedno 
božanski, videz pa mogoče ne tako zelo. 

 



PRESNA ČOKOLADNA IN 
MAKOVA POTICA 
 SESTAVINE ZUNANJA PLAST: 

150 g mletih orehov 
2 skodelici datljev 
2 žlici kokosove maščobe 

 NADEV ZA ČOKOLADNO POTICO: 
2 skodelici kokosove moke 
2 žlici presnega kakava v prahu 
2 žlici mace (opcijsko) 
Vse skupaj povežete s kokosovo vodo ali 
kokosovim mlekom (lahko tudi riževim) 

 NADEV ZA MAKOVO POTICO: 
2 skodelici maka 
3 žlice acai jagod v prahu 
Vse skupaj povežete s kokosovo vodo ali 
kokosovim mlekom (lahko tudi riževim) 
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PRIPRAVA: 
 
1. Skupaj zmeljite orehe, datlje in kokosovo 
maščobo, da se med seboj vse sestavine povežejo. 
2. Naložite vse skupaj na prozorno folijo, debelina 
naj bo nekje 50 – 80 mm. 
3. Skupaj zmeljite in povežite še sestavine za 
nadev, ter jih zložite na prvo plast na folijo. 
4. Vse skupaj oblikujte v rolado, pomagajte si s 
folijo in postavite za nekaj ur v hladilnik. 
 

 



PRESNI TOBLERONE 

PRIPRAVA: 
1. Kokosovo moko zmeljemo čim bolj na 

drobno, dodamo stopljeno kakavovo 
maslo, presni kakav, kokosov nektar ali 
2 žlici medu in vse skupaj premešamo v 
blenderju. Na koncu dodamo še indijske 
oreščke, ki jih ne zmeljete čisto v moko, 
temveč jih pustite še v majhnih koščkih. 
Vse skupaj ročno premešate. 

2. Maso zlijete v stekleno posodo ali 
silikonski model, ki naj bo kvadratne 
oblike, da boste kasneje lahko narezali 
kvadratne kocke. Začrtajte kocke takoj 
preden položite posodo v hladilnik za 
nekaj ur, tako boste dobili lepe kocke. 
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SESTAVINE: 
100 g kokosove moke 
50 g kakavovega masla 
2 žlici presnega kakava v prahu 
malo medu ali kokosovega nektarja 
indijski oreščki 
 

 



PRESNA LEŠNIKOVA KREMA 

SESTAVINE:  

 1 skodelica praženih 
lešnikov 

 1/4 skodelice yacoon sirupa 
ali bio agavinega sirupa 

 1/4 skodelice lešnikovega, 
mandljevega ali kokosovega 
mleka 

 2 žlici presnega kakava 
pol žličke burbonske 
vanilije ali malo vanilijeve 
esence 

 ščepec himalajske soli 
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PRIPRAVA: 
Najprej v blenderju zmeljete lešnike, potem pa 
postopoma dodate vse ostale sestavine in 
mešate z blenderjem kar nekaj minut, tako da 
nastane gladka zmes. Gladka zmes nastane šele 
po res več kot 5 minutah, zato ne obupajte. 

 



PRESNI SLADOLED 

SESTAVINE: 

 Kokosovo mleko (polnomastno) ali kozji 
ali ovčji jogurt 

 Sadje, ki ga daste v zmrzovalnik 

 Chia semena 

 Namesto sadja lahko naredite tudi 
čokoladni okus. V tem primeru uporabite 
banano in presni kakav 

 

PRIPRAVA: 

 Vse sestavine zmešate v blenderju in za 
nekaj časa postavite v skrinjo 
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Prijetno sladkanje! 

V letu 2016 vam 
želim lahkotne, a 
korenite 
spremembe, 
zdravo sladkanje in 
čim več 
ustvarjalnosti! 
 
Hvala, da ste! 
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