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      Sinice v kuchyni 
Recepty na pokrmy s čerstvou spirulinou 
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Úvod 

Spirulina (latinsky Arthrospira maxima) je modro-zelená vláknitá sinice (cyanobakterie), která 

přirozeně roste v teplých slaných jezerech s vysokým obsahem uhličitanů v některých oblastech 

střední Afriky (Chad) a latinské Ameriky (Mexiko). Zde je spirulina tradičně sklízena, sušena 

na slunci a využívána při přípravě pokrmů. Pro některé místní komunity představuje významný 

zdroj bílkovin a dalších živin. Nejstarší písemné zmínky o její konzumaci pocházejí již z devátého 

století.  

Spirulina obsahuje velmi kvalitní rostlinné bílkoviny s obsahem všech esenciálních 

aminokyselin, dále vitaminy, omega-3 mastné kyseliny, minerální látky (hořčík, vápník, železo, 

zinek), antioxidanty (fykocyanin, tokoferol, betakaroten, fenoly), atd. Provedené studie ukázaly 

na řadu zdravotních benefitů pravidelné konzumace spiruliny, například snížení hladiny 

cholesterolu v krvi [1-3], snížení hladiny krevních cukrů [4,5], dále protizánětlivou aktivitu [3,6], 

utlumení projevů alergií [7,8], snížení tělesné nadváhy [9-11] a snížení tlaku [12].  

Od 60. let 20. století se postupně rozvíjela průmyslová produkce spiruliny využívající 

pěstování v uměle vybudovaných systémech s částečně kontrolovanými podmínkami. Díky tomu 

je dnes sušená biomasa spiruliny běžně dostupná v obchodní síti jako doplněk stravy ve formě 

prášku, nebo slisovaná do tablet.  

Na rozdíl od sušené spiruliny má čerstvá spirulina celou řadu výhod. Proces sušení totiž 

významně snižuje výživovou kvalitu spiruliny, především obsah vitaminů, nenasycených 

mastných kyselin a antioxidantů. Kromě výživové hodnoty je také velký rozdíl v senzorických 

vlastnostech, především v chuti a vůni – zatímco čerstvá spirulina má neutrální chuť i vůni a 

jemnou a hladkou strukturu, sušená spirulina má rybí zápach a nahořklou chuti. Možnostmi 

využití čerství biomasy tohoto vodního fotosyntetizujícího mikroorganismu v lidské výživě se 

zabýval jeden z projektů Programu Strategie AV 21 - Voda pro život. Během prováděných testů 

bylo potvrzeno, že čerstvá biomasa má vyšší výživovou hodnotu, příjemnější chuť a vůni 

v porovnání se sušenou a hlavně, že její použití v lidské výživě je z mikrobiologického hlediska 

bezpečné. Věříme, že brzy bude i čerstvá biomasa spiruliny dostupná pro běžného spotřebitele v 

ČR. 

Čerstvá spirulina je průmyslově nezpracovaná potravina, ke které nejsou přidána žádná 

aditiva ani konzervační látky – poté, co je v kontrolovaných podmínkách vypěstována 

v uzavřeném fotobioreaktoru, je pouze zfiltrována přes jemné síto a promyta pitnou vodou. 

Výsledkem je měkká pasta, kterou je potřeba uchovávat v lednici nebo zmrazit. Při uchovávání 

v lednici je doba trvanlivosti zhruba 7 dní. Krátká trvanlivost je jedinou nevýhodou čerstvé 

spiruliny oproti sušené. Po zmrazení a rozmrazení dojde k mírné změně konzistence spirulinové 

pasty a bude o něco řidší, než byla v čerstvém stavu. Na to je nutné brát ohled při použití 

rozmrazené spiruliny v některých receptech, ve kterých je důležitá konzistence (například krém 

na slepování makronek, ganache a jiné polevy, cheesecake) a přizpůsobit tak recept například 

mírným zvýšením množství některé ze sypkých složek.  



2 
 

Vzhledem k neutrální chuti a vůni čerstvé spiruliny a jemné textuře se nabízí celá řada 

možného využití a zakomponování do potravin. Pro zachování všech výživových hodnot je 

nejlepší variantou přidat čerstvou spirulinu do té části pokrmu, která neprochází tepelnou 

úpravou (případně až ve fázi, kdy je produkt zchladlý na pokojovou teplotu a už nebude docházet 

k dalšímu zahřívání), tedy například do pomazánek, zálivek, studených polévek, smoothie, kaší, 

krémů atd. Vyvarovat bychom se měli pouze přímému míchání čerstvé spiruliny s velmi kyselými 

potravinami (například ocet nebo citronová šťáva), protože v takovém případě může dojít 

k poškození modrého barviva fykocyaninu a změně barevného odstínu. Několik nápadů 

a základních receptů je uvedeno na následujících stránkách, ale fantazii se v tomto případě 

opravdu meze nekladou :-) 

Věříme, že čerstvá spirulina se brzy stane běžnou součástí našeho jídelníčku se všemi 

zdravotními benefity, které přináší, s radostí a kulinářským zážitkem! 

 

Simona Lucáková, Irena Brányiková (autorky) 

 ÚCHP AV ČR, v.v.i.  

Prosinec 2022 
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Guacamole  

 
2 porce 

 

5 minut 

Univerzální dip k pečivu, zelenině i masu 
 

SUROVINY 

 1 ks zralé avokádo 

 1 malý stroužek česneku 

 Sůl, pepř 

 Šťáva z limety nebo citronu 

 1 lžíce čerstvé spiruliny 

 Navíc: cherry rajčátka, koriandr 

 

POSTUP 

Avokádo rozmačkáme vidličkou, přidáme prolisovaný česnek, trochu pepře a soli, šťávu 

z citronu nebo limety a čerstvou spirulinu. Pokud chceme, přidáme nadrobno nakrájená cherry 

rajčata a čerstvý koriandr. Guacamole podáváme jako dip k zeleninovým nebo normálním 

hranolkám, nachos; nebo jako pomazánku k pečivu či do burgerů.  
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Hummus 

 
4 porce 

 

10 minut 

Univerzální dip k pečivu, zelenině i masu 
 

SUROVINY 

 500 g uvařené cizrny 

 Šťáva z citronu/limety 

 3 lžíce panenského olivového oleje 

 2 lžíce tahini pasty 

 2 lžíce vody 

 1 stroužek česneku 

 Sůl, pepř, drcený římský kmín, drcená semínka koriandru 

 75 g čerstvé spiruliny 

 

POSTUP 

Cizrnu rozmixujeme s vodou, tahini pastou a šťávou z citronu/limety tyčovým mixérem, 

přidáme olivový olej, prolisovaný česnek, sůl, pepř, případně římským kmín a semínka koriandru. 

Na závěr vmícháme čerstvou spirulinu. Hummus podáváme jako pomazánku k pečivu nebo 

slaným crackerům, případně jako dip k čerstvé nebo pečené zelenině.  
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Omáčka k pečené zelenině  

 
4 porce 

 

5 minut 

Pikantní omáčka k zelenině, těstovinám či masu 
 
SUROVINY 

 OMÁČKA      ZELENINA 

 100 g čerstvé spiruliny   1 kg zeleniny - cuketa, brambory, 

 2 stroužky česneku                 dýně hokkaido, paprika, atp. 

 Sůl, pepř     Sůl, pepř, mletá paprika 

 Šťáva z citronu                 4 polévkové lžíce olivového oleje 

 

POSTUP 

Zeleninu očistíme a nakrájíme na větší hranolky (špalíčky) a vložíme do mísy, osolíme 
a posypeme kořením, opatrně promícháme, aby se zelenina rovnoměrně obalila ze všech 
stran. Polijeme olejem a znovu promícháme. Nasypeme na plech vyložený pečícím papírem 
a rozprostřeme do jedné vrstvy. Vložíme do trouby a pečeme do měkka cca 20 minut, 160 °C 
s použitím ventilátoru (horkovzdušná trouba). 

Mezitím si připravíme omáčku. Do misky vložíme čerstvou spirulinu, přidáme jemně 
utřený nebo prolisovaný česnek, sůl a pepř případně pár kapek citronové šťávy podle chuti. 
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Proteinové smoothie 

 
1 porce 

 

5 minut 

Proteinové veganské smoothie s čerstvou spirulinou 
 

SUROVINY 

 1 banán 

 ½ jablka 

 30 g proteinového prášku 

 1 hrnek rostlinného mléka 

 2 lžíce čerstvé spiruliny 

 1 lžíce chia semínek 

 

POSTUP 

Všechny ingredience rozmixujeme.  

TIP: Spirulinové smoothie nabízí nekonečné množství variant – můžeme přidat různé druhy ovoce 

a zeleniny, různé druhy mléka, semínek, koření (například skořici, kurkumu, zázvor), různě 

ochucené proteinové prášky, jogurt. Jen pozor na použití většího množství červeného ovoce – 

výsledná barva v kombinaci se zelenou spirulinou není moc hezká.  
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Ovocné smoothie 

 
2 porce 

 

5 minut 

Rychlá snídaně nebo svačina  
 

SUROVINY 

 1 banán 

 1 grapefruit 

 50 g čerstvé spiruliny 

 Kousek oloupaného zázvoru (není nutné) 

 

POSTUP 

Všechny ingredience rozmixujeme.  

Temně zelená barva na fotografii je výsledkem použití červeného grapefruitu, pokud chcete získat 

svěží tóny zelené, použijte bílý grapefruit, pomeranč, ananas, či jiné ovoce světlých odstínů.  
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Müsli se spirulinou 

 
1 porce 

 

5 minut 

Rychlá snídaně nebo svačina  
 

SUROVINY 

 200 ml jogurt dle vlastního výběru (vegan nebo mléčný) 

 1 jablko nebo jiné ovoce nakrájené na kousky 

 30 g čerstvé spiruliny 

 60 g müsli dle vlastního výběru  

 

POSTUP 

Jogurt a čerstvou spirulinu smícháme v misce, přidáme nakrájené ovoce a posypeme müsli. 
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Nízkosacharidová snídaně šampionů 

 
1 porce 

 

5 minut  
+ namočit přes noc 

Low carb - rychlá snídaně nebo svačina  
 

SUROVINY 

 200 ml kokosového mléka v plechovce 

 100 g kešu ořechů 

 2 polévkové lžíce čekankového sirupu 

 Citronová šťáva dle chuti 

 50 g čerstvé spiruliny 

 60 g ovoce (zde použita jablka red Moon)  

 

POSTUP 

Většinu kešu ořechů (menší část si necháme na později na posypání) dáme nabobtnat 

do kokosového mléka, uložíme přes noc do lednice. Ve spěchu lze bobtnání vynechat, ale 

konzistence nebude tak krémová. Poté rozmixujeme do hladka a dochutíme čekankovým 

sirupem, případně citronem. Vložíme do misky, přidáme část spiruliny a rozmícháme, druhou část 

spiruliny rozmícháme jen částečně, aby se vytvořilo dekorativní mramorování. Posypeme zbylými 

kešu a ovocem. Alternativně lze místo kokosového mléka a kešu použít řecký jogurt. 
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Cheesecake 

 
8 porcí 

 
60 minut 

Klasický tvarohový dezert 
 

SUROVINY 

 KORPUS     KRÉM 

 130 g máslových sušenek   400 g mascarpone 

 60 g másla     400 g tvarohu 

       100 g bílé čokolády 

       50 mL smetany 

       30 g čerstvé spiruliny 

POSTUP 

Máslové sušenky nadrtíme, nasypeme do dortové formy vyložené pečícím papírem a 

zalijeme rozpuštěným máslem. Směs uhladíme lžící a dáme chladit do lednice. Smetanu 

zahřejeme a rozpustíme v ní bílou čokoládu. Po rozpuštění čokolády směs vlijeme do mísy, 

přidáme tvaroh a mascarpone a vymícháme krém. Čerstvou spirulinu můžeme přidat buďto 

do celého krému, případně jen do části, pokud chceme při dekoraci dortu využít kombinace 

bílého a zeleného krému. Další možností je rozdělit krém na čtyři až pět podobně velkých dílů, 

do každého dát jiné množství spiruliny a krémy pak na korpus natírat postupně ve vrstvách – tím 

vznikne „ombré“ efekt. Před servírováním dort necháme alespoň na čtyři hodiny v lednici, aby 

krém dostatečně zatuhl. 

TIP: Pokud nechceme podávat ve formě dortu nebo nemáme čas na to, aby dort dostatečně 

zatuhl, podle stejného postupu lze udělat i cheesecake do skleniček.  
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Kokosový cheesecake 

 
8 porcí 

 

60 minut 

Veganská/bezlepková varianta klasického cheesecaku 
 

SUROVINY 

 KORPUS     KRÉM 

 1.5 hrnku mletých mandlí   2 hrnky kešu oříšků 

 1 hrnek strouhaného kokosu   1 hrnek kokosového mléka 

 ½ hrnku vypeckovaných datlí   1 lžička vanilkového extraktu 

 2 lžíce kokosového oleje   ¼ hrnku javorového sirupu 

       4 lžíce kokosového oleje 

 

POSTUP 

Kešu oříšky necháme přes noc namočené ve vodě. Formu o průměru 20 cm vyložíme 

pečícím papírem. Ingredience na korpus vsypeme do mixéru a rozmixujeme, směsí vyložíme dno 

formy. Formu se směsí dáme na chvíli do lednice/mrazáku. Smícháním javorového sirupu, kakaa 

a kokosového oleje vytvoříme čokoládovou polevu, kterou nalijeme na korpus. Ingredience 

na krém rozmixujeme do hladké konzistence v mixéru a nalijeme do formy na korpus 

s čokoládovou polevou. Stejně jako u klasického cheesecaku, čerstvou spirulinu můžeme přidat 

buďto do celého krému, případně jen do části, pokud chceme při dekoraci dortu využít 

kombinace bílého a zeleného krému. Hotový cheesecake dáme alespoň na tři hodiny do mrazáku 

nebo přes noc do lednice. Na ozdobení můžeme použít mandle, kokos nebo kousky čokolády.  

TIP: Pokud nechceme podávat ve formě dortu nebo nemáme čas na to, aby dort dostatečně 

zatuhl, podle stejného postupu lze udělat i cheesecake do skleniček. 
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Red velvet dort 

 
8 porcí 

 
60 minut 

Nejoblíbenější americký dort s typickou červenou barvou 
 

SUROVINY 

 KORPUS     KRÉM 

 250 g hladké mouky    1 polotučný tvaroh  

 90 g cukru krystal    1 balení mascarpone 

 1 lžíce kypřícího prášku   30 mL smetany na vaření 

 1 lžička soli     100 g bílé čokolády 

 1 lžíce holandského kakaa   40 g čerstvé spiruliny 

 70 g másla 

 150 mL podmáslí 

 3 vejce 

 2 lžičky vinného octa 

 1 lžička sody 

 4 uvařené červené řepy 

 

POSTUP 

Uvařenou červenou řepu oloupeme a rozmixujeme tyčovým mixérem na hladké pyré. 

Do mísy si prosejeme hladkou mouku, kypřící prášek, kakao a špetku soli. V další míse vyšleháme 

do pěny máslo s cukrem, postupně zašleháme vejce a přidáme podmáslí a pyré z červené řepy. 

Smícháme se sypkou směsí. Do směsi přidáme jedlou sodu smíchanou s octem a dáme péct 

(180 °C, cca 30 minut). Během pečení si připravíme krém – čokoládu rozpustíme v ohřáté 

smetaně, po vychladnutí přidáme čerstvou spirulinu a vymícháme s tvarohem a mascarpone. 

Po upečení necháme korpus vychladnout a potřeme ho krémem. 

TIP: Lze podávat ve formě dortu nebo skleniček s vrstveným nadrobeným korpusem a krémem.  
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Kuličky (vegan) 

 
10 kuliček 

 

10 minut 

Veganské energetické kuličky 
 

SUROVINY 

 1 hrnek jemných ovesných vloček 

 1/3 hrnku čekankového nebo javorového sirupu 

 1 lžíce chia semínek 

 1/3 hrnku vypeckovaných datlí nebo datlové pasty 

 2 lžíce čerstvé spiruliny 

 2-3 lžíce vanilkového mandlového mléka  

 

POSTUP 

Datle necháme přes noc nabobtnat ve studené vodě nebo 5-10 minut v teplé vodě. Pak 

všechny suroviny navážíme a rozmixujeme, ideálně necháme přes noc bobtnat v lednici. Ze 

vzniklé směsi vytvoříme pomocí lžíce kuličky. Hotové kuličky skladujeme v lednici. Mandlové 

mléko lze nahradit jiným rostlinným mlékem.  
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Kokosové kuličky 

 
Cca 40 kuliček 

 
20 minut 

Pro milovníky kokosu a Raffaello kuliček 
 

SUROVINY      

 1 kondenzované mléko 

 50 mL kokosového mléka 

 200 g kokosu  

 Balení mandlí 

 30 g čerstvé spiruliny 

 

POSTUP 

Mandle spaříme horkou vodou a oloupeme. V misce smícháme kondenzované mléko a 

kokos. Směs rozdělíme na dvě části – do jedné přidáme čerstvou spirulinu, druhou naředíme 

na požadovanou hustotu kokosovým mlékem tak, aby se hmota příliš nelepila a daly se z ní 

snadno vytvářet kuličky. Kuličky tvarujeme spojením bílé a zelené hmoty – na velkou lžíci 

nabereme jednu z hmot a druhou k ní malou lžičkou přidáme.  

TIP: Kuličky uchováváme v lednici, nejlepší budou až druhý den. Pokud chceme, je možné hotové 

kuličky obalit v kokosu.  
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Makronky 

 
Cca 20 makronek 

 
120 minut 

Francouzská obdoba bílkových pusinek 

 

SUROVINY 

 MAKRONKY     KRÉM 

 55 g bílků pokojové teploty   30 mL smetany ke šlehání 

 70 g mandlové mouky    70 g bílé čokolády 

 60 g cukr moučka    1 lžíce čerstvé spiruliny 

 55 g cukr krupice    1 lžička škrobu 

 Barviva 

 

POSTUP 

Při přípravě makronek je nutné odvažovat všechny ingredience přesně a držet se postupu. 

Pro přípravu se doporučují starší bílky, pokud nemáte, připravte si bílky do misky alespoň den 

před pečením makronek a nechte je v lednici. V jedné míse smícháme mandlovou mouku 

s moučkovým cukrem a směs dvakrát prosejeme přes jemné síto. Ve větší míse začneme šlehat 

bílky – nejdřív 2 minuty na střední rychlost, pak zvýšit rychlost a šlehat další tři minuty a každou 

minutu přidat 1/3 cukru krupice. Pokud chceme makronky barvit sypkým barvivem (modrá 

spirulina, kurkuma…), přidáváme ho v této fázi. Směs šleháme dalších 6 minut na nejvyšší 

rychlost. Následně silikonovou stěrkou do směsi pomalu a po částech vmícháme připravenou 

směs mandlové mouky s cukrem. Výsledné těsto dáme do cukrářského sáčku se špičkou 

s kulatým otvorem a na pečící papír nebo na speciální silikonovou podložku na makronky tvoříme 

kolečka s průměrem asi 2.5-3 cm. Mezi kolečky je nutné udržovat dostatečné rozestupy (větší než 

1 cm). Po vytvoření koleček s plechem několikrát bouchneme o stůl, aby unikly vzduchové 

bublinky a makronky kvůli nim nepopraskaly. Makronky necháme stát alespoň hodinu, aby 

zaschly a přestaly lepit – můžeme nechat i přes noc. Poté pečeme na 130-150 °C cca 15 minut. 

Po upečení necháme makronky vychladnou na plechu a připravíme si krém z bílé čokolády 

rozpuštěné v ohřáté smetaně, spiruliny a škrobu. Po ztuhnutí krému a vychladnutí makronek 

makronky naplníme zdobícím sáčkem a slepíme.  
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TIP: Doporučujeme použití přírodních barviv – „modrá spirulina“, pyré z červené řepy, kurkuma, 

matcha, kakao… Čerstvou spirulinu v tomto receptu přidáváme pouze do krému, protože během 

pečení makronek by došlo ke snížení její výživové kvality. Při barvení myslete na to, že makronky 

po upečení zesvětlají. K barvení makronek na obrázku byla použita modrá spirulina a pyré 

z červené řepy. 
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Trubičky s mandlovou náplní 

 
1 balení trubiček 

 
20 minut 

Křehké trubičky s náplní z mandlí a čerstvé spiruliny 

 

SUROVINY 

 1 balení máslových trubiček 

 200 g najemno mletých blanšírovaných mandlí 

 200 g moučkového cukru 

 1 bílek (cca 30 g) 

 2 lžičky mandlové esence 

 50 g čerstvé spiruliny 

 

POSTUP 

Trubičky nakrájíme na 2 až 3 cm dlouhé kousky. Namleté mandle smícháme s moučkovým 

cukrem, přidáme bílek, čerstvou spirulinu, mandlovou esenci a rozšleháme. Hmotu necháme 

alespoň 1 hodinu v lednici a následně ji pomocí cukrářského sáčku plníme do trubiček.  
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Nanuky 

 
3 nanuky 

 

5 minut 
+ mražení 

Veganské letní osvěžení s porcí proteinu 
 

SUROVINY 

 100 g čerstvé spiruliny 

50 g čekankového sirupu 

1 polévková lžíce citronové šťávy 

 

POSTUP 

Všechny suroviny smícháme a vlijeme do tvořítek na nanuky nebo led. 
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Perníčky se spirulinovou polevou 

 
3 plechy perníčků 

 

90 minut 

Tradiční vánoční perníčky s netradičním spirulinovým zdobením 
 

SUROVINY 

 PERNÍČKY     POLEVA 

 400 g hladké mouky     1 bílek (cca 30 g) 

 140 g cukr moučka    160 g moučkového cukru 

 50 g másla     1 lžíce čerstvé spiruliny 

 2 vejce (+ žloutek na potření)      

 2 lžíce medu 

 2 lžičky perníkového koření 

 1 lžička jedlé sody 

 

POSTUP 

Prosejeme sypké suroviny (mouka, cukr, soda), přidáme ostatní suroviny a ze směsi 

vypracujeme těsto. Z těsta vyválíme tenké pláty, vykrájíme perníčky a umístíme je na pečící papír 

s dostatečnými rozestupy. Pečeme na 170 °C, cca 8 až 10 minut (podle trouby a velikosti 

perníčků). Po upečení ještě horké perníčky potřeme rozmíchaným žloutkem s troškou vody a 

necháme vychladnou. Během chladnutí připravíme cukrovou polevu – cukr minimálně jednou 

prosejeme a smícháme s bílkem a spirulinou. Ke zdrobení používáme cukrářský sáček nebo 

uzavíratelný sáček z pevnějšího plastu s ustřiženým růžkem.  

TIP: S těstem se lépe pracuje, pokud ho necháme přes noc v lednici. Pokud chceme ke zdobení 

použít klasickou bílou polevu i spirulinovou polevu, do klasické polevy můžeme přidat citronovou 

šťávu (na 1 bílek zhruba 1 lžíce citronové šťávy a 1 lžíce moučkového cukru navíc), do spirulinové 

polevy citronovou šťávu nepřidávejte.  
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Mini Pavlova s ovocem 

 
12 porcí 

 
120 minut 

Ideální recept, pokud potřebujete spotřebovat větší množství bílků   
 

SUROVINY 

 120 g bílků pokojové teploty 

 200 g krupicového cukru 

 Pár kapek vanilkového extraktu 

 1 lžička octa 

 2 lžičky kukuřičného škrobu 

 300 mL smetany ke šlehání 

 50 g čerstvé spiruliny 

 Čerstvé ovoce 

 

POSTUP 

Bílky šlehejte nejprve samotné při nižších otáčkách, dokud se nevytvoří bílá pěna. 

Po vytvoření pěny začněte postupně přidávat krupicový cukr a pokračujte ve šlehání při středních 

otáčkách. Do hotového tuhého sněhu pak opatrně vmíchejte ostatní suroviny, hotové těsto 

přendejte do cukrářského sáčku a nastříkejte na plech do formy malých mističek. Nastříkané 

dortíky dáme sušit do trouby při teplotě 100 °C na cca 1.5 hodiny. Po vysušení vypněte troubu a 

nechte v ní dortíky zcela vychladnout. Vychladlé dortíky zdobíme vyšlehanou smetanou, do které 

po vyšlehání vmícháme spirulinu, a ovocem dle vlastního výběru (doporučujeme lesní nebo 

exotické ovoce, například borůvky, maliny, jahody, maracuju nebo mango).  
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Vaječný likér 

 
1 litr 

 

10 minut  

Povinná vánoční výbava každé domácnosti 
 

SUROVINY 

 4 žloutky 

 25 g cukru krupice 

 250 mL mléka 

 250 mL smetany ke šlehání 

 1 plechovka kondenzovaného mléka 

 300 mL libovolného rumu 

 vanilkový lusk 

 30 mL čerstvé spiruliny 

 

POSTUP 

V hrnci vyšleháme metličkou cukr a žloutky (po vyšlehání dojde k zesvětlání směsi). 

Do směsi přidáme kondenzované mléko, smetanu, mléko a zrnka z vanilkového lusku. Směs 

přivedeme k varu (nutné stálé míchání) a necháme zhoustnout na hustotu řidšího pudinku. 

Po vychladnutí do směsi přidáme rum a čerstvou spirulinu. Hotový vaječný likér přelijeme 

do čistých sklenic, které skladujeme v lednici. Pokud nevíte, co se zbylými bílky, co třeba 

vyzkoušet Mini Pavlovy z předchozí strany?  
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Ganache (poleva z bílé čokolády) 

 
Zdobení 1 dortu 

 
5 minut  

Poleva využitelná ke zdobení dortů a dalších dezertů 
 

SUROVINY 

 40 mL smetany ke šlehání 

 100 g bílé čokolády 

 1 lžíce čerstvé spiruliny 

 

POSTUP 

V malém hrnci zahřejeme smetanu. V zahřáté smetaně rozpustíme bílou čokoládu a 

necháme vychladnout. Po vychladnutí do směsi přidáme lžičku čerstvé spiruliny, zamícháme a 

dáme na chvíli do lednice. Tato konzistence ganache je vhodná jako poleva nebo pro vytvoření 

stékaného zdobení.  

TIP: Pro světlejší zelené zbarvení stačí použít o něco větší množství smetany a menší množství 

čerstvé spiruliny.  

 

 

 

 

 


