SLADKI NAMAZI
(ZA NA KRUH IN ŠE KAM)

OPOZORILO: pri sekljanju sestavin naj ti zaradi varnosti pomaga starejša
oseba. Zaželeno je, da je odrasla oseba prisotna tudi pri miksanju in kuhanju,
čeprav verjamem, da zmoreš tudi sam/a.

ČOKOLADNI NAMAZ IN LEŠNIKI
1 dobro zrel avokado,
50 g kakava v prahu,
50 ml medu
(lahko tudi javorjevegaa ali agavinega sirupa)
1 žlička vanilje v prahu (neobvezno)
majhen ščepec soli
+ lešniki
Avokado prereži, odstrani koščico in sadež s
pomočjo jušne žlice izdolbi. Vrzi ga v mešalnik in
dodaj še vse ostale sestavine. Zmiksaj v gladko
kremo. Poskusi in sladkobo prilagodi svojemu
okusu. Za manj sladek namaz dodaj še malce
grenkega kakava, za bolj sladkega pa žličko
medu.
Čokoladni namaz namaži na kos kruha in
potresi z nasekljanimi lešniki.
Bonus:
Čokoladni namaz lahko ješ tudi samostojno, namesto čokoladnega pudinga. Za
redkejši puding skupaj z ostalimi sestavinami zmiksaj še nekaj kapljic
smetane, preloži v lep kozarček, potresi z lešniki ali kokosom ter okrasi z
malinami..

BANANIN NAMAZ S CIMETOM IN MANDLJI
1 zrela banana
1 žlica pasirane skute
žlica medu
ščep cimeta
+ mandlji
Banano olupi nareži in v skledici s pomočjo
vilice pretlači. Vmešaj skuto, cimet in med.
Dobro premešaj. Če je zmes pregosta lahko
dodaš še žličko navadnega jogurta.
Zmes namaži na košček kruha in potresi z
nasekljanimi mandlji.

Bonus:
Recept lahko uporabiš tudi na ovsenih kosmičih, ki jih čez noč preprosto
namočiš v mleku, da se fino zmehčajo.

BOROVNIČEV NAMAZ Z VANILIJO
1 jedilna žlica svežih ali zamrznjenih borovnic
1 jedilna žlica pasirane puste skute
ščepec vanilije
žlička medu

Borovnice skupaj z ostalimi
sestavinami
s
paličnim
mešalnikom spasiraj. Poskusi in
sladkobo
prilagodi
svojemu
okusu. Če je presladko, lahko za
svežino dodaš kakšno kapljico
limone, za bolj sladek namaz pa
malce več medu. Prav tako lahko
prilagajaš količino sadja in
skute. Več borovnic - bolj sadni
namaz, več skute – bolj mlečni
namaz.

Bonus:
Kremo lahko uporabiš tudi kot pomako za maslene piškote, ali pa ga dodaš
preprostemu biskvitu.

HITRA JAGODNA MARMELADA
nekaj svežih jagod
nekaj kapljic limoninega soka
žlica medu (lahko tudi javorjevega ali
agavinega sirupa)
ščepec cimeta
ščepec vanilije

Sveže jagode operi, nareži in jih
skupaj z nekaj limoninega soka na
nizki temperature pokuhaj, za se
zmehčajo. Nato jih z vilico pretlači v
pire in vmešaj žlico medu ter ščepec
cimeta ali vanilije. Ohladi,
Jagodno marmelado premaži na kos
kruha, namazan z maslom.

Bonus:
Jagodna marmelada na okusnih palačinkah ali pa kot priloga carskemu
pražencu (šmornu)? Zakaj pa ne!

MEDENI NAMAZ Z OREHI
nekaj žlic puste skute
1 – 2 žlici sladke smetane
1 žlica medu
1/2 zavitka vanilijevega sladkorja
2 oreha (oziroma 4 orehove polovičke)

V skledi z viilico pretlači
skuto, dodaj smetano, med,
nasekljane orehe ter vanilijev
sladkor.
Medeni namaz ponudi na
popečenem kruhku.

Bonus:
Jabolko razkoščiči, nareži na majhne koščke ter stresi v kozico. Prilij vodo,
dodaj cimet in oprano proseno kašo. Med kuhanjem po želji dodaj še nekaj rozin
ali suhih brusnic. Ko se proso zmehča, morebitno odvečno tekočino odlij.
Serviraj v skledico ter dodaj poljubno količino skutno medenega namaza. Po
želji prilij še malce medu in potresi s ščepcem cimeta.
Takšen zajtrk že malce spominja na jabolčni zavitek, kajne?

