
 

celý článek najdete na http://korenizivota.cz/bezlepkove-brownies-z-cernych-fazoli/  

Bezlepkové brownies z černých fazolí 
• doba přípravy: 15 minut • doba pečení: 30-40 min • počet porcí: 8-10 

 

INGREDIENCE 

• 500 g předem uvařených černých fazolí (black beans) 

• 150 g cukru 

• 3 střední vejce 

• 70 g kokosového oleje 

• 100 g hořké čokolády + 50 g na posypání 

• 70 g hrnku kakaa (půl hrnku) 

• 1 lžička vanilkového extraktu 

• 1 lžička prášku do pečiva 

• 1 lžička jedlé sody 

• 1/2 lžičky soli  

 

POSTUP 

1. předpříprava 

Předem uvařené a scezené černé fazole si dáme do větší mísy (jak správně uvařit fazole najdete výše v textu). Troubu 

si rozehřejeme na 180°C a připravíme si těsto. Ingredience na těsto mixujeme v robotu, ale jde to i tyčovým 

mixérem. 

2. připravíme si na těsto 

Ve vodní lázni si rozehřejeme 100 g hořké čokolády, smícháme ji s rozpuštěným kokosovým olejem a lžičkou 

vanilkového extraktu. Čokoládovou směs vlijeme k fazolím a rozmixujeme do hladka. Bokem si rozklepneme vejce, 

vmícháme do nich připravený cukr, kakao a špetku soli, přidáme také jedlou sodu a prášek do pečiva. Vaječnou směs 

vlijeme do připraveného základu a pořádně promícháme, nebo párkrát promixujeme, aby se vše spojilo v jedno 

těsto. Hotová směs je poměrně tuhá, nelekejte se. 

3. jdeme péct 

Nyní si připravíme plech, na kterém budeme brownies péct. Ten vyložíme pečícím papírem (včetně okrajů), nebo 

vymažeme máslem a vysypeme kakaem, aby se brownies nepřilepilo. Hotovou směs vlijeme a rozetřeme na 

připravený plech, nakonec vše posypeme kousky čokolády. Pečeme při 180°C cca 30-40 minut podle výkonu trouby, 

ale lepší než čas je kontrola špejlí. Stačí zapíchnout do středu a pokud je po vyjmutí čistá, nebo je na ní jen pár 

drobečků, je hotovo.  Já jsem při tomto množství ingrediencí zvolila plech cca 30×20 cm. Když zvolíte menší plech, 

bude třeba brownies jen o trochu déle péct. 

4. servírujeme 

Podáváme se sklenicí vychlazeného mléka a talířkem, protože se přímo rozsýpá.  
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