Czekoladowy suflet w wersji keto
Co tu dużo mówić: klasyczny suflet, do tego jeszcze w wersji keto. Powinien być
podawany zaraz po upieczeniu w piekarniku, wtedy jest pięknie wyrośnięty i z
płynnym środkiem. W miarę stygnięcia zmienia się także jego konsystencja na
bardziej stałą. Mocno czekoladowy, mocno zaspokajający chęć na słodkie, do tego
sycący.
Przepis od mojej ulubionej Carolyn Ketchum.
Jedna porcja ma 30 g tłuszczów, 7 g węglowodanów, 9 g białka. To są oczywiście
wartości przybliżone

Print Recipe
(No Ratings Yet)
Loading...
Ingredients
Erytrol granulowany do obtoczenia ramekinów
1 szklanka tłustej śmietany przynajmniej 30%
4 łyżki sproszkowanego na puder erytrolu
1/4 łyżeczki gumy ksantanowej,
120 g czekolady 95% kakao,
4 jajka, oddzielnie białka i żółtka, w temperaturze pokojowej,
4 łyżki wody,
1 łyżeczka ekstraktu waniliowego,
1/2 łyżki octu,
szczypta soli
4 łyżki erytrolu
Instructions
1
Nagrzej piekarnik na 175 stopni. Przygotuj 6 ramekinów, natłuść je i obtocz
erytrolem.
2
W rondelku zagotuj śmietanę na małym ogniu razem z erytrolem. Zdejmij z ognia po
zagotowaniu, dodaj gumy ksantanowej i dokładnie wymieszaj. Dodaj połamaną na
małe kawałki czekoladę. Odstaw na kilka minut, a potem całość wymieszaj
dokładnie ręcznym robotem. Niech lekko ostygnie. Dodaj żółtka, jeden po drugim i
ekstrakt waniliowy. Dokładnie wymieszaj wszystko i zostaw do ostygnięcia.
3
W robocie kuchennym ubij na sztywno białka raze z octem i solą. Jak już białka
będą ubite, ale nie błyszczące dodaj erytrol i ubijaj do błyszczącej i sztywnej
piany.
4
Stopniowo do ubitych białek dodawaj masę czekoladową i mieszaj bardzo delikatnie
szpatułką do połączenia wszystkich w gładką czekoladową masę.
5
Podziel całość na 6 ramekinów, uzupełniając je prawie po sam czubek. Piecz przez
15-18 minut. Podawaj wyrośnięte suflety zaraz po upieczeniu. Smacznego!

Keto pancakes z twarogiem
To są mega smaczne pancakes. Jeśli ja jem coś dwa razy z rzędu, to znaczy, że to
jest pyszne

Delikatne w smaku, puszyste. Możesz przygotowane ciasto wymieszać

widelcem, wtedy placki wyjdą bardziej puszyste, ale wyjdzie ich o połowę mniej
lub wymieszać w robocie kuchennym.
Porcja pancakes dostarcza bardzo dużo makroskładników: 76,4 g białka, 74,3 g
tłuszczów, 22 g węglowodanów. Do tego smażysz na maśle klarowanym i wychodzi
doskonały posiłek ketogeniczny, a nawet dwa

. I chyba lepiej, że dwa, bo

naprawdę można się tym najeść.
Do placków możesz dodać trochę owoców leśnych, u mnie były to borówki i kilka
jeżyn. Całość oczywiście ze śmietaną. Pychotka, tłuściutko. Także dzisiaj to
była uczta.

Placki dobrze smakują także na zimno następnego dnia.

Przepis znajdziesz także na tej stronie

Print Recipe
(No Ratings Yet)
Loading...
Ingredients
Erytrol granulowany do obtoczenia ramekinów
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4 łyżki sproszkowanego na puder erytrolu
1/4 łyżeczki gumy ksantanowej,
120 g czekolady 95% kakao,
4 jajka, oddzielnie białka i żółtka, w temperaturze pokojowej,
4 łyżki wody,
1 łyżeczka ekstraktu waniliowego,
1/2 łyżki octu,
szczypta soli
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zagotowaniu, dodaj gumy ksantanowej i dokładnie wymieszaj. Dodaj połamaną na
małe kawałki czekoladę. Odstaw na kilka minut, a potem całość wymieszaj
dokładnie ręcznym robotem. Niech lekko ostygnie. Dodaj żółtka, jeden po drugim i
ekstrakt waniliowy. Dokładnie wymieszaj wszystko i zostaw do ostygnięcia.
3
W robocie kuchennym ubij na sztywno białka raze z octem i solą. Jak już białka
będą ubite, ale nie błyszczące dodaj erytrol i ubijaj do błyszczącej i sztywnej
piany.
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Stopniowo do ubitych białek dodawaj masę czekoladową i mieszaj bardzo delikatnie
szpatułką do połączenia wszystkich w gładką czekoladową masę.
5
Podziel całość na 6 ramekinów, uzupełniając je prawie po sam czubek. Piecz przez
15-18 minut. Podawaj wyrośnięte suflety zaraz po upieczeniu. Smacznego!

Wegańskie banoffee pie
Wegańskie banofee pie… Oj! To jest pyszne! Odpowiedź na to jak zastąpić
tradycyjny karmel i bitą śmietanę jest w tym przepisie na banoffee pie! Smak
jest nieziemski, nie idzie się zatrzymać na jednym kawałku:)
Szczerze mówiąc było mi bardzo ciężko nie zjeść samej całego banoffee pie. To z
pewnością będzie jeden z tych cudów, do których z chęcią powrócę. Zaskoczeniem
był dla mnie smak kokosowej bitej śmietany, który cudownie zmieszał się ze
słodkością karmelowego kremu i nie był nadto kokosowy. Idealne ciasto. Milion
węglowodanów, ale co tam:) Lepszego banoffee pie nie ma i tyle. Ucztę czas
zacząć.
Bardzo sceptycznie podchodziłam do pomysłu zamiany prawdziwego karmelu na ten z
daktyli i masła orzechowego. Ale muszę Wam powiedzieć, że to połączenie jest
hitem. Powstały krem idealnie pasuje też do tortów. Nie jest zbyt słodki, mimo
dużej ilości daktyli, jest trochę orzechowy i trochę karmelowy. Dla mnie
idealny. Nie ukrywam, że z chęcią będę do tego przepisu wracać.
Banofee pie zniknęło w jednej chwili. Właściwie ciężko było mi nie zjeść samej
całego ciasta. Jest wprost uzależniające, smakuje dzieciom, dorosłym, słowem
wszystkim. Smak kokosowej bitej śmietany nie przeszkadzał w ogóle.
W tym przepisie zobaczysz jak łatwo zrobić coś z niczego, jak łatwo zwykły smak
karmelu zamienić na zdrowsze składniki i jak z wielkiej niezdrowej bomby
kalorycznej powstaje kolejna, ale zdrowsza już bomba kaloryczna: voila!
wegańskie banoffee pie poleca się na każdą uroczystość. Wegańskie banoffee pie
dla małych i dużych. Manufaktura Ciastek wie co robi:)
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Bezglutenowe placki z twarogiem
Co robi mama kiedy ma dzień urlopu? Placki! Stoi w kuchni i uszczęśliwia
wszystkie chore swe dzieci! To się nazywa odpoczynek przez wielkie „O”. Ale te
bezglutenowe placuszki z twarogiem są tego warte. Serio! Od tej pory te placki
będą moimi ulubionymi i do tego przepisu chętnie będę wracać.
Placki są mięciutkie i pulchne z wyczuwalną nutką wanilii. Naprawdę pyszne,
Idealne na śniadanie, obiad i kolację

Możecie przygotować je w wersji

bezglutenowej lub zwykłej. Wystarczy dać tą samą ilość mąki pszennej w miejce
mąk bezglutenowych i voila.
Szczerze polecam te placki do porannej kawki.

Na około 20 placków potrzebujesz:
400 g półtłustego twarogu (najlepiej eko),
3 czubate łyżki miodu,
35 g mąki ryżowej,
35 g mąki z tapioki,
35 g mąki ziemniaczanej,
1,5 łyżeczki proszku do pieczenia,
łyżeczka ekstraktu waniliowego,
4 jajka,
olej kokosowy do smażenia

Wszystkie składniki dokładnie wymieszaj w robocie kuchennym, tak by nie było
grudek z sera. Na patelnię wlej łyżkę oleju kokosowego, poczekaj aż patelnia się
nagrzeje i wykładaj po łyżce masy. Smaż z dwóch stron do zezłocenia się placków.
Podawaj z czym lubisz. Smacznego!

Błyskawiczny sernik na mleku kokosowym
Moje nowe odkrycie. Błyskawiczny sernik na mleku kokosowym. Tylko cztery
składniki: ser, mleko kokosowe, ksylitol i jajka. Nic prostszego. Sernik ten
przygotowuje się bardzo szybko, po wystygnięciu wspaniale czuć aromat kokosowy.
Ciasto jest puszyste i miękkie. Bardzo smaczny sernik.
Dlaczego mleko kokosowe?
Mleko kokosowe to źródło nasyconych kwasów tłuszczowych. W 100 ml mleka jest ich
aż 21 g. Jak już wiecie, tłuszcze nasycone idealnie nadają się do podgrzewania w
wysokich temperaturach, bo z racji tego, że z każdej strony cząsteczka węgla
jest właśnie „nasycona” wodorem, to pod wpływem wysokich temperatur nie dochodzi
do utlenienia, czyli dostania się w wolne miejsca (te „nienasycone” wodorem)
cząsteczki tlenu. Zatem ilekroć słyszycie, że kwasy tłuszczowe nasycone są
niezdrowe, co ostatnio jest w modzie, zachowajcie spokój. To nieprawda. Myślę
też, że ta ściema jest wynikiem silnego lobby korporacyjnego, któremu ja mówię
stanowcze nie!
Jeśli kupujesz mleko kokosowe, wybieraj tylko to, które w swoim składzie ma
tylko wodę i miąższ z kokosa. Uwaga, wiele marek bio ma w swoim składzie
niepotrzebne składniki, dlatego czytaj uważnie skład mleka przed jego kupnem.
Z mojego doświadczenia polecam markę Real Thai; mleko to ma w sobie aż 85%
kokosa, reszta to woda. Kolejne mleko, które lubię, to mleko kokosowe bio z

Rossmana; 60% kokosa, reszta woda.

Na formę o średnicy 21 cm potrzebujesz:
400 g białego sera zmielonego w blenderze,
6 jajek,
ksylitol (do smaku)
320 ml mleka kokosowego (Real Thai)

Przygotowanie
Białka ubij na sztywną pianę. Dodaj pozostałe składniki i dokładnie, ale
delikatnie wymieszaj. Słodkość sernika sprawdź przed upieczeniem. Sernik
będziesz piec w kąpieli wodnej. Na szeroką i wysoką blachę wlej wodę na 1/3
wysokości formy na sernik, formę na sernik opatul folią aluminiową i wstaw do
blachy z wodą. Wlej masę serową. Wstaw wszystko do piekarnika i piecz przez
55-65 minut w temperaturze 170 stopni. Po upieczeniu, uchyl lekko piekarnik i
pozostaw ciasto do wystygnięcia przez dwie godziny. Potem wstaw na całą noc do
lodówki. Smacznego!

Najlepsze gofry: puszyste i delikatne.
Przepisów na dobre gofry szukałam bardzo długo. I praktycznie się poddałam.
Stwierdziłam, że skoro nie mam dobrej gofrownicy, to nie uda mi się zrobić
takich gofrów jakie z wielką chęcią pożeram będąc nad morzem… Aż do tego
przepisu, za który bardzo dziękuję.
Te gofry są znakomite, najlepsze na gorąco, prosto z gofrownicy, z dżemem,
świeżymi malinami i bitą śmietaną, a do tego jeszcze polane syropem klonowym.
Na zdjęciu z masłem i syropem klonowym.

Składniki na około 12 gofrów:
3 szklanki mąki orkiszowej (typ 630),
3 szklanki mleka,
2 łyżeczki proszku do pieczenia,
szczypta soli,

ksylitol do smaku (4 łyżki),
1/3 szklanki nierafinowanego rozpuszczonego oleju kokosowego,
3 jajka

Ubij białka w oddzielnej miseczce. Resztę składników wymieszaj w robocie
kuchennym, na koniec wmieszaj łyżką dobrze ubite białka. To one nadają gofrom
puszystość i delikatność. Piecz w gofrownicy przez około 5 minut do zezłocenia.
Smacznego!

Sernik w wersji mini zapiekany w słoiczkach
Takie mini serniczki przygotowałam dla tych, których kocham na te Walentynki.
Najbardziej żałuję, bo były takie osoby, które bardzo kocham, a nie mogły ich
spróbować… Walentynki to bardzo miły dzień, ale dla mnie też czas na rozmyślania
chwilowe, co by było gdyby. Zatrzymuję się jednak tylko na chwilę, bo jestem tu
i teraz, i tu jest dobrze. Wolę skupić się na tym co jest dla mnie dobre i na
tym co jeszcze dobrego na mnie czeka.
Serniki mini przygotowałam według tego przepisu razem z młodszym synem. On
mieszał, rozgniatał, było rodzinnie, wesoło i mnóstwo bałaganu.
Mini serniki wyglądają idealnie, kiedy podane są w eleganckich słoiczkach. Ja
użyłam słoiczków WECK o rozmiarze 290 ml. Pierwszy raz piekłam też sernik w
kąpieli, mimo obaw, wyszło dokładnie tak jak chciałam.
Jedne z moich ulubionych ustawień: f/5, 8s., ekspozycja +0,3, ISO 200. Urocza
podstawka w czerwone kropki to torebka, którą dostałam w sklepie kosmetycznym,
kiedy robiłam drobne zakupy. Jak widać, wszędzie szukam inspiracji.

Na 8 słoików WECK potrzebujesz:
4 opakowania serka Philadelphia,
1 szklanka cukru (ksylitolu),
6 jajek,
240 ml śmietany 18%,
2 łyżeczki ekstraktu waniliowego,
szczypta soli,

Dodatkowo:
2 słoiki ulubionego dżemu (u mnie brzoskwiniowy słodzony sokiem z jabłek),
ok. 100 g masła i 200 g ciasteczek

Składniki na sernik umieść w misie robota kuchennego i dokładnie wymieszaj. Masę
na serniki mini przełóż do słoiczków (3/4 wysokości). Słoiczki umieść w głębokim
naczyniu do pieczenia, zalej je gotującą się wodą do połowy wysokości słoiczków.
Przykryj folią aluminiową i wstaw do nagrzanego piekarnika (180 stopni).Piecz
około 30 minut do stężenia serników. Zostaw do wystygnięcia na noc, najlepiej w
lodówce.
Ciasteczka rozgnieć na pył, dodaj rozpuszczonego masła. Powstałą masę wysyp na
blachę do pieczenia pokrytą papierem i zapiecz przez około 10 minut w
temperaturze 180 stopni.
Na następny dzień do każdego słoiczka nałóż po kopiastej łyżce ulubionego dżemu.
To będzie druga warstwa. Trzecią warstwą będą ciasteczka zapieczone w maśle.
Smacznego!

Francuski flan waniliowy
Oj dawno nie było nic słodkiego na blogu. Ale pomyślałam sobie, że zdrowe
słodkie, to może być. Przez cały dzień chodziło za mną by coś cukrowego zjeść. I
zupełnie przez przypadek w ostatnim numerze Mojego Gotowania odnalazłam ten
przepis. Zamiast cukru dałam miód, który niby przy podgrzewaniu staje się
normalnym cukrem, ale ja w to nie wierzę:)
Deser jest francuskim przysmakiem. Można go robić na wiele sposobów: zapiekać w
żaroodpornej kokilce czy też krem wyłożyć na tartę. Można też do kremu dodać
rodzynek, skórki pomarańczowej, przypraw korzennych, a nawet alkoholu. Nie jest
bardzo słodki, ale w zupełności zaspokoił moją chęć na słodkie. Elegancko
prezentuje się w maleńkiej kokilce. Jego skórka po zapieczeniu jest chrupka i
brązowa, a środek miękki. Pycha!

Składniki na 4 kokilki:
1 litr mleka 3,2%,
100 g mąki kukurydzianej,
100 g miodu lub cukru,
laska wanilii,
szczypta soli,
3 jajka,
olej rzepakowy do natłuszczenia kokilek.

Przygotowanie
1. Wanilię przeciąć wzdłuż i łyżeczką wyjąć ziarenka. Wszystko włożyć do
garnka z 3/4 litra mleka. Zagotować i gotować na małym ogniu.
2. W robocie kuchennym wymieszać resztę składników z resztą mleka.

3. Z gotującego się mleka wyjąć „skorupkę” po wanilii i wlać masę z robotu
kuchennego. Cały czas mieszać. Masa będzie gęstnieć i będzie mieć
konsystencję budyniu.
4. Piekarnik nagrzać do 175 stopni. Pędzelkiem rozprowadzić odrobinę oleju
rzepakowego po kokilkach, tak by je natłuścić i masa nie przywierała do
naczynia.
5. Flan przelać do kokilek i zapiekać przez 45 minut do zbrązowienia wierzchu.
6. Najlepiej smakuje na zimno. Przechowywać w lodówce. Najlepiej przykryć
folią, bo flan pochłania zapachy z lodówki.
7. Smacznego!

Jagodowo-kokosowe misie
Misie, które sprawią, że nie tylko dzieci się nimi zachwycą:)
Inspiracja

Składniki na 4 misie:
2-3 łyżki miodu,
przynajmniej dwie garście jagód,
2 łyżeczki agar agar (można użyć żelatyny),
1 puszka mleka kokosowego (400 ml, uważnie czytać skład, są mleka, które
mają mniej niż 50% mleka)

Przygotowanie:
1. Mleko kokosowe wlać do garnuszka, dorzucić agar agar i miód. Dokładnie
wymieszać robotem ręcznym.
2. Gotować około 5 minut.
3. Wrzucić jagody. Zmiksować.
4. Przelać do foremek. Wstawić do lodówki (masa bardzo szybko tężeje).
5. Smacznego!

Idealne mini bezy niezapominajki
Te bezy są idealne do niezdrowego podgryzania jak i jako ozdoba na tort. Są
malutkie, słodkie i ciągnące się w środku. Dziś podam Wam przepis na bezę
idealną, który u mnie sprawdza się w 100%. Długo kombinowałam, szukałam
przepisów, piekłam w różnych temperaturach aż się udała: idealnie biała, w
środku ciągnąca się, a z zewnątrz chrupiąca. Mam nadzieję, że i Wam się uda.

Składniki na bezy niezapominajkowe:
2 białka,
100 g cukru,
3/4 łyżki octu

Potrzebujemy także:
niebieski barwnik w żelu (używam barwników żelowych firmy Wilton),
rękaw cukierniczy z tyłką numer 2D lub podobne)

Przygotowujemy idealną bezę:
1. W kąpieli wodnej (zagotowujemy w garnku wodę i zmniejszamy gaz, tak by woda
cały czas bulgotała. Nad garnkiem ustawiamy misę z robota kuchennego, tak
by dno misy nie dotykało wrzątku) mieszamy łyżką białka z cukrem.
Podgrzewamy tak długo, by cukier się całkowicie rozpuścił. Sprawdzimy to

biorąc odrobinę płynu między palce, jeśli wyczujemy grudki, to znaczy to,
że cukier się nie do końca rozpuścił.
2. Misę z białkami wstawiamy do robota kuchennego, dodajemy octu i ubijamy tak
długo, aż dno misy nie będzie ciepłe, a masa będzie świecąca i sztywna.
3. Jeśli chcemy otrzymać niebieski kolor bez, to teraz dodajemy barwnika i
mieszamy masę robotem.
4. Piekarnik nastawiamy na 100 stopni.
5. Do rękawa cukierniczego z tyłką nakładamy masę białkową i na papier do
pieczenia wyciskamy kwiatki.
6. Bezy pieczemy około 20-25 minut. Ja sprawdzałam bezę, kiedy jej wierzch był
chrupki, wyłączyłam piekarnik, uchyliłam drzwiczki i studziłam.
7. Smacznego!

