Lizaki marshmallows w czekoladzie
Dziś polecam coś banalnego, ale jak pięknie wyglądającego i niesamowicie
smakującego. Do wykonania tych marshmallows zachęciła mnie Monika, która
pomagała mi szukać ciekawych inspiracji na urodziny dla mojego 7-latka. I
pokazała mi tą stronę, a ja wybrałam z niej te marshmallows:)
Jeszcze podczas zastygania czekolady myślałam, że je wszystkie wpałaszuję.

Składniki na lizaki marshmallows:
pianki marshmallows,
patyczki do lizaków (użyłam firmy Wilton),
maczek do obtoczenia lizaków,
tabliczka mlecznej czekolady i pół tabliczki gorzkiej czekolady

Przygotowanie lizaków
1. Czekoladę rozpuścić w kąpieli wodnej tak by nie było grudek.
2. Maczek wysypać na talerzyk.
3. Patyczki do lizaków nadziać w marshmallows.
4. Obtaczać pianki w czekoladzie, a następnie w maczku. Zostawić do
zastygnięcia czekolady.
5. Smacznego!

Sorbet pomarańczowy
Od kilku dni u nas królują pomarańcze. Sok okazał się strzałem w dziesiątkę, a
sorbet z soku wspaniałym pomysłem na „bezcukrową” słodką przekąskę dla dzieci.
Wykonanie tych lodów jest niezwykle łatwe. Przepis wzięłam z tej strony.

Składniki na około pół litra lodów:
300 ml wyciskanego soku z pomarańczy,
200 g cukru (użyłam 200 g syropu z agawy),
skórka pomarańczowa z dwóch pomarańczy (bez białej części pomarańczy),
300 ml wody,
1 białko

Przygotowanie sorbetu
1. W rondelku zagotować wodę z cukrem i skórką pomarańczową i gotować przez
około 2 minuty. Przecedzić przez sitko i odstawić do wystygnięcia.
2. Ubić białko na sztywno. Wmieszać wodę i sok pomarańczowy.
3. Przelać do maszyny do lodów i postępować zgodnie z instrukcją. Sorbet można

wykonać też bez użycia maszyny: trzeba dokładnie wymieszać składniki,
wstawić do zamrażarki na 4 godziny, wyjąć i znowu zmiksować, wstawić na
kolejne 4 godziny.
4. Smacznego!

Wyciskany sok z pomarańczy
Tutaj przepisu nie trzeba zamieszczać. Soki ze świeżych owoców są idealne do
porannego śniadania. Są słodkie, nie trzeba dodawać cukru.Można je nawet
wymieszać z kwaśnymi owocami, tak jak u nas, dodaliśmy trochę soku z limonki dla
złamania słodkiego smaku pomarańczy. To także idealny pomysł na oczyszczanie
organizmu, które warto rozpocząć wiosną. A swoją drogą, przed każdym śniadaniem
powinno się pić dużą ilość wody. Ja piję około 4 szklanek wody codziennie zanim
zjem cokolwiek. Woda oczyszcza organizm i nawadnia wszystkie komórki. Jest
niezbędna. Dziś właśnie tak rozpoczęłam dzień: mnóstwo wody i szklanka soku. A
na drugie śniadanie wpałaszowałam swój jogurt z miodem manuka, płatkami żytnimi,
nasionami goi, orzechami nerkowca i physalis. Teraz popijam pyszną kawkę zbożową
bez cukru oczywiście, ale z dużą ilością spienionego mleka. Pycha!

Naleśniki z mlekiem kokosowym, kokosem i karmelizowanym bananem z limonką
Te naleśniki są okropnie tłuste, ale jakie dobre!!!! Tego smaku nie da się
opisać. Trzeba ich spróbować. To nasz hit ostatnich dni. Dzieciaki pałaszowały
aż się kurzyło. Poza tym to dobry sposób na wykorzystanie starych bananów. No i
ten aromat kokosowy. Żadnych sztucznych wiórek, a prawdziwy kokos. Coś
wspaniałego! Zupełnie inne od naszych domowych naleśników, naprawdę polecam. Nam
bardzo smakowały.
Oryginalny przepis pochodzi z książki wydawnictwa Buchmann, Kuchnia Azjatycka.

Składniki na około 12 małych naleśników:
2/3 szklanki mąki kukurydzianej (lub pszennej),
4 łyżki mąki ryżowej,
1/2 szklanki cukru (użyłam syropu z agawy),
puszka mleka kokosowego (400ml) + 100 ml ,
4 jajka,
50 g startego na tarce kokosa (w sklepach ze zdrową żywnością kupić można
kremową kostkę kokosową, której użyłam)
skórka otarta z dwóch limonek do ozdobienia naleśników

Składniki na skarmelizowane banany:
12 bananów (na każdego naleśnika przypada 1 banan),
masło do smażenia dość sporo,
ok 200 g cukru brązowego (ja smażyłam na syropie z agawy i maśle),
sok z dwóch limonek

Przygotowanie ciasta naleśnikowego
1. Wszystkie składniki dokładnie wymieszać tak by nie było grudek z mąki.
2. Smażyć na maśle lub na beztłuszczowym sprayu po kilka minut z każdej
strony. Te naleśniki są bardziej delikatne od naszych polskich, dlatego
lepiej je troszkę mocniej zbrązowić, wtedy łatwiej jest je przewracać.

Przygotowanie bananów
1. Banany pokroić w ukośne plasterki.
2. Na patelni rozgrzać dużą ilość masła (trudno mi powiedzieć ile, bo smażyłam
na sprayu beztłuszczowym, ale tyle by 12 bananów nie wyschło),
3. Wrzucić banany, wymieszać z masłem i smażyć na małym ogniu do ich
zrumienienia.
4. Posypać brązowym cukrem i poczekać do jego rozpuszczenia.
5. Wlać sok z limonek.
6. Banany nałożyć do naleśników, złożyć na pół. Udekorować skórką z limonki.
7. Smacznego!

Masło orzechowe home made
W Stanach Zjednoczonych spędziłam kilka dobrych lat swojego życia. Wróciłam do
mojego domu, do Polski, do Szczecina, z wieloma wspomnieniami. Zabrałam też z
sobą wspomnienia wielu smaków. Jednym z nich jest smak masła orzechowego z
dżemem. Na śniadanie tost z masłem orzechowym i dżemem. Słodko-słony smak
Ameryki. Oczywiście w Stanach wiele rzeczy jest odchudzonych, więc moje masło
miało zaledwie 12 g tłuszczu, a dżem był i bez cukru, i bez tłuszczu. Były też
takie masła orzechowe, które były w słoiczku już pół na pół z dżemem. Dziś,
kiedy szykowałam to masło, wspominałam sobie jak to mi było, czego mi brakuje,
za czym i za kim tęsknię.

Składniki na pół dużego słoika:
600 g orzeszków ziemnych niesolonych
2 łyżeczko soli (lub według uznania)
2 łyżki miodu
4 łyżki oleju wysokiej jakości (można ominąć)

Przygotowanie masła
1. Orzeszki wysypać na blachę wyłożoną wcześniej papierem do pieczenia.
2. Wstawić na około 10 minut do rozgrzanego piekarnika (180 stopni). Wymieszać
dwa razy w międzyczasie.
3. Orzechy i resztę składników umieścić w food procesorze i miksować przez
około 10 minut do uzyskania masłowej masy.
4. Można spróbować nie dawać oleju. Orzeszki mają go w sobie wystarczająco, by

same zamieniły się w masełko. Przed przełożeniem do słoika sprawdzić czy
pasuje nam ilość soli.
5. Przechowywać w zamkniętym słoiku w lodówce.
6. Przesmacznych śniadań:) Smacznego!

Francuskie tosty z cukrem
To jest jedno z moich cudownych wspomnień z dzieciństwa. Stare kromki chleba
zamoczone w jajku i w mleku, wysmażone na masełku i posypane cukrem. Lubię
czasami wspomnieniami wracać do tych chwil beztroski. Szkoda tylko, że mój
starszy syn nie lubi ze mną dzielić tych „wspomnieniowych jedzeń”. Według niego
tosty francuskie są ohydne. Ale za to młodszy wpałaszował aż dwie kromki. Nie
byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że ma dopiero 14 miesięcy.

Składniki na trzy kromki tostów:
3 kromki starego chleba (może być też świeży)
1 roztrzepane jajko razem z 3/4 szklanki mleka
cukier do posypania tostów lub fruktoza
masło do smażenia

Przygotowanie tostów.
1. Kromki chleba zamoczyć w mleku i jajku.
2. Smażyć z dwóch stron na wolnym ogniu z dodatkiem masełka.
3. Usmażone już tosty posypać cukrem do smaku.
4. Smacznego!

Najlepsze naleśniki
Naleśniki zawsze robiłam na tzw. „czuja” i zawsze mi wychodziły. Jednak gdyby
ktoś się mnie zapytał jak robię naleśniki, nie potrafiłaby, odpowiedzieć na to
pytanie. Do czasu aż natknęłam się na przepis Dorotus. Dorotko, to już nie są
Twoje naleśniki:))) Teraz też są moje. Uwielbiamy je. A jak jeszcze posmaruje je
się… nutellą…
Są idealne na wielką patelnię, bo świetnie się przewracają. Smakują wprost…
naleśnikowo. Nie ma lepszych. Uwielbiamy je z nutellą, dżemami, serkami. Głównie
jemy naleśniki na słodko. Tym razem pierwszeństwo miała domowej roboty marmolada
truskawkowa. Naprawdę polecam ten przepis.

Składniki na 12 wielkich 30 cm naleśników:
1050 ml mleka (litr i 5 ml)
50 g cukru (u mnie fruktoza)
6 jajek
300 ml śmietany kremówki
kilka kropli esencji waniliowej (użyłam pasty z wanilii)
1/4 łyżeczki soli
375 g mąki

Przygotowanie
1. Wszystkie składniki dokładnie wymieszać razem tak by nie było grudek.
2. Jeśli chcemy pomniejszyć proporcje to podstawowy przepis jest 1/3
powyższego.
3. Smażyć na maśle lub na sprayu beztłuszczowym.
4. Smacznego!

Domowe gofry z serkiem waniliowym polane sosem truskawkowym
Domowe gofry. Ten zapach! Razem z siostrą zrobiłyśmy z przepisu na jedną porcję
i na cztery osoby to zdecydowanie za mało:) Domowe gofry różnią się zdecydowanie
od tych kupnych. Ciasto jest miękkie i trochę w smaku przypomina naleśniki, ale
smakuje wyśmienicie. Syn ocenił: „wyśmienite”.
Przepisów na gofry jest od zatrzęsienia, w najbliższym czasie postaram się kilka
z

nich wypróbować, by porównać ich smaki.

Składniki na 8 gofrów:
2 szklanki mąki
2 szklanki mleka
łyżeczka proszku do pieczenia

kilka kropli aromatu waniliowego
75 g cukru (u mnie fruktoza; w oryginalnym przepisie jest 50 g cukru, ale
według mnie to za mało)
50 ml oleju
4 jajka

Składniki na serek waniliowy:
2 opakowania naturalnego serka homogenizowanego
cukier do smaku (u mnie fruktoza)
kilka kropli aromatu lub miąższ z laski wanilii

Składniki na sos truskawkowy:
garść rozmrożonych lub świeżych truskawek
pół szklanki wody
cukier do smaku (u mnie fruktoza)

Gofry
1. Wszystkie składniki umieścić w misie robota kuchennego. Wymieszać na gładką
masę. Ciasto będzie dość rzadkie.
2. Wylewać odpowiednią ilość do rozgrzanej gofrownicy (wcześniej natłuścić lub
spsikać beztłuszczowym sprayem do pieczenia) i piec do zrumienienia się
ciasta.

Serek waniliowy
1. Serek wymieszać z wanilią i cukrem.

Sos truskawkowy
1. Wszystkie składniki dokładnie zmiksować by powstał płynny sos. Dekorować
naleśniki wcześniej, na które wcześniej położyć serek waniliowy.
2. Smacznego!

Jagodowe tiramisu
Smakowało nieziemsko. W wielkim pucharze, niczym królewski deser. Zajadaliśmy
się tym całą rodziną i nie liczyliśmy kalorii. To znaczy ja zliczyłam i wyszło
mi, że ten deser ma z jakieś 4000 kalorii. Ale co tam. Jak smakował… Niebo w

gębie. Kiedy nikt nie patrzył, sięgałam do lodówki i podjadałam:)))

Składniki na 6 porcji:
1 szklanka zaparzonej kawy instant
100 ml ulubionego likieru (może być kawowy, kokosowy itp.)
2 duże paczki okrągłych biszkoptów lub 200 g podłużnych
8 żółtek
500 g

wymytych i osuszonych jagód

1/2 szklanki cukru
500 g serka mascarpone
kakao do przyozdobienia

Przygotowanie deseru
1. Na bardzo wysokich obrotach ubijać żółtka z cukrem przez około 10 minut aż
powstanie jasny płyn (kogel mogel).

2. Zmniejszyć obroty do średnich i po jednej łyżce w odstępach czasu około
minuty dodawać serek mascarpone.
3. Kawę wymieszać z likierem w głębokim talerzu (tak by wygodnie było zanurzać
biszkopty).
4. Biszkopty zanurzać pojedynczo w kawie na 3 sekundy z jednej strony. Wyłożyć
spód pucharka.
5. Przykryć biszkopty masą serowo-jajeczną.
6. Posypać obficie jagodami.
7. Powtórzyć czynności 4,5 i 6 aż do braku składników. Ostatnią warstwą
powinna być warstwa jajeczna.
8. Wstawić do lodówki na 3 godziny. Przed podaniem udekorować kakao. Deser
może być przechowywany tylko w lodówce. Smacznego!

Pełnoziarniste naleśniki bez… jajek
Zdecydowanie wolę normalne naleśniki z jajkami. I zdecydowanie na mące pszennej.
Ale ma być zdrowo! Więc zdrowo nie zawsze idzie w parze z pysznie. Aczkolwiek
naleśniki są smaczne. Nie są też przepyszne w porównaniu do tych z jajkami. Ale
ja zjadłam dwa, mąż chyba z 5, maluszek 1, a starszy nie zjadł nic, bo jest na
obozie aikido:) Więc chyba nie jest źle:)

Składniki na rodzinne śniadanie dla 4 osób:
3 szklanki mąki (użyłam 2 szklanek mąki pszennej pełnoziarnistej i 1
szklanki mąki pszennej tortowej)
3 szklanki mleka

4 łyżki cukru (u mnie fruktoza)
opakowanie budyniu śmietankowego lub waniliowego (3 łyżki)
1

/4 łyżeczki soli

Przygotowanie ciasta naleśnikowego
1. Wszystkie składniki dokładnie wymieszać by nie zostały grudki z mąki.
2. Smażyć na maśle lub na spray beztłuszczowym.
3. Usmażone naleśniki przełożyć ulubionym nadzieniem. U mnie był to serek z
rozgniecionym bananem dla maluszka i dla mnie, a dla męża różana marmolada.
4. Smacznego!

