Wegańskie leczo z boczniakami
Przepyszne wegańskie leczo z dużą ilością warzyw, a przede wszystkim papryki,
która późnym latem smakuje najlepiej, jest najbardziej soczysta i aromatyczna.
Przyznam się, że obawiałam się jak połączenie boczniaków z leczo będzie
smakować. Nie mam przekonania w sobie, że grzyby dobrze smakują, raczej
obawiałam się, że będą trochę „obślizgłe” w smaku i że podczas jedzenia będą
wydawać piszczący dźwięk między zębami

Tak dziwnie kojarzy mi się smak

grzybów. A tutaj bardzo miłe rozczarowanie. Myślę też, że duże znaczenie miało
odpowiednie przygotowanie boczniaków, a te są idealnie przysmażone i doprawione.
Wszystkie smaki idealnie się połączyły. Wegańskie leczo ucieszy i tych, którzy
na co dzień jedzą mięso.
Z tych ilości składników wychodzi spory garnek, ale znika bardzo szybko. To
sycące jednogarnkowe danie smakuje wspaniale z pajdą chleba lub gorącą bułką
prosto z piekarni (jeśli jesz węglowodany), bo bułka zamoczona w sosie to takie
miłe wspomnienie z dzieciństwa.
Przepis podkradłam Jadłonomii, znajdziesz go także tutaj
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By Manufaktura Ciastek – Serves: 8

Ingredients
2 cebule
2 cukinie
3 papryki
1 łyżeczka papryki ostrej wędzonej
1 łyżeczka papryki słodkiej wędzonej
puszka krojonych pomidorów
250 g boczniaków
1/2 łyżeczki erytrolu
3 łyżki sosu sojowego
sól i pieprz
odrobina wody
do smażenia użyj oleju kokosowego
Instructions
1
Cebulę pokrój w półksiężyce. Usmaż w głębokim garnku. Paprykę pokrój w paski i
dorzuć do usmażonej cebuli. Dodaj papryki wędzone. Wymieszaj i niech się warzywa
smażą na małym ogniu.
2
Przygotuj cukinię: pokrój ją w dużą kostkę. Wrzuć do smażonych papryk. Na małym
ogniu niech się warzywa smażą do miękkości.
3
Potem dodaj puszkę pomidorów, jeśli trzeba, dodaj odrobinę wody. Przypraw solą i
pieprzem.
4
Kiedy warzywa się już gotują, przygotuj grzyby. Dokładnie je umyj, osusz i
pokrój w paski.Grzyby ułóż na rozgrzanej patelni (olej kokosowy lub masło
klarowane w wersji niewegańskiej). Smaż je tak długo aż się przyrumienią, nie
mieszaj. Dodaj erytrol, sos sojowy i pieprz. Delikatnie wymieszaj.
5
Kiedy sos sojowy odparuje, wrzuć grzyby do reszty warzyw, dokładnie wymieszaj.
6
Niech całość się pogotuje jeszcze z 5 minut i gotowe. Smacznego!

Wiedeńskie ciasto ze śliwkami – low carb i bezglutenowo.
Wiedeńskie ciasto ze śliwkami jest po prostu bardzo dobre, no i do tego jest

wiedeńskie

Zawsze obawiam się co może wyjść z mojego kombinowania, łączenia

dziwnych, nie pasujących do siebie składników. I zawsze towarzyszy mi lekki
strach: czy to będzie smaczne, czy to się połączy w całość. Szczególnie teraz,
kiedy jestem już od dłuższego czasu w ketozie muszę bardzo uważać na to co jem.
Sama nie wiem skąd nazwa „wiedeńskie ciasto”, ale jedno jest pewne ciasto jest
znakomite. Jest słodkie, ale nie za słodkie, a śliwki w zasadzie balansują
słodycz. Ponieważ śliwki są bogate w węglowodany, ja je odkładałam na bok i
rozkoszowałam się sokiem, który wsiąkł w ciasto podczas pieczenia. Dodatkowo nie
miałam w domu żadnych prawdziwych ekstraktów, więc użyłam skórki z grapefruita,
bo tylko ten owoc się do tego nadawał, ale spokojnie możesz dać otartą skórkę z
limonki lub cytryny. Dzięki temu wzbogacisz ciasto, możesz też użyć aromatów
waniliowego albo migdałowego. Te drobiazgi sprawią, że ciasto będzie smakować po
prostu inaczej. Wiedeńskie ciasto ze śliwkami równie dobre będzie z jabłkami i
cynamonem. Po prostu dodaj, zamiast śliwek, jabłka z cynamonem.

Tradycyjnie na koniec możesz oprószyć ciasto cukrem pudrem (np. z erytrolu). Ja
tego nie zrobiłam, bo chciałam, żeby dobrze widać było śliwki na zdjęciach.
Cukier puder z erytrolu zrobisz mieląc go w młynku do kawy lub w specjalnym
kielichu blendera do mielenia orzechów.
Ciasto jest bogate w tłuszcze, co jest podstawą utrzymania diety ketogenicznej.
Ponieważ są śliwki i mąka kokosowa, to jest w nim niewielka ilość węglowodanów.
Jeśli jednak chcesz normalnego pszennego ciasta, w miejsce mąk migdałowej i
kokosowej, wsyp mąkę pszenną. Pamiętaj jednak, że jakość dzisiejszej pszenicy

pozostawia wiele do życzenia, ponadto mąka pszenna powoduje skoki insulinowe i
najnormalniej w świecie możesz się czuć sennie.
Przepis pochodzi stąd.
Gotowi? No to zaczynamy!
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Jesienna rozgrzewająca zupa dyniowa z marchewką

Za co lubię jesień?
Jesień uwielbiam za jesienne zupy, spacery, słoneczny październik, kolorowe
liście i ich szelest pod butami. Uwielbiam jesienne zupy, a przede wszystkim:
zupa dyniowa, zdecydowanie mój faworyt wśród jesiennych zup. Można ją robić na
wiele sposobów, z wieloma warzywami i dodatkami. Jest rozgrzewająca, a dodatek
smażonego boczku dodaje zupie aromatu i chrupkości. Dziś polecam zupę dyniową na
mleku kokosowym.

Powstała ona z upieczonej dyni i marchewki, doprawiłam ją

świeżym imbirem i dodałam, oprócz smażonego boczku, smażonej kiełbasy. Polecam!

Na niewielki garnek potrzebujesz:
1

dynia hokkaido,

4 marchewki,
szklanka rosołu lub kostka rosołowa lub bulion warzywny w wersji wege
(czytaj skład, unikaj chemicznych dodatków),
250 ml mleka kokosowego (Real Thai, einer Bio – czytaj etykiety, mleko
powinno być bez dodatków, tylko woda i kokos),
sól, pieprz, świeży imbir,
dodatki do wersji nie wege: smażony boczek, smażona kiełbaska.

Przygotowanie:
Dynię przekrój na pół, marchewkę obierz. Warzywa upiecz w temperaturze 175

stopni do miękkości. Potem obierz dynię ze skórki łyżką. Warzywa zblenduj, włóż
do garnka, dodaj resztę składników. Gdy zupa będzie za gęsta, dodaj rosołu lub
wody. Dodaj dodatki. Gotuj na wolnym ogniu ok. 30 minut. Smacznego!

Prawdziwy ketchup
Jeśli myślisz, że spróbujesz gęstego krwisto czerwonego ketchupu, to się mylisz!
Ten ketchup jest ketchupem prawdziwym, zrobionym z pomidorów, z cebuli. Nie jest
niczym zagęszczony, stąd ma lżejszą konsystencję i błyszczący pomarańczowoczerwony kolor. Idealny jako dodatek do mięs i pizzy. Smakuje o niebo lepiej niż
ketchup sklepowy. A ponieważ nie będzie już lepszego czasu na jesienne pomidory,
zrób ketchup dziś:)
Kilka wskazówek: co potrzebujesz dla wykonania domowego ketchupu
1. Do przygotowania ketchupu najlepiej nadają się mięsiste pomidory, typu
lima. Ponieważ nie puszczą aż tyle wody, ketchup będzie bardziej gęsty i
nie będzie trzeba tracić aż tyle czasu na odparowanie wody.
2. Z 300 g pomidorów otrzymasz 100 g ketchupu.
3. Zamiast cukru, użyj zdrowych słodzików.

Z domowych przetworów pomidorowych, najchętniej w swojej kuchni wykorzystuję
ten. Ta domowej roboty passata jest idealna do sosów i zup. Polecam!

Potrzebujesz:
3 kg pomidorów obranych ze skórki,
1 duża cebula,
3 ząbki czosnku,
ksylitol do smaku,
sól i pieprz do smaku,
cynamon do smaku,
ziele angielskie, kolendra, liść laurowy,
ocet jabłkowy, około 100 ml,
4 łyżki oliwy z oliwek lub masła klarowanego

Przygotowanie:
Pomidory spaż i obierz

ze skórki. Cebulę pokrój w kostkę i zeszklij na patelni

z dodatkiem masła klarowanego. Pokrojone na mniejsze kawałki pomidory włóż do
dużego garnka, wrzuć cabulę. Dno zalej wodą. Gotuj na małym ogniu. Po
zagotowaniu, zmniejsz gaz. Gotuj pod przykryciem około godziny, aż odparuje
woda. Nie zapomnij o dodaniu aromatycznego octu jabłkowego (patrz poniżej).

W międzyczasie zagotuj ocet z wszystkimi przyprawami. Odstaw na 30 minut do
połączenia smaków. Potem odcedź. Tak przygotowany ocet wlej do pomidorów.
Pomidory dopraw solą wedle uznania, oliwą z oliwek (masłek klarowanym) i
ksylitolem. Zblenduj wszystko dokładnie. Przed przelaniem do słoików, sprawdź
czy jego smak jest dla Ciebie odpowiedni. Pamiętaj, że ketchup nie będzie tak
gęsty jak ten sklepowy i będzie miał widoczne pestki.
Przelej do małych słoiczków (u mnie 300 ml) i zapasteryzuj. Ja najbardziej lubię
pasteryzować produkty na sucho. Wstawiam zamknięte słoiki do rozgrzanego do 100
stopni piekarnika, zamykam piekarnik i pasteryzuję przez 30-40 minut. Gotowe!

Owsiany chlebek bananowy bezglutenowy i bez cukru
Jeśli macie ochotę na coś co smakuje jak słodki chlebek z lekką piernikową nutą,
to jesteście we właściwym miejscu. Dodatkowo bez dodatku cukru, bo banany są
wystarczająco słodkie i bez glutenu, bo z bezglutenowymi płatkami owsianymi.
Idealne na drugie śniadanie lub jak w moim przypadku do węglowodanowej kolacji.
Płatki owsiane
Za co je lubię? Za smak, za niezliczone możliwości ich przygotowania a przede
wszystkim za to co dają mi. Oto powody, dla których warto je jeść:
1. Pomagają obniżać ciśnienie krwi.
2.

Pomagają obniżyć poziom cholesterolu.

3. Chronią serce.
4. Zmniejszają ryzyko chorób nowotworówych jelita.
5. Stabilizują poziom cukru we krwi.
6. Poprawiają trawienie.
7. Pomagają w zasypianiu.

4 dojrzałe banany,
2,5 szklanki mąki owsianej,
2 łyżeczki przyprawy piernikowej,
1/3 szklanki ksylitolu (lub 6 daktyli namoczonych we wrzątku i
zblendowanych),
1 łyżeczka sody oczyszczonej,
1,5 łyżeczki proszku do pieczenia,
5 łyżek oleju kokosowego rafinowego

Wszystkie składniki dokładnie wymieszaj, banany rozgnieć dokładnie widelcem.
Masę przełóż do keksówki wyłożonej papierem do pieczenia i piecz 25 minut w 200
stopniach. Smacznego!

Jabłkowo cynamonowe owsiane batoniki bez cukru
Cena sklepowych batoników jest zdecydowanie zbyt droga. Nie mówię o byla jakich
batonikach, ale o tych, które mają kilka składników w swoim składzie. W związku
z tym postanowiłam trochę pokombinować i tak powstały te jabłkowo cynamonowe
owsiane batoniki bez dodatku cukru. Są bardzo smaczne, wystarczająco słodkie, by
nie zjeść ich za dużo i mają wszystko to co sprawia, że chce się je jeść:) W
zasadzie nie potrzebujesz wielu składników, ale możesz też poświęcić im trochę
więcej czasu. Ja na przykład sama suszyłam jabłka, najpierw 4 godziny w
piekarniku w 60 stopniach, a potem jeszcze przez noc suszyły się na kaloryferze.
Oczywiście możesz kupić suszone jabłka, ale myśl, że zrobiło je się samemu…:)

Na 4 podłużne batoniki potrzebujesz:
masło migdałowe z 200 g migdałów, posłodzone

3 łyżkami miodu,

garść namoczonych we wrzątku daktyli,
2 wysuszone i pokrojone na plasterki jabłka,
cynamon,
pokrojona w drobną kostkę garść migdałów,
szklanka płatków owsianych uprażonych przez 8 minut
stopniach

w piekarniku w 180

Masło migdałowe zrób z tego przepisu, na koniec dodaj 3-4 łyżki miodu. Następnie
w

blenderze zmiel suszone jabłka na drobne kawałeczki, daktyle pokrój w kostkę.

Wszystkie składniki umieść w misie robota kuchennego i dokładnie
wymieszaj. Blachę 10×10 wyłóż papierem do pieczenia, na to wyłóż mieszankę,
wyrównaj wierzch i włóż do lodówki na kilka godzin. Kiedy masa zastygnie,
wycinaj batoniki. Smacznego.

Bataty w hinduskiej przyprawie panch phoran
Bataty to jedne z moich ulubionych warzyw, których potężną moc opisywałam już
wcześniej. Przypomnę tylko, że są źródłem węglowodanów, ich indeks glikemiczny
wynosi 54, są bogatym źródłem witamin C, B, A, E, K oraz minerałów potasu,
wapnia, sodu i fosforu.
Przyprawa panch phoran
Moja dzisiejsza propozycja to słodkie bataty, które znane są mi bardziej z
kuchni amerykańskiej, jednak wspaniale łączą się z ostrym smakiem hinduskich
przypraw, o czym przekonam Was tym przepisem. Przyprawa, o której mowa, nazywa
się panch phoran i jest aromatyczną przeciwwagą dla słodkich batatów. Proponuję
wykonać ją samemu. Bataty podane w ten sposób są świetnym dodatkiem do mięs lub
jako osobny wegetariański posiłek.
Inspiracja.

Składniki na 4 porcje:
2 bataty,
masło klarowane,
posiekany pęczek kolendry

Składniki na przyprawę panch phoran:
1 łyżeczka czarnuszki,
1 łyżka nasion kopru włoskiego,
1 łyżeczka nasion kozieradki,
1 łyżeczka nasion kminu,
1 łyżeczka brązowej gorczycy

Przyprawy wymieszaj razem i odstaw. Bataty obierz i pokrój w kostkę o wielkości
2-3 cm. Zagotuj osoloną wcześniej wodę, wrzuć do niej na 5 minut ziemniaki i
gotuj przez 5 minut. Następnie odcedź.
W woku podgrzej masło klarowane, wrzuć przyprawy. Kiedy usłyszysz
charakterystyczny dźwięk skwierczenia, dodaj ziemniaki i smaż razem aż ziemniaki
z brzegu nabiorą lekko brązowego koloru. Smacznego!

Batoniki owsiane z masłem migdałowym
Te batoniki owsiane to była próba kompromisu: coś pomiędzy słodkościami, ale też
zdrowiem. Do ich zrobienia użyłam między innymi domowego masła migdałowego i
nasion babki płesznik. Słodkości batonikom dodał miód i suszone owoce.
Dlaczego dodałam nasion babki płesznik?
Babka płesznik jest moim odkryciem. Nie miałam pojęcia, że takie małe ziarenka
mają w sobie aż tyle błonnika. Pomyślałam, że dodanie ich do i tak wartościowych
batonów może być niezłym pomysłem. Poza tym, jak wiecie, błonnik ma zbawienny
wpływ na naszą perystaltykę, a napój z namoczonych nasion podaje się nawet
dzieciom i niemowlakom. Z innych informacj wyczytałam, że nasiona tej rośliny
skutecznie wpływają na skórę przy takich chorobach jak łuszczyca czy atopowe
zapalenie skóry, a także działają osłonowo i przeciwzapalnie dla układu
pokarmowego. Warto pomyśleć o stosowaniu nasion w codziennej diecie przy zespole
wrażliwego jelita i chorobie wrzodowej.
Jak zrobiłam masło orzechowe?
To akurat było bardzo proste: 200 g migdałów mieliłam blenderem około 15 minut

aż zrobiła się tłusta papka. Masło można dosłodzić miodem lecz mi to nie było
potrzebne. Masło migdałowe doskonale połączyło masę owocową w plastyczny
„placek”, z którego wycięłam nożem batoniki.

Składniki na około 20 batoników:
1,5 szklanki płatków owsianych i 1 szklanka wiórków kokosowych,
2 szklanki wymieszanych ulubionych suszonych owoców (morele, daktyle,
żurawina),
masło migdałowe z 200 g migdałów (przepis wyżej),
1 szklanka migdałów w całości,
3-4 łyżki miodu,
2-3 łyżnki nasion babki płesznik,
szczypta soli,
3 łyżeczki ekstraktu waniliowego

Płatki owsiane i wiórki kokosowe upraż w piekarniku nagrzanym do 180 stopni
przez około 8 minut. Suszone owoce zalej wrzącą wodą na 10 minut. Po tym czasie
odsącz je z wody i zblenduj razem z masłem migdałowym. Na sam koniec wrzuć
migdały, ale nie rozdrabniaj ich na bardzo małe kawałki. Wszytko potem przełóż
do misy robota kuchennego i wymieszaj z resztą składników. Blachę 20×20 wyłóż
papierem do pieczenia, na to wyłóż mieszankę, wyrównaj wierzch i włóż do lodówki
na kilka godzin. Kiedy masa zastygnie, wycinaj batoniki. Smacznego.

Puszysta bezglutenowa szarlotka
Dziś testuję moją własną bezglutenową mieszankę. Jestem nią zachwycona, bo
ciasto wyszło rewelacyjne. W zasadzie niczym nie różni się wypiek od glutenowego
wypieku z mąki pszennej.
Najpierw zapraszam Was do przeczytania krótkich informacji o mieszankach
bezglutenowych, a potem po przepis na puszystą szarlotkę.

Jak zrobić swoją własną mieszankę bezglutenową
Szukając inspiracji w internecie natknęłam się na podstawową zasadę w tworzeniu
mąki bezglutenowej:
1. 3 części mąki „lekkiej”
2. 2 części mąki „średnio ciężkiej”
3. 1 część tapioki, która zastępuje nam „spulchniacz”

Zamiast tapioki można dać gumę ksantanową lub mąkę z maranty (ararutową).
Lekkie mąki bezglutenowe
Ich zadaniem jest nadanie lekkości wypiekowi, a także połaczenie wypieku i
zneutralizowanie wyraźnego smaku mąk ciężkich.
Do mąk lekkich zaliczamy:
mąka arrarutowa,
skrobia ziemniaczana,
skrobia z tapioki,
mąka ryżowa biała
Średnio ciężkie mąki bezglutenowe
mąka z brązowego ryżu,
bezglutenowa mąka owsiana

Ciężkie mąki bezglutenowe
Ponieważ są to mąki ciężkie, wypieki na nich nie urosną, ale za to mąka ta
nadaje wypiekowi strukturę i wiąże ciasto.
Do mąk ciężkich zaliczamy:
mąka kokosowa,
mąka migdałowa,
mąka gryczana,
mąka jaglana,
mąka z komosy ryżowej
Mój przepis na mąkę bezglutenową
3 szklanki mąki z białego ryżu (basmati),
2 szklanki mąki owsianej
1 szklanka skrobii z tapioki

Wszystkie składniki dokładnie zmieliłam w młynku do kawy. Trzy rodzaje mąk
wymieszałam szpatułą i zamknęłam w szczelnym pojemniku. Z tego przepisu wyszło
ok. 600 g mąki.

Składniki na niewielką blaszkę ciasta:
2 szklanki mieszanki bezglutenowej,
3 jajka,

3 łyżeczki proszku do pieczenia,
ekstrakt waniliowy,
cynamon,
2 łyżki miodu,
1/2 szklanki ksylitolu,
niecała szklanka oleju kokosowego w formie płynnej,
odrobina mleka roślinnego,
5 obranych jabłek i pokrojonych w drobne kawałki oraz słoik

Przygotowanie
Białka ubij na sztywno. Dodaj resztę składników oprócz mleka i jabłek. Wymieszaj
robotem kuchennym. Jeśli potrzeba dodaj idrobinę mleka, tak, żeby ciasto miało
średnio gęstą konsystencję (żeby trzymało się szpatuły, ale z niej spadało).
Wyłóż ciasto na blachę, ułóż pokrojone jabłuszka na wierzchu, a na koniec połóż
prażone jabłuszka. Wyrównaj szpatułą, możesz posypać wszystko lekko cynamonem.
Piecz w temperaturze 180 stopni przez 50 minut do tzw. suchego patyczka.
Smacznego!

Tarta z batatów, wersja paleo
Bataty w kuchni amerykańskiejj
Dziś zapraszam Was do kuchni amerykańskiej, w której jesienią królują dynia i
słodkie ziemniaki, czyli bataty. Podczas święta Dziękczynienia, oprócz indyka,
na stole jest mnóstwo słodkości. To właśnie w Stanach pierwszy raz spróbowałam
ciast ze słodkich ziemniaków. Były to głównie tarty. Dlatego proponuję przepis
na tartę w wersji paleo. Będziecie zdziwieni jaka jest smaczna.
Bataty: właściwości odżywcze
Bataty, mimo dużej ilości skrobi, przyczyniają się do poprawy wrażliwości na
insulinę u ludzi. To ważna wiadomość dla ludzi cierpiących na insulinoodporność.
Indeks glikemiczny batatów jest zdecydowanie niższy niż naszych zwykłych
ziemniaków, bo wynosi 54 w porównaniu do ziemniaków gotowanych, których IG
wynosi aż 95. Zatem bataty nie wpływają znacząco na poziom glukozy we krwi.
Zresztą Amerykańskie Towarzystwo Diabetologiczne zaleca włączenie batatów do
diety cukrzyka.
Bataty są bogate w witaminy: C, witaminy z grupy B, A, E i K oraz minerały:
potas (bardzo dużo), wapń, sód, fosfor.
Bataty można piec, smażyć, grillować, robić z nich ciasta, puddingi i kremy.
Warto z nimi trochę poeksperymentować. Smacznego!

Inspiracja

Na tartę o średnicy około 22 cm potrzebujesz:
Na krem z batatów potrzebujesz:
3 duże upieczone bataty,
ksylitol (dodaj na samym końcu tyle, żeby ciasto było wystarczająco słodkie

już po zmieszaniu wszystkich składników),
1/4 szklanki miękkiego masła klarowanego,
śmietanka z mleka kokosowego,
2 jajka i 3 białka,
2 łyżeczki ekstraktu waniliowego,
2 – 3 łyżeczki cynamonu,
2 łyżeczki żelatyny
Na spód tarty potrzebujesz:
200 g zmielonych migdałów (2 szklanki),
2 jajka,
1/8 szklanki masła klarowanego
Przygotowanie
Składniki na spód dokładnie wymieszaj. Wyłóż nimi formę do tarty. Wcześniej
formę wyłóż papierem do pieczenia lub spsikaj sprayem do pieczenia, żeby ciasto
nie przyklejało się do formy. Zapiecz w piekarniku przez około 10 minut w
temperaturze 180 stopni.
Wszystkie składniki na krem z batatów wymieszaj razem. Mieszaj tak długo aż
uzyskasz gładką i jednolitą konsystencję. Przełóż krem na lekko upieczony spód.
Piecz całość około 75 minut. Zostaw do całkowitego wystygnięcia, a potem przełóż
na minimum 4 godziny do lodówki. Smacznego!

