Tarta migdałowa z owocami leśnymi: wersja keto

Dlaczego tarta migdałowa z owocami leśnymi? Już miałam dość ryb i tłuszczów, ryb
i tłuszczów, ewentualnie owoców morza i tłuszczów. Strasznie chciałam czegoś
słodkiego. Z pomocą przyszła mi ta tarta migdałowa z owocami leśnymi. Jedyne
węglowodany, które w niej są pochodzą z cynamonu

i z truskawek i z czarnej

porzeczki.
Jeśli chcecie zmniejszyć ilość węglowodanów, dajcie tylko truskawki, gdyż mają
mniej cukrów niż czarna porzeczka.
Za każdym razem kiedy kombinuję w kuchni zastanawiam się co z tego wyjdzie, jak
to będzie smakować. I okazało się, że tarta migdałowa z owocami leśnymi przeszła
moje najśmielsze oczekiwania. To ciasto jest naprawdę smaczne. Chętnie będę po
ten przepis wracać.
Tarta migdałowa z owocami leśnymi może być przygotowana albo ze zwykła bitą
śmietaną, albo z bitą śmietaną ze śmietanki z kokosa. W wersji i takiej, i
takiej smakuje bardzo dobrze. Ja swoją tartę zrobiłam w połowie z truskawkami, a
w połowie z czarną porzeczką. Ciężko wybrać smaczniejszą opcję:)
Print Recipe
(No Ratings Yet)
Loading...
By Manufaktura Ciastek – Serves: 8
Prep Time: 20 min – Cooking Time: 30 min
Ingredients
6-8 łyżek rozpuszczonego masła klarowanego lub oleju kokosowego
2 szklanki mąki migdałowej (zmieliłam migdały z młynku do kawy)
1/3 szklanki erytrolu
1 łyżeczka cynamonu
oraz
owoce leśne
a także
200 g ubitej śmietany 36% lub ubitej śmietany z mleka kokosowego
Instructions
1
Mąkę migdałową wymieszaj w misce z masłem, erytrolem i cynamonem, tak by uzyskać
połączoną masę łatwą do ułożenia w formie do tarty. Takie ciasto nigdy nie
będzie tak zbite jak ciasto z mąki pszennej, ale z pewnością wyczujesz, kiedy
będzie dobrze wymieszane i będzie nadawało się do wyłożenia nim formy.
2
W 175 stopniach zapiecz przez 10 minut. Następnie wystudź i w międzyczasie
przygotuj owoce.
3
Na wystudzonym spodzie wyłóż owoce i piecz przez kolejne 30 minut.
4

W tym czasie przygotuj bitą śmietanę. Jeśli korzystasz z mleka kokosowego,
pamiętaj by było dobrze schłodzone, tak by tłusta śmietana utworzyła u góry
mleka właśnie tłustą warstwę zbitej śmietany, gotowej do ubicia. Gotową śmietanę
wyłóż na ostygnięte ciasto. Śmietanę udekoruj cynamonem i listkiem mięty.
Smacznego!

Łatwe ciastka orzechowe
Czasami też mam ochotę na coś niezdrowego! Te ciastka orzechowe są bardzo
niezdrowe. Ale to nic. Chęć na masło orzechowe jest momentami silniejsza od
zdrowego rozsądku. Już tłumaczę dlaczego te ciastka należą do niezdrowych.
Ponieważ orzeszki ziemne to głównie nienasycone kwasy tłuszczowe omega-6, to po
pierwsze za dużo kwasów omega 6 to niezdrowo, bo prozapalnie, a po drugie kwasów
tłuszczowych nienasyconych nie wolno podgrzewać, bo się utleniają i są dla nas
rakotwórcze.
W tym wypadku wybór na ciestka orzechowe

zostawiam już Wam. Ja jednak od czasu

do czasu lubię pofolgować, nie widzę też nic w tym złego. Ponieważ na co dzień
zdrowo jem, to wiem, że mój organizm sobie poradzi z taką ilością kwasów,
oczywiście dodatkowo wspomagam go suplementami.
Te ciastka orzechowe są kruche i mocno orzechowe, a ponadto banalne w
przygotowaniu, no i masło orzechowe. Uwielbiam!

Ciastka orzechowe

Na około 16 ciasteczek potrzebujesz:
300 g masła orzechowego,
1 jajko,
ok. 1/2 szklanki ksylitolu
dżem do udekorowania ciasteczek po upieczeniu

Przygotowanie
Wszystkie składniki umieść w misie robota kuchennego i dokładnie wymieszaj.
Formuj kulki wielkości orzecha włoskiego i rozpłaszcz widelcem na blaszce
wyłożonej papierem do pieczenia. Ciastka nie rosną, więc można je ułożyć blisko
siebie. Piecz w temperaturze 175 stopni przez około 12 minut aż się lekko
zrumienią. Studź na metalowej kratce, a potem udekoruj owocowym dżemem.
Smacznego!

Tarta bezglutenowa z truskawkami, z kremem i z musem owocowym
Bezlglutenowa tarta z truskawkami. Pycha!
Dziś przepis na tartę. Bezglutenowa tarta z truskawkami z kremem jogurtowym i z
musem owocowym. Idealne ciasto na pierwsze ciepłe wiosenne dni.
Tarta na orzechowo-kokosowym spodzie, z musem z owoców leśnych i słodkim
jogurtem greckim z nutą pomarańczy, oczywiście wszystko bez dodatku cukru.
Lubicie tarty? Ja bardzo. Ta tarta jest wprost idealna. Jak wiecie, ciasta
bezglutenowe różnią się często w smaku od tych pszennych. Natomiast ta tarta
jest bardzo smaczna, mocno owocowa i nie za słodka. Idealna tarta, dla
miłośników ciast pszennych, nie do odróżnienia.
Dlaczego truskawki?
Są bardzo słodkie, ale zawierają mało cukru. Truskawki mają beta-karoten,
witaminy z grupy B, żelazo, wapń, potas, magnez, dużo błonnika oraz bromelinę
(enzym rozpuszczający białka). Gdybyście szukali informacji o bromelinie, to
poprawia trawienie, pomaga usuwać toksyny, ma także właściwości przeciwzapalne.
W 100 g truskawek znajdziesz tylko 28 kalorii (7 g weglowodanów, 0,7 g białka,
tłuszczów 0,4 g i błonnika prawie 2g). Smacznego!
Zdjęcia wykonałam iPhonem7 plus
Inspiracja

Na spód potrzebujesz:

1 szklanka zmielonych na mąkę migdałów,
1 szklanka wiórków kokosowych,
80-100g rozpuszczonego oleju kokosowego,
3 łyżki ksylitolu,
1/2 szklanki mąki kokosowej

Wszystkie składniki dokładnie wymieszaj łyżką. Wyłóż ciasto do formy na tartę
(średnica 25 cm), uformuj brzeg dociskając. Piecz przez 15 minut w nagrzanym
piekarniku do 180 stopni C (do zezłocenia). Odstaw do wystygnięcia.
Na mus owocowy potrzebujesz:
500 g owoców mrożonych (u mnie owoce leśne),
ksylitol do smaku,
20 g mąki ziemniaczanej/tapioki rozpuszczonej w 1/3 szklanki zimnej wody,
1,5- 2 łyżeczki żelatyny/1 łyżka agar agar

Warzywa zagotuj z mąką rozpuszczoną w wodzie. Dodaj żelatynę i ksylitol.
Poczekaj do rozpuszczenia żelatyny. Zostaw do wystygnięcia. Następnie przełóż na
migdałowo-kokosowy spód.
Na jogurtowy krem potrzebujesz:
400 g jogurty greckiego,
sok wyciśnięty z 1 pomarańczy,
10 g żelatyny + 1/2 szklanki zimnej wody,
ksylitol do smaku

Żelatynę wsyp do rondelka, zalej zimną wodą i poczekaj aż napęcznieje. Następnie
podgrzej do jej całkowitego rozpuszczenia, ale nie zagotowuj. Kiedy lekko
przestygnie, dodaj wstępnie kilka łyżek jogurtu i dokładnie wymieszaj, a potem
dodaj już wszystkie składniki. Wstaw krem do lodówki na około 15 minut. Tężejący
krem przełóż na ciasto. Ułóż sezonowe owoce i wstaw ciasto do lodówki na
przynajmniej 3 godziny. Smacznego!

Tarta paleo z bitą śmietaną kokosową i truskawkami
Pomysł na tą tartę paleo zrodził się dzięki temu, że jestem zmuszona do lekkich
zmian żywieniowych w moim jadłospisie. Słowo „zmuszona” nie oznacza tutaj
cierpienia, zresztą zaraz się przekonacie, że zmiana ta wyszła mi tylko na

dobre. Ponieważ wiecie, że od dłuższego czasu poszukuję dobrych dla siebie i
swoich dzieci rozwiązań żywieniowych, dzięki mojemu dietetykowi natknęłam się na
bardzo fajny blog, który szczerze polecam. Z tego blogu podkradłam dwa przepisy,
z których powstała ta tarta.
Tarta na mące kokosowej okazała się strzałem w dziesiątkę. Przyznam się
szczerze, że do tej pory nie pasowały mi słodkości na mące kokosowej, a tutaj
pozytywne zaskoczenie. Mąka kokosowa zdecydowanie potrzebuje większej ilości
jajek, dlatego pewnie ta ilość Was zaskoczy.
Bita śmietana bez śmietany, a ze śmietanki z mleka kokosowego coraz bardziej mi
smakuje. Świetnie pasują do niej wszystkiego rodzaju owoce, które łamią jej
trochę mdły smak.
Tarta paleo to bardzo dobre rozwiązanie dla osób z problemami z cukrem, żaden z
tych składników nie zrobi krzywdy, ba!, a nawet wpłynie korzystnie na organizm.
Truskawki prosto z pola są wisienką na torcie dla tej tarty. Zatem smacznego!

Na

spód

tarty o średnicy około 22 cm potrzebujesz:

8 jajek,
2 łyżki rozpuszczonego oleju kokosowego,

15-20 łyżek mąki kokosowej,
szczypta soli

Wszystkie składniki dokładnie wymieszaj. Jeśli ciasto okaże się zbyt rzadkie,
stopniowo po łyżce dodawaj mąki. Formę do tarty spsikaj sprayem, żeby ciasto
łatwo można było wyjąć z formy (lub standardowo posmaruj olejem kokosowym i
obsyp dookoła mąką kokosową). Piecz około 20 minut

w temperaturze 180 stopni.

Wystudź.
Na bitą śmietanę potrzebujesz:
2 puszki mleka kokosowego,
odrobina ksylitolu,
kilka kropli ekstraktu z prawdziwej wanilii

Mleko kokosowe wyjmij z lodówki. Żeby od mleka oddzieliła się śmietanka, puszka
z mlekiem kokosowym musi stać w lodówce przynajmniej 24 godziny. Dlatego zawsze
warto trzymać w lodówce puszkę z mlekiem. Zbierz z wierzchu białą śmietankę i
ubij ją na sztywno. Dodaj odrobinę ksylitolu i ekstraktu. Wodę po mleku
kokosowym zostaw np. do naleśników.
Przełóż bitą śmietanę na ostygniętą tartę. Przed podaniem udekoruj truskawkami.
Smacznego!

Proste ciastka z białym winem
Bardzo proste trzyskładnikowe ciasteczka o konsystencji przypominającej kruche
ciasto francuskie. Idealne do porannej kawy.
W wypiekach w tym miesiącu wspiera mnie:

Do wykonania tych ciastek użyłam znakomitego wina białego: Reuscher-Haart
Piesporter Falkenberg Riesling QbA 2014. Niezwykle smaczny, łatwy i dość prosty
w odbiorze Riesling. Lekki i czysty niebywale, ale niebezosobowy, bardzo za to
przyjemny. Delikatna kwasowość, dobra końcówka, nieco przypraw. Dobra równowaga.
Cytryny, jabłka pieczone, gruszki, nutka czerwonego dojrzałego grapefruita.

Na pudełko ciasteczek potrzebujesz:
szklanka cukru (ksylitol),
200 g masła,
250 g mąki (użyłam orkiszowej typ 630),
6-7 łyżek dobrego Rieslinga z Winoteki

W robocie kuchennym z wszystkich składników wyrób ciasto. Wstaw do lodówki na
około 1 godzinę aż będzie twarde i łatwe do rozwałkowania. Rozwałkuj na grubość
ok. 3mm, posyp ulubioną posypką. Wstaw do piekarnika na około 15 minut. Piecz w
temperaturze 175 stopni do zarumienienia. Wystudź na kratce. Przechowuj w puszce
nawet przez tydzień. Smacznego!

Jedne ze zdrowszych faworków na Tłusty Czwartek
To są naprawdę dobre faworki. Idealnie smakują maczane w marmoladzie. Ponieważ
nie są smażone na tłuszczu, a pieczone, to marmolada lub dobra konfitura pasują
idealnie.
Inspiracja
ISO 250, F/5.6, 6s., ekspozycja +0,7. Zdjęcie z góry, faworki doświetliłam z
boku białą kartką i odbiłam światło dzienne.

Składniki na około 25 faworków o 15 cm długości:
400 g mąki,
6 żółtek,
8 łyżek jogurtu naturalnego (użyłam 12% śmietany),
2 łyżki koniaku (użyłam spirytusu),
1/2 łyżeczki soli,
ksylitol zmielony na pył do posypania

Wszystkie składniki umieść w robocie kuchennym i wyrób elastyczne ciasto. Dość
długo na średnio wysokich obrotach – ok. 10 minut. Zostaw ciasto, by odpoczęło
na jakieś 30 minut. Potem rozwałkuj po kawałku jak najcieniej i wycinaj
radełkiem paski o szerokości około 2 cm. Każdy pasek natnij w środku i
przeciągnij koniec paska przez powstałe nacięcie. Ułóż faworki na papierze do
pieczenia i piecz w piekarniku przez około 15 minut w 180 stopniach do

zezłocenia. Kiedy już ostygną posyp cukrem pudrem. Podawaj z ulubioną konfiturą
lub marmoladą.

Tarta z gruszkami
Przepis pochodzi z jednego z moich ulubionych blogów Mała Cukierenka.
Bardzo dobra i łatwa w przygotowaniu tarta. Ciasto bardzo plastyczne. Idealnie
komponuje się ze słodką jesienną gruszką. Idealne do porannej kawy.
F/5, 1/4 s., kompensacja ekspozycji skok + 1,3.

Na ciasto potrzebujesz:
250 g mąki,
3 łyżki cukru (użyłam erytrolu),

1 łyżeczka cukru waniliowego (domowej roboty),
szczypta soli,
140 g masła,
1 jajko

Na nadzienie gruszkowe potrzebujesz:
5 gruszek pokrojonych w plastry i obtoczonych w 1 łyżce cukru trzcinowego,
1 łyżeczce cynamonu i mąki.

Przygotowanie ciasta
Wszystkie składniki ciasta umieść w misie robota kuchennego. Wyrób elastyczne
ciasto.
Ja zastosowałam zupełnie inną metodę niż ta zalecana przy przygotowaniu ciasta
do tarty. Zaleca się użycie schłodzonego masła. Ja tego nie zrobiłam. Moje
ciasto miało dzięki temu idealną konsystencją do wyłożenia w formie. Dopiero
włożyłam ciasto do lodówki, kiedy idealnie było dopasowane do formy, i
poczekałam aż stwardnieje już w formie (około 30 minut).
Na schłodzone ciasto wyłóż gruszki. Piecz w temperaturze 180 stopni przez około
40-50 minut do zezłocenia brzegów ciasta. Wystygnięte ciasto udekoruj cukrem
pudrem.
Smacznego!

Kruche paluszki z mandarynką
Te kruche paluszki są bardzo kruche i bardzo smaczne. Podoba mi się ich kształt,
pięknie się prezentują. Jednakże proponuję dodać troszkę więcej skórki
mandarynkowej lub troszkę pomarańczowej, bo smak cytrusów nie jest mocno
wyczuwalny. A szkoda. Co kto lubi:) Ciasteczka bardzo dobrze pasują do kawy czy
do popołudniowej herbaty i mają bardzo maślany smak.
Inspiracja

Składniki na 3 blaszki ciasteczek:
250 g masła znakomitej jakości
80 g cukru pudru
2 łyżki mąki ziemniaczanej
300 g mąki pszennej
2 łyżki skórki otartej z mandarynki (można dodać więcej lub dodać trochę
skórki z pomarańczy)
60 ml soku z mandarynki
pół tabliczki gorzkiej czekolady rozpuszczonej w kąpieli wodnej lub w
mikrofalówce do ozdobienia ciasteczek po upieczeniu

Przygotowanie
1. Masło utrzeć na puszystą masę. Dodać resztę składników. Wyrobić ciasto.

2. Schłodzić w lodówce przynajmniej przez 30 minut.
3. Na macie silikonowej z części ciasta wyrobić palcami cieniutki (około 2 cm)
rulonik. Jeśli ciasto jest dobrze schłodzone, nie trzeba podsypywać maty
mąką.
4. Odcinać 10 cm ciasteczka.
5. Układać ciasteczka na papier pergaminowy.
6. Piec do zezłocenia się boków przez około 12-13 minut w temperaturze 180
stopni.
7. Ciastka są bardzo kruche. Przed zdjęciem ich z blaszki odczekać kilka
minut, a potem przekładać na kratkę za pomocą łopatki do ciastek.
8. Wystudzone udekorować czekoladą.
9. Ciastka mogą być przechowywane do dwóch tygodni w szczelnie zamkniętym
pojemniku.
10. Smacznego!

Kruche ciasto milionera
Uwielbiam to ciasto. Choć jest tak słodkie, to nie można się jemu oprzeć. Kruchy
spód, karmel i czekolada. Mmmmm, czego chcieć więcej? To jest ulubione ciasto
mojego wujka. Oczy mu się śmieją, kiedy może zjeść kawalątek.
Przepis pochodzi z MW.

Składniki na spód ciasta:
175 g mąki pszennej
125 g zimnego masła
50 g sypkiego brązowego cukru

Składniki na karmelową warstwę:
400 g gotowej masy karmelowej (można też przez 3 godziny gotować zamkniętą
i zanurzoną w wodzie puszkę słodzonego mleka skondensowanego)

Składniki na czekoladową warstwę:
200 g mlecznej czekolady (można wymieszać ją z gorzką)
4-5 łyżek masła

Przygotowanie ciasta.
1. Wyrobić wszystkie składniki. Powinno wyjść zbite i nie lepiące się ciasto.
2. Wyłożyć formę do tarty papierem do pieczenia lub spsikać sprayem do
pieczenia.
3. Wyłożyć spód formy ciastem.
4. Wstawić do nagrzanego piekarnika (175 stopni) i piec do zbrązowienia około
20 minut.
5. Wyłożyć masę krówkową na kruchy spód. Wyrównać.

6. W kąpieli wodnej rozpuścić czekoladę z masłem.
7. Wylać czekoladę na masę krówkową.
8. Ciasto powinno chłodzić się przez kilka godzin w lodówce.
9. Smacznego!

Kakaowe tartaletki ze świeżą figą i budyniem
Bardzo smakowało mi to kruche ciasto. Wyszło idealne, nie trzeba było dosypywać
ani odrobinki mąki. Smak świeżej figi jednak nie należy do moich ulubionych. Do
kruchego ciasta z tego przepisu chętnie powrócę, ale to był raczej mój ostatni
przepis ze świeża figą.Nie mogę się przekonać i tyle. Za to suszone figi bardzo
lubię.
Przepis na kruche ciasto pochodzi z wrześniowego numeru Mojego Gotowania.

Składniki na 8 kruchych babeczek:
250 g mąki pszennej
8 łyżek cukru (u mnie fruktoza)
3 łyżki kakao
2 szczypty soli
1/2 kostki miękkiego masła + 2 łyżki

jajko
dodatkowo 2 opakowania budyniu o ulubionym smaku oraz 4 figi

Przygotowanie ciasta
1. Składniki na ciasto wygnieść palcami, uformować kulkę.
2. Włożyć owiniętą w folię aluminiową do lodówki na 2-3 godziny.
3. Wyjąć kulę, ciasto rozwałkować na grubość 5 mm i wylepić

nim tartaletki.

4. Przykryć papierem do pieczenia i posypać na papier odrobinę fasoli, by
ciasto nie podniosło się do góry.
5. Wstawić do nagrzanego piekarnika (180 stopni) i piec 10 minut.
6. Po tym czasie wyjąć z piekarnika, zdjąć fasolę i papier i piec dodatkowe 5
minut.

Przygotowanie masy budyniowej
1. Budynie rozpuścić w 3/4 l wody i postępować zgodnie z instrukcją na
opakowaniu.
2. Masą budyniową wypełnić tartaletki.
3. Poukładać pokrojone świeże figi.
4. Smacznego!

