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
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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!

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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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:)
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Zupa rybna: tajska po mojemu
Zupa rybna tajska po mojemu jest kompromisem… Dobrze, że napisałam, że jestem
prawie weganką:))) Bo byłaby to czysta hipokryzja z mojej strony. Chcę też
zaznaczyć, że blog był typowo ciastkowy, a skończyłam na czymś zupełnie innym…
Więc powiedziałabym tutaj z największą szczerością, że się rozwijam. Kulinarnie
także, ale cały czas szukam dobrego dla swojego organizmu sposobu z
wykorzystaniem najlepszych składników jakie mogę kupić, dostać, uzbierać.
Tym razem padło na dietę ketogeniczną, bliską mi już od dłuższego czasu, choć
tym razem w praktyce. Nie ma opcji by znaleźć się tam (w ketozie) bez mięsa… I
tutaj nastąpił strach… mięso… Nie mogę, nie dam rady, to będzie dopiero
hipokryzja. Stąd zdecydowałam się na ryby i owoce morza. I stąd dziś przepis na
zupę. Zupa rybna: tajska, bo po mojemu z wykorzystaniem moich ulubionych
kuchennych wariacji.
Smakuje wybornie, delikatnie pachnie rybą, lecz nie do przesady. Zupa rybna ma
także smak Tajlandii, no bo mleko kokosowe musi być:) Do tego mnóstwo warzyw.
Możesz użyć swoich ulubionych. Ja wybrałam delikatną młodą kapustę, można już ją
dostać na rynku. Do tego papryka, seler naciowy i pomidory. I to w zasadzie
wszystko. Możesz śmiało się już delektować jej smakiem.
Tajska zupa rybna idealna na obiad lub bardziej wykwintny wieczór. Smacznego!
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Sycylijska potrawka z kapusty
Sycylijska potrawka głównie kojarzy mi się z mieszanką warzyw typu bakłażan,
cukinia, papryka w sosie pomidorowym. Tym razem jest inaczej, ta sycylijska
potrawka jest z kapusty. Oczywiście można ją przygotować też bakłażanów. Z kolei
pod nazwą caponata znajdziecie dopiero smak Sycylii: słodko-słony, z orzeszkami,
chrupiącymi kawałkami warzyw, których podstawą są bakłażany i seler.
Ta wersja sycylijskiej potrawki z kapusty zawiera całą kompozycję warzyw, które
są u nas dostępne o każdej porze roku. Ma wyrazisty smak. Słonawy dzięki
oliwkom, słodkawy dzięki słodkiemu octowi balsamicznemu i rodzynkom. To wszystko
doprawione orzechową nutką.
Proporcje warzyw w przepisie można śmiało zmieniać do czasu aż znajdziesz swój
ulubiony smak.
Sycylijska potrawka z kapusty to moja wersja caponaty z warzyw zimowych od Marty
Dymek.
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Wegetariański czekoladowy tort z cukinii
Nic lepszego ponad ten wegetariański czekoladowy tort z cukinii. Bez cukru, bez
sztucznych dodatków, bez masła. A jednak wyjątkowo czekoladowy, robiący
niesamowite wrażenie na gościach i na mnie samej. Wegetariański czekoladowy tort
z cukinii z czekoladowym kremem…
Ten wegetariański czekoladowy tort z cukinii robiłam pierwszy raz. Nie miałam
pojęcia co z tego wyjdzie i nie ukrywam, że z wielkim strachem kroiłam jego
pierwszy kawałek. Tym bardziej, że na moje ręce patrzyło kilkanaście osób. Nie
ukrywam, że stres związany z byciem Manufakturą Ciastek jest w takich sytuacjach
przeolbrzymi

Tort wyszedł zbity, wszystkie warstwy trzymały się razem.

Nieziemsko czekoladowy, a do tego z cukinią.
Uwielbiam wysokie torty, uważam, że są bardzo eleganckie, a najprostsza ozdoba
dodaje jeszcze więcej elegancji. Stąd mój pomysł na ten czekoladowy tort. Dużo,
naprawdę dużo czekolady. Słodycz pochodząca z owoców, a smak czekolady z kakao.
Wszystko dopełniła dekoracja. Myślę, że udało mi się zachwycić moich gości.
Zdecydowanie nie polecam tego tortu miłośnikom maślanych kremów i klasycznych
biszkoptów.
Z prawdziwym ekstraktem z wanilii.
Dzięki Kinga Paruzel za mega inspirację.
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Wegańskie kotlety mielone z kaszą gryczaną
Zapraszam po przepis na wegańskie kotlety mielone z kaszą gryczaną. Wydawało mi
się niemożliwe to, żeby coś smakował podobnie, a nawet lepiej niż kotlety
mielone! A patrzcie, udało się. Te wegańskie kotlety mielone zrobione są z kaszy
gryczanej, kalafiora, a smak mięsny robią tutaj usmażone pieczarki z cebulką i
pietruszką.
Jestem zachwycona tym nowo odkrytym przeze mnie smakiem. Wegańskie kotlety
mielone są chrupiące, idealnie nadają się do podgrzania w piekarniku na dzień
kolejny. Stąd można ich przygotować więcej. W tych wegańskich kotletach
mielonych z kaszą gryczaną, których sporą bazę stanowi kalafior, nie czuć
kalafiora. Smaki komponują się wręcz genialnie.
Taki nowy, domowy smak, nie żeby mi brakowało smaku mięsa, ale czasami tęsknię
za niedzielnymi obiadami z rodzinnego domu. Te wegańskie kotlety mielone z kaszą
gryczaną idealnie pomagają przywrócić wspomnienia.
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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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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!

Bhakri i chana masala
Bhakri i chana masala to jedne z przepisów przywiezionych z mojej podróży do
Indii. Miałam to szczęście, że na mojej drodze spotkałam wspaniałe osoby, które
pokazały mi kuchnię hinduską od „kuchni”. Gotowałam, uczyłam się, a przede
wszystkim próbowałam różnych smaków. Byłam szczęśliwa. Zatem szczęście musi mieć
smak
Bhakri to typowy chlebek, który zadomowił się w stanie Gujarat, choć tak
naprawdę pochodzi z Maharashtra. Był jednym z pierwszych, które spróbowałam.
Jest banalnie prosty w wykonaniu, do tego chrupiący, idealny na lunch, bo
utrzymuje świeżość nawet przez kilka dni. Idealny do hinduskiego śniadania, bo
dość ciężki, wspaniale smakuje z pikantnymi dodatkami.
Z kolei chana masala, to jedno z najbardziej popularnych dań w całych Indiach. W
tym przepisie ciecierzycę ugotowałam w herbacie, dzięki czemu miała ciemniejszy
kolor i jej smak był bardziej ziemisty.
Uwielbiam te smaki…
W wersji wegańskiej zamiast masła użyj oleju kokosowego.
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Przygotowuję bhakri

Przygotowuję bhakriPobierz

W drodze do Mumbaj. Prawdziwe szczęście jest w drobnych rzeczach
Takie rzeczy widziałam tylko w filmach

Chleb z suszonymi pomidorami i czosnkiem
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