Bezglutenowy i bez cukru czekoladowy tort ciasteczkowy
Dziś chcę się podzielić z Wami przepisem na mój pierwszy bezglutenowy tort.
Wybrałam ten pomysł z racji takiej, że po pierwsze cukier jest szkodliwy, a po
drugie biała mąka także, a po trzecie każdy

musi zjeść coś słodkiego od czasu

do czasu. Czekoladowy bezglutenowy tort okazał się strzałem w dziesiątkę. W dwa
dni został zjedzony cały. Właściwie to marzył mi się krem z ciasteczek oreo, ale
wtedy nie będzie to tort bezcukrowy przecież. Wykorzystałam zatem bezcukrowe
ciasteczka maślane, które udało mi się dostać na pobliskim ryneczku i aromat
ciasteczkowy do ciast okazał się hitem. Dodatkowo słodycz ciastkową przelamałam
bezcukrowym dżemem z czarnej porzeczki. Naprawdę dobry tort bezglutenowy. Nigdy
nie sądziłam, że kiedyś to powiem, ale to był naprawdę dobry tort bezglutenowy,
czekoladowy i bezcukrowy.

Na biszkopt potrzebujesz:
10 jajek,
ksylitol,
1 szklanka bezglutenowej mieszanki do ciast,
1 szklanka bezglutenowej mieszanki do ciast (minus 2 łyżki, w to miejsce

dodaj 2 łyżki kakao)
2 łyżeczki proszku do pieczenia,
1 łyżka mąki ziemniaczanej,
8 łyżek oleju rzepakowego

Z tego przepisu przygotujesz dwa biszkopty: jeden biały zwykły, a drugi
czekoladowy. Wbij 5 jajek do misy robota kuchennego, dodaj ksylitol (ja daję
około pół szklanki). Ubij jajka na puszystą pianę. stopniowo dodaj: 1 łyżkę mąki
ziemniaczanej, 1 szklankę mieszanki bezglutenowej, 1 łyżkę proszku do pieczenia,
4 łyżki oleju. Przelej do formy (20 cm średnicy) i piecz w temperaturze 170
stopni przez 40-50 minut do suchego patyczka. Drugi biszkopt przygotuj z 5 jajek
i ksylitolu, tak jak biały biszkopt. Stopniowo dodawaj: mieszankę bezglutenową
(minus 2 łyżki mąki), 1

łyżeczkę proszku do pieczenia, 2 łyżki kakao, 4 łyżki

oleju. Piecz także przez 40-50 minut w temperaturze 170 stopni do suchego
patyczka. Zostaw w piekarniku do wystygnięcia.
Na krem ciasteczkowy potrzebujesz:
1 l śmietany 36%,
250 g serka mascarpone,
500 g bezcukrowych ciastek maślanych,
kilka kropelek aromatu ciasteczkowego
oraz bezcukrowy dżem z czarnej porzeczki

Ser mascarpone przełóż z pojemnika do miski robota kuchennego, wlej śmietanę i
kilka kropelek aromatu. Ubijaj tak długo aż otrzymasz gęsty krem, ale nie za
długo, by nie przebić śmietany. Ciasteczka przełóż do woreczka i rozgnieć na
pył. Następnie delikatnie wmieszaj ciasteczka szpatułą do kremu.
Wystygnięte biszkopty przekrój wzdłuż na 4 blaty. Najpierw na tortownicy ułóż
blat biały, nasącz go wodą z cytryną i ksylitolem. Przełóż bitą śmietaną i
dżemem. Tak rób aż skończą się blaty biszkoptowe. Tort udekoruj tak jak lubisz
najbardziej.
Na czekoladowy ganache potrzebujesz:
2-3 tabliczki bezcukrowej czekolady,
200 ml śmietany,
50 g masła

W rondelku zagotuj bitą śmietanę z masłem. Zdejmij z ognia i włóż połamaną na
kawałki czekoladę. Mieszaj silikonową szpatułą aż do rozpuszczenia czekolady.
Poczekaj aż ganache wystygnie i trochę zgęstnieje. Polej nim tort, tak jak na

zdjęciu. Smacznego!

Tarta z jagodami i kremem custard
Tarta z jagodami w kremie budyniowym, który nie był z torebki, a własnej roboty.
Mniaaaam. Połączenie jagód z kruchym ciastem sprawdziło się znakomicie. Ciasto
nie było ani zbyt słodkie, ani za mało słodkie. W sam raz. Nam bardzo smakowało.
Niektórzy smakosze dodali, że krem custard mógłby być bardziej sztywny. Mi
smakowało. Uważam, że lekko opadający krem na pokrojonej już tarcie dodaje
prawdziwego uroku:) A Wy co o tym sądzicie?
Przepis pochodzi stąd.

Składniki na kruchy spód:
1 szklanka mąki
1/2 zimnego masła
2 żółtka
1/2 łyżeczki proszku do pieczenia
szczypta soli

łyżka cukru (u mnie fruktoza)

Składniki na krem custard:
1/2 l mleka
4 łyżki cukru
miąższ z laski wanilii lub 3 łyżki cukru waniliowego
1 łyżka masła (można ominąć)
3 żółtka
3 łyżki mąki ziemniaczanej lub kukurydzianej (można dać łyżkę więcej, wtedy
krem będzie bardziej gęsty)

Dodatkowo:
300 g jagód wymytych i osuszonych

Wykonanie spodu:
1. Składniki na kruchy spód zagnieść, wyrobić. Uformować kulę, owinąć w folię
i wstawić do lodówki na 30 minut.

Wykonanie custard:
1. W 100 ml mleka wymieszać mąkę z żółtkami by nie było grudek.
2. Resztę mleka zagotować razem z masłem (można zrezygnować), cukrem i
wanilią. Dokładnie wymieszać i trzymać na wolnym ogniu, by nie przypalić.
3. Wmieszać pozostałą ilość mleka. Mieszać szybko i energicznie przez 1
minutę. Masa będzie gęstnieć. Można mieszać dłużej niż minutę.

Reszta pracy
1. Formę do tarty spsikać sprayem do pieczenia. Dzięki temu ciasto po
upieczeniu będzie ładnie odchodzić od formy ( a nawet będzie samo
wyskakiwać:)
2. Wyjąć ciasto z lodówki. Spód formy i boki wyłożyć cienko ciastem. Ciasta
jest na akurat. Ponakłuwać spód tarty widelcem i włożyć do nagrzanego
piekarnika (175 stopni) na 15 minut.
3. Wyjąć spód. Wyłożyć budyń na spód. Posypać jagodami i wstawić do piekarnika
na kolejne 15 minut.
4. Smacznego!

