Brownie bezglutenowe
Bardzo ciężkie brownie, które jest modyfikacją klasycznego przepisu Nigelli
Lawson. Udało mi się zrobić naprawdę smaczną wersję w miarę bez dodatku cukru.
Jeśli uda wam się kupić gorzką czekoladę bez cukru, to wtedy będzie już bez
cukru:)
Brownie jest lepkie, gęste, skleja buzię. Dobre dla gadających non-stop dzieci:)

Na niewielką kwadratową blaszkę (20 cm) potrzebujesz:
2 tabliczki gorzkiej czekolady (74-90% kakao) rozpuszczonej w kąpieli
wodnej
300 g rozpuszczonego masła klarowanego
5 jajek
1 łyżka ekstraktu waniliowego
300 g ksylitolu lub więcej (w zależności co lubisz)
3 łyżki kakao,
60 g mąki ryżowej’
60 g mąki kukurydzianej
80 g mąki ziemniaczanej
1 łyżeczka soli
100 g orzechów nerkowca podprażonych na patelni

Wszystkie składniki dokładnie wymieszaj. Przelej na blaszkę. Piecz w
temperaturze 180 stopni przez 25-30 minut. Ciasto ma być zakalcowate w środku.
Po upieczeniu może wydawać ci się, że jest surowe w środku, u mnie wypływała z
niego czekolada, ale po wystygnięciu brownie, było tak jak ma być, czyli
glutowato:)

Paluszki wiedźmy. Bezglutenowe
Ohydne ciateczka, które wyglądają jak powykrzywiane paluszki wiedźmy. Mimo, że
ohydne, to paluszki wzbudzają uśmiech na twarzy i dzieci, i dorosłych. Są bardzo
smaczne, mimo ohydnego wyglądu. Polecam je i dzieciom, i dorosłym. Wykonanie ich
zajmuje niewiele czasu, a i cudownie można spędzić czas z dzieciakami w domu.
Paluszki wiedźmy są hitem tegorocznego Halloween w moim domu.

Potrzebujesz:
2 3/4 szklanki bezglutenowej mieszanki,
220 g masła klarowanego,
1/3 szklanki ksylitolu,
po łyżeczce aromatu migdałowego i waniliowego,
1 1/2 łyżeczki proszku do pieczenia,
szczypta soli,
2 jajka
migdały do zrobirnia paznokci (przekrój każdy wzdłuż)

Przygotowanie
Uwaga! Bardzo ważne jest schłodzenie ciasta, wtedy paluszki nie będą rozlewać
się w piekarniku. Jeśli tylko możesz, to wkładaj ciasto do lodówki w każdym
możliwym momencie.
Wszystkie wkładniki umieść w misie robota kuchennego i dokładnie wymieszaj.
Ciasto przykryj formą i schowaj do lodówki. Ciasto powinno mieć formę
plasteliny. Potem odrywaj po małym kawałeczku i rozwałkowuj w dłoni. Paluszki

wiedźmy niech będą cieńkie, bo w piekarniku urosną. Na koniec każdego paluszka
wciśnij paznokieć z przekrojonych wzdłuż migdałów. Piecz w temperaturze 180
stopni przez 8-9 minut. Zanim przełożysz je na metalową kratkę, odczekaj 5
minut. Smacznego!

Błyskawiczny sernik na mleku kokosowym
Moje nowe odkrycie. Błyskawiczny sernik na mleku kokosowym. Tylko cztery
składniki: ser, mleko kokosowe, ksylitol i jajka. Nic prostszego. Sernik ten
przygotowuje się bardzo szybko, po wystygnięciu wspaniale czuć aromat kokosowy.
Ciasto jest puszyste i miękkie. Bardzo smaczny sernik.
Dlaczego mleko kokosowe?
Mleko kokosowe to źródło nasyconych kwasów tłuszczowych. W 100 ml mleka jest ich
aż 21 g. Jak już wiecie, tłuszcze nasycone idealnie nadają się do podgrzewania w
wysokich temperaturach, bo z racji tego, że z każdej strony cząsteczka węgla
jest właśnie „nasycona” wodorem, to pod wpływem wysokich temperatur nie dochodzi
do utlenienia, czyli dostania się w wolne miejsca (te „nienasycone” wodorem)
cząsteczki tlenu. Zatem ilekroć słyszycie, że kwasy tłuszczowe nasycone są
niezdrowe, co ostatnio jest w modzie, zachowajcie spokój. To nieprawda. Myślę
też, że ta ściema jest wynikiem silnego lobby korporacyjnego, któremu ja mówię
stanowcze nie!
Jeśli kupujesz mleko kokosowe, wybieraj tylko to, które w swoim składzie ma
tylko wodę i miąższ z kokosa. Uwaga, wiele marek bio ma w swoim składzie
niepotrzebne składniki, dlatego czytaj uważnie skład mleka przed jego kupnem.
Z mojego doświadczenia polecam markę Real Thai; mleko to ma w sobie aż 85%
kokosa, reszta to woda. Kolejne mleko, które lubię, to mleko kokosowe bio z
Rossmana; 60% kokosa, reszta woda.

Na formę o średnicy 21 cm potrzebujesz:
400 g białego sera zmielonego w blenderze,
6 jajek,
ksylitol (do smaku)
320 ml mleka kokosowego (Real Thai)

Przygotowanie
Białka ubij na sztywną pianę. Dodaj pozostałe składniki i dokładnie, ale
delikatnie wymieszaj. Słodkość sernika sprawdź przed upieczeniem. Sernik
będziesz piec w kąpieli wodnej. Na szeroką i wysoką blachę wlej wodę na 1/3
wysokości formy na sernik, formę na sernik opatul folią aluminiową i wstaw do
blachy z wodą. Wlej masę serową. Wstaw wszystko do piekarnika i piecz przez
55-65 minut w temperaturze 170 stopni. Po upieczeniu, uchyl lekko piekarnik i
pozostaw ciasto do wystygnięcia przez dwie godziny. Potem wstaw na całą noc do
lodówki. Smacznego!

Tort czekoladowy z kremem czekoladowym
Przepyszny i bardzo czekoladowy tort czekoladowy. Krem czekoladowy to po prostu
bajka. Wilgotne ciasto, które nie wymaga nasączania tak jak nasz biszkopt, jest
bardzo czekoladowe i bardzo puszyste.
Ten tort zrobiłam na swoje urodziny. Nie miałam już czasu na zabawę w tort
bezglutenowy, więc pozwoliłam sobie na szaleństwo z mąką pszenną. Myślę jednak,
że w miejsce mąki pszennej spokojnie możesz dać mieszankę bezglutenową i dzięki
temu będziesz mieć swój przepyszny czekoladowy bezglutenowy tort z kremem
czekoladowym:)
Idealnie komponuje się z truskawkami lub malinami. Jest bardzo słodki i
wyjątkowo czekoladowy.

Na 3 blaty o średnicy 22 cm potrzebujesz:
350 g ksylitolu,
niepełne 3 szklanki mąki (bez 3 łyżek),
szklanka kakao,
3 łyżeczki sody,
1.5 łyżeczki proszku do pieczenia,
łyżeczka soli,
3 jajka,
1,5 szklanki kefiru lub zsiadłego mleka,
1.5 szklanki mocnej rozpuszczonej kawy
3/4 szklanki oleju kokosowego w formie płynnej,
3 łyżeczki ekstraktu waniliowego

Każdy blat sugeruję upiec oddzielnie lub jeden tort w całości, który potem
przekroisz wzdłuż. Piekarnik rozgrzej do 175 stopni. Jeśli będziesz piec blaty
oddzielnie, to czas pieczenia wynosić będzie 35-40 minut, do tzw. suchego
patyczka. Jeśli pieczesz jeden biszkopt czekoladowy, myślę, że po 55 minutach
powinnaś sprawdzić ciasto. Jeśli patyczek będzie suchy, ciasto jest gotowe.
Wszystkie składniki umieść w misie robota kuchennego i dokładnie wymieszaj.
Wlewaj ciasto po równo do przygotowanych blaszek i wstaw do piekarnika. Zanim
wyjmiesz ciasto po upieczeniu, odczekaj przynajmniej z 10 minut aż lekko
ostygnie.
Na krem czekoladowy potrzebujesz:
2 kostki masła,
250 g ksylitolu zmielonego na pył,
szklanka kakao,
2 łyżeczki ekstraktu z wanilii.
śmietana lub mleko roślinne do otrzymana odpowiedniej konsystencji kremu

Masło pokrój w kostkę. Wszystkie składniki umieść w misie robota kuchennego i
zacznij mieszać na wolnych obrotach do całkowitego połączenia składników. Potem
mieszaj na szybszych obrotach przez około 10 minut do ozyskania gładkiej
konsystencji.
Kremem czekoladowym posmaruj blaty i boki ciasta. Możesz dać trochę świeżych
truskawek lub kwaśnego dżemu z truskawek. Fajnie złamie słodycz czekolady.
Na niebieską glazurę potrzebujesz:
300 g białej czekolady,

200 g śmietany 36%,
4 łyżki zimnej wody i 6 łyżeczek żelatyny,
70 g glukozy,
niebieski barwnik

Czekoladę rozpuść w garnuszku ze śmietaną, barwnikiem i glukozą. Dokładnie
wymieszaj. Jak masa będzie już dokładnie wymieszana i podgrzana (ale nie
zagotowana) odstaw do przestygnięcia. Dodaj napęczniałą żelatynę (do miseczki
wsyp żelatynę i zalej łyżkami zimnej wody i poczekaj chwilkę aż napęcznieje) i
wymieszaj polewę aż się połączą składniki. Kiedy glazura przestygnie i będzie
już lekko galaretowata polej nią ciasto.

Fit sernik z musem truskawkowym
Sernik bez sera? Chyba jestem w tym specjalistką:) Przepis na inny sernik bez
sera, za to z orzechów nerkowca znajdziesz tutaj. Ten z kolei jest z jogurtu
greckiego i z mąką kokosową.
Dlaczego jogurt grecki?
Do wykonania tego sernika możesz użyć jogurtu greckiego lub sojowego. Jogurt
grecki może być lepszy od innych jogurtów pod warunkiem, że:
ma więcej białka niż inne jogurty (przynajmniej dwa razy więcej),
zawiera mniej węglowodanów niż tradycyjne jogurty,
ma mniej sodu niż tradycyjny jogurt naturalny.

Z wielu źródeł internetowych wynika, że jogurtu greckiego nie powinny jeść osoby
będące na diecie, gdyż zawiera on dużo tłuszczu. Jednak osobiście bardziej
martwiłabym się o zawartość węglowodanów niż tłuszczów. Tłuszcz jest niezbędny
np. do wchłaniania witamin, a zbyt duża podaż węglowodanów może przyczyniać się
do otyłości. Ponieważ jestem na diecie bogatej w tłuszcz, uważam, że
stwierdzenie, że tłuszcz jest zły, jest kłamstwem. Oczywiście trzeba też mieć
wiedzę jakie tłuszcze wolno nam jeść. Jednak to nie jest dzisiaj najważniejszym
tematem:)
Sernik ma posmak kokosowy, mąka kokosowa jest wyczuwalna. Jeśli ktoś nie lubi
kokosów, nie będzie mu smakował. Konsystencja i kolor idealnie biały i kremowy.

Na formę o średnicy 20 cm potrzebujesz:
500 g gęstego jogurtu greckiego,
125 g ksylitolu,
12 jajek,
250 g mąki kokosowej

Wszystkie składniki wymieszaj dokładnie razem w misie robota kuchennego. Formę
wyłóż papierem do pieczenia i wlej ciasto. Piecz przez ok. godzinę w 200
stopniach do tzw. suchego patyczka.
Na mus truskawkowy potrzebujesz:
200 g truskawek,
odrobina wody,
ksylitol do smaku,
6 łyżeczek żelatyny

Truskawki, wodę i ksylitol zagotuj i gotuj na małym ogniu do zmiękczenia.
Następnie żelatynę wsyp do miseczki i nalej odrobinę zimnej wody, wymieszaj
łyżeczką aż napęcznieje. Wlej do truskawek. Całość zblenduj i zostaw do
całkowitego ostygnięcia.
Na wystygnięty sernik wlej masę truskawkową. Wstaw do lodówki. Masa dosyć długo
gęstnieje. Smacznego!

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!

Malinowy sernik z orzechów nerkowca
Dlaczego robię takie dziwne rzeczy?
Coś słodkiego i coś zdrowego? Hmmm???? Jak to zrobić? I jeszcze, żeby zwolennicy
zwykłej niezdrowej białej mąki byli zadowoleni… Jak mam zrobić sernik bez sera
skoro sera białego nie wolno mi jeść? I jak mam powiedzieć tym samym zwolennikom
białej mąki, że jedzą sernik bez sera… Znowu narażam siebie na krytykę i
niezadowolenie tych samych zwolenników białej

mąki.

Ale wiecie co? Mam to gdzieś. A wiecie czemu, bo moja alternatywa jest dobra dla
mnie i dla mojej Rodziny. Jeśli ktoś nie rozumie moich dziwactw, to przecież to
nie jest mój problem, prawda? Jeśli ktoś woli jeść białą mąkę i cukier, to
dlaczego ma to być mój problem? Ja wiem co jest zdrowe dla mnie i dla moich
najbliższych. Nie mam wpływu na to, że ktoś wybiera dla siebie niezdrową
alternatywę. Więc jeśli nie mam na to wpływu, to się tym nie zajmuję. Kiedyś i
tak te osoby przyjdą do mnie po radę przecież:)
Więc dziś przepis na udziwniony sernik bo bez sera, ze spodem nie z ciasteczek,
a z orzechów. Sernik wymaga przygotowania orzechów nerkowca noc wcześniej, a
ostatnia warstwa śmietanowa wymaga leżakowania mleczka kokosowego w lodówce
przez 24 godziny.
Inspiracja

Warstwa 1

Na spód potrzebujesz:
szklanka nasion słonecznika,
pół szklanki migdałów,
10 daktyli namoczonych we wrzątku.

Wszystkie składniki zblenduj dokładnie i ułóż na spodzie okrągłej 20 cm
tortownicy. Wstaw do lodówki. W międzyczasie przygotuj warstwę sernikową.
Warstwa 2:
Na warstwę sernikową potrzebujesz:
2 szklanki namoczonych przez noc orzechów nerkowca,
1,5 szklanki mrożonych malin,
ksylitol (miód, syrop klonowy),
5 łyżkek oleju kokosowego

Wszystkie składniki zmiel w blenderze na gładką masę. Orzechy nie powinny mieć
grudek, a powinny stanowić płynną masę. Słodzika dodaj tyle ile uważasz, u mnie
było to 5 dużych łyżek miodu, ale można dać więcej. Ułóż na spód i wstaw do
lodówki. Przygotuj warstwę 3.
Warstwa 3:
Na mus z owoców leśnych potrzebujesz:
200 g mrożonych owoców leśnych,
ksylitol (miód, syrop klonowy),
4 łyżki oleju kokosowego

Wszystkie składniki zmiel dokładnie w blenderze. Dodaj tyle słodzika ile chcesz.
Ułóż na warstwie malinowej. Wstaw do lodówki i przygotuj warstwę 4.
Warstwa 4:
Na bitą śmietanę potrzebujesz:
2 puszki mleka kokosowego (muszą odstać w lodówce 24 godziny)
ksylitol (miód, syrop klonowy),
2 łyżeczki ekstraktu z wanilii

Z mleka kokosowego zbierz twardą śmietankę. Wodę możesz wykorzystać do
naleśników. Ubij na sztywno. Dodaj ekstraktu i tyle słodzika ile uważasz. Ułóż
na warstwie z musu.
Całość wstaw do zamrażarki na 3 godziny. Gdy warstwy dokładnie się zmrożą, wyjmi
ciasto około 15 minut przed degustacją. Smacznego.

Bezglutenowe pierniczki
Ten przepis na bezglutenowe pierniczki jest moją wariacją na temat moich
ulubionych pierniczków alpejskich. Zastanawiałam się czy pierniki urosną, czy
będą tak puszyste jak te moje ulubione. Do tego zrobiłam je bez cukru, więc też
miałam obawę. Co prawda lukier z ksylitolu nie smakuje tak samo jak z cukru
pudru, bo lekko drapie w usta, ale dla zdrowia można się trochę poświęcić;)
Jak zrobiłam zdjęcie bezglutenowym piernikom?
Nad zdjęciem bardzo długo pracowałam. Chciałam uchwycić ten magiczny świąteczny
moment. Mam nadzieję, że mi się udało. Są z tyłu świąteczne lampki, jest trochę
ciemno. Zdjęcie wykonałam na błyszczącym białym stoliku, który stoi zaraz koło
choinki. Na nim położyłam deskę do krojenia, ozdobiłam ją świątecznymi dodatkami
i ułożyłam pierniki. Reszta to już zabawa światłem. Z prawej strony ułożyłam
biały kawałek papieru, który odbijał światło, a z lewej strony ustawiłam czarny
kawałek papieru, żeby zdjęcie przyciemnić i dodać mu tego świątecznego klimatu.
Czy mi się udało? Mam taką nadzieję:)
f/3.5; 25 s, ISO-320

Przepis na 2 kg bezglutenowych pierniczków:
500 g mąki z białego ryżu (zmieliłam pełnoziarnisty ryż basmati),
400 g mąki owsianej,
200 g mąki z tapioki,
3 białka,
8 żółtek,
400 g miodu,
250 masła klarowanego,
paczuszka przyprawy piernikowej (czytaj skład, kup bez mąki i bez cukru),
niepełnka szklanka ksyliotolu,
3 łyżki kakao,
3 łyżeczki sody oczyszczonej,
1 łyżeczka proszku do pieczenia,
100 ml mleka roślinnego,
kilka kropli soku z cytryny

Przygotowanie
Do mleka roślinnego wsyp sodę oczyszczoną, kilka kropli cytryny i proszek do
pieczenia. Wymieszaj. Odstaw.
W rondelku rozpuść masło, miód i wymieszaj z kakao i przyprawą piernikową.
Odstaw do przestygnięcia.
Białka ubij na sztywno. Dodaj mąkę, żołtka, ksylitol. Dodaj przestygniętą masę z
rondelka. Wymieszaj wszystko dokładnie. Ciasto odstaw do lodówki aż zgęstnieje.
Blat podsyp mąką i wyrób elastyczne ciasto o grubości 5 mm. Wycinaj wzorki.
Piecz w temperaturze 180 stopni przez 15 minut.
Na lukier z ksylitolu potrzebujesz:
3 szklanki zmielonego ksylitolu,
odrobina białek.

Białka do ksylitolu dodawaj stopniowo, tak by otrzymać odpowiednią gęstość.
Wymieszaj dokładnie widelcem. Udekoruj już wystygnięte pierniki.

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!

Gryczane naleśniki, wersja paleo
Dziś mam do zaoferowania bezglutenowe naleśniki w wersji paleo. Do ich
wykorzystania użyłam 3 ziaren, które zmieliłam w młynku do kawy: ziarna
niepalonej kaszy gryczanej, kaszy jaglanej i tapioki. Naleśniki wyszły bardzo
dobre, łatwo rozprowadzały się po rozgrzanej patelni i łatwo z niej zdejmowały.
Miałam lekką obawę czy nie wyjdą zbyt gorzkie, ale nic z tych rzeczy.

Idealne z

domowymi śliwkowymi powidłami.
Kasza gryczana niepalona
Zawsze wybieram ziarno niepalone. Prażenie ziarna gryki obniża zawartość białka
w kaszy i zmniejsza jej właściwości antyoksydacyjne. Osobiście ani ja, ani moje
dzieci nie wyczuwamy różnicy w smaku kaszy. Kasza niepalona ma jaśniejszy kolor.
Kasza gryczana nie jest zbożem
To fakt. Ziarenka kaszy gryczanej to owoce niewysokiej rośliny kwitnącej na
biało lub różowo. Dużo gryki rośnie w rejonach Lubelszczyzny, kwitnie latem.
Zalety kaszy gryczanej
Ziarna gryki nie zakwaszają naszego organizmu, nie zawierają glutenu, a do tego
są bardzo bogate w błonnik, w witaminy z grupy B, P, PP oraz w sole mineralne
(wapń, fosfor, magnez, żelazo, jod).

Na około 10 dużych naleśników potrzebujesz:
3 porcje kaszy gryczanej niepalonej,
2 porcje kaszy jaglanej,

1 porcja tapioki,
3 jajka,
około 1 litra wody gazowanej,
odrobina ksylitolu,
1/4 szklanki rozpuszczonego oleju kokosowego

W młynku do kawy umieść 1 porcję kaszy gryczanej. Za porcję rozumiem
uzupełnienie klasycznego młynka do kawy ziarnem i zmielenie go. Postępuj tak z
każdym ziarnem po kolei. Zmielone ziarna umieść w misie robota kuchennego, dodaj
resztę składników i dokładnie wymieszaj. Smaż na rozgrzanej patelni z dwóch
stron do zezłocenia się naleśników. Podawaj z domowymi powidłami śliwkowymi.
Smacznego!
Na powidła śliwkowe potrzebujesz:
śliwki

Śliwki odpestkuj. Powidła najlepiej przygotować dwa dni wcześniej. Włóż do
głębokiej patelni, dodaj odrobinę wody. Najpierw nastaw kuchenkę na najwyższą
moc, doprowadź do zagotowania, a potem smaż na malutkim ogniu przez 2 godziny.
Czynność powtórz dwukrotnie, aż śliwki odparują sok, zmiękną i powstaną powidła.
Smacznego!

