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!

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

Chińska kapusta pak choi z sezamem i imbirem
Pak choi czyli co?
Pak Choi lub inaczej Bok Choy to po prostu chińska kapusta. Może nie tak
popularna jak kapusta pekińska, ale warto poświęcić jej więcej uwagi. Ponieważ
należy do roślin z rodziny krzyżowych, ma spore znaczenie przeciwnowotworowe.
Pak Choi zawiera glukozynolany, które są związkami siarki, a te z kolei mają
działanie przeciwnowotworowe. Pak Choi ma także działanie przeciwzapalne dzięki
obecności omega-3 i kwasu alfa-linolenowego.

Co jeszcze?
Pak Choi może wpływać na obniżenie ciśnienia we krwi: ma mało sodu, ale jest
bogaty w wapń i potas, które odgrywają rolę w regulacji ciśnienia krwi. Ponadto
dużo błonnika i bardzo mało kalorii. Świetna w smaku, idealnie komponuje się z
czosnkiem i ostrymi przyprawami. Więcej o tym niedocenionym jeszcze warzywie
przeczytasz tutaj.
Dziś proponuję swoją wariację na temat pak choi. Można już dostać ją w sklepach,
mnie urzeka ciemnozielony kolor liści tej kapusty. Idealna do zup lub po
usmażeniu jako aromatyczny dodatek do dań.

Na 2 porcje potrzebujesz:
liście z 2 średniej wielkości kapusty pok choi,
masło klarowane,
2 ząbki czosnku,
łyżeczka startego na drobnej tarce imbiru,
sól
olej sezamowy,
sezam

W woku podgrzej masło klarowane, wrzuć na 30 sekund starty na drobnej tarce
imbir i czosnek. Po tym czasie wrzuć liście kapusty i duś aż liście zmiękną
(około 5 minut). Dodaj nasion sezamu i smaż jeszcze kilka minut. Dopraw solą.
Zdejmij z ognia, całość polej olejem sezamowym. Oleju sezamowego już nie
podgrzewaj, bo potrawa nie będzie już zdrowa. Olej sezamowy jest bogaty w
nienasycone kwasy tłuszczowe typu omega-9, a tych nie wolno poddawać obróbce
termicznej!

