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!

Kruche waniliowe ciasteczka maślane
Idealne do wycinania wykrawaczkami i wyciskania na nich napisów. Smaczne,
kruche, pachnące wanilią.
Ciastka ustawiłam na stole, pod pudełkiem z ciastkami ułożyłam kolorowy
pastelowy fartuszek kuchenny; światło wpadało na blat od strony prawej. Z przodu
przed pudełkiem z ciastkami ustawiłam kartkę białego papieru, by doświetlić i
rozjaśnić przód pudełka. F/5,6, 1/2s., ekspozycja +0,3, ogniskowa 90mm.

Na około 30-40 ciasteczek potrzebujesz:

prawdziwy ekstrakt waniliowy (kilka, kilkanaście kropelek),
100 g miękkiego masła,
4 żółtka,
4 łyżki cukru,
1 łyżeczka proszku do pieczenia,
1 szklanka mąki pszennej,
0,5 szklanki mąki ryżowej,
odrobina wody

Wszystkie składniki, oprócz wody, umieść w misie robota i wymieszaj. Stopniowo i
w małej ilości dolewaj wody, tak by uzyskać kulę jednolitego i gładkiego ciasta.
Ciasto rozwałkuj na grubość około 0,3 mm i wycinaj ulubione kształty. Piecz na
blaszce wyłożonej papierem do pieczenia przez ok. 15 minut w temperaturze 180
stopni.

3-cie urodzinki Kapsla
Pamiętacie torcik na pierwsze urodzinki Kapsla????
To dzisiaj jadł już swój trzeci w życiu tort!!!!
Ależ ten czas leci:)
Ten maślany krem jest ucierany ręcznie w makutrze. Nie w robocie kuchennym, a
ręcznie. Bardzo długo ucierany. Warto to podkreślić. Przepis na tradycyjny krem
według rodzinnej receptury poniżej:

Przepis na krem według przepisu mojej ukochanej Cioci:
1

– 1,5 szklanki (szklanka ma pojemność 200 ml) cukru miałkiego – razem w

normalnej makutrze utrzeć. Ciągle ucierając dodawać po 1 żółtku (jaj sparzone i
kl.0), cukier waniliowy (prawdziwy), sok z 1/4 cytryny. Ubić białka i dodawać po
1 łyżce ciągle ucierając ( może to trwać > 1h – stąd konieczny mężczyzna). Na
końcu można dodawać przeróżności: kakao, kawa i inne wspaniałości. Smacznego.

Kruche ciasteczka waniliowe
Te ciasteczka z pewnością ucieszą dzieci. Uroku dodaje im kolorowa posypka.
Mimo, że nie należą do moich ulubionych, to dzieci się nimi zajadały. Więc
polecam je dzieciom:)
Inspiracja

Składniki na około 25-30 ciasteczek:
250 g mąki pszennej,
1 łyżeczka proszku do pieczenia,
1/2 łyżeczki soli,
150 g miękkiego masła,
1 jajko,
2/3 szklanki cukru,
łyżeczka ekstraktu waniliowego,

otarta skórka z cytryny,
dowolna ilość kolorowej posypki do dekorowania ciasteczek przed pieczeniem

Przygotowanie ciasteczek
1. Masło utrzeć z cukrem. Dodać mokrych składników. Połączyć z suchymi
składnikami.
2. Z ciasta uformować kulki, obtoczyć je w posypce. Ułożyć na blaszce (w
odstępach około 4 cm) i lekko spłaszczyć łyżką.
3. Piec około 15 minut w temperaturze 160 stopni.
4. Smacznego!

Ciasto czekoladowo dyniowe na mące pełnoziarnistej
Czy wypieki mogą być zdrowe? Zdrowsze z pewnością tak:) I ten przepis jest taki
właśnie: oto zdrowsze ciasto czekoladowe na mące pełnoziarnistej. Puszyste,
wilgotne i lekkie. Nie czuć w ogóle, że jest na cięższej pełnoziarnistej mące. A
dynia skąd? Podejrzewam, że jest sporo dyń w Waszych zamrażarnikach jeszcze:)
Banalnie proste w wykonaniu:)

Składniki na placek o średnicy 22 cm:
2 szklanki mąki pełnoziarnistej,
1,5 łyżeczki sody oczyszczonej,
1 łyżeczka cynamonu,
0,5 łyżeczki gałki muszkatołowej,
0,5 łyżeczki startego imbiru,
0,5 łyżeczki zmielonych goździków,
2 jajka,
0,5 szklanki rozpuszczonego masła,
4 łyżki kakao,
200 g jogurtu naturalnego,
1 szklanka fruktozy,
400 g musu dyniowego

Przygotowanie ciasta
1. Wszystkie składniki dokładnie wymieszać (może być łyżką) i piec do suchego
patyczka przez około 70 minut w temperaturze 175 stopni.
2. Smacznego!

Ciastka owsiane bez mąki, jajek i cukru
To jedne z tych ciastek: wymieszaj cokolwiek i będą pycha:) Proporcjami za
bardzo nie przejmowałabym się, ma być gęsto i odrobinę tłuściutko:) Jedne z
moich ulubionych zdrowych przekąsek.

Składniki na około 20 ciastek:
3 banany,
500 g płatków owsianych,
500 ml prażonych jabłek domowej roboty,
kilka garści rodzynek, słonecznika i pestek dyni,
kilka łyżek płatków migdałowych,
4 łyżki miękkiego masła.

Przygotowanie
1. Banany zmielić w blenderze na płyn.
2. Do miski wrzucić wszystkie składniki i dokładnie wymieszać. Jeśli masa jest
zbyt rzadka, dodać płatków, jeśli zbyt gęsta, dodać więcej bananów.
3. Odstawić na około 20 minut do zmięknięcia płatków.
4. Na blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia wykładać kulki wielkości orzecha
włoskiego i rozpłaszczać łyżką.
5. Piec w temperaturze 180 stopni przez około 15-25 minut do złotego koloru.
6. Studzić na kratce. Smacznego!

Sernik Cioci Jeanetty
Najlepszy sernik pod słońcem, ale pod warunkiem, że zrobiony będzie z najlepszej
jakości białego sera trzykrotnie zmielonego. Jest miękki, bardzo puszysty,
przepyszny. Jeden z najlepszych serników jakie jadłam.

Składniki na okrągłą blaszkę sernika o średnicy około 22 cm:
1 kg białego sera bardzo wysokiej jakości, użyłam białego sera ekologicznej
produkcji od Nowaka,
5 jaj,
2 łyżki mąki ziemniaczanej,
skórka otarta z połowy cytryny i pomarańczy,
150 g masła,
szklanka cukru (zastąpiłam ksylitolem)
opcjonalnie do smaku: łyżeczka ekstaktu z prawdziwej wanilii i rodzynki

Przygotowanie sernika
1. Ser zmielić trzykrotnie w maszynce do mięsa.
2. Oddzielić białka od żółtek. Białka ubić na sztywną pianę. Odstawić.
3. Żółtka ubić z masłem i cukrem. Dodać ser, skórki i mąkę. Wymieszać
dokładnie.
4. Łyżką wmieszać białka.
5. Wstawić do nagrzanego piekarnika (175 stopni) i piec około 60 minut.
6. Smacznego!

Ciastka z M&Msami
To mój drugi przepis na te ciastka. Tutaj wychodzi nam kruchy placek, w który
powtykane są pastylki bez lub z orzechami. Na początku ciastka bardzo mnie
rozczarowały, ale na drugi dzień rano nabrały już smaku i nie mogłam im się
oprzeć:)
Inspiracja

Składniki na kwadrat o boku około 20 cm:
300 g mąki,
1 płaska łyżeczka sody,
125 g miękkiego masła,
150 g brązowego cukru pudru,
łyżeczka ekstraktu waniliowego domowej roboty,
1 jajko,
im więcej m&m, tym lepiej (dałam 2 duże opakowania z orzechami),
szczypta soli

Przygotowanie
1. Masło utrzeć z cukrem. Dodać jajko i ekstrakt waniliowy.
2. Wmieszać mąkę wraz z sodą o solą.
3. Delikatnie łyżką wmieszać pastylki.
4. Piec w rozgrzanym do 180 stopni piekarniku przez około 15-20 minut do
zezłocenia.
5. Smacznego!

Ciasto z wanilią i świeżą żurawiną
Lubię proste ciasta: zamieszać, wymieszać, wstawić do piekarnika i już. To
ciasto właśnie takie jest i do tego bardzo dobrze smakuje. Długo zachowuje
świeżość. Jest wilgotne w środku, a skórkę ma chrupiącą. Świeża żurawina dodaje
kwaskowego smaku. Mój syn był zachwycony, a jemu niełatwo dogodzić. Wczoraj
zjadł dwa wielkie kawałki i dokrajał po cichutku kolejne:) Przepis z MW,
szczerze polecam.

Składniki na 22 cm placek:
miąższ z jednej laski wanilii,
2 szklanki świeżej żurawiny lub rozmrożonej i odsączonej,
2 szklanki mąki pszennej,
2 łyżeczki proszku do pieczenia,

szczypta soli,
115 g masła,
2 duże jajka,
pół szklanki mleka
1,5 szklanki cukru (użyłam trzcinowego)

Przygotowanie ciasta
1. Wszystkie składniki (oprócz żurawiny) wymieszać w misie robota kuchennego.
Na koniec łyżką wmieszać żurawinę.
2. Okrągłą formę spsikać sprayem do pieczenia. Wlać ciasto.
3. Piec przez około 30-40 minut w temperaturze 175 stopni (do suchego
patyczka).
4. Smacznego!

Stefanka
To jedno z tych ciast, które długo będą świeże. Należy je przygotować najlepiej
dwa dni przed podaniem, tak by blaty zdążyły nasiąknąć herbatą z cytryną. Według
mnie to udana propozycja na stół świąteczny i ciekawa alternatywa dla piernika.
Inspiracja.

Składniki na prostokątną blaszkę 30×20:
2 jajka,
125 g masła,
1 szklanka drobnego cukru (u mnie fruktoza),
150 g miodu,
4 szklanki mąki pszennej,
1 łyżeczka sody,
1 opakowanie cukru waniliowego
szklanka wystudzonej gorzkiej herbaty z cytryną do nasączenia blatów

Składniki na masę z kaszy manny:
1. 3/4 l mleka,
6 łyżek kaszy manny,
2 torebki cukru waniliowego,
2 łyżeczki ekstraktu z prawdziwej wanilii,
4-5 łyżek drobnego cukru (u mnie fruktoza),
300 g masła,
1 łyżeczka ekstraktu migdałowego

Składniki na polewę:
150 g ulubionej czekolady rozpuszczonej w kąpieli wodnej z 50 g masła

Przygotowanie blatów
1. Wyrobić ciasto. Podzielić ciasto na trzy równe części.
2. Pierwszą część rozwałkować na wielkość blachy do pieczenia.
3. Blachę spsikać sprayem do pieczenia.
4. Rozwałkowane ciasto nawinąć na wałek i przenieść do blachy.
5. Każdą część ciasta piec przez 15 minut w temperaturze 180 stopni.

Przygotowanie masy
1. Zagotować mleko wraz z kaszą i cukrami. Dokładni wymieszać. Na koniec dodać
ekstrakty. Odstawić do wystygnięcia.

Przygotowanie ciasta
1. Upieczony pierwszy blat ciasta ułożyć na papierze do pieczenia. Nasączyć
1/3 herbaty i połową masy.
2. Przykryć drugim blatem ciasta. Nasączyć kolejną 1/3 herbaty i przykryć
resztą masy z kaszy.
3. Przykryć trzecim blatem. Nasączyć resztą herbaty i polać czekoladą. Można
ozdobić płatkami migdałowymi lub wiórkami kokosowymi.
4. Smacznego!

