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!

Tarta bezglutenowa z truskawkami, z kremem i z musem owocowym
Bezlglutenowa tarta z truskawkami. Pycha!
Dziś przepis na tartę. Bezglutenowa tarta z truskawkami z kremem jogurtowym i z
musem owocowym. Idealne ciasto na pierwsze ciepłe wiosenne dni.
Tarta na orzechowo-kokosowym spodzie, z musem z owoców leśnych i słodkim
jogurtem greckim z nutą pomarańczy, oczywiście wszystko bez dodatku cukru.
Lubicie tarty? Ja bardzo. Ta tarta jest wprost idealna. Jak wiecie, ciasta
bezglutenowe różnią się często w smaku od tych pszennych. Natomiast ta tarta
jest bardzo smaczna, mocno owocowa i nie za słodka. Idealna tarta, dla
miłośników ciast pszennych, nie do odróżnienia.
Dlaczego truskawki?
Są bardzo słodkie, ale zawierają mało cukru. Truskawki mają beta-karoten,
witaminy z grupy B, żelazo, wapń, potas, magnez, dużo błonnika oraz bromelinę
(enzym rozpuszczający białka). Gdybyście szukali informacji o bromelinie, to
poprawia trawienie, pomaga usuwać toksyny, ma także właściwości przeciwzapalne.
W 100 g truskawek znajdziesz tylko 28 kalorii (7 g weglowodanów, 0,7 g białka,
tłuszczów 0,4 g i błonnika prawie 2g). Smacznego!
Zdjęcia wykonałam iPhonem7 plus
Inspiracja

Na spód potrzebujesz:
1 szklanka zmielonych na mąkę migdałów,
1 szklanka wiórków kokosowych,
80-100g rozpuszczonego oleju kokosowego,
3 łyżki ksylitolu,
1/2 szklanki mąki kokosowej

Wszystkie składniki dokładnie wymieszaj łyżką. Wyłóż ciasto do formy na tartę
(średnica 25 cm), uformuj brzeg dociskając. Piecz przez 15 minut w nagrzanym
piekarniku do 180 stopni C (do zezłocenia). Odstaw do wystygnięcia.
Na mus owocowy potrzebujesz:
500 g owoców mrożonych (u mnie owoce leśne),
ksylitol do smaku,
20 g mąki ziemniaczanej/tapioki rozpuszczonej w 1/3 szklanki zimnej wody,
1,5- 2 łyżeczki żelatyny/1 łyżka agar agar

Warzywa zagotuj z mąką rozpuszczoną w wodzie. Dodaj żelatynę i ksylitol.
Poczekaj do rozpuszczenia żelatyny. Zostaw do wystygnięcia. Następnie przełóż na
migdałowo-kokosowy spód.

Na jogurtowy krem potrzebujesz:
400 g jogurty greckiego,
sok wyciśnięty z 1 pomarańczy,
10 g żelatyny + 1/2 szklanki zimnej wody,
ksylitol do smaku

Żelatynę wsyp do rondelka, zalej zimną wodą i poczekaj aż napęcznieje. Następnie
podgrzej do jej całkowitego rozpuszczenia, ale nie zagotowuj. Kiedy lekko
przestygnie, dodaj wstępnie kilka łyżek jogurtu i dokładnie wymieszaj, a potem
dodaj już wszystkie składniki. Wstaw krem do lodówki na około 15 minut. Tężejący
krem przełóż na ciasto. Ułóż sezonowe owoce i wstaw ciasto do lodówki na
przynajmniej 3 godziny. 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.

Jabłkowo cynamonowe owsiane batoniki bez cukru
Cena sklepowych batoników jest zdecydowanie zbyt droga. Nie mówię o byla jakich
batonikach, ale o tych, które mają kilka składników w swoim składzie. W związku
z tym postanowiłam trochę pokombinować i tak powstały te jabłkowo cynamonowe
owsiane batoniki bez dodatku cukru. Są bardzo smaczne, wystarczająco słodkie, by
nie zjeść ich za dużo i mają wszystko to co sprawia, że chce się je jeść:) W
zasadzie nie potrzebujesz wielu składników, ale możesz też poświęcić im trochę
więcej czasu. Ja na przykład sama suszyłam jabłka, najpierw 4 godziny w
piekarniku w 60 stopniach, a potem jeszcze przez noc suszyły się na kaloryferze.
Oczywiście możesz kupić suszone jabłka, ale myśl, że zrobiło je się samemu…:)

Na 4 podłużne batoniki potrzebujesz:
masło migdałowe z 200 g migdałów, posłodzone

3 łyżkami miodu,

garść namoczonych we wrzątku daktyli,
2 wysuszone i pokrojone na plasterki jabłka,
cynamon,
pokrojona w drobną kostkę garść migdałów,
szklanka płatków owsianych uprażonych przez 8 minut
stopniach

w piekarniku w 180

Masło migdałowe zrób z tego przepisu, na koniec dodaj 3-4 łyżki miodu. Następnie
w

blenderze zmiel suszone jabłka na drobne kawałeczki, daktyle pokrój w kostkę.

Wszystkie składniki umieść w misie robota kuchennego i dokładnie
wymieszaj. Blachę 10×10 wyłóż papierem do pieczenia, na to wyłóż mieszankę,
wyrównaj wierzch i włóż do lodówki na kilka godzin. Kiedy masa zastygnie,
wycinaj batoniki. Smacznego.

Ciasteczka a’la makaroniki ze słonym kremem czekoladowym
Dawno mnie tutaj nie było. Dużo się u mnie dzieje, dobrych rzeczy głównie. To
chyba dobrze, prawda?:) Mam w głowie trochę nowych pomysłów: warsztaty,
spotkania, publikacje…
Polecam dzisiaj te ciasteczka makaronikopodobne:) Uwielbiam te ciasteczka. Są
kruche, delikatne, ciągnące się w środku, słodkie i jedyne w swoim rodzaju. Kto
raz ich spróbuje, na pewno do nich wróci. Nie chcę nic mówić, ale to podczas ich
przygotowywania połamałam sobie palec w blenderze. Nie pytajcie jak,

według

mojego Taty nie przestrzegałam zasad BHP. I przy tym zostańmy:)
Przepis stary jak świat, nic nowego tutaj nie ma. Krem za to: słonawo-słodki,
ciekawy:)

Składniki na około 20 sztuk ciasteczek:
3 białka (po odstaniu 24 godzin w temperaturze pokojowej),
szczypta sody oczyszczonej,
120 g zmielonych migdałów bez skórki,
200 g cukru pudru,
łyżeczka ekstraktu waniliowego,
cukier puder do posypania ciasteczek

Składniki na krem czekoladowy:
opakowanie serka Philadelphia
tabliczka czekolady mlecznej z bakaliami

Przygotowanie ciasteczek

1. Białka ubić na sztywno ze szczyptą sody oczyszczonej.
2. W oddzielnej misce wymieszać migdały z cukrem i ekstraktem waniliowym.
3. Szpatułką delikatnie wmieszać ubite białka.
4. Blachę kuchenną wyłożyć silikonową matą lub papierem do pieczenia.
5. Do rękawa cukierniczego z okrągłą tylką (u mnie Wilton 12) przełożyć masę i
wyciskać ciasteczka o średnicy 3 cm w dość dużej odległości od siebie.
6. Piec w temperaturze 150 stopni przez około 10 minut.
7. Zdjąć z maty/papieru dopiero po wystygnięciu.
8. Przełożyć kremem.

Przygotowanie kremu
1. Czekoladę rozpuścić w kąpieli wodnej i wymieszać szpatułką z serem.
2. Przekładać wystygnięte ciasteczka kremem.
3. Smacznego!
4. Ciastka można trzymać do 5 dni w lodówce, a sam krem do 7 dni w zamkniętym
pojemniczku.

Cynamonowe ciasto jogurtowe
Cynamonowe ciasto jogurtowe. Lubię szybkie i łatwe przepisy. Czasami nie lubię
stać w kuchni i bawić się w ozdabianie wypieków, a czasami mogę stać godzinami.
Dziś jednak zdecydowanie wolałam coś szybkiego i łatwego. Do tego wszystkiego
jeszcze ciasto wystarczy wymieszać widelcem – nawet się nie zastanawiałam. Całe
przygotowanie wraz z pieczeniem zajęło mi 45 minut.
Przepis pochodzi z niezawodnych MW.

Składniki na 23-cm placek:
220 g mąki pszennej
1,5 łyżeczki proszku do pieczenia
1/2 łyżeczki sody oczyszczonej
łyżeczka cynamonu
łyżeczka przyprawy piernikowej (można ominąć, a zamiast tego dać łyżkę
cynamonu)
80 g płatków migdałowych
100 g brązowego cukru
2 duże jajka
60 g płynnego miodu
1 szklanka jogurtu naturalnego
150 ml oleju dobrej jakości (rzepakowy, kujawski)

Przygotowanie ciasta
1. Wszystkie składniki wymieszać razem.
2. 23-cm formę wyłożyć papierem do pieczenia lub spsikać sprayem do pieczenia.
Wylać ciasto.
3. Piec w piekarniku rozgrzanym do 175 stopni przez około 35 minut.
4. Smacznego!

