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!

Wegańskie banoffee pie
Wegańskie banofee pie… Oj! To jest pyszne! Odpowiedź na to jak zastąpić
tradycyjny karmel i bitą śmietanę jest w tym przepisie na banoffee pie! Smak
jest nieziemski, nie idzie się zatrzymać na jednym kawałku:)
Szczerze mówiąc było mi bardzo ciężko nie zjeść samej całego banoffee pie. To z
pewnością będzie jeden z tych cudów, do których z chęcią powrócę. Zaskoczeniem
był dla mnie smak kokosowej bitej śmietany, który cudownie zmieszał się ze
słodkością karmelowego kremu i nie był nadto kokosowy. Idealne ciasto. Milion
węglowodanów, ale co tam:) Lepszego banoffee pie nie ma i tyle. Ucztę czas
zacząć.
Bardzo sceptycznie podchodziłam do pomysłu zamiany prawdziwego karmelu na ten z
daktyli i masła orzechowego. Ale muszę Wam powiedzieć, że to połączenie jest
hitem. Powstały krem idealnie pasuje też do tortów. Nie jest zbyt słodki, mimo
dużej ilości daktyli, jest trochę orzechowy i trochę karmelowy. Dla mnie
idealny. Nie ukrywam, że z chęcią będę do tego przepisu wracać.
Banofee pie zniknęło w jednej chwili. Właściwie ciężko było mi nie zjeść samej
całego ciasta. Jest wprost uzależniające, smakuje dzieciom, dorosłym, słowem
wszystkim. Smak kokosowej bitej śmietany nie przeszkadzał w ogóle.
W tym przepisie zobaczysz jak łatwo zrobić coś z niczego, jak łatwo zwykły smak
karmelu zamienić na zdrowsze składniki i jak z wielkiej niezdrowej bomby
kalorycznej powstaje kolejna, ale zdrowsza już bomba kaloryczna: voila!
wegańskie banoffee pie poleca się na każdą uroczystość. Wegańskie banoffee pie
dla małych i dużych. Manufaktura Ciastek wie co robi:)
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!

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!

Tarta z batatów, wersja paleo
Bataty w kuchni amerykańskiejj
Dziś zapraszam Was do kuchni amerykańskiej, w której jesienią królują dynia i
słodkie ziemniaki, czyli bataty. Podczas święta Dziękczynienia, oprócz indyka,
na stole jest mnóstwo słodkości. To właśnie w Stanach pierwszy raz spróbowałam
ciast ze słodkich ziemniaków. Były to głównie tarty. Dlatego proponuję przepis
na tartę w wersji paleo. Będziecie zdziwieni jaka jest smaczna.
Bataty: właściwości odżywcze
Bataty, mimo dużej ilości skrobi, przyczyniają się do poprawy wrażliwości na
insulinę u ludzi. To ważna wiadomość dla ludzi cierpiących na insulinoodporność.
Indeks glikemiczny batatów jest zdecydowanie niższy niż naszych zwykłych
ziemniaków, bo wynosi 54 w porównaniu do ziemniaków gotowanych, których IG
wynosi aż 95. Zatem bataty nie wpływają znacząco na poziom glukozy we krwi.
Zresztą Amerykańskie Towarzystwo Diabetologiczne zaleca włączenie batatów do
diety cukrzyka.
Bataty są bogate w witaminy: C, witaminy z grupy B, A, E i K oraz minerały:
potas (bardzo dużo), wapń, sód, fosfor.
Bataty można piec, smażyć, grillować, robić z nich ciasta, puddingi i kremy.
Warto z nimi trochę poeksperymentować. Smacznego!
Inspiracja

Na tartę o średnicy około 22 cm potrzebujesz:
Na krem z batatów potrzebujesz:
3 duże upieczone bataty,
ksylitol (dodaj na samym końcu tyle, żeby ciasto było wystarczająco słodkie

już po zmieszaniu wszystkich składników),
1/4 szklanki miękkiego masła klarowanego,
śmietanka z mleka kokosowego,
2 jajka i 3 białka,
2 łyżeczki ekstraktu waniliowego,
2 – 3 łyżeczki cynamonu,
2 łyżeczki żelatyny
Na spód tarty potrzebujesz:
200 g zmielonych migdałów (2 szklanki),
2 jajka,
1/8 szklanki masła klarowanego
Przygotowanie
Składniki na spód dokładnie wymieszaj. Wyłóż nimi formę do tarty. Wcześniej
formę wyłóż papierem do pieczenia lub spsikaj sprayem do pieczenia, żeby ciasto
nie przyklejało się do formy. Zapiecz w piekarniku przez około 10 minut w
temperaturze 180 stopni.
Wszystkie składniki na krem z batatów wymieszaj razem. Mieszaj tak długo aż
uzyskasz gładką i jednolitą konsystencję. Przełóż krem na lekko upieczony spód.
Piecz całość około 75 minut. Zostaw do całkowitego wystygnięcia, a potem przełóż
na minimum 4 godziny do lodówki. Smacznego!

Czekoladowy tort paleo
Tort czekoladowy: bez cukru, bez mąki. I niby ciasto z niczego, ale jak
nieziemsko smakuje. Tort powstał z myślą o mojej siostrze, kiedy jechaliśmy do
niej zrobić jej urodzinową niespodziankę. Miałam w głowie dużo pomysłów na
ciasto, ale pamiętałam o wymaganiach mojej siostry, która za mięsem nie przepada
i raczej mięsnych produktów unika, a teraz nawet zaczyna kombinować z nabiałem…
Więc ja też musiałam nieźle pokombinować, żeby ten czekoladowy tort był dobry i
dla mnie: koniecznie paleo:) Zatem przygotowania trwały kilka dni. I tak powstał
ten tort, który widzicie na zdjęciu. Oczywiście ozdoby są wyjątkowo cukrowe, co
bardzo smakowało tym, którzy jak słyszą, że tort jest bezcukrowy, bezmleczny i
bezmączny, to mówią, że to musi być fuuu. No w tym przypadku nic bardziej
mylnego!:)
Tort składa się z czterech blatów oddzielnie upieczonych, przełożonych kremem
czekoladowym i dżemem malinowym.
Jeśli chcesz, by ciasto miało więcej białka, dodaj do ciasta czekoladowej
odżywki. Ale wtedy odejmij tą samą ilość kakao (łyżka odżywki = łyżka kakao).
Inspiracja

Na dwa blaty tortu (21 cm) potrzebujesz:
150 g bezmlecznej i bezcukrowej czekolady (dostępna w sklepach ze zdrową
żywnością),
2 łyżki miękkiego oleju kokosowego,
kremowa warstwa z dwóch puszek mleka kokosowego, które chłodziły się w
lodówce przynajmniej dobę,
100 g maltitolu (ksylitolu),
8 jajek,
115 g mąki kokosowej,
60 g prawdziwego kakao,
łyżeczka ekstraktu z prawdziwej wanilii,
łyżeczka sody

Na krem potrzebujesz:
200 g oleju kokosowego w formie stałej,
ok. 150 g maltitolu (ksylitolu) zmielonego w młynku do kawy na puder,
60 g prawdziwego kakao,
odrobina mleka kokosowego (jeśli będzie potrzebne).

Instrukcja:
Nastaw piekarnik na 180 stopni. W garnuszku rozpuść czekoladę i olej kokosowy.
Kiedy masa ostygnie wlej do misy robota kuchennego, dodaj tłustą śmietanę z
mleka kokosowego, cukier i jajka. Dokładnie wymieszaj. Dodaj resztę składników i
wymieszaj wszystko aż powstanie gęsta masa. Masę podziel na pół i przełóż do
dwóch okrągłych form (21-22 cm) uprzednio spryskanych sprayem do pieczenia,
który zapobiega przywieraniu ciasta. Piecz blaty około 30 minut do suchego
patyczka. Blaty wystudź na kratce.
Żeby przygotować krem wymieszaj dokładnie wszystkie składniki.
Wystudzone blaty możesz przekroić wzdłuż. Ciasta nie musisz nasączać. Przekładaj
blaty raz kremem czekoladowym, a raz wyraźnym bezcukrowym dżemem (malina, czarna
porzeczka, truskawka).
Smacznego!

Zupa tajska po mojemu z orzechami włoskimi i liśćmi kafiru

Nie szukałam nigdzie przepisu, ale szukałam tego właśnie tajskiego smaku w
zapachu potrawy podczas jej przygotowywania. I znalazłam.
Liście kafiru pachną świeżością, a orzechy włoskie chrupią, ananas dodaje
słodkości i wspaniale komponuje się z ostrym smakiem ostrej papryczki.
F/5,6, 3/5s., 90mm, ekspozycja 0. Ostre światło dzienne oświetlało kompozycję z
tyłu. Zależało mi na pokazaniu krewetek z ogonkami, dlatego też uwagę
„oglądacza” skierowałam na nie poprzez posypanie świeżej kolendry na środek
miseczki z zupą. Krewetki ułożyłam też tak, by widać było ich ogonki, dodatkowo
dodałam im ciemniejszego koloru w Photoshopie. Niebieska miseczka ciekawie
kontrastuje z płócianym woreczkiem po kawie, dodatkowo w lewym górnym rogu lekko
widać skrawek niebieskiej ściereczki i okładkę książki.

Na 2 porcje potrzebujesz:
puszkę ananasa pokrojonego w kostkę,
500 g krewetek tygrysich,
3 ząbki czosnku,
6 liści kafiru,
sok z limonki,
skórka z otartej limonki,
ostra papryczka,
garść orzechów włoskich,
sól i pieprz do smaku,

curry,
pęczek świeżej kolendry,
puszka mleka kokosowego (czytaj etykiety, kup takie mleko, które zawiera
tylko kokos i wodę)

Krewetki podsmaż w woku. Kiedy będą już gotowe wrzuć posiekane ząbki czosnku
wraz z liśćmi kafiru, sokiem z limonki i skórką z limonki. Dorzuć posiekaną
czerwoną papryczkę i orzechy. Wymieszaj. Niech się wszystko podsmaży na małym
ogniu z kilka minutek. Dolej mleko, dopraw solą, pieprzem i curry. Jak już
będzie Tobie smakowało, dorzuć ananasa z puszki (bez soku). Dosyp posiekanej
kolendry. Niech się wszystko pogotuje jeszcze z jakieś 10 minut i gotowe.
Smacznego!

Kokosowe naleśniki z mąką pełnoziarnistą
Wiem, że jest upał i strasznie gorąco, ale warto się przemóc i usmażyć porcję
przepysznych naleśników na kolację. Ciekawym pomysłem jest połączenie naleśników
za pomocą mleka kokosowego. Czuć ten aromat po usmażeniu. Są naprawdę dobre, a
co najważniejsze, mimo użycia mąki pełnoziarnistej, są lekkie w smaku.
Po usmażeniu są elastyczne i takie właśnie jakie naleśniki być powinny:)

Składniki na około 20 naleśników:
400 ml mleka kokosowego,
szklanka mleka,
160 g mąki pszennej pełnoziarnistej,
100 g mąki pszennej,
5 jaj,
4 łyżki miodu

Bananowo-borówkowe nadzienie:
400 g serka homogenizowanego,
2 banany,
garść borówek amerykańskich,

garść pokruszonej pasty kokosowej lub wiórek kokosowych

Przygotowanie ciasta naleśnikowego
1. Wszystkie składniki dokładnie wymieszać. Ciasto naleśnikowe musi być na
tyle płynne, by bez problemów rozlewało się po patelni. Jeżeli jest zbyt
gęste, nalezy dodać mleka.
2. Smażyć na patelni na niewielkiej ilości tłuszczu (u mnie kropelka oleju
rzepakowego rozsmarowana pędzelkiem po patelni).

Przygotowanie nadzienia
1. Wszystkie składniki razem dokładnie zmiksować. Nie dodawać cukru, banany są
wystarczająco słodkie.

Jagodowo-kokosowe misie
Misie, które sprawią, że nie tylko dzieci się nimi zachwycą:)
Inspiracja

Składniki na 4 misie:
2-3 łyżki miodu,
przynajmniej dwie garście jagód,
2 łyżeczki agar agar (można użyć żelatyny),
1 puszka mleka kokosowego (400 ml, uważnie czytać skład, są mleka, które
mają mniej niż 50% mleka)

Przygotowanie:
1. Mleko kokosowe wlać do garnuszka, dorzucić agar agar i miód. Dokładnie
wymieszać robotem ręcznym.
2. Gotować około 5 minut.
3. Wrzucić jagody. Zmiksować.
4. Przelać do foremek. Wstawić do lodówki (masa bardzo szybko tężeje).
5. Smacznego!

Naleśniki bezglutenowe i bezmleczne z kokosem i bananem
Pech chciał, że starszy jest na diecie bezcukrowej, a młodszy na bezglutenowej,
bezmlecznej i bezjajecznej. Niestety, ten przepis zawiera jajka, ale zupełnie
nie zwróciłam na to uwagi i popełniłam małe faut pas podając je najmłodszemu –
bez żadnych przykrych skutków na szczęście:) Te wszystkie alergie doprowadziły
do tego, że do pomidorówki gotuję trzy rodzaje makaronów: bezglutenowy, żytni i
z pszenicy durum…

Składniki na około 10-12 sztuk:
1,5 szklanki mąki kukurydzianej,
1/4 szklanki mąki ryżowej,
1,5 szklanki mleka sojowego,
1/4 szklanki ksylitolu (fruktozy, syropu klonowego, syropu z agawy itp.).
2 zmiksowane banany,
2 garści wiórków z pasty kokosowej (sklep ze zdrową żywnością),
2 jajka

Przygotowanie ciasta naleśnikowego
1. Wszystkie składniki dokładnie wymieszać. Konsystencja ciasta powinna być
dość luźna. Ciasto będzie dość kruche, co jest wadą/zaletą mąki
kukurydzianej. Dlatego lepiej jest smażyć na nie za dużej patelni i wylewać

ciasto cienko.
2. Patelnię spsikać sprayem do pieczenia i smażyć naleśniki z dwóch stron do
zezłocenia.
3. Podawać z dżemem, owocami, serem. Polecam. Smacznego!

