Bezglutenowe placki z twarogiem
Co robi mama kiedy ma dzień urlopu? Placki! Stoi w kuchni i uszczęśliwia
wszystkie chore swe dzieci! To się nazywa odpoczynek przez wielkie „O”. Ale te
bezglutenowe placuszki z twarogiem są tego warte. Serio! Od tej pory te placki
będą moimi ulubionymi i do tego przepisu chętnie będę wracać.
Placki są mięciutkie i pulchne z wyczuwalną nutką wanilii. Naprawdę pyszne,
Idealne na śniadanie, obiad i kolację

Możecie przygotować je w wersji

bezglutenowej lub zwykłej. Wystarczy dać tą samą ilość mąki pszennej w miejce
mąk bezglutenowych i voila.
Szczerze polecam te placki do porannej kawki.

Na około 20 placków potrzebujesz:
400 g półtłustego twarogu (najlepiej eko),
3 czubate łyżki miodu,
35 g mąki ryżowej,
35 g mąki z tapioki,
35 g mąki ziemniaczanej,
1,5 łyżeczki proszku do pieczenia,
łyżeczka ekstraktu waniliowego,
4 jajka,
olej kokosowy do smażenia

Wszystkie składniki dokładnie wymieszaj w robocie kuchennym, tak by nie było
grudek z sera. Na patelnię wlej łyżkę oleju kokosowego, poczekaj aż patelnia się
nagrzeje i wykładaj po łyżce masy. Smaż z dwóch stron do zezłocenia się placków.
Podawaj z czym lubisz. Smacznego!

Bezglutenowe placuszki z truskawkami wzbogacone białkiem
Dziś mam dla Was przepis na słodką kolację. Oto bezglutenowe placuszki ze
świeżymi truskawkami prosto z pola. Wzbogaciłam je dodatkowo białkiem. Znacie
już moje powody wzbogacania przepisów wysokowęglowodanowych w białko – bo białka
jemy zdecydowanie za mało, a dzieci faszerujemy węglowodanami prostymi.
Placuszki są mięciutkie, lekko kwaskowate, tam gdzie truskawki. Dzieci zjadają
je ze smakiem, dorośli zresztą też. Można je zrobić w wersji bezglutenowej i w
wersji standardowej (w miejsce mieszanki bezglutenowej dać np. mąkę orkiszową
typ. 630 lub mąkę owsianą, która niekoniecznie musi być bezglutenowa).
Właśnie dzisiaj przeglądając swój album ze zdjęciami stwierdziłam, że jeszcze
jest idealny moment na te placki, bo jeszcze są słodkie truskawki do kupienia.
Te bezglutenowe placuszki są ciekawą alternatywą dla tradycyjnych placków z
jabłkami. Koniecznie polejcie je syropem klonowym… Mmmm pycha.

Na około 20 sztuk potrzebujesz:
1 szklankę bezsmakowej odżywki białkowej (jeśli nie masz, daj w to miejsce
mąkę; odżywkę kupisz w sklepie dla sportowców),
niepełne 2 szklanki

bezglutenowej mieszanki do wypieków,

1/4 szklanki roztopionego oleju kokosowego,
1/3 szklanki ksylitolu,
4 łyżeczki proszku do pieczenia,

4 jajka,
ok. 500 ml jogurtu greckiego,
szczypta soli
na każdy placuszek po 1 truskawce pokrojonej w plastry

Wszystkie składniki (oprócz truskawek) dokładnie wymieszaj aż składniki się
połączą. Na rozgrzaną patelnie z olejem kokosowym wlej ciasto na placki.
Następnie połóż na nim plasterki truskawek. Jak już się ładnie zrumienią,
przełóż je na drugą stronę i zrumień. Podawaj z syropem klonowym. Smacznego!

Bezglutenowe placki z brzoskwiniami
Dziś ciekawa propozycja: bezglutenowe placki: bez cukru, z dużą ilością białka i
ze słodkimi zrumienionymi brzoskwiniami. Na pomysł wpadłam ot tak, wczoraj,
przygotowując kompromisowe danie dla moich dzieci, tak by chętnie zjadły też
niejadki. I udało się. Chociaż jak zobaczyłam, że wygrzebywane są nawet
brzoskwinie, to już wiedziałam, że mam naprawdę do czynienia z prawdziwymi
księżniczkami-niejadkami. Na szczęście Ci, którzy na jedzeniu się znają, nie
wybrzydzali, a zjedli ze smakiem. Jedno jest pewne, te bezglutenowe placki są
bardzo smaczne, puszyste, na drugi dzień smakują całkiem dobrze, choć nie tak
samo jak pierwszego dnia. Idealne ze śmietaną i posypane cukrem (ksylitolem).
Usmażyłam je na rafinowanym oleju kokosowym, choć nie ukrywam, że smażone na
nierafinowanym muszą mieć cudowny kokosowy aromat, który idealnie pasuje do
brzoskwiń. Szczerze polecam.
Jak widzicie, w przepisie na te bezglutenowe placuszki z brzoskwiniami użyłam
odżywki białkowej. Nie boję się jej używać w wypiekach, jak i takie wypieki
dawać moim dzieciom. Uważam za to, że znakomicie uzupełniają posiłki, które są
bogate w węglowodany, a jak wiecie ich w dzisiejszych czasach spożywamy
zdecydowanie za dużo.

Na około 16 sztuk potrzebujesz:
4 brzoskwinie obrane ze skórki i pokrojone w kostkę,
500 g bezglutenowej mieszanki do pieczenia,
3-4 jajka,
1/3 szklanki ksylitolu,
1/3 szklanki płynnego oleju kokosowego,
4 łyżeczki proszku do pieczenia,

2 miarki bezsmakowej odżywki białkowej,
maślanka (dolewaj stopniowo)

Wszystkie składniki wymieszaj dokładnie razem. Maślankę dolewaj stopniowo, tak
by wyszła dość gęsta i nie rozlewająca się masa do smażenia. Smaż na rozgrzanej
patelni z niewielką ilością oleju (najlepiej kokosowego) z dwóch stron. Podawaj
ze śmietaną i ksylitolem. Smacznego!

Pancakes na zsiadłym mleku – idealne śniadanie na weekend i na poniedziałek też
Przepisów na pancakes jest całe mnóstwo. Ten przepis jednak urzekł mnie, bo
pomysł na wykorzystanie foremek do jajek sadzonych okazał się strzałem w
dziesiątkę, by przekupić małe stwory do zjedzenia większej niż zwykle ilości
placków na śniadanie. Najlepsze na gorąco z bitą śmietaną obok.
Idealne na niedzielne leniwe śniadanie do łóżka…
Przy pracy nad zdjęciem zależało mi na tym, by uchwycić moment polewania placków
syropem klonowym, dlatego ostrość ustawiłam na białą kulkę serka kremowego,
migawkę ustawiłam na 30s, przysłona f/2.8, ISO 250. Za talerzykiem ustawiłam
małą kartkę A4, okno zostawiłam odsłonięte, przód pancakes doświetliłam
odbijającym się światłem od okna, z prawej strony kompozycji postawiłam dużą
kartkę białego papieru A3. W chwili polewania placków syropem klonowym wykonałam
serię zdjęć.
Inspiracja

Na około 20 pancakes potrzebujesz:
1 3/4 szklanki mąki (użyłam orkiszowej),
2 łyżki cukru (użyłam ksylitolu),
1,5 łyżeczki sody,
0,5 łyżeczki proszku do pieczenia,
0,5 łyżeczki soli,
3 jajka,
2 szklanki zsiadłego mleka*,
0,5 szklanki rozpuszczonego masła (użyłam klarowanego),
masło lub olej do natłuszczania foremki do jajek

* Jeśli nie masz w domu zsiadłego mleka: do miseczki nalej odpowiednią ilość

normalnego mleka. Wlej dwie łyżki octu. Odstaw mleko na około 5 minut i gotowe.
W misie robota umieść mokre składniki i dokładnie wymieszaj. Dodaj suche
składniki i wymieszaj całość. Na rozgrzanej patelni połóż natłuszczoną wcześniej
foremkę do jajek i nalej do niej porcję ciasta na wysokość 1/3 foremki. Smaż
około 2 minut z każdej strony. I gotowe. Smacznego!

Placuszki z jabłkami
Kto nie lubi placków z jabłkami? Chyba nie ma takiej osoby:) Jabłuszka dodają
plackom słodkości, miękkości i niesamowitego aromatu. Uwielbiam patrzeć na moje
dzieci, kiedy się nimi zajadają. A potrafią wpałaszować ich spore ilości:)

Składniki na talerz placków:
200 g mąki
2 łyżeczki proszku do pieczenia
cukier do smaku (u mnie fruktoza, ja lubię słodkie placki, więc dałam go
pół szklanki)
1 jajko
300 ml mleka
4 jabłka obrane ze skórki i pokrojone w kostkę (u mnie starte na tarce do
warzyw w małe frytki)

masło do smażenia

Przygotowanie placków
1. Wszystkie składniki (bez jabłek) umieścić w misie i dokładnie wymieszać.
2. Wrzucić jabłuszka i wymieszać delikatnie łyżka.
3. Na patelni rozpuścić masło i smażyć placki z dwóch stron około 2 minut na
każdej stronie.
4. Smacznego!

Racuchy z dzikimi jabłuszkami
Na działce obok nas rosną dzikie jabłonki. W tym roku mają sporo owoców. Za
każdym razem kiedy mój Tato idzie z psem, przynosi trochę dzikich jabłuszek do
domu. Później je myje i wykraja z nich ślady po uderzeniu po upadku z drzewa.
Taki ma rytuał. Te chwile są dla mnie tak urocze, że musiałam je jakoś zatrzymać
w moim sercu. A że dobrze potrafię kucharzyć – pomyślałam – RACUCHY!!!!
Pierwszego dnia zrobiłam z pół kilograma mąki, drugiego już z kilograma.
Pomyślałam, że będzie dla dzieci w drodze powrotnej z morza do Szczecina. Ale
się przeliczyłam:)))
Nawet jeśli trochę ich zostanie, to bardzo dobrze smakują później na zimno.
Jabłuszkowe wspomnienie z dzieciństwa:)

