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 jagodami i kremem custard
Tarta z jagodami w kremie budyniowym, który nie był z torebki, a własnej roboty.
Mniaaaam. Połączenie jagód z kruchym ciastem sprawdziło się znakomicie. Ciasto
nie było ani zbyt słodkie, ani za mało słodkie. W sam raz. Nam bardzo smakowało.
Niektórzy smakosze dodali, że krem custard mógłby być bardziej sztywny. Mi
smakowało. Uważam, że lekko opadający krem na pokrojonej już tarcie dodaje
prawdziwego uroku:) A Wy co o tym sądzicie?
Przepis pochodzi stąd.

Składniki na kruchy spód:
1 szklanka mąki
1/2 zimnego masła
2 żółtka
1/2 łyżeczki proszku do pieczenia
szczypta soli
łyżka cukru (u mnie fruktoza)

Składniki na krem custard:
1/2 l mleka
4 łyżki cukru

miąższ z laski wanilii lub 3 łyżki cukru waniliowego
1 łyżka masła (można ominąć)
3 żółtka
3 łyżki mąki ziemniaczanej lub kukurydzianej (można dać łyżkę więcej, wtedy
krem będzie bardziej gęsty)

Dodatkowo:
300 g jagód wymytych i osuszonych

Wykonanie spodu:
1. Składniki na kruchy spód zagnieść, wyrobić. Uformować kulę, owinąć w folię
i wstawić do lodówki na 30 minut.

Wykonanie custard:
1. W 100 ml mleka wymieszać mąkę z żółtkami by nie było grudek.
2. Resztę mleka zagotować razem z masłem (można zrezygnować), cukrem i
wanilią. Dokładnie wymieszać i trzymać na wolnym ogniu, by nie przypalić.
3. Wmieszać pozostałą ilość mleka. Mieszać szybko i energicznie przez 1
minutę. Masa będzie gęstnieć. Można mieszać dłużej niż minutę.

Reszta pracy
1. Formę do tarty spsikać sprayem do pieczenia. Dzięki temu ciasto po
upieczeniu będzie ładnie odchodzić od formy ( a nawet będzie samo
wyskakiwać:)
2. Wyjąć ciasto z lodówki. Spód formy i boki wyłożyć cienko ciastem. Ciasta
jest na akurat. Ponakłuwać spód tarty widelcem i włożyć do nagrzanego
piekarnika (175 stopni) na 15 minut.
3. Wyjąć spód. Wyłożyć budyń na spód. Posypać jagodami i wstawić do piekarnika
na kolejne 15 minut.
4. Smacznego!

Tarta z truskawkami i budyniem
Nie wiem jak ona smakowała, ponoć obłędnie. Szykowałam ją dla mojej Cioci. Tata
zabierał ją w podróż. Efekt udało mi się osiągnąć. Była zadowolona i ze smakiem
wszyscy ją zjedli popijając kawką.

Co u mnie się dzisiaj dzieje. Dwójka dzieciaków w domu. Mąż w pracy. Ja siadam
do pracy za chwilkę, a jeszcze tyle rzeczy do zrobienia…
Inspiracja jest tutaj.

Składniki na tartę:
100 g masła
2 szklanki mąki
3 łyżki cukru pudru (u mnie fruktoza)
2 żółtka
szczypta soli

Składniki na masę budyniową:
1 budyń waniliowy (u mnie śmietankowy)
0,75 l mleka
50 g masła
1 szklanka cukru (u mnie fruktoza)
cukier waniliowy (można ominąć)
1 łyżka mąki ziemniaczanej
1 łyżka mąki pszennej
2 jajka

Składniki na wierzch:
1 galaretka truskawkowa
około 1 kg truskawek

Przygotowanie kruchego ciasta
1. Wszystkie składniki dokładnie razem wymieszać. Zwinąć w kulę. Wstawić do
lodówki na godzinę. W oryginalnym przepisie było 1,5 szklanki mąki, ale
ciasto wyszło zbyt klejące nawet po schłodzeniu i musiałam sporo podsypywać
mąką. Dlatego u siebie zwiększyłam ilość mąki do 2 szklanek.
2. Wyjmujemy ciasto z lodówki. Wykładamy formę do tarty (wcześniej smarujemy
masłem albo sprayem do beztłuszczowego pieczenia) ciastem. Nakłuwamy
widelcem i wstawiamy do piekarnika (175 stopni) na około 20 minut. W
oryginalnym przepisie było 200 stopni na 30 minut, ale u mnie było to
zdecydowanie za długo. Dlatego radzę obserwować kolor ciasta.

Przygotowanie masy budyniowej
1. Mleko zagotować z masłem i z cukrem. Mieszać.
2. W miseczce wymieszać pozostałe składniki i dodać do mleka. Cały czas
mieszać. Budyń zacznie gęstnieć. Mieszać cały czas do usunięcia grudek.
3. Wystygnięty wlewawać na tartę.
4. Udekorować truskawkami.
5. Galaretkę przygotować według przepisu na opakowaniu. Tężejącą wylać na
truskawki.
6. Schłodzić w lodówce.
7. Smacznego.

Jagodowe tiramisu
Smakowało nieziemsko. W wielkim pucharze, niczym królewski deser. Zajadaliśmy
się tym całą rodziną i nie liczyliśmy kalorii. To znaczy ja zliczyłam i wyszło
mi, że ten deser ma z jakieś 4000 kalorii. Ale co tam. Jak smakował… Niebo w
gębie. Kiedy nikt nie patrzył, sięgałam do lodówki i podjadałam:)))

Składniki na 6 porcji:
1 szklanka zaparzonej kawy instant
100 ml ulubionego likieru (może być kawowy, kokosowy itp.)
2 duże paczki okrągłych biszkoptów lub 200 g podłużnych
8 żółtek
500 g

wymytych i osuszonych jagód

1/2 szklanki cukru
500 g serka mascarpone
kakao do przyozdobienia

Przygotowanie deseru
1. Na bardzo wysokich obrotach ubijać żółtka z cukrem przez około 10 minut aż
powstanie jasny płyn (kogel mogel).

2. Zmniejszyć obroty do średnich i po jednej łyżce w odstępach czasu około
minuty dodawać serek mascarpone.
3. Kawę wymieszać z likierem w głębokim talerzu (tak by wygodnie było zanurzać
biszkopty).
4. Biszkopty zanurzać pojedynczo w kawie na 3 sekundy z jednej strony. Wyłożyć
spód pucharka.
5. Przykryć biszkopty masą serowo-jajeczną.
6. Posypać obficie jagodami.
7. Powtórzyć czynności 4,5 i 6 aż do braku składników. Ostatnią warstwą
powinna być warstwa jajeczna.
8. Wstawić do lodówki na 3 godziny. Przed podaniem udekorować kakao. Deser
może być przechowywany tylko w lodówce. Smacznego!

