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ŚWIĄTECZNE

goTOwaNIe

Już niedługo będą święta i jak wiadomo szykuje się
duże gotowanie. Jedni odwiedzą swoich bliskich, inni
będą przygotowywać wigilię w swoim zaciszu
domowym. Jednak, bez względu na to, gdzie
Państwo spędzą ten świąteczny czas, chciałabym,
aby był to moment refleksji, aby nie brakowało
ciepłej atmosfery i spokoju.
Przygotowałam ten e-book dla Państwa by
bezstresowo móc cieszyć się świątecznym nastrojem
i potrawami. Mam nadzieję, że te dania umilą Wam
czas podczas świątecznej biesiady i oczywiście tak
jak zwykle - apeluję o umiar
Moim osobistym hitem tego e-booka są pieczarki
portobello po kaszubsku i trufle czekoladowe
Życzę Państwu wesołych Świąt Bożego Narodzenia
i szczęśliwego Nowego Roku, aby rok 2020 był
jeszcze piękniejszy od 2019 roku!

Joanna Korbela

Przystawki:

sPis tReśCI

1. Pasztet z fasoli
2. Paszteciki z fasoli i suszonych grzybów
3. Śledzie z suszonymi śliwkami i orzechami
4. Dzwonki z łososia w galarecie
5. Portobello po kaszubsku
6. Buraczana sałatka ze śledziami i natką pietruszki

Dania główne:

1. Makaron z kapustą i grzybami
2. Karp ze szpinakiem i ciecierzycą
3. Ryba po grecku
4. Zupa grzybowa
5. Wegetariański bigos

Desery:

1. Ciastka korzenne
2. Makówki z kaszą owsianą
3. Pomarańczowy sernik na zimno
4. Twarogowe rafaello
5. Trufle czekoladowe

PrZyStAWki

paSzTEt z faSOli

SkŁadNIki:
2 cebule
1 jabłko
1/2 łyżeczki ostrej papryki
1/2 łyżeczki wędzonej papryki
3 liście laurowe
3 ziarna ziela angielskiego
3 owoce jałowca
1 goździk
Olej
100 g suchej kaszy bulgur
2 puszki fasoli konserwowej białej
1/3 szklanki oleju
2 – 3 łyżki sosu sojowego
1 łyżeczka suszonej pietruszki
1 łyżeczka suszonego majeranku
1 łyżeczka pieprzu ziołowego
sól i czarny pieprz
do wysypania foremki: olej i płatki owsiane

PrZyGotOWanIe:
Cebulę pokroić w grube półksiężyce, jabłko obrać i pokroić w grubą kostkę.
Na dnie dużej patelni rozgrzać sporo oleju, dodać cebulę, jabłko, paprykę
ostrą, paprykę wędzoną, liście laurowe, ziele angielskie, jałowiec i goździk.
Smażyć na średnim ogniu przez 10 – 12 minut do momentu, aż cebula będzie
bardzo miękka i złota.
Piekarnik rozgrzać do 200 stopni.
W międzyczasie w dużej misce zblendować dokładnie kaszę bulgur.
Z usmażonej cebulki wyjąć wszystkie duże przyprawy, a następnie cebulkę
dodać do miski z kaszą bulgur. Dodać wszystkie pozostałe składniki i
zblendować na gładką masę, pomagając sobie podczas blendowania łyżką.
Masę wyłożyć do keksówki natartej olejem i wysypanej płatkami owsianymi,
piec przez 45 – 50 minut.
Po upieczeniu pasztet ostudzić, a następnie włożyć do lodówki.
Kroić dopiero po całkowitym wystudzeniu, najlepiej smakuje z kiszonym
ogórkiem.

paSzTEciKI z faSOli
i suSzONyCh gRzYbóW

SkŁadNIki:
Na ciasto:
500g mąki pełnoziarnistej
25g świeżych drożdży
250 ml mleka
1/4 szklanki oleju
2 jajka (jedno jajko do ciasta, a drugie do posmarowania pasztecików)
1 łyżeczka soli

Na farsz:
1 puszka białej fasoli
1 szklanka suszonych grzybów
1 cebula
3 łyżki masła
sól i pieprz
garść świeżego rozmarynu

PrZyGotOWanIe:
Grzyby moczymy w wodzie.
Cebulę kroimy w kostkę i podsmażamy na maśle.
Dodajemy fasole, posiekane grzyby, przyprawy i zioła.
Kiedy farsz będzie wystarczająco miękki wykładamy go na deskę i blendujemy.
Następnie wstawiamy go do lodówki.
Drożdże wymieszaj z 1/4 szklanki mleka oraz 2 łyżkami mąki. Przykryj
ręcznikiem lub ściereczką i odstaw w ciepłe miejsce do wyrośnięcia - ok. 15 min.
Do miski przesyp resztę mąki, dodaj mleko, roztrzepane jajko, olej oraz sól.
Wymieszaj tak aby ciasto było gładkie. Dodaj mieszankę z drożdżami, wymieszaj
i ponownie odstaw ciasto do wyrośnięcia, na godzinę. Ciasto powinno podwoić
swoją objętość. Po wyrośnięciu, wyrabiaj ciasto dosyć krótko, podsyp mąką
stolnicę. Ciasto rozwałkuj w kształcie prostokąta, ok 0,5 cm grubości.
Następnie wyłóż farsz na całej długości ciasta, przy brzegu i zawiń, odetnij
resztę ciasta. Następnie powstały rulon podziel ostrym nożem na kawałki, tak
żeby miały około 4 cm szerokości. Powtórz czynność. Wyłóż paszteciki na
blaszce przykrytej kawałkiem papieru do pieczenia. Posmaruj roztrzepanym
jajkiem.
Można posypać kminkiem lub makiem. Odstaw paszteciki do wyrośnięcia na
20 min. Następnie włóż blaszkę z pasztecikami do nagrzanego piekarnika na
200*C, piecz 20-25 min. aż będą złociste.

ŚleDzIe z suSzONyMi
śLiwKAmi i orZEcHamI

SkŁadNIki:
200 g filetów ze śledzi, w oleju lub ze słonej zalewy
8 suszonych śliwek
1/3 szklanki orzechów włoskich
30g cebuli posiekanej w drobną kosteczkę
1/2 łyżeczki suszonego tymianku
około 70 ml oliwy z oliwek
szczypta soli i 1/3 łyżeczki świeżo zmielonego pieprzu
Do podania: sok z cytryny

PrZyGotOWanIe:
Śledzie w oleju wyjąć z zalewy i pokroić na około 2 cm kawałki. Śledzie
ze słonej zalewy opłukać pod bieżącą zimną wodą,
włożyć do miski, zalać zimną wodą i odstawić na godzinę.
Zmienić wodę i pomoczyć jeszcze przez pół godziny. Osuszyć i pokroić.
Cebulkę obrać i posiekać w kosteczkę.
Śliwki pokroić w kostkę lub na paseczki. Orzechy zrumienić na suchej
patelni, posiekać.
Wszystkie składniki włożyć do miski, dodać tymianek, sól (tylko w
przypadku śledzi w oleju), świeżo zmielony pieprz, zalać olejem lnianym
i wymieszać. Skropić sokiem z cytryny.

DzWOnKi Z ŁOsoSIa
W GAlaREciE

SkŁadNIki:
4 dzwonki z łososia
4 łyżeczki żelatyny lub agaru
Mała puszka groszku
Bulion warzywny:
2 małe pietruszki
2 pory
1 średni seler
1 cebula
3 łyżki masła
8 ziarenek czarnego pieprzu
4 ziarenka ziela angielskiego
1 liść laurowy
2 marchewki
sól i pieprz

PrZyGotOWanIe:
Warzywa zalać 1,5 l wody,dodać przyprawy i gotować na wolnym
ogniu 40 min. Następnie dodać obraną,pokrojoną w grube krążki i
zarumienioną na maśle cebulę i gotować jeszcze pół godziny.
Przecedzić i doprawić do smaku solą i pieprzem.
Dodać żelatynę lub agar-agar rozrobioną/y w gorącej wodzie,
dobrze wymieszać. Marchew pokroić w kostkę.
Łososia zagotować na parze.
Do salaterek dać po porcji łososia,trochę marchwi i groszku, zalać
bulionem, odstawić do lodówki do zestalenia.

poRtOBelLO
po kaSzUBsKu

SkŁadNIki:
500g dużych pieczarek portobello
olej do smażenia
2 cebule
6 suszonych śliwek
2 goździki
2 ziarna ziela angielskiego
1 liść laurowy
1 łyżeczka ostrej papryki
1 łyżeczka soli
spora szczypta czarnego pieprzu
3 łyżki koncentratu pomidorowego
1-2 łyżki octu
2 łyżki sosu sojowego
1 łyżeczka gorczycy
1/4 łyżeczki cynamonu
1/2 łyżeczki majeranku
1/2 szklanki wody
3 – 4 łyżki oliwy z oliwek
1 – 2 ogórki kiszone, sól

PrZyGotOWanIe:

Pieczarki portobello pokroić w grube paski. Na dnie patelni rozgrzać sporą
ilość oleju, dodać pieczarki nie mieszać. Zamieszać dopiero po 1 – 2
minutach i usmażyć na złoto.
Z patelni odlać nadmiar oleju, do smażenia cebuli wystarczy jedna łyżka.
Cebulę pokroić w półksiężyce, a śliwki w paski. Włączyć ogień pod patelnią,
rozgrzać olej i dodać cebulę oraz śliwki. Smażyć na niedużym ogniu przez 1
minutę.
Następnie do cebulki dodać goździki, ziele angielskie, liście laurowe, ostrą
paprykę, sól oraz pieprz i wszystko smażyć na niedużym ogniu do czasu, aż
cebulka zmięknie, czyli przez kolejne 2 – 3 minuty.
Do miękkiej cebuli dodać wszystkie pozostałe składniki poza oliwą i
ogórkami. Zwiększyć ogień pod patelnią, dusić przez minutę, po czym dodać
usmażone pieczarki.
Dusić jeszcze 2 – 3 minuty i przełożyć do miski lub pojemnika. Pieczarki
chwilę przestudzić. W tym czasie pokroić w drobną kostkę kiszonego ogórka
i dodać go do pieczarek razem z oliwą. Dokładnie wymieszać.

BurACzaNA saŁAtKa ze
śLedZIamI i naTkĄ piETruSzKI

SkŁadNIki:
200g śledzi w oleju lub solance
4 małe buraczki lub 2 duże
3 ziemniaki
1 jajko ugotowane na twardo
cebulka
natka pietruszki
jogurt naturalny
sól, pieprz

PrZyGotOWanIe:
Ugotuj ziemniaki oraz buraki i pokrój je w kosteczkę po ostudzeniu.
Ugotuj jajko na twardo i pokrój je drobno.
Śledzie wypłucz z zalewy (te solone należy moczyć godzinę w
wodzie).
Pokrój śledzie w 2 cm kawałki.
Posiekaj cebulkę w piórka (pół-księżyce).
Posiekaj natkę pietruszki.
Dodaj jogurt (2-3 łyżki), sól, pieprz i wymieszaj.

daNIa
gŁówNE

maKAroN z kaPUsTą
i gRzYbaMI

SkŁadNIki:
50 g suszonych grzybów, najlepiej
borowików
500 g kiszonej kapusty
1 duża cebula
2 łyżki oleju roślinnego
przyprawy: sól i świeżo zmielony pieprz,
1/2 łyżeczki kminku całego,
1 łyżka sosu sojowego,
2 łyżki oliwy extra vergine
200g makaronu pełnoziarnistego

PrZyGotOWanIe:
Grzyby umyć pod bieżącą wodą, włożyć do rondelka, zalać 1 szklanką zimnej
wody, moczyć przez kilka godzin lub przez noc. Grzyby gotować w wodzie w
której się moczyły, przez około 20 minut. Odcedzić zachowując oddzielnie
wywar i grzyby. Większe grzyby pokroić na mniejsze kawałki.
Kapustę opłukać dwukrotnie na sitku pod bieżącą, chłodną wodą, odcisnąć i
grubo posiekać. Cebulę obrać i pokroić w kosteczkę.
Na dużej i głębszej patelni z pokrywą podgrzać olej, dodać cebulę i zeszklić
oraz delikatnie zrumienić ją przez około 5 minut. Dodać kapustę oraz
przyprawy: sól, pieprz, kminek, sos sojowy i cukier. Mieszając smażyć przez
minutę. Dodać namoczone grzyby i dalej smażyć przez minutę. Wlać wodę z
grzybów lub wodę w ilości 3/4 szklanki. Przykryć i gotować przez około
20 minut, w międzyczasie kilka razy przemieszać.
Następnie zdjąć pokrywę i gotować przez około 10 minut aż nadmiar płynu
wyparuje, od czau do czasu zamieszać. Na koniec dodać oliwę extra vergine.
Pogotować jeszcze przez 1 - 2 minuty i odstawić z ognia. Dodać ugotowany
makaron i wymieszać.

KarP ze sZpiNAkiEM
i ciECiErZyCą

SkŁadNIki:
600g filetów z karpia
1/2 łyżeczki zmielonego kminu rzymskiego
sól morska i świeżo zmielony pieprz
1 łyżka oliwy z oliwek
2 łyżki masła
1 gałązka rozmarynu lub tymianku
200 g świeżego szpinaku
3/4 puszki (około 300 g) odsączonej ciecierzycy + kilka łyżek zalewy
1 łyżka oliwy z oliwek
2 małe ząbki czosnku, pokrojone w kosteczkę
1/3 łyżeczki zmielonego kminu rzymskiego
szczypta cynamonu
1/3 łyżeczki słodkiej papryki w proszku
sól morska i świeżo zmielony pieprz

PrZyGotOWanIe:
Piekarnik nagrzać do 190 stopni. Rybę umyć, pokroić na równe kawałki,
jeszcze raz opłukać, osuszyć. Dobrze oprószyć solą, pieprzem, doprawić
kminem rzymskim. Ułożyć w formie do pieczenia wysmarowanej 1 łyżką
oliwy. Na rybie ułożyć wiórki masła i listki rozmarynu. Wstawić do
nagrzanego piekarnika i piec przez 30 minut.
W międzyczasie przygotować szpinak z ciecierzycą:
Szpinak opłukać, osuszyć. Włożyć na patelnię z 2 łyżkami wody i
podgrzewać przez około 1 minutę mieszając, aż zwiędnie. Odcisnąć i
grubo posiekać.
Na czystą patelnię wlać 1 łyżkę oliwy z oliwek, dodać czosnek i smażyć na
małym ogniu przez 1 minutę, nie rumieniąc za bardzo. W międzyczasie
dodać kmin rzymski, cynamon i słodką paprykę w proszku. Dodać
odsączoną ciecierzycę i chwilę podgrzewać.
Dodać szpinak i skropić go kilkoma łyżkami zalewy z ciecierzycy.
Delikatnie zamieszać i smażyć przez 1 minutę, na koniec lub przed samym
podaniem doprawić solą i świeżo zmielonym pieprzem.
Rybę wyłożyć na podgrzane talerze, a obok szpinak z ciecierzycą. Rybę
skropić sokiem z cytryny.

rYba po gRecKU

SkŁadNIki:
800 g filetów białej ryby (np. dorsza, morszczuka, miruny, mintaja)
1/2 kg marchewki
150 g pietruszki
100 g selera
1 duża cebula
1 mały por (biała część)
3 szklaki wrzącej wody
przyprawy: 1 łyżeczka soli, 3 ziela angielskie, 1 listek laurowy,
po 1/2 łyżeczki: pieprzu, słodkiej papryki, bazylii, oregano
1 mały słoiczek (100 g) koncentratu pomidorowego
olej roślinny do smażenia, np. ryżowy, rzepakowy

PrZyGotOWanIe:
Ryby rozmrozić i bardzo dokładnie osuszyć papierowymi ręcznikami.
Pokroić na kawałki, posypać solą, pieprzem, odłożyć.
Marchewkę, pietruszkę i selera obrać i zetrzeć na jarzynowej tarce o
grubych oczkach. Przełożyć do garnka i zalać wrzącą wodą, posolić.
Gotować przez 15 - 20 minut pod uchyloną pokrywą. Pod koniec dodać
ziele angielskie i listek laurowy. W czasie gdy warzywa się gotują można
usmażyć rybę: obtaczać ją w mące i smażyć partiami na złoto na
rozgrzanym oleju.
Odlać trochę wywaru (około pół szklanki) i rozmieszać w nim koncentrat
pomidorowy. Cebulę i pora pokroić w półplasterki i zeszklić na patelni na
oleju, dodać ugotowane warzywa wraz z wywarem oraz koncentrat,
wymieszać i zagotować. Doprawić do smaku solą, pieprzem, papryką,
bazylią i oregano.
Gorące warzywa położyć na usmażonej rybie w naczyniu szklanym lub
ceramicznym. Ostudzić, przykryć i schłodzić w lodówce.
Potrawę najlepiej przygotować z wyprzedzeniem, aby nabrała smaku (np.
dzień wcześniej). Dodatkowo zagęszczą się soki z jarzyn.

zuPA gRzYboWA

SkŁadNIki:
25 g suszonych grzybów (borowików lub podgrzybków)
2 łyżki oleju roślinnego
1/2 cebuli
2 łyżka masła
2 litry bulionu
1 mała pietruszka
1 marchewka
2 ziemniaki
3 ziarenka ziela angielskiego i 2 listki laurowe
3 łyżki jogurtu naturalnego
1 łyżka posiekanego koperku lub 1 łyżeczka suszonego
tymianku

PrZyGotOWanIe:
Wieczorem dnia poprzedzającego przygotowywanie zupy, włożyć grzyby do
garnuszka, zalać szklanką zimnej wody i odstawić na noc do namoczenia.
Grzyby wyjąć na sitko, odsączyć, wodę z grzybów zachować. Na patelni na
maśle podsmażyć posolone grzyby (ok. 5 minut, co chwilę mieszając).
Odstawić z ognia. W większym garnku na zupę, na oleju zeszklić pokrojoną
w kosteczkę cebulę, wlać bulion i zagotować. W międzyczasie dodać obraną
marchewkę pokrojoną na plasterki, całą pietruszkę oraz ziele angielskie i
listek laurowy. Gotować przez 5 minut. Dodać obrane i pokrojone w
kosteczkę ziemniaki i gotować przez 5 minut.
Dodać grzyby z patelni wraz z wodą z moczenia, zagotować i gotować przez
15 minut. Doprawić świeżo zmielonym pieprzem.
Jogurt wymieszać z kilkoma łyżkami wywaru (najlepiej zblendować w
osobnym naczyniu), stopniowo dodawać do zupy ciągle mieszając.
Do zupy dodać posiekany koperek i całość delikatnie podgrzać.

weGEtaRIańSkI biGOs

SkŁadNIki:
800g kiszonej kapusty
700g białej kapusty
2 puszki ugotowanej soczewicy
jedno jabłko
jedna cebula
2 łyżki konfitury ze śliwek
10 wędzonych śliwek
10g suszonych grzybów
150ml wytrawnego wina
4 łyżki sosu sojowego
sól, olej
Przyprawy: 3 ząbki czosnku, 10 ziaren pieprzu, 4 ziela angielskie,
3 goździki, 2 liście laurowe, łyżeczka kminku, pieprz, łyżeczka
cząbru, pół łyżeczki tymianku, pół łyżeczki ziaren kolendry, pół
łyżeczki ziaren gorczycy

PrZyGotOWanIe:
Dzień przed gotowaniem bigosu suszone grzyby namoczyć w 1 ½
szklanki zimnej wody. Zostawić na noc. Następnego dnia przygotowania
bigosu zaczynami od kapusty. Kiszoną kapustę przepłukać i pokroić na
drobniejsze kawałki. Na dnie garnka rozgrzać sporą ilość oleju, całe
dno powinno być równo pokryte równą warstwą oleju. Cebulę pokroić
w kostkę i zeszklić na oleju, a następnie dodać kiszoną kapustę razem
ze wszystkimi przyprawami oraz łyżką soli, zalać wszystko litrem wody i
gotować na mały ogniu przez godzinę.
Białą kapustę poszatkować, jabłka nie obierać i zetrzeć na tarce. Grzyby
pokroić na mniejsze kawałki (ale nie za drobne) i dodać do garnka białą
kapustę, soczewicę, jabłko, śliwki, grzyby oraz wodę, w której się
moczyły. Dodać jeszcze szklankę świeżej wody, sos sojowy i gotować na
małym ogniu przez kolejną godzinę.
Po godzinie dodać wino oraz konfiturę śliwkową, dokładnie wymieszać i
w razie potrzeby podlać jeszcze wodą.
Dokładnie wymieszać i gotować na małym ogniu przez przynajmniej
pięć godzin, regularnie zaglądając i podlewając wodą. Na koniec osolić
do smaku.

deSErY

ciAStKa koRzENne

SkŁadNIki:
150g masła
100 g zblendowanego erytrytolu
1 małe jajko
2 łyżeczki miodu (można pominąć)
1 i 1/2 łyżki przyprawy piernikowej lub korzennej
1/2 łyżeczki cynamonu
250 g mąki pszennej pełnoziarnistej typ 1850
1/2 łyżeczki proszku do pieczenia
potrzebne też będą: foremki do ciastek z motywami
świątecznymi

PrZyGotOWanIe:
Masło pokroić w kostkę i ocieplić w temp. pokojowej, z lodówki
wyjąć też jajko. Zblendować masło z erytrytolem lub innym
słodzikiem. Dodać jajko i jeszcze raz zblendować.
Dodać miód, przyprawę piernikową i cynamon i zmiksować.
Dodać mąkę z proszkiem do pieczenia i znów zmiksować do
połączenia się składników w jednolite ciasto.
Uformować kulę, w razie potrzeby obtaczając ciasto mąką,
zawinąć w folię i włożyć do lodówki na około 60 minut.
Ciasto podzielić na 3 części. Podczas pracy z pierwszą częścią
ciasta resztę trzymać w lodówce. Piekarnik nagrzać do 180* C.
Ciasto rozwałkować podsypując mąką na placek o grubości ok.
3mm.
Foremkami wyciąć ciasteczka i ułożyć je na dużej blaszce
wyłożonej papierem do pieczenia. Piec przez ok. 10 minut lub na
złoty kolor (po upieczeniu ciasteczka mogą być miękkie w środku,
później skruszeją). Resztki ciasta połączyć i wyciąć ponownie
ciasteczka. Upiec resztę ciasta z lodówki.

maKÓwKi z kaSzĄ
owSIanĄ

SkŁadNIki:
600g suchego maku
90g orzechów włoskich
100g migdałów bez skórek
3 łyżki rodzynek
200ml mleka
1 łyżka miodu (lub erytrytol)
200g kaszy owsianej
3 łyżki wiórków kokosowych
1 pomarańcza, wyszorowana i
sparzona

PrZyGotOWanIe:

Suchy mak parzymy w mleku lub w wodzie, następnie mielemy go trzykrotnie
na masę makową (możemy użyć gotowej masy makowej bez dodatku cukru).
Kaszę owsianą gotujemy w osobnym garnku. Migdały i orzechy włoskie (mogą
też być laskowe) kładziemy na blachę wyłożoną papierem do pieczenia i
wkładamy do piekarnika (180°C) – zapiekamy na jasnozłoty kolor (nie można ich
przypalić). W garnku podgrzewamy mleko, dodajemy rodzynki i łyżkę miodu,
mieszamy. W międzyczasie wyjmujemy orzechy i migdały z piekarnika.
Czekamy, aż mleko się zagotuje, następnie dodajemy masę makową, całość
mieszamy i delikatnie zagotowujemy. Dodajemy wiórki kokosowe, całość często
mieszamy. Przestudzone orzechy i migdały (niewielką ilość migdałów
pozostawiamy do dekoracji) siekamy i rozkruszamy, następnie wrzucamy do
garnka z gęstą już masą, mieszamy. Masę makową doprawiamy niewielką
ilością skórki ze sparzonej pomarańczy. Gdy zawartość garnka się delikatnie
zagotuje, zdejmujemy garnek z ognia i dodajemy kaszę owsianą. Mieszamy
całość.

PomARańCzOWy seRnIK
na ziMnO

SkŁadNIki:
Spód:
100g płatków owsianych
50g daktyli suszonych
50g kremowego masła orzechowego
Warstwa sernikowa:
500g chudego twarogu
500g jogurtu naturalnego/ greckiego
50g odżywki białkowej waniliowej (opcjonalnie)
20g ksylitolu (jeśli nie używasz odżywki białkowej, dodaj
więcej ksylitolu lub erytrytolu)
otarta skórka z pomarańczy
kilka kropel aromatu waniliowego
30g żelatyny lub agaru rozpuszczonej w 75ml gorącej
wody
Warstwa galaretki:
opakowanie galaretki bez cukru
(pomarańczowa/bezbarwa)
+ erytrytol lub ksylitol
goździki
plasterki pomarańczy

PrZyGotOWanIe:
Spód. Płatki owsiane blendujemy na pył, a wcześniej namoczone daktyle
blendujemy z masłem orzechowym na krem (jeśli masa jest zbyt
gęsta dodajemy nieco wody). Wszystko zagniatamy do powstania masy o
konsystencji gliny – którą wyklejamy spód formy (średnica 26cm). Formę
odstawiamy do lodówki.
Warstwa sernikowa: Wszystkie składniki lądują w dużym naczyniu –
blendujemy blenderem ręcznym przez 2 minuty do uzyskania gładkiej,
kremowej masy bez grudek. Powstałą masę wlewamy do formy,
wyrównujemy i odstawiamy do lodówki do momentu stężenia – 30 minut
powinno wystarczyć. Galaretkę rozpuszczamy w gorącej wodzie,
dodajemy erytrytolu (nie gotujemy).
Lekko tężejący płyn wlewamy na warstwę sernika, układamy plasterki
pomarańczy nadziawane goździkami. Odstawiamy do lodówki, aby sernik
stężał.

tWarOGowE
raFAelLO

SkŁadNIki:
250g półtłustego twarogu
30g wiórek kokosowych
2 –3 krople migdałowego aromatu do ciasta
2 łyżki ksylitolu lub erytrytol
15-20 g żelatyny spożywczej lub agar
30– 40 ml wody

PrZyGotOWanIe:
Ksylitol rozgnieść widelcem, posypać twaróg, dodać aromat migdałowy i
wymieszać na jednolitą masę. W 30 – 40 ml gorącej wody rozpuścić
żelatynę, dodać do masy twarogowej i wymieszać do uzyskania lepkiej
konsystencji. Zwilżyć dłonie, uformować niewielkie kulki (nie muszą mieć
idealnego kształtu), a następnie obtaczać je we wiórkach kokosowych.
Na koniec odstawić do lodówki na około 1 – 2 godziny, aż żelatyna zwiąże
twaróg.

tRufLE
cZekOLadOWe

SkŁadNIki:
1 puszka czerwonej fasoli
200g gorzkiej czekolady pokrojonej na drobno
100g płatków migdałowych
2 łyżki miodu
kakao
opcjonalnie: migdały w całości do środka

PrZyGotOWanIe:
Fasolę, czekoladę, płatki migdałów i miód wrzucamy do blendera lub
thermomixa, dokładnie miksujemy na papkę.
Następnie wilgotną dłonią formujemy trufle, obtaczamy je w kakao i
gotowe.

