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Jaglany deser a la snickers 
www.thermoprzepisy.pl 

Składniki: 

100 g daktyli plus 100 g wody, 200 g kaszy jaglanej,  600 g mleka (krowie lub roślinne),  

20 g cukru trzcinowego, 100 g orzeszków ziemnych solonych lekko rozgniecionych,   

50 g czekolady gorzkiej lub mlecznej. 

Wykonanie: 
 

1. Daktyle przepłukać pod bieżącą wodą i zalać gorącą wodą (100 g wody).  

    Pozostawić na ok.20-30 min. aż zmiękną.  

    Daktyle z wodą zmiksować do gładkiej konsystencji.  

    Mus daktylowy przelewamy z powrotem do naczynia w którym moczyły się daktyle. 

2. Kaszę jaglaną przelać wrzątkiem i ugotować na mleku.  

    Pod koniec gotowania wsypać cukier. 

3. Kiedy kasza się ugotuje roztapić czekoladę.  

    Jeżeli czekolada będzie gęsta dodać 2 łyżki mleka i dokładnie wymieszać. 

4. Ciepłą kaszę jaglaną zmiksować. 

5. Do słoiczków lub pucharków nakładać warstwę kaszy jaglanej, daktyli,  

    orzeszków ziemnych  i znowu warstwę kaszy jaglanej, daktyli, orzeszków i czekolady.  

Rafaello 
lawendowydom.com.pl 

Składniki: 

100 g kaszy jaglanej, 250 ml mleka kokosowego kupnego lub domowego,  

2 łyżeczki ksylitolu (lub miodu), laska wanilii, 50 g mielonych migdałów,  

20 całych migdałów, wiórki kokosowe do obtaczania. 

Wykonanie: 
 
1. Migdały zalać wrzątkiem, odstawić na 20 minut, a następnie obrać ze skórki. 

2. Kaszę podprażyć cały czas mieszając ok. 5 minut  

    lub do momentu, aż zacznie przyjemnie pachnieć.  

    Następnie przesypać na sitko, sparzyć wrzątkiem i ponownie przełożyć do garnka.  

 

3. Kaszę zagotować na mleku, zmniejszyć ogień do minimum, dodać ksylitol,  

    rozkrojoną wzdłuż laskę wanilii. Gotować pod przykryciem do miękkości. 

4. Zestawić z ognia, wyjąć wanilię, wyskrobać ze środka ziarenka, dodać mielone migdały,  

    dokładnie wymieszać. Powinna powstać dość gęsta, kleista papka . 

3. Przygotować miskę z wodą do zwilżania dłoni. Z kaszy formować zwilżonymi dłońmi  

    kulki wielkości orzecha włoskiego.  Do środka wkładać po jednym migdale. 
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