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Kotlety z kaszy jaglanej i orzechów 
 
Składniki: 

½ szklanki kaszy jaglanej, ½ szklanki bezglutenowych płatków owsianych,  

5 dkg orzechów włoskich, 3 łyżki mąki sojowej, 1 cebula, 30 dkg pieczarek,  

przyprawa typu „Jarzynka”, 1łyżka sosu sojowego, sól, pieprz. 

 

Wykonanie: 

Kaszę zalać 1 ½ szklanki wody, ugotować. Do ciepłej kaszy dodać płatki owsiane,  

zmielone orzechy włoskie, mąkę sojową, podduszona cebulę z pieczarkami i przyprawy. 

Formować małe kotleciki, obtaczać w mące sojowej i smażyć na rozgrzanym oleju. 

 

Ciasto marchewkowe 
 
Składniki: 

1 szklanka mąki gryczanej, 1 szklanka mąki migdałowej, 2 ½  łyżeczki proszku do pieczenia, 

1 ½  łyżeczki cynamonu, ¾  łyżeczki drobnej soli morskiej, ¾ szklanki drobno posiekanych 

orzechów włoskich, ½ szklanki suszonych daktyli, ½  szklanki soku jabłkowego,  

3 bardzo dojrzałe banany, 3 spore marchewki, 100 gramów roztopionego masła,  

½ szklanki gęstego jogurtu naturalnego, 2 duże jajka. 

Na glazurę: 

4 łyżki białego sera ( takiego jak na sernik) 

3 łyżki syropu klonowego 

 

Wykonanie: 

Przygotować tortownicę i wyłożyć ją papierem do pieczenia. Masło roztopić i odstawić  

aby ostygło. Daktyle pokroić na małe kawałki i namoczyć je w soku z jabłkowym.  

Kiedy będą miękkie zmiksować. Marchewkę zatrzeć na tarce o cienkich oczkach.  

Powinno być jej około 1 ½  szklanki. Banany rozgnieść na „papkę”. Połączyć banany, 

marchewkę i zmiksowane daktyle. Dokładnie wymieszać. Do miski wsypać mąkę 

migdałową, przesianą mąkę gryczaną, cynamon, proszek do pieczenia  

i sól. Dokładnie wymieszać. Jogurt dokładnie wymieszać z jajkami. Do suchych składników 

dodać masę z marchewki, daktyli i bananów. Dodać roztopione masło i jogurt z jajkami. 

Dodać posiekane orzechy. Ciasto delikatnie wymieszać łyżką. Przełożyć na tortownicę, 

wyrównać łyżką i piec około 50-60 minut w temp.180C. Sprawdzić patyczkiem  

czy ciasto jest już dobre. Kiedy się upiecze, wyjąć z piekarnika i odstawić aby przestygło. 

Przygotowanie glazury: Do miski włożyć serek, dodać syrop klonowy  

i dokładnie wymieszać. Kiedy ciasto będzie już chłodne, posmarować wierzch.  

Można dla dekoracji posypać posiekanymi orzechami lub migdałami. 
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Sezamki 
 
Składniki: 

3 szkl. nasion sezamu, 1½ szkl. wiórków kokosowych, ½ szkl. masła orzechowego, ½ szkl. miodu, ½ 

szkl.melasy lub miodu, 1 łyżeczka wanilii,1/2 łyżeczki soli, ½ szkl. posiekanych orzechów, ½ szkl. rodzynek. 

 

Wykonanie: 

Wszystkie składniki dobrze wymieszać. Ugnieść na natłuszczonej blasze  

na grubość ok.1,5 cm. Piec ok.30 min. w temp.150C na złocistobrązowy kolor.  

Po upieczeniu pociąć na kawałki długości około 5 cm i ochłodzić. 

 

 

Jak samodzielnie zrobić mąkę bezglutenową? 

 
Nie jest to ani trudne, ani drogie. Przedstawiamy proste sposoby jak zrobić mąkę jaglaną,  

ryżową, owsianą, migdałową i kokosową.  

 

Mąka jaglana  

Powstaje przez zmielenie na najwyższych obrotach w blenderze surowej (suchej)  

kaszy jaglanej (żeby była jak najlepiej zmielona musi to trwać co najmniej 3 minuty). 

 

Mąka owsiana  

Powstaje przez zmiksowanie w blenderze zwykłych płatków owsianych. Trwa to kilkanaście sekund. 

 

Mąka ryżowa   

Powstaje przez zmiksowanie suchych ziarenek ryżu. Tak jak w przypadku kaszy jaglanej musi to być na 

najwyższych obrotach i trwać co najmniej kilka minut. 

 

Mąka migdałowa  

Powstaje przez zmiksowanie migdałów lub płatków migdałowych.  

 

Mąka kokosowa 

Jej „produkcja” wymaga nieco więcej casu i większego nakładu pracy, ale opłaca się.  

Gotowa mąka kokosowa ze sklepu koszuje ok. 60zł /kg.  

Cena domowej mąki kokosowej to około 10 zł za kilogram, więc różnica spora :-). Jak ją zrobić? 

200g wiórków kokosowych zalewamy 1,5 litra wodą i zostawiamy na noc.  

Rano trochę podgrzewamy wodę i całość miksujemy w blenderze.  

Po zmiksowaniu odsączamy wodę na gazie lub gęstym sitku. Następnie należy proces powtórzyć,  

tzn. zalać całość wrzątkiem, zmiksować i odsączyć. Otrzymujemy przy okazji mleko kokosowe,  

które można przelane do butelki przechowywać w lodówce.  

Wracamy do wiórków. Należy je teraz wyłożyć na blachę do pieczenia i wstawić do piekarnika  

na 1,5 godziny. Suszymy je w temperaturze 100 stopni. Co 20 minut trzeba je lekko przemieszać.  

Po zakończonym suszeniu należy wiórki jeszcze raz zmiksować i przesypać do szczelnego pojemnika.  
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