Gotują dla Was

Słodkie pokusy na
wielkanocny stół

Zapraszamy do wypróbowania trzech wabiących słodyczą propozycji – babki, sernika
i pistacjowej tarty, które świetnie sprawdzą się zarówno na co dzień, jak i od święta.

P

Ewa Ługowska

znana jako Misa Mocy. Autorka książek „Misa Mocy. Przewodnik po kuchni
zmieniającej świat” oraz „Misa Mocy 2. Dieta eliminacyjna i dla alergików”.
Pescowegetarianka od 1999 roku. W kuchni uprawia sztuki magiczne
z udziałem wegańskich i bezglutenowych produktów oraz dzikiej
fermentacji. To wszystko bez udziału białego cukru. Trenerka kulinarna,
propagatorka zdrowego stylu życia, nurtu less waste oraz pożywienia
opartego na naturalnych, nieprzetworzonych produktach. Zagorzała
fanka Matki Ziemi.
Instagram: @misa_mocy | Blog: misamocy.pl
Facebook oraz Youtube: Misa Mocy
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Babka bananowo-cytrynowa
50 minut

FOT. ewa ługowska
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ora na wiosenną rewolucję!
Wraz z kwiatami rozwijają się
nowe pomysły. Energia do
zmian rośnie i nabiera mocy, czerpiąc
siłę ze słońca, które rozpieszcza ciepłymi promieniami. Nie przegap tego
momentu! Chwytaj to, co daje dziś
świat i podziękuj temu, co musi
odejść. Obfitość smaków, połączeń
i różnorodność tekstur jest na wyciągnięcie ręki. Daj się ponieść słodkim
pokusom, by kreować nową wegańską i bezglutenową kulinarną tradycję.
Klasyczne przepisy świąteczne tworzone były na bazie dostępnych
w danym czasie produktów. Jeszcze
kilkadziesiąt lat temu nikt nie słyszał
o tofu, a co dopiero o cieście na jego
bazie! Mąki bezglutenowe nie były
dostępne, nie zdawaliśmy sobie sprawy z istnienia zamienników białego
cukru. Od czasu receptur znanych
nam z dzieciństwa dużo się zmieniło.
Mleko „wyciskamy” z orzechów,
zamiast jajka świetnie sprawdza się
banan, cukier zastąpiły zdrowsze słodziki, np. syrop z agawy i ksylitol. Szanuję naszą kulinarną tradycję i uwielbiam jej smak, ale czas, by pójść krok
naprzód. Bezglutenowe wegańskie
wypieki są równie pyszne. Te drobne
niuanse dodają im nuty tajemniczości
i niejednokrotnie wzbudzają zachwyt.
Na początku są kulinarną ciekawostką, ale bardzo szybko wkradają się
do naszej codzienności.

10-12 Porcji

• 300 g bananów (bez skórki)
• 100 g mąki gryczanej (jasnej)
• 100 g mąki kukurydzianej lub
ryżowej + do formy
• 5 łyżek ksylitolu
• 100 g płatków migdałów
• 1/3 łyżeczki kurkumy
• 4 łyżeczki bezglutenowego
proszku do pieczenia
• 1/3 łyżeczki sody oczyszczonej

• 150-200 ml napoju roślinnego
• sok i skórka z 1 cytryny
• 1 łyżka oleju + do formy
• puder z ksylitolu do posypania
1. Obrane i pokrojone banany miksujemy na mus. Przelewamy do miski, dodajemy pozostałe składniki
(poza pudrem z ksylitolu) i dokładnie mieszamy. Ciasto przelewamy

do blaszki posmarowanej olejem
i wysypanej mąką kukurydzianą
lub ryżową. Wkładamy do piekarnika rozgrzanego do temperatury 180°C na 40-50 minut.
2. Odstawiamy na kilka minut.
Przekładamy na kratkę do wystudzenia. Ostudzoną babkę posypujemy pudrem z ksylitolu.
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Pistacjowa Rozkosz
40 minut + namaczanie i tężenie

SPÓD:
• 40 g mąki owsianej
bezglutenowej
• 30 g białej mąki ryżowej
• 1 łyżeczka bezglutenowego
proszku do pieczenia
• 3 g soli
• 20 g napoju roślinnego
• 20 g syropu z agawy
lub klonowego
• 20 g oleju, np. kokosowego
albo słonecznikowego
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MASA PISTACJOWA:
• 150 g pistacji bez łupin,
namoczonych w wodzie
przez 8 godzin
• 50 ml napoju roślinnego
• 2 łyżki ksylitolu lub erytrolu
• 50 g oleju kokosowego
bezzapachowego
• 2 g soli
DODATKI:
• słoik (220 g) dżemu
brzoskwiniowego 100%
• witamina C w proszku lub
kwasek cytrynowy – do smaku
• 20 g pistacji bez łupin
• 2 łyżki cukru kokosowego

12 porcji

1. Piekarnik rozgrzewamy do 180°C.
Spód i boki tortownicy o średnicy
20 cm wykładamy papierem do
pieczenia.
2. Spód: w misce mieszamy mąki,
proszek do pieczenia i sól. Wlewamy napój roślinny, syrop z agawy
lub klonowy oraz olej, dokładnie
zagniatamy. Masą wykładamy spód
blaszki, wyrównujemy, gęsto nakłuwamy widelcem. Wstawiamy do
piekarnika i pieczemy 20-30 minut,
aż spód się zrumieni. Odstawiamy
do wystudzenia.
3. Masa: namoczone pistacje, napój
roślinny, ksylitol lub erytrol, olej
i sól miksujemy na gładką masę.
Wstawiamy do zamrażalnika. Co
5 minut mieszamy, wkładamy z powrotem. Gdy krem stężeje, wyjmujemy go. Dzięki temu, że masa jest
zimna, spód nie namoknie i pozostanie kruchy.

4. Dżem łączymy z witaminą C
lub kwaskiem cytrynowym, mieszamy i odstawiamy. Łuskane pistacje rozkruszamy w kruszarce
lub siekamy nożem, podprażamy
na rozgrzanej patelni, dodajemy
cukier kokosowy i mieszamy.
Zdejmujemy z ognia.
5. Na spód wykładamy masę
pistacjową i równomiernie rozprowadzamy. Na masę wykładamy dżem, wyrównujemy. Ciasto
wkładamy do lodówki na 12-24
godziny. Przed podaniem posypujemy prażonymi pistacjami.

Sernik i babka bazują
na tradycji, za to
pistacjowa rozkosz to już
moja kulinarna fantazja.
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Sernik z tofu

z owocami i karmelem

CIASTO:
• 140 g mąki kukurydzianej
lub białej ryżowej
• 140 g mąki owsianej
bezglutenowej
• 2 łyżeczki bezglutenowego
proszku do pieczenia
• 100 g oleju słonecznikowego
lub rzepakowego
• 100 g syropu z agawy
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DODATKI:
• 350-400 g ulubionych
owoców, np. mango,
nektarynek, brzoskwiń
• 2 łyżki skrobi ziemniaczanej
„SER” z tofu:
• 400 g naturalnego tofu
• skórka i sok z 1 cytryny
+ dodatkowo do smaku
• 100 g ksylitolu + dodatkowo
• 300 ml mleka kokosowego
• 30 ml rumu
• 200 g mąki migdałowej
lub zmielonych migdałów
blanszowanych
• 50 g skrobi ziemniaczanej,
mąki ziemniaczanej lub mąki
z tapioki

10-12 porcji

SŁONY KARMEL:
• 80 g cukru kokosowego
• 20-30 ml wody
• 100 ml mleka kokosowego
• duża szczypta soli
1. Dno i boki tortownicy o średnicy
24 cm wykładamy papierem do
pieczenia. Piekarnik rozgrzewamy
do 180°C.
2. Ciasto: do miski wsypujemy mąki
i proszek do pieczenia, łączymy.
Dodajemy olej oraz syrop z agawy,
mieszamy. Wyrabiamy ręką do uzyskania zwartego, ale dość miękkiego ciasta. Rozkruszamy 2/3 masy
na spód formy, ugniatamy i wstawiamy do rozgrzanego piekarnika
na 15 minut. Pozostałe ciasto owijamy folią i wkładamy do lodówki.
3. Dodatki: wybrane owoce (mango, nektarynki, brzoskwinie) myjemy, osuszamy, obieramy i kroimy
w dużą kostkę. Przekładamy do
miski, mieszamy ze skrobią ziemniaczaną.

Na ciasto możemy
wyłożyć inne ulubione
owoce – najlepiej żółte
i soczyste.

4. „Ser” z tofu: do blendera kielichowego wkładamy pokrojone
w kawałki tofu, skórkę startą
z cytryny oraz wyciśnięty z niej
sok. Dodajemy ksylitol, wlewamy
mleko kokosowe i rum. Miksujemy na grudkowatą masę. Wsypujemy mąkę migdałową lub
zmielone migdały oraz skrobię
ziemniaczaną albo mąkę z tapioki. Mieszamy na niskich obrotach.
W razie potrzeby dosypujemy
więcej ksylitolu i ewentualnie dodajemy jeszcze soku z cytryny.
5. Na upieczony spód wylewamy
masę z tofu. Na wierzchu układamy ulubione owoce i na nie
rozkruszamy pozostałe ciasto.
Wkładamy do piekarnika, pieczemy 50 minut. Studzimy.
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6. Karmel: do rondla wsypujemy
cukier kokosowy i rozpuszczamy
go w wodzie. Podgrzewamy na
średnim ogniu. Gdy zacznie się
gotować, wlewamy mleko kokosowe, wsypujemy sól, dokładnie
mieszamy. Redukujemy do uzyskania gęstego karmelu. Polewamy nim wystudzone ciasto.

FOT. Sewa ługowska

1 godzina 30 minut + studzenie

