Desery bezglutenowo –
bezmleczne.
• Ciasta warzywne,
• owocowo – warzywne smoothie,

• pomysły na bezglutenowe śniadanie.

Pomysły na śniadanie.
Bezglutenowo – bezmleczne.

Śniadanie zjedz sam, obiadem podziel się z
przyjacielem, a kolację oddaj wrogowi.
 Nie namawiam Was do bezwzględnego stosowania się do tego przykazania. Szczególnie
nie życzę Wam wroga na każdą kolację. Tylko pragnę, byście zwrócili większą uwagę na
ten strategiczny posiłek dnia.
 Tymczasem, ile razy na szybko wrzucamy coś do żołądka, byle dotrwać do drugiego
śniadania. A tam już czeka pyszna drożdóweczka czy pączuś.
 Ile razy przeskakujemy, przeoczamy czy po prostu przesypiamy śniadanie.
 Byle pospać sobie 5 minut dłużej.
 Albo wykombinowaliśmy sobie taką sprytną dietę odchudzającą bez śniadania.
 A szkoda. Bo dobre śniadanie to podstawa. Na dobry początek dnia.
 Na gonitwę za uciekającym autobusem, na użeranie się z gderliwym klientem, na
przpychanki w pracy, na to i na tamto …..
 Naturoterapeuci zaklinają się, że na śniadanie najlepszy jest krem Budwig.
 Po internecie krąży wiele jego wersji. Moja, tzn zainspirowana przez France Guillain jest
bezglutenowa i bezmleczna.

Krem Budwig bezmleczny, bezglutenowy.
Składniki


1 - 2 banany



porcja owoców z danej pory roku



oliwa z oliwek, albo olej rzepakowy



świeżo zmielone ziarna lnu, dyni, albo słonecznika



świeżo wyśnięty sok z połówki cytryny

Przygotowanie


Banan rozgnieść widelcem, pozostawić na kilka minut
na wolnym powietrzu, by ściemiał (wtedy będzie
słodszy).



W tak rozgniecionym bananie rozmieszać olej (olej w
formie emulsji lepiej dociera do żołądka i bardziej
korzystamy z jego dobroczynnych własności). Zaś
rozgnieciony banan naprawia florę bakteryjną i
dostarcza serotoniny na dobry początek dnia.



Dorzucić świeżo zmielone ziarna lnu, dyni, albo
słonecznika (to moja ulubiona wersja).



Plus sok z połówki cytryny i pokrojone w drobne
kawałeczki owoce z danej pory roku. Wymieszać razem.

Kuliki mocy.
Składniki


daktyle



wyłuskane ziarna konopi



płatki kokosowe,



ewentualnie dla smaku – miód

PRZYGOTOWANIE:


W równych proporcjach wymieszać i
zmiksować razem: daktyle, wyłuskane
ziarna konopi.



Do tego dodać odrobinę mąki z konopi,
płatki kokosowe i ewentualnie dla smaku –
miód. Zmiksować, by uzyskać jednolitą
masę.



Ewentualnie doprawić do smaku np.
miodem.

Jabłka z cynamonem.
Składniki



4 duże jabłka,
3 łyżki cukru (najlepiej takiego najmniej
rafinowanego),



starta skórka z jednej cytryny,



2 łyżeczki cynamonu,



2 łyżki oliwy z oliwek.

Przygotowanie


Obirać jabłka ze skórki. Pokroić na grubsze plasterki.



Na patelnię wlać oliwę z oliwek. Dorzucić uprzednio
obrane ze skórki i pocięte w plasterki jabłka. Lekko je
podpiekając.



Wymieszać cukier z cynamonem i skórką cytrynową.
Dorzucić do jabłek. Przykryć. Gotować przez 10 minut
na małym ogniu.



Na zakończenie jabłka można rozgnieść widelcem,
albo podawać w postaci plasterków.

Koktajle owocowo – warzywne.
Bezglutenowo – bezmlecznie.

Dlaczego smoothie?
Smoothie jako antidotum na podjadanie słodyczy:


Bo odkąd regularnie, tzn codziennie, kilka razy dziennie przygotowuję sobie pokaźne ilości owocowowarzywnych smoothie, nie ciągnie mnie do innych słodyczy.



A odkąd nie ciągnie mnie do innych słodyczy, tzn tych kupnych, kiedy ktoś mi je podsuwa, a ja dam
się skusić, stwierdzam to samo - ta sam reakcja organizmu - fuj, za słodkie. Nie mogę. Mdli mnie od tej
słodyczy. Tymczasem jeszcze kilkanaście miesięcy wstecz byłam niepoprawnym łasuchem. Tzn byłam
w stanie opróżnić każde pudełko czekoladek (niezależnie od jego rozmiarów i pojemności), czy innych
słodkości.



Ale odkąd zaczęłam popijać smoothie, nie podjadam innych słodkości. Nie czuję takiej potrzeby.
Wypijam smoothie i nie podjadam niczego innego.

Bo smoothie górują nad tradycyjnymi soczkami.


Smoothie to w całości zmiksowane owoce i warzywa z całym dobrodziejstwem inwentarza.
Generalnie z przewagą tych pierwszych, czyli owoców (najlepiej w proporcjach 60 do 40 %) dla
zachowania słodyczy.



Smoothie to porcja włókien roślinnych, czyli błonnika. A ten:



po pierwsze - niczym ta miotła zamiata nasze jelita i popycha to, co trzeba w kierunku wyjścia.
Smoothie robi nam mały DETOKS.



Dodatkowo zawarte w owocach włókna roślinne, czyli błonnik sprawiają, że z kolei obecny w nich
cukier (fruktoza) jest wchłaniany przez nasz orgniazm na spokojniej i wolniej przenika do krwi. Nie
powinno więc być tutaj gwałtownych skoków poziomu cukru…

Koktajl owocowy: kiwi, jabłko, szpinak,
banan.
Składniki:


1 jabłko,



1-2 kiwi,



2 banany,



garść liści szpinaku,



kilka listków mięty,



ewentualnie 1 pomarańcza.

Przygotowanie


Owoce i warzywa pokrojone na drobniejsze
kawałeczki zalać wodą i dopełnić
odrobiną mleka ryżowego dla smaku.



Zmiksować razem w blenderze. Podawać
bezpośrednio po zmiksowaniu.

Smoothie/koktajl z jarmużu.
Porcja na 1,5 l smoothie.

Składniki:


1-2 liście jarmużu,



1 jabłko,



1 pomarańcza,



ewentualnie 1 kiwi,



3 banany.

Przygotowanie


Dopełnić wodą i ewentualnie odrobiną
mleka ryżowego i zmiksować.

Koktajl owocowy: szpinak + jabłko +
truskawka + banan.
Składniki:


1 jabłko,



garść truskawek,



2 - 3 banany,



garść liści szpinaku,



kilka listków mięty,



ewentualnie 1 jabłko.

Przygotowanie


Owoce i warzywa pokrojone na drobniejsze
kawałeczki zalać wodą i dopełnić
odrobiną mleka ryżowego dla smaku.



Zmiksować razem w blenderze. Podawać
bezpośrednio po zmiksowaniu.

Koktajl owocowy: szpinak + brzoskwinia +
truskawka + banan.
Składniki:


1 brzoskwnia,



garść truskawek,



2 - 3 banany,



garść liści szpinaku,



kilka listków mięty,



ewentualnie 1 jabłko.

Przygotowanie


Owoce i warzywa pokrojone na drobniejsze
kawałeczki zalać wodą i dopełnić
odrobiną mleka ryżowego dla smaku.



Zmiksować razem w blenderze. Podawać
bezpośrednio po zmiksowaniu.

Smoothie brzoskwiniowe z mlekiem
kokosowym.
Składniki


1 brzoskwinia,



1 pomarańcza,



1 jabłko,



3 banany,



ziarenka chia, zamoczone przez noc w
mleku kokosowym.

Przygotowanie



Owoce pokrojone na drobniejsze
kawałeczki zalać wodą i dopełnić
odrobiną mleka kokosowego dla smaku.



Zmiksować razem w blenderze. Dodać
ziarenka chia, zamoczone przez noc w
mleku kokosowym.

Smoothie malinowe
Składniki:



garść mrożonych malin, czy mieszaniny
owoców leśnych,



2-3 banany,



1 jabłko,



1 pomarańcza.

Przygotowanie


Dopełnić wodą i ewentualnie odrobiną
mleka ryżowego i zmiksować w blenderze.

Koktajl oczyszczająco - rewitalizujący, czyli
szpinakowe smoothie.
Składniki



1 pomarańcza,



1 jabłko,



garść liści szpinaku,



2 banany,

Przygotowanie



Dopełnić wodą i ewentualnie odrobiną
mleka ryżowego i zmiksować w blenderze.

Smoothie jabłko, persymona, banan,
jarmuż.
Składniki



2 banany,



1 jabłko,



1 persymonę,



liść jarmużu

Przygotowanie



Dopełnić wodą i ewentualnie odrobiną
mleka ryżowego i zmiksować w blenderze.

Marchewkowo-pomarańczowo-bananowe
smoothie.
Składniki


2 banany,



1 pomarnańcza,



połówka średniej wielkości marchewki,



woda plus ewentualnie mleko ryżowe do
uzyskania odpowiedniej konsystencji.

Przygotowanie


Pokroić owoce i warzywa w drobniejsze
kawałeczki. Dopełnić wodą i ewentualnie
odrobiną mleka ryżowego i zmiksować w
blenderze.

Smoothie śliwkowy
Składniki:



2 śliwki,



1 figa,



1 banan.

Przygotowanie



Pokroić owoce i w drobniejsze kawałeczki.
Dopełnić wodą i ewentualnie odrobiną
mleka ryżowego i zmiksować w blenderze.

Chłodnik z ogórka i zielonego jabłuszka w
wersji smoothie.
Składniki


1 ogórek,



kilka gałązek kolendry,



1 zielone jabłuszko – najlepiej odmiany Granny,



2 łyżki oliwy z oliwek,



200 cl czyli szklanka mleka kokosowego,



sól, pieprz,



4 łyżeczki soku z cytryny.

Przygotowanie.


Umyć ogórek i rozkroić wzdłuż (bez obierania ze skórki).
Usunąć pestki ze środka.



Umyć jabłko Granny, rozkroić, usunąć środek (bez
obierania ze skórki).



Przełożyć wszystkie składniki do blendera, zalać wodą,
dolać mleko kokosowe.



Doprawić do smaku solą i pieprzem. Zmiksować.

Ciasta warzywne.
Bezglutenowo – bezmleczne.

Ciasta na bazie warzyw.
Czy uwierzycie, że są smaczne?



Po pierwsze – warzywa podane na słodko,
bogate w błonnik i niezbyt kaloryczne. Z
całą paletą kolorów, tekstur i smaków.



To może być partyzancka metoda
przemycania warzyw do diety
najmłodszych i oswajania ich z nimi. Dzieci,
które zaznajamiają się z warzywami w
formie ciasta, stają się bardziej tolerancyjne
dla tych samych warzyw na talerzu, w innej
postaci.




Jednocześnie warto pomyśleć o zdrowych
zamiennikach dla produktów mącznych i
mlecznych.
To jest ból naszych czasów: produktami
mącznymi i mlecznymi można się zapchać,
napakować i już nie mieć miejsca na nic
innego. A szkoda….



Tymczasem mąkę glutenową można
zastąpić mąką bezglutenową – np mąką
ryżową. A produkty mleczne – ich roślinnymi
zamiennikami. A nawet zastąpić jajka –
dodatkiem sody oczyszczonej.



W temacie mąki – najlepsze są mąki
pełnoziarniste, a jeszcze lepiej mąki
pełnoziarniste bezglutenowe np ryżowa.



Do nadania słodkiego smaku ciastu -



cukier: pełnoziarnisty z jak najbardziej
wyważonym umiarem, albo miód,



czy słodycz zawarta w niektórych
warzywach (marchewka, cukinia),
wiedząc, że idzie ona w parze z błonnikiem,
czyli włóknami roślinnymi, które spowalniają
przenikanie cukru do krwi….

Bezglutenowe ciasto cukiniowo –
czekoladowe.


Składniki:



2 cukinie,



200 g mąki ryżowej,



2 łyżki oleju kokosowego,



pół łyżki sody oczyszczonej,



3/4 tabliczki czarnej czekolady (najlepiej takiej z 90%
kakao),



4-5 łyżek miodu (w zależności od tego, jak lubią to
domownicy).

Przygotowanie
1. Cukinie zetrzeć na tarce.
2. Czekoladę "stopić" na małym ogniu.
3. Dokładnie wymieszać startą cukinię z mąką.
4. Dodać do nich roztopioną czekoladę.
5. Do tego dodać sodę oczyszczoną plus olej kokosowy i
dokładnie wymieszać.
6. Natłuścić formę do ciasta olejem kokosowym.
7. Wypiekać w piekarniku przez 30 min w temperaturze 150°C.

Wegańskie ciasto pomarańczowo –
marchewkowe.
Składniki


275 g mąki ryżowej.



50 g cukru,



1/2 łyżeczki soli morskiej,



2 łyżeczki proszku do piecznia bez fosfatów,



1/2 łyżeczki sody oczyszczonej,



2 łyżeczki sproszkowanego cynamonu,



250 g startych marchewek,



150 ml oleju,



125 ml soku pomarańczowego, wyciśniętego z 1-2
pomarańczy.

Przygotowanie.


W misce wymieszać składniki sypkie: mąka, cukier, sól, proszek
do pieczenia, sproszkowany cynamon.



Dodać świeżo startą marchewkę i olej. Dorzucić sok z
pomarańczy.



Ciasto przelać natłuszczonej formy do pieczenia i wypiekać
przez 45 min w temperaturze 180°C.



Sprawdzić czubkiem noża, czy ciasto jest wystarczająco
wypieczone.

Ciasto marchewkowe bezglutenowe o
smaku cynamonowym
Składniki


5 jajek,



200 g cukru (najlepiej nierafinowanego),



200 g marchewki (2 spore marchewki drobno starte
na tarce),



120 g drobno zmielonych orzechów,



120 g drobno zmielonych migdałów,



100 g maizeny (mąka kukurydziana,



1 łyżeczka proszku do pieczenia bezglutenowy, sól,
cynamon.

Przygotowanie:


żółtka ubić ze 100 g cukru i cynamonem do uzyskania
jednolitej masy.



Dodać drobno startą marchewkę, zmielone orzechy,
migdały, maizenę, proszek do pieczenia.



Białka ubić na sztywną pianę z dodatkiem 100 g
cukru. Dodać je do składników. Wymieszać razem.




Ciasto przełożyć do natłuszczonej formy.
Piec w piekarniku w temperaturze 175°C przez 40-45
minut.

BEZGLUTENOWE BROWNIE z bakłażanów,
bez jajek.
Składniki


2 małe bakłażany, albo jeden duży.



100 g ciemnej czekolady,



5 łyżek miodu.



100 g sproszkowanych migdałów.



75 gramów mąki ryżowej.



Pół łyżeczki sody oczyszczonej.

Przygotowanie.


Podgrzać piekarnik do temperatury 180°C.



Rozkroić bakłażany wzdłuż i włożyć je do rozgrzanego
piekarnika.



Gotować przez 20 – 30 min, aż staną się miękkie.



W tym czasie delikatnie roztopić czekoladę.



Kiedy bakłażany są ugotowane, wyjąć je z piekarnika i za
pomocą łyżeczki wydrążyć z nich miąższ. Skórkę zostawić.



Wymieszać miąższ bakłażanów z roztopioną czekoladą i dodać
miód.



Dodać suche składniki: sproszkowane migdały, mąkę, sode
oczyszczoną i dokładnie wymieszać.



Wypiekać przez 40 min w piekarniku rozgrzanym do 180°C.

Smacznego…
Po więcej przepisów zapraszam na bloga MODA NA BIO.COM

