
- na 7 dni -

SUPER  PRZEPISY

http://www.grochemogarnek.pl/


Cześć,
jestem Anula.

lubisz słodkości i małe przyjemności,
uważasz, że życie powinno mieć smak,

zależy Ci na tym, by zdrowo jeść.
nie lubisz spędzać całego dnia w kuchni,

...kliknij tutaj po więcej przepisów

lub wejdź na www.grochemogarnek.pl

Oto najlepsze przepisy bezglutenowe z mojego bloga.

Skomponowałam z nich 4-daniowe menu na 7 dni.

Mam nadzieję, że Ci się spodobają i będziesz chciał 

dalej ze mną gotować...

http://www.grochemogarnek.pl/category/przepisy/bezglutenowe/


W niektórych przepisach wykorzystuję płatki owsiane lub proszek do

pieczenia (który można zastąpić sodą oczyszczoną w zmiejszonej o

połowie ilości). Produkty te mogą być bezglutenowe, ale w większości

te dostępne w normalnych sklepach wcale nie są.

By kupić bezglutenowe płatki owsiane kilknij tutaj!
Zawsze szukaj na opakowaniu informacji o składzie i  upewnij się, że

produkty, które wybierasz są bezglutenowe. Szczególnie warto zwrócić

uwagę na sypkie przyprawy czy też mieszanki przypraw (np. do piernika)

oraz orzechy i bakalie.

Na szczęście jest wiele dostępnych mąk bezglutenowych. Moimi

ulubionymi są mąka gryczana i ryżowa, ponieważ prawie nie zmieniają

smaku potrawy. Bardzo lubię też mąkę z mielonych migdałów oraz

orzechową, która wymieszana z płatkami drożdżowymi świetnie zastępuje

parmezan.

By najtaniej kupić konkretną mąkę kliknij w jej nazwę poniżej:

gryczana
ryżowa

migdałowa
orzechowa

By kupić płatki drożdżowe kilknij tutaj!

http://www.ceneo.pl/24187218#crid=31976&pid=9310
http://www.ceneo.pl/18721998#crid=31976&pid=9310
http://www.ceneo.pl/24187208#crid=31976&pid=9310
http://www.ceneo.pl/37372746#crid=31976&pid=9310
http://www.ceneo.pl/10938090#crid=31976&pid=9310
http://www.ceneo.pl/31956401#crid=31976&pid=9310


1. Malinowa kasza jaglana

2. Francuskie naleśniki

3. Wegańskie brownies

4. Krem pomidorowy z gruszką

5. Orzechowa granola

6. Camembert zapiekany

7. Trufle czekoladowe z kozim serem

8. Pasta ze słonecznika

9. Fritatta ze szpinakiem

10. Kotleciki z marchewki i ziemniaków

11. Makaron ryżowy z warzywami

12. Koktajl z jarmużu i granatu

13. Domowa nutella

14. Kotleciki jaglane ze szpinakiem

15. Muffiny marchewkowe

16. Cukinia zapiekana

17. Pesto z jarmużu

18. Leniwe z batatów

19. Ciasteczka czekoladowe

20. Zupa pieczarkowa

21. Koktajl z owsianką

22. Domowa pizza gryczana

23. Domowe gofry

24. Smażone boczniaki

0. Najprostszy chleb bezglutenowy

25. Perfekcyjne pancakes

26. Faszerowany bakłażan

27. Ciasto z owocami na maślance

28. Kotleciki z twarogu



Wszystkie składniki umieścić w misce i dokładnie wymieszać. Przykryć i

odstawić w ciepłe miejsce na około 20 minut.

Po tym czasie ponownie wymieszać i przełożyć do keksówki

(10cmx25cm) wyłożonej papierem do pieczenia. Ponownie przykryć i

odstawić na kolejne 20 minut.

Piec w temperaturze 230 st C przez około 1 godzinę (lub troszkę

mniej, w zależności od piekarnika. Należy obserwować zarumienienie

skórki). Gotowy chleb powinien „brzmieć głucho” jeśli zastukamy w

spód. Odstawić do wystygnięcia na kratce.

500g mąki bezglutenowej

(mieszanka ryżowej, kukurydzianej i

ziemniaczanej, może być też

gryczana, w dowolnych

proporcjach),

3 łyżki siemienia lnianego,

2 łyżki sezamu,

3/4 łyżki soli,

1/5 łyżki cukru,

14g suszonych drożdży (dwie

saszetki) lub 28g świeżych,

500ml ciepłej wody (lub odrobinkę

więcej, trzeba obserwować

konsystencje ciasta).

kliknij i oceń przepis!

idealny do
pesto z jarmużu,
domowej nutelli
czy pasty ze
słonecznika!

http://www.grochemogarnek.pl/2014/06/najprostszy-chleb-bezglutenowy/


Czy wiesz, że...

...ze wszystkich kasz tylko jaglana
 i gryczana mają odczyn

zasadowy?



VEGAN

VEGAN



Śniadanie

1/2 szkl. suchej kaszy jaglanej,
1 puszka mleka kokoswego,
1 szkl. wody,
1 szczypta soli,
2 łyżki syropu klonowego,
10g suszonych malin zmielonych na proszek lub
pulpa z kilku dorodnych malin.

Kaszę przepłukać pod bieżącą wodą na gęstym sitku, wrzucić na
gorącą, suchą patelnie i podprażyć do wyparowania płynu.
 
Mleko kokosowe oraz połowę wody wlać do kaszy, dodać sól i syrop
klonowy, wymieszać. Dusić całość pod przykryciem do wchłonięcia
płynu. Gdy cały płyn zostanie wchłonięty przez kaszę trzeba ją
spróbować, jeśli jest zbyt twarda to dodać pozostałą wodę. 

Maliny rozgnieść widelcem lub zmielić w młynku do kawy jeśli
używasz suszonych. Dodać do kaszy i wymieszać do połączenia.
Całość podawać przyozdobioną świeżymi owocam

kliknij i oceń przepis.

http://www.grochemogarnek.pl/2015/04/malinowa-kasza-jaglana/


Obiad

250g mąki gryczanej,
2 szklanki kwasu chlebowego (lub wody
gazowanej),
2 jajka,
2 łyżki oleju rzepakowego lub kokosowego,
1 płaska łyżeczka soli.

Mąkę i sól przesiać (przy pomocy sitka lub trzepaczki), dodać jajka,
olej i kwas chlebowy, całość połączyć. Na rozgrzanej patelni
usmażyć cieniutkie naleśniki. Każdy z nich po zdjęciu z patelni kłaść
na talerz i przykryć folią aluminiową, żeby nie wystygły.

Propozycje nadzienia:
biały twarożek + karmelizowane figi,
rozgniecione tofu ze szczypiorkiem i sosem pomidorowym,
ser bursztyn + konfitura z czerwonej cebuli,
ser feta + suszone pomidory i oliwki,
ser cheddar + jajko sadzone i rukola.

kliknij i oceń przepis.

(6 sztuk)

http://www.grochemogarnek.pl/2014/11/bezglutenowe-nalesniki-gryczane/


małe

conieco

2 szkl mąki gryczanej,
1 szkl mąki migdałowej,
3/4 szkl wody gazowanej,
1 puszka mleka kokosowego,
1,5 łyżeczki proszku do pieczenia,
6 łyżek cukru pudru,
1/2 szklanki oleju kokosowego,
100g gorzkiej czekolady,
szczypta soli,
2 łyżki masła orzechowego,
1 łyżka syropu klonowego lub miodu.

Mąki przesiać razem z proszkiem do pieczenia, cukrem pudrem i solą. Dodać
mleko kokosowe i olej, wymieszać do połączenia składników.
Czekoladę rozpuścić w kąpieli wodnej. Do ciasta dodać lekko przesudzoną
czekoladę, wymieszać i na koniec dodać wodę gazowaną. Masło orzechowe
wymieszane z syropem wstawić do mikrofali, żeby łatwiej się rozprowadzało
(około 30sekund). Do wyłożonej papierem do pieczenia foremki o wymiarach
20cmx20cm przelać ciasto.
Masło orzechowe wykładać na ciasto liniami w odległości około 2 cm,
następnie przy pomocy wykałaczki bądź końcówi łyżki zrobić wzorek
przeciągając lekko zanurzony w cieście patyczek po prostu prostopadle do
linii masła orzechowego. Foremkę z ciastem wstawić do piekarnika
nagrzanego do 170º C i piec około 20minut.  

kliknij i oceń przepis.

(foremka 20cm na 20cm)

http://www.grochemogarnek.pl/2014/11/weganskie-brownie-bezglutenowe/


Kolacja

2 puszki pomidorów krojonych,
2 szklanki wody,
1 cebula czerwona,
1 szalotka,
2 ząbki czosnku,
2 gruszki,
1/2 papryczki chili,
4 łyżki sera mascarpone,
2 łyżki oleju, 
sól i pieprz do smaku,
1 łyżka miodu,
2 łyżeczki suszonego tymianku,
kilka listków bazylii,
ser pleśniowy do podania.

W garnku rozgrzać olej, dodać posiekaną cebulę i szalotkę. Czosnek i
papryczkę posiekać w kostkę dodać do garnka razem z solą, pieprzem i
suszonym tymiankiem. Podsmażać, aż cebulka się zeszkli, wtedy dodać
pomidory z puszki, a każdą pustą puszkę z resztkami pomidorów zalać wodą
i też dolać do zupy. Gotować na średnim ogniu przez ok. 5 min, aż pomidory
zaczną się rozpadać. W tym czasie obrać gruszki i pokroić w paseczki. Gruszki
dorzucić do pomidorów razem z posiekanymi listkami bazylii i gotować
kolejne 5 minut, po tym czasie zdjąć z ognia i zmiksować na gładki krem.
Postawić ponownie na kuchence, dodać mascarpone i miód i gotować
mieszając, aż do rozpuszczenia sera. Podawać z bazylią, serem pleśniowym i
ewentualnie plastrami świeżej gruszki. 

kliknij i oceń przepis.

http://www.grochemogarnek.pl/2013/10/krem-pomidorowy-z-gruszka-2/


Czy wiesz, że...

...słonecznik to cudowne ziarenka? Znajdziemy
 w nich nie tylko witaminy A, D i B6,

ale także potas, wapń i żelazo.



VEGAN

VEGAN



Śniadanie

2 szklanki płatków owsianych górskich,
2 czubate łyżki masła orzechowego,
2 łyżki pasty tahini,
2 łyżki miodu (można zastąpić syropem
klonowym),
2 łyżki syropu klonowego,
1 łyżka oleju rzepakowego,
100g orzechów laskowych,
szczypta soli,
opcjonalnie: przyprawy korzenne..

Płynne składniki wymieszać i podgrzać w kuchence mikrofalowej
przez około 1 minutę. Po tym czasie wyjąć i dobrze wymieszać
(konsystencja powinna być płynna). Do płatków owsianych dodać
szczyptę soli i zalać całość orzechową mieszanką, można też dodać
ulubione przyprawy korzenne np. 1 łyżeczkę cynamonu. Całość
porządnie wymieszać na koniec dodając orzechy laskowe.
Granole rozłożyć równomiernie na blaszce wyłożonej papierem do
pieczenia i wstawić do piekarnika rozgrzanego do 180º C. Po 5
minutach przemieszać i piec kolejne 5-7 minut do ładnego
zarumienienia  Wyjąć z piekarnika i pozostawić do przestudzenia,
następnie połamać większe kawałki i całość przenieść do szczelnych
słoików.

kliknij i oceń przepis.

(2 słoiki)

http://www.grochemogarnek.pl/2014/11/orzechowa-granola/


Obiad

1 camembert,
1 duża figa (lub inne owoce np. maliny),
1 łyżka konfitury np. wiśniowej,
1 ząbek czosnku,
2 łyżki oliwy z oliwek,
1/2 łyżeczki suszonego tymianku.

Camembert przekroić ostrym nożem mniej więcej w 2/3 wysokości.
Na wyższej części rozsmarować konfiturę i rozłożyć figi pokrojone w
ósemki (u mnie potrzebne było 10 kawałków, więc pokroiłam je
nieco cieniej). Cienką cześć od wewnętrznej strony posmarować
mieszanką ziół i oliwy. Części złożyć ze sobą, górę sera także
posmarować oliwą z ziołami. Ząbek czosnku posiekać na 5-6
kawałków. Zrobić kilka małych nacięć na krzyż w pokrywce sera i
wetknąć w środek czosnek.
Położyć ser na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia i włożyć
do piekarnika, w którym pieką się ziemniaki. Zapiekać przez ok. 15
min. Podawać z podprażonymi na suchej patelni orzeszkami
ziemnymi i płynnym miodem.

kliknij i oceń przepis.

http://www.grochemogarnek.pl/2013/09/camembert-zapiekany-z-figa/


małe

conieco

140g koziego serka,
100g gorzkiej czekolady,
3 łyżeczki cukru pudru,
1 łyżeczka cynamonu,
1 łyżeczka suszonego imbiru,
1/2 łyżeczka chili,
szczypta soli,
garść suszonej żurawiny,
2 łyżki kakao,
70g łuskanych pistacji.

Czekoladę rozpuścić w kąpieli wodnej, lekko przestudzić. Żurawinę i pistacje
drobno posiekać. Do czekolady dodać przyprawy (cynamon, imbir, chili i sól)
oraz cukier puder, całość wymieszać z kozim serkiem. Do masy wmieszać
posiekaną żurawinę i całość odstawić do lodówki na 15 minut.

Po schłodzeniu oprószyć dłonie kakao i formować małe kulki z masy
następnie obtaczając je w posiekanych pistacjach.

Można jeść od razu lub lekko schłodzone. Najlepiej  wyjąć je z lodówki na 20
minut przed podaniem np. na imprezie. Wtedy naprawdę rozpływają się w
ustach.

kliknij i oceń przepis.

(15 sztuk)

http://www.grochemogarnek.pl/2014/12/trufle-czekoladowe-z-kozim-serem/


Kolacja

1 szklanka łuskanego słonecznika,
1 garść rukoli lub roszponki,
1 mała czerwona cebula,
1/2 jabłka (polskiego!),
1 łyżka soku z jabłek (można zastąpić wodą),
2 łyżki sosu sojowego,
3 łyżki oleju rzepakowego,
1/2 łyżeczki soku z cytryny,
szczypta suszonego majeranku,
świeżo mielony pieprz (do smaku).

Słonecznik uprażyć na suchej patelni na złoto, wrzucić do wysokiego
naczynie. Na tą samą patelnie wrzucić obrane i pokrojone w paski jabłko i
posiekaną czerwoną cebulkę. Smażyć bez tłuszczu od czasu do czasu
mieszając. Cebulka i jabłka powinny zmięknąć i lekko się przyrumienić po 2-3
minutach. Przełożyć cebulę i jabłko do naczynia ze słonecznikiem, dodać
majeranek, pieprz, garść umytej rukoli, sok z cytryny i sok z jabłek. Zacząć
miksować wlewając powoli olej, aż do uzyskania prawie gładkiej masy, pod
sam koniec dodać sos sojowy. Można wyjadać prosto z miseczki lub podawać
z dobrym chlebem bezglutenowym, a jeśli macie ochotę  na ciepło to można
pastą posmarować np. słodkie ziemniaki (pokrojone w plastry) przed
pieczeniem, po upieczeniu stworzy pyszną skorupkę.

kliknij i oceń przepis.

http://www.grochemogarnek.pl/2014/11/pasta-ze-slonecznika-i-rukoli/


Czy wiesz, że...

...ziarna granatu działają przeciwko wolnym rodnikom,

procesom zapalnym, a także chorobom

serca? Potwierdzone info!l



VEGAN

VEGAN



Śniadanie

5 jajek,

4 garście świeżego szpinaku (około 100g),

2 pieczarki,

1 czerwona cebula,

1 ząbek czosnku,

1/2 świeżej papryczki chili,

2 łyżki śmietanki kremówki / jogurtu naturalnego,

4 ugotowane średnie ziemniaki,

sól i pieprz,

2-3 łyżki oleju.

Na patelni rozgrzać olej, podsmażyć drobno posiekane – cebulkę,

czosnek i chili. Posolić i podmażać do miękkości.

Do cebuli dodać świeży szpinak oraz pokrojone w plastry pieczarki,

lekko całość poddusić następnie dorzucić pokrojone w plasterki

ziemniaki. Całość podsmażyć na złoto.

Jajka dokładnie wymieszać, dodać sól, pieprz oraz śmietankę bądź

jogurt. Warzywa na patelni zalać masą jajeczną, zmniejszyć ogień i

smażyć pod przykryciem 3-4 minuty. Następnie przy pomocy

talerza odwrócić fittatę na drugą stronę i ponownie podsmażyć.

kliknij i oceń przepis.

(2 lub 4 porcje)

http://www.grochemogarnek.pl/2015/05/frittata-ze-szpinakiem-i-pieczarkami/


Obiad

2 średnie marchewki,

2-3 ugotowane ziemniaki,

5 pieczarek,

pół pęczka szczypiorku,

1/2 papryczki chili,

1 jajko,

1/2 szklanki startego sera cheddar,

1/2 szklanki mąki gryczanej + do obtoczenia,

2 łyżeczki suszonej papryki,

sól i pieprz,

olej do smażenia (polecam rzepakowy).

Ziemniaki ugotować w łupinach. Lekko przestudzić, obrać i

podziabać widelcem. Marchewkę obrać i zetrzeć na tarce na

małych oczkach, to samo zrobić z pieczarkami. Wymieszać razem

warzywa. Dodać starty cheddar, posiekaną drobno papryczkę chili,

szczypiorek i suszoną paprykę. Ponownie wymieszać, dodać jajko,

połączyć całość i następnie dodając mąkę patrzeć na konsystencje

(możliwe, że będzie potrzebne mniej niż pół szklanki). Na koniec

dodać sól i pieprz do smaku. Na talerzu rozsypać mąkę, mokrymi

dłońmi formować kotlety i obtaczać w mące. Smażyć na

rozgrzanym oleju z obu stron na rumiano (nie przykrywać

przykrywką! Wtedy robią się miękkie i ciężko przewrócić je na drugą

stronę).

kliknij i oceń przepis.

(12 sztuk)

http://www.grochemogarnek.pl/2014/10/kotleciki-z-marchewki-i-ziemniakow/


małe

conieco

1 opakowanie grubego makaronu ryżowego,

kilka garści mrożonego groszku,

1 cebula czerwona,

1 ząbek czosnku,

garść orzechów nerkowca,

szczypta soli,

odrobina oleju do smażenia (najlepszy

rzepakowy bądź z orzeszków ziemnych),

2 łyżki czerwonej pasty curry,

1 puszka mleczka kokosowego,

pół pęczka szczypiorku.

Makaron ugotować według instrukcji na opakowaniu, tak żeby byl jeszcze

lekko twardawy.

W tym czasie na patalni rozgrzać olej, wrzucić posiekaną cebulkę, posolić.

Gdy cebulka się zeszkli dodać przeciśnięty przez praskę czosnek, wymieszać i

smażyć na średnim ogniu. Na patelnie wsypać groszek i przykryć przykrywką,

żeby się rozmroził i podmażył. Z mleczka kokosowego z pasty curry zrobić

sos (najlepiej wymieszać w słoiku). Makaron wrzucić do groszku z cebulką,

polać sosem, wszystko wymieszać i smażyć jeszcze przez chwilę. Orzechy

nerkowca podprażyć na suechej patelni. Makaron przełożyć do miseczek,

posypać prażonymi orzechami i posiekanym szczypiorkiem.

kliknij i oceń przepis.

(2 porcje)

http://www.grochemogarnek.pl/2013/07/makaron-ryzowy-z-warzywami/


Kolacja

2 mrożone banany,

1/2 szklanki soku jabłkowego,

2 garści świeżego jarmużu (bez twardych łodyg),

2 garści szpinaku,

pestki z 1/2 owocu granatu.

Wszystkie składniki umieścić w wysokim pojemniku i zblendować na gładki

koktajl. Przed postaniem można przelać płyn przez sito, by wyłapać wszystkie

niezmielone pestki granatu.

kliknij i oceń przepis.

(3 szklanki)

http://www.grochemogarnek.pl/2015/02/koktajl-z-jarmuzu-i-granatu/


Czy wiesz, że...

...orzechy laskowe przeciwdziałają nadciśnieniu,
miażdżycy i zakrzepom?  A wszystko dzięki

dużej zawartości potasu oraz 
nienasyconych kwasów

tłuszczowych.



VEGAN

VEGAN

VEGAN



Śniadanie

1/2 szklanki orzechów laskowych (podprażonych
i obranych ze skórki),
1/2 szklanki orzechów nerkowca,
1 łyżeczka oleju kokosowego (można zastąpić
rzepakowym),
2 łyżeczki syropu z agawy (ew. miodu lub innego
słodzika),
100g gorzkiej czekolady,
3/4 szklanki mleka roślinnego,

W blenderze umieścić orzechy laskowe i nerkowca. Blednować do
uzyskania gładniej konsystencji rzadszej niż masło orzechowe (powinno
to zająć około 8 minut). Następnie dodać olej oraz syrop (ilość syropu
zależy od upodobań, u mnie 2 łyżeczki wystarczyły), ponownie
zmiksować na gładką masę. Mleko roślinne podgrzać w garnuszku. Mniej
więcej połowe podgrzanego mleka dodać do mieszaniny orzechowej
wraz z połamaną gorzką czekoladą i ponownie miksować do połączenia
składników (dzięki temu, że mleko jest ciepłe czekolada się rozpuści).
Gdy powstanie gładka masa przełożyć ją do miseczki i przy pomocy
miksera dodając pozostałe mleko zmiksować na puszysty krem. Gotowy
krem przełożyć do słoiczka, poczekać aż ostygnie i dopiero zamykać
Przechowywać w temperaturze pokojowej.

kliknij i oceń przepis.

(1 słoik)

http://www.grochemogarnek.pl/2014/07/domowa-weganska-nutella/


Obiad

3/4 szklanki kaszy jaglanej (przed ugotowaniem),
150g świeżego szpinaku,
2 czerwone cebule,
1/2 świeżej papryczki chili,
1 ząbek czosnku,
2 jajka,
1/2 szklanki tartego parmezanu,
4 łyżki mąki gryczanej,
1/2 szklanki mąki orzechowej (do obtoczenia)
olej kokosowy do smażenia (2-3 łyżki),
sól i pieprz.

Kaszę przepłukać ciepłą wodą, następnie podprażyć na suchej gorącej
patelni do wyparowania płynu i zalać 2 razy większą ilością wody niż kaszy
oraz dodać odrobinę soli. Gotować pod przykryciem do miękkości.
Następnie kaszę przestudzić. Cebulę, papryczkę chili i czosnek drobno
posiekać i podsmażyć na oleju kokosowym (1 łyżka wystarczy) do
zeszklenia cebulki (żeby ułatwić zeszklenie się cebulki warto ją lekko
posolić). Szpinak umyć i drobno pokroić i dodać na patelnie. Całość lekko
podmażyć, spróbować i doprawić solą i pieprzem. W misce wymieszać
przestudzoną kaszę, szpinak z cebulką, tarty parmezan, mąkę gryczaną
oraz dwa jajka. Wymieszać całość, aż powstanie jednolita masa. Formować
niewielkie kotleciki, obtaczać w mące orzechowej i smażyć na oleju
kokosowym do zrumienienia.

kliknij i oceń przepis.

(10-12 sztuk)

http://www.grochemogarnek.pl/2015/02/kotleciki-jaglane-ze-szpinakiem/


małe

co nieco

1 średnia marchewka,
1 średnie jabłko,
1szkl mąki orzechowej,
1/2 szklanki mąki gryczanej,
3 łyżki syropu klonowego,
sok z 1/2 cytryny,
1/2 szklanki wody
1/2 łyżeczki sody oczyszczonej,
1 łyżeczka cynamonu,
1/2 łyżeczki mielonego imbiru,
1/2 łyżeczki mielonej gałki muszkatołowej,
1/4 szklanki nasion chia,
1/2 łyżeczki soli,
1 garść orzechów włoskich.

Marchewkę i jabłko zetrzeć na tarce o małych oczkach. Mąki (gryczaną i orzechową)
wymieszać z sodą oczyszczoną, przyprawami i nasionami chia.
Wymieszać marchewkę z jabłkiem i mieszanką mąk, do całości dodać wodę, sok z
cytryny i garść lekko posiekanych orzechów włoskich. Jeśli ciasto jest zbyt zbite
dodać jeszczę odrobinę wody. Powstałą masę przełożyć do foremki na babeczki,
każdy z 12 otworów wyłożyć papierową papilotką. Papilotki wypełniać do 3/4
wysokości. Tak przygotowaną formę wstawić do piekarnika nagrzanego do 180st C,
piec około 35minut (lub dłużej do tzw. suchego patyczka).

kliknij i oceń przepis.

(12 sztuk)

Po przepis na polewę wejdź na bloga. Kliknij tutaj.

http://www.grochemogarnek.pl/2015/02/muffiny-marchewkowe-bezglutenowe-i-weganskie/


1 duża cuknia,
1/2 szklanki startego parmezanu lub mąki orzechowej
wymieszanej z 1,5 łyżeczki płatków drożdżowych,
1/2 papryczki chili,
oliwa z oliwek.

Cukinie pokroić na plastry grubości około 1,5 cm. Ułożyć je na blaszce
wyłożonej papierem do pieczenia. Polać oliwą z jednej i drugiej strony.
Wstawić do piekarnika nagrzanego do 200st C i piec około 10minut, aż
cukinia będzie miękka. Następnie wyjąć blaszkę, każdy kawałek cukinii
posypać parmezanem i drobno posiekaną chili i ponownie wstawić do
piekarnika. Zapiekać przez około 5 minut. Wyjąć z piekarnika  i gotowe.

kliknij i oceń przepis.

Kolacja

http://www.grochemogarnek.pl/2014/12/cukinia-zapiekana/


Czy wiesz, że...

...jarmuż ma działanie przeciwnowotworowe?

Warto go jeść!



VEGAN

VEGAN



Śniadanie

5 garści jarmużu ugotowanego na parze,

3/4 szklanki ziaren słonecznika,

1/2 szklanki tartego parmezanu lub mąki

orzechowej wymieszanej z 1,5 łyżeczki płatków

drożdżowych,

1/4 łyżeczki soli,

3/4 szklanki oleju rydzowego lub rzepakowego,

sok z 1/2 cytryny,

1 łyżeczka oleju kokosowego tłoczonego na

zimno.

Jarmuż ugotować na parze (mniej więcej 3-4 minuty), lekko

przestudzić, Do blendera wrzucić wszystkie składniki i zmiksować na

gładką masę Tak przygotowane pesto możemy przechowywać do 5 dni

w lodówce.

kliknij i oceń przepis.

(2 szklanki)

http://www.grochemogarnek.pl/2015/03/pesto-z-jarmuzu-najlepsze/


Obiad

4 średnie bataty,

1/2 kostki twarogu,

1 jajko,

1/2 szklanki mąki kukurydzianej,

1 szklanka mąki gryczanej (mniej więcej),

1 łyżeczka czosnku granulowanego,

2 łyżki płatków drożdżowych (opcjonalnie)

sól i pieprz,

olej lub masło klarowane do smażenia.

Bataty owinąć w folię aluminową i upiec do miękkości (50 minut w 190st).

Następnie całkowicie wystudzić i obrać. W misce połączyc bataty, twaróg,

jajko oraz przesianą mąkę kukurydzianą. Dodać przyprawy i całość

zagnieść w elastyczne ciasto podsypując mąką gryczaną (ja zużyłam

troszeczkę mniej niż 1 szklankę, resztę wykorzystałam do podsypywania

później, jednak ciasto musi być gładkie i się nie lepić, wszystko zależy

m.in. od wielkości batatów jakie użyjemy). Ciasto przełożyć na obsypaną

mąką gryczaną stolnice, podzielić na 4 części. Z każdej części uformować

wałeczek i przy pomocy noża wycinać z niego małe kluseczki (grubość

wałeczka to około 1,5cm średnicy, każda kluseczka to 1 cm). Gotowe

kluseczki gotować na osolonym wrzątku do wypłynięcia. Można jeść od

razu lub podsmażyć na maśle klarowanym i posypać np. pietruszką.

kliknij i oceń przepis.

(4 porcje)

http://www.grochemogarnek.pl/2015/04/bezglutenowe-leniwe-z-batatow-wiosenne-inspiracje/


małe

conieco

2 szklanki mielonych migdałów,

1 szklanka wiórków kokosowych,

1/2 łyżeczki soli,

1/4 łyżeczki sody oczyszczonej,

5 łyżeczek oleju (kokosowego lub rzepakowego),

1/4 szklanki syropu klonowego (płynnego miodu

bądź syropu z agawy, daktylowego itp.),

50g gorzkiej czekolady.

Zmielone migdały wymieszać z wiórkami kokosowymi, solą i sodą. Odstawić. W

oddzielnej misce wymieszać olej z syropem. Czekoladę rozpuścić w kąpieli wodnej

lub mikrofali (wyjmując co 30sekund, żeby przemieszać) i dodać do mokrych

składników. Mokre składniki połączyć z suchymi.

Masa powinna być gęsta, żeby bez problemu móc lepić ciasteczka (jeśli jest zbyt

rzadka należy dodać więcej migdałów lub wiórków kokosowych, jeśli zbyt gęsta

odrobinę oleju). Na tym etapie polecam też spróbować odrobinę, czy nie jest za

mało słodka, w innym przypadku dosłodzić syropem. 

Przy pomocy łyżeczki nabierać masę i formować ciasteczka wielkości mniej więcej

orzecha włoskiego. Ciasteczka układać na blaszce do pieczenia wyłożonej

papierem, lekko je spłaszczając. Blaszkę wstawić do piekarnika nagrzanego do

180st C i piec około 15 minut. Po tym czasie wyjąć i wystudzić.

kliknij i oceń przepis.

(16 sztuk)

http://www.grochemogarnek.pl/2015/01/ciasteczka-czekoladowe-bezglutenowe-i-weganskie/


Kolacja

1 kg pieczarek,

6 średnich ziemniaków,

3 czerwone cebule,

2 liście laurowe,

2 ziela angielskie,

1 łyżeczka suszonego majeranku,

1 łyżka suszu warzywnego,

1 łyżeczka cukru,

sól, pieprz

1/2 szklanki kwaśnej śmietany,

2-3 łyżki oleju rzepakowego,

woda.

Cebule obrać i drobno posiekać. W garnku rozgrzać olej, wrzucić cebulę, posolić,

dodać cukier (dzięki temu ładnie się zkarmelizuje) i dusić pod przykryciem.

Ziemniaki obrać, pokroić w kostkę (mniej więcej 1cmx1cm) i dodać do cebuli.

Pieczarki umyć i również pokroić w bardzo drobną kostkę (można zetrzeć na tarce,

jednak pokrojenie w kostkę daje lepszą konsystencję). Pieczarki dodać do

ziemniaków, zamieszać i dalej dusić pod przykryciem. Gdy zaczną puszczać wodę

dodać liście laurowe, ziele angielskie, suszony majeranek oraz susz warzywny.

Dalej dusić po przykryciem, aż ziemniaki będą miękkie. Należy obserwować poziom

wody i jeśli będzie jej za mało to dolać wrzątku. Ja lubię gęstą zupę, więc dodałam

tylko jedną szklankę. Na koniec zupę doprawić pieprzem i ewentualnie większą

ilością soli. Wyjąć liście laurowe i ziele angielskie. Kwaśną śmietanę najpierw

zahartować (dodając do miseczki ze śmietaną łyżkę ciepłej zupy i dokładnie

mieszając) następnie dodać do zupy i wymieszać. Przy pomocy blendera zupę

zmiksować, pozostawiając jednak większe kawałki pieczarek i ziemniaków.

kliknij i oceń przepis.

(8 porcji)

http://www.grochemogarnek.pl/2014/10/zupa-pieczarkowa-z-grzanka/


Czy wiesz, że...

...boczniaki to grzyby lecznicze? Poprawiają
odporność naszego organizmu

oraz pomagają w zwalczaniu
niektórych nowotworów



VEGAN

VEGAN



śniadanie

1 mango,
1/4 papai,
1/4 małego ananasa,
1 szklanka soku z papai,
1/2 szklanki płatków owsianych.

Płatki owsiane zalać wrzątkiem (ok. 1cm powyżej wysokości) i odstawić, owoce
pokroić w kostkę. Gdy płatki owsiane wchłoną całą  wodę umieścić je wraz z
owocami i sokiem w wysokim naczyniu do blenowania. Całość blendować na gładki
koktajl.

Zamiast owoców egzotycznych możemy użyć np. truskawek i soku jabłkowego. Z
każdymi owocami koktajl jest pyszny, a to ile ich dodamy zależy od tego jaką
konsystencje chcemy uzyskać.

kliknij i oceń przepis.

(2 szklanki)

http://www.grochemogarnek.pl/2014/02/zdrowe-i-szybkie-sniadanie-owocowy-koktajl-z-owsianka/


Obiad

250g mąki grycznej,
8g suchych drożdży,
3/4 łyżeczki soli,
1 łyżeczka cukru (lub zamiennika),
1/2 szklanki wrzątku,
3 łyżki oleju + odrobina więcej do smarowania.

Mąkę wymieszać z drożdżami, solą i cukrem, zalać całość wrzątkiem,
dodać olej i zagnieść ciasto (powinno być dosyć prosto zagnieść całość i
uformować kulę, jeśli ciasto jest zbyt sypie to dodać odrobinę wody i
spróbować ponownie). Zagniecione ciasto uformować w kulę,
nasmarować lekko olejem (zarówno ciasto jak i miskę, w której leży)
przykryć folią spożywczą i odstawić na godzinę. W tym czasie przygotować
swój ulubiony sos. Po godzinie, ciasto podzielić na dwie cześci. Na blaszce
wyłożonej papierem do pieczenia rozgnieść palcami połowę ciasta do
uformowania pożądanego kształtu (u mnie koło), ciasto powinno być
rozgniecione bardzo cienko (1-2 mm) na koniec lekko posmarować całość
olejem. To samo powtórzyć z drugą partią ciasta. Blachy (można piec
równocześnie z termoobiegiem lub jedna po drugiej),  wstawić do
piekarnika nagrzanego do 200st C i piec około 20 minut (do
zarumienienia), po tym czasie wyjąć, posmarować sosem, posypać
ulubionymi dodatkami i wstawić do piekarnika na kolejne 10 minut.

kliknij i oceń przepis.

(2 spody od pizzy)

http://www.grochemogarnek.pl/2014/12/najlepsza-pizza-bezglutenowa/


małe

co nieco

1,5 szklanki mąki z migdałów,
1 łyżeczka zmielonego siemienia lnianego,
1/2 łyżeczki soli,
1 łyżeczka bezglutenowego proszku do
pieczenia,
2 jajka,
1/2 szklanki maślanki,
1-2 łyżeczki oleju rzepakowego,
masło klarowane do smażenia (opcjonalnie).

Mąkę wymieszać z siemieniem lnianym, solą oraz proszkiem do
pieczenia. W oddzielnej misce połączyć jajka z maślanką oraz olejem,
cały czas mieszając (najlepiej przy pomocy trzepaczki) dodawać suche
składniki, aż powstanie gęsta masa. Jeśli masa będzie zbyt rzadka to
możemy dodać więcej migdałów lub odstawić ją na kilkanaście minut,
wtedy zgęstnieje. Rozgrzaną gofrownicę przy pomocy silikonowego
pędzelka posmarować masłem klarowanym – ten krok jest opcjonalny,
moja gofrownica jest już stara i jej powłoka straciła swoje właściwości
nieprzylegające, jeśli macie lepszą gofrownicę to spokojnie smażcie bez
masła, najlepiej zrobić jednego gofra na próbę i wtedy zdecydować.
Każdy gofr to mniej więcej 2 łyżki ciasta. Smażymy na złoto i do czasu aż
bez problemu da się je zdjąć z gofrownicy.

kliknij i oceń przepis.

(8 sztuk)

http://www.grochemogarnek.pl/2014/08/bezglutenowe-gofry/


250g boczniaków,
1 cebula czerwona,
3 łyżki dobrej jakości ketchupu,
3 – 4 łyżki sosu sojowego,
odrobina oleju,
pieprz mielony,
liść laurowy.

Boczniaki oczyścić lekko zwilżonym ręcznikiem papierowym (nie powinno
się ich myć pod bieżącą wodą, bardzo szybko ją wchłoną i staną się
gąbczaste). Włożyć je do miski i zalać mieszanką sosu sojowego i ketchupu,
dodać liść laurowy, dokładnie pokryć wszystkie boczniaki w sosie i odstawić
aż lekko go wchłoną.

Cebulę pokroić w piórka, wrzucić na rozgrzany na patelni olej i podsmażać
aż zmięknie. Następnie dodać boczniaki, całość podsmażyć. Na koniec
doprawić świeżo mielonym pieprzem.

kliknij i oceń przepis.

Kolacja

(2-4 porcje)

http://www.grochemogarnek.pl/2014/12/smazone-boczniaki/


Czy wiesz, że...

...bakłażan to owoc? Warto po nie sięgać
ponieważ są niskokaloryczne

i stanowią bogate źródło
błonnika.





Śniadanie

2 jajka,
1/2 szklanki kefiru,
1 łyżeczka ekstraktu z wanilii,
szczypta soli,
2 łyżki ksylitolu,
2 łyżki oleju rzepakowego,
1/2 szklanki mąki ryżowej,
1/3 szklanki mąki z kasztanów,
1 łyżeczka bezglutenowego proszku do
pieczenia.

Jajka wymieszać trzepaczką z kefirem, ekstraktem z wanilii olejem i
ksylitolem na puszystą jednolitą masę. Mąkę ryżową i kasztanową
przesiać do miski z mokrymi składnikami razem z proszkiem do
pieczenia i solą. Całość ponownie wymieszać tylko do połączenia
składników. Placki smażyć na rozgrzanej patelni o nieprzywierającej
powłoce bez użycia tłuszczu.

kliknij i oceń przepis.

(20 sztuk)

Po porady jak smażyć by wyszły perfekcyjne zajrzyj na bloga. Kliknij tutaj!

http://www.grochemogarnek.pl/2015/03/bezglutenowe-pancakes-amerykanskie/
http://www.grochemogarnek.pl/2015/03/bezglutenowe-pancakes-amerykanskie/


Obiad

1 średni bakłażan,
1 puszka pomidorów,
1 szalotka (lub czerwona cebula),
2 ząbki czosnku,
1/2 świeżej papryczki chilli,,
1 łyżeczka soli (+ 4 łyżeczki),
1 łyżeczka cukru,
2 łyżeczki parmezanu,
1/2 kulki mozzarelli,
kilka listków świeżej bazylii,
oliwa z oliwek.

Bakłażana umyć, przekroić na pół, wydrążyć środek. Zarówno wydrążone połówki jak i
miąższ posypać solą (mniej więcej 4 łyżeczki), odłożyć na 20 minut. W tym czasie na
patelni rozgrzać odrobinę oliwy i wrzucić posiekane drobno cebulę, czosnek oraz
papryczkę. Dodać łyżeczkę soli i cukru i podsmażać na małym ogniu do zeszklenia.
Następnie wrzucić pomidory odsączone z zalewy (zalewe zachować) i podsmażać, aż
się rozpadną. Bakłażany opłukać z soli i osuszyć ręcznikiem papierowym. Miąższ
pokroić drobno i dorzucić do pomidorów wraz z resztką z puszki czyli zalewą. Porwać
drobno listki bazylii i dodać do pomidorowej mieszanki. Na koniec dodać parmezan i
wszystko dobrze wymieszać (farsz powinien być gęsty, „odparowany”). Do połówek
bakłażana nałożyć po 1/2 farszu. Brzegi bakłażana posmarować odrobiną oliwy,
przełożyć bakłażany do naczynia do zapiekania. Wstawić do piekarnika rozgrzanego
do 180 st na mniej więcej 30minut. Należy obserwować czy nie zaczynają się
przypiekać. Wyjąć jak brzegi będą wyglądały na miękkie, upieczone. Na górę farszu
ułożyć porwaną lub pokrojoną w cienkie paski mozzarellę, wstawić do piekarnika na
kolejne kilka minut (najlepiej z funkcją grilla lub zapiekania).

kliknij i oceń przepis.

(2 porcje)

http://www.grochemogarnek.pl/2014/07/faszerowany-baklazan/


małe

co nieco

3 szklanki mąki migdałowej (lub zmielonych
migdałów),
1 szklanka wiórków kokosowych,
1 szklanka mąki gryczanej,
2 łyżeczki sody oczyszczonej,
szczypta soli,
4 jajka,
1 szklanka maślanki,
1/2 szklanki oleju rzepakowego,
1 łyżka ekstraktu waniliowego,
1 szklanka cukru trzcinowego,
sok i skórka z 1/2 cytryny,
1,5 szklanki mrożonych lub świeżych owoców (u
mnie borówki i wiśnie).

 Mąki (migdałową i gryczaną) przesiać wraz z sodą oczyszczoną i solą. Dodać
wiórki kokosowe, całość wymieszać i odstawić. Przy pomocy miksera ubić jajka z
cukrem trzcinowym na pyszystą, białą masę. Do jajek dodać maślankę, olej,
ekstrakt waniliowy oraz skórkę i sok z cytryny. Całość zmiksować. Połączyć
składniki mokre z suchymi, mieszać tylko do połączenia. Blachę o wymiarach 20
cm x 30 cm wyłożyć papierem do pieczenia. Wylać na to ciasto, wyrównać, a
następnie wysypać równomiernie owoce. Ciasto wstawić do piekarnika
nagrzanego do 200st C, piec około 25 minut do tzw. suchego patyczka. W połowie
pieczenia można przykryć wierzch folią aluminową, żeby sie za bardzo nie spiekł
(nie jest to konieczne, jednak ciasto lepiej się prezentuje). Upieczone ciasto wyjąć
z piekarnika, studzić na kratce, pokroić dopiero jak wystygnie.

kliknij i oceń przepis.

(forma 20cm na 30cm)

http://www.grochemogarnek.pl/2015/01/ciasto-z-owocami-na-maslance-bezglutenowe/


Kolacja

1 kostka twarogu (250g),
1 duże jajko,
4 łyżki mąki + 1,5 łyżki do obtoczenia placuszków 
być pszenna, ryżowa lub owsiana),
1 mała cebulka (ja preferuję szalotki),
1 ząbek czosnku,
sól i pieprz do smaku,
olej do smażenia.
opcjonalnie: suszone pomidory, szczypiorek, susz
papryka w proszku, suszone zioła itp. (dodatki
praktycznie dowolne!)

W misce rozgnieść twaróg przy pomocy widelca, dodać jajko, wymieszać.
 Następnie wsypać mąkę, połączyć wszystkie składniki  (ilość jest zależna od
twarogu, który użyjemy oraz wielkości jajka, nie należy sztywno trzymać się
przepisu, konsystencja ciasta powinna być zwarta, nierozpadająca się, taka, żeby
bez problemu można obtoczyć kotleciki w mące).

Dodać posiekaną drobno cebulkę, przeciśnięty przez praskę czosnek, inne
wybrane dodatki oraz sól i pieprz. Zagnieść do połączenia składników, formować
niewielkie kotleciki, obtaczać je w mące.

Na patelni rozgrzać olej, kotleciki smażyć na złoto z obu stron. Podawać z jogurtem
albo ulubionym sosem czosnkowym.

kliknij i oceń przepis.

(5-6 sztuk)

http://www.grochemogarnek.pl/2014/09/kotleciki-z-twarogu/


Jest mi bardzo miło, że jesteś czytelnikiem mojego bloga i zapisałeś się do
newslettera. Ze swojej strony chcę Ci gorąco podziękować i zapewnić, że będę
dbała o wysoką jakość publikowanych i przesyłanych treści. Jednym słowem
postaram się nie dać klapy!

Mam nadzieję, że ten jadłospis chociaż troszkę ułatwił Ci życie i może odrobinę
zachęcił do zdrowego odżywiania? Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub uwagi
dotyczące tego ebooka, mojego bloga, jakiegokolwiek przepisu lub po prostu życia
napisz do mnie:

anula@grochemogarnek.pl

Będę wdzięczna za każdą informację zwrotną!

Jeśli chcesz by w przyszłości powstało więcej takich książeczek nie zapomnij mi
napisać, że Ci się podobało i czekasz na kolejne!

Anula


