
PrzygotowanieCo będzie potrzebne?

3 szklanki startej marchwi

(ok. 400g),

4 jajka,

1,5 szklanki płatków

owsianych górskich,

4 łyżki miodu,

60g orzechów włoskich,

1 łyżeczka proszku po

pieczenia,

2 łyżki oleju rzepakowego,

1 łyżeczka cynamonu,

szczypta soli

125 g serka Bieluch,

2 łyżeczki miodu,

szczypta cynamonu,

Płatki migdałowe do

posypania.

Składniki:

 

Na krem:

1. Obierz i zetrzyj marchew na drobnych

oczkach.

2. Zmiel płatki owsiane na mąkę - dobrym

pomysłem będzie blender;)

3. Białka ubij na sztywną pianę

4. Pokrusz orzechy włoskie.

5. Dodaj do miski wszystkie składniki na

ciasto (w tym pozostałe żółtka) i dokładnie

wymieszaj-

wyjątkiem są białka, które trzeba dodać na

koniec.

6. Wyłóż blachę papierem do pieczenia lub

posmaruj odrobiną oleju rzepakowego.

7. Całość włóż do nagrzanego piekarnika i

piecz w temperaturze 160^C ok. godziny,

8. Po tym czasie uchyl piekarnik i daj

ciastu wystygnąć

9. Na koniec wymieszaj ze sobą wszystkie

składniki na krem i powstałą masę

równomiernie rozprowadź po cieście

#CONTRA19

Wprost niezastąpione na obecne, wiosenne dni i zdrowe już z samej nazwy,

koniecznie wypróbuj:)  

Możesz śmiało je jeść bez wyrzutów sumienia!

CIASTO
MARCHEWKOWE

Przepis od @MSDietetyka



PrzygotowanieCo będzie

potrzebne?

1 torebka kaszy jaglanej

2 szklanki mleka

3 łyżki ksylitolu lub miodu

1 łyżka oleju rzepakowego

120g wiórków kokosowych

10-15 sztuk migdałów

blanszowanych

Składniki:

 

 

1. Wsyp kasze jaglaną do miski i przepłucz

ją (po to, aby nie była gorzka),

2. Następnie dodaj ją do garnka wraz z

mlekiem, olejem, ksylitolem/miodem i

zagotuj,

3. Gotuj na średnim ogniu ok. 15-20 minut

często mieszając, aż kasza zgęstnieje i

zmięknie,

4. Pod koniec gotowania dodaj ok. 50g

wiórków kokosowych,

5. Całość wymieszaj i pozostaw do

wystygnięcia,

6. Z chłodnej masy trzeba uformować

kulki, wkładając do środka 1 migdał

blanszowany (tak jak na

prawdziwe Rafaello przystało;) )

7. Całość obtocz w wiórkach kokosowych i

odstaw na talerz.

8. Gotowe kulki wstawić do lodówki –

najlepsze są na drugi dzień:)

#CONTRA19

Jeśli chodzi za Tobą coś słodkiego, to jest to rozwiązanie idealne dla Ciebie, bo kto

potrafi się oprzeć kuleczką Rafaello?;)

DOMOWE
RAFAELLO   Z 
KASZY
JAGLANEJ 

Przepis od @MSDietetyka



PrzygotowanieCo będzie potrzebne?

1 jogurt naturalny,

3-4 łyżki płatków

owsianych górskich,

1 łyżeczka miodu

cynamon dla smaku,

maliny, banan,

gruszka- ogólnie

ulubione owoce:)

mała garść orzechów,

Składniki:

 

 

1. Pokrój owoce w kostkę i

pokrusz orzechy,

2. Jogurt, płatki, miód, cynamon,

połowę przygotowanych owoców i

orzechów dodaj do miski i

wymieszaj,

3. Pozostałe owoce i orzechy

posypujemy na wierch naszego

jedzonka, by równie dobrze

smakowało

i wyglądało:)

4. Smacznego!

#CONTRA19

Idealna w ciągu dnia, kiedy mamy ochotę na pyszny, lekki i

prosty posiłek:)

JOGURTOWA
PRZEKĄSKA 

Przepis od @MSDietetyka



PrzygotowanieCo będzie

potrzebne?

na placki

2-3 cukinie

1 duża cebula

4 jajka

4 łyżki mąki żytniej

sól, pieprz, zioła

prowansalskie (może

być też koperek lub

natka)

olej do smażenia

1 jogurt grecki

2-3 ząbki czosnku

1 duży ogórek

sól, pieprz

opcjonalnie

przyprawa tzatziki

Składniki:

 

Na sos

 

1.Cukinię zetrzyj na tarce na grubych oczkach

(ze skórą),

2. Posól ją i odstaw na ok. 10 minut, żeby puściła

sok, aby następnie go odlać,

3. Pokrój cebulę w drobną kostkę,

4. Połącz ze sobą wszystkie składniki na placki i

wymieszaj. Jeśli całość będzie zbyt rzadka dodaj

jeszcze trochę mąki;)

5. Następnym krokiem jest smażenie naszych

placuszków na niewielkiej ilości oleju i małej

mocy

palnika,

6. Gotowe placki najlepiej wyłożyć na papierowy

ręcznik i chwile odczekać zanim przełożymy na

talerz:)

                       Przygotowanie sosu:

1. Obierz ogórka ze skórki i zetrzyj na grubych

oczkach tarki,

2. Posól go i odstaw na ok. 10 minut, żeby puścił

sok, aby następnie go odlać,

3. Do jogurtu dodaj startego ogórka, przyprawy i

wyciśnięty przez praskę czosnek (opcjonalnie

może

też być bardzo drobno pokrojony),

4. Całość wymieszaj i jedz razem z plackami:)

#CONTRA19

Pomysł na zdrowy obiad? Jak najbardziej! Sprawdzi się u każdego miłośnika placków:)

PLACUSZKI
Z CUKINI 

Przepis od @MSDietetyka


