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Specjalnie dla Państwa przed Świętami
sprawdziliśmy, jak inaczej możemy
przygotować:
pastę jajeczną "bez jaj"
majonez "bez jaj"
bezglutenowy zakwas na żur
kajmak wegański i bez cukru
bezglutenowy mazurek
bezglutenową babkę
marcepan bez cukru

wytrawne
Wielkanocne

wariacje kulinarne

pasta bez jaj
Składniki na pastę:
1 puszka ciecierzycy
1 łyżeczka soli kala namak
1 1/2 szklanki wody
oraz: pęczek szczypiorku, dodatkowa szczypta soli kala namak i czarny pieprz

Składniki na majonez:
1 łyżka płatków drożdżowych, opcjonalnie
1 łyżka octu lub soku z cytryny
¾ łyżeczki musztardy
½ łyżeczki soli kala namak
¼ łyżeczki syropu z agawy lub dowolnego innego słodzika
1 ¼ – 2 szklanki oleju roślinnego

Przygotowanie:
Przygotowanie zacząć od otworzenia puszki ciecierzycy i odzielenia ciecierzycy od
aquafaby. Aquafabę przelać do wysokiego naczynia blendera, a ciecierzycę do małego
garneczka.
Do ciecierzycy dodać wodę oraz czarną sól, przykryć, zagotować i gotować przez 15
minut na małym ogniu.
W międzyczasie przygotować majonez. Do aquafaby dodać wszystkie składniki poza
olejem i przy pomocy ręcznego blendra blendować przez 3 – 4 minuty. Następnie
delikatnie wlewać olej jak najrzadziej ruszając blenderem. Majonez zgęstnieje od razu i
jest wtedy gotowy.
Ugotowaną ciecierzycę odcedzić, rozgnieść widelcem lub blenderem i odstawić do
wystudzenia. W tym czasie posiekać szczypior, dodać go do ciecierzycy razem z około
1/2 – 2/3 szklanki majonezu. Na koniec doprawić do smaku czarną solą oraz czarnym
pieprzem i wymieszać.
Gotową pastę przechowywać w lodówce do tygodnia, resztę majonezu zużyć do innych
wielkanocnych dań, na przykład do sałatki jarzynowej albo do sosu tatarskiego.

Porady:
Jeśli majonez nie zgęstnieje należy włożyć go do lodówki na kilka godzin i poczekać, aż
ponownie się rozwarstwi. Następnie włożyć delikatnie blender i ponownie zblendować –
wtedy na pewno zgęstnieje.

Do majonezu można użyć dowolnego delikatnego w smaku oleju, ale świetnie robi mu
dodatek tłoczonego na zimno oleju lnianego lub rzepakowego – jest wtedy po prostu
przepyszny.
ŹRÓDŁO PRZEPISU

JADŁONOMIA
Autorka: Marta Dymek
https://www.jadlonomia.com/przepisy/najlepsza-pasta-bezjajeczna/

majonez "bez jaj"
z tofu
Składniki na majonez:
1 kostka serka tofu aksamitnego (miękki, twarogowy o
konsystencji galaretki)
300 ml oleju (ja używam takiego z pomidorów suszonych)
2 łyżeczki octu winnego lub jabłkowego (ja używam octu
śliwkowego lub octu truskawkowego)
1 łyżka słodu kukurydzianego lub syropu z agawy może być
też miód
2 łyżeczki soli

Przygotowanie:
1. Do miski o płaskim dnie wkładam tofu, słód, ocet oraz sól.
Miksuję blendera ręcznym dodając powoli olej do czasu aż
majonez osiągnie pożądana konsystencję.
2. Majonez z tofu przekładam do słoika i trzymam w lodówce
używam jak zwykł majonez.

ŹRÓDŁO PRZEPISU
OLGA SMILE

https://www.olgasmile.com/majonez-z-tofu.html

majonez "bez jaj"
z mleka sojowego
Składniki na majonez:
250 ml mleka sojowego (u mnie ekologiczne Natumi ale każde
inne też powinno się nadać)
750 ml oleju (winogronowego, ryżowego, kukurydzianego,
rzepakowego lub innego)
1 czubata łyżka musztardy (ja pomijam ale można dodać, jeśli
ten smak wam odpowiada)
4 łyżki octu – może być ocet ryżowy, ocet jabłkowy, winny lub
inny jeśli wolisz
1 łyżeczka soli
1-2

łyżki

syropu

z

agawy,

miodu,

melasy,

syropu

kukurydzianego lub cukru pudru
pieprz około 1/2 łyżeczki (moja mama dodaje, ja pomijam,
wole wersje bez
Przygotowanie:
Do blendera lub miski wlewam mleko, dodaję ocet, miód lub
melasę, sól i miksuję przez chwilę lub mieszam blenderem
ręcznym ewentualnie mikserem z trzepaczkami.
Cienkim strumieniem dolewam olej przy ciągle chodzącym
blenderze. Gdy olej się skończy wyłączam blender i próbuję
majonez. Gdy jest idealny przekładam do słoików, jeśli chce
go jeszcze doprawić, doprawiam i włączam na chwilę blender.
Majonez bez jajek można przechowywać w lodówce przez
wiele dni.

ŹRÓDŁO PRZEPISU
OLGA SMILE

https://www.olgasmile.com/majonez-bez-jajek.html

Bezglutenowy
zakwas na żurek
Składniki zakwas (duży słoik):
½ szklanki mąki z brązowego ryżu (lub gryczanej)
1 łyżka mąki jaglanej (opcjonalnie)
5 listków laurowych
5 ząbków czosnku, pokrojonych w mniejsze cząstki
6 – 10 ziarenek ziela angielskiego
0,8 – 1 litr letniej wody
1 łyżka soku z kiszonych ogórków lub bakterie kwasu
mlekowego (opcjonalnie)

Przygotowanie żuru:
1. Słoik dokładnie umyj, przelej wrzącą wodą i osusz.
2. Przełóż do niego wszystkie suche składniki, następnie dodaj
wodę i opcjonalnie sok z kiszonych ogórków – ważne, by były to
prawdziwe kiszonki, niepasteryzowane i nie na bazie octu.
3. Słoik owiń czystą ściereczką bądź gazą i odstaw na 4 – 5 pełnych
dób, najlepiej 6 – 7, w ciepłe (niegorące) miejsce. Raz, bądź dwa razy
dziennie przemieszaj miksturę czystą drewnianą łyżką.
4. Gdy całość się ukisi, a woda będzie kwaśna i lekko słodkawa –
zakwas jest gotowy. Bez problemu wytrzyma kilka tygodni
szczelnie zamknięty w lodówce.
ŹRÓDŁO PRZEPISU

ErVegan
https://ervegan.com/2015/03/bezglutenowy-zakwas-na-zurek/
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Kajmak wegański
Składniki na kajmak:
• 1 szklanka mleka kokosowego (tłustego, najlepiej ponad 20%
tłuszczu) lub 2 szklanki innego mleka roślinnego
• 1 szklanka cukru trzcinowego jasnego lub białego
• 2 łyżki oleju kokosowego

Przygotowanie kajmaku
Na patelnię z grubym dnem wlewam mleko kokosowe, dodaję
cukier i delikatnie mieszając gotuje przez około 20 minut, do czasu
aż masa zgęstnieje. Na koniec dodaję olej kokosowy. Na początku
olej się rozwarstwi, gdy kajmak lekko przestygnie, łatwiej się
połączy z masą.

ŹRÓDŁO PRZEPISU

Olga Smile
https://www.olgasmile.com/jak-zrobic-kajmak-z-mleka-roslinnego.html

Kajmak wegański
bez cukru
Składniki na kajmak:
Puszka mleka kokosowego (tylko stała część)
¾ szklanki ksylitolu
2 krople ekstraktu śmietankowego/waniliowego

Przygotowanie kajmaku
Do garnka wrzucamy mleko, dodajemy ksylitol i gotujemy,
mieszając od czasu do czasu. Gotujemy aż masa zgęstniej i
zbrązowieje, zajmie nam to ze 20-30 minut. Kajmak z ksylitolem
zastyga i robi się twardy.

ŹRÓDŁO PRZEPISU

Olga Smile
https://alicjawkrainiewarzyw.com/wiewiorka-kajmakiem-bez-cukru-glutenu/#

Bezglutenowy mazurek
chałwowy z różą, kardamonem i pistacjami

Składniki na ciasto:
1/3 szkl. (ok. 50 g) mielonych migdałów lub mąki migdałowej
¾ szkl. (140 g) mąki ryżowej
¾ szkl. (140 g) mąki ziemniaczanej
¾ szkl. (90 g) mąki owsianej bezglutenowej
2 łyżeczki mielonego siemienia lnianego (najlepiej złocistego)
1 ½ łyżeczki bezglutenowego proszku do pieczenia
szczypta soli
3 łyżki syropu klonowego
1/3 szkl. jogurtu sojowego
100-120 g (ok. 4 łyżki) oleju kokosowego
(lub masła klarowanego, u mnie pół na pół)
1-2 łyżeczki ekstraktu waniliowego lub 1/3 łyżeczki wanilii w proszku

Składniki na krem
szkl. (250 ml) mleka ryżowego (u mnie z wanilią)
1 łyżeczka mąki ziemniaczanej lub innej skrobi
½ łyżeczki agaru
2 łyżki miodu lub innego słodu w wersji wegańskiej
2-3 łyżki wody różanej
ziarenka z 3 dużych kapsułek kardamonu
(ew. 1/3 łyżeczki gotowego, mielonego kardamonu)
szczypta wanilii - opcjonalnie
3 łyżki pasty sezamowej – tahini

Do dekoracji:
2-3 łyżki konfitury różanej – opcjonalnie
pistacje, suszone płatki róży (herbatka różana), płatki migdałów
ŹRÓDŁO PRZEPISU
bezbez.pl

https://bezbez.pl/specjalne-okazje/wielkanoc/bezglutenowy-mazurek-chalwowy-z-rozakardamonem-i-pistacjami-weganski/

Przygotowanie:
Zacznij od przygotowania ciasta. Do miski wsyp wszystkie mąki, mielone migdały, proszek,
mielone siemię lniane, szczyptę soli i dokładnie wymieszaj. Dodaj syrop klonowy, jogurt,
wanilię i olej kokosowy (na początku 3 łyżki). Zagnieć całość na gładkie ciasto. Jeśli jest za
suche, dodaj więcej oleju.
2/3 ciasta rozwałkuj między 2 kawałkami papieru do pieczenia na owal o grubości około 3
mm. Brzegi ciasta delikatnie zawiń do środka, żeby utworzyły rant, do którego przyczepisz
kwiatową dekoracje z ciasta. Środek ciasta nakłuj widelcem. Gotowe ciasto przenieś wraz
z papierem do pieczenia na blachę piekarnika.
Pozostałą część ciasta rozwałkuj na podobną grubość, a następnie wycinaj z niej
foremkami, np. do ciasteczek, wybrane kształty – u mnie są to kwiatki o dwóch
rozmiarach. Przyczepiaj je do brzegów mazurka lekko dociskając, jeden obok drugiego, a
niektóre jeden na drugim, tworząc przestrzenną dekorację.
Jeśli chcesz możesz zrobić prostszego mazurka, 1 dużego lub 2 mniejsze, tylko z
zawiniętym do środka brzegami.
Przygotowany spód piecz w 180 stopniach ok. 25 min, do zrumienienia. Gdy będzie gotowy,
wyjmij go z piekarnika i pozostaw do lekkiego ostygnięcia na blaszce i dopiero przenieś
wraz z papierem na deskę lub blat.
W tym czasie przygotuj krem chałwowy. ¾ szkl. napoju ryżowego wlej do niedużego
rondelka. W pozostałej ¼ szkl. napoju rozpuść mąkę ziemniaczana z agarem.
Kapsułki kardamonu rozgnieć i wyjmij z nich ziarenka, a następnie utrzyj je w moździerzu
na pył. Jeśli chcesz możesz użyć już zmielonego kardamonu, ale jest on mniej aromatyczny.
Mleko w rondelku zacznij podgrzewać z wodą różaną, miodem lub innym słodem,
kardamonem i wanilią. Zanim zacznie wrzeć wlej resztę mleka z mąką i agarem.
Wymieszaj dokładnie trzepaczką i doprowadź całość do wrzenia. Gotuj 1-2 minuty, co
chwilę mieszając, żeby aktywować agar.
Potem odstaw masę, żeby trochę przestygła. Jeszcze ciepłą, wymieszaj z tahini na gładki
krem. Spróbuj czy jest wystarczająco słodki i pozostaw jeszcze na jakiś czas, żeby masa
nieco stężała.
Spód mazurka posmaruj konfiturą różaną, a następnie wyłóż na nią masę chałwową.
Rozsmaruj fantazyjnie i udekoruj posiekanymi pistacjami, płatkami róży i migdałów.
Odstaw do stężenia.

Gotowy mazurek przechowuj w chłodnym miejscu. Jeśli będzie w lodówce, to
lepiej wyjąc go chwilę przed podaniem, żeby ciasto nie było za twarde.

ŹRÓDŁO PRZEPISU
bezbez.pl

https://bezbez.pl/specjalne-okazje/wielkanoc/bezglutenowy-mazurek-chalwowy-z-rozakardamonem-i-pistacjami-weganski/

Wskazówki:
Jogurt sojowy, możesz zastąpić kwaśną śmietaną jeśli
jadasz

nabiał

lub

1/3

szkl.

mleka

kokosowego

wymieszanego z łyżką octu jabłkowego lub winnego.
Zamiast kardamonu możesz dodać ziarenka z 1 laski
wanilii.
Jeśli nie masz mąki migdałowej, możesz zmielić w
młynku do kawy płatki migdałów.
Jeśli zdecydujecie się pominąć dekorację z wycinanych
kwiatków lub innych wzorów, a jedynie zawiniecie
brzegi

lub

wylepicie

ciastem

foremkę,

wówczas

powierzchnia na krem i nadzienie może się zwiększyć.
Wtedy na wszelki wypadek przygotujcie nieco więcej
chałwowej masy np. z 1 ½ porcji.

ŹRÓDŁO PRZEPISU
bezbez.pl

https://bezbez.pl/specjalne-okazje/wielkanoc/bezglutenowy-mazurek-chalwowy-z-rozakardamonem-i-pistacjami-weganski/

Bezglutenowy mazurek
z oszukanym kajmakiem z batata

Składniki na spód:

80 ml (ok 1/3 szkl.) tłustego mleka kokosowego
2 łyżki octu jabłkowego lub winnego
½ szkl. mąki migdałowej lub mielonych migdałów (ok.50 g)
¾ szkl. (ok. 140 g) mąki ryżowej
¾ szkl. (ok.90 g) bezglutenowej mąki owsianej
¾ szkl. (ok. 140 g) mąki ziemniaczanej
2 łyżeczki mielonego siemienia lnianego (najlepiej odtłuszczonego,
złocistego)
3 łyżki syropu klonowego
1-2 łyżeczki ekstraktu waniliowego lub nieco wanilii w proszku
szczypta soli
1 ½ łyżeczki proszku
100-120 g oleju kokosowego (ok. 4 łyżki) lub masła klarowanego w wersji
niewegańskiej

Składniki na krem:
½ szkl.+ 2 łyżki puree z pieczonego batata (patrz WSKAZÓWKI)
½ szkl. tłustego mleka kokosowego
1 ½ łyżki masła orzechowego
6 łyżek syropu klonowego
2 łyżki oleju kokosowego lub masła klarowanego w wersji nie
wegańskiej
szczypta soli i wanilii w proszku (lub ziarenka z połowy laski wanilii lub
łyżeczka ekstraktu waniliowego)

Do dekoracji:
skórka pomarańczowa, żurawina suszona, posiekane orzechy, płatki migdałów
ŹRÓDŁO PRZEPISU
bezbez.pl

https://bezbez.pl/specjalne-okazje/wielkanoc/bezglutenowy-mazurek-weganski-zoszukanym-kajmakiem-z-batata/

1. Najpierw przygotuj spód do mazurka. Mleczko kokosowe wymieszaj z octem i
odstaw na chwilę.
2. W misce wymieszaj wszystkie mąki z siemieniem, proszkiem i solą.
3. Dodaj wanilię, syrop klonowy i olej kokosowy (na początku 3 łyżki). Zacznij
dłońmi wyrabiać ciasto. Na początku utworzą się okruchy, a później powinna
powstać gładka, elastyczna kula. Jeśli trzeba dodaj jeszcze ½-1 łyżkę oleju
kokosowego.
4. Kule ciasta owiń folią i wstaw do lodówki na jakieś 15-20 min. Musi być lekko
schłodzone, ale nie za twarde, bo będzie się kruszyć i ciężko wałkować.
5. Na papierze do pieczenia połóż schłodzone ciasto, przykryj drugim kawałkiem
papieru i rozwałkuj na prostokąt o grubości 3-4 mm, o wymiarach ok. 30x40 cm
– tak by po zagięciu brzegów miał ok. 20x30 cm. Następnie, pomagając sobie
papierem, zagnij brzegi ciasta do środka tworząc rant ciasta. Dociśnij brzegi
widelcem lub nożem tworząc wzorek. Papier z ciastem przełóż na blachę do
pieczenia.
6. Jeśli chcesz, możesz skorzystać również z foremki np. na tartę lub zwykłej
prostokątnej blaszki wyłożonej papierem do pieczenia, jeśli tak będzie ci
łatwiej i wygodniej uformować spód mazurka. Z podanych proporcji możesz
przygotować również 2 mniejsze, prostokątne mazurki.
7. Ciasto piecz około 25 min w 180 stopniach ( u mnie z termoobiegiem). W trakcie
pieczenia spodu możesz upiec batata (patrz WSKAZÓWKI pod przepisem).
8. Upieczone ciasto wyjmij z piekarnika, pozostaw do ostygnięcia i dopiero zdejmij
razem z papierem z blaszki. Ciasto jest delikatne i kruche, może trochę
popękać, ale nie należy się tym przejmować, bo krem scali dobrze całość.
9. Gdy spód ostygnie, możesz przygotować „kajmak”. Do niewielkiego garnuszka
włóż wszystkie składniki kremu: puree z batata, mleko kokosowe, syrop
klonowy, masło orzechowe, olej, i przyprawy. Wymieszaj dokładnie całości i
podgrzej delikatnie, do połączenia się składników w gładką masę. Spróbuj i jeśli
chcesz dodaj więcej słodu lub masła orzechowego. Odstaw do przestygnięcia.
10. Ostudzoną masę wyłóż na spód mazurka i wygładź. Udekoruj skórką
pomarańczową, siekanymi orzechami, płatkami migdałów i żurawiną lub
swoimi ulubionymi dodatkami. Świetnie sprawdzi się również czekolada.
11. Gotowy mazurek odstaw do stężenia w chłodne miejsce lub do lodówki.
Najlepiej wyjąć go z lodówki chwilę przed podaniem.
ŹRÓDŁO PRZEPISU
bezbez.pl

https://bezbez.pl/specjalne-okazje/wielkanoc/bezglutenowy-mazurek-weganski-zoszukanym-kajmakiem-z-batata/

WSKAZÓWKI

1. Puree z batata: Batata wyszoruj, przekrój na pół i połóż
miąższem do dołu na blaszce piekarnika lub w naczyniu
żaroodpornym wyłożonym papierem do pieczenia. Piecz
w 180 stopniach ok. 20-30 min, aż z łatwością wbijesz w
niego widelec. Upieczonego batata wyjmij z piekarnika i
odstaw na chwile do wystudzenia, następnie łyżką
oddziel ciepły, upieczony miąższ od skóry i przełóż do
naczynia blendera i zmiksuj na gładką, jedwabistą
masę. Tak przygotowane puree przechowuj w lodówce
lub zamroź. Możesz wykorzystać je do zrobienia pizzy
czy ciasteczek.
2. Zamiast mąki migdałowej lub mielonych migdałów
możesz

użyć

płatków

migdałowych

i

zmielić

je

samodzielnie w młynku do kawy lub w blenderze.
3. Do ciasta i kremu użyłam tłustego mleka kokosowego z
puszki, o zwartości kokosa ok. 80 %. Stawiajcie na
dobrej jakości mleko bez konserwantów i emulgatorów.
4. Syrop

klonowy

możecie

zastąpić

innym,

płynnym

słodem.
5. Masło orzechowe możecie zastąpić np. migdałowym.
6. Do wypieków polecam używać gotowego, mielonego
siemienia lnianego złocistego, które jest odtłuszczone.
Do kupienia w większości sklepów spożywczych czy w
popularnej drogerii.

ŹRÓDŁO PRZEPISU
bezbez.pl

https://bezbez.pl/specjalne-okazje/wielkanoc/bezglutenowy-mazurek-weganski-zoszukanym-kajmakiem-z-batata/

Marcepan
Składniki:
250g migdałów
250g cukru pudru
30ml wody różanej (lub likieru Amaretto, brązowego rumu,
ewentualnie koniaku)
½ łyżeczki aromatu migdałowego

Przygotowanie marcepanu:
1. Migdały włożyć do miski i zalać wrzącą wodą. Pozostawić na co najmniej 5
minut.
2. Migdały obrać ze skórki. (Skórka po sparzeniu wrzątkiem powinna ładnie
odchodzić. W tym celu należy ścisnąć migdał palcami. Migdały należy oczyścić
bardzo dokładnie. Jeśli z niektórych migdałów skórka nie chce łatwo odejść,
należy zalać je ponownie wrzątkiem, odczekać 5 min. i obrać).
3. Obrane migdały należy dokładnie osuszyć na ściereczce.
4. Kolejno należy zmielić migdały. Masa powinna być gładka, bez wyczuwalnych
kawałków. Migdały należy mielić tak długo, aż będą lekko tłuste i dadzą się
zagniatać. Przy zagniataniu migdały mogą się lekko kruszyć. Nie powinny być
jednak bardzo sypkie.
5. Zmielone migdały należy ponownie zmiksować w robocie kuchennym z cukrem
pudrem, wodą różaną (lub alkoholem) i aromatem migdałowym na jednolitą
masę. (Można również ręcznie zagniatać, ale trwa to znacznie dłużej).
6. Masę można przechowywać przez kilka tygodni, szczelnie zawiniętą w lodówce.

Uwaga: Z podanych proporcji powinna wyjść jednolita masa
marcepanowa. Jeśli jednak masa byłaby za sucha można dodać
jeszcze odrobinę wody różanej (lub alkoholu).
ŹRÓDŁO PRZEPISU

Domowe Wypieki
https://www.domowe-wypieki.pl/przepisy/polprodukty-cukiernicze/335-marcepan-masamarcepanowa

Marcepan
bez cukru
Składniki:
2

szklanki

(400

g)

mąki

migdałowej,

czyli

zmielonych

zblanszowanych migdałów
3 łyżki syropu klonowego
1 łyżka oleju migdałowego (ewentualnie kokosowego)

Przygotowanie marcepanu:
W misce mieszamy przesianą mąkę migdałową (oczywiście będą
w niej grudki, jednak te duże można rozdrobnić, by w marcepanie
ich nie było) i naturalny słód – syrop klonowy. Dodajemy olej.
Masę zagniatamy tak długo, aż będzie gładka. Składniki łączą się
dość szybko, po około 1-2 minutach. Formujemy masę w dowolny
kształt, np. cukierek, owijamy papier śniadaniowy i wstawiamy
do lodówki. Przechowujemy w lodówce maksymalnie przez
tydzień.

ŹRÓDŁO PRZEPISU

Domowe Wypieki
https://www.domowe-wypieki.pl/przepisy/polprodukty-cukiernicze/335-marcepan-masamarcepanowa

Serowa babka
bezglutenowa
Składniki:
200 g twarogu półtłustego lub tłustego, ja użyłam
bez laktozy, ale to nie ma znaczenia
200 g mąki na ciasto biszkoptowe
2 łyżeczki proszku do pieczenia bezglutenowego
200 g zmielonego ksylitolu lub cukru pudru
3 jaja - osobno żółtka i białka
szczypta soli
150 g miękkiego masła

Forma do ciasta - 30x11 cmi

ŹRÓDŁO PRZEPISU

bezglutenowamama
https://bezglutenowamama.pl/serowa-babka-bez-miksow-bezglutenowa-dlugo-swieza/?
fbclid=IwAR0gAj_GG7gIRyoIrSEmbE1ZqADAsGGQ1WfnCNNRBEiK5GsgzvY-9tDIC5E

Przygotowanie babki:
formę do ciasta wyłóż papierem do pieczenia lub posmaruj
masłem i obsyp bezglutenową bułką tartą
naturalną mieszankę bezglutenową na ciasto biszkoptowe
wymieszaj z proszkiem do pieczenia
pomarańczę lub cytrynę umyj, wyparz i osusz, a następnie
zetrzyj na najdrobniejszych oczkach tarki; skórkę dodaj do
mąki i wymieszaj
twaróg rozduś widelcem lub zblenduj
miękkie masło ucieraj mikserem przez około 5 minut
stopniowo dodawaj żółtka i cukier puder, cały czas miksując
dodaj

twaróg,

a

następnie

wsypuj

po

łyżce

suchych

składników
powstanie dość gęste ciasto
piekarnik nastaw na 180 stopni, grzałka góra – dół
umyj i osusz mieszadła miksera, ubij nimi białka ze szczyptą
soli na sztywną pianę
dodaj pianę do ciasta, powoli mieszając drewnianą łyżką
przełóż je do formy, wygładź powierzchnię, wstaw do
piekarnika
twarogową babkę bezglutenową bez miksów piecz – w
zależności od wysokości formy – 30-50 minut, do tzw. suchego
patyczka
gotową babkę wyjmij z piekarnika, po około 10 minutach
przełóż ją delikatnie z formy na metalową kratkę, by ostygła
udekoruj cukrem pudrem, lukrem, czekoladą lub gotowymi
plewami bezglutenowymi
przechowuj w bawełnianej ściereczce przez kilka dni
ŹRÓDŁO PRZEPISU

bezglutenowamama
https://bezglutenowamama.pl/serowa-babka-bez-miksow-bezglutenowa-dlugoswieza/?fbclid=IwAR0gAj_GG7gIRyoIrSEmbE1ZqADAsGGQ1WfnCNNRBEiK5GsgzvY9tDIC5E

Dziękujemy i życzymy

smacznych
Świąt Wielkanocnych

