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Witaj!
Nazywam się Aleksandra i prowadzę portal o zdrowym żywieniu. Jest to mój
pierwszy e-book, który oddaję w Twoje ręce. Mam nadzieję, że zachęcę Cię do
zostania ze mną na dłużej!
Dietetyka jest moją ogromną pasją, dzięki której powstała strona greenmenu.pl.
Mam nadzieję, że przepisy i wiedza tam zawarta pomoże wielu osobom i sprawi, że
świadomość żywieniowa będzie rosła z dnia na dzień. Moim celem jest zachęcenie
do sięgania po produkty dobrej jakości, nieprzetworzone i przede wszystkim
nieszkodliwe dla organizmu oraz pokazanie, że zdrowa dieta wcale nie musi być
droga, nudna i niesmaczna.
W tym e-booku znajdziesz 8 różnych przepisów na desery bez dodatku
rafinowanego cukru.
Dodatkowo każdy z nich jest wegański, a jeśli jesteś na diecie bezglutenowej możesz zastąpić płatki owsiane płatkami bezglutenowymi, co sprawi, że przepisy
nie będą zawierały glutenu.
Starałam się, aby przepisy były szybkie, proste i do wykonania z łatwo dostępnych
składników.
SMACZNEGO!

ZNAJDZIESZ MNIE TUTAJ:
www.greenmenu.pl
@greenmenu.pl
@greenmenu.aleksandra

E-book został stworzony przez Aleksandrę Kalbarczyk
Więcej zdrowych i prostych przepisów znajdziesz na stronie www.greenmenu.pl

2

SPIS TREŚCI

04

BATONIKI "BOUNTY"

05

DAKTYLE NADZIEWANE
MASŁEM ORZECHOWYM

06

TAPIOKA Z MUSEM MANGO

07

EKSPRESOWE LODY Z
MROŻONYCH BANANÓW

08

CZEKOLADOWOORZECHOWE TRUFLE
OWSIANE

09

SERNICZKI Z NERKOWCÓW

10

BUDYŃ JAGLANY Z
KAROBEM I TAHINI

11

MUS Z AWOKADO I BANANA
greenmenu.pl

KOKOSOWE BATONIKI
"BOUNTY"
Składniki
150 g daktyli bez pestek
70 g orzechów nerkowca (1/2
szklanki)
50 g wiórków kokosowych (1/2
szklanki)
40 g oleju kokosowego (4 łyżki)
100 g gorzkiej czekolady bez
cukru + łyżka oleju kokosowego

Przygotowanie
Daktyle namocz chwilę (wystarczy 5-6 minut) w
gorącej wodzie, aby zmiękły i bez problemu się
zblendowały. Jeśli używasz świeżych daktyli (są dużo
większe i bardziej soczyste, np. daktyle medjool)
pomiń ten krok.
W misce blendera umieść daktyle, orzechy nerkowca,
wiórki i 40 g roztopionego oleju kokosowego. Zblenduj
na gładką masę, następnie przełóż do pojemnika lub
naczynia (najlepiej o wymiarach około 25x15 cm).
Na małym ogniu, rozpuść czekoladę z łyżką oleju
kokosowego. Następnie wyłóż i rozsmaruj polewę na
wcześniej przygotowanej masie. Wstaw do lodówki na

PRZYGOTOWANIE: 10 MIN

2 godziny, następnie pokrój na 8-10 batoników.

+ 2 GODZ W LODÓWCE
PORCJI: 8 - 10
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NADZIEWANE DAKTYLE W
CZEKOLADZIE
Składniki
15 sztuk daktyli bez pestek
15 łyżeczek masła orzechowego
(najlepiej z migdałów, ale może
być jakiekolwiek inne)
150 g gorzkiej czekolady bez

Przygotowanie
Do każdego daktyla (w miejsce jego pestki) nałóż po
łyżeczce masła orzechowego. Tak przygotowane
daktyle ułóż w pojemniku tak, aby żaden z nich się ze
sobą nie stykał i włóż do zamrażarki na około 10
minut.
W tym czasie rozpuść czekoladę z olejem kokosowym.

cukru
1 łyżka oleju kokosowego
szczypta soli

Wyjmij daktyle z zamrażarki. Każdego daktyla oblej
czekoladą i odłóż na bok. Posyp delikatnie solą.
Zmrożenie daktyli pozwoli na szybsze zastygnięcie
czekolady, a także zapobiegnie wylewaniu się masła
orzechowego.

PRZYGOTOWANIE: 15 MIN
+ 30 MIN W LODÓWCE
PORCJI: 15 SZTUK

Tak przygotowane daktyle włóż do lodówki na 30
minut lub do momentu, aż czekolada z wierzchu
będzie chrupiąca.
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KOKOSOWA TAPIOKA Z
MUSEM MANGO
Składniki
1/4 szklanki suchej tapioki
400 g mleczka kokosowego 18%

Przygotowanie
W garnku o grubym dnie zagotuj mleczko, następnie
zmniejsz ogień i wsyp suchą tapiokę.

tłuszczu (jeśli mleczko jest

Tapiokę gotuj przez około 20-25 minut, bardzo często

bardzo gęste można wymieszać z

i energicznie ją mieszając. Zbyt duży ogień i zbyt

innym mlekiem roślinnym w
proporcji 50:50)
150 g mango
150 g ananasa (owoce mogą być
mrożone)

rzadkie mieszanie może być przyczyną
niedogotowanej tapioki (kuleczki tapioki są gotowe w
momencie, kiedy staną się przezroczyste.).
W międzyczasie zmiksuj mango i ananasa na gładką
masę. Dzięki mango mus powinien być bardzo słodki,
jeśli jednak trafiła Ci się kwaśna sztuka, możesz
dodać do owoców kilka daktyli.

PRZYGOTOWANIE: 25 MIN
+ 60 MIN W LODÓWCE
PORCJI: 4 SZTUKI

Ugotowaną tapiokę przełóż do 4 małych (najlepiej
szklanych) słoiczków, na wierzch ułóż mus owocowy.
Wstaw do lodówki na minimum 60 minut schłodzona tapioka smakuje najlepiej!
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EKSPRESOWE LODY Z
MROŻONYCH BANANÓW
Składniki
3 mrożone banany (przed
zamrożeniem bananów pokrój je
w plastry, to ułatwi miksowanie)
2 łyżeczki karobu (można
zastąpić łyżeczką kakao)

Przygotowanie
Wszystkie składniki umieść w misce blendera i miksuj
dokładnie (dość długo, bo około 5 minut) do
uzyskania jednolitej konsystencji.
W między czasie "zgarniaj" z brzegów miski masę, aby
wszystko dokładnie się zmiksowało. Przyda się do
tego płaska szpatułka.

50 g prażonych orzechów
włoskich

Do tego przepisu najlepiej użyć blendera kielichowego
o wysokiej mocy. Można to też zrobić blenderem
ręcznym, jednak wszystkie składniki trzeba będzie
blendować porcjami, a banany najlepiej wyjąć z
zamrażarki około 15 minut przed miksowaniem.

PRZYGOTOWANIE: 5 MIN
PORCJI: 2
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CZEKOLADOWO-ORZECHOWE
TRUFLE OWSIANE
Składniki
2 czubate łyżki masła
orzechowego
50 g gorzkiej czekolady
200 g gęstego mleczka
kokosowego

Przygotowanie
W garnku umieść mleczko kokosowe, masło
orzechowe i czekoladę. Rozpuść wszystko na małym
ogniu, następnie dodaj płatki owsiane. Masę dokładnie
wymieszaj i odstaw do lodówki najlepiej na całą noc.
Masa stanie się plastyczna jak plastelina.
Następnego dnia przygotuj trufle. Obtocz je w

70 g (3/4 szklanki) zmielonych

gorzkim kakao i ułóż w pojemniku lub na talerzyku.

płatków owsianych

Wstaw do lodówki na godzinę.

2 łyżki kakao (do obtoczenia
czekoladek)

1 łyżeczka = 1 trufla. Lepiąc czekoladki można zwilżyć
sobie ręce. Wtedy masa nie będzię się kleić do dłoni.

PRZYGOTOWANIE: 5 MIN +
NOC W LODÓWCE
PORCJI: 25 SZTUK
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WEGAŃSKIE SERNICZKI Z
NERKOWCÓW
Składniki
200 g orzechów nerkowca
200 g gęstego mleczka

Przygotowanie
Orzechy nerkowca i daktyle zalej wrzątkiem (każde w
osobnych miskach). Odstaw na 10 minut.

kokosowego

W blenderze zmiel odsączone z wody daktyle i wiórki

200 g daktyli bez pestek

kokosowe. Taką masą wyłóż do 12 papilotek na

110 g wiórków kokosowych

muffiny. Można też użyć jednej wąskiej keksówki,
(25x15cm) wtedy masę wyłóż na jej dno.

90 ml nierafinowanego oleju
kokosowego
szklanka owoców - najlepiej
maliny, jagody, borówki

Następnie zblenduj odsączone orzechy, mleczko i
roztopiony olej kokosowy. Taką masę wyłóż na
wierzch masy daktylowej. Serniczki udekoruj
owocami (mogą być mrożone) i wstaw do zamrażarki
na 30 minut, następnie do lodówki na godzinę, aż
masa stężeje.

PRZYGOTOWANIE: 15 MIN
+ 1,5 GODZ W LODÓWCE
PORCJI: 12 SZTUK
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BUDYŃ JAGLANY Z KAROBEM
I TAHINI
Składniki
1/2 szklanki suchej kaszy
jaglanej
2 szklanki mleka roślinnego
(najlepiej sojowe lub owsiane)
4 daktyle bez pestek
1 łyżka karobu
1 łyżka tahini
1/2 szklanki mleka roślinnego
(dodatkowo do blendowania)

Przygotowanie
Kaszę jaglaną, daktyle i 2 szklanki mleka umieść w
garnku. Doprowadź do wrzenia i gotuj na małym
ogniu przez 20 minut. Następnie przełóż zawartość
garnka do miski blendera (można też użyć blendera
ręcznego), dodaj karob i tahni oraz 1/2 szklanki mleka
- ilość mleka można modyfikować, w zależności od
konsystencji, którą chcesz uzyskać.
Blenduj przez kilka minut do uzyskania gładkiej,
budyniowej konsystencji.
Dodatki do budyniu wybierz dowolnie, ja
zdecydowałam się na orzechy laskowe, płatki kwiatów
i mrożone maliny.

PRZYGOTOWANIE: 25 MIN
PORCJI: 2 - 3

Uwaga: Budyń po wstawieniu do lodówki lekko tężeje,
przed ponownym podaniem można go zblendować z
niewielką ilością mleka roślinnego.
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MUS Z AWOKADO I BANANA
Składniki
1 dojrzałe awokado
1 banan
4 daktyle

Przygotowanie
Dojrzałe awokado wyjmij ze skórki i umieść w misce
blendera. Dodaj daktyle, mleko roślinne i banana - im
więcej ciemnych plamek będzie miał banan, czyli im
bardziej dojrzały będzie, tym słodszy wyjdzie mus.

3 łyżki gorzkiego kakao lub
karobu

Wszystkie składniki dokładnie zblenduj, na sam
koniec dodaj sól i wymieszaj.

1/3 łyżeczki soli
3 łyżki mleka roślinnego
granola lub świeże owoce
(opcjonalnie do podania)

Tak przygotowany mus podawaj ze świeżymi
owocami, granolą lub orzechami.
Mus można również schłodzić w lodówce.

PRZYGOTOWANIE: 5 MIN
PORCJI: 2
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Dziękuję!
Jest mi bardzo miło, że zechciałaś/zechciałeś dołączyć do grona
moich czytelników.
Zapisując się na newsletter możesz mieć pewność, że będę Cię
informować o wszystkich nowościach pojawiających się na stronie.
Oprócz tego, w ramach podziękowań, że jesteś ze mną, możesz
spodziewać się wielu niespodzianek w postaci darmowych
przepisów czy e-book'ów, które nie będą nigdzie więcej
publikowane.

Mam nadzieję, że spodobały Ci się moje pomysły na zdrowe
desery bez rafinowanego cukru i być może zainspirowały Cię do
improwizacji w kuchni, wykorzystując przy tym zdrowe i
nieprzetworzone produkty.
Do usłyszenia,
Aleksandra

ZNAJDZIESZ MNIE TUTAJ:
www.greenmenu.pl
@greenmenu.pl
@greenmenu.aleksandra
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