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Hej,

Nie ma nic lepszego niż zdrowy, szybki i domowy deser, 

prawda? Z własnego doświadczenia wiem, że najczęściej 

brakuje nam na takie słodkości pomysłów. Szukamy 

natchnienia w sieci, w książkach kucharskich… Jednak 

często gubimy się w morzu inspiracji, które czasami, wręcz 

nas przytłaczają. Dlatego postanowiłam stworzyć e-book, 

w którym zebrałam kilkanaście przepisów na łatwe, 

bezglutenowe i wegańskie desery, które nie zawierają 

białego cukru! Dlaczego takie? Właśnie w ten sposób 

odżywiam się na co dzień. Glutenu unikam ze względu na 

nietolerancję oraz autoimmunologiczne zapalenie 

tarczycy, a weganizm jest mi bliski już od 2015 roku. 

Przepisy, które tutaj znajdziesz, nie wymagają większych 

umiejętności kulinarnych, wymyślnych składników, a także 

nie są czasochłonne ani pracochłonne. Można je również z

łatwością modyfikować i dopasowywać pod składniki, 

które mamy obecnie w naszej kuchni. Mam nadzieję, że 

znajdziesz tutaj smaki, które polubią się z Twoim 

podniebieniem!  

Klaudia
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Dodatkowe wskazówki 
i lista zakupów

Istnieją produkty oraz sprzęty kuchenne, które naprawdę potrafią 

ułatwić nam życie i powstrzymać przed sięganiem po niezdrowe, 

przetworzone słodycze. Poniżej przygotowałam dla Ciebie listę 

produktów i rzeczy, z pomocą których, robienie zdrowych, 

domowych deserów będzie naprawdę proste.

sprzęty kuchenne

Tak naprawdę wystarczą Ci 2 rzeczy: młynek do kawy i blender 

ręczny. Nie musisz od razu zaopatrywać się w drogie miksery,

zacznij od podstaw. Blender ‚żyrafa’ jest łatwodostępny i można 

kupić go za naprawdę niewielkie pieniądze. Nie poradzi sobie z 

miksowaniem wszystkiego, ale na dobry początek, jako 

podstawowy sprzęt, sprawdza się naprawdę dobrze. Najczęściej 

można go kupić w zestawie z dodatkowymi końcówkami. Bardzo 

użyteczny będzie również pojemnik z ostrzami, który zazwyczaj do 

takich blenderów jest dołączany. Pamiętam, że przez całe studia

miałam tylko ten blender i radziłam sobie świetnie. 

Młynek do kawy to niedoceniony pomocnik w kuchni. Niech nie 

zmyli Cię jego nazwa, bo oprócz mielenia kawy, świetnie sprawdzi

się w przygotowaniu domowych mąk bezglutenowych. To właśnie 

w nim wyczarujesz mąki z kasz, migdałów, ryżu, płatków owsianych, 

czy zmielisz siemię lniane. Tanio, ekonomicznie i szybko. Domowe 

mielenie mąk opłaca się zdecydowanie bardziej niż kupowanie ich 

w sklepie.  
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Jednak… daktyl daktylowi nierówny. W polskich sklepach powszechnie 

dostępne są suszone, wypestkowane daktyle. Są twarde, często z 

dodatkiem konserwantu, choć tę informację warto sprawdzić w składzie.

Jeśli ich używasz, pamiętaj, żeby zawsze namoczyć je we wrzątku. 

Dopiero wtedy z łatwością je zmiksujesz. Jeśli miałabym polecić Ci 

konkretne, suszone daktyle, moje ulubione to te z Lidla. W Norwegii też 

takie mam (marki własnej sieci COOP). 

Odmiana świeżych daktyli, których najczęściej używam (także w 

przepisach, które znajdziesz w tym e-booku) to Mozafati, czyli jedna z 

najpopularniejszych i najsmaczniejszych odmian. Świeży daktyl z 

miękką skórką i cudownie słodkim miąższem, uwielbiam! Te daktyle 

można kupić w kartonikach i są importowane tylko i wyłącznie z Iranu. 

Największą odmianą jest Medjool, czyli duży daktyl o średnio twardej 

skórce, równie słodkim, wręcz karmelowym miąższu. Różnice w 

rozmiarze i smaku daktyli mniej na uwadze, kiedy przygotowujesz 

desery. Zawsze próbuj masy i jej słodkość dopasuj do swoich potrzeb. 

Jeden duży daktyl Medjool to około 1 1/2  tego, który najczęściej ląduje 

w moich przepisach.   

W sklepach można również trafić na odmianę Deglet Nour, czyli średniej 

wielkości daktyle, sprzedawane wraz z gałązką, najczęściej na tacy 

owiniętej folią. Smakują równie dobrze, jednak bardzo często 

producenci dosładzają je syropem glukozowo-fruktozowym, co łatwo 

sprawdzimy w składzie.  

Zanim przejdziemy do listy produktów, która ułatwi Ci przygotowanie 

domowej spiżarni, chciałabym napisać parę słów o daktylach. Daktyle to 

składnik, który prawie zawsze znajdziesz w mojej kuchni. Bardzo często 

wykorzystuję je w deserach, a także ratuję się nimi, kiedy dopada mnie 

ochota na coś słodkiego. Zaufaj mi, świeży daktyl z łyżeczką dobrej 

jakości masła orzechowego, to najlepszy, błyskawiczny deser, jaki znam.  

kilka słów o daktylach i ich odmianach
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A teraz obiecana lista produktów, z których zawsze przyrządzisz 

coś słodkiego: 

daktyle 

rodzynki 

suszone śliwki 

płatki owsiane bezglutenowe 

kasza jaglana 

dobrej jakości masło orzechowe 

banany 

ciecierzyca w kartoniku/w puszce 

czerwona fasola w puszcze 

syrop daktylowy/klonowy 

kakao 

wiórki kokosowe 

migdały 

pestki słonecznika 

puszka mleka kokosowego pełnotłustego 

mleko, u mnie zawsze roślinne 

cynamon, wanilia 

siemię lniane 

Pamiętaj, że to nie są wszystkie składniki, które wykorzystałam w 

wybranych dla Ciebie przepisach. Jednak posiadanie takiej bazy 

produktów w kuchni sprawi, że zawsze będziesz w stanie 

przyrządzić smaczny i zdrowy deser!  

lista produktów, które zawsze 
warto mieć w kuchni
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KULKI Z DMUCHANEGO RYŻU

SKŁADNIKI NA 13-14 KULEK: 
 

2 1/2 kubka dmuchanego ryżu 

1 czubata łyżka masła orzechowego 

dobrej jakości 

1 łyżka stałej części mleczka 

kokosowego  

7 świeżych, wypestkowanych daktyli, 

około 85 g 

garść orzechów ziemnych/migdałów 

wiórki kokosowe do obtoczenia kulek 

mleko, u mnie migdałowe, by łatwiej 

było zmiksować składniki 

1/3 tabliczki gorzkiej czekolady i 1 

łyżeczka stałej części mleka 

kokosowego (polewa)

migdały 

WYKONANIE: 

Do naczynia blendera wrzucić daktyle, masło orzechowe i mleko kokosowe. Dodać 

około 1/4 szklanki mleka, by masę dało się zmiksować na gładki, aksamitny, ale wciąż 

gęsty krem. Zacząć od niewielkiej ilości mleka! 

Orzechy ziemne posiekać na mniejsze kawałki. Wrzucić do miski i dodaj dmuchany 

ryż. Do suchych składników przelać  przygotowany krem i wszystko porządnie 

wymieszać. Masa ma być wciąż lekko wilgotna, ale na tyle zwarta, by z łatwością 

można było ulepić z niej kulki. Zawsze możesz dodać więcej ryżu lub nieco mleka. 

Lepić kulki o dowolnej wielkości i każdą z nich obtoczyć we wiórkach kokosowych. 

Opcjonalnie można przygotować polewę. Ja zrobiłam ją z 1/3 tabliczki gorzkiej 

czekolady 70% i 1 łyżeczki stałej części mleczka kokosowego. Oba składniki 

rozpuściłam w kąpieli wodnej (w miseczce położonej na garnek z gotującą się wodą). 

Na każdą kulkę nałożyłam pół łyżeczki polewy i przyozdobiłam migdałem. 

Kulki odstawić do lodówki i schłodzić przynajmniej przez 30 minut, choć najlepiej 

smakują po nocy spędzonej w lodówce. 5



domowa granola, pomysł na prezent diy

SKŁADNIKI NA 6 paczek po 160 g: 
 

300 g płatków owsianych 

bezglutenowych, około 3 kubki

3/4 kubka orzechów nerkowca

3/4 kubka słonecznika

3/4 kubka orzechów laskowych

1/2 kubka orzechów włoskich

3/4 kubka rodzynek

1 kubek daktyli

1/2 tabliczki gorzkiej czekolady 

2 łyżki  oleju kokosowego,

1 duży, dojrzały banan

1/2 kubka syropu klonowego (można 

zastąpić daktylowym, miodem, 

syropem z agawy)

cynamon

opcjaonalnie: dmuchany ryż, popping z

amarantusa

WYKONANIE: 

Piekarnik rozgrzać do około 170 °C. W garnuszku rozpuścić olej kokosowy, do którego 

dodać syrop klonowy i zblendowanego banana.  

Płatki owsiane podprażyć na suchej patelni, aż zaczną aromatycznie pachnieć.  

Do miski wrzucić pestki, pokruszone orzechy włoskie, posiekane orzechy nerkowca i 

laskowe. Dodać prażone płatki owsiane i wszystko wymieszać z płynnymi składnikami.

Całość rozłożyć równomiernie na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. Całość 

piec około 30 minut, mieszając co 10 minut.  

Do upieczonej granoli dorzucić rodzynki, drobno pokrojone daktyle, cynamon i 

posiekaną czekoladę. Całość wymieszać i wystudzić. Do całości można dodać 

dmuchany ryż itp. 

Granola smakuje świetnie z jogurtem, a także gorącym mlekiem, pycha! 
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najprostsza szarlotka jaglana

SKŁADNIKI: 

300 g kaszy jaglanej suchej

8 średnich jabłek, około 650 g startych 

1 dojrzały banan

dwie garście orzechów włoskich

kilka, kilkanaście sztuk daktyli

garść rodzynek

cynamon

WYKONANIE: 

Piekarnik rozgrzać do około 200 °C. Obrać jabłka i zetrzeć je na tarce o grubych 

oczkach. Dodać cynamon (ilość zależnie od naszych preferencji).  

Banana rozgnieść widelcem w drugiej misce, dodać do jabłek. Dosypać suchą kaszę 

jaglaną i całość porządnie wymieszać. Dodać posiekane daktyle, rodzynki i 

pokruszone orzechy włoskie, ponownie wymieszać. Masę odstawić na 30 minut, by 

kasza jaglana wchłonęła nieco soków ze startych jabłek. Całość przełożyć do 

prostokątnej foremki wyłożonej papierem do pieczenia, porządnie wyrównać i nieco 

ubić masę z wierzchu.  

Ciasto piec około 1 godziny, a nawet 1,5. Uważać, by nie przypalić zbyt mocno 

wierzchu, w razie potrzeby, pod koniec pieczenia, przykryć całość folią aluminiową.  

Ciasto smakuje idealnie posmarowane masłem orzechowym, z łyżką jogurtu (u mnie 

np. owsiane) i musem z duszonych jabłek! Idealnie sprawdzi się także jako drugie 

śniadanie! 

UWAGI: 

Polecam słodką odmianę jabłek, dzięki temu nie musimy ciasta dosładzać. 

Ewentualnie można dodać banana więcej lub dosłodzić je np. 2 łyżkami syropu 

klonowego.  
7



świąteczne kulki mocy, prezent DIY
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Energetyczne kulki to kolejna, świetna propozycja na prezent DIY. Taka słodka 

paczuszka spodoba się na pewno bliskiej Ci osobie, a dodając coś od serca, 

wzbogacisz prezent i nadasz mu niesamowity urok! Do tego pyszna zawartość, czyli 

aromatyczne, zdrowe kulki, które są świetnym, zdrowym i pełnowartościowym 

deserem.  

Do przygotowania paczuszek użyłam foliowych, małych torebek, sznurka, prostych 

karteczek, stempelka 'Homemade with love, a także naklejek. Jeśli brakuje Ci tego 

wszystkiego, równie dobrze możesz przygotować domową wersje liściku, pisząc coś 

od serca lub wymieniając po prostu listę składników kulek. 

SKŁADNIKI na 9 opakowań po trzy kulki: 

50 g rodzynek, około 1/2 kubka

120 g suszonych śliwek, około 1/2 kubka

100 orzechów laskowych, 1/2 kubka

200 g migdałów, 1 kubek 

100 słonecznika, 1/2 kubka

15 daktyli, około 160 g

80 g wiórków kokosowych, około 3/4 szklanki

1 łyżka oleju kokosowego

przyprawa do piernika, polecam KOTANYI 

(najlepszy skład z różnych, łatwodostępnych, 

sklepowych mieszanek!)

cynamon
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Śliwki, rodzynki i daktyle zalać wrzątkiem, odstawić na 15 minut. Pestki, wiórki 

kokosowe i orzechy zmielić na drobny proszek (ja użyłam młynka do kawy, sprawdzi 

się również mikser z ostrzem w kształcie litery S).  

Namoczone śliwki, daktyle i rodzynki zblendować na gładką masę z 1 łyżką oleju 

kokosowego, przyprawą do piernika i cynamonem. Całość połączyć, porządnie 

wymieszać i formować kulki o dowolnej wielkości.  

Najlepiej smakują po kilku godzinach spędzonych w lodówce. 

UWAGI: 

Pamiętaj, że możesz dowolnie modyfikować rodzaj orzechów, pestek czy suszonych 

owoców, których używasz! Świetnie sprawdzą się również suszone morele, figi, 

orzechy włoskie czy ziemne. 

WYKONANIE:  



szklanka suszonych śliwek, około 150 g 

230 g ciecierzycy z kartonika/puszki 

9-10 daktyli, około 110 g 

3/4 szklanki wiórków kokosowych, 

około 65 g  

1 szklanka płatków owsianych 

bezglutenowych, około 100 g  

2 czubate łyżki kakao  

1/4 szklanki mleka, u mnie migdałowe 

wanilia 

WYKONANIE: 

Suszone śliwki zalać wrzątkiem i namoczyć przez 10-15 minut. Piekarnik rozgrzać do 

200 °C. 

Do naczynia, w którym będzie możliwe zblendowanie części składników, wrzucić 

namoczone śliwki, wypestkowane daktyle, odsączoną i opłukaną ciecierzycę oraz 

wanilię (najlepiej świeża, ale można użyć aromatu). Wszystko zblendować na gładką 

masę, dolewając stopniowo mleka, by całość łatwo się połączyła. 

Do masy dodać wiórki kokosowe, płatki owsiane i wymieszać wszystko łyżką. Na 

koniec dorzucić dwie czubate łyżki kakao i całość skrupulatnie, ponownie wymieszać,

aż do połączenia się wszystkich składników. 

Z powstałej masy formować ciasteczka o dowolnej wielkości, przekładając je na 

blachę wyłożoną wcześniej papierem do pieczenia. 

Ciasteczka piekłam dosyć krótko, około 15 minut. Dzięki temu były mięciutkie i wciąż 

nieco wilgotne. Jednak czas pieczenia można dostosować pod własne preferencje. 
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SKŁADNIKI NA 16-17 CIASTECZEK:

ciasteczka śliwka w czekladzie



babeczki z czekoladowym nadzieniem

SKŁADNIKI NA 10-11 babeczek: 
 

  SPÓD: 

 

1 szklanka ziaren słonecznika 

zmieloych na mąkę (w młynku do kawy

lub za pomocą dobrego blendera) 

8-10 daktyli 

szczypta soli

 

  KREM CZEKOLADOWY: 

 

50 g gorzkiej czekolady dobrej jakości, 

u mnie 85% kakao 

10 świeżych daktyli 

puszka ciecierzycy 

1 czubata łyżka masła orzechowego 

2-3 łyżeczki kakao 

wanilia 

odrobina mleka 
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Gorzką czekoladę rozpuścić w kąpieli wodnej, ja zrobiłam to w miseczce postawionej 

na garnek z gotującą się wodą. Roztopioną czekoladę odstawić, by czekolada 

przestygła, a w międzyczasie przygotować resztę. 

Zacząć od spodu. Wypestkowane daktyle przełożyć do miseczki i rozgnieść widelcem

na gładką, w miarę jednolitą masę. Można wspomóc się blenderem. Daktyle połączyć 

z drobno zmielonym słonecznikiem i szczyptą soli.Całość wymieszać, najlepiej dłonią, 

aż do połączenia się składników. 

Silikonowe foremki do muffinek wyłożyć masą. Najpierw formowałam kulkę z masy, 

spłaszczałam ją w dłoniach, a następnie wkładałam do foremki i dokładnie 

wypełniałam, aż po brzegi. Foremki nie są niezbędne. Można uformować spód tylko w 

dłoniach, na kształt przypominjący małą miseczkę (ja zrobiłam tak za drugim razem, 

poszło sprawniej).  

Foremki wyłożone spodem włożyć do lodówki na czas przygotowania 

czekoladowego kremu. 

Porządnie wypłukaną ciecierzycę przełożyć do naczynia blendera lub miski(jeśli 

używasz blendera ręcznego). Dodać resztę składników, czyli kakao, masło 

orzechowe, wypestkowane daktyle, rozpuszczoną czekoladę, wanilię i odrobinę 

mleka roślinnego. Wszystko zmiksować na bardzo gładką masę. Jeśli masa jest dla 

nas zbyt mało czekoladowa, można dodać więcej kakao. 

Do wyłożenia babeczek masą wykorzystałam rękaw cukierniczy i jedną z końcówek, 

które pomogły mi uzyskać piękny efekt widoczny na zdjęciach. Gotowe babeczki 

należy odstawić na kilka godzin do lodówki, czekoladowy krem stężeje, a smaki 

jeszcze bardziej się połączą. Kremu wyszło mi więcej, niż spodu, dlatego 

przygotowałam jeszcze dwa słoiczki wypełnione tym czekoladowym cudem. Można 

po prostu przygotować więcej masy na spód, np. 1,5 porcji i zrobić dodatkowe 

babeczki albo wykorzystać go jako smarowidło na domowy chlebek, do owsianki itp. 

WYKONANIE: 
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komosanki, czyli zdrowe rafaello

SKŁADNIKI NA 17 dużych kulek: 
 

150 g suchej komosy ryżowej, około 1 

kubek 

1 puszka mleka kokosowego 

pełnotłustego, 400 ml 

150 ml mleka roślinnego, u mnie sojowe

niesłodzone 

15 wypestkowanych, świeżych daktyli 

2 płaskie łyżki budyniu waniliowego, u 

mnie bezglutenowy 

2 łyżki wiórków kokosowych; 

dodatkowo wiórki kokosowe/płatki 

kokosowe do obtoczenia kulek 

opcjonalnie wanilia i migdały, którymi 

nadziejemy kulki 

WYKONANIE: 

Do garnka wsypać odmierzoną, suchą komosę ryżową białą. Dodać całą puszkę mleka 

kokosowego, mleko roślinne, pokrojone na mniejsze kawałki daktyle, 2 łyżki wiórków 

kokosowych oraz wanilię. Wszystko porządnie wymieszać i zagotować, 

uważając, by zawartość garnka się nie przypaliła. Ogień zmniejszyć do minimum i 

gotować pod przykryciem, mieszając co jakiś czas. Nie musimy się przejmować, że komosa 

nie ugotuje się na sypko, całość i tak będzie blendowana na gładką masę. 

Gotować do momentu, aż komosa wchłonie większość płynów. Na koniec dodać dwie, 

płaskie łyżki budyniu waniliowego, porządnie wymieszać i odstawić pod przykryciem. Ja 

zostawiam masę na minimum 30 minut.  

Wstępnie przestudzoną komosę z dodatkami zblendować na gładką masę, ja użyłam do tego 

ręcznego blendera żyrafy. W trakcie blendowania dolałam nieco mleka, żeby masa łatwiej dała 

się zmiksować. 

Z masy formować kulki o dowolnej wielkości. Ja zrobiłam nieco większe niż sklepowe Rafaello.

Do każdej włożyłam dwa migdały, taka chrupiąca niespodzianka w środku to coś 

wspaniałego! Część kulek obtoczyłam w wiórkach kokosowych, część w prażonych płatkach 

kokosowych. Z podanych proporcji wyszło mi około 17 dużych kulek. 
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ciasteczka bananowe

     SKŁADNIKI: 

4 dojrzałe banany, u mnie średniej 

wielkości 

1 szklanka mąki owsianej 

bezglutenowej  

3/4 szklanki mąki kokosowej 

2 czubate łyżki mąki z tapioki (może być 

ziemniaczana, kukurydziana) 

1 czubata łyżka oleju kokosowego, który

rozpuszczamy w garnuszku 

10-15 daktyli świeżych 

2 łyżeczki sody oczyszczonej 

cynamon, kardamon/przyprawa do 

piernika 

wanilia 

migdały/orzechy włoskie do ozdoby 

Opcjonalnie przy 2 wersjach smakowych:

kakao 

wiórki kokosowe 

WYKONANIE: 
Zacznąć od rozgrzania piekarnika do około 200ºC oraz wyłożenia blachy arkuszem papieru do

pieczenia. Jeśli używasz suszonych daktyli, namocz je we wrzątku przynajmniej przez 15 

minut. 

Do jednej miski wrzuć banany, rozpuszczony olej kokosowy, sodę oczyszczoną, namoczone 

daktyle i przyprawy. Zblendować wszystko na gładką masę przy użyciu blendera ręcznego. W 

drugiej misce wymieszaj mąki, do których stopniowo dolewaj bananową mieszankę. Połączyć 

składniki bardzo dokładnie i koniecznie spróbować, czy masa jest wystarczająco słodka. W 

razie potrzeby można dolać również troszkę mleka, by ciasteczka nie wyszły za suche. 

Formować ciasteczka o dowolnym kształcie. Można ozdobić je migdałem, a do połowy masy 

dodać kakao, dzięki czemu otrzymamy dwa rodzaje smakowe ciach. Te z kakao posypałam 

wiórkami kokosowymi. 

Ciasteczka piec około 20-25 minut, uważając, by nie przypalić ich za mocno, szczególnie od 

spodu. 
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błyskawiczne pralinki z fasoli

     SKŁADNIKi: 

1 kartonik czerwonej fasoli, u mnie około

240 g 

1 średniej wielkości, dojrzały banan 

daktyle, najlepiej świeże, u mnie około 

125 g, 13 szt. 

3 czubate łyżki mąki kokosowej 

2 czubate łyżki kakao 

odrobina mleka/wody, u mnie 

migdałowe 

wanilia świeża lub aromat 

szczypta soli morskiej 

Opcjonalnie:

mak, kakao, sproszkowane masło 

orzechowe do obtoczenia i ozdoby 

pralinek 

WYKONANIE: 

Fasolę porządnie wypłukać, aż do momentu, kiedy w wodzie nie będą pojawiały się 

charakterystyczne bąbelki i szumowiny. To bardzo ważny krok, pozbywamy się soli i fasola 

traci swój charakterystyczny posmak. Można także użyć tej świeżej, własnoręcznie gotowanej! 

Do miski wrzucić fasolę, wypestkowane daktyle, dojrzałego banana, wanilię, szczyptę soli i 

dolać odrobinę mleka/wody. Zmiksować wszystko ręcznym blenderem na jak najgładszą 

masę. Dodać mąkę kokosową i kakao, a wszystko znów porządnie zblendować. Masa ma być 

zwarta, ale nie za sucha. W razie potrzeby dolać mleka lub dosypać mąki. Spróbować czy 

masa jest wystarczająco słodka, zawsze można dorzucić więcej daktyli lub dosłodzić ją 

syropem klonowym/daktylowym, cukrem kokosowym/słodzikiem, starając się nie dodawać 

białego cukru. 

Z masy formować pralinki o dowolnej wielkości. Gotowe kulki można obtoczyć wybranymi 

dodatkami, u mnie było to kakao, mak i sproszkowane masło orzechowe. Warto odstawić je na

kilka godzin do lodówki, najlepiej smakują schłodzone oraz kiedy lekko stwardnieją, choć ja nie

mogłam się powstrzymać i skusiłam się na nie zaraz po przygotowaniu! 
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kulki mocy z batatem

     SKŁADNIKi: 

1,5 szklanki ugotowanych i 

pokrojonych w kostkę batatów, u 

mnie 275 g

1 banan, około 150 g 

daktyle świeże  15 szt. 

płatki owsiane, u mnie bez glutenu, 

około 2 szklanki, 200 g 

migdały 1/2 szklanki, około 100 g 

1 łyżeczka sody oczyszczonej 

WYKONANIE: 

16

Piekarnik rozgrzać do temperatury około 190°C oraz przygotować blachę wyłożoną arkuszem 

papieru do pieczenia. 

W misce zblendować banana i ugotowane bataty na gładką masę. Dodać wypestkowane 

daktyle i sodę oczyszczoną oraz ponownie zmiksować masę. Dorzucić płatki owsiane i 

posiekane drobno migdały. Opcjonalnie dodać wanilię i coś słodkiego, u mnie była to łyżeczka

stewii. Jak napisałam wyżej, możesz także zwiększyć ilość daktyli. 

Wymieszać porządnie masę łyżką. Ja przerzuciłam się na mieszanie ręką. Zacząć lepić kulki 

wielkości orzecha włoskiego w skorupce. Nie za małe ani nie za duże, a zresztą, wszystko 

zależy od Twoich preferencji! Kulki piec przez około 20 minut. Sprawdzaj je podczas pieczenia 

i nie pozwól, by zbyt mocno się przypaliły, szczególnie od spodu. Jak wiadomo, każdy 

piekarnik działa nieco inaczej. 



ciasteczka z kuchennego recyklinu

     SKŁADNIKi: 

1/2 dużego, 

upieczonego/ugotowanego batata 

3/4 – 1 kubek ugotowanej kaszy 

jaglanej 

1 dojrzały banan 

8 świeżych daktyli 

2 i 1/2 szklanki poppingu z 

amarantusa (ewentualnie 

dmuchanego ryżu) 

płatki kokosowe/wiórki kokosowe 

orzechy, u mnie brazylijskie 

rodzynki 

WYKONANIE: 

Rozgrzać piekarnik do 200°C bez termoobiegu i przygotować blachę wyłożoną

papierem do pieczenia. 

Batata, banana, kaszę jaglaną, daktyle i cukier kokosowy zblendować na gładką masę, 

ja użyłam blendera ręcznego.  

Orzechy, płatki kokosowe i rodzynki posiekać na drobniejsze kawałeczki. Do masy 

dodać amarantus ekspandowany i posiekaną resztę składników. Wymieszać 

porządnie, najlepiej rączką! Uformować te malutkie cudeńka i wrzucić do piekarnika na

jakieś 20-30 minut! 

Pamiętaj, by dać ciachom przestygnąć. Wtedy zrobią się zwarte, choć nadal 

zachowają swoją delikatność! 
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domowe batoniki musli

     SKŁADNIKi: 

1 szklanka płatków owsianych 

bezglutenowych 

1 szklanka daktyli bez pestek, około 

20 sztuk  

1 szklanki orzechów laskowych 

(mogą być ziemne, nerkowce) 

1/2 szklanki migdałów  

1 szklanka wiórków kokosowych  

1 łyżka masła orzechowego  

1 miarka odżywki białkowej 

(opcjonalnie) 

cynamon 

mleko/woda 

WYKONANIE: 

Płatki owsiane podprażyć na suchej patelni, aż zaczną aromatycznie pachnieć. 

Uważać, żeby zbyt mocno ich nie przypalić. Orzechy laskowe i migdały posiekać na 

drobniejsze kawałki. Nie trzeba zrobić tego idealnie, nie wiem jak Ty, ale ja uwielbiam, 

kiedy większe kawałki orzechów chrupią mi między zębami.Jeśli używasz suszonych, 

twardszych daktyli, trzeba namoczyć je we wrzątku. Daktyle razem z masłem 

orzechowym, odżywką białkową oraz odrobiną mleka lub wody, zmiksować na gładką

masę (najlepiej użyć do tego blendera ręcznego, czyli żyrafy). Dolać tyle wody/mleka,

żeby masa dała się zblendować. Jeśli nie używasz odżywki białkowej, woda/mleko 

będą potrzebne w mniejszej ilości. 

Do masy dorzucić wszystkie suche składniki, czyli orzechy, migdały, prażone płatki 

owsiane, wiórki kokosowe i cynamon. Całość wymieszać do połączenia się 

wszystkich składników, najlepiej dłonią. Masę odstawić na minimum 15 minut, żeby 

płatki owsiane napęczniały.Całość przełożyć na wyłożoną papierem do pieczenia 

blachę i uformować duży prostokąt, wyrównując jego krawędzie. Wstawić do lodówki 

na minimum godzinę. Na koniec pokroić całość w prostokąty o dowolnej wielkości. 

Pokrojone batony można również upiec, będą wtedy bardziej chrupkie (około 15 

minut w 180°C). Robiłam obie wersje i chyba ta pieczona smakowała mi bardziej. 
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www.klaudiakoldras.pl

kontakt@klaudiakoldras.pl

@klaudiakoldras.pl

A na koniec...
Mam nadzieję, że do tego e-booka, zajrzysz jeszcze nie raz. 

A może wydrukujesz, położysz na kuchennej półce i 

wrócisz, kiedy w głowie zabraknie pomysłów na zdrową 

słodkość? Chciałabym, żeby moje wskazówki i przepisy, 

były dla Ciebie jedynie inspiracją do rozpoczęcia własnej 

przygody w kuchni. Uwierz mi, zdrowe desery są naprawdę 

super i wcale nie muszą być wyrzeczeniem! Pamiętaj, że 

zawsze możesz się ze mną skontaktować, służę pomocą!

@klaudiakoldras.blogosobisty


