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ŻYCIE BEZ
GLUTENU TEŻ
JEST SŁODKIE

Słodkości bezglutenowe to pierwszy eBook

stworzony nie tylko dla osób na diecie

bezglutenowej, ale też dla lubiących

eksperymentować w kuchni i poznawać nowe

smaki.

Dieta bezglutenowa wcale nie stwarza

ograniczeń, wymaga tylko zmiany naszych

nawyków żywieniowych i zamiany produktów

zbożowych na bezglutenowe.

Zmieniając swoją kuchnię, zmieniłam również

swoje podejście do spożywania wartościowych

posiłków. Zwracam dużą uwagę na jakość

kupowanych produktów, ich skład, a także

zawartość cukru. 

W moich przepisach znajdziecie najczęściej

zamienniki cukru  np. ksylitol, syrop z agawy,

cukier z agawy, cukier kokosowy. Zachęcam Was

również do zamiany białego cukru na jego

zdrowszy odpowiednik. 

Ciasta i ciasteczka to coś, co każdy z nas lubi,

chociażby od czasu do czasu do kawy czy od

Święta. Wersje bezglutenowe właściwie niczym się

nie różnią, a w niektórych przypadkach wychodzą

nawet smaczniejsze niż z mąki pszennej.

Zachęcam Was do wypróbowania przepisów  i

nawet jeśli nie stosujecie  rygorystycznej diety BG

- do zamiany od czasu do czasu mąki pszennej

na  inne np. kokosową, kasztanową, ryżową,

gotowe mieszanki BG, a przekonacie się jak

smaczne mogą być wypieki.

LADY HASHI

Pojawiająca się w przepisach mieszanka BG -

najlepiej do ciast i ciasteczek sprawdza się

mieszanka przeznaczona właśnie do ich

wypieków.

Cukier z agawy, kokosowy, ksylitol i inne

pojawiające się w przepisach, możecie

zamienić na  cukier ( chociaż zachęcam do

używania takich  składników jakie są w

przepisie ).

Podana temperatura i czas pieczenia

dotyczy piekarnika bez termoobiegu.

Kilka informacji:

1.

2.

3.

Przepisy pochodzą z bloga ladyhashi.pl , gdzie

znajdziecie więcej inspiracji.

Zapraszam również na IG i FB.

 

Instagram: 

 https://www.instagram.com/ladyhashii/

 

Facebook:

https://www.facebook.com/ladyhashi/

 

Blog: 

https://ladyhashi.pl/

 

KONTAKT

hashimotkabezglutenu@wp.pl

https://www.instagram.com/ladyhashii/
https://www.facebook.com/ladyhashi/
https://ladyhashi.pl/


SERNIK KAJMAKOWY
O SMAKU TIRAMISU
NA CZEKOLADOWYM
KRUCHYM SPODZIE

SKŁADNIKI NA TORTOWNICĘ O ŚREDNICY
OK. 18CM

Spód:
 1 szklanka mąki BG(mieszanki do ciast)
 pół kostki masła
 1 łyżka gorzkiego kakao
 2 żółtka
 1 płaska łyżka cukru pudru
 1 łyżeczka proszku do pieczenia
Masa serowa:
 400g twarogu sernikowego nie słodzonego
 3/4 puszki masy kajmakowej o smaku
tiramisu
 40g masła miękkiego
 2 jajka
 2 łyżeczki cukru waniliowego
Polewa:
 1/4 puszki masy kajmakowej o smaku
tiramisu
 10g mleka
 szczypta soli, orzechy do dekoracji
 

LADYHASHI.PL

„IDEALNE CIASTO NA
WSZYSTKIE

OKAZJE”

Składniki na ciasto zagniatamy dokładnie,
zawijamy w folię aluminiową i wstawiamy
na 30 minut do lodówki. Następnie
wylepiamy nim foremkę tortownicy
wyłożoną na spodzie papierem
pergaminowym.
 Pieczemy 10 minut w 180 stopniach, a
następnie studzimy.

Masło miksujemy, dodajemy jajka jedno po
drugim oraz po łyżce masy serowej – dobrze
miksujemy. Następnie dodajemy po łyżce
masy kajmakowej i cukier waniliowy. Masa
musi stać się puszysta. Wylewamy ja na
spód ciasta i ponownie pieczemy na drugim
od dołu poziomie w piekarniku w
temperaturze 170 stopni bez termoobiegu
przez 70 minut. Jeśli zauważycie, że ser
zacznie za szybko się przypiekać-przykryjcie
folią aluminiową. Po tym czasie wyłączyć
piekarnik, ale nie otwierać przez godzinę.
 
Następnie ciasto musi wystygnąć i
polewamy je polewą: składniki na polewę
lekko należy podgrzać ciągle mieszając, aby
stała się płynna. Wstawiamy do lodówki
najlepiej na całą noc oraz dekorujemy
orzechami.

 
„SEKRET TKWI W

KAJMAKU”

STRONA 1



MEGA CZEKOLADOWE I
KRUCHE CIASTECZKA
BEZGLUTENOWE

SKŁADNIKI

 120g masła
 1/2 łyżeczki sodki
 150g mąki ( 60g ryżowej, 60g kasztanowej,      
 30g żołędziowej )
 6 kostek gorzkiej czekolady 80%
 1 żółtko
 1 łyżka czubata cukru kokosowego
 1 łyżka cukru z agawy
 duża szczypta soli

LADYHASHI.PL

„DO KAWY, 
DO PRACY,

 DO SZKOŁY, 
DLA GOŚCI...”

Masło powinno być w temperaturze
pokojowej. Ucieramy mikserem, aż do
tzw. “białości”. Dodajemy żółtko, cukier
z agawy i kokosowy i mieszamy
dokładnie dalej. 

Z mąką należy wymieszać sodkę i
szczyptę soli i dodajemy do utartego
masła, składniki muszą się dobrze ze
sobą połączyć, aby powstała plastyczna
masa.

Czekoladę kroimy na drobne kawałki i
mieszamy łyżką z masą. Z ciasta
formujemy ok. 5 kulek i spłaszczamy na
grubość ok.0,5 cm.

Pieczemy w piekarniku nagrzanym do
190stopni przez 8-10 minut.

 
„CZEKOLADA

POPRAWI NAM
NASTRÓJ...”

STRONA 2



BANANOWIEC KAWOWY
BEZGLUTENOWY

SKŁADNIKI

4 jajka
 1 i 3/4 mieszanki BG do ciast
 1 łyżeczka proszku do pieczenia
 1 łyżeczka sody
 150g masła roztopionego
 3 banany
 1/2 szklanki cukru trzcinowego
 1 espresso
 3/4 tabliczki pokruszonej gorzkiej czekolady
 gotowa polewa karmelowa lub inna, którą
lubicie

LADYHASHI.PL

„TO CIASTO
ZYSKAŁO

SZCZEGÓLNĄ
POPULARNOŚĆ

NA BLOGU”

Żółtka ucieramy z cukrem, dodajemy
mąkę, proszek, sodkę, zimne
espresso i roztopione masło i
mieszamy. 

Następnie dodajemy zblendowane
banany i pokruszoną czekoladę,
dobrze ze sobą łączymy, a na koniec
dodajemy ubitą pianę z białek i
delikatnie mieszamy. 

Ciasto pieczemy w 180 stopniach ok.
40 minut. 
Po wystudzeniu polewamy polewą .

 
„BANANY I
KAWA...TO

POŁĄCZENIE
JEST IDEALNE”

STRONA 3



KRUCHE CIASTECZKA
CYTRYNOWE Z
MARMOLADĄ

SKŁADNIKI

1/2 szklanki mąki ryżowej,
odrobinę mniej niż 1/2 szklanki mąki
ziemniaczanej
1 łyżka mąki kukurydzianej
( wersja glutenowa to 1 szklanka mąki
pszennej + 1 łyżka mąki ziemniaczanej )
 100g masła
 2 żółtka
 3 łyżki ksylitolu
 1 łyżka soku z cytryny
 1 łyżka startej skórki z cytryny
 1 łyżeczka cukru waniliowego z nutą cytryny
 1/2 łyżeczki sody 
 marmolada

LADYHASHI.PL

„PIĘKNIE SIĘ
PREZENTUJĄ I TAK
SAMO SMAKUJĄ”

Masło w temperaturze pokojowej
ucieramy do tzw. “białości”.
Dodajemy po kolei same żółtka,
ksylitol i dalej ucierając po łyżce
mąki, sodki, sok z cytryny, skórkę i
dobrze ze sobą łączymy.

 Tak utarte ciasto będzie gęste,
jednak wyciskamy je na blaszkę
wyłożoną pergaminem przy
pomocy rękawa cukierniczego z
grubą końcówką.

Na środek ciasteczek w kształcie
kółek o średnicy ok. 4 cm również
przy pomocy rękawa, wyciskamy
marmoladę.

Ciasteczka pieczemy w 180
stopniach przez 13-15 minut.

 
„WRACAMY DO

SMAKÓW
DZIECIŃSTWA"
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BABKA CZEKOLADOWA Z
KASZĄ GRYCZANĄ I
BRZOSKWINIAMI

SKŁADNIKI 

 5 jajek
 180g suchej kaszy gryczanej
 120g mąki BG 
 50g gorzkiego kakao
 180g masła
 160g ksylitolu/lub cukru
 1,5 drobno pokrojonej brzoskwini z puszki
 2 łyżeczki proszku do pieczenia
 2 łyżeczki cukru waniliowego

Do dekoracji:
 1 gotowa polewa czekoladowa
 4 łyżki płatków migdałowych
 2 łyżki skórki z pomarańczy

LADYHASHI.PL

„KASZA
GRYCZANA...
NIE TYLKO DO

OBIADU”

Kaszę gotujemy w ok. 350ml wody, aż do
wsiąknięcia wody i odstawiamy do
wystudzenia, a następnie blendujemy
dokładnie.

Masło należy roztopić i dodać gorzkie
kakao, a następnie wymieszać.

Jajka ubijamy do białości z cukrem i
dodajemy wystudzoną masę z kakao, a
następnie mąkę, proszek do pieczenia,
cukier waniliowy, zblendowaną kaszę i
dobrze mieszamy. Dodajemy pokrojoną
drobno i odsączoną z syropu brzoskwinię,
mieszamy łyżką i wylewamy do foremki
na babkę. Pieczemy w 190 stopniach
przez ok. 40 minut ( do tzw. suchego
patyczka ).

Dekorujemy polewą czekoladową,
płatkami migdałów i skórką pomarańczy.

 
„TĄ WERSJĄ

ZASKOCZYCIE
KAŻDEGO”

STRONA 5



CIASTECZKA KRUCHE -
MACZKI ORZECHOWE

SKŁADNIKI

250g masła
60g cukru z agawy ( lub ksylitol )
340g mąki BG do ciast 
70g orzeszków pini ( lub innych - jeśli są
duże, należy je posiekać )
60g suchego maku
1 łyżeczka sody oczyszczonej

LADYHASHI.PL

„MACZKI
POKOCHALI

WSZYSCY, KTÓRZY
JE SPRÓBOWALI”

Masło musi być miękkie – ubijamy je
przy pomocy miksera dodając po kilu
minutach cukier z agawy. Nie
przerywając miksowania dodajemy
mąkę z sodką, a następnie mak i
dobrze mieszamy. Następnie przy
pomocy już łyżki mieszamy razem z
orzeszkami pini.

Z gotowego ciasta należy
przygotować kulki wielkości orzecha
włoskiego, spłaszczyć ręką i ułożyć
na blaszce wyłożonej pergaminem.
Ciasteczka można udekorować
dodatkowo orzechami na wierzchu, a
wzorek nadałam przy pomocy
widelca-lekko dociskając w kilku
miejscach na każdym ciasteczku.

Pieczemy w 180 stopniach bez
termoobiegu przez 18-22 minuty. Po
wyjęciu ciasteczka należy całkowicie
wystudzić.

 
„PYSZNE,

CHRUPIĄCE,
WCIĄGAJĄCE...”

STRONA 6



SERNIK DYNIOWY NA
ZIMNO

SKŁADNIKI na tortownicę o średnicy
ok.18cm

 100g BG herbatników ( lub innych )
 2 czubate łyżki gorzkiego kakao
 70g roztopionego masła 
 300g pulpy z dyni
 500g twarogu sernikowego mielonego
 2 łyżki syropu daktylowego
 1 galaretka pomarańczowa+280ml wrzącej
wody+3 łyżki żelatyny ( jeśli ser i pulpa są
gęste    możecie dać 2 łyżki żelatyny)
duża szczypta kurkumy
 1 łyżeczka cukru waniliowego

LADYHASHI.PL

„DYNIOWE
SZALEŃSTWO
NA SŁODKO”

Herbatniki z  kakao rozkruszamy przy
pomocy blendera, dodając roztopione
masło. Wykładamy nimi dno
tortownicy, zostawiając ok. 2-3 łyżek do
dekoracji. Wstawiamy do lodówki na
ok. godzinę.

Ser, pulpę dyniową, cukier waniliowy,
syrop daktylowy, kurkumę – dobrze ze
sobą mieszamy dodając przestudzoną
już roztopioną galaretkę z żelatyną.
Odstawiamy do lekkiego tężenia.

Masę serową umieszczamy na
herbatnikach i odstawiamy najlepiej na
całą noc do schłodzenia.

Udekorowałam pozostałą kruszonką z
herbatników i chrupiącymi
czekoladowymi kulkami.

 
„STOI I KUSI...”

STRONA 7



PIERNIKI Z NADZIENIEM Z
POWIDEŁ ŚLIWKOWYCH
W POLEWIE
CZEKOLADOWEJ

SKŁADNIKI ( OK. 50 SZTUK )

480g mąki bezglutenowej do ciast
 70g cukru trzcinowego lub ksylitolu
 1 całe jajko+1 żółtko
 150g miodu
 120ml mleka 
 100g masła 
 2 łyżeczki przyprawy piernikowej
 1 łyżeczka cynamonu
 1/3 łyżeczki kardamonu
 1 czubata łyżeczka sody

 Dodatkowo:
 powidła śliwkowe oraz gotowa polewa
czekoladowa ( na taką ilość minimum 2
sztuki ) lub cukier puder.

LADYHASHI.PL

„PO PROSTU
ROZPŁYWAJĄ SIĘ

W USTACH”

Miód z masłem i cukrem
podgrzewamy do roztopienia i
odstawiamy do przestygnięcia
dodając przyprawy, mleko i sodę.
Płynną mieszankę wlewamy do mąk,
dodajemy jajka i i dobrze wyrabiamy.
Formujemy z ciasta kulkę i wkładamy
na kila godzin do lodówki.
 
Po wyjęciu dzielimy na kilka części,
każdą z nich trzeba rozwałkować (
podsypujcie dobrze mąką, żeby nie
przywierały )na grubość ok. 4mm i
wycinamy kółka – wielkość zależy od
Was, moje miały ok. 6cm średnicy.

Na środku jednego kółka kładziemy
powidła, przykrywamy drugą częścią i
delikatnie tylko po bokach sklejamy.
Pieczemy w 175 stopniach 13-14 minut.
Po wyjęciu muszą dobrze przestygnąć.
Roztapiamy polewę czekoladową i
każdy pierniczek zanurzamy i po
wyjęciu okładamy na kratce do
ocieknięcia.

Pierniki zachowują świeżość przez
kilka dni. Pamiętajcie zamknąć je
najlepiej w szczelnym słoiku:)

 
„MIĘCIUTKIE Z
NADZIENIEM”

STRONA 8



CIASTO MARCHEWKOWE
Z KRUSZONKĄ I
MIGDAŁAMI

SKŁADNIKI NA TORTOWNICE O ŚREDNCY
OK. 24-25CM

2 szklanki mieszanki bezglutenowej 
2 czubate szklaki startej marchewki
 1 szklanka oleju
 4 jajka
 1/3 szklanki cukru kokosowego
 2 łyżki miodu płynnego
 2 łyżeczki cynamony
 1/2 łyżeczki kardamonu
 1/2 łyżeczki przyprawy do piernika
 2 łyżeczki sody
 1 łyżeczka proszku do pieczenia

 Kruszonka:
 2 łyżki masła
 4 łyżki mąki ryżowej
 2 łyżki mieszanki bezglutenowej
 2 łyżeczki cukru kokosowego
 1/2 łyżeczki cynamonu
do posypania 8 łyżek płatków migdałowych

LADYHASHI.PL

„PIĘKNIE SIĘ
PREZENTUJE”

Suche składniki ciasta łączymy ze sobą. 
Jajka ubijamy z cukrem kokosowym i powoli
dodajemy suche składniki mieszając
delikatnie łyżką. 
Na koniec dodajemy marchewkę i miód.

Ciasto wykładamy na tortownicę wyłożoną
pergaminem i posypujemy kruszonką
(uwaga! podczas robienia kruszonki
zwróćcie uwagę, aby wyszła mocno sypka, a
więc dodajcie mąki jeśli jest zbyt zbita lub
masła jeśli za bardzo sucha ). 

Na kruszonkę układamy płatki migdałowe i
ciasto wkładamy do piekarnika na ok. 50
minut nagrzanego do 160-170 stopni.
Pieczemy do tzw. suchego patyczka.

 
„IDEALNE CIASTO

MARCHEWKOWE ”

STRONA 9



CIASTECZKA KRUCHE Z
SERA BIAŁEGO

SKŁADNIKI ( ok. 40 ciasteczek )

100g sera białego półtłustego
 50g masła, pokrojonego na kawałki
 30ml mleka
 1 jajko
 80g oleju
 80g cukru lub ksylitolu
 2 łyżeczki cukru wanilinowego
400g mąki ( do wyboru BG mieszanka,
pszenna )
 2 łyżeczki proszku do pieczenia
 szczypta soli
 do dekoracji: kolorowe polewy, posypki,
cukier puder

LADYHASHI.PL

„PYSZNE, SEROWE
CUDEŃKA”

Miękkie masło ucieramy dobrze,
dodajemy cukier lub ksylitol, cukier
wanilinowy oraz jajko.

Ucieramy jeszcze przez chwilę dodając
po kawałku sera białego i oleju.
Wlewamy mleko, dodajemy mąkę z
proszkiem do pieczenia i szczyptą soli.
Ciasto wyjmujemy na blat, chwile
wyrabiamy, zawijamy w folię i wkładamy
do lodówki na 30 minut.

Następnie urywamy po kawałku i
wałkujemy na grubość ok 1-1,5cm i
wycinamy dowolną foremką.

Pieczemy w 200 stopniach 10-12 minut.

Ciasteczka nie mogą za bardzo się spiec.
Lepiej, żeby były jasne. Dobrze studzimy
i dekorujemy polewą i posypkami lub
cukrem pudrem.

„OD WASZEJ
FANTAZJI ZALEŻY,
JAKI PRZYBIORĄ

KSZTAŁT”

STRONA 10


