
 

Dietetyczny tort kakaowy z ryżu i

soczewicy :) 

Zdrowie na języku  

Polecane na: ciasta    

 

  Warto wiedzieć:

 

 120 min  łatwy  12 porcji

 

  Składniki:

 

Ryż brązowy - 100 g

 

Soczewica zielona - 200 g

 

Jajka - 2 szt.

 

Soda oczyszczona - 1 łyżeczka

 

Miód gryczany - 100 g

 

Banan (już bez skórki) - 110 g

 

Jabłka (już obrane, oczyszczone) -

190 g

 

Zmielone orzechy ziemne - 50 g

 

Olej rzepakowy - 4 łyżka

 

Kakao - 2 łyżka

 

 

MASA BUDYNIOWA - 

 

mleko - 400 ml

 

budyń śmietankowy - 1

opakowanie

 

Stewia/słodzik/cukier - do smaku

 

RÓŻYCZKI: - 

 

Rwaróg - 100 g

 

Jogurt naturalny - 1 łyżka

 

Aromat waniliowy - kilka kropel

 

Coś do posłodzenia - 

 

Truskawki - 250 g

 

  Dodatkowe info:

 

Tort jest przesmaczny! Słodki, delikatny, kompletnie nie czuć, że jest

wykonany z ryżu i soczewicy :)

 

  Sposób przygotowania:

 

 KROK 1: CIASTO: Ryż, soczewicę płuczemy,

zalewamy wrzątkiem z odrobiną soli. Soczewicę

gotujemy ok. 25 minutach, ryż ok. 35 minutach.

Studzimy oba. Banana i jabłka z miodem

blendujemy na mus. Blendujemy orzechy.

Ostudzoną soczewicę i ryż również blendujemy

na średnio gładką masę. Dodajemy wszystkie

pozostałe składniki i blendujemy, do uzyskania

jednolitej konsystencji.

 KROK 2: Tortownicę wykładamy papierem do pieczenia. Piekarnik mocno nagrzewamy w 180*,

gdzie ciasto będziemy piekli 45 minut.

Po wyciągnięciu maksymalnie ostudzić.

 KROK 3: MASA BUDYNIOWA: Gotujemy budyń według przepisu na opakowaniu.

 KROK 4: RÓŻYCZKI: Wszystkie składniki blendujemy na gładką masę.
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 KROK 5: Połowę truskawek kroimy w talarki (potem ułożymy je na masie budyniowej), pozostała

część posłuży nam do przyozdobienia wierzchu.

 KROK 6: Kiedy ciasto całkowicie wystygło, przekrajmy go na dwa blaty. Uwaga! Ciasto jest

niezwykle delikatne i może się ukruszyć. Podchodzić do tego etapu ostrożnie :D Jeden blat

smarujemy masą budyniową, następnie układamy talarki truskawek i przykładamy drugą częścią

ciasta. Na wierzchu tworzymy dekorację z waniliowego twarożku i truskawek. Smacznego :)
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