
      
ПредизвикателстПредизвикателстПредизвикателст   
во "Без захарниво "Без захарниво "Без захарни   

изделия"изделия"изделия" ЛЕСНИ КУРАБИЙКИ С 4 
СЪСТАВКИ

2 узрели банани
1 ½ ч.ч. овесени ядки
¼ ч.ч. капки черен шоколад
2 с.л. фъстъчено масло

     Продукти за около 15 курабийки:

Пуснете фурната да загрее на 180 градуса.
 Намачкайте обелените банани с вилица. Добавете другите 
съставки и разбъркайте до хомогенна смес.
Постелете тава с хартия за печене.
С помощта на лъжица разпределете сместа на равномерни 
кръгчета.
Печете 15 минути на 180 градуса.
Извадете тавата от фурната. Оставете ги да изстинат и се 
насладете с мярка. :)

    Начин на приготвяне:
1.
2.

3.
4.

5.
6.

 



ШОКОЛАДОВО КРЕМЧЕ С 
АВОКАДО И БАНАН

2 банана
1 узряло авокадо
3ч.л сурово какао
½ ч.л канела
¼ ч.л. куркума на прах
¼ ч.л джинджифил на прах
1 ч.л мака
100 мл. кокосово мляко друго 
ядково мляко или 40 гр. 
предварително накиснати от 
вечерта ядки (кашу, бадеми, орехи,
или лешници)
годжи бери за поръсване или 
кокосови стърготини.

     Продукти за 2 порции

 

      ПредизвикателствоПредизвикателствоПредизвикателство   
"Без захарни"Без захарни"Без захарни   

изделия"изделия"изделия"

 Ако използвате ядки, изплакнете ги и ги разбийте на висока 
скорост в блендера заедно със 100 мл. вода и прахообразните 
съставки.
 Ако използвате мляко, разбийте го в блендера заедно с 
прахообразните съставки.
 Добавете изчистеното авокадо и банани и разбийте отново до 
гладко кремче.
 Сипете в купички и поръсете по желание с годжи бери или 
кокосови стърготини.

    Начин на приготвяне:
1.

2.

3.

4.



ЛЕШНИКОВ ТЕЧЕН 
ШОКОЛАД

300 г лешников тахан 
 150 г копринено тофу 
 20 г какао на прах 
 1 с.л. агаве 

     Продукти:

 

      
ПредизвикателстПредизвикателстПредизвикателст   
во "Без захарниво "Без захарниво "Без захарни   

изделия"изделия"изделия"

    Начин на приготвяне:
Всички съставки се разбъркват в блендер или с помощта на 
миксер. Целта е да се получи фина и хомогенна паста. Ако е нужно 
добавете и малко вода за по-течна и лека консистенция на 
шоколада.

Рецептата е от zoya.bg

 



СУРОВИ БОНБОНИ С 
ФУРМИ

16 меки фурми без костилки
30 гр. слънчогледови семки
50 гр. сурови орехи
50 гр. сурови бадеми
80 гр. бадемово масло
30 гр. кокосови стърготини
40 гр. черен шоколад - разтопен

     Продукти за 15 бонбона:

      
ПредизвикателствПредизвикателствПредизвикателств   

о "Без захарнио "Без захарнио "Без захарни   
изделия"изделия"изделия"

    Начин на приготвяне:
1. Сложете семките, бадемите и орехите в кухненски робот или 
чопър и пасирайте за 1-2 минути. 
2. Ако има място сложете кокосовите стърготини и фурмите и 
разбийте отново, за да стане хомогенна смес.
3. Ако ползвате чопър сложете смлените ядки и семена в купа и 
отделно разбийте фурмите. Може да се ползва и паста от фурми.
4. Разбъркайте добре смлените съставки и оформете бонбони с 
ръце.
5. Топнете част от бонбона в разтопения черен шоколад и в 
кокосови стърготини.
6. Сложете в хладилник да стегнат поне 2 часа.

 



КРЕМЧЕ С ТИКВА И 
АВОКАДО

1 чаша печена тиква
1 авокадо
50 мл. кокосово мляко
1/2 с.л. сурово какао по желание
2 с.л. растителен протеин
1 с.л. сусамов тахан
щипка канела, джинджифил,

за поръсване: кокосови стърготини,
нар, годжи бери

     Продукти за 2 порции

индийско орехче

 

      ПредизвикателствоПредизвикателствоПредизвикателство   
"Без захарни"Без захарни"Без захарни   

изделия"изделия"изделия"

 Сложете съставките в блендер и разбийте до гладка смес.
Сипете в купички и гарнирайте по желание

    Начин на приготвяне:
1.
2.

 



      
ПредизвикателстПредизвикателстПредизвикателст   
во "Без захарниво "Без захарниво "Без захарни   

изделия"изделия"изделия"

СУРОВА ШОКОЛАДОВА 
ТОРТА С МАЛИНИ

100 г орехи 
90 г фурми без костилка (9 броя) 
20 г какао на прах 
30 мл вода 
15 мл разтопено кокосово масло 
щипка сол 

400 мл пълномаслено кокосово мляко 
200 г черен шоколад (70% какао) 
130 г фурми без костилка (16 броя) 
250 г кашу (предварително го 
накиснете) 
100 мл разтопено кокосово масло 
щипка сол 

малини, други плодове, стърготини 
черен шоколад

     Продукти:
   За блата 

    За шоколадовия крем:

За декорация:

Накиснете кашуто във вода за няколко часа. 
Сложете орехите и фурмите в кухненски робот. Смелете ги, 
докато се получат фини трохи. Прибавете водата (със стайна 
температура или леко топла) и разтопеното кокосово масло. 
Пуснете отново робота за няколко секунди, докато се формира
лепкаво тесто.

    Начин на приготвяне:
1.
2.

                                               ... продължава на следващата страница



   3. Върху подходящ поднос или чиния поставете регулируем ринг 
за торта и разпределете блата равномерно. Може да използвате 
лъжица, защото тестото е лепкаво. Приберете в хладилник.
  4. Начупете шоколада в огнеопорна купа и добавете кокосовото 
мляко. Сложете купата на водна баня. Периодично разбърквайте, 
докато шоколада се разтопи изцяло и се смеси с млякото.
   5. Изхвърлете водата, в която е било накиснато кашуто. Измийте го 
и го отцедете.
   6. Сложете кашуто в купата на блендера. Прибавете шоколадовото 
мляко, фурмите, разтопеното кокосово масло и малка щипка сол. 
Блендирайте всичко, докато получите хомогенен крем. Гъстотата му 
е подобна на боза.
   7. Извадете блата от хладилника. Внимателно изсипете 
шоколадовия крем. Може да го изсипете на две части и да сложите 
малини между двете.
   8. Приберете тортата в хладилника. Изчакайте 5-6 часа, за да 
стегне. Внимателно отстранете ринга. Декорирайте по желание.
 
 
Рецептата е от Станка Стоянова от Know how to cook.

https://know-how-to-cook.com/2018/11/dvoino-shokoladova-torta-malini.html

