
D E S E R Y ,  CIASTKA i INNE SŁODYCZE 
 

 
 
 

Szarlotka szybka i prosta w wykonaniu 
Szarlotka składa się z niewielu składników, jest łatwa w przygotowaniu i pyszna w 
smaku! 
 
Składniki: 
 
Spód do ciasta: 

 1 i 1/2 szklanki nasion słonecznika 

 3/4 szklanki rodzynek 

 1 łyżka stołowa mąki karobowej 
 
Nadzienie: 

 5-6 średnich jabłek, obranych i wydrążonych (ja używam zielonych jabłek) 

 3/4 szklanki surowego, niefiltrowanego miodu (najlepiej z pyłkiem kwiatowym) 

 1 łyżka stołowa cynamonu 

 sok z 1/2 cytryny 

 płatki kokosowe 

 szczypta zmielonych goździków (niekoniecznie) 

 1 sezonowy owoc (kiwi, banan lub inne) 
 
 
Sposób wykonania: 



1. Aby przygotować podstawę do ciasta, umieść ziarna słonecznika, rodzynki i 
mąkę karobową w robocie kuchennym i miksuj, aż masa będzie drobno 
zmielona i zwarta. 

2. Wyłóż masę na formę. 
3. Posiekaj jabłka na drobne kawałki w robocie kuchennym. (Nie miksuj za długo, 

by nie zamienić jabłek w jabłkowy sos!) 
4. W misce wymieszaj posiekane jabłka, cynamon, sok z cytryny, miód i szczyptę 

zmielonych goździków. 
5. Nałóż powstałą mieszankę na podstawę do ciasta. Pozostałym "sokiem" 

spryskaj ciasto przed podaniem. Wyjmuj za pomocą łopatki. 
6. Posyp ciasto płatkami kokosowymi. 
7. Pokrój sezonowy owoc na cienkie plasterki i połóż na górę, na środku ciasta. 
8. Najlepiej pozostawić szarlotkę w lodówce na jedną godzinę, aby ciasto stężało.  

 
 
 

Placek truskawkowo-bananowy 
 
Składniki: 

 1-1,5 szklanki namoczonych migdałów 

 0,5 szklanki daktyli 

 1 łyżeczka cynamonu 

 0,5 łyżeczki gałki muszkatołowej 

 0,25 szklanki soku pomarańczowego 

 1,5 kwarty (ok. 1,5 l) truskawek 

 4 banany 

 0,125 szklanki świeżego poszatkowanego kokosa 
 
 
Sposób wykonania: 

1. Zamróź 1 kwartę (ok. 1 litra) truskawek i 2 banany 
2. Zmiksuj migdały, daktyle, cynamon, gałkę muszkatołową i sok pomarańczowy 

w robocie kuchennym. 
3. Uformuj podstawę do ciasta ze zmiksowanej masy i umieść w 9-cio calowej (23 

cm) formie 
4. Zmiksuj zamrożone owoce do konsystencji sorbetu w sokowirówce, używając 

gładkiego ostrza. 
5. Pokrój w plasterki pozostałe truskawki i banany. 
6. Nałóż na podstawę do ciasta sorbet i plasterki owoców. Udekoruj kokosem. 

 
Uwagi dotyczące przepisu: 
W punkcie 4. można użyć miksera zamiast sokowirówki. Pozwól owocom odtajać 
przed zmiksowaniem. 
 
 
 

Spód do placka Catherine Ryans 
 
Składniki: 
1 szklanka wydrążonych daktyli 



2 szklanki mieszanki orzeszków pekan, pistacjowych i migdałów  
1 szklanka migdałów 
2 łyżki stołowe soku pomarańczowego 
 
Sposób wykonania: 
Zmiel szklankę migdałów (inne orzechy są zbyt oleiste) w czystym, suchym robocie 
kuchennym aż do uzyskania drobnego proszku. Przestań mielić, zanim migdały 
zaczną zamieniać się w masło. Wyjmij. 
 
Wsyp do robota 2 szklanki mieszanki orzechowej. Miel na drobno aż do momentu, 
gdy trochę masła orzechowego zacznie przyklejać się do ścianek.  
 
Dodaj daktyle i miksuj długo. Mieszanka zacznie się zbrylać, gdyż olej zacznie 
wypływać z orzechów. 
 
Na koniec, nie przerywając miksowania, dodaj soku pomarańczowego. Mieszanka 
uformuje się w jedną zbitą masę. 
 
Umieść odłożone zmielone migdały w sitku i posyp na papier woskowany. 
 
Nałóż masę orzechowo-daktylową na środek. Spłaszcz. Posyp na górę proszkiem 
migdałowym. 
 
Połóż na górę kolejną kartkę papieru woskowanego. Rozwałkuj wałkiem do ciasta na 
wielkość formy. Zdejmij papier woskowany z wierzchu ciasta. 
 
Posyp formę proszkiem migdałowym. Odwróć ciasto i włóż do formy. Zdejmij 
pozostały papier. Delikatnie wciśnij ciasto do formy, odcinając nadmiar. Posyp 
obrzeże ciasta resztką zmielonych migdałów. 
 
Nałóż na górę surową mieszankę: jabłka, maliny, dynię, banany, karob, limony, itd. 
 
Do zmielenia orzechów można użyć młynka do kawy/ orzechów. Do przygotowania 
pozostałych składników można użyć sokowirówki, jeśli nie mamy robota kuchennego, 
ale nadzienie nie będzie wówczas tak jednolite. 
 
Spróbuj dodać karob wcześniej dla odmiany. Możesz także kulki masy o wielkości 
łyżki umieścić w zamrażarce, aby otrzymać cukierki. 
 
 
 

Ciasto marchwiowo-owocowe 
  
Ciasto: 
1 szklanka suszonych fig, namoczonych 
1 szklanka rodzynek, namoczonych 
1/2 szklanki wydrążonych daktyli 
4 szklanki potartej marchewki 
3 szklanki namoczonych orzechów (włoskich, nerkowców lub migdałów) 
po 1/2 łyżeczki: imbiru, goździków i kardamonu 
 



Przybranie: 
1/2 szklanki daktyli 
1/2 szklanki nerkowców 
1/2 szklanki wody z moczenia  
 
Namocz figi, rodzynki i daktyle w 3 i 1/2 szklance wody na 1 godzinę, wody nie 
wylewaj. Namocz orzechy w 5 szklankach wody na 8-12 godzin.  
 
Odsącz, przepłucz i odsącz ponownie orzechy. Umieść je w robocie kuchennym i 
miksuj na drobno. Przełóż do dużej miski. Następnie umieść w robocie figi, rodzynki, 
daktyle i przyprawy i miksuj aż do uzyskania gładkiej masy. Wlej masę do misy z 
orzechami. Wymieszaj dobrze. 
 
Dodaj starte marchewki i dokładnie wymieszaj. Uformuj ciasto. 
 
Zmiksuj daktyle, orzechy nerkowca i wodę z moczenia na gładką masę. Rozsmaruj na 
wierzchu ciasta. 
 
 
 

Ciasto-marzenie z młodego kokosu 
 
Podstawa do ciasta: 

 1 szklanka surowych, niemoczonych orzechów włoskich 

 1/2 szklanki twoich ulubionych, wydrążonych daktyli 

 1/4 szklanki mleka ze świeżego kokosu 

 4 łyżki surowej mąki karobowej 
 
1. Zmiksuj orzechy i daktyle w robocie kuchennym na jednolitą masę. 
2. Dodaj karob i mleko kokosowe i zmiksuj razem. 
3. Rozprowadź 1 warstwę ciasta na talerzu. 
4. Umieść na górze pokrojone na plasterki owoce. 
5. Rozsmaruj drugą warstwę ciasta na górze. 
 
 
Lukier: 

 1 szklanka miąższu ze świeżego kokosu 

 woda (tyle, aby masa była gęsta) 

 1 łyżka miodu 
 
1. Zmiksuj wszystkie składniki w mikserze. 
2. Rozsmaruj lukier na cieście. 
3. Udekoruj plasterkami owoców i orzechami. 
 
 
 

Placek Grega - rozkosz tropików 
 
Spód do ciasta: 

 2 szklanki odkiełkowanych migdałów 



 1 szklanka daktyli 

 1 pomarańcza 

 1 łyżka stołowa cynamonu 

 1/2 łyżeczki gałki muszkatołowej 
 
Nadzienie: 

 1 koszyk truskawek (1/2 zamrożonych) 

 4 banany (3 zamrożone) 

 1 kiwi 
 
Opcje: (ewentualne substytuty) Jakiekolwiek odkiełkowane orzechy; figi; jakiekolwiek 
owoce 
 

1. Miksuj daktyle, pomarańcze i przyprawy w robocie kuchennym, aż do 
uzyskania gładkiej masy. 

2. Dodaj odkiełkowane migdały do mieszanki i miksuj do konsystencji 
grudkowatej pasty. 

3. Uformuj podstawę do ciasta 
4. Umieść w zamrażarce na ok. 1 godz., aby stężała. 
5. Miksuj zamrożone banany i truskawki w robocie kuchennym, aż do uzyskania 

gładkiej konsystencji. 
6. Umieść nadzienie na podstawie. 
7. Udekoruj pozostałymi owocami. 

 
 
 

RAJSKI PLACEK BRZOSWINIOWY 
 
Składniki: 

 1/2 szklanki orzeszków pekan 

 5 brzoskwiń 

 1/2 szklanki posiekanego suszonego ananasa 

 3/4 szklanki posiekanego świeżego ananasa 

 1/2 łyżeczki przyprawy do szarlotki (ja nie dodaję) 

 1/2 łyżeczki cynamonu (ja nie dodaję) 

 2/3 szklanki wydrążonych miękkich daktyli 

 1 i 1/2 szklanki świeżych jagód dla przybrania (ja używam czarnych jagód) 
 
(9-cio calowa = ok. 20 cm) Migdałowo-Pekanowa Podstawa do Ciasta 
 
Składniki: 

 1 szklanka migdałów 

 1/2 szklanki orzeszków pekan 

 1/3 posiekanych i wydrążonych miękkich daktyli 

 3 łyżki stołowe wody 
 
 

1. W osobnych miskach namocz migdały i orzeszki pekan i pozostaw na 8-12 
godzin. Następnie odsącz i opłucz. Odłóż na bok. 



2. W robocie kuchennym zmiel migdały do konsystencji wilgotnej mąki razowej. 
Umieść w średniej wielkości misce i odłóż na bok. 

3. W robocie kuchennym zmiel orzeszki pekan do konsystencji wilgotnej mąki. 
Dodaj do mąki migdałowej i wymieszaj. Odłóż na bok. 

4. W robocie kuchennym zmiksuj daktyle z wodą do uzyskania gładkiej 
konsystencji. Dodaj do mieszanki orzechowej i wymieszaj dokładnie aż do 
uzyskania konsystencji ciasta. Uformuj mieszankę orzechową w kulę i umieść 
na papierze woskowanym wielkości 12 cali (30,5 cm). Nałóż na wierzch kolejną 
kartkę papieru woskowanego tej samej wielkości. Spłaszcz kulę dłonią. 
Używając wałka do ciasta, rozwałkuj ciasto tak, aby uzyskać koło o średnicy 11 
cali (28 cm). 

5. Ostrożnie usuń górną warstwę papieru. Odwróć podstawę do ciasta i umieść na 
naoliwonej formie o wielkości 9 cali (23 cm), naciskając delikatnie. Odetnij 
nadmiar i naciskając delikatnie, wyrównaj brzegi ciasta. 

6. Umieść podstawę do ciasta w dehydratorze, nastaw na 125 stopni F (50 stopni 
C) i pozostaw na 2 godziny. (Lub zagrzej tradycyjny piekarnik do 250 stopni F 
(120 stopni C) i natychmiast wyłącz ogrzewanie. Pozostaw podstawę do ciasta 
w zamkniętym piekarniku, aż wysuszy się i stężeje - na około 30 min.) 

 
Placek 

1. Obierz i pokrój brzoskwinie na połówki, skórki nie wyrzucaj. Usuń pestki i 
cienko pokrój. Odłóż na bok. 

2. W robocie kuchennym lub mikserze zmiksuj skórkę brzoskwiniową z 
orzeszkami pekan, suszonym i świeżym arbuzem, przyprawami i daktylami. 

3. Na podstawę do ciasta ułóż 1/2 plasterków brzoskwini w formie spiralnego 
wachlarza. Równomiernie rozprowadź na górę 1/2 ananasowej masy. 

4. Powtórz to samo z pozostałymi plasterkami brzoskwini i ananasową masą. (Ja 
robię 3 warstwy i kończę na brzoskwiniach. 

5. Przybierz świeżymi jagodami według uznania. Podawaj natychmiast lub po 
uprzednim schłodzeniu w lodówce. 

 
Uwaga - ciasto bardzo nie stężeje, nadal pozostanie klejące i bardzo wilgotne i będzie 
rozpadać się przy krojeniu, ale kogo to obchodzi, smakuje wyśmienicie! 
 
 
 

Mrożony placek z mango i migdałowo-klonową podstawą 
 
Składniki: 

 1 szklanka migdałów (mogą być namoczone i wysuszone, ale niekoniecznie) 

 3-4 łyżeczek syropu klonowego 
 
W robocie kuchennym zmiksuj migdały na drobny proszek. (Nie miksuj za długo, aby 
nie powstało masło migdałowe!) Stopniowo dodawaj syrop klonowy, tyle aby proszek 
migdałowy trzymał się razem. Odłóż na bok 2 łyżki mieszanki. Umieść podstawę do 
ciasta w formie. Nie przejmuj się, jeśli ciasto odstaje na skraju. Gdy umieścisz już 
nadzienie na cieście, posyp odłożoną mieszanką skraj ciasta. 
 
Uwaga: To bardzo cienka podstawa do ciasta. Jeśli wolisz grubszą, zastosuj podwójną 
ilość składników. 
 



 
Nadzienie: 

 4-5 szklanek zamrożonego, pokrojonego mango 
 
Inna opcja:  
3/4 szklanki pokrojonych w kostkę suszonych moreli, zamrożonych (lub pokrojone w 
kostkę suszone mango) 
 
Jeśli stosujesz zamiast manga suszone owoce, zmiksuj je w sokowirówce. Umieść je 
następnie na podstawie do ciasta i zamroź. Trzeba działać szybko. Dobrze jest 
najpierw schłodzić miskę w zamrażarce. 
 
W tym przepisie na nadzienie wykorzystuje się sokowirówkę dla uzyskania żądanych 
rezultatów. Jeśli mango nie jest bardzo słodkie, zastosuj 1/2 szklanki pokrojonych w 
kostkę wydrążonych daktyli lub cukier klonowy czy daktylowy (lub nawet kilka 
łyżeczek syropu klonowego), przepuść przez sokowirówkę razem z mango i morelami. 
 
Alternatywa:  
Aby zostały kawałki owoców, zamiast miksować mrożone, pokrojone w kostkę morele, 
pokrój owoce w drobną kostkę i dokładnie wymieszaj z mieszanką przed 
umieszczeniem na podstawie do ciasta. 
 
Uwaga 1:  
Nie jest konieczne zastosowanie formy. Utrzymując ciasto zamrożone, można 
podawać je w kawałkach. 
 
Uwaga 2: wyśmienite także ze słodkimi, dojrzałymi śliwkami daktylowymi. 
 
 

Tort daktylowo-orzechowy 
 
Składniki: 

 1 szklanka wydrążonych daktyli 

 4 szklanki rodzynek 

 2 szklanki orzeszków pekan 

 1 cytryna 

 2 szklanki orzechów laskowych 

 2 łyżki soku cytrynowego 

 1 łyżeczka skórki cytrynowej 
 

1. Dolna warstwa: w robocie kuchennym zmiksuj na drobno orzechy laskowe i 2 
szklanki rodzynek, a następnie uformuj z masy okrągły placek o grubości 1/2 
cala (ok. 1,3 cm) i średnicy 8 cali (ok. 20 cm) 

2. Lukier cytrynowo-daktylowy: w mikserze zmiksuj daktyle z sokiem 
cytrynowym aż do uzyskania gładkiej masy, dodając w razie potrzeby wody dla 
rozrzedzenia. Następnie dodaj skórkę cytrynową i wymieszaj. 

3. Polukruj wierzch pierwszej warstwy tortu 1/2 sosu, resztę pozostaw na 
lukrowanie wierzchu ciasta. 



4. Wierzchnia warstwa: w robocie kuchennym zmiksuj na drobno orzeszki pekan 
i resztę rodzynek i umieść na papierze woskowanym. Uformuj kolejną 
warstwę, a następnie ostrożnie umieść na polukrowanej już warstwie. 

5. Polukruj całość i udekoruj kawałkami cytryny na obrzeżu. Przed podaniem 
można schłodzić. 

 
Czas przygotowywania: 15 min. 12-14 porcji. 
 
 
 

Kokos „Światło gwiazd” 
 
Składniki: 

 3 szklanki daktyli 

 1 szklanka migdałów moczonych przez 12-48 godz. i suszonych przez 10 godz. 

 1 szklanka orzeszków pekan moczonych przez 6 godz. i suszonych przez 6 godz. 

 5 suszonych bananów 

 3/4 łyżeczki wyciągu z kokosa 

 1/2 łyżeczki wanilii 
 
Miksuj migdały i orzeszki pekan w robocie kuchennym, aż będą drobno posiekane. 
Powoli dodaj suszone banany, daktyle, wyciąg z kokosa i wanilię. Kontynuuj 
miksowanie, aż ciasto osiągnie gładką konsystencję. Uformuj ciasto według uznania. 
 
Lukier: 

 2 szklanki daktyli moczonych przez 1 godz. (nie wylewaj wody) 

 1 szklanka orzeszków sosnowych 

 6 łyżek wody z namaczania daktyli 

 2 łyżeczki wanilii 
 
Połącz składniki w robocie kuchennym, miksuj, aż do uzyskania gładkiej konsystencji 
kremu. Dodaj więcej wody, jeśli to konieczne. Rozprowadź lukier na cieście i posyp 
wiórkami kokosowymi na górę i boki ciasta. 
 
 
 

Podstawa do ciasta z pestek i owoców 
 
Podstawa do ciasta o średnicy 9-ciu cali (ok. 23 cm) 

 3 szklanki pestek słonecznika, namoczonych 

 1 szklanka rodzynek lub daktyli, wydrążonych 
 
Umieść składniki w sokowirówce lub robocie kuchennym. Jeśli korzystasz z 
sokowirówki, nie potrzeba wody. 
Jeśli używasz robota kuchennego, dodaj ok. 2 uncji wody (ok. 57 ml). 
Uformuj podstawę do ciasta na grubość 1/4 cala (60 mm). 
 
 
 



Ciastka marchwiowo-budyniowe 
 
Składniki budyniu: 

 2 i 1/2 średnich marchewek 

 1/2 funta (ok. 20 dkg) surowych migdałów 

 1/2 funta (ok. 20 dkg) daktyli 

 3/8 szklanki surowego miodu 
 
Wykonanie budyniu: 
Zmiksuj marchew na grubo w robocie kuchennym, a następnie umieść w misce. 
Zmiel migdały na drobno, następnie odłóż do osobnej miski. 
Zmiksuj daktyle, dodaj miód. 
Dodaj zmielone migdały do daktyli i miodu i wymieszaj/ zmiksuj razem. 
Wymieszaj ręcznie powstałą masę z marchewką. 
Nakładaj do filiżanek, na formę lub uformuj kulki. 
 
Składniki przybrania: 

 1/4 funta (ok. 10 dkg) surowych migdałów 

 1/4 szklanki surowego miodu 

 1/2 łyżeczki wanilii 
 
Wykonanie przybrania: 
Zmiel migdały do konsystencji masła migdałowego. 
Dodaj miód i wanilię i miksuj dalej. 
Nakładaj przybranie na ciastka czy kulki. Smacznego! 
 
 
 

Placek z surowych jabłek i kiwi 
 
Podstawa do ciasta: 

 3 szklanki migdałów 

 3/4 szklanki daktyli 

 1 łyżeczka wanilii 
 
Nadzienie: 

 1/3 rodzynek 

 1/3 daktyli (posiekanych) 

 1/3 jabłek (pokrojonych i zmiksowanych) 

 1/4 - 1/2 łyżeczki cynamonu 

 1 łyżeczka wanilii 
 
Przybranie: 

 pokrojone w plasterki kiwi 
 
 
Zmiksuj składniki na podstawę w robocie kuchennym. Umieść masę w okrągłej 
formie i uformuj placek. 
 



Wymieszaj ze sobą składniki nadzienia i umieść na podstawie. 
 
 
 

Bananowo-kokosowy kremowy placek 
 
Podstawa do ciasta: 

 1 szklanka migdałów (mogą być namoczone i wysuszone, ale niekoniecznie) 

 3-4 łyżeczki syropu klonowego 
 
W robocie kuchennym zmiksuj migdały na drobny proszek. (Nie miksuj za długo, aby 
nie powstało masło migdałowe!) Stopniowo dodawaj syrop klonowy, tyle aby proszek 
migdałowy trzymał się razem. Odłóż na bok 2 łyżki mieszanki. Umieść podstawę do 
ciasta w formie. Nie przejmuj się, jeśli ciasto odstaje na skraju. Gdy umieścisz już 
nadzienie na cieście, posyp odłożoną mieszanką skraj ciasta. 
 
Uwaga: To bardzo cienka podstawa do ciasta. Jeśli wolisz grubszą, zastosuj podwójną 
ilość składników. 
 
Nadzienie: 

 6 mrożonych bananów 

 1 szklanka wiórków kokosowych, zamrożonych 

 1/2 szklanki daktyli, posiekanych i zamrożonych 

 1 łyżeczka wanilii 

 2 łyżki wiórek kokosowych 
 
Przygotuj podstawę do ciasta i umieść ją w okrągłej, płytkiej formie. 
 
W tym przepisie na nadzienie wykorzystuje się sokowirówkę dla uzyskania żądanych 
rezultatów. Przepuszczaj banany na przemian z daktylami i wiórkami kokosowymi. 
Powinieneś działać szybko, aby składniki się nie rozmroziły. Dobrze jest najpierw 
schłodzić miskę w zamrażarce. Umieść mieszankę na podstawie do ciasta, 
wygładzając wierzch łopatką lub spodem łyżki. Posyp na wierzch 2 łyżki wiórków 
kokosowych. Natychmiast włóż do zamrażarki. Wyjmij 15 min. przed podaniem i 
umieść w lodówce, aby ułatwić krojenie. Dla ułatwienia można także zamaczać nóż w 
gorącej wodzie. 
 
Inna opcja: 
Dodaj do owoców zaraz po zmiksowaniu 3/4 szklanki mąki karobowej (dodawaj mąkę 
stopniowo, karob zmielony jest na tak drobno, że łatwo fruwa jak kurz, uważaj, by go 
nie wdychać). 
 
 
 

Charosy z żywego pożywienia 
 
Składniki: 

 20 małych jabłek 

 1 kwarta (ok. 1,1 l) namoczonych migdałów 

 cynamon, gałka muszkatołowa, ziele angielskie, goździki, imbir (mielone) 



 
Zmiksuj jabłka w robocie kuchennym. 
Zmiksuj migdały w robocie kuchennym. 
Wymieszaj zmiksowane jabłka i migdały w misce i dodaj wszystkie przyprawy do 
smaku. 
 
 
 

Pyszny mix 
 
Składniki: 

 Daktyle 

 Orzeszki sosnowe (moczone przez noc) 

 Jabłka (niekoniecznie) 
 
Proporcja: 3 części orzeszków do 1 części daktyli. 
 
Namocz orzeszki na noc 
Zmiksuj daktyle i orzeszki 
Ozdób jabłkami 
 
 
 

Przysmak orzechowo-kokosowy 
Zadecyduj sam o proporcjach. 
 
Składniki: 

 Orzeszki nerkowca 

 Suszony ananas 

 Wiórki kokosowe 

 Świeże mleko kokosowe (niekoniecznie) 

 Świeże kiełki pszenicy (niekoniecznie) 
 
Zmiel garść orzeszków nerkowca.  
Umieść zmielone orzeszki, kawałki suszonego ananasa, świeże mleko kokosowe (lub 
wodę) w mikserze i miksuj aż do uzyskania gładkiej, gęstej konsystencji.  
Umieść mieszankę w misce i dodaj dużą ilość wiórków kokosowych (i kiełków 
pszenicy, jeśli masz ochotę), tak aby można było formować małe kulki.  
Uformuj małe kulki i posyp je wiórkami kokosowymi. Umieść w lodówce na kilka 
godzin i ciesz się smakiem! 
 
(Latem polecam namaczanie orzeszków nerkowca i suszonego ananasa w wodzie 
przez kilka godzin, aby przysmak nie był ciężkostrawny.) 
 
 
 

Karmelki cynamonowo-orzechowe 
 
Składniki: 

 2 szklanki orzechów włoskich 



 1 szklanka miodu 

 1/2 szklanki cynamonu 

 1 łyżeczka wanilii 
 
W dużej misce wymieszaj miód, cynamon i wanilię do konsystencji pasty. 
Dodaj orzechy i dokładnie wymieszaj. 
Formuj małe kulki. 
Dehydruj przynajmniej przez 24 godz. 
 
 
 

Tęczowy Sorbet 
 
Składniki: 

 4 mrożone obrane kiwi 

 1 opakowanie mrożonych truskawek (bez szypułek) 

 1 mrożony ananas (obrany, pokrojony w plastry) 

 6 mrożonych bananów 

 4-6 świeżych liści mięty 

 3 świeże banany 
 

1. Zamroź owoce na 8-12 godz. wcześniej. 
2. W robocie kuchennym: zmiksuj 2 mrożone banany, 4 kiwi, miętę i 1 świeży 

banan. To pierwsza warstwa. Umieść ją w naczyniu szklanym i włóż do 
zamrażarki. 

3. Druga warstwa: w robocie kuchennym zmiksuj 2 mrożone banany z 
mrożonymi truskawkami i 1 świeżym bananem. Umieść na wierzchu 1 warstwy 
i wstaw naczynie z powrotem do zamrażarki. 

4. Trzecia warstwa: w robocie kuchennym zmiksuj 2 mrożone banany, 
zamrożony ananas i 1 świeży banan, umieść na wierzchu drugiej warstwy i 
przybierz świeżymi liśćmi mięty. Podawaj od razu. 

  
8-12 godz. zamrażania owoców; czas przygotowania: 20 min.; 4-6 porcji 
 
Uwagi: Można jeść każdą warstwę z osobna. Można użyć każdego świeżego owocu, 
pod warunkiem, że banan będzie stanowił podstawę. 
Sorbet może być przygotowany za pomocą innych urządzeń.  
 
 
 

Pekanowy Mus 
 
Składniki: 

 1 szklanka orzeszków pekan 

 2 szklanki filtrowanej wody 

 3-5 wydrążonych daktyli 
 
Sos:  
2 szklanki namoczonych rodzynek 
 



Opcje przypraw: świeży korzeń imbiru, cynamon 
 

1. Namocz rodzynki na 1-4 godz. w ciepłej, filtrowanej wodzie, wody nie wylewaj. 
2. Na 8-10 godzin przed podaniem: W mikserze zmiksuj orzeszki pekan z 

daktylami i 2 szklankami wody. Wlej do 9-cio calowej (23 cm) szklanej formy.  
3. Umieść formę w dehydratorze nastawionym na 105 stopni F (40 stopni C) i 

pozostaw na 8-10 godzin lub aż do uzyskania konsystencji musu. 
4. Na 2-4 godzin przed podaniem: W mikserze zmiksuj 1/2 rodzynek tak, aby sos 

pozostał gęsty, przypraw do smaku, wlej do miski i "podgrzej" w dehydratorze 
z musem. 

5. Podawaj na ciepło, przybrany rodzynkami, otoczonymi ciepłym sosem. 
 
1-4 godz. namaczania; czas przygotowywania: 20 min.; 8-10 godz. dehydrowania; 6-8 
porcji. 
 
Uwagi: Sos może być zrobiony z rodzynek, fig, moreli lub jakichkolwiek suszonych 
owoców, jakie lubisz. 
 
 
 

Daktylowy mus 
 
Składniki: 

 6 daktyli w wodzie 

 oczyszczona woda 

 2 młode kokosy 
 
 
Można dodać: 
surową mąkę karobową, cynamon, surowe orzechy 
 
Sposób przyrządzania: 
1. Otwórz kokosy (najpierw wypij mleko kokosowe). 
2. Namocz daktyle w 4 uncjach (ok. 0,1 l) wody przez 15-30 min. 
3. Wybierz miąższ z kokosów i umieść w mikserze. 
4. Dodaj namoczone daktyle (nie ma potrzeby, by dodawać wodę) 
5. Miksuj, aż uzyskasz gładką konsystencję. 
6. Dodaj cynamon lub surową mąkę karobową do smaku. 
7. Możesz posypać posiekanymi orzechami. 
 
 
 

Kremowy sos miętowy 
To mięta kędzierzawa rozjaśnia ten wyjątkowy sos. 
 
Składniki: 

 2 świeże banany 

 1 mrożony banan 

 1/2 szklanaki świeżych liści mięty kędzierzawej 

 1 limona 



 
Sposób przyrządzania: 

1. Aby sporządzić sos dodawaj świeże banany, mrożony banan i liście mięty 
naprzemiennie do robota kuchennego. 

2. Dodaj sok z limony do smaku. 
3. Podawaj w fantazyjnej miseczce lub na wierzchu owoców cytrusowych, 

truskawek lub świeżych zielonych warzyw.  
 
Czas zamrażania: 6-8 godzin 
Czas przygotowania: 10 minut 
Rezultat: 2 szklanki sosu 
 
Wskazówki dotyczące przygotowania: 
 
Sos można przyrządzić bez mrożonego owocu, ale obniża on temperaturę sosu. 
Pogoda może wpłynąć na twój wybór. 
 
 
 

Zielony sos 
 
Składniki: 

 1 pomarańcza 

 garść kiełków słonecznika 

 1 łyżka nasion lnu 

 1 łyżka oleju roślinnego tłoczonego na zimno 

 potarty imbir (według uznania) 

 1 łyżka nasion babki płesznik 
 
Umieść wszystkie składniki w mikserze i miksuj aż do uzyskania gładkiej masy. 
 
Rozlej sos do miseczek (starczy na dwie) i jedz od razu lub zamroź, aby otrzymać 
zielone lody. 
 
Wspaniały na śniadanie razem z miseczką owoców lub jako przekąska o każdej porze. 
Wyśmienity! 
 
 
 

Karobowo-krówkowy sos 
 
Składniki: 

 1 kopiasta łyżeczka karobu 

 1/4 średniego lub dużego awokado 

 1/2 szklanki wody 

 1/8 łyżeczki cynamonu 

 5 dużych daktyli 

 16 kropli ekstraktu z wanilii 
 
Wydrąż i posiekaj daktyle. Umieść w wodzie, by namokły.  



Użyj ekstraktu z wanilii lub 1/2 startej laski wanilii.  
Pokrój awokado w jedno calowe kawałki (ok. 2,5 cm). Zamiast awokado można dodać 
2 łyżeczki oleju lnianego. 
 
Zmiksuj płyny i przyprawy z 1/2 karobu. W trakcie miksowania powoli dodawaj 
kawałki daktyli i awokado. Umieść w miseczce. Dodaj resztę karobu i wymieszaj. 
 
 
 

Prosty deser z jabłek (2 porcje) 
 

 4 czerwone, słodkie jabłka 

 cynamon 

 woda źródlana 
 
Wydrąż jabłka i zetrzyj 2 lub 3. Zmiksuj na papkę starte jabłka z odrobiną źródlanej 
wody w mikserze. Pokrój pozostałe jabłka/ jabłko w małe kostki i umieść w misce lub 
na talerzu. Polej jabłkowym puree, posyp cynamonem i podawaj. 
 
 
 

Orzechowy „lukier” - pyszna słodka rozkosz! 
 
Składniki: 

 2 łyżki twojego ulubionego masła orzechowego 

 1 łyżka wiórków kokosowych 

 2 łyżki surowego owsa 

 2 łyżki migdałów 

 3 słodkie suszone figi 

 1 łyżka surowego miodu 

 2-3 łyżki soku jabłkowego lub mleka migdałowego 
 
Połącz powyższe składniki, używając do tego robota kuchennego. Miksuj, aż do 
uzyskania konsystencji kremu. Podawaj z plastrami jabłka. 
Wspaniałe dla dzieci! 
 
 
 
Żółta pyszność 
 
Składniki: 

 1/2 szklanki orzeszków sosnowych 

 1 kabaczek 

 1/2 awokado 

 1/2 śliwki daktylowej 

 1 lub 2 daktyle 

 czysta woda 
 



Namocz orzeszki sosnowe przez noc, a najlepiej przez całą dobę. Opłucz dokładnie w 
czystej wodzie. Obierz ze skórki kabaczka i usuń z niego nasiona. Podobnie awokado. 
Wydrąż daktyle (mogą być w zamian figi). Umieść powyższe składniki w mikserze. 
Dodaj czystej wody i miksuj, aż do uzyskania konsystencji pasty, na tyle gęstej, że 
trzeba użyć łopatki, by wybrać ją z miksera. Deser jest bogaty i słodki, ale nie za 
słodki. Podawaj z czymś mokrym lub chrupiącym. 
 
 
 
Migdałowo-sezamowe krówki 
 
Składniki: 

 1/2 szklanki wydrążonych daktyli 

 2 szklanki migdałów 

 1 szklanka mąki karobowej, surowej i ekologicznej 

 1 i 1/2 szklanki nasion sezamu 

 2 łyżki stołowe ekstraktu z wanilii 
 
 
Namocz nasiona i migdały. Obierz ze skórki migdały. Zmiksuj.Dodawaj do miksera na 
przemian migdały i daktyle i miksuj.Włóż do miski. Dodaj pozostałe składniki. 
Wymieszaj lub wyrób masę razem. Umieść w szklanej misce i schłódź. Potnij w 
kwadraty przed podaniem. 
 
 
 

Durianowo-kokosowy przysmak 
Jest to surowa odmiana wspaniałego deseru, który jadłem w Tajlandii. 
 
Składniki: 
4 strąki z drzewa Durian 
1 szklanka podkiełkowanych nasion owsa 
mleko i miąższ z 1 kokosu (najlepsze będą starsze brązowe lub białe kokosy) 
4 daktyle (wydrążone) 
2 łyżki syropu klonowego 
 
Pozostaw nasiona owsa do odkiełkowania na 1 dzień. Umieść je na dnie małego 
naczynia żaroodpornego na wysokość 1/2 cala (ok. 1,3 cm). Zmiksuj strąki Durian tak, 
aby powstała masa była jednolita. Nanieść na nasiona owsa. Mleko i miąższ kokosowy 
umieść w mikserze. Dodaj daktyle i syrop klonowy. Zmiksuj. Nanieść na Durian. 
Smacznego! 
 
 
 
Bananowo-karobowy budyń 
 
Składniki: 

 6-8 średnich bananów 

 1/2 - 1 szklanki surowego karobu (do smaku) 

 1/2 - 1 szklanki zmielonych nasion lnu (dla utwardzenia mieszanki) 



 szczypta wiórków kokosowych 
 
Miksuj pierwsze trzy składniki, aż do uzyskania jednolitej masy. Umieść w lodówce i 
pozostaw na tak długo, aż zmielone nasiona lnu doprowadzą do całkowitego stężenia 
masy (powinna być twarda). 
 
Umieść masę w misce i wygładź łopatką. Można ją zastosować jako budyń lub 
nadzienie do placka. 
 
Posyp wiórkami kokosowymi na środku. Będą one wyglądały jak cukier puder. 
 
 
 
Czekoladowy budyń 
 
Składniki: 

 12 daktyli 

 12 czarnych fig 

 1 kwarta (1,137 l) filtrowanej wody 

 1 łyżeczka surowej mąki karobowej 
 
Sposób przygotowania: 
Zmiksuj 12 daktyli, 12 fig z kwartą wody. (Ilość wody zależy od stopnia wysuszenia 
owoców). Na początku dodaj trochę mniej. 
Dodaj łyżeczkę mąki karobowej. 
Schłodź i podawaj w salaterkach. 
 
 
 

Budyń karobowy 
 
Składniki: 

 2-3 awokado 

 1 i 3/4 szklanki daktyli, wydrążonych i pokrojonych 

 1/2 -3/4 szklanki wody 

 3 łyżki surowej mąki karobowej 
 
W mikserze umieść awokado i miksuj, aż do uzyskania gładkiej masy. Dodawaj 
stopniowo daktyle z wodą i zmiksuj na gładką masę. Dodaj karob i dobrze zmiksuj. 
Wlej masę do misy i schłódź. 
 
 
 

Budyń ze śliwek daktylowych 
 
Weź 1-2 dojrzałe śliwki daktylowe, dobrze zmiksuj. 
Dodaj pokrojone w plasterki banany. 
 
Można użyć jako sos do sałatki owocowej. 
 



 
 

Budyń figowo-rodzynkowy 
 
Składniki: 

 2 szklanki 2-dniowych kiełków pszenicy i żyta 

 1 - 1 i 1/2 szklanki czarnych fig moczonych przez noc 

 1 - 1 i 1/2 szklanki rodzynek moczonych przez godzinę w wodzie pozostałej z 
moczenia fig 

 
Umieść wszystkie składniki w mikserze i miksuj aż do uzyskania gładkiej 
konsystencji. 
 
 
 

Budyń z mango 
 
Składniki: 

 2 manga 

 1/4 limony (niekoniecznie) 

 wiórki kokosowe  

 posiekane orzeszki pekan, do smaku 
 
Obierz manga i usuń pestki. Dodaj 1/4 limony i miksuj, aż do uzyskania jednolitej 
masy. 
Na koniec wlej do salaterek i dodaj wiórki kokosowe i posiekane orzeszki pekan.  
Smakuje dobrze z przetartym mango.  
 
 
 

Krem truskawkowy  
 
Składniki: 

 1 dl namoczonych migdałów 

 2 - 4 dl truskawek 

 1-2 bananów 
 
Zmiksuj namoczone migdały z truskawkami i bananami. Staraj się nie dodawać wody, 
tylko jeśli to konieczne. Miksuj do konsystencji kremu. Wyśmienite! 
 
uwaga: dl = 1/10 l = 1/2 szklanki 
 
 
 
Lody bananowe 
 
Obierz i zamroź bardzo dojrzałe banany w plastikowym worku. Bardzo dojrzałe 
banany nie mają zielonej skórki, mają czarne i brązowe plamki na skórce, a łodyga 
jest brązowa i łatwo ją oderwać. 



 
Zamroź na minimum 8 godzin. W zależności od tego, jaką masz zamrażarkę, może to 
potrwać nawet 12 godz. 
 
Umieść banany w sokowirówce. 1-2 banany to przeciętna porcja. 
 
Jeśli używasz miksera lub robota kuchennego, dodaj trochę soku z jagód lub innych 
owoców, możesz też dodać wody z suszonych owoców. 
 
Możesz dodać w czasie miksowania którekolwiek z podanych: mąkę karobową, wiórki 
kokosowe, jagody, daktyle. 
 
Po zrobieniu lodów możesz dodać: rodzynki, orzechy włoskie (suszone po 
namoczeniu) lub sos karobowy (karob, miód i awokado zmiksowane razem). 
 
 
 

Lody brzoskwiniowo-truskawkowe 
Na ok. 4 uncje = ok. 10 dkg (skoncentrowane) 
 
Zmiksuj: 

 1 brzoskwinię 

 3 truskawki 
 
Następnie umieść w plastikowym pojemniku, dodaj trochę wody i włóż do 
zamrażalnika. Wyjmij, kiedy będziesz miał ochotę. Nie trzymaj jednak zbyt długo, 
gdyż będzie zbyt mocno zmrożone. 
 
Na 8 uncji skoncentrowanego soku (pon. 20 dkg) 

 2 brzoskwinie 

 6 truskawek 
 
Postępuj, jak powyżej.  
 
 
 

LEPSZY OD LODÓW: KREM Z MROŻONYCH OWOCÓW 
Danie to jedzone w małych ilościach można potraktować jako deser, może też 
stanowić główne danie owocowe. Ponieważ jest zamrożone, a zimny/zamrożony 
pokarm źle wpływa na trawienie, powinno być jedzone rzadko - jako specjalny 
poczęstunek. Ponadto wysoka zawartość cukru w dzisiejszych owocach czyni go raczej 
okolicznościowym poczęstunkiem niż podstawowym składnikiem diety. 
 
Weź świeże, surowe, dojrzałe manga, obierz i pokrój w plasterki. Zapakuj w 
plastikowy woreczek lub inne opakowanie i włóż do zamrażalnika. Krótko przed 
podaniem wyjmij i pozwól, by częściowo odtajały, ale nie całkowicie - tak, aby nadal 
były pokryte kryształkami lodu. Umieść manga w mikserze i miksuj. W rezultacie 
otrzymamy substytut lodów, w 100% z surowych owoców, smaczny i lepszy od 
jakichkolwiek lodów. Można użyć też innych słodkich owoców, tj. papaje, ananas, 
nektarynki, morwy, banany, itd. Nie nadają się zbytnio owoce wodniste, tj. owoce 



cytrusowe, winogrona, truskawki. Powstaje wówczas lód, który nie ma konsystencji 
lodów. 
 
Uwaga: Stosowałem też mrożone truskawki, banany, cantelopy i używałem 
sokowirówki z ostrzem homogenizującym dla uzyskania konsystencji mrożonego 
jogurtu. Pycha! Aby uzyskać jak najlepsze rezultaty, używaj świeżych owoców i 
zamrażaj, kiedy są soczyste. 
 

 
 

KRUCHE CIASTKA JABŁKOWO-RODZYNKOWE 
 
Składniki: 

 2 szklanki (łupanego) słonecznika (moczony przez ok. 4 godz. a potem opłukany) 

 2 jabłka Fuji (słodkie), utarte 

 2 duże banany (organiczne najlepsze) 

 1/2 szklanki suszonych daktyli (moczenie ok. 4 godz.) 

 1 szklanka rodzynków 

 1 łyżka cynamonu 

 1 łyżka stołowa oleju lnianego 

 1 szklanka namoczonych (2 godz.), posiekanych orzechów włoskich 
 
Sposób przyrządzania: 
Homogenizować słonecznik z bananami w blenderze.  
Wymieszać homogenat z pozostałymi składnikami w misce (miedniczce itp.).  



Nałożyć łyżką ciasto na tacę, uformować okrągłe ciastka, przykryć folią (papier 
woskowy piekarniczy). Położyć obok siebie ww. ciastka i odwadniać w dehydratorze 
(suszarka do owoców i warzyw lub specjalistyczny sprzęt ) 105oF = ok. 40oC przez 4 
godz.; odwrócić ww. ciastka kontynuując odparowywanie przez 3-5 godz., aż do 
uzyskania upragnionej wilgotności/kruchości 
 
 
 

CIASTKA KRUCHE BANANOWO-JĘCZMIENNE wg. Rose 
Adams/Jackson Wu 
 
 
Składniki: 

 1,5 szklanki namoczonego(12-15godz.) (i opłukanego) jęczmienia  

 3 banany 

 1 łyżka stołowa wanilii 

 1 szklanka suszonych daktyli (moczenie ok. 4godz.) 

 1/3 szklanki wody (woda z moczonych daktyli) 

 1 szklanka posiekanych orzechów włoskich 
 
 
Sposób przyrządzania: 
Dodając całą obraną pomarańczę oraz łyżeczkę (posiekanych/przetartych) łupin 
pomarańczowych dla zrobienia kruchych ciastek jęczmienno-pomarańczowych. 
 
W homogenizatorze (blenderze): 

1. Z homogenizować składniki za wyjątkiem orzechów włoskich, dodać orzechy.  
2. Położyć „mielonkę” na tacy przykryć folią (papier woskowy piekarniczy).  
3. Odwadniać w dehydratorze (suszarka do owoców i warzyw lub specjalistyczny 

sprzęt ) 100oF = ok. 38oC przez ok. 8-10 godz. Po pierwszych 4 godz. odwrócić 
(b. ważne). 

 
 

WYSOKO ENERGETYCZNY „BATON” BRENDANA 
 
Składniki: 

 1 szklanka jęczmienia (moczenie 3 dni, codziennie opłukać) 

 2 szklanki moczonej, miękkiej (odmiany) pszenicy, podkiełkować 1 dzień 

 3/4 szklanki suszonych daktyli (moczenie ok. 4 godz.) 

 3 stołowe łyżki surowego (termicznie niezniszczonego miodu (t.j. ekstrakcja 
miodu z ula do 40oC) 

 1 łyżeczka cynamonu 

 1 łyżeczka wanilii 

 1 szklanka namoczonych (4godz.) orzechów włoskich (posiekać) 

 1/2 szklanki namoczonych (12godz.) migdałów włoskich (posiekać) 
 
 
Sposób przyrządzania: 
Homogenizować jęczmień, pszenicę, daktyle w homogenizatorze.  



Dodać miodu, cynamonu, wanilii, orzechów włoskich, migdałów, dobrze wszystko 
wymieszać.  
Uformować „batony”, położyć na tacy, przykryć folią (papier woskowy piekarniczy), 
odwadniać w dehydratorze (suszarka do owoców i warzyw lub specjalistyczny sprzęt) 
105oF = ok. 40oC przez 6-8 godz. w połowie ww. czasu odwrócić - b. ważne. 
 
 
 

KARMELKI CYNAMONOWO-ORZECHOWE LUB „ŻÓŁWIKI” 
wg. Colleen Holland 
 
 
Składniki: 

 2 szklanki orzechów włoskich  

 1 szklanka miodu 

 1/2 szklanki cynamonu 

 1 łyżeczka wanilii 
 
Sposób przyrządzania: 
Można użyć zamiennie innych przypraw i orzechów. Można dodać również wiórków 
kokosowych oraz suszonych owoców. W misie zmieszać miód, cynamon oraz wanilię 
do konsystencji budyniu. Mieszać orzechy aż do całkowitego pokrycia budyniem. 
Uformować kwadraciki i przesuszyć, co najmniej 24 godz. 
  
 
 

KRUCHE CIASTKA KLAUDII 
 
Składniki: 

 2 szklanki migdałów, prażone 

 2 szklanki łupanego słonecznika, namoczonego, opłukanego 

 1/2 szklanki sezamu, moczony 

 1 szklanka szuszonych daktyli (moczenie ok. 4 godz.) 

 1/2 szklanki suszonych moreli (moczenie ok. 4 godz.) 

 1 łyżeczka cynamonu 

 1 łyżeczka kardamonu 

 1 łyżeczka wanilii 

 2 szklanki orzechów brazylijskich, posiekane, namoczone 
 
 
Sposób przyrządzania: 
1. Homogenizować migdały, słonecznik, morelę oraz daktyle do postaci pasty.  
2. Dodać przyprawy oraz wanilię, dobrze wymieszać.  
3. Drobno posiekać lub zmielić orzechy brazylijskie.  
4. Z ciasta uformować kulki, otoczyć mielonymi orzechami brazylijskimi. Położyć na 

tacach formując okrągłe ciasteczka przykryć folią (woskowanym papierem 
piekarniczym). Rozłożyć obok siebie.  

5. Odwadniać w dehydratorze (suszarka do owoców i warzyw lub specjalistyczny 
sprzęt ) 105oF = ok. 40oC; po 4 godz. odwrócić, kontynuować odparowywanie 
przez następne 3-5 godz. do upragnionej konsystencji. 



 
 

CHRUPIĄCY MAKARON KOKOSOWY 
 
Składniki: 

 2 szklanki migdałów 

 1 szklanka wiórków kokosowych 

 1 łyżka stołowa zapachu (esencji) migdałowej 

 6-10 suszonych daktyli bez pestek 
 
 
Sposób przyrządzania: 
1) Namoczyć migdały (8 godz.), daktyle (2 godz.) 
2) W homogenizatorze: homogenizować z szklanką wody z moczonych daktyli z 

esencją migdałową, daktylami, wiórkami kokosowymi (konsystencja ciężkiego 
ciasta) 

3) Obłożyć kawałki ciasta w piekarniczy papier woskowany. Odwadniać w 
dehydratorze (suszarka do owoców i warzyw lub specjalistyczny sprzęt ) 105oF = 
ok. 40oC przez 12-24 godz. odwracając ww. ciasto po stwardnieniu. 

4) Poddawać na gorąco w momencie uzyskania upragnionej „konsystencji”. 
 
Czas: 10 min. na przygotowanie, 12-24 godz. na odparowanie 
Ilość: 30-45 kruchych ciastek 
 
 
 

OWOCOWA SKÓRKA 
 
Składniki: 

 2 duże gruszki 

 3 małe jabłka (słodkie) 

 1 łyżeczka cynamonu 
 
Sposób przyrządzania: 
Oczyścić, usunąć rdzenie oraz pokrajać w kostki gruszki i jabłka; dodać małą ilość 
czystej wody (deszczówki, destylowanej) oraz cynamonu. Homogenizować ok. 30 s. 
Przelać homogenat na tace, przykryć folią (papier woskowany piekarniczy) i wstawić 
do odwadniania w dehydratorze ( suszarka do owoców i warzyw lub specjalistyczny 
sprzęt ) 105oF = ok. 40oC . Odparowywanie 6-8 godz., odwrócić ?skórą? do góry 
kontynując odparowywanie aż do otrzymania upragnionej wilgotności. Można skórę 
owocową otrzymać używając jakąkolwiek kombinację owocowo-ilościową. Nie można 
się pomylić. Jest to doskonały przysmak (przekąska) dla dzieci i dorosłych. Jest to 
lepsze od (niejednego) kandyzowanego batona! 
 
 
 

WYSPA FANTAZJA wg. Rose Adams/Jackson Wu 
 
Składniki: 

 1,5 szklanki jęczmienia (namoczonego 2-3 dni) 



 1 szklanka (wiórków) kokosowych 

 1/2 szklanki chleba świętojańskiego (karobu) 

 1 łyżka stołowa wanilii 

 1 szklanka orzechów włoskich 

 1 szklanka rodzynków 

 1/3 szklanki wody 

 1 pomarańcza (cała oskórowana) 
 
Sposób przyrządzania: 
Wsypać do blendera ww. składniki za wyjątkiem orzechów włoskich. Dodać je do 
gotowego homogenatu wymieszać. Ułożyć „maź” na tacę, przykryć folią (papier 
woskowy piekarniczy). Odwadniać w dehydratorze ( suszarka do owoców i warzyw 
lub specjalistyczny sprzęt ) 100oF = ok. 38oC przez 8-10 godz.. Bardzo ważne: 
odwrócić po pierwszych 4 godz. 
 
  
 

PTYSIE LOS ALTOS wg. Pam Masters  
 
Składniki: 

 4 szklanki podkiełkowanej gryki (tatarki) 

 2 szklanki rodzynków 

 1/2 szklanki namoczonych rodzynków 

 1 szklanka namoczonych posiekanych orzechów włoskich 

 1 łyżeczka wanili 
 
 
Sposób przyrządzania: 
Namoczona gryka (tatarka) (surowa, całe, nieskaryfikowane nasiona barwy 
srebrzystawo-zielonej) 8-12 godz. Płukanie 3-5 razy, woda robi się gęsta.  
Kiełki 1-2 dniowe, dobrze przepłukiwane 2 razy na dzień.  
Homogenizowanie kiełków z rodzynkami do wytworzenia mazi.  
Wymieszać z namoczone rodzynki i orzechami włoskimi.  
Uformować okrągłe ciastka, odwadniać w dehydratorze ( suszarka do owoców i 
warzyw lub specjalistyczny sprzęt) 105oF = ok. 40oC przez 4-6 godz. potem odwrócić 
wystawić z folii (papier woskowany piekarniczy). Kontynuować odparowywanie do 
uzyskania upragnionej wilgotności.  
 
 
 

SUSZONE BATONY FIGOWE 
Zaadoptowany z przepisu: Almond, Macadamia, Fig, Squares z magazynu „Vibrant 
Living” autorstwa James Levin and Natalie Cederquist 
 
Składniki: 

 1 szklanka pokruszonych migdałów 

 1/2 szklanki orzechów macadamia (australijskich) lub orzechów nerkowca 

 1/3 szklanki nasion słonecznika (lub szklanka jeżeli nie masz orzechów 
makadamia) 



 1/2 szklanki mąki owsianej (przemielić całe całe nasiona owsa w młynku do kawy) 

 2 szklanki kiełkńw pszenicy (dwudniowe kiełkowanie) 

 1 szklanka daktyli z usuniętymi pestkami 

 1/2 strąka wanilii, posiekać 

 Jako wypełniacz: 15-30 małych, całych suszonych fig 
 
Sposób przyrządzania: 
Namoczyć ww. orzechy oraz nasiona co najmniej na 3 godz. a daktyle co najmniej 30 
minut. Najpierw zmielić w procesorze kiełki pszenicy, następnie pozostałe orzecgy 
nasiona za wyjątkiem fig (jeżeli zachodzi potrzeba dodaj wody po moczeniu daktyli). 
Połowę ww. przemiału rozłóż na folii (papier woskowany piekarniczy) wstawić do 
dehydratora ( suszarka do owoców i warzyw lub specjalistyczny sprzęt ). Puree figowe 
otrzymane z procesora rozsmarować na ww. przemiał. Pokryć pozostałą połową 
przemiału. Pociąć całość na kwadraciki. Odwadniać w inkubatorze przez 10 godz. lub 
dłużej gdy lubisz rzeczy bardziej chrupiące.  
 
Excalibur to jedyny incubator odwadniający, w którym nie przylepia się folia w ten 
sposób skórka oraz chrupiące batoniki nie przywierają. Nie ma potrzeby smarować 
olejem folli. 
 
 

KANDYZAT Z SUROWIZNY 
Za pozwoleniem: Jen 
 
Składniki: 

 1 szklanka pasty daktylowej 

 1 szklanki proszku z karobu  

 1 szklanka masła migdałowego (lub z orzechów nerkowca) 
 
Sposób przyrządzania: 
Homogenizować, następnie ww. masy uformować kulki, włożyć patyczek, i 
delektować się!  
 
 

HAŁWA 
 
Składniki: 

 1 szklanka nasion sezamu (masła sezamowego t.j. tahini) 

 2 łyżki stołowe miodu 

 1 łyżka stołowa wanilii (opcja) 

 1 łyżka stołowa Surowego proszku z karobu (opcja) 
 
Sposób przyrządzania: 
Przemielić nasiona sezamu na masło. Wymieszać (ww. masło)w misce dodając miodu. 
Dobrze wymieszać aż do uzyskania jednorodnej lepkiej masy. Dla hałwy czekoladowej 
wymieszać z proszkowanym karobem, nie mieszać się zbyt dobrze, pozostawić 
marmurkowatości. Dla podniesienia zapachu dodać 1 łyżeczkę wanilii z miodem. Ubić 
ww. masę w papierowych, woskowanych torebkach. Włożyć do lodówki chłodząc 
przez 1 godz. lub więcej. Po wyjęciu masę pokroić na sześciany. Powinno być ok. 1 
tuzina ww. sześcianów. 



 
 
 

KOKOSOWY MAKARON 
Zaadoptowany z przepisu: Macaroon Chews in "Hooked On Raw"  
 
Składniki:  
 

 2 szklanki miazgi ze świeżych kokosów ? otrzymuje się ww. miazgę w food 
processor np. twin helath czy Samson Juicer (ustawienie na mielenie)  

 10 dużych daktyli bez pestek 

 2 szklanki filtrowanej wody 

 trochę proszku waniliowego lub esencji waniliowej 
 
Sposób przyrządzania: 
Przepuścić ww. składniki przez food processor (soko-młynek wolnoobrotowy np. twin 
health, samson), otrzymaną miazgę rozłożyć na folii (papier woskowy piekarski) 
uformować ciasteczka o grubości ok. 5-6 mm. odwadniać w temp. ok. 38oC (100F) 
przez 24-36 godz. Kokosy wysychają szybko. Ww. makaron nie zawiera glutenu.  
 
 
 

KRUCHE CIASTKA JABŁKOWO-RODZYNKOWE 
 
Składniki: 

 2 szklanki słonecznika moczonego 6-8 godz., przepłukanego 

 2 słodkie jabłka 

 2 duże banany 

 1/2 szklanki miodowych daktyli (moczenie ok. 4 godz.) 

 1 łyżeczka wanilii 

 1 łyżeczka cynamonu 

 1 szklanka rodzynek 

 1 szklanka orzechów włoskich moczonych 6-8 godzin, i posiekanych,  
 
Sposób przyrządzania: 
Homogenizować słonecznik , jabłka, banany oraz daktyle. 

1. W misce wymieszać ww. ciasto z wanilią, cynamonem, rodzynkami oraz z 
orzechami włoskimi.  

2. Nałożyć łyżką na tacę pokrytą piekarniczym papierem woskowym formując 
okrągłe ciastka.  

3. Odwadniać w dehydratorze (suszarka do owoców i warzyw lub specjalistyczny 
sprzęt ) 105oF = ok. 40oC przez 4-6 godz., odwrócić, zdjąć pokrycie z folii 
(papier woskowy piekarniczy). Kontynuować odparowywanie przez następne 
4-6 godz. aż do upragnionej konsystencji. 

 
 
 

CIASTKA KRUCHE MROŻONE 
 



Składniki: 

 1/2 szklanki sezamu 

 1/2 szklanki ulubionych orzechów 

 1 duży banan 

 1 słodkie jabłko 

 1/4 szklanki rodzynków 
 
Sposób przyrządzania: 
Namoczyć sezamowe ziarno oraz rodzynki, ok. 3-4 godz. Ulubione orzech moczyć ok. 
12 godz. Homogenizować ww. składniki, rozprowadzić w rondelku lub na talerzu i 
zamrozić. Po wyjęciu pociąć na kształt ciastek (kółka lub kwadraty). Jeść zamrożone. 
Można zrobić kanapki z mrożonką. Używając zamrożonego banana wewnątrz 
kanapki. 
 
 
 

KANDYZAT KAROBOWO-TANGERINOWY 
 
Składniki: 

 tahini ? masło sezamowe 

 kokosy 

 miód 

 karob 

 wanilia 

 2 tangeriny (rodzaj owocu cytrusowego) 

 nasiona sezamu 
 
Sposób przyrządzania: 
Drobno posiekane tangeriny zmieszać z pozostałymi składnikami. Dodać nasiona 
sezamu, aż całość zagęści się. Włożyć do lodówki.  
 
Wymieszać tahini z całymi nasionami sezamu oraz miodem, aż do zagęszczenia i 
wstawić do lodówki. Osobno, oba ciasta uformować w podłużne wałki, następnie oba 
ciasta razem uformować w wałek. Pociąć na odpowiednie kawałki. Podwójnie 
skręcony wałek daje efekt dwukolorowy. 
 
 
 

HERBATNIKI A’LA DE FRANCINE DUBUC 
 
Składniki: 

 słonecznik  

 sezam 

 daktyle 

 proszek z chlebowca, surowy, organiczny 

 wiórki kokosowe 
 
Sposób przyrządzania: 



Namoczyć słonecznik (organiczny). Homogenizować, lub przemielić na mąkę. 
Wymieszać wszystkie składniki. Odwadniać w dehydratorze ( suszarka do owoców i 
warzyw lub specjalistyczny sprzęt ) 105oF = ok. 40oC 
 
 
 

ZEKE’S HAŁWA NOWOCZESNA wg. Ezekiel Krahlin 
 
To bardzo energetyczna przekąska, np. w podróży, a również wtedy gdy się nie 
spieszysz: smakowita dla podniebienia ze szklanką herbaty. Osobiście jadam hałwę na 
śniadanie ze świeżymi owocami. 
 
Recepta jest prosta aby dopasować jej ilość. Jedynie podzielić na pół dla 
pomniejszenia lub podwoić itd. do wymaganej ilości. Młynek elektryczny do kawy 
mieli wystarczająco dobrze twarde nasiona. Przed użyciem dobrze wyczyścić z 
pozostałości po kawie.  
Nasiona sezamu są jednymi z najbardziej pożywnych pokarmów. Podobnie siemię 
lniane. Wszystkie składniki powinny być surowe (niegotowane), a nasiona z 
osłonkami (bez skaryfikacji). Nasiona sezamu z nienaruszonymi łupinkami zwane są 
zazwyczaj „brązowymi”. 
 
Sprzęt: 

 młynek elektryczny do kawy 

 łyżka stołowa 

 średniej wielkości miska 

 drewniana łyżka do mieszania 

 woskowany papier piekarniczy 

 taca/ brytfanna 

 czyste ręce (b. ważne) 
 
Składniki:  

 2 szklanki brązowego sezamu 

 1/2 szklanki siemia lnianego 

 4 łyżki stołowe miodu 

 4 łyżki stołowe oleju sezamowego 

 1/2 szklanki orzechów włoskich (kawałki) 
 
Sposób przyrządzania: 
1. Zmielić całe nasiona sezamu w czystym młynku do kawy, 1/4 szklanki raz za 

razem. (Sezam w końcu osiądzie na dnie co oznacza zmielenie do końca. Siemie 
lniane nie osiądzie, mielić tak długo jak sezam ok. 45s.) 

2. Wysypać zmielone do miski. Dodać oleju sezamowego, dobrze wymieszać 
drewnianą łyżką. 

3. Ukształtować wałki lub kulki hałwy (posypać kawałkami orzechów włoskich) 
zawinąć w woskowany papier piekarniczy lub ubić w rondelku. Bardzo ważne: 
powierzchnia musi być pokryta w całości. Pojemnik powinien być ok. 15cm 
szeroki, scianki ok. 5cm wysokości.  

4. Kawałki orzechów rozłożyć na powierzchni, lekko wgniatając ww. masę. Pokroić 
na 9 kawałków. Przechowywać w lodówce. Nakryć pojemnik. 

 



A oto przykłady z dodatkami smakowymi, można użyć: 

 drobno posiekana skórka z cytryny 

 płatki róży 

 cynamon 

 proszek z chlebowca (karobu) 

 małe kawałki szuszonych owoców (np. ananas, papaja)  
 
Albo: 

 zamiast orzechów włoskich spróbuj orzechy brazylijskie, pistacjowe, laskowe, lub 
inne.  

 jeżeli miód jest zbyt gęsty, za słodki dodaj wiórek daktylowych, a jeżeli nie jesteś w 
100% witar można zamienić surowy olej sezamowy zwykłym olejem sezamowym 
lub dodać proszek kakaowy aby zrobić hałwę kakaową.  

 
 
 

KULKI-LIZAKI KAROBOWO-BANANOWE wg. Paul Ladendorf 
 
Składniki: 

 Duże dojrzałe banany (z brunatnymi plamkami)  

 (1) proszek z chlebowca (karobu) 

 (2) migdały moczone przez 12-24 godz. (opcja) 

 woda 

 patyczki (do kupienia w sklepie art. drewnianymi itp.) 
 
 
Sposób przyrządzania: 
Przemielić orzechy w młynku. Wymieszać składniki (1-2) z wodą do uzyskania gęstej, 
kremowej konsystencji. Pociąć banany na połówki, zanurzyć ww. masie. Umieścić 
patyczki, owinąć folię (papier woskowy piekarniczy), zamrozić i rozkoszować się! 
 
Uwaga: pozostałości można zamrozić z przeznaczeniem na następne lizaki. 
 
 
 

KRUCHE CIASTKA MROŻONE wg. Jordana 
 
Składniki: 

 3 szklanki płatków owsianych 

 2 szklanki masła migdałowego 

 3/4 szklanki miodu 
 
 
Sposób przyrządzania: 
Wymieszać miód z masłem migdałowym, a następnie dodać płatków owsianych. 
Uformować kulki odstawić. Zmielić więcej płatków owsianych na proszek w młynku. 
(Można dodać proszku z chlebowca (karobu) oraz cynamonu do ww. płatków, ja 
osobiście nie dodaje). 
Otoczyć kulki w ww. proszku. Ochłodzić (4oC) na pewien czas potem konsumować. 



 
 
 

MAŹ (CIASTO) 
 
Składniki: 

 2 szklanki orzechów nerkowca 

 1 szklanka daktyli bez pestek 

 1 szklanka rodzynków, bez siarki (SO2)  

 2 czubate łyżki stołowe proszku z chlebowca (karobu) 

 1/2 szklanki soku z ananasów 

 1/2 szklanki wody destylowanej (deszczówki) 

 1 szklanka przemiału z siemia lnianego 

 1 szklanka posiekanych orzechów włoskich 
 
Sposób przyrządzania: 
Namoczone orzechy orzechów nerkowca homogenizować z daktylami, rodzynkami, z 
proszku z chlebowca (karobu), sokiem ananasowym oraz wodą. Silnie wymieszać do 
ciężkiej mazi. Wymieszać z mielonym siemiem lnianym i wodą. Obłożyć w papier 
śniadaniowy i zamrozić na 2 godz. Pociąć na kwadraty, przechowywać w 
zamrażalniku. 
 
 
 

WITARIAŃSKIE „BRUNATNIACZKI” (BROWNIES) wg. Shea  
 
Składniki: 

 1 szklanka pasty daktylowej 

 1,1/4 szklanki masła z surowych migdałów 

 1 1/4 szklanki proszku z surowego chlebowca (karob) 

 1/3 szklanki miodu 
 
Sposób przyrządzania: 
Wymieszać, ubić 9x9 kwadratów (kwadratowy metalowy rondel lub ze szkła 
żaroodpornego) . Zamrozić na co najmniej 1 godz.. Pociąć na kwadraty.  
 
* 1/2 kg daktyli = 1 szklanki daktylowej pasty. Używać homogenizatora lub kupić ww. 
pastę.  
 
 
 

CHRUPIĄCE PĄCZKI wg. Lucy Yeh  
 
Składniki: 

 1 szklanka surowych migdałów 

 1 szklanka bardzo miękkich daktyli (bez pestek) 

 1/2 szklanki homogenatu bananowego 

 1/2 szklanki wiórek kokosowych dodatkowo dla obsypywania 

 trochę oleju oliwkowego 



 wanilia  

 1-2 łyżek stołowa gałka muszkatołowa 

 sól morska 
 
Sposób przyrządzania: 
Zmielić migdały na bardzo drobno (miał). Dodać daktyli w małymi porcjami. Dodać 
kilka kropel oleju z oliwek, soli, wanilii. Na początku mieszanina będzie wyglądać 
?niezgrabnie? lecz potem wszystko na raz stanie się wielką kulą. Wyjąć ww. kulę 
wymieszać z homogenatem bananowym, dodaę gałki muszkatołowej oraz wiórek 
kokosowych (wyrabiać rękoma). Skosztować dodać do smaku (w razie potrzeby) 
więcej gałki muszkatołowej, lub wiórek kokosowych. Uformować kuleczki, otoczyć 
wiórkami kokosowymi. Położyć na talerzu w pojedynczą warstwć, zamrozić w 
zamrażalniku aż staną się twarde. Po stwardnieniu włożyć do (zamykanego) 
pojemnika w celu dłuższego przechowywania w zamrażalniku. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KRAKERSY, CHLEBY I INNE 
 

 
 
 

CHLEB MIODOWO-MIGDAŁOWO-MORELOWY 
 
Składniki: 

 2, 1/2 szklanki miękkiej pszenicy (1-dniowe kiełki) 

 1/4 szklanki suszonych moreli, namoczonych, drobnoposiekanych 

 2 suszone plastry ananasa, namoczone, drobnoposiekane 

 1 szklanka surowego miodu 

 1/2 szklanki migdałów, namoczonych, drobnoposiekanych 

 1 łyżeczka wanilii 

 1 łyżeczka przetartej skórki pomarańczowej  
 
 
Sposób przyrządzania: 
Homogenizować pszenicę; dodać moreli, ananasa, miodu, migdałów, wanilii oraz 
skórki pomarańczy dobrze wymieszać z ww. pszenicą. 
 
Uformować 3 bochenki odwadniać w dehydratorze (suszarka spożywcza lub 
specjalistyczny sprzęt) 105oF = ok. 40oC przez 6 godz., zdjąć folię (papier woskowany 
piekarski) i ww. bochenki odwrócić. Kontynuować odparowywanie przez następne 5-
6 godz. lub do upragnionej wilgotności. 
 
 
 



CHLEB CYNAMONOWO-DAKTYLOWY 
 
Składniki: 

 3 szklanki miękkiej pszenicy, podkiełkowywać 1 dzień 

 1 szklanka daktyli 

 1 łyżeczka cynamonu 

 1/2 szklanki rodzynków 
 
 
Sposób przyrządzania: 
Homogenizować ww. pszenicę i daktyle. Dodać cynamonu oraz rodzynków do ww. 
homogenatu, dobrze wymieszać. Uformować 4 bochenki chleba, rozłożyć na folii 
(papier woskowany piekarski) wstawić do dehydratora ( suszarka spożywcza lub 
specjalistyczny sprzęt ) w 105oF = ok. 40oC na 5-6 godz. ; zdjąć folię, odwrócić 
bochenki, kontynuować odwadnianie 5-6 godz. aż do otrzymania upragnionego 
uwilgotnienia. 
 
 
 

PŁASKI (NISKI) CHLEB 
 
Składniki: 

 1 szklanka żyta, podkiełkowanego 

 1 szklanka soczewicy, podkiełkowanej 

 1/4 łyżeczki kminku 

 1 łyżeczka suszonych plasterków cebuli 

 1 łyżka stołowa Braggs do smaku 

 1/4 szklanki masła sezamowego  
 
 
Sposób przyrządzania: 
Homogenizować żyto i soczewicę. Wymieszać z pozostałymi składnikami. Uformować 
paszteciki odwadniać w dehydratorze (suszarka spożywcza lub specjalistyczny sprzęt) 
105oF = ok. 40oC przez ok. 12-24 godz. aż staną się chrupiące. 
 
 
 

KRAKERSY Z SIEMIENIA LNIANEGO 
 
Składniki: 

 4 szklanki siemia lnianego, moczone przez 4-6 godz. w czystej wodzie. 

 1/3 - 1/2 szklanki Braggs Aminos 

 sok z 2-3 cytryn 
 
Sposób przyrządzania: 
Siemię lniane po 4-6 godz. moczenie wytwarzają galaretkę, utrzymuj wilgotne ręce, by 
zapobiegać przyklejaniu się. Dodaj Braggs i soku z cytryn dobrze wymieszać. 
Rozsmaruj ww. mieszankę tak cienko jak tylko można na tace/brytfanny 
przykrywając od góry folią (papier woskowany piekarski). Utrzymuj wilgotne ręce, to 



pomaga w rozsmarowywaniu albo użyj szpachelki. Odwadnianie w dehydratorze 
(suszarka spożywcza lub specjalistyczny sprzęt) 105oF = ok. 40oC przez 6 godz., zdjąć 
folię i ciasto odwrócić. Kontynuować odparowywanie przez następne 5-6 godz. aż 
staną się zupełnie suche. 
 
 
Opcja 2: 
Można dodać czosnku, cebuli, soku z marchewki i kombinację innych przypraw. 
Staraj się być twórczy aby dojść do własnej recepty. 
 
 
 

MUSLI 
 
Składniki: 
7 średniej wielkości jabłek 
1 szklanka płatków owsianych 
1/4 szklanki rodzynków 
1/4 szklanki migdałów (opcja) 
1/2 łyżeczka cynamonu 
 
 
Sposób przyrządzania: 
Pociąć jabłka na ćwiartki usuwając rdzeń (zalążnię). Zrobić sok z ww. Jabłek zostawić 
2 1/4 szklanki soku i 1/2 szklanki pulpy (po odcedzeniu). Dobrze wymieszać w misce 
wszystkie ww. składniki z sokiem i pulpą z jabłek. Zakryć ww. miskę, wstawić do 
lodówki (4oC), pozostawię na noc do nasiąknięcia. Przed podaniem, część ww. musli 
nałożyć na miskę dodając świeże owoce jagodowe, kawałki banana itp. 
 
 
Ilość: 3 1/2 szklanki 
Czas przygotowania: 10 minut 
Chłodzenie: na noc 
 
 
 

CHLEB Z PŁATKÓW OWSIANYCH w.g. Johna 
 
Składniki: 

 Organiczne płatki owsiane (można używać płatki z młodocianych nasion owsa lub 
nawet cały owies) 

 Organiczne rodzynki (można dodać innych suszonych owoców) 

 Stevia   

 Sproszkowane przyprawy 

 Cynamon 

 Filtrowaną wodę 

 Syrop klonowy (można zastąpić miodem) 
 
 
Sposób przyrządzania: 



Wsypać płatki do miski, dodać rodzynek (lub innych suszonych owoców np. jabłek), 
dodać trochę syropu klonowego lub miodu, dpdać cynamony do smaku, posypać 
Stevią, na koniec dodać filtrowanej wody tyle ile potrzeba (w.g. własnego życzenia). 
 
Uwaga: Nie potrzeba podgrzewać! Smakuje wyśmienicie 
 
 
 

CHLEB NA DYNI  
 
Składniki: 
 

 1 szklankę jęczmienia, moczyć 2-3 dni, nie zapomnieć o codziennym opłukiwaniu 
ww. jęczmienia, (dobrze, starannie wypłukać) 

 2 szklanki miękkiej pszenicy, kiełkowanie przez 1 dzień 

 1 1/2 szklanki surowego pure (homogenat) z dyni  

 1/2 pomarańczy 

 1 łyżeczki przetartej skórki z pomarańczy 

 1/2 łyżeczki imbiru 

 1 łyżeczka cynamonu 

 1/2 szklanki daktyli  

 1/2 szklanki rodzynków  

 1/2 szklanki orzechów włoskich, mamoczonych i posiekanych 
 
 
Sposób przyrządzania: 
Wsypać do homogenizatora podkiełkowanego jęczmienia ( 1 1/2 szklanki), ww. 
pmoczonej pszenicy oraz daktyli. Dodać do ww. homogenatu puree z dyni, 
pomarańczę. Dodać przypraw, rodzynków, orzechów włoskich. Dobrze wymieszać, 
uformować 3 bochenki chleba, przykryć folią (papier woskowany piekarniczy). 
Odwadniać w dehydratorze ( suszarka spożywcza lub specjalistyczny sprzęt ) 105oF = 
ok. 40oC przez 4 godz., usunąć ww. folię, kontynuować odwadnianie przez następne 
4-6 godz. aż do upragnionego uwilgotnienia. 
 
 
 

ŻYTNIE SUCHARKI (KRAKERSY)  
 
Składniki: 

 1 szklanka podkiełkowanej pszenicy 

 1 szklanka podkiełkowanego żyta 

 przyprawa Braggs Aminos ? Aminy Bragga (sfermentowane białko sojowe) (do 
smaku) 

 miód lub daktyle (do smaku) 

 1 łyżka stołowa kminku 

 drobnoposiekana cebula (dla jej wielbicieli) 
 
 
Sposób przyrządzania: 



Podkiełkowywać pszenicę oraz żyto przez 1 dzień. Homogenizować ww. zboża z 
daktylami. Dobrze wymieszać z przyprawą - Braggs Aminos, ww. cebulą, kminkiem 
oraz miodem. Rozsmarować ww. homogenat tak cienko jak tylko można na tacach w 
dehydratorze (suszarka spożywcza lub specjalistyczny sprzęt), przykryć folią (papier 
woskowany piekarniczy). Odwadniać w temp. 105oF = ok. 40oC przez 5-6 godz. A 
następnie odwrócić. Kontynuować odwadnianie aż do upragnionej konsystencji.  
 
Opcja: 
Można dodać: czosnek, cebulę, sok marchewkowy, taco, mielone przyprawy, 
przyprawy włoskie, mieloną ostrą paprykę (chili), kminek z innymi kombinacjami. 
Bądź twórczy, zrób własny przepis. 
 
 
 

SUROWA OWSIANKA 
 
Składniki: 

 1/2 szklanki surowych pełnych nasion owsa 

 1/4 szklanki migdałów 

 2 figi lub 2 daktyle bez pestek 
 
Sposób przyrządzania: 
1/2 szklanki surowych pełnych nasion owsa, moczenie przez noc w czystej wodzie 
(deszczówce). 1/4 szklanki migdałów, moczenie przez noc w czystej wodzie 
(deszczówce). 2 figi lub 2 daktyle bez pestek, , moczenie przez noc w 1/2 szklanki 
czystej wody (deszczówce). 1/2 banana posypanego cynamonem. Rankiem odcedzyć, 
dobrze wypłukać ww. moczone nasiona owsa oraz migdały. Homogenizować owies, 
migdały, owoce wraz z moczoną wodą po tym dodać banana z cynamonem dalej 
homogenizować. Spożywać zaraz po sporządzeniu. 
 
 
 

CHLEB (KLASZTORU) ESSENÓW 
 
Składniki: 

 4 szklanki moczonej pszenicy 

 1/2 szklanki zmielonych warzyw 

 2 łyżka stołowa przypraw (kminek, mak, sezam, czosnek itp.). 
 
Sposób przyrządzania: 
Namoczyć (15 godz.) ww. pszenicę, odsączyć (15 godz.) można użyć pszenicę z 
produkcji Odmładzacza (zobacz ostatni przepis). Zmielić pszenicę, dodać warzyw, 
przyprawy na wierzch, uformować bochenek. ?Pieczenie? na słońcu (70-90K = ok. 21- 
32oC) aż do stwardnienia (12-24 godz.). Chleb może wymagać odwrócenia w ten 
sposób spód również przeschnie. Rozkoszuj się! 
 
 
 

GRYKA (TATARKA) NA ZIMOWE ŚNIADANIE  
 



Składniki: 

 1 szklanka podkiełkowanej (moczonej) gryki  

 8 namoczonych daktyli 

 1 jabłko 

 2 łyżki stołowe wiórków kokosowych 

 świeży cynamon oraz gałkę muszkatołową do smaku  
 
Sposób przyrządzania: 
1. Wsypać wszystko do homogenizatora  
2. Przyprawić wg. osobistego smaku  
3. Można dodać bananów oraz innych suszonych, namoczonych owoców.  
 
 
 

KRAKERSY Z CZERWONĄ PAPRYKĄ 
 
Składniki: 
4 szklanki poszatkowanej papryki czerwonej 
2 łyżki stołowe namoczonych rodzynków 
4 łyżki stołowe wody po moczeniu rodzynków 
2-4 łyżki stołowe ulubionych przypraw 
? szklanki masła migdałowego 
 
Sposób przyrządzania: 
Zblendować wszystkie składniki; odwadniać w temp. ok. 40oC (105oF) przez ok. 8 
godz. 
 
 
 

SUCHARKI Z BAZYLIĄ 
 
Składniki:  

 pulpa po sokowirowaniu z marchewki lub z innych warzyw (ok. 5 szklanek) 

 1 ząbek czosnku (zmiażdżony)  

 1/2 szklanki bazylii, posiekanej lub garść suszonej posiekanej  

 2 dojrzałe pomidory (posiekane)  

 1 szklanka (lub więcej) podkiełkowanych lub zmiażdżonych orzechów (lub 
migdały, sezam, słonecznik itp.) 

 Sól morska 

 Palmaria palmata (krasnorost) lub wyciąg sojowy Braggs Aminos 
 
 
Sposób przyrządzania: 
Używając szpachelki rozsmarować na foli (papier woskowany piekarniczy) lub w 
rondlu, odwadniać w dehydratorze (suszarka spożywcza lub specjalistyczny sprzęt) 
przez ok. 8 godz. aż do pełnego osuszenia. Wspaniałe z homogenatem awocadowym 
lub z innymi smarowidłami! Dobry sposób na zrobienie niezłej potrawy, potrawy nie 
do pogardzenia. 
 
 



 

CHLEB WŁOSKI  
 
Składniki: 

 4 szklanki kiełkowanej przez 2 dni pszenicy lub żyta 

 1/2 pomidorów, posiekanych 

 1/4 szklanki czarnych oliwek pozbawionych pestek 

 3/4 szklanki posiekanej czerwonej lub zielonej papryki 1 ząbek czosnku 
(zmiażdżony) 

 1 łyżeczka bazylii, lebiodki pospolitej Origanum vulgaris lub tymianku 
 
 
Instrukcja  
Homogenizować kiełki zbóż. Dodać przyprawy, rozsmarować (0,6 cm) na tacy 
wyścielonej papierem woskowany piekarniczym. Odwadniać w dehydratorze 
(suszarka spożywcza lub specjalistyczny sprzęt) poniżej 110oF = ok. 43oC przez 12-24 
godz. w zależności od ilości włożonych tac. Przechowywanie w zamkniętym 
pojemniku. 
 
 
 

CHLEB Z GROCHU EGIPSKIEGO (CIECIERZYCY) 
 
Składniki: 

 2 szklanki podkiełkowanego G. egipskiego 

 2 szklanki podkiełkowanej pszenicy 

 1/2 łyżeczki kminu rzymskiego 

 1 ząbek czosnku (zmielony) 
 
 
Sposób przyrządzania: 
Homogenizować nasiona. Dodać przyprawy, rozsmarować (0,6cm) na tacach 
wyścielonych papierem woskowanym piekarniczym. Odwadniać w dehydratorze 
(suszarka spożywcza lub specjalistyczny sprzęt) poniżej 110oF = ok. 43oC przez 12-24 
godz. w zależności od ilości włożonych tac. Przechowywanie w zamkniętym 
pojemniku. 
 
 
 

WAFLE MIGDAŁOWE 
 
Składniki: 

 4-5 szklanek migdałów 

 Siemię lniane 4-6 łyżek stołowych 

 Świeży sok z 4 cytryn, 4 limy 

 syrop klonowy 

 olejek cytrynowy, mandarynkowy itp. 
 
 



Sposób przyrządzania: 
Namoczyć 4-5 szklanek migdałów. Kiełkować przez 2 dni. Siemię lniane 4-6 łyżek 
stołowych przemielić (w małym młynku do kawy) namoczyć w 2 szklankach wody. 
Obrać ze skórek ww. migdały (zanurzyć na 30 sekund w gorącej wodzie, potem w 
zimnej, łatwiej schodzą). 
 
 W Vita-mix – 2-4 „zarobienia”) 
 
Świeży sok z 4 cytryn, 4 limy (Citrus aurantifolia), odrobina syropu klonowego 
(opcja) oraz 20 kropli oleju cytrynowego, mandarynkowego oraz delikatnych olejków 
eterycznych (osobiście używam młodych olejów tłoczonych na zimno).  
 
Należy dodać trochę wody podczas homogenizowania, utrzymywać odpowiednie 
zagęszczenie. Rozsmarować łyżką na folii (papier woskowany piekarniczy). W 
dehydratorze (suszarka spożywcza lub specjalistyczny sprzęt) odwadniać 95oF = ok. 
35oC przez kilkanaście godz. Gdy podeschną (sprawdzić przez dotyk) odwrócić 
szpachelką, kontynuować aż staną się chrupiące (zwykle po 1-1,5 dniu). 
 
Osobiście eksperymentuję z grubością ciasta, sposób na wyczucie. Ww. rywalizuje z 
jakimikolwiek kruchymi ciastkami, jakie do tej pory jadałe(a)ś! 
 
 
 
 

 
 
PODKIEŁKOWANY OWIES  
 
Składniki: 

 2 szklanki surowego pozbawionego osłonek owsa 



 1 duże jabłko 

 5 daktyli 

 1/4 szklanki rodzynek 

 1/4 łyżeczki wanili 

 1/2 szklanki namoczonych daktyli 

 szczypta cynamonu 

 proszek z innych przypraw (ulubione) 

 2 łyżeczki syropu klonowego (opcia) 
 
Sposób przyrządzania: 
Moczyć ww. owies przez 10 godz. Odsączyć, przepłukać, a potem umieścić w słoiku 
(45o kąt nachylenia), lub położyć otwór przykrywając materiałem przymocowanym 
gumką. Raz na dzień odcedzić i dobrze wypłukać, (podkiełkowywać przez 2 dni.  
Daktyle (bez pestek) moczyć ok. 1 godz.  
Homogenizować (zmielić) razem daktyle, owies, wanilię, cynamon, syrop klonowy, 
przyprawy, jabłko. Przełożyć do miski/głębokiego talerza itp. dodać rodzynków 
wymieszać rękoma. Przed podaniem: wstawić do miseczek/kwaterek itp. przyprawić 
cynamonem. 
 
 
 
SIEWKI PSZENICY (jak hodować) - Produkcja Odmładzacza 
 
(organiczne: twarda czerwona pszenica ozima, niełupane nasiona słonecznika, 
nasiona gryki /tatarki/)  
 
Moczenie 8-15 godz. (najlepsze rezultaty uzyskuje się po 8-godz. Odsączaniu 
poprzedzające wysiew). Rozsypać 2.5 ? 3cm warstwę gleby, lekko nawilgotnić lecz nie 
utworzyć błota. Rozłożyć jedną warstwę nasion (jedno drugie dotyka). Nakryć 
mokrym papierem, folią lub pustą tacą. Czwartego dnia usunąć przykrycie, wystawić 
na umiarkowane słońce. Podlewać raz dziennie. Po 7 dniach ścinać tuż przy 
podstawie np. nożyczkami (podstawa jest bogata w witaminy). Zmielić w maszynce 
lub żuć oddzielając sok od stałych pozostałości. Glebę używać jednokrotnie; przed 
ponownym użyciem skompostować. 
 
 
 
NASIONA GRYKI (TATARKI)  
 
Składniki: 
2-4 szklanki nasion gryki 
 
Sposób przyrządzania: 
2-4 szklanek gryki, podkiełkowanej. Moczenie 8-12 godz., kiełkowanie ok. 2 dni, 
opłukiwanie co najmniej 3 razy dziennie. Wstawić w folię (papier woskowany 
piekarski) do dehydratora (suszarka spożywcza lub specjalistyczny sprzęt) na 6-8 
godz. aż do otrzymania upragnionego uwilgotnienia. 
 
 


