
COŚ  SMACZNEGO  I  NIEDROGIEGO

DAGMARA  BARAN

 ,,BEZ-CHLEBY       
 GLUTENU I
LAKTOZY,,

Nietrudne,niewymagające oraz niedrogie. 



SPIS TREŚCI:

W e-booku znajdziesz chleby:

Kukurydziane, 

Gryczane,

Inne,

Ekspresowe.



ZAPRASZAM
NA: 

Chleby kukurydziane.

Z użyciem drożdży oraz bezglutenowego

proszku do pieczenia.



Na 2 małe chlebki lub 1
większy (forma do
pieczenia 1,5 kg) zużyłam:

*300 g mąki kukurydzianej,

*100 g mąki ryżowej, 

*300 g mąki ziemniaczanej, 

*50 g sproszkowanego siemienia

lnianego, 

*2 łyżeczki ziół prowansalskich, 

*1 łyżeczkę soli, 

*1 łyżeczkę brązowego cukru, 

*4 g drożdży instant lub 8 g świeżych

drożdży, 

*750 ml wrzątku, 

*150 ml letniej przegotowanej wody,

*2 łyżki oleju rzepakowego,

*dodatkowo: papier do pieczenia.

 

 

 

 

,,CHLEB Z ZIOŁAMI,,



 

Przygotowanie:

 

Siemię lniane wsypuję do miski i

jednocześnie mieszając powoli 

dolewam wrzątek (750 ml).Jeśli powstaną

grubki masę trzeba 

zblenderować.Odstawiam do

wystygnięcia.Drożdże wsypuję do

miski,dodaję letnią wodę (150 ml) oraz

cukier i czekam aż zaczną pracować.

Odmierzam proporcje mąk oraz wsypuję

wszystkie suche składniki i 

razem mieszam łyżką.Potem dodaję

rozpuszczone siemię lniane i rozczyn z 

drożdży oraz zagniatam ciasto.Na końcu

wlewam olej.Ciasto chlebowe 

przekładam do formy wyłożonej papierem

do pieczenia i wstawiam na 25 

minut do nagrzanego piekarnika na 50

stopni aby zwiększył swoją 

objętość.Po tym czasie piekę 50 minut w

200 stopniach na termoobiegu.

 

 

 

 



Na bochenek chleba
wykorzystałam:

*350 g mąki kukurydzianej,

*20-30 g skrobi kukurydzianej

(można wymienić na mąkę
ziemniaczaną),

*1 łyżka ziół prowansalskich,

*1 łyżka suszonego rozmarynu,

*1 łyżeczka sody do pieczenia

(oczyszczonej),

*0,5 łyżeczki soli,

*140 g fety bez laktozy,

*550 ml 2% mleka bez laktozy,

*2 jajka klasy M z wolnego

wybiegu,

*2 łyżki oliwy extra virgin,

*łyżeczka soku z cytryny,

*dodatkowo: papier do

pieczenia.

,,CHLEB CZY PIZZA?,,



 

Jak zrobić?

Do miski wsypuję wszystkie suche

składniki,które mieszam łyżką.

Natomiast w osobnej razem łączę:

mleko,jajka,oliwę,sok z cytryny i 

powoli łaczę z suchymi składnikami, nie

przerywając ciągłego mieszania.

Na samym końcu dodaję pokrojoną w

grubszą fetę.Ciasto na chleb 

wlewam do formy wyłożonej papierem do

pieczenia i wstawiam do nagrzanego

 piekarnika na 180 stopni przez okres 40

minut w termoobiegu.

 

 



CHLEBY
GRYCZANE:

Z dodatkami lub i bez.

Pyszne oraz pożywne.



Na jeden duży bochenek
chleba (posiadam 1,5 kg
formę do pieczenia chleba)
wykorzystałam:

*300 g mąki gryczanej certyfikowanej,

*150 g mąki kukurydzianej, 

*50 g mąki ryżowej, 

*10 g zmielonego siemienia lnianego,

*7-8 g drożdży instant czyli całe
opakowanie drożdży suchych, 

*3 czubate łyżeczki czarnuszki, 

*1 łyżeczka cukru, 

*pół łyżeczki soli, 

*pół łyżeczki zmielonego pieprzu,

*750-800 ml letniej wody, 

*2 łyżki oleju rzepakowego,

*dodatkowo: czarnuszka i sezam oraz

papier do pieczenia.

,,CHLEB Z CZARNUSZKĄ,,



 

Etapy przygotowania:

Do miski wsypuję wszystkie suche składniki

oraz mieszam łyżką.Potem 

powoli wlewam wodę ciągle mieszając

ciasto na chleb.Na końcu dodaję 

olej.Chleb jest rzadki i taki ma być.

Przelewam go do formy wyłożonej

papierem do pieczenia,posypuję 

czarnuszką oraz sezamem i wstawiam do

nagrzanego piekarnika (50 stopni) 

na 30 minut w termoobiegu aby podrósł.

Po tym czasie nastawiam piekarnik (razem

50 minut) na 220 stopni 

przez 30 minut,a kolejne 20 minut w 180

stopniach również na 

termoobiegu.

 

 



Na blaszkę chleba o
pojemności 1,5 kg
wykorzystałam:

*340 g mąki gryczanej, 

*140 g mąki amarantusowej, 

*20 g mąki ziemniaczanej,

*200 g ziemniaków, 

*50 g wiórków z marchewki uzyskanych

podczas wytłaczania soku (lub tyle

samo marchewki startej na

najmniejszych oczkach),

*opakowanie suchych drożdży instant

czyli w zależności od firmy (7-8 g), 

*2 łyżki oleju rzepakowego, 

*1 łyżeczka soli plus szczypta soli, 

*0,5 łyżeczki brązowego cukru

nierafinowego, 

*700-800 ml letniej przegotowanej

wody, 

*woda do ugotowania ziemniaków, 

*dodatkowo: papier do pieczenia oraz

tłuczek do ziemniaków.

,,CHLEB Z MARCHEWKĄ,,



Sposób przygotowania:

Ziemniaki myję i w mundurkach gotuję w

osolonej wodzie.Potem odcedzam oraz

studzę.Obieram ze skórki i ugniatam na

zwartą masę.

Do miski wsypuję wszystkie suche

składniki oraz mieszam 

łyżką.Następnie wsypuję wiórki z

marchewki plus ziemniaki i wszystko 

łączę razem.Jeśli ziemniaki nie są suche

polecam rękoma wymieszać tak 

aby nie było grudek.Teraz powoli

dolewam wodę przy jednoczesnym ciągłym 

mieszaniu,a na samym końcu olej.Ciasto

wychodzi rzadkie,które przelewam 

do wyłożonej blaszki papierem do

pieczenia.

Chleb wstawiam do piekarnika,aby

podrósł.

Chleb wkładam do nagrzanego piekarnika

na 50 stopni w termoobiegu 

przez okres 30 minut aby podrósł.Po tym

czasie zwiększam temperaturę na 

180 stopni i piekę około 50-60 minut.



INNE CHLEBY:

Z mąk jednorodnych oraz
gotowych mieszanek.

Chleby jasne.



Na duży bochenek
chleba
wykorzystałam:

*300 g mąki ziemniaczanej,

*200 g mąki ryżowej, 

*150 g mąki owsianej, 

*50 g gotowej mieszanki

bezglutenowej do pieczenia

chleba Balviten, 

*7g suchych drożdży instant

(całe opakowanie),

*1 łyżeczka brązowego cukru,

*1 łyżeczka soli, 

*2 czubate łyżki zmielonego

siemienia lnianego, 

*2 łyżeczki czarnuszki, 

*3 łyżki oleju rzepakowego,

*750 ml ciepłej przegotowanej

wody, 

*dodatkowo: papier do

pieczenia.

,,CHLEB NIBY TOSTOWY,,



 

Wystarczy:

Do miski wsypuję wszystkie suche

składniki i mieszam łyżką,a potem 

powoli dodaję mokre nie zapominając o

ciągłym mieszaniu.Ciasto na chleb 

wychodzi rzadsze i aby podrosło

zostawiam je w ciepłym miejscu w kuchni 

na około 30 minut.Kiedy zwiększy swoją

objętość przekładam je do 

wyłożonej papierem do pieczenia formy

chlebowej (u mnie na 1,5 kg) i 

wstawiam na 50 minut do nagrzanego

piekarnika na 180 stopni w 

termoobiegu.



,,SUPER BOCHENEK,,

Inspirację znalazłam na stonie :
,,Prosto,domowo i
bezglutenowo - Celiak w
kuchni,,
  



Czego potrzebujemy na jeden
duży bochenek lub dwa

mniejsze?

*700 g miksu typu B firmy Schär

(chlebowego),

*20 g zmielonego siemienia lnianego,

*10 g łupin babki jajowatej,

*10 g drożdży instant (całe opakowanie

plus troszkę),

*6 łyżek ziaren słonecznika,

*6 łyżek pestek dyni,

*1 łyżeczka brązowego cukru trzcinowego

nierafinowego,

*1 łyżeczka soli,

*570 ml letniej przegotowanej wody,

*6 czubatych łyżek 1,5 % jogurtu

naturalnego bez laktozy,

*3 łyżki oleju,*dodatkowo:

 do posmarowania roztrzepane jajko,a do

posypania: sezam i 

czarnuszka,papier do pieczenia oraz

szklana miska lub forma żaroodporna 

oraz woda.



Sposób przygotowania:

Do misy robota kuchennego Bosh Mum 5

wsypuję wszystkie suche 

składniki wraz z bakaliami oraz jogurtem

naturalnym i uruchamiam sprzęt 

aby się one połączyły.

W międzyczasie dolewam powoli wodę,a na

samym końcu olej.

Jeszcze parokrotnie zagniatam ciasto na

chleb,który przekładam do 

blaszki wyłożonej papierem do pieczenia

(można dowolnie naciąć chleb) i 

umieszczam go w nagrzanym piekarniku na ok

50 stopni w termoobiegu przez

 25 minut aby podrósł.
Po upływie tego czasu wyjmuję go i smaruję
roztrzepanym jajkiem oraz posypuję
naprzemiennie sezamem i czarnuszką.

Na dół piekarnika umieszczam naczynie

żaroodporne wypelnione wodą (pierwszy raz

tak czynię i jestem ciekawa finalnego efektu).

Zwiększam temperaturę do 180 stopni i piekę
chleb przez okres 40 minut także na funkcji

termoobieg.



CHLEBKI
EKSPRESOWE:

Roti,czapati i podpłomyki.

Wszystko co zrobisz gdy nie masz

pieczywa pod ręką.



Natomiast na 11 sztuk
chlebków czapati lub
roti zużyłam:

*1 czubatą szklankę mąki

ryżowej plus jeszcze

dodatkowo do podsypania w

czasie rozwałkowywania,

*1,5 szklanki wody,

*1 listek laurowy,

*3 ziarenka ziela angielskiego,

*szczypta soli,

*1 łyżka masła.

,,ROTI LUB CZAPATI,,



Przygotowanie:

Do garnka wlewam wodę wraz z listkiem

laurowym i zielem 

angielskim,masłem oraz szczyptą soli,po

czym zagotowuję.Wszystkie 

przyprawy wyjmuję i powoli nie

przerywając ciągłego mieszania

trzepaczką

 dodaję mąkę ryżową.

Ciasto powinno być: jednolite,zwarte oraz

elastyczne.

Masa dosyć szybko gęstnieje,dlatego

później polecam użycie 

łyżki.Kiedy to nastąpi jeszcze chwilę

gotuję do momentu odstawania od 

krawędzi garnka i odstawiam do

przestygnięcia na około 10-15 minut.

Ciasto na czapati (roti) przekładam na

wysypaną mąka stolnicę i zagniatam na

jednolitą masę.

Czapati smażę na suchej i mocno

rozgrzanej patelni.

Rękoma odrywam małe kulki,które

rozwałkowuję.Zarówno czapati jak i wałek

należy podsypywać mąką.

Będą gotowe,kiedy pojawią się bąble i

niewiele przypieczenia.Podobnie

postępuję z obu stron.



,,GRYCZANE PODPŁOMYKI,,

Na 3 średniej
wielkości podpłomyki
wykorzystałam:

*5 łyżek mąki

gryczanej,certyfikowanej i

odrobinę do podsypania

podpłomyków,

*1 czybata łyżka zmielonego

siemienia lnianego,

*3 łyżki ciepłej,przegotowanej

wody,

*50 ml wody,

*1 łyżka oleju rzepakowego,

*szczypta soli,

*szczypta pieprzu.



Jak upiec?

Do siemienia lnianego dodaję ciepłą wodę

i mieszam oraz na chwilkę zostawiam.

Po tym czasie w odrębnej misce wsypuję:

mąkę gryczaną oraz przyprawy

 i wszystko razem mieszam łyżką.W mące

robię ,,dołek,, i dodaję do 

niego: siemię lniane,wodę,olej oraz

zagniatam na jednolite ciasto (jeśli

 jest lepiące podsypuję je mąką).

 Zwilżonymi rękoma odrywam kulki,które

spłaszczam (można rozwałkować)

 i przekładam na rozgrzaną suchą patelnię

gdzie ,,podpiekam,, na rumiano

 (możliwe są małe przypalenia).

 

 



Media społecznościowe: 

Blog:

www.cossmacznegoiniedrogiego.blog

Facebook:

Fanpage i grupa:

,,Coś smacznego i niedrogiego,,

Instagram:

@cossmacznegoiniedrogiego


