
Pączki z owocami bez glutenu, jaja, mleka

Składniki na ciasto (35 sztuk):
- 250g mąki kukurydzianej
- 250g mąki ryżowej
- 250g mąki ziemniaczanej
- 500g mąki jaglanej
- 175g cukru
- 5 łyżek zmielonego siemienia lnianego
- ok. 3 szklanki mleka ryżowego (lub innego roślinnego)
- 5 łyżeczek proszku do pieczenia bezglutenowego
- 2 łyżeczki sody oczyszczonej

Nadzienie: dowolne owoce + opcjonalnie cukier

1.  Do  miski  wsypać  wszystkie  rodzaje  mąki,  cukier,  proszek  do
pieczenia, sodę. Całość wymieszać.
2. Siemię lniane zalać gorącą wodą, tak, aby siemię znalazło się pod
jej powierzchnią, po czym dokładnie wymieszać.
3. Do miski z mąką dodać siemię (już w formie żelu) oraz 2,5 szklanki
mleka ryżowego. 
5.  Całość  zagnieść.  Jeżeli  ciasto  jest  zbyt  gęste,  dodać  pozostałe  
0,5 szklanki mleka roślinnego.
6. Z  ciasta  wyrabiać  placki,  na  środku  których  układać  owoc  
(+ opcjonalnie 1/3 łyżeczki cukru), po czym formować pączki.
7. Pączki  piec  w  temperaturze  180  stopni  C  przez  20  minut,  do
uzyskania złotej barwy.

Wskazówka
Do  wyrobu  pączków można  użyć  dowolnych  sezonowych  owoców
(wiśni, śliwek, jagód, truskawek) lub domowej roboty dżemu.

Chleb bezglutenowy gryczano – jaglany 

Składniki:
- 400g mąki gryczanej
- 200g mąki jaglanej
- 5 czubatych łyżek zmielonego siemienia 
   lnianego
- 1 opakowanie drożdży instant (7g)
- 1 łyżka cukru
- 1 łyżeczka soli
- ciepła woda

1.  Do miski wsypać mąkę gryczaną, jaglaną, drożdże, siemię lniane,  
cukier, sól. Całość wymieszać.
2. Do suchych produktów dodać około 2,5 – 3 szklanki ciepłej wody  
(ciasto nie może być zbyt gęste), po czym wymieszać mikserem.
3. Ciasto  odstawić  na  30  –  60  minut  do  wyrośnięcia,  następnie  
ponownie wymieszać.
4. Przełożyć ciasto do formy keksówki (jednej większej lub dwóch  
małych) i ponownie pozostawić do wyrośnięcia.
5. Piec przez 60 minut w temp. 180 – 190 stopni C.
Smacznego!

Wskazówka
Aby  sprawdzić,  czy  chleb  jest  upieczony,  należy  nakłuć  go  
drewnianym patyczkiem.  Uwaga  –  ze  względu na  zawartość  mąki  
jaglanej  patyczek  będzie  lepki,  ale  ciasto  na  nim  nie  może  się  
„ciągnąć”.


