KETO. LOW-CARB

Deserturi fără
vinovății!
47 de idei de deserturi îndulcite cu Green Sugar

EDITOR: DENISA URSUT
NUTRIBLOG.RO

Poftă de un răsfăț sănătos?

Acest e-book îți va oferi peste 45 de idei de deserturi
gustoase, unele chiar foarte rapide!

Rețetele nu conțin zahăr sau făină de cereale și sunt
îndulcite natural cu Green Sugar*.
Toate rețetele au un conținut scăzut de carbohidrați, fiind
potrivite pentru alimentația low-carb.

Credit rețete:
Autorii rețetelor sunt membrii comunității noastre low-carb
online, participanți ai concursului „Keto dulce cu Green
Sugar”.
Concursul a fost organizat de Denisa Ursut (nutriblog.ro)
împreună cu Mădălina Roman, reprezentant Green Sugar.

E-Book-ul gratuit "Deserturi fără vinovății" are scopul de a
servi ca și sursă de inspirație pentru oricine dorește să se
bucure de un desert sănătos, fără zahăr, fără făină de grâu.
Pe scurt, fără vinovății, dar plin de savoare!

Pe site-ul nutriblog.ro scriu informații despre stilul de
viață low-carb și keto și testez rețete delicioase, cu puțini
carbohidrați, care te ajută să te menții în formă.

Îndulcitorul natural
Green Sugar:
Am renunțat să mai consum zahăr cu ani în urmă.
După multe căutări și testări, am descoperit un îndulcitor
sănătos ce nu schimbă gustul preparatelor și rezistă la
coacere. Iar de atunci folosesc Green Sugar pentru orice
desert prepar, așa cum poți observa și pe nutriblog.ro.
*Green Sugar este un îndulcitor natural și sănătos pe bază
de stevia, cu ZERO calorii și ZERO indice glicemic.
Recomandat de Societatea Română de Nutriție.
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I. Deserturi
rapide la pahar

DESERTURI RAPIDE LA PAHAR

CREMĂ TIRAMISU
LA PAHAR
BY NATI, REȚETE LCHF

INGREDIENTE

PREPARARE

4 gălbenușuri
2 linguri de Green Sugar (eu
am folosit Gold, pentru un
plus de aromă)
250 g mascarpone
cacao

Procedeul este unul foarte simplu.
Într-un bol se bat cu mixerul
gălbenușurile cu îndulcitorul și
mascarpone. Se împarte crema în
pahare, se presară cacao și se
servește imediat. Se poate combina
cu orice fel de pandișpan keto,
pentru a obține prăjitura Tiramisu.

DESERTURI RAPIDE LA PAHAR

LOW CARB CLASSIC
VICTORIA SPONGE
AMESTECAT
BY CĂTĂ

BLAT
140g făină migdale
55g făină de cocos
80ml unt cocos
75g îndulcitor Green Sugar
3 ouă mari
60ml smântână lichidă
125ml apă
2 linguri ness
1 lingura praf de copt
Se amestecă ingredientele uscate într-un castron.
Batem ouăle+unt+îndulcitor+smântână+arome cu mixerul câteva
minute. Încălzim apa și dizolvăm cafeaua și o punem de o parte.
Peste compoziția lichidă turnăm făina și omogenizăm și apoi cafeaua.
La început aluatul e lichid dar în câteva secunde se va umfla făina de
cocos. Se toarnă în tava de silicon sau formă metalică, dar obligatoriu
cu hârtie de copt să nu pățiți ca mine…

CREMA
Gem de zmeură
150g zmeură congelată, 2 linguri îndulcitor Green Sugar clasic, puțină
sare, puțin cardamon, 2 frunze de busuioc mov. Se pune la foc mic,
amestecăm continuu până scade, se toarnă în borcan și se lasă la răcit.
Cremă de vanilie
2 gălbenușuri, 200ml smântână lichidă 32%, 2 linguri Green Sugar gold,
puțină sare, vanilie.

ÎNGHEȚATĂ

LOW CARB CLASSIC
VICTORIA SPONGE AMESTECAT

DESERTURI RAPIDE LA PAHAR

APĂ AROMATIZATĂ
/LIMONADĂ
BY SERGIU

INGREDIENTE
apă rece
cuburi de gheață
1/2 lămâie stoarsă
2 felii de lămâi
2 căpșuni
un pliculeț Green Sugar

PREPARARE
Procedeul este foarte rapid. În apa
rece se pune sucul de lămâie și feliile
de lămâie. Se adaugă extra gheață și
se îndulcește cu un pliculeț de Green
Sugar. Am tăiat feliuțe unul dintre
căpșuni, iar pe unul l-am pasat
pentru a da o aromă plăcută de
căpșuni limonadei.

DESERTURI RAPIDE LA PAHAR

CREMĂ DE CIOCOLATĂ
BY CĂLIN

INGREDIENTE
1 avocado bine copt
20g cacao
1 plic îndulcitor Green Sugar
cu aromă naturală de Vanilie
Bourbon
125 ml lapte de migdale
neîndulcit

REȚETĂ
NUTRIBLOG.RO

PREPARARE
Punem toate ingredientele în blender
și le mixăm
bine timp de 1 minut.
Dacă este nevoie, în funcție de
consistența pe care
o dorești, se mai poate adăuga lapte
de migdale și se mixează din nou.
Se poate servi ca atare sau în
combinație cu alte deserturi. Poftă
bună!

DESERTURI RAPIDE LA PAHAR

PANNACOTA ÎN 2
CULORI
BY NATI, REȚETE LCHF

INGREDIENTE

PREPARARE

400 ml smântână dulce
grasă (35%)
· 20 g bănuți de ciocolată
albă Green Sugar
· 20 g bănuți de ciocolată
neagră Green Sugar
· îndulcitor Green Sugar,
suplimentar, eu n-am pus
· 10 g gelatină (1 pliculeț)
· 3-4 linguri de apă

Ge l a t i n a s e l a s ă l a h i d r a t a t î n a p ă p e n t r u
un sfert de oră.
S mâ n t â n a s e î mp a r t e î n 2 i b r i c e ș i s e
înfierbântă pe foc.
Se adaugă în fiecare ibric bănuții de
c i o c o l a t ă ș i s e a me s t e c ă p â n ă l a t o p i r e .
Î n d u l c i ț i s u p l i me n t a r c u Gr e e n S u g a r
pulbere, dacă doriți.
S e d i s t r i b u i e î n mo d e g a l g e l a t i n a h i d r a t a t ă
ș i s e ma i a me s t e c ă , p â n ă l a d i z o l v a r e a
c o mp l e t ă .
S e l a s ă c o mp o z i ț i i l e p â n ă s e r ă c e s c l a
t e mp e r a t u r a c a me r e i . A p o i s e t o a r n ă î n
f o r me , a l t e r n â n d s t r a t u r i l e , ș i s e d a u l a
rece.
La servire panna cotta se poate presăra cu
cacao sau scorțișoară și orna cu bănuți de
c i o c o l a t ă f ă r ă z a h ă r d e l a Gr e e n S u g a r .

DESERTURI RAPIDE LA PAHAR

IAURT DE FRUCTE
HOME-MADE
BY VESNA

INGREDIENTE

PREPARARE

iaurt grecesc
afine

De l i c i u r a p i d ș i s ă n ă t o s ș i t o t o d a t ă o
alternativă
i d e a l ă l a i a u r t u l c u f r u c t e d i n c o me r ț .

Green Sugar după gust

DESERTURI RAPIDE LA PAHAR

DESERT LA PAHAR CU
FRIȘCĂ ȘI FRUCTE
BY OANA

INGREDIENTE

PREPARARE

Se bate frișca lichidă. Se adaugă
îndulcitorul și o parte din căpșuni și se
mi x e a z ă î n c o n t i n u a r e . Î n t r - u n p a h a r s e
un pliculeț / o lingură de Green p u n e f r i ș c a b ă t u t ă , s e p r e s a r ă mi g d a l e l e
r â ș n i t e ( s a u f ă i n ă d e mi g d a l e ) ș i r e s t u l d e
Sugar
fructe.

100ml frișcă din smântână 32%
căpsuni,
migdale râșnite,

DESERTURI RAPIDE LA PAHAR

CREMĂ DE BRÂNZĂ
DULCE
BY MĂDĂLINA, MADELINE.RO

INGREDIENTE

PREPARARE

Cremă de brânză
Green Sugar lichid cu aromă de
caramel
scorțișoară

A me s t e c a t t o t u l r a p i d p a c p a c .
Un f e l d e f a s t - c h e e s e c a k e . Y u mmy !

câteva afine

DESERTURI RAPIDE LA PAHAR

SOS DE ZMEURĂ
BY VESNA

INGREDIENTE SI PREPARARE
Zmeură pisată și amestecată cu
Green Sugar, cu iaurt
grecesc...mmmmm yum yum!

DESERTURI RAPIDE LA PAHAR

CREMĂ DE VANILIE CU
AFINE ȘI BISCUIȚI
BY CĂTĂ

INGREDIENTE

PREPARARE

200ml smântână 32%
3 gălbenușuri
1 lingură Green Sugar Gold
sare

S e a me s t e c ă î n t r - u n c a s t r o n g ă l b e n u ș ,
î n d u l c i t o r ș i s a r e . S e p u n e p e f o c s mâ n t â n a
cu vanilia cît să se încălzească apoi se
toarnă în fir subțire peste ouă și după
o mo g e n i z a r e s e p u n e i a r p e f o c c o mp o z i ț i a
p â n ă r ă mâ n e u r mă p e s p a t e l e l i n g u r i i . S e
strecoară și se lasă la răcit.

vanilie

DESERTURI RAPIDE LA PAHAR

DESERT DIN CREMĂ DE COCOS
ȘI SEMINȚE DE CHIA
BY NATI, REȚETE LCHF

INGREDIENTE

PREPARARE

200 ml cremă de cocos
· 2 linguri de semințe de chia
· Green Sugar după gust (eu n-am
pus)
· 2 linguri de gem fără zahăr

C r e ma d e c o c o s s e a me s t e c ă c u s e mi n ț e l e
de chia și îndulcitorul. Se lasă un pic (vreo
o r ă l a r e c e ) s ă s e u mf l e s e mi n ț e l e , a p o i s e
î mp a r t e î n p a h a r e , s e t o a r n ă c â t e o l i n g u r ă
de gem deasupra și se ornează cu bănuți
de ciocolată fără zahăr. În loc de gem se
pot folosi fructe de pădure zdrobite.

· bănuți de ciocolată albă fără
zahăr, opțional

DESERTURI RAPIDE LA PAHAR

GRIȘ FALS KETO
BY MĂDĂLINA, MADELINE.RO

INGREDIENTE

PREPARARE

400ml lapte de migdale/cocos
(neindulcit)
30g gris No Carb
îndulcitor Green Sugar cu aromă
de caramel
1/2 lgt extract de vanilie
1 cub de unt

P u r ș i s i mp l u î n c ă l z i m p e f o c î n t r - o
crăticioară toate ingredientele și fierbem la
f o c mi c , a me s t e c â n d me r e u c u t e l u l , p â n ă
c o mp o z i ț i a s e î n g r o a ș ă .
P u n e m î n c u p e ș i s e r v i m c u c e d o r i m:
dulceață fără zahăr, ciocolată fără zahăr,
fructe de padure.

dulceață fără zăhăr, pentru
servit

VEZI MAI MULTE
RETETE PE:
MADELINE.RO

II. Înghețată

ÎNGHEȚATĂ

ÎNGHEȚATĂ DE
CIOCOLATĂ
BY NATI, REȚETE LCHF

INGREDIENTE

PREPARARE

400 ml smântână dulce
50 g Green Sugar (sau după
gust)
30 g cacao
¼ linguriță gumă de xantan
vanilie

Într-un ibric se amestecă smântâna,
îndulcitorul și pudra de cacao, cu
ajutorul unui tel pară. Se pune pe
foc, amestecând mereu,
până dă în clocot. Se lasă să fiarbă la
foc mic circa 1 minut,
apoi se stinge focul și se adaugă
vanilia și guma de xanthan.
Compoziția se va îngroșa puțin, ca o
budincă.
Se lasă un pic la răcit, apoi se toarnă
în formele de înghețată. Sau după
răcirea completă, se toarnă
compoziția la mașina de înghețată.
Înghețata se dă la congelator pentru
minim 4 ore.

VEZI MAI MULTE
RETETE PE:
REȚETELCHF.RO

ÎNGHEȚATĂ

ÎNGHEȚATĂ CU ZMEURĂ
ȘI AVOCADO
BY BETTY

BY BETTY

INGREDIENTE

PREPARARE

200 g cremă branză
3 linguri îndulcitor
Green Sugar
zmeură
1 avocado

Se pun toate ingredientele în
blender, se amestecă bine. Se pun în
forme de înghețată și se lasă la rece.

ÎNGHEȚATĂ

ÎNGHEȚATĂ LA MINUT
BY OLIVIA

INGREDIENTE

PREPARARE

100 g zmeură/căpșuni/afine
congelate
200 ml smântână dulce
(30-35%)
1-2 lingurițe îndulcitor Green
Sugar pulbere, după gust

În vasul mixerului se pun fructele
congelate, iar peste ele se toarnă
smântâna care trebuie să fie foarte
rece.
Se toacă timp de câteva secunde,
se gustă de dulce, se îndulcește atât
cât e necesar, apoi se mai toacă un
pic. Se scoate cu o lingură în boluri și
se servește.
În această variantă înghețata iese
mai moale, dar dacă doriți să formați
cupe din ea, o transferați într-o
casoletă și o băgați la congelator
pentru vreo oră. Se mai poate turna
în forme de înghețată pe băț.

VEZI MAI MULTE
RETETE PE:
REȚETELCHF.RO

ÎNGHEȚATĂ

ÎNGHEȚATĂ CU ZMEURĂ ȘI
MASCARPONE
BY MĂDĂLINA, MADELINE.RO

INGREDIENTE
250g mascarpone
200g zmeură congelată
3-4 lg Green Sugar
1 lg extract de vanilie

VEZI MAI MULTE
RETETE PE:
MADELINE.RO

PREPARARE
Se mixează în blender 150g de
zmeură cu restul ingredientelor
până obținem o cremă fină.
Adăugăm și restul de zmeură în
compoziție atfel încât la final să
regăsim bucățile întregile de
zmeură, yummy!
Turnăm compoziția într-un
recipient și congelăm înghețata
pentru 2-3 ore, până ce e
suficient de fermă.

ÎNGHEȚATĂ

ÎNGHEȚATĂ CU CIOCOLATĂ
ȘI ZMEURĂ
BY CĂTĂ

INGREDIENTE
500ml smântână 32%
4 linguri Green Sugar clasic
puțină sare
esență de migdale
zmeură
bănuți de ciocolată Green Sugar

PREPARARE
Se amestecă smântâna lichidă
împreună cu îndulcitorul, foarte
puțină sare și cu esența de
migdale. Se pune compoziția în
mașina de înghețată timp de 2030 de minute.
Pentru decor, se folosesc bănuți
de ciocolată Green Sugar și
zmeură.

III. Clătite

CLĂTITE

CLĂTITE LOW-CARB PUFOASE
BY BETTY

INGREDIENTE
3 ouă
60 g făină migdale
15 g făină din fibre fără
carbohidrați
100g iaurt grecesc 10%
7 g praf copt
1 lingură cu vârf îndulcitor Green
Sugar
1 praf sare

PREPARARE
Se amestecă toate ingredientele
împreună.
Se folosește ulei de cocos pentru
uns tava și se servesc cu gem din
fructe de pădure fără zahăr.

DESERTURI RAPIDE LA PAHAR

CLĂTITE LOW-CARB
CU ÎNGHEȚATĂ
BY CĂTĂ

CLĂTITE
2 linguri mix fibre fără carbohidrați
1 lingură îndulcitor Green Sugar
1 ou
100ml lapte migdale fără zahăr,
puțin ulei
puțină sare
esență de fistic

Se amestecă tot și se lasă să se umfle câteva minute. Se unge
puțin tigaia și se toarnă în diametru de max 12cm. Se întorc cu
grijă și o spatulă metalică subțire. Se obțin 3 mini clătite și una
ratată 😋

ÎNGHEȚATA:
400ml smântână lichidă
3-4 linguri îndulcitor
câteva bucăți căpșune pasate
3-4 bănuți tocați ți adăugați țn aparatul de înghețată când
începe să se întărească

ÎNGHEȚATĂ

CLĂTITE LOW-CARB
CU ÎNGHEȚATĂ

IV. Gem și compot

GEM ȘI COMPOT

COMPOT DE RUBARBA
BY CĂTĂ

INGREDIENTE
350g rubarba,
500-600 ml apă,
100g Green Sugar Gold,
esență migdale.

PREPARARE
Se fi erbe rubarba 20 mi n
până se î nmoai e și scade
puți n.
A rezul tat un borcan cu 350g
si unul cu 300g.

GEM ȘI COMPOT

GEM DE CĂPȘUNI
FĂRĂ ZAHĂR
BY ANDREEA

INGREDIENTE
-căpșuni, 1 kg
-gelifiant Green Sugar, 1/2 pachet
(170g)
-100ml de apă

PREPARARE
Gelifiantul se dizolvă în apă, întrun vas din inox, la foc moderat.
Se adaugă fructele bine spălate și
se lasă pentru aprox 10-15
minute, amestecându-se
continuu. La final se toarnă în
borcane curate și se sigilează.
Sugestie: pentru conservare
îndelungată, se adăugă o lingură
de suc de lămâie.

IV.Prăjituri (semi-)
elaborate

CREMĂ DE ZAHĂR ARS

PRĂJITURI (SEMI-) ELABORATE

NEGRESĂ
LOW-CARB
BY MĂDĂLINA, MADELINE.RO

INGREDIENTE
100g făină de migdale
30g cacao
1 lgt praf de copt
100g Green Sugar
4 ouă
100g unt
100g ciocolată neagră fără zahăr
1 lg rom (sau 1 lgt esență de rom)
1 lgt extract de vanilie

VEZI MAI MULTE
RETETE PE:
MADELINE.RO

PREPARARE
Topim untul și ciocolata într-o crăticioară, amestecând mereu,
să nu se ardă.
Adaugăm vanilia, romul, pudra de cacao și omogenizăm bine
tot. Miroase și arată DIVIN! :)
Batem ouăle întregi spumă cu îndulcitorul până îsi
dublează/triplează volumul. În acest amestec îl adăugăm pe cel
de ciocolată ușor, omogenizând cu o spatulă. La final
încoporăm și făina de migdale amestecată cu praful de copt, tot
ușor, cu mișcări circulare.
Turnăm compoziția într-o formă micuță (15*15 cm) unsă cu unt
și tapetată cu hârtie de copt. Coacem negresa cam 20-25* min
la 180C, până e aproape coaptă, adică o scobitoare iese foarte
puțin lipicioasă din centrul ei, astfel că va avea consistența
umedă super :) Se taie rece, poftă mare!

NEGRESĂ LOW-CARB

PRĂJITURI (SEMI-) ELABORATE

NEGRESĂ KETO LA
TIGAIE
BY NATI, REȚETE LCHF

INGREDIENTE
3 ouă
70-100 g Green Sugar
50 ml ulei de cocos topit
arome
100 ml smântână dulce grasă
120 g făină de migdale
20 g cacao
½ linguriță praf de copt
unt pentru uns tigaia

VEZI MAI MULTE
RETETE PE:
RETETELCHF.RO

PREPARARE
Folosind un mixer, se bat ouăle cu îndulcitorul, până la topirea acestuia. Se
adaugă uleiul de cocos, smântâna și aromele, se mai bate un pic.
Separat se amestecă ingredientele uscate și se unesc cu compoziția lichidă.
Trebuie să iasă un aluat nu foarte gros.
O tigaie cu pereți mai înalți (eu am folosit o oală cu diametrul de circa 20
cm și pereți înalți de vreo 7 cm) se unge cu unt și se toarnă aluatul.
Tigaia se acoperă cu folie de aluminiu și se pune capacul. Dacă aveți capac
ce se închide etanș, nu e nevoie de folie. Puneți tigaia pe focul cel mai mic
pe care îl aveți.
După 20 de minute faceți testul scobitorii. Negresa trebuie să se prindă
uniform pe toată suprafața și să revină atunci când e apăsată ușor cu
degetul. Dacă e nevoie, mai lăsați un pic, verificând la fiecare câteva
minute.
Când e gata, se stinge focul și se lasă încă un pic sub capac, apoi se scoate
pe un grătar pentru răcirea completă. Se poate servi cu frișcă bătută,
înghețată, fructe de pădure, gem fără zahăr, sau simplă, este oricum
excelentă!

NEGRESĂ KETO
LA TIGAIE

PRĂJITURI (SEMI-) ELABORATE

TARTĂ CU LĂMÂIE
BY CĂLIN

INGREDIENTE
Bl a t
4 gălbenușuri
100g unt 82%, la temperatura camerei
60g îndulcitor natural Green Sugar
100 ml smântână lichidă (eu am folosit LaDorna 32%)
70g făină de cocos
20g făină de migdale
½ linguriță gumă de xantan (opțional), dar recomandat
Crema de lămâie
4 ouă
3 lămâi stoarse
100 ml smântână lichidă
25g îndulcitor natural Green Sugar (sau mai mult, după gust)
coajă de lămâie BIO (opțional)
REȚETĂ

PREPARARE

NUTRIBLOG.RO

Se freacă untul cu îndulcitorul și cu gălbenușurile. Untul trebuie să fie la
temperatura camerei, altfel riscăm să se taie. Adăugăm smântâna, făină de
cocos și de migdale și guma de xantan. Le amestecăm bine.
Se lasă aluatul la rece pentru 15 minute. Între timp pregătim o tavă mare
pentru tarte (diametrul de 25 cm), unsă cu un cubuleț mic de unt.
Se așează aluatul în tavă și se întinde ușor cu degetele, pe baza și pereții
tăvii.
Se lasă la cuptor la temperatură mică pentru aprox 10 minute.
Făina de migdale și cea de cocos tinde să se ardă mai ușor, de aceea trebui
să avem grijă la timpul de coacere și la temperatură.
Între timp pregătim crema.
Am mixat împreună ouăle întregi de data asta, cu sucul de lămâie,
îndulcitorul și smântâna.
Dacă am folosit lămâi bio, putem să răzuim coaja lor și să o adăugăm în
cremă, pentru mai multă aromă.
Am scos aluatul de tartă de la cuptor, am turnat crema și l-am pus din nou
la cuptor pentru aproximativ 30 de minute.
Se lasă să se răcească bine înainte să se taie.

TARTĂ CU LĂMÂIE

PRĂJITURI (SEMI-)
ELABORATE

BISCUIȚI CU
"ZAHĂR
ARS"
BY CĂTĂ

INGREDIENTE
200g făină migdale,
1 linguriță praf de copt
sare
1/4 linguriță gumă xanthan
2 ouă
1/2 cană îndulcitor Green Sugar Gold
+/- 1 lingură
45ml ulei cocos
arome

PREPARARE
Se amestecă tot și se pune în tavă cu
sprițul în forme care permit
întoarcerea biscuiților. Când devin
aurii dar încă moi se scot și se lasă la
răcit fără să-i acoperiți!

BISCUIȚI CU "ZAHĂR ARS"

PRĂJITURI (SEMI-) ELABORATE

TRUFE KETO
”ADULTS ONLY”
BY NATI, REȚETE LCHF

INGREDIENTE
50 g migdale mărunțite (sau făină de migdale)
50 g fulgi de cocos
20 g cacao
50 g Green Sugar pudră (eu am măcinat la râșnița
de cafea Green Sugar clasic)
150 g mascarpone
1-2 linguri de coniac sau altă băutură tare fără
zahăr
cacao pentru tăvălit trufele

PREPARARE
Într-un bol se omogenizează toate componentele
rețetei, în afară de ultimul ingredient. Trebuie să
iasă o compoziție cam ca o plastilină groasă. Mai
reglați cantitățile, dacă e cazul.
Se iau bucățele mici cu o linguriță, se modelează
sfere care se dau prin cacao. Se păstrează la rece
și se savurează cu măsură.

Trufe keto ”adults only”

PRĂJITURI (SEMI-) ELABORATE

TARTĂ CU LĂMÂIE
ȘI ZMEURĂ
BY CĂTĂ

INGREDIENTE
Crustă tartă:
90g fulgi de cocos
100g faină de migdale
20g făină de cocos
2 ouă
2 linguri ulei de cocos
4 linguri sirop fără zahăr
sare, arome
Crema de lămâie
75 ml suc de lămâie proaspat
75 ml smântână lichidă
6 gălbenusuri
1/2 cană îndulcitor Green Sugar clasic
100g unt moale
1/2 linguriță guma xanthan (opțional)

PREPARARE
Se amestecă toate ingredientele pentru blat și se strânge într-o
bilă și se bagă la frigider 20-30 min. Se întinde în tavă și se
bagă la cuptor până se rumenește pe margine, maxim de
coacere pt că nu se mai bagă la cuptor cu crema. Am obținut
400g aluat iar tarta are 300g aluat.
Se pun toate ingredientele fără unt într o crăticioară, se
omogenizeaza și se pune la foc mic amestecând continuu până
se îngroașă puțin. Se adaugă untul, amestecând să se topească
bine apoi compoziția se toarnă prin sită în crusta de tartă.

Tartă cu lămâie și zmeură

PRĂJITURI (SEMI-) ELABORATE

UNT DE
CIOCOLATĂ
BY NATI, REȚETE LCHF

INGREDIENTE
·250 g unt de calitate (minim 82% grăsime)
· 50-70 g Green Sugar pudră (eu am râșnit
Green Sugar clasic la râșnița de cafea)
· 20 g (o lingură cu vârf) de pudră de cacao
de calitate

PREPARARE
Untul se lasă la temperatura camerei, până
devine moale. Se bate cu mixerul, împreună
cu îndulcitorul și pudra de cacao, timp de
câteva minute. Opțional, se poate pune un
pic de esență de vanilie. Untul preparat în
acest mod se modeleaza într-o formă dorită
(eu am făcut-o cilindrică), se învelește în
folie și se dă la rece. Se porționează după
minim 3-4 ore.

Unt de ciocolată

PRĂJITURI (SEMI-) ELABORATE

RAFFAELO KETO
BY VESNA

INGREDIENTE
200 ml cremă de cocos;
190 g fulgi de nucă de cocos;
100 g migdale organice;
30 g îndulcitor Green Sugar
3 linguri ulei de cocos;
esență de migdale sau vanilie.

VEZI MAI MULTE
RETETE PE:
A N N D A `S K E T O K I T C H E N .

PREPARARE
Se pun migdalele la hidratat în apă pentru 2 h, astfel se
vor decoji mai ușor. După hidratare, se curăță migdalele de
coajă. Se opresc 35 de migdale, iar cele rămase, se
mărunțesc bine într-un blender.
Se adaugă crema de cocos, îndulcitorul, uleiul de cocos și
esența de migdale și se amestecă la blender până se
topește îndulcitorul.
Se toarnă compoziția într-un bol și se adaugă 170 g din
fulgii de cocos (cu restul de fulgi de cocos se vor înveli
bomboanele la sfârșit). Se amestecă compoziția până se
omogenizează.
Se formează bile de mărimea unei nuci cu câte o migdală
în mijloc și se tăvălesc prin fulgii de cocos.
Se lasă bomboanele la frigider aproximativ 2 h înainte de
servire.

Raffaelo keto

PRĂJITURI (SEMI-) ELABORATE

TORT
"NEDIPLOMAT"
BY MARIA

BLAT

3 ouă medii (albușuri bătute spumă cu îndulcitor 2 linguri)
gălbenușurile bătute spumă +extract vanilie +2-3 linguri
îndulcitor (recomand să puneți după gust, eu prefer
dulciuri mai puțin dulci în perioada asta)
6-7 linguri făină migdale
1 lingură rasă făină cocos
praf sare
un varf linguriță praf copt
un varf linguriță bicarbonat

Se coace în tavă tapetată cu hârtie copt sau unsă cu unt (în
baie de apă am copt-o; tava cu compoziția am pus-o în altă
tavă cu apă în cuptor)

CREMA

600gr iaurt gras+îndulcitor+coajă lămâie
450 grame afine + 2 linguri îndulcitor date în clocot rapid;
foi gelatină atât in iaurt cât și în compotul de afine;

Recomand să respectati indicatiile de pe plicul de gelatină
(eu am pus 5 foi la iaurt și 3 foi jumate la afine).
Turnați peste blatul răcit iaurtul și apoi afinele și
amestecați ușor cu o spatulă pentru a obține un efect
marmorat.

Tort "nediplomat"

PRĂJITURI (SEMI-) ELABORATE

“BLONDE” KETO
CU CIOCOLATĂ ȘI
NUCI
BY CRISTINA

INGREDIENTE
făină de migdale, 2.5 cești (266g)
făină de cocos, 1 lingură (7g)
îndulcitor Green Sugar, 1 ceașcă, sau după gust
praf de copt, 1/2 linguriță
puțină sare
unt topit, 1 ceașcă (220g)
2 ouă mari
extract de vanilie, 1 linguriță
ciocolată neagră 2/3 ceașcă (100g)
nuci, 1 ceașcă (100g)

PREPARARE
Făina de migdale se combină cu făina de cocoș
îndulcitorul, praful de copt și puțină sare. Se adaugă untul
topit și se amestecă, pe urmă se adaugă ouă și vanilie.
După ce am amestecat bine ingredientele de mai sus,
adăugăm nucile mărunțite și ciocolata. Se pune la cuptor la
175 de grade pentru aproxim 20 de minute.
Prăjitura merge excelent cu o ceașcă de cafea sau de ceai,
ca și deșert gustos și sățios.

“Blonde” keto cu ciocolată și nuci

PRĂJITURI (SEMI-) ELABORATE

SOS DE
CARAMEL FĂRĂ
ZAHĂR!
BY NATI, REȚETE LCHF

INGREDIENTE
100 g unt de calitate superioară (minim 82% grăsime)
· 3 linguri de Green Sugar Gold (vreo 50 g)
· 200 ml smântână dulce grasă (35% grăsime)
· câteva cristale de sare, opțional
VEZI MAI MULTE

PREPARARE

RETETE PE:
RETETELCHF.RO

Într-un ibric cu fundul și pereții groși se pune la topit
pe foc mic untul și îndulcitorul. Se amestecă în
permanență. După ce începe se fiarbă, se ține vreo 35 minute, amestecând compoziția. Apoi se adaugă cu
atenție smântâna dulce.
Se mai ține pe foc vreo 7-10 minute, amestecând,
până la îngroșarea sosului. Țineți cont de faptul că
se mai îngroașă după răcire.
Când sosul e gata, se adaugă cristalele de sare și se
mută într-un vas care va merge la rece. Dacă vi se
pare că untul s-a separat un pic (are această
tendință), situația se repară cu ușurință cu ajutorul
unui mixer vertical).

Sos de caramel FĂRĂ ZAHĂR!

PRĂJITURI (SEMI-) ELABORATE

BUDINCĂ
LOW-CARB
BY CĂTĂ

INGREDIENTE
1 plic budincă konjac vanilie
3 linguri îndulcitor Green Sugar Gold,
vanilie
puțină sare,
1 plic gelatina hidratată
400ml lapte migdale fără zahăr

PREPARARE
Se adaugă budinca konjac într-o crăticioară
împreună cu jumătate din cantitatea de lapte.
Separat, în laptele ce a rămas se pune
gelatina.
Amestecul cu budinca se dă la foc mic și se
amestecă încontinuu.
Treptat se adaugă îndulcitorul, vanilia și
foarte puțină sare.
Când s-a topit îndulcitorul se adaugă și
gelatina și se toarnă în forme.

Budincă low-carb

PRĂJITURI (SEMI-) ELABORATE

PRĂJITURĂ
PUFOASĂ CU
ZMEURĂ
BY IOANA

INGREDIENTE
150g de iaurt grecesc, 10% grăsime
3 ouă
120g îndulcitor Green Sugar
1 lingură esență vanilie
50g unt topit (80% grăsime)
170g făină de migdale
5g praf de copt (1/2 plic)
1/2 linguriță bicarbonat de sodiu
un vârf de sare
zmeură proaspătă

PREPARARE

Adaptată după
rețeta GustVerde.

Se combină făina de migdale cu sarea, praful de copt și
bicarbonatul de sodiu.
Într-un alt bol se adaugă pe rând ingredientele umede și pe urmă
cele uscate, amestecând după fiecare ingredient adăugat.
Compoziția se toarnă într-o formă detașabilă (20x20cm). Deasupra
se presară zmeură în cantitatea dorită.
Se bagă la cuptorul preîncălzit la 180 de grade C, pentru aprox 3040 de minute. Înainte de a o scoate, se face testul cu scobitoarea.
Sugestie: Atenție sporită la timpul de coacere, făina de migdale în
general se coace mai repede decât făina de grâu.

Prăjitură pufoasă cu zmeură

PRĂJITURI (SEMI-) ELABORATE

CLAFOUTIS CU
CĂPȘUNI
BY MONICA

INGREDIENTE
4 ouă
250 ml chefir
70 g Green Sugar
1/2 praf de copt
2 lingurițe esență de vanilie
50 g unt topit
un praf sare
130 g făină de migdale,
1 linguriță psyllium (sau și mai bine gumă de
xantan),
500 g căpșuni

PREPARARE
Foarte simplu, totul se amestecă și se coace la
160 grade pentru 40-50 min.

Clafoutis cu căpșuni

PRĂJITURI (SEMI-) ELABORATE

NEGRESĂ KETO
BY ROXANA

INGREDIENTE
Blat:
60g unt
3 linguri cacao
40g făină de cocos
2 ouă
1 linguriță praf de copt
30-40g îndulcitor pulbere Green Sugar
puțină sare, vanilie
Cremă:
140g iaurt grecesc, 10% grăsime
VEZI MAI MULTE
70g cremă de brânză de tipul philadelphia
RETETE PE:
RETETELCHF.RO
30g unt
1 lingură de îndulcitor pulbere
cacao sau ciocolată negră fără zahăr răzuită, pentru decor

PREPARARE
Se preîncălzește cuptorul la 180 grade Celsius. Untul se topește și se
lasă la răcit.
Se amestecă toate componentele uscate într-un vas: făina de cocos,
cacao, îndulcitorul, praful de copt și sarea.
Într-un alt vas se mixează ouăle timp de un minut, se adaugă vanilia,
apoi amestecul uscat și untul topit. Se amestecă bine până la
omogenizare, compoziția aluatului trebuie să fie asemănătoare cu o
smântână mai groasă. Dacă este nevoie, se poate adăuga puțină apă.
Se unge o formă cu unt și se toarnă aluatul. Se acoperă cu o folie de
aluminiu și se pune la cuptor pentru aprox 20-25 de minute.
În timp ce blatul stă la cuptor, se pregătește crema. Pentru asta, se
bat pur și simplu cu mixerul componentele pentru cremă.
Se toarnă crema peste blatul complet răcit și se presară cacao sua
ciocolată neagră răzuită. Se lasă la rece măcar 1 oră înainte de
servire.

Negresă keto

PRĂJITURI (SEMI-) ELABORATE

TORT KETO DIN
BLAT DE
NEGRESĂ
BY NATI, REȚETE LCHF

INGREDIENTE
Blat:
-vezi rețeta de NEGRESĂ KETO LA TIGAIE
Cremă
600 ml de smântână dulce La Dorna (de 32%
grăsime)
100 g ciocolată neagră de 85% cacao

VEZI MAI MULTE
RETETE PE:
RETETELCHF.RO

PREPARARE
Pentru cremă am înfierbântat smântâna într-un
ibric, am topit ciocolata în ea și am mai pus un pic
de Green Sugar să mai îndulcesc. Am lăsat crema la
rece până a doua zi, când am bătut-o cu mixerul și
am uns blaturile.

Tort keto din blat de negresă

PRĂJITURI (SEMI-) ELABORATE

CREMĂ DE
"ZAHĂR ARS"
BY CĂTĂ

INGREDIENTE
3 gălbenușuri
max 1/4 cană îndulcitor Green Sugar Gold,
125ml smântână lichidă 32%
un praf de sare
esență migdale

PREPARARE
Se amestecă toate ingredientele cu mixerul până se
topește îndulcitorul.
Se pune un vas termorezistent intr o tava cu apa si se
toarna compozitia in el. Se bagă la cuptor la foc mediu 3040min.
E gata când deasupra se formează o crustă deasupra și
compoziția se mișcă în vas daca e scuturat.
Cand se răceste se întărește. Se scoate vasul din cuptor
cand e gata, se presara pe toata suprafata greensugar
gold in strat nu foarte gros si se baga sub grill pana se
topeste si devine auriu lichid sau se foloseste lampa/torta.

CREMĂ
DE "ZAHĂR
ARS"
CREMĂ
DE ZAHĂR

ARS

PRĂJITURI (SEMI-) ELABORATE

PRĂJITURELE CU
UNT DE ARAHIDE ȘI
CIOCOLATĂ
BY OANA

INGREDIENTE
o ceașcă unt de arahide cremos
1/4 ceașcă unt 82%
1/2 ceașcă unt de cacao
1/3 ceașcă eritritol
o linguriță esență de vanilie
100g ciocolată neagră
REȚETĂ

PREPARARE

NUTRIBLOG.RO

Pregătește o tavă cu hârtii tip brioșe.
Vor ieși aproximativ 12-15 bucăți.
Într-o cratiță la foc mic pune pe rând toate cele 3 tipuri de
unt, începând cu cel de arahide. Amestecă încontinuu.
Când s-au topit și s-a format un amestec uniform, adaugă
eritritolul și esența de vanilie.
Toarnă amestecul în hârtiile pentru brioșe, cât să umpli cam
jumătate din volumul lor.
Pune-le la frigider pentru o oră sau la congelator pentru 10
minute.
Scoate cupcakes-urile de la rece și toarnă ciocolata topită
deasupra într-un strat subțire.
Pune-le din nou la frigider pentru cel puțin 10 minute până
se întărește ciocolata.

PRĂJITURELE CU UNT DE ARAHIDE
ȘI CIOCOLATĂ
CREMĂ
DE ZAHĂR ARS

PRĂJITURI (SEMI-) ELABORATE

PANDIȘPAN KETO
BY MĂDĂLINA, MADELINE.RO

INGREDIENTE
100g făină de migdale
2 Lg tărâțe de psyllium
1 lgt praf de copt
5 ouă
1 praf de sare
50g îndulcitor Green Sugar
20 picături Green Sugar caramel
60g unt topit
1 lgt extract de vanilie

VEZI MAI MULTE
RETETE PE:
MADELINE.RO

PREPARARE
Se separă ouăle, se bat albușurile spumă cu un praf de
sare. Când sunt bine bătute, adăugăm și îndulcitorul și
amestecăm în continuare până obținem o bezea lucioasă.
Separat se mixează untul la temperatura camerei cu
gălbenușurile, extractul de vanilie și Green Sugar cu
aromă de caramel. Se adaugă acest amestec peste
albușuri, amestecând ușor de sus în jos, pentru a păstra
cât mai mult aer în compoziție.
Se adaugă făina de migdale, praful de copt și tărâțele de
psylliu, amestecând din nou ușor, cu aceleași mișcări.
Compoziția se toarnă într-o tavă (20x30cm), tapetată cu
hârtie de copt și se coace la 180C aprox 25 minute. La
final se face testul scobitorii.

PRĂJITURI (SEMI-) ELABORATE

TIRAMISU KETO
BY MĂDĂLINA, MADELINE.RO

INGREDIENTE
Pișcot:
vezi rețeta de mai sus de PANDIȘPAN KETO
Cremă:
500g mascarpone
50g Green Sugar
1 lg extract de vanilie
2 ouă
Sirop:
80ml expresso tare
10 picături de Green Sugar Caramel
1 lg rom
Topping:
cacao

VEZI MAI MULTE
RETETE PE:
MADELINE.RO

PREPARARE
Pentru baza de pișcot se taie cubulețele de pandișpan în 2 sau chiar
în 3.
Pentru cremă se bat ouăle cu îndulcitorul, apoi se pun la bain marie,
deasupra unui vas cu apă care fierbe încet și amestecăm cu telul
până se îngroașă crema, cam 8 minute. După ce se răcește această
compoziție, o mixăm împreună cu brânza mascarpone și vanilia.
Asamblare:
O tavă mică pătrată (15x15cm) se tapetează cu folie alimentară și
adăugăm un strat de pandișpan. Îl însiropăm cu siropul de cafea,
apoi adăugăm 1/3 din cremă, încă un strat de pișcoturi și tot așa.
Se pune la frigider pentru minim 2 ore. Se servește pudrat cu cacao.

Tiramisu Keto
Keto
Tiramisu

CREMĂ DE ZAHĂR ARS

PRĂJITURI (SEMI-) ELABORATE

BOMBOANE KETO
CU MENTĂ
BY MĂDĂLINA, MADELINE.RO

INGREDIENTE
150g zmeură
100g unt
150g cremă de brânză
50g îndulcitor Green Sugar
10 picături de Green Sugar caramel
1 lgt extract de vanilie
2 lgt făină de migdale
VEZI MAI MULTE
RETETE PE:

PREPARARE

MADELINE.RO

Se mixează toate ingredientele în blender până
obținem o cremă fină pe care o turnăm în forme de
silicon. Le introducem în congelator până când se
întăresc suficient de tare cât să fie scoase frumos din
forme.

Bomboane keto
CREMĂ
DE ZAHĂR ARS
cu mentă

PRĂJITURI (SEMI-) ELABORATE

PAVLOVA BRONZATĂ
BY CĂTĂ

INGREDIENTE
Bezea
3 albușuri
1/3 cană îndulcitor Green Sugar pudră (sau după gust)
sare
arome
puțin suc lămâie
1/4 lingurita guma xanthan
Frișcă
30g cremă de brânză
100ml frișcă neîndulcită
3 linguri îndulcitor Green Sugar
arome
1/4 linguriță gumă xanthan
Pentru decor:
afine

PREPARARE
Se bat albușurile spumă bine, se adaugă îndulcitor si lămâie și guma
de xantan până compoziția e fermă.
Se pun cu lingura pe hârtie de copt și se bagă la cuptor.
Cuptorul a fost încins la 180 grade și când le punem la cuptor lasăm
focul la minim.
Bezelele când sunt gata sunt ferme și puțin aurii și se oprește focul,
dar se lasă înăuntru încă aprox 30-50 minute.
Frișca se bate cu îndulcitorul și la sfârșit se adaugă crema de brânză,
aromele (opțional) și guma de xantan. Se ornează fiecare bezea cu
frișcă și cu afine deasupra.

Pavlova bronzată

CREMĂ DE ZAHĂR ARS

PRĂJITURI (SEMI-) ELABORATE

FURSECURI CU
NUCI
BY CĂTĂ

INGREDIENTE
3 albușuri
1/3 cană îndulcitor Green Sugar pudră (sau după gust)
un praf de sare
arome
putin suc de lămâie
1/4 linguriță gumă xanthan
nuci pisate (9 linguri)

PREPARARE
Se bat albușurile spumă bine, se adaugă îndulcitor, un
praf de sare, lămâie și guma de xantan până compoziția e
fermă.
Se adaugă nucile pisate și se amestecă.
Se pun cu lingura pe hartie de copt si se baga la cuptor.
Cuptorul a fost încins la 180 grade și când le punem la
cuptor lasăm focul la minim.

Fursecuri cu nuci

CREMĂ DE ZAHĂR ARS

PRĂJITURI (SEMI-) ELABORATE

CAKE POPS
BY CĂTĂ

INGREDIENTE
-biscuiți (vezi rețeta BISCUIȚI CU ZAHĂR ARS)
50g crema de ciocolata cu alune cu îndulcitor,
110g cremă de brânză
2 linguri fulgi de cocos
2 linguri inimi de migdale
bănuți de ciocolată îndulciți cu Green Sugar.

PREPARARE
Biscuiții cu zahăr ars se mărunțesc în blender, se adaugă
restul ingredientelor, mai puțin bănuții de ciocolată.
Se mixează din nou.
Din aluat se formează biluțe și se înfig în câte un băț, pe
urmă se lasă la rece până se întăresc.
Se topesc bănuții de ciocolată, scufundăm pe rând fiecare
biluță și pe urmă lăsăm din nou la rece până se întărește
ciocolata deasupra.

Cake pops

CREMĂ DE ZAHĂR ARS

PRĂJITURI (SEMI-) ELABORATE

TARTĂ CU MIGDALE
BY MARIA

BLAT
170g albuș ou
un praf sare
Green Sugar pulbere 4-5 linguri sau după gust
extract de vanilie
120 g făină migdale
Tava tapetata cu hârtie de copt se coace până se rumenește (eu am
uitat-o cam mult, nu trebuie să fie chiar atât de rumenă.

CREMA
5 gălbenușuri
200 grame (nu ml!) smântână de gătit grasă
Green Sugar pulbere 4-5 linguri (gustați, dacă nu e suficient de
dulce mai adaugați, crema trebuie sa fie destul de dulce căci se va
adauga ulterior și unt)
extract vanilie,
praf sare;
150 unt la temp camerei.
Gălbenușurile, îndulcitorul, vanilia și smântâna se pun în cratiță cu
fund mai gros și amestecul obținut se fierbe pe foc mic amestecând
ușor și continuu până se îngroasă; când a început să clocotească
ușor se ia de pe foc!
După ce ați luat de pe foc cratița, amestecați ușor 1 minut să se mai
răcorească și adăugați untul tăiat bucățele; amestecați până se
topește untul.
Se lasă să se răcească la temperatura camerei și apoi se da la
frigider 15-20
minute amestecând la intervale de 5 minute; când e suficient de
“solidă” o puneți peste blatul răcit și presărați migdale tocate sau
fulgi (crude sau prăjite) pe deasupra.
Păstrați tarta la frigider; se poate servi dupa 2-3 ore astfel încât
crema să aibă timp să se întărească.

Tartă cu migdale

CREMĂ DE ZAHĂR ARS

Keto

Low-Carb

Feeling
INSPIRAT?

Sper că raspunsul este afirmativ!
Când ai poftă de ceva dulce și gustos, îți spunem din nou că nu e
nevoie să apelezi la deserturile clasice cu zahăr, făină sau
amidon.
Poți prepara deserturi fine cu ingrediente delicioase, fără nicio
vinovăție!

Un ultim pont din acest e-book:
Green Sugar răsplătește cititorii Nutriblog!

COD
REDUCERE
"NUTRIBLOG"

La comenzile
plasate pe
greensugar.ro

Pentru produsele comandate de pe site-ul
greensugar.ro și laboratoareleremedia.ro,
tastează CODUL DE REDUCERE “nutriblog”
înainte de finalizarea comenzii.

JOIN OUR
FACEBOOK
GROUP

FOLLOW US
ON
INSTAGRAM!

DONATE TO
PATREON
Dacă dorești să ne susții munca
pe nutriblog o poți face prin
intermediul Patreon!

LIKE US
ON
FACEBOOK!

