
Najpyszniejsze ciasto czekoladowe 

 

Składniki 

na foremkę o wymiarach ok. 13 na 20 cm 

Numery przy składnikach odwołują do dodatkowych informacji, pozwalających wybrać 

właściwe produkty. 

 

250 g czarnej soi 

2 litry wody + woda do namoczenia 

 

100 g daktyli (1) 

 

75 g masła klarowanego (2) 

 

3 średnie jajka (3) 

 

65 g kakao (4) 

 

25 g mąki orkiszowej typ 750 

 

Wykonanie 

1. Soja:  

1. Soję namoczyć przez noc.  

2. Odcedzić, opłukać i dodać do niej ½ litra wody i zmielić na gładką masę. 

3. 1,5 litra wody zagotować i wrzucić do niej rozdrobnioną soję. Ponownie 

zagotować, wyłączyć gaz i odstawić na 5 minut. 

4. Zagotować ponownie i gotować przez kolejne 5 minut, mieszając od czasu do 

czasu i uważając na podnoszącą się pianę. 

5. Odcedzić przez gazę do miski (ociekający płyn to mleko sojowe). Masa będzie 

wykorzystana do zrobienia ciasta. 

6. Mleko sojowe podgrzać do temperatury 80 stopni, zdjąć z ognia, dodać ocet 

jabłkowy i dokładnie wymieszać. Po kilku minutach powinny się oddzielić 

skrzepy serowe i serwatka. Zostawić do ostudzenia. 

7. Odcedzić przez szmatkę i uformować ser. 

2. Piekarnik rozgrzać do temperatury 180 st. C (tryb góra-dół, bez termoobiegu). 

3. Masę, która została z przygotowania mleka sojowego, zblendować z daktylami. 

4. Dodać masło klarowane i chwilę blendować. 

5. Dodać jajka i dokładnie zmielić. 

6. Dodać kakao i wymieszać na gładką masę.  

7. Dodać mąkę orkiszową i wymieszać. 

8. Piec 45 minut w 180 st. C. 

 



Wskazówki 

 

(1) daktyle: suszone owoce i orzechy, które kupujemy nie powinny zawierać szkodliwych 

konserwantów (sorbinian sodu, dwutlenek siarki itd.) czy dodatków (wiecie, że suszona 

żurawina składa się w 45% z białego cukru?!); dobre suszone owoce są ciemne, a nie 

pomarańczowe 

 

(2) masło klarowane: najlepiej zrobić je samemu (przepis znajdziecie tutaj); produkty 

dostępne w sklepie mają kontakt z plastikowym opakowaniem i mogą być „ulepszone” na 

każdym etapie produkcji; więcej o tłuszczach piszemy tutaj 

 

(3) jajka: warto zadbać o to, by jajko pochodziło z dobrego źródła (najlepiej od znajomej 

gospodyni, u której kury chodzą sobie "luzem" i karmione są tradycyjnie, a nie gotową paszą; 

jeśli jednak nie macie dostępu do takich jajek, poszukajcie takich z "0" na pieczątce; żółtko 

jajka, zgodnie z nazwą, powinno być żółte, a nie pomarańczowe) 

 

(4) kakao: warto zadbać o to by kakao było dobrej jakości; my zaopatrujemy się w kakao 

ekologiczne, które smakuje znacznie lepiej i jest bardziej aromatyczne niż kakao najczęściej 

dostępne w sklepach 

 

 

 

https://zezdrowiemmidosmaku.com/single-post/2017/10/24/Mas%C5%82o-klarowane
https://zezdrowiemmidosmaku.com/single-post/2017/10/06/T%C5%82uszcze---zdrowie-czy-niebezpiecze%C5%84stwo

