
Tarta truskawkowa 

Składniki 

na foremkę o wymiarach 13x20 cm 

Spód 

¼ szklanki suchej ciecierzycy, namoczonej przez noc 

 

1 jajko* 

 

20 g masła klarowanego** 

 

50 g mąki żytniej 2000 

25 g mąki z ciecierzycy 

50 g mąki owsianej*** 

 

Nadzienie 

60 g kaszy jaglanej**** 

10 g wiórków kokosowych***** 

30 g (5 sztuk) suszonych daktyli***** (można więcej) 

 

100 ml wody 

250 g truskawek 

 

ew. 1 łyżka mąki owsianej 

 

200 g twarogu 

ew. miód****** 

 

Polewa 

 

300 g truskawek 

15 g sproszkowanych daktyli lub miodu (można więcej) 

 

Wykonanie 

Spód 

1. Ciecierzycę ugotować do miękkości i wystudzić. 

2. Dodać jajko oraz masło i zblendować na gładką masę. 

3. Dodać pozostałe składniki i wyrobić szybko gładkie ciasto. 

4. Piec 30 minut w 180 st. C.  

 

Nadzienie 

1. Kaszę, wiórki i daktyle zmielić na proszek. 



2. Truskawki zmiksować na gładko i dodać do kaszy, wiórków i daktyli. Dokładnie 

wymieszać. 

3. Wodę zagotować. Dodać do niego mieszaninę i gotować na małym ogniu 5-10 minut 

(aż kasza się ugotuje, czyli nie będzie czuć takich twardych drobinek). Wystudzić. 

4. Zmielony na gładko twaróg dodać do masy i dokładnie wymieszać. Można dosłodzić 

łagodnym miodem. Taką masę wyłożyć na tartę. 

Polewa 

1. Truskawki podgrzać i gotować do momentu, aż połowa masy wyparuje – ma powstać 

gęsty sos. Dodać sproszkowane daktyle i wymieszać dokładnie. Wylać masę na tartę. 

Wskazówki 

* 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) 

** masło klarowane: masło klarowane najlepiej zrobić 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 

*** mąka owsiana: mąkę owsianą można zrobić tanio i szybko, mieląc połączone otręby 

owsiane (ok. 50%) i płatki owsiane (ok. 50%), np. 50 g otrębów owsianych i 50 g płatków 

owsianych 

**** kasza jaglana: im lepszej jakości jest kasza jaglana, tym danie będzie smaczniejsze; 

dlatego właśnie my nie kupujemy najtańszej; najdroższej też nie - wiadomo, płaci się za 

markę; ważne, by kasza jaglana była z tzw. upraw ekologicznych, naprawdę jest wtedy 

smaczniejsza; taka kasza jest nieco droższa, ale można ją znaleźć w naprawdę przystępnej 

cenie w internetowych sklepach z ekologiczną żywnością - kupując ją w większej ilości, 

można nawet oszczędzić; i nie radzę gotować kaszy w plastikowym woreczku - smakuje 

wtedy gorzej, a samo opakowanie wydziela rakotwórcze substancje 

***** bakalie: 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 

****** miód: jeśli chcecie dostać dobry miód, zadbajcie o to, by był ze sprawdzonego źródła 

– najbezpieczniej jest po prostu znać pszczelarza; dobry miód (z wyjątkiem akacjowego) 

krystalizuje się po kilku miesiącach od zebrania (czyli najpóźniej zimą) 

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

