
Brownie jaglane 

Składniki 

na tortownicę o średnicy 21 cm 

250 g kaszy jaglanej* 

100 g wiórków kokosowych** 

3 szklanki (750 ml) wody lub mleka (krowiego lub kokosowego***) 

 

300 g jabłek, pokrojonych na kawałki 

50 g zmielonego słonecznika 

50 g gorzkiego kakao lub karobu (można dać więcej, jeśli ktoś lubi) 

1 łyżeczka cynamonu 

¾ łyżeczki sody 

1 jajko (lub 2 łyżki zmielonego siemienia lnianego w wersji wegańskiej) 

65 g mąki owsianej (lub jaglanej) 

20 g mąki kokosowej (lub jaglanej) 

 

Wykonanie 

1. Piekarnik nagrzać do 175 st. C (tryb góra-dół, bez termoobiegu). 

2. Kaszę jaglaną oraz wiórki zalać wodą i gotować 15 minut. Odstawić pod przykryciem 

do ostygnięcia (na około pół godziny). 

3. Kaszę umieścić w blenderze razem z pozostałymi składnikami i zmiksować na gładką 

masę. 

4. Do masy można dosypać dodatkowe wiórki. 

5. Przełożyć do formy. Można posypać wiórkami. 

6. Piec 50 minut. Schłodzić przez noc w lodówce. 

 

Wskazówki 

* im lepszej jakości jest kasza jaglana, tym ciasto 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 (my połowę 

kaszy ugotowanej do ciasta zjadamy jeszcze przed dodaniem do masy); 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 

 

** kupując wiórki kokosowe warto zwrócić uwagę na skład produktu; bardzo często dodaje 

się do nich dwutlenek siarki lub inne konserwanty; i nie mówcie, że nie macie pieniędzy na 

produkty bio - czasami produkty najdroższe zawierają szkodliwe dodatki, a te tańsze są w 

porządku - w przypadku bakalii płaci się głównie za markę 

 



*** niestety, mleko kokosowe kupowane w sklepach nie ma absolutnie nic wspólnego ze 

zdrowiem ze względu na liczne dodatki o trudnym do przewidzenia wpływie na ludzki 

organizm, a także to, że są sprzedawane w opakowaniach wydzielających szkodliwe 

substancje (może te najdroższe produkty są lepsze jakościowo, ale wątpię, żeby były 

nieszkodliwe); jeśli chcecie mieć naprawdę zdrowe (i smaczne) mleko kokosowe, można 

bardzo łatwo zrobić je samodzielnie (przepis tutaj) 

 


