
Jaglany budyń czekoladowy 

Składniki 

na 1 porcję 

60 g kaszy jaglanej* 

10 ziaren kakaowca (10 g)** 

10 g wiórków kokosowych*** 

5 g gorzkiego kakao lub karobu**** 

 

1 szklanka mleka (krowiego lub roślinnego*****) 

 

Wykonanie 

1. Kaszę, kakaowiec i wiórki zmielić na mąkę. Dodać kakao. 

2. Dodać do tego połowę mleka. Dokładnie wymieszać. 

3. Pozostałe mleko zagotować. Dodać do niego przygotowaną mieszankę i gotować na 

małym ogniu 5-10 minut (aż kasza się ugotuje, czyli nie będzie czuć takich twardych 

drobinek). 

4. Podawać z orzechami laskowymi, daktylami i rodzynkami (suszone owoce można 

dodać jeszcze przed końcem gotowania, wówczas ładnie zmiękną). 

Wykonanie dla posiadaczy Thermomixa 

1. Kaszę jaglaną, kakaowiec, wiórki i kakao umieścić w naczyniu i zmielić (40 sek, poz. 

10). 

2. Dodać mleko i gotować (10 min, 80 st. C, poz. 2). 

 

Wskazówki 

* im lepszej jakości jest kasza jaglana, tym budyń będzie smaczniejszy i bardziej pożywny; 

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 

** chodzi tu o surowe ziarna kakaowca sprzedawane w całości; mają one charakterystyczny 

smak, więc zanim zrobicie z nich budyń, spróbujcie, czy Wam smakują; jeśli ich zapach lub 

smak Wam nie odpowiadają, zdecydujcie się na zwykłe gorzkie kakao 

*** 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 

**** jeśli wybierzecie karob, budyń wyjdzie nieco słodszy; ma on jednak specyficzny smak, 

który nie każdemu może odpowiadać 

***** niestety, mleko roślinne 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 roślinne, można 

bardzo łatwo zrobić je samodzielnie – przepis podajemy tutaj 


