
Mazurek karmelowy 

Składniki 

na foremkę o wymiarach około 20 x 30 cm 

Ciasto 

75 g masła klarowanego* 

250 g mąki orkiszowej 1850 

15 g sproszkowanych daktyli 

 

2 żółtka 

100 g kefiru** 

Masa 

45 g daktyli*** 

45 g rodzynek*** 

45 g suszonych moreli*** 

 

75 ml mleka (krowiego lub roślinnego****) 

75 g masła klarowanego* 

75 g oleju kokosowego***** 

 

150 g słonecznika zmielonego na mąkę 

 

Wykonanie 

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

2. Mąkę i daktyle rozetrzeć z masłem. 

3. Dodać żółtka i kefir, wymieszać. 

4. Ciasto ułożyć w foremce, unosząc nieco brzegi. Piec 40-45 minut (do zrumienienia). 

5. W międzyczasie przygotować masę: 

a. Słonecznik zmielić na proszek. Przełożyć do innego naczynia. 

b. Daktyle, rodzynki i morele zmiksować z mlekiem na gładką masę. 

c. Do masy dodać olej kokosowy i masło klarowane, podgrzać do rozpuszczenia 

tłuszczu (nie przegrzewać masy, by tłuszcz się nie oddzielił). 

d. Dodać słonecznik i dokładnie wymieszać. 

6. Wypełnić masą ciasto. Schłodzić w lodówce. 

 

Wykonanie (Thermomix) 

 

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

2. Mąkę i daktyle rozetrzeć z masłem (15 s, obr. 5). 

3. Dodać żółtka i kefir, wymieszać (10 s, obr. 4).   

4. Ciasto ułożyć w foremce, unosząc nieco brzegi. Piec 40-45 minut (do zrumienienia). 

5. W międzyczasie przygotować krem: 



a. Słonecznik zmielić na proszek (30 sek., obr. 10). Przełożyć do innego 

naczynia. 

b. Daktyle, rodzynki i morele zmiksować z mlekiem (30 s, obr. 10).  

c. Do masy dodać olej kokosowy i masło klarowane, podgrzać (4 min., 50 st. C, 

obr. 2). 

d. Dodać słonecznik i dokładnie wymieszać (1 min, obr. 3). 

6. Wypełnić masą ciasto. Schłodzić w lodówce. 

 

Wskazówki 

 

* 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 

 

** kefir: najważniejsze jest to, by kefir w swoim składzie miał tylko mleko i kultury bakterii 

(nie polecam kefirów z dodatkiem białek mleka i mleka w proszku) oraz żeby nie smakował 

opakowaniem, w którym się znajduje lub zaprawą wapienną; my kiedyś używaliśmy kefiru 

Top Tomyśl; lepszy jest jednak kefir Wrzesiński; bardzo fajny jest też Sokólski, ale nie 

możemy go dostać w Poznaniu; najbezpieczniej jednak kefir zrobić w domu (co jest proste i 

zajmuje naprawdę niewiele czasu) - jeśli się na to zdecydujecie, od razu poczujecie różnicę w 

smaku; przepis podajemy w tym poście 

 

*** bakalie: bakalie i nasiona, które kupujemy nie powinny być konserwowane; najczęściej 

występującym konserwantem jest dwutlenek siarki i sorbinian potasu, które mają bardzo 

szkodliwy wpływ na nasze zdrowie 

 

**** mleko roślinne: kupowane w sklepach ma niewiele wspólnego ze zdrowiem ze 

względu na szkodliwe dodatki i kontakt z opakowaniem; jak przygotować mleko roślinne, 

piszemy tutaj 

 

***** olej kokosowy: najlepiej kupić olej nierafinowany, nieoczyszczony; wiem, że smakuje 

kokosem i jest droższy (choć nie zawsze), ale oczyszczony, rafinowany olej nie zawiera 

niczego, co organizm mógłby użyć do budowania swojej wewnętrznej siły; więcej o 

tłuszczach piszemy tutaj 

 

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
https://zezdrowiemmidosmaku.wixsite.com/blog/single-post/2017/11/08/Domowy-kefir
https://zezdrowiemmidosmaku.wixsite.com/blog/single-post/2017/10/02/Mleka-ro%C5%9Blinne
https://zezdrowiemmidosmaku.wixsite.com/blog/single-post/2017/10/06/T%C5%82uszcze---zdrowie-czy-niebezpiecze%C5%84stwo

