
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PASCĂ  FĂRĂ  ALUAT  
 

Sursa: https://www.gustverde.ro/2019/04/pasca-fara-aluat-aromata-dulce-dar-fara_16.html 
 
 

Ingrediente pentru o formă de tort de 24 cm   
 
 
 

• 6 gălbenușuri + 3 albușuri 
• 90g îndulcitor Green Sugar pudră* 
• 2 plicuri cu Green Sugar cu aromă 

naturală de vanilie bourbon 
• 2 lingurițe cu esență de rom 
• 800g brânză grasă de vaci 

dulce (alegeți o brânză cu mai puțină 
apă) 

• coaja rasă de la o lămâie 
• 3 linguri zeama de lămâie 
• 60g făină combinată cu 1 pliculeț praf 

de copt 
• 3 linguri cu griș 
• 400g smântână pentru frișcă 

neîndulcită (rece de la frigider) 
• 200g stafide înmuiate în 150ml de apă 

cu 2 linguri cu esență de rom (lăsate 
la înmuiat cel puțin 2 ore) 

 
 
 
 
 
 

https://www.gustverde.ro/2019/04/pasca-fara-aluat-aromata-dulce-dar-fara_16.html
https://greensugar.ro/product/green-sugar-pudra/
https://greensugar.ro/product/green-sugar-vanilie-bourbon/
https://greensugar.ro/product/green-sugar-vanilie-bourbon/
https://3.bp.blogspot.com/-_pm1ZOskeJ0/XLYP3IuF6RI/AAAAAAAAGII/KTLfHe4_MX42-VtgwWuDRn-r0TbWkxcnACLcBGAs/s1600/62B2F1F4-EB34-450B-A3B1-A2676FE97617.JPG


1. Într-un bol puneți ouăle cu albușurile, îndulcitorul Green Sugar, 
pliculețele Green Sugar, esența de rom și mixați bine cu ajutorul 
unui tel sau mixer de mână. 
 
2. Adăugați brânza de vaci și amestecați bine cu o lingură până se 
încorporează. 
 
3. Adăugați coaja rasă și zeama de lămâie și amestecați. 
 
4. Puneți făina puțin câte puțin și amestecați ușor. La fel 
procedăm și cu grișul. 
 
5. Am lăsat smântâna pentru final. Am folosit smântână specială 
de frișcă și nu smântână de gătit. Diferă mult gustul. Eu am făcut 
un mic twist aici. Nu am pus-o direct din cutie în compoziția de 
brânză pentru că mi s-a părut prea lichidă. Am pus-o într-un bol 
separat și am mixat-o puțin. Nu exagerat. Nu am vrut să o 
transform în frișcă, ci doar să o îngroș puțin. Să arate ca o 
cremă. După ce ați mixat smântâna adăugați-o peste compoziția 
de brânză. Amestecați ușor până se combină totul foarte bine. 
 
6. Acum este momentul stafidelor care au stat la înmuiat. Le 
scurgeți bine de lichid și le puneți în compoziție. Combinați bine 
totul și vărsați într-o formă de tort detașabilă (24cm) unsă bine cu 
unt și tapetată cu făină. 
 
7. Băgați tava la cuptorul preîncălzit 170 grade, 50-60 minute sau 
până se rumenește frumos la suprafață. 
 
Când este gata, scoateți pasca din cuptor și o lasați în formă la 
temperatura camerei vreo 3-4 ore. Nu o scoateți din formă imediat 
pentru că este prea moale. După cele 3 ore de stat la temperatura 
camerei eu am lăsat-o peste noapte la frigider. Abia a doua zi am 
scos-o din forma de tort detașabilă. La final am pudrat-o bine cu Green Sugar pudră. 
 
 
 
 
 

https://3.bp.blogspot.com/-KpXT67rl0q4/XLYJpnmH__I/AAAAAAAAGHw/IxRFQKLD830XG1ns0V9ci0BSU9YFoA01QCEwYBhgL/s1600/_DSC9881.jpg


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

https://2.bp.blogspot.com/-EUnEZ_VTr8Q/XLYRAmP7uiI/AAAAAAAAGIY/8tTNuRPZDvorSVDaVT9Bs8NNHVVaZ3B7wCLcBGAs/s1600/E10173C1-AAF0-4133-B434-B48109C20B07.JPG
https://4.bp.blogspot.com/-_dX1rUbm54Q/XLhQWy76W2I/AAAAAAAAGJ4/iRWbeHvkhqgz0gU9XG6eCS1cTyI5_itUwCLcBGAs/s1600/land2.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-eE2jgAbWW-M/XLYSK18bG9I/AAAAAAAAGIk/MzDT7K6oZewJM7Hjf3mziviftH2VqVOJQCLcBGAs/s1600/BE7B371E-AB70-4F8E-BCFA-D8AC56FF85F4.JPG


Pasca fina cu smantana 

Sursa: https://laurasweets.ro/2019/04/pasca-fina-cu-smantana-
reteta-fara-zahar.html  

 

Ingrediente: 

• pt crusta: 
• 400 gr biscuiti digestivi, fara zahar 
• 100 gr unt topit 
• umplutura: 
• 1 kg smantana 25% grasime 
• un praf sare 
• 8 galbenusuri 
• 5 - 6 lg indulcitor Green Sugar 
• 1 lamaie 
• 6 lg faina de grau 
• 3 - 4 lg gris 
• 8 albusuri 
• pt pudrat: 
• indulcitor pudra cu aroma de vanilie de la Green Sugar 

 

 

 

 

 

 

 

https://laurasweets.ro/2019/04/pasca-fina-cu-smantana-reteta-fara-zahar.html
https://laurasweets.ro/2019/04/pasca-fina-cu-smantana-reteta-fara-zahar.html
https://greensugar.ro/produs/green-sugar-pudra-350-gr/
https://greensugar.ro/produs/green-sugar-vanilie-bourbon/


 

Mod de preparare: 

Pentru aceasta reteta, trebuie facut un aluat fraged, de casa. Data viitoare voi pregati cu aluat de casa. 
De data aceasta am pregatit cu baza din biscuiti digestive fara zahar. 
Se porneste cuptorul, la 180 grade C, coacere cu ventilatie. 
Intr-un vas, se pun biscuitii macinati, se adauga untul topit. Se amesteca bine pesmetul cu untul pana se obtine o 
crusta nisipoasa. 
Se tapeteaza baza formei de copt cu acest pesmet, se intinde in strat egal. Se lasa deoparte sau se poate pune in 
cuptor pentru cateva minute. 
 
Pentru umplutura, se separa albusurile de 
galbenusuri. 
Albusurile se bat spuma cu ajutorul unui mixer. 
Intr-un vas mare, se amesteca smantana, 
galbenusurile, un praf de sare, indulcitorul, 
coaja de lamaie. Se incorporeaza grisul si faina 
cernuta. In compozitia de smantana, se adauga 
treptat, pe cea de albusuri, omogenizand de 
jos in sus. 
Compozitia obtinuta se toarna usor peste 
blatul de biscuiti. Se niveleaza frumos si se 
pune la copt, in cuptorul preincalzit, la 180 
grade C, timp de 70 - 80 minute, pana cand se 
rumeneste si miroase frumos, a copt. 
Se opreste focul, se mai lasa cateva minute in 
cuptor, apoi se scoate si se lasa la temperat. 
A doua zi, se scoate cu atentie din forma si se 
pudreaza cu indulcitor aromat. 
 
Se portioneaza si se serveste cu ochii inchisi! 
 

 



PASCA LOW CARB  
Sursa: https://www.dukanlifestyle.ro/2021/04/19/pasca-low-carb-
fara-faina-alba-sugar-free-low-carb-low-fat-gluten-free/  

Ingrediente: 

Aluat 

• 3 oua 
• 40 grame unt 
• 200 grame degresata (sau iaurt de baut/ kefir/ lapte batut) 
• 75 grame Green Sugar pudra 
• 75 grame KetoMix pentru cozonac 
• 50 grame faina de bambus 
• 60 grame faina mix fibre fara carbohidrati 
• 10 grame guma xantan 
• arome la alegere ( aroma de unt / cozonac/ esenta de 

rom / vanilie/ portocala ) 
• 1 lingurita coaja rasa de lamaie si portocala 
• un praf de sare 
• 7 grame drojdie uscata 
• 5 grame inulina 
• 40 grame apa calduta in care activam drojdia 

 

 

 

https://www.dukanlifestyle.ro/2021/04/19/pasca-low-carb-fara-faina-alba-sugar-free-low-carb-low-fat-gluten-free/
https://www.dukanlifestyle.ro/2021/04/19/pasca-low-carb-fara-faina-alba-sugar-free-low-carb-low-fat-gluten-free/
https://www.nosugarshop.ro/ro/category/indulcitori
https://www.nosugarshop.ro/ro/products/ketomix-pentru-cozonac-by-cristina-ionita-fitfood
https://www.nosugarshop.ro/ro/products/Faina-de-bambus-250g---Fit-Food
https://www.nosugarshop.ro/ro/products/Mix-de-Fibre-faina-konjac-fara-carbohidrati-NoCarb
https://www.nosugarshop.ro/ro/products/Guma-Xantan
https://www.nosugarshop.ro/ro/products/Aroma-unt-coseli
https://www.nosugarshop.ro/ro/products/Aroma-Cozonac-Coseli
https://www.nosugarshop.ro/ro/products/Esenta-rom-Coseli
https://www.nosugarshop.ro/ro/products/Esenta-rom-Coseli
https://www.nosugarshop.ro/ro/products/Esenta-vanilie-Coseli
https://www.nosugarshop.ro/ro/products/Esenta-portocale-Coseli
https://www.nosugarshop.ro/ro/products/Coaja-de-portocala-rasa
https://www.nosugarshop.ro/ro/products/Sare-roz-Himalaya-Fina---Sano-Vita
https://www.nosugarshop.ro/ro/products/Drojdie-instant-activ-10g---Pakmaya
https://www.nosugarshop.ro/ro/products/inulina-100g-fit-food


Umplutura: 

• 400 grame branza dulce grunjoasa (nu foarte fina) 
• 250 grame branza dulce cremoasa fina de tip quark 
• 3 oua 
• 75 grame Green Sugar pudra 
• 1 lingura coaja rasa de lamaie si portocala 
• arome la alegere ( lamaie/ vanilie/ portocala ) 
• 150 grame merisoare ( sau stafide, goji, coacaze deshidratate, ce anume preferati) 

Mod de preparare: 

Lasam toate ingredientele sa ajunga la temperatura camerei. 

Cantitatile date sunt pentru o forma rotunda cu diametrul de 20 cm, dar ajung si pentru o forma de pana la 22 cm. 

Cantarim ingredientele uscate: KetoMix pentru 
cozonac, Mixul de fibre fara carbohidrati, faina de 
bambus si xantanul. Le amestecam bine cu un praf de 
sare. 

Eu folosesc telul si astfel ma asigur ca sunt bine 
amestecate. 

In alt bol batem cele 3 oua cu indulciorul pana cresc in 
volum, apoi adaugam aromele si 200 grame de sana.  

 

 

https://www.nosugarshop.ro/ro/category/indulcitori
https://www.nosugarshop.ro/ro/products/Coaja-de-portocala-rasa
https://www.nosugarshop.ro/ro/products/Esenta-lamaie-Coseli
https://www.nosugarshop.ro/ro/products/Esenta-vanilie-Coseli
https://www.nosugarshop.ro/ro/products/Esenta-portocale-Coseli
https://www.nosugarshop.ro/ro/products/Merior-Cranberries
https://www.nosugarshop.ro/ro/products/Stafide-bio
https://www.nosugarshop.ro/ro/products/Goji-berris
https://www.nosugarshop.ro/ro/products/Coacaze-deshidratate-200g


Topim untul si il lasam sa ajunga la temperatura 
camerei. 

Incalzim cele 40 grame de apa. Eu folosesc un 
termometru. Daca nu aveti, nu-i bai caci trebuie sa fie 
calduta, incat sa puteti baga degetul in ea si sa nu 
friga. Nu trebuie sa fie fierbinte pentru ca altfel 
distruge drojdia. 

Cantarim inulina si drojdia si le amestecam intr-un 
vas. 

Turnam apa calduta si amestecam, apoi acoperim 
vasul pt. 5-7 min. pana ce se activeaza drojdia. Asa 
arata drojdia neactivata: 

Iar asa, dupa 7 minute, si-a dublat volumul si are 
basicute la suprafata: 

Facem o gropita in mijlocul vasului cu fainuri si 
adaugam amestecul de oua cu indulcitor, arome si 
sana, mixate anterior. 

Acoperim cu putin amestec de fainuri si turnam si drojdia activata. 

Amestecam la inceput cu spatula, apoi framantam cu mana.  

Framantam pana ce incorporam tot amestecul uscat, 7-10 minute si adunam aluatul cat mai compact. Aluatul nu 
este un aluat lipicios, dar nici foarte legat ca cel din faina alba, pentru ca nu contine gluten. Din acest motiv am 
adaugat si guma de xantan. Insa, se poate lucra cu usurinta, chiar daca este in prima faza mai fragil si nu este 
elastic. 

Turnam si untul topit la temperatura camerei. 



Framantam pana incorporam in aluat si untul. Astfel aluatul se 
leaga mai usor. 

L-am cantarit ca de obicei si are cca. 700 grame. Poate diferi cu 
+- 10-15 grame in functie de cate arome adaugati voi in el. Il 
acoperim si il lasam la loc caldut cca. 1 ora. Eu am incalzit 
cuptorul cu microunde si apoi l-am lasat acolo o ora, ferit de 
curenti. 

Nu creste foarte mult, insa se observa si din poze diferenta, iar 
textura se schimba dupa ce sta la dospit. Fainurile se hidrateaza 
bine, iar gustul este grozav. Obiceiul meu este ca atunci cand 

termin un aluat sa gust din el.  

Pregatim uplutura, foarte simplu: amestecand toate ingredientele, mai putin fructele. 

Umplutura trebuie sa fie de o consistenta mai groasa, iar in 
cazul in care branza este cam moalte adaugati 1-2 linguri gris 
fara carbohidrati.  

Adaugam si merisoarele, amestecam si lasam deoparte. 

Impartim aluatul in doua parti egale. 

Nu a fost necesar sa ung blatul de lucru, blatul meu fiind lucios. 
Ma ajut la manevrarea aluatului cu spatule. 



Dintr-o bucata de aluat, intindem cu sucitorul o foaie rotunda de circa 
0,5 cm grosime pentru a forma baza. 

Ca sa vad dac pot manevra usor aluatul, am ridicat cum va spuneam cu 
spatula. Este ok, nu se lipeste si se poate manevra, desi cum va spuneam, 
nu este un aluat elastic deci nu se poate modela sau subtia foarte mult. 

 

Cu o farfurie care are diametrul bazei tavii mele (20 cm) pusa deasupra, 
am decupat baza. 

Imbracam baza formei in care coacem dar si peretii cu hartie de 
copt. 

Transferam rotundul in tava, ajutandu-ne tot de spatula si apoi il 
tasam usor cu mana. 

Din jumatatea cealalta de aluat, rupem 10 bucati a cate 35 grame 
si din ele vom forma modelul pe margine. 

Rulam fiecare bucatita in podul palmelor formand cate o bila, apoi 
o tasam cu spatula sau cu sucitorul. Cu o forma de decupat rotunda 
sau un pahar, decupam 10 discuri. 

 



 

Ungem cu galbenus de ou marginea bazei pentru a lipi discurile. 

Asezam fiecare disc de jur imprejurul tavii, unul lipit de celalat. 

Cu o furculita intepam din loc in loc baza. 

Turnam si nivelam umplutura. 

Fiecare disc il aplecam si il lipim de umplutura. 

 

Daca dorim ii facem si o cruce tot stilizata, ca si pasca 

dealtfel  Aluat mai ramane si pentru asta, dar o sa vedeti si 

ce minunatii am mai facut din resturile de la decupaje  

Formam o biluta mai mare pentru centru si alte cate 3 bilute mai 
mici  (in total 12 bilute mici) pentru fiecare din cele 4 laturi. 

 

Ungem cu gabenus de ou bilutele, “petelele” dar si branza. 

Coacem cca. 1 ora si 30 minute la 180 grade in functie de 
cuptorul fiecaruia. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pască rusească fără coacere 

Sursa: https://retetelchf.ro/pasca-ruseasca-fara-coacere/ 

 

Pentru o pască de circa 6-8 porții 

• 70 g Green Sugar 
• 2 ouă 
• 100 ml smântână dulce 
• 70 g unt 
• 500 g brânză de vaci grasă 
• vanilie 
• coajă de lămâie, rasă sau confiată, optional 

 

Mai întâi de toate, se pregătește forma. Indiferent pe care o 
alegeți (sită / strecurătoare / ghiveci), aceasta trebuie să 
fie curată. Se tapetează cu tifon sau cu un prosop de pânză, 
umezite cu apă și stoarse. 

Se bat ouăle cu Green Sugar, apoi se adaugă smântâna 
dulce.Amestecul se pune într-un ibric, pe foc mic. 
Amestecând mereu, se ține până se îngroașă compoziția. Se 
încorporează untul tăiat cubulețe. Crema obținută se toarnă 
peste brânza de vaci, se pune și vanilia. 

 

https://retetelchf.ro/pasca-ruseasca-fara-coacere/
https://retetelchf.ro/links/nss-green-sugar/
https://retetelchf.ro/coaja-de-lamaie-rasa/
https://retetelchf.ro/coaja-de-lamaie-confiata-fara-zahar/


Se mixează totul cu un blender de mână, ca toată compoziția să devină 
cremoasă, fără cocoloașe. Aceasta se toarnă în forma pregătită. Se 
acoperă cu tifon umezit. Forma se așază pe un grătar pus într-un vas în 
care să se scurgă lichidul (eu am avut o formă de copt cu grătar). Se dă 
la rece pentru 10-24 de ore. După primele 2-3 ore, când compoziția s-a 
mai întărit ușor, se pune o greutate peste pască (de exemplu, o cutie 
cu mascarpone sau 1-2 pachete de unt). A doua zi, pasca se răstoarnă 
din formă pe un platou, se înlătură tifonul și se servește. 

Se poate orna cu picături de ciocolată sau se presară cacao/fulgi de 
cocos. 

Rezistă la rece 3 zile, acoperită. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

https://retetelchf.ro/links/nss-fulgi-de-cocos/
https://retetelchf.ro/links/nss-fulgi-de-cocos/


Pască low-carb 

Sursa: https://retetelchf.ro/pasca-low-carb/  

Preparatul tradițional de Paște, acum în varianta fără zahăr,                               
fără gluten și cu (mult mai) puțini carbohidrați. 

Pentru 12-14 felii 

• pentru aluat: 
• 90 g unt 
• 90 g făină de cocos 
• 1 ou 
• 15 g tărâțe de psyllium 
• ½ linguriță praf de copt 
• un praf de sare 
• 1 lingură de Green Sugar 
• vanilie 
• pentru umplutură: 
• 550 g brânză grasă de vaci 
• 200 ml smântână dulce grasă 
• 4 ouă 
• 60 g Green Sugar 
• coajă de lămâie rasă 

 

 

 

https://retetelchf.ro/pasca-low-carb/
https://retetelchf.ro/links/df-faina-de-cocos-500gr/
https://retetelchf.ro/links/df-tarate-de-psyllium/
https://retetelchf.ro/links/nss-green-sugar/
https://retetelchf.ro/links/nss-esenta-vanilie/
https://retetelchf.ro/links/nss-green-sugar/
https://retetelchf.ro/coaja-de-lamaie-rasa/


Se amestecă într-un bol componentele aluatului, până devine un 
amestec omogen. Într-o tavă cu pereți detașabili (diametru 24-25 
cm), pe hârtie de copt unsă cu unt, se întinde aluatul, formând o 
bază și niște margini de 2,5 cm. 

Se dă forma câteva minute în cuptorul încins la 180 grade C. 

Între timp, se pregătește umplutura. 

Se bat ouăle, se adaugă brânza de vaci sfărâmată, smântâna, 
îndulcitorul și vanilia, se amestecă bine. Pentru o compoziție mai 
omogenă, se poate folosi mixerul vertical. Mie îmi place să rămână 
compoziția grunjoasă. 

Se toarnă peste aluat, se coace la 170 grade C până se prinde 
suprafața. Făina de cocos are tendința să se ardă ușor, în special e 
vorba de marginile tartei. Am remarcat ca ajută o tavă cu apă 
plasată pe raftul cel mai de jos al cuptorului pe timpul coacerii.  

La fel, e bine să se acopere tarta cu folie de aluminiu o perioadă. 

Pasca se taie după răcirea completă. Se păstrează la rece. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



PASCĂ KETO CU BLAT DE CIOCOLATĂ 
 

Sursa: https://nutriblog.ro/recipe/pasca-keto?fbclid=IwAR0lkKUI_1Qbx7W-ogPmOc4X7diTmsZoiijmmGnRedXlc9cuw25IsUC2CVE 

 
 
  
INGREDIENTE 
 
 
Blat 
75 g făină fără carbohidrați Szafi 
50 g făină de migdale 
50 g îndulcitor natural Green Sugar 
1 plic îndulcitor Green Sugar cu aromă de Vanilie 
Bourbon  
25 g cacao neagră 
50 g unt 82%, la temp camerei 
1 ou 
100 ml lapte de migdale neîndulcit 
Cremă de brânză 
1 kg brânză de vaci Pilos de la Lidl 
3 ouă 
50 g unt 82%, la temp camerei 
70 g îndulcitor natural Green Sugar 
 
USTENSILE 
formă de copt detașabilă 26cm  
 

 

 

 

 

 

https://nutriblog.ro/recipe/pasca-keto?fbclid=IwAR0lkKUI_1Qbx7W-ogPmOc4X7diTmsZoiijmmGnRedXlc9cuw25IsUC2CVE
https://bit.ly/3bKcCnN
https://bit.ly/2AKhlJp
https://bit.ly/2XsJzQv
http://bit.ly/2TdQI32
http://bit.ly/2TdQI32
https://bit.ly/3e2d4jZ
https://bit.ly/2XsJzQv
https://bit.ly/2VY58Iu


ETAPE 

 

1. Pentru blat, vom amesteca toate ingredientele uscate, oul, untul moale și 
laptele de migdale. 

2. Vom obține astfel un aluat omogen, pe care îl lăsăm deoparte și trecem la 
prepararea cremei de brânză. 

3. Amestecăm brânza de vaci cu oul și untul moale și adăugăm îndulcitorul. 

4. Tapetăm o tavă de copt rotundă (diametrul de 26 cm) cu hârtie de copt, iar 
pereții îi ungem cu puțin ulei de cocos pentru gătit. 

5. Întindem aluatul de la blat cu degetele, pe toată porțiunea din tavă. Deasupra 
blatului turnăm crema de brânză. 

6. Punem tava la cuptor, 180 de grade, 60 de minute. 

7. Se lasă peste noapte să se răcească, apoi se poate tăia și servi. 

8. Pască delicioasă fără zahăr, cu conținut redus de carbohidrați. Poftă bună! 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pasca cu ciocolata si branza 
 
Sursa: https://rocsyinbucatarie.blogspot.com/2019/05/pasca-cu-ciocolata-si-branza-fara-
zahar.html?m=1&fbclid=IwAR2TGnITaqPyvkComec1lrY6XDk35T_y0zUxRwG494cUgj55MVytlAvkzMQ 

 
Pentru sarbatorile pascale aleg mereu sa fac preparate traditionale, iar sofisticarii mai putine. Insa de aceasta 
data, pe langa pasca cu aluat de cozonac, imi doream o pasca cu ciocolata, umplutura cremoasa, fructe uscate si 
fara zahar. Asa ca, am pregatit un aluat fraged si fain cu ciocolata, branza de vaci am combinat-o cu mascarpone 
si a fost super cremoasa, iar rezultatul a fost nemaipomenit. A fost numita the best pasca din toti anii. I-am 
cucerit pe toti, iar asta m-a bucurat enorm. Poate intr-o zi, o sa incercati si voi reteta. 
 
Ingrediente: 
 
Pentru aluat: 
 

• 80 gr unt 
• 1 ou 
• 100 gr ciocolata cu lapte cu indulcitor 
• 2 linguri lapte 
• 1 lingura indulcitor pulbere Green Sugar 
• 1 lingura cacao 
• 230 gr faina 
• 1 lingurita praf de copt 
• 1 lingurita vanilie 
• un praf de sare 

 
 
 
 
 
 

https://rocsyinbucatarie.blogspot.com/2019/05/pasca-cu-ciocolata-si-branza-fara-zahar.html?m=1&fbclid=IwAR2TGnITaqPyvkComec1lrY6XDk35T_y0zUxRwG494cUgj55MVytlAvkzMQ
https://rocsyinbucatarie.blogspot.com/2019/05/pasca-cu-ciocolata-si-branza-fara-zahar.html?m=1&fbclid=IwAR2TGnITaqPyvkComec1lrY6XDk35T_y0zUxRwG494cUgj55MVytlAvkzMQ
https://greensugar.ro/product/ciocolata-cu-lapte-40-cu-green-sugar-banuti/
https://greensugar.ro/product/green-sugar-cooking-1000-g/


Pentru umplutura: 
 

• 300 gr branza de vaci 
• 250 gr mascarpone 
• 2 oua 
• 4 linguri indulcitor pulbere Green Sugar 
• coaja rasa de la o lamaie 
• 2 lingurite vanilie 
• 100 gr mix fructe uscate 
• 1 lingura rasa amidon 
• indulcitor pudra Green Sugar pentru pudrat la sfarsit 
 

Mod de preparare: 
Aluatul: 
Ciocolata cu laptele le puneti la topit, apoi lasati sa se racoreasca. 
Intr-un vas puneti untul de la temperatura camerei, oul si indulcitorul, le 
mixati. 
Adaugati amestecul de ciocolata, vanilia, le amestecati bine. 
Puneti cacaoa, sarea, si faina treptat. 
Amestecati pana se ingroasa compozitia, apoi pana incorporati toata faina, 
framantati cu mana. 
Trebuie sa obtineti un aluat omogen si nelipicios. 

 
Rupeti ceva mai mult de jumatate din aluat, celalalt il lasati deoparte. 
Il asezati pe o bucata de hartie, intindeti o foaie mai grosuta. 
Pregatiti o tava rotunda de 18-20 cm, nu mai mare, puneti foaia de aluat cu 
atentie. 
O asezati bine cu degetele, o lipiti inclusiv pe peretii de la tava. 
Umplutura: 
Intr-un bol puneti branza de vaci, mascarponele, ouale si indulcitorul. Mixati 
toate cat mai bine. 
La final incorporati coaja rasa de lamaie, vanilia si amidonul, apoi puneti 
fructele uscate si amestecati cu o paleta. 
 
 
 

 

https://greensugar.ro/product/green-sugar-pudra-1kg/
https://4.bp.blogspot.com/-0ZZhUUIbYRM/XMx1fOMrmqI/AAAAAAAASZQ/7eZGfJ76W9AKxNhP2joX0R5yFvW89U0WQCLcBGAs/s1600/pa1-1.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-1PURXXjVrEk/XMx1_w9zqsI/AAAAAAAASZY/hTtRGjd8go8IFqhUFGNIND_G9RvESmHHQCLcBGAs/s1600/pasca4-4.JPG
https://3.bp.blogspot.com/-Nbn2VmyHwwM/XMx2EbY6MhI/AAAAAAAASZc/KpUpLz3VYSYGyVEO_-kxIWGZwpfSo6x-ACLcBGAs/s1600/pa2-2.jpg


Rasturnati umplutura in tava, peste aluat si nivelati. 
Taiati surplusul de pe marginea de sus. 
Din aluatul ramas, faceti doua suluri si formati o cruce pe pasca. 
O introduceti in cuptorul incins, la 175 de grade, pentru 45-50 de minute. 

 
Cand este gata o scoateti din cuptor. Ea este coapta, dar fiind fierbinte, o sa vi se pare poate usor moale, dar nu 
este. 
O lasati sa se raceasca, o pudrati cu indulcitor, apoi o portionati si serviti. 
Merita pregatita pentru este prea delicioasa! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAIGLI LOW CARB  
 

Ingrediente: 

 

Aluat 

• 2 galbenusuri de ou 

• 50 grame unt 

• 250 grame lapte lichid semi-degresat (1,5% grasime) 

• 75 grame indulcitor pudra 

• 100 grame KetoMix pentru cozonac 

• 50 grame fibre de ovaz 

• 50 grame lapte praf degresat 

• arome la alegere ( aroma de unt / cozonac/ esenta de 
rom / vanilie/ portocala ) 

• 1 lingurita coaja rasa de lamaie si portocala 

• un praf de sare 

• 7 grame drojdie uscata 

• 3 grame inulina 

 

 

 

 

https://www.nosugarshop.ro/ro/category/indulcitori
https://www.nosugarshop.ro/ro/products/ketomix-pentru-cozonac-by-cristina-ionita-fitfood
https://www.nosugarshop.ro/ro/products/fibre-de-ovaz-200g-fit-food
https://www.nosugarshop.ro/ro/products/Lapte-praf-degresat-05grasime
https://www.nosugarshop.ro/ro/products/Aroma-unt-coseli
https://www.nosugarshop.ro/ro/products/Aroma-Cozonac-Coseli
https://www.nosugarshop.ro/ro/products/Esenta-rom-Coseli
https://www.nosugarshop.ro/ro/products/Esenta-rom-Coseli
https://www.nosugarshop.ro/ro/products/Esenta-vanilie-Coseli
https://www.nosugarshop.ro/ro/products/Esenta-portocale-Coseli
https://www.nosugarshop.ro/ro/products/Coaja-de-portocala-rasa
https://www.nosugarshop.ro/ro/products/Sare-roz-Himalaya-Fina---Sano-Vita
https://www.nosugarshop.ro/ro/products/Drojdie-instant-activ-10g---Pakmaya
https://www.nosugarshop.ro/ro/products/inulina-100g-fit-food


Umplutura: 

 

• 200 grame miez de nuca 

• 100 grame Green Sugar 

• 1 lingura cacao neagra semi-degresata 

• 100 grame lapte lichid semi-degresat (1,5% grasime) 

• 5 ml. esenta de rom 

• 5 ml. vanilie 

• 2 albusuri de ou 

 

 

Mod de preparare: 

Scoatem untul si ouale si le lasam sa ajunga la temperatura camerei. 

Cantarim ingredientele uscate: KetoMix pentru cozonac, fibra de ovaz, indulcitorul pudra si laptele praf 
degresat. Le amestecam bine cu un praf de sare. Eu folosesc telul si astfel ma asigur ca sunt bine amestecate. 

 

In cele 250 grame lapte, adaugam aromele dupa preferinta. Incalzim laptele pe foc domol pana ce ajunge la 
temperatura de cca. 43 grade Celsius. Eu folosesc un termometru. Daca nu aveti, nu-i bai caci trebuie sa fie 
caldut sa puteti baga degetul in el si sa nu friga. Nu trebuie sa fie fierbinte pentru ca altfel distruge drojdia. 

Adaugam in laptele caldut drojdia si inulina, amestecam, acoperim cu un prosop si lasam cca. 5-7 min. sa se 
activeze drojdia. 

Facem o gropita in mijlocul vasului cu fainuri si adaugam galbenusurile de ou. Punem si untul si amestecam cu o 
lingura. 

 

https://www.nosugarshop.ro/ro/category/indulcitori
https://www.nosugarshop.ro/ro/products/cacao-neagra-200g-fit-food
https://www.nosugarshop.ro/ro/products/Esenta-rom-Coseli
https://www.nosugarshop.ro/ro/products/Esenta-vanilie-Coseli


Turnam laptele caldut aromat, cu drojdia din el, deja activata. Se 
vede si in poza ca s-a umflat. 

Amestecam mai intai cu lingura, apoi cu mana. 

Aluatul nu este unul foarte compact din prima amestecare, intrucat 
nu contine gluten. 

Dupa cca. 5-7 minute de framantat, adunam aluatul in palme si 
formam o bila. Am cantarit ca de fiecare data si am obtinut cca. 570 
grame aluat. 

Acoperim cu folie de plastic alimentar si lasam la rece cca. 1-2 ore, 
in functie de timpul vostru. 

In timp ce aluatul sta la rece, macinam nuca. 

Punem laptele pe foc si cand da in clocot adaugam nuca macinata, 
aromele si cacaoa. Amestecam energic pana obtinem o pasta 
lipicioasa. 

Batem spuma tare cele 2 albusuri de ou si le incorporam in 
compozitia de nuca. 

Daca vi se pare ca se inmoaie prea tare nu adaugati tot albusul 
spuma, asta depinde si de cat de hidratata a fost nuca in laptele 
fierbinte. Crema trebuie sa aiba consitenta nu sa curga. 

Scoatem aluatul de la frigider, il aplatizam, il punem intre doua foi 
de hartie de copt si il intindem cu sucitorul de cca. 3-4 mm grosime. 



Intindem un dreptunghi de lungimea tavii in care coacem. 
Indepartam marginile pentru a obtine un dreptunghi cat de cat 
perfect. Marginile le putem pune deasupra aluatului ca sa le 
incorporam prin tasare, rotind deasupra cu sucitorul, sau le 
putem strange si face o rulada mai mica. 

 

Eu am facut o rulada mai mica, dar puteti face biscuiti, covrigei 
dulci, strudel cu mere cu dovleac sau cu dulceturi, ciocolata, etc. 

Intindem umplutura peste suprafata foii si o nivelam. 

 

Rulam ajutandu-ne de foaia de copt sau o spatula. Este un 
procedeu foarte usor rulatul, iar faptul ca l-am intins pe foaie de 
copt ci nu direct pe blatul de lucru, am facut-o pentru ca aluatul 
contine unt. Chiar daca untul este in cantitate mica, aluatul iese 
fraged si nu trebuie sa lucram cu el mult timp pe blat la 
temperatura camerei pentru ca incepe sa se inmoaie si sa se 
lipeasca. Fix ca la aluaturile fragede cu unt, cele clasice din faina 
alba de grau. Aluatul nu trebuie ca prin frecare sa topeasca 
excesiv untul. 

 

Nu strangem (rulam) aluatul prea tare pentru ca, mai creste putin 
in cuptor. Rulam nici prea strans, nici prea lejer. Umplutura 
predomina in astfel de rulade si daca rulam prea strans, atunci 
aluatul crapa la copt. 

La baigli, pana si la cel clasic, am vazut gospodine care se plang ca nu reusesc sa coaca cozonacul fara sa se 
crape, chiar foarte mult de cele mai multe ori. Mi s-a crapat si mie doar intr-o parte la latura lungimii, dar un fir 
foarte subtire. Nu-i bai, nu asta este important, caci aspectul lui este destul de frumusel, fara lipsa de modestie  

 



o spun. Am vazut cozonaci clasici care aratau mai rau decat acesta 

de mii de ori.  

Lipim capetele ca sa nu iasa umplutura, eu le-am tasat cu lingurita. 

 

Rulada poate fi transferata cu tot cu hartie de copt, pe o tava de 
aragaz. Din proprie experienta va spun si va sfatuiesc, daca doriti 
sa nu se lase aluatul (sa nu se plateasca) apelati la o forma ca cea 
de cozonac. Nu-i da voie sa se lase pe lat foarte mult! 

Tava in care am copt eu, am primit-o in dar pentru a intra in concurs de la organizator. Este dreptunghiulara, 
avand urmatoarele dimensiuni: 33 cm x 14 cm x 7 cm. Este realizata din otel carbon cu invelis interior din 
ceramica antiaderenta ce asigura o gatire rapida. Se coace in ea foarte bine chiar am copt cozonacul pufos low 
carb zilele trecute (reteta tot pentru acest concurs) si nu a trebuit sa pun hartie de copt, doar am uns-o cu 5 
grame de unt topit. Are eficienta ridicata indiferent de sursa de caldura – gaz, electric. Este grozav de buna,  

 

Ungem cu galbenus de ou suprafata si pe laterale si dam la frigider 10-15 min. pana ce se intareste galbenusul. 
Am uns de doua ori si am dat la frigider. 

 

Coacem in cuptorul preincalzit la 180 grade cca. 1 ora si 20 min. in 
functie de cuptor. Dupa cca. 50 min. punem deasupra o foaie de 
hartie de copt inmuiata in apa si stoarsa bine, pentru ca aluatul are 
tendinta de a se “bronza” . 
 

Nu taiem cozonacul cald, chiar daca ne este pofta! Lasam sa se 
racoreasca cateva minute in tava apoi il scoatem pe un gratar pana 
la racirea completa. 



COZONAC LOW CARB 
Sursa: https://www.dukanlifestyle.ro/2021/04/12/cozonac-low-carb-
fara-faina-alba-sugar-free-low-carb-low-fat/  

 

Ingrediente: 

• 3 oua 
• 20 grame unt (sau ulei de masline / cocos) 
• 350 grame lapte lichid semi-degresat (1,5% grasime) 
• 130 grame Green Sugar 
• 130 grame KetoMix pentru cozonac 
• 100 grame gluten din grau 
• 50 grame fibre de ovaz 
• 50 grame lapte praf degresat 
• arome la alegere ( aroma de unt / cozonac/ esenta de 

rom / vanilie/ portocala ) 
• 1 lingurita coaja rasa de lamaie si portocala 
• un praf de sare 
• 10 grame drojdie uscata 
• 10 grame inulina 

Umplutura mea: 

Voi alegeti in functie de etapa dietei. 

• 350 grame crema de nuci cu arahide cozonac (fara zahar adaugat) 
• 100 grame nuci tocate 

Mod de preparare: 

Cantarim ingredientele uscate : KetoMix pentru cozonac, glutenul din grau, fibra de ovaz si laptele praf degresat. 
Le amestecam bine cu un praf de sare. Eu folosesc telul si astfel ma asigur ca sunt bine amestecate. 

 

Batem cu furculita sau cu mixerul cele trei oua si adaugam aromele (dupa preferinta, din cele enumerate la 
ingrediente) si coaja rasa de lamaie sau portocala in functie de arome preferati. 

https://www.dukanlifestyle.ro/2021/04/12/cozonac-low-carb-fara-faina-alba-sugar-free-low-carb-low-fat/
https://www.dukanlifestyle.ro/2021/04/12/cozonac-low-carb-fara-faina-alba-sugar-free-low-carb-low-fat/
https://www.nosugarshop.ro/ro/products/Ulei-bio-extravirgin-masline-1L
https://www.nosugarshop.ro/ro/products/Ulei-de-cocos-Eco-200ml---SanoVita
https://www.nosugarshop.ro/ro/category/indulcitori
https://www.nosugarshop.ro/ro/products/ketomix-pentru-cozonac-by-cristina-ionita-fitfood
https://www.nosugarshop.ro/ro/products/gluten-de-grau-250g-fitfood
https://www.nosugarshop.ro/ro/products/fibre-de-ovaz-200g-fit-food
https://www.nosugarshop.ro/ro/products/Lapte-praf-degresat-05grasime
https://www.nosugarshop.ro/ro/products/Aroma-unt-coseli
https://www.nosugarshop.ro/ro/products/Aroma-Cozonac-Coseli
https://www.nosugarshop.ro/ro/products/Esenta-rom-Coseli
https://www.nosugarshop.ro/ro/products/Esenta-rom-Coseli
https://www.nosugarshop.ro/ro/products/Esenta-vanilie-Coseli
https://www.nosugarshop.ro/ro/products/Esenta-portocale-Coseli
https://www.nosugarshop.ro/ro/products/Coaja-de-portocala-rasa
https://www.nosugarshop.ro/ro/products/Sare-roz-Himalaya-Fina---Sano-Vita
https://www.nosugarshop.ro/ro/products/Drojdie-instant-activ-10g---Pakmaya
https://www.nosugarshop.ro/ro/products/inulina-100g-fit-food
https://www.nosugarshop.ro/ro/products/Crema-de-nuci-cu-arahide-si-cozonac-300g---Secretele-Ramonei


Incalzim cele 350 grame lapte pana ajunge la cca. 43 grade Celsius. Eu folosesc un termometru. Daca nu aveti, nu-
i bai caci trebuie sa fie caldut sa puteti baga degetul in el si sa nu friga. 

Intr-o cana pe care o asezam pe cantarul de bucatarie, aducem cantarul la zero si cantarim 10 grame de drojdie 
uscata, apoi adaugam 10 grame inulina si turnam 40 grame lapte cald din cantitatea totala pe care am incolzit-o. 
Amestecam cu o lingurita, acoperim vasul cu un prospop si-l lasam deoparte. 

Cat timp se activeaza drojdia, punem restul ramas de 310 grame lapte din nou la foc domol si adaugam indulcitorul 
si untul. Amestecam si tinem pe foc pana ce untul si indulcitorul se topesc. 

Lauam de pe foc laptele si ii scadem temperatura punand vasul in alt vas cu apa rece, pana ajunge din nou la 43 
grade ( trebuie, cum am spus mai sus, sa fie caldut, sa nu friga la atingere). Va spun sa scadeti temperatura la 
laptele luat de pe foc pentru ca, daca stati dupa el sa se mai raceasca, riscati sa va dea pe dinafara drojdia care 
activeaza destul de repede. 

Framantatul se poate face in masina de paine alegand programul dedicat ce dureaza cca. 1 ora si jumatate in 
functie de tipul masinii, sau la robotul de bucatarie folosind carligul pentru aluat. Eu am ales metoda cea mai 
simpla, masina de paine. 

In cuva masinii se adauga in ordinea urmatoare: 

• laptele caldut – 43 grade (in care am topit indulcitorul si untul) 
• drojdia activata 
• ouale batute si amestecate cu aromele 
• amestecul de fainuri 

Pornim masina de paine si dupa o ora si jumatate obtinem 1 kg 
de aluat +- 10 grame. 

 

Un aluat foarte prietenos si afanat, nu trebuie decat sa ne 
ungem podul palmelor cu putin ulei de cocos sau masline, la fel 
si blatul de lucru, apoi sa-l portionam si sa-l modelam. 

Impartim aluatul in doua parti egale de cate 500 grame 
bucata. 



Umplutura o alegeti dupa preferinta, dupa etapa dietei sau 

cat de pofticiosi sunteti.  Pentru ca l-am facut in cursul 
saptamanii si m-a apucat la o ora tarzie, eu am apelat la 
varianta rapida, dar demential de buna si am pus crema de 
cozonac gata cumparata. Este foarte fina si cremoasa, 
aromata cu rom si are bucati de nuca prin ea, am mai pus si 

eu extra, pentru ca imi place foarte mult nuca.  Dar cu 
siguranta iese grozav si cu o umplutura de cozonac classic. 

Cu podul palmelor (nu cu sucitorul) intindem usor fiecare 
bucata de aluat pe blatul de lucru, sub forma unui dreptunghi 
aproximand lungimea tavii in care coacem cozonacul. Cam 
greu cu filmatul, caci am filmat cu o mana, iar cu cealalta intindeam aluatul, ca sa vedeti cat de prietenos este 
aluatul chiar daca nu contine faina alba din grau. 

Pe suprafata celor doua bucati de aluat intindem umplutura. 

Dupa preferinta adaugam si nuca tocata marunt cu cutitul. 

 

Rulam cele doua dreptunghiuri umplute. 

Impletim rulourile rasucindu-le unul dupa altul, formand astfel cozonacul. 

 

Il acoperim cu un prosop de bucatarie cca. 45 min timp in care 
preancalzim cuptorul la 180 grade si astfel se face si cald in 
bucatarie. Nu mai creste foarte mult dar creste in cuptor. 

 

Tava in care am copt este dreptunghiulara, avand urmatoarele 
dimensiuni: 33 cm x 14 cm x 7 cm. Este realizata din otel carbon 
cu invelis interior din ceramica antiaderenta ce asigura o gatire 
rapida. Are eficienta ridicata indiferent de sursa de caldura – gaz, 



electric. Este grozav de buna, daca va tenteaza si vreti sa va inoiti 

de Paste,  o  gasiti  AICI, basca in perioada aceasta si la un pret 
accesibil. 

Ungem cu un galbenus de ou amestecat cu 1 lingurita de lapte. 

Dupa preferinta putem presara deasupra seminte de mac, chia sau 
cateva nuci. Eu am pus doar cateva jumatati de nuci. 

Coacem in cuptorul preincalzit la 170-180 grade cca. 1 ora si 20 min. 
in functie de cuptor. Dupa cca. 45 min. punem deasupra o foaie de 
hartie de copt inmuiata in apa si stoarsa bine, pentru ca aluatul are 
tendinta de a se “bronza” . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.oalesitigai.ro/tavi-si-forme-de-cuptor/tava-pentru-copt-dreptunghiulara-33%C3%9714-cm-terrestrial-nava-nv-103-057.html


Cozonac low-carb cu lămâie 

Sursa: https://retetelchf.ro/cozonac-low-carb-cu-lamaie/  

Aș fi putut să-i zic cozonac de tip panettone, dar nu este dospit și 
aerat, precum cel clasic. Nici nu e posibil, deoarece acest cozonac, 
la fel ca și restul dulciurilor keto/low-carb, nu conține gluten. Însă 
rezultatul m-a încântat atât de mult (și nu doar pe mine), încât sunt 
sigură că merită să-l încercați, atât pentru Crăciun, cât și cu orice 
altă ocazie specială. Iese ca o prăjitură densă și parcă însiropată, cu 
gust intens de lămâie. 
Guma de xanthan este opțională, dar cu ea obțineți un aluat mai 
legat. Presupun că poate fi înlocuită cu făină de konjac sau tărâțe 
de psyllium, dar nu am încercat încă în această variantă. 
La coacere, aveți grijă să țineți focul mai mic și să verificați 
periodic cozonacul. Făina de cocos din compoziție face ca aluatul să 
se rumenească mai repede decât ar trebui. E bine ca cel puțin 
jumătate din timpul coacerii să acoperiți forma cu folie de 
aluminiu. Sursa de inspirație: aici. 

• 150 g făină de migdale 
• 60 g făină de cocos 
• 3 ouă 
• 150 g Green Sugar 
• 1,5 linguriță praf de copt 
• 1 linguriță gumă de xantan  
• un praf de sare 
• 50 g unt 
• 100 g cremă de brânză sau mascarpone 
• 200 ml smântână dulce grasă 
• 2 linguri de coajă de lămâie confiată, fără zahăr 
• vanilie 
• 2-3 linguri Green Sugar pudră 
• 1-2 lingurițe suc de lămâie 
• fulgi de migdale sau picături de ciocolată pentru ornat 

https://retetelchf.ro/cozonac-low-carb-cu-lamaie/
https://cilantro.ru/blog/2017/04/13/lchf-kulich/
https://retetelchf.ro/links/nss-faina-de-migdale/
https://retetelchf.ro/links/nss-faina-de-cocos/
https://retetelchf.ro/links/nss-green-sugar/
https://retetelchf.ro/links/ih-guma-de-xantan/
https://retetelchf.ro/coaja-de-lamaie-confiata-fara-zahar/
https://retetelchf.ro/links/nss-green-sugar-pudra/


Se amestecă ambele tipuri de făină cu praful de copt și guma de xanthan. 
Într-un bol se bat ouăle cu sarea și îndulcitorul, folosind mixerul. Se încorporează, bătând continuu, untul moale, 
crema de brânză și smântâna. 

Se unesc cele două compoziții, adăugând vanilia și coaja confiată de lămâie. Se lasă aluatul să stea 
vreo 10 minute, apoi, dacă e nevoie, se mai reglează consistența, adăugând smântână dulce sau făină 
de cocos/migdale. Trebuie să fie un aluat suficient de gros, încât să-și păstreze forma, dar lipicios. 

Se transferă într-o formă tapetată cu hârtie de copt unsă cu unt (eu am folosit o formă de hârtie, cu 
care mi-am luat țeapă, pentru că s-a cam lipit cozonacul de ea, chiar și unsă), cu diametrul de circa 
20 cm. 

Se coace la foc mediu spre mic (în jur de 150-165 grade C). Timpul de coacere depinde și de mărimea 
formei. La mine a durat o oră și jumătate. Prima oră am ținut forma acoperită cu folie de aluminiu. 

Cozonacul este gata atunci când suprafața este prinsă și rumenită în întregime. Se scoate pe un 
grătar să se răcească. 

După ce s-a răcit de tot, se prepară glazura. Se amestecă green sugar pudră cu puțin suc de lămâie, 
adăugându-l treptat, cât să iasă o glazură care să poată fi întinsă cu lingura pe suprafața 
cozonacului. Se presară cu fulgi de migdale sau picături de ciocolată. 



 

În cel mult o jumătate de oră glazura se va usca, iar cozonacul poate fi feliat și servit. Dar eu vă recomand totuși 
să-l lăsați să stea câteva ore înainte de a-l tăia. 

 

 

 

 

 



Cozonac keto din aluat fathead, cu mac 

Sursa: https://retetelchf.ro/cozonac-keto-din-aluat-fathead-cu-
mac/ 

Demult eram curioasă să folosesc aluatul fathead la un cozonac. 
Contrar așteptărilor mele modeste, cozonacul a ieșit chiar bun și 
drăguț, zic eu. Aluatul e mai dificil de lucrat (în comparație cu cel 
clasic, din făină de grâu), dar dacă aveți un pic de experiență cu 
aluatul fathead în general, o să vă descurcați de minune. 

• pentru aluat: 
• 350 g mozzarella (fără zer) 
• 60 g cremă de brânză 
• 2 ouă 
• 50 g Green Sugar 
• vanilie, coajă de lămâie rasă 
• 2 lingurițe praf de copt 
• 2 lingurițe gumă de xanthan  
• 250-300 g făină de migdale 
• pentru umplutura de mac: 
• 100 g mac 
• 2 linguri Green Sugar 
• 100 ml smântână dulce 
• 1 ou 
• coajă de lămâie rasă 

https://retetelchf.ro/cozonac-keto-din-aluat-fathead-cu-mac/
https://retetelchf.ro/cozonac-keto-din-aluat-fathead-cu-mac/
https://retetelchf.ro/links/nss-green-sugar/
https://retetelchf.ro/coaja-de-lamaie-rasa/
https://retetelchf.ro/links/ih-guma-de-xantan/
https://retetelchf.ro/links/nss-green-sugar/
https://retetelchf.ro/coaja-de-lamaie-rasa/


Mai întâi se prepară umplutura. Macul se macină în râșnița de 
cafea, se adaugă îndulcitorul și se toarnă smântâna dulce 
înfierbântată. Se lasă la umflat vreo 15-20 de minute. Se 
adaugă coaja rasă de lămâie și un 1 ou. Dacă umplutura a ieșit 
prea lichidă, se mai adaugă un pic de mac râșnit. 

Pentru aluat, mozzarella se dă prin răzătoare, se adaugă 
crema de brânză și se topește timp de 1-2 minute la 
microunde. Se amestecă bine compoziția, apoi se mai lasă 
pentru 30-60 de secunde. Brânza trebuie să fie complet topită, 
să se scurgă de pe paletă. În lipsa cuptorului cu microunde, 
puteți topi brânzeturile într-o oală cu fundul gros, pe cel mai 
mic foc de pe aragaz, amestecând întruna, până la obținerea 
compoziției omogene. 

Se lasă un pic la răcit (2-3 minute), apoi se încorporează ouăle, 
amestecând întruna. Se adaugă făina de migdale (o parte din 
ea) amestecată cu îndulcitorul, praful de copt, guma de 
xanthan și aromele. Se omogenizează cu ajutorul unei palete 
sau cu mâinile, până se obține un aluat uniform, puțin lipicios. 
Se mai adaugă făină de migdale pe parcurs, în funcție de 
nevoie. Mai multe poze din procesul de prepararea a aluatului 
fathead găsiți la rețeta de mucenici. 

Se ia jumătate din aluat și se întinde cu sucitorul între 2 folii 
de silicon sau hârtii de copt, unse cu ulei de cocos, într-un 
dreptunghi. Acesta se unge uniform cu o jumătate din 
umplutură, apoi se rulează. Se repetă operațiunea cu a doua 
bucată de aluat. Rulourile obținute se răsucesc între ele și se 
așază într-o tavă de cozonac tapetată cu hârtie de copt. 

 

https://retetelchf.ro/mucenici-din-aluat-fathead/


Cozonacul din aluat fathead se coace la foc mediu spre 
mic, până când se rumenește uniform. La mine a durat 
cam 1 oră și 20 de minute. Verificați să nu se 
rumenească prea repede, în acest caz se poate acoperi 
cu folie de aluminiu. 

 

Se taie după răcirea aproape completă. Se păstrează 
acoperit, la temperatura camerei vreo 3-4 zile sau la 
frigider cam o săptămână Atunci când e ținut la rece, 
cozonacul se întărește, dar se înmoaie, dacă e 
reîncălzit (la microunde sau baie de aburi). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
KETO-COZONAC CU CIOCOLATĂ 
 
 
Sursa: https://nutriblog.ro/recipe/keto-cozonac-cu-
ciocolata 
 
INGREDIENTE 
Aluatul de cozonac 

• 100 ml apă călduță 
• 10 g drojdie 
• 3 ouă 
• 2 gălbenușuri 
• 180 ml smântână lichidă eu am folosit LaDorna 

32% 
• 15 g îndulcitor Green Sugar Premium 1:2  
• esență de vanilie 
• esență de rom 
• 110 g făină fără carbohidrați Szafi 
• 40 g făină de migdale 
• 10 g praf de copt 
• 1 gălbenuș pentru uns 

Umplutura de ciocolată 

• 120 g nucă măcinată 
• 150 g cremă proteică migdale cu cacao  

USTENSILE 

• formă de copt 28cm 

                                                       

 
 
 

https://nutriblog.ro/recipe/keto-cozonac-cu-ciocolata
https://nutriblog.ro/recipe/keto-cozonac-cu-ciocolata
https://bit.ly/3n9fAZv
https://greensugar.ro/product/green-sugar-premium-1-2-500gr/
https://bit.ly/3bKcCnN
https://bit.ly/2AKhlJp
https://nutriblog.ro/ingredient/nuca
https://greensugar.ro/product/crema-proteica-migdale-cu-cacao-350g/
https://bit.ly/2Jvw6EG


  
ETAPE 

1. Am început prin a dizolva drojdia în 100ml de apă 
călduță. 

2. Într-un bol suficient de mare am bătut ouăle 
întregi cu cele 2 gălbenușuri. Am adăugat pe rând 
apa cu drojdia, smântâna dulce de gătit, 
îndulcitorul și esențele. 

3. Apoi am început să adaug treptat făina de fibre 
fără carbohidrați și făina de migdale. 

4. După ce am obținut un aluat omogen și frumos, 
am acoperit cu un prosop de bucătărie am lăsat 
să stea pentru o jumătate de oră. În acest timp 
m-am ocupat de umplutură. 

5. Am folosit noua cremă cu migdale și cacao de la 
Secretele Ramonei, pe care eram nerăbdătoare să 
o încerc. 

6. E o cremă tartinabilă nou lansată, perfectă 
pentru low-carb și keto. Are foarte puține 
zaharuri naturale și gustul este divin. 

7. Am amestecat crema de migdale cu nucă 
măcinată. Va ieși o umplutură de ciocolată 
delicioasă. 

8. Înapoi la aluat, am presărat puțină făină pe blat, 
cât să nu le lipească aluatul. L-am întins 
(aproape) după dimensiunea tăvii de copt. 

9. Am întins umplutura de ciocolată într-un strat 
subțire peste tot aluatul. 

10. Am început dintr-o parte și am rulat ușor aluatul.  
11. Se transferă cozonacul în tava și se unge cu gălbenuș. Am lăsat cozonacul și în faza asta să "dospească" 

pentru încă o jumătate de oră. 
12. Apoi l-am pus în cuptorul preîncălzit la 180 de grade. Grăsunelul s-a copt timp de 1 oră și 10 minute. După 

ce l-am scos, l-am lăsat să se răcească bine înainte de a-l tăia. 
13. A ieșit un keto-cozonac delicios, cu puțini carbohidrați și fără gluten. 

 



BONUS: Coajă de lămâie rasă 

Sursa: https://retetelchf.ro/coaja-de-lamaie-rasa/  

 

O aromă naturală și proaspătă de lămâie, pe care o 
puteți avea mereu în casă, pentru a o folosi la deserturile 
preferate. Pasul cel mai important este să găsiți 
lămâi netratate (sau bio), există acum în orice 
hypermarket. Lămâile convenționale mai bine le evitați, 
întrucât substanțele cu care sunt tratate se impregnează 
adânc în coajă și nu scăpați de ele doar prin spălarea 
lămâilor. 

• 3-4 lămâi netratate 
• 4 linguri Green Sugar 

 

Lămâile spălate și șterse se dau prin răzătoarea mică, 
doar partea galbenă a cojii. Se adaugă îndulcitorul, se 
amestecă și se pune compoziția într-un borcănel, care se 
ține la rece. Se adaugă în deserturi după gust. Lămâile le 
puteți stoarce, iar din sucul lor să preparați fie limonadă, 
fie niște jeleuri low-carb. 

Fix la fel se poate prepara și coajă rasă de portocală 

 

 

 

https://retetelchf.ro/coaja-de-lamaie-rasa/
https://retetelchf.ro/links/nss-green-sugar/
https://retetelchf.ro/category/deserturi-bauturi/
https://retetelchf.ro/limonada-low-carb/
https://retetelchf.ro/jeleuri-low-carb-de-lamaie-frisca-si-ciocolata/
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