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Rodzaje mąk bezglutenowych

■ MĄKA BAZOWA; zastosowanie; baza do wypieków i różnych dań, 

Rodzaje; mąka gryczana, jaglana, ryżowa, owsiana bezglutenowa

■ MĄKĄ SPULCHNIAJĄCA; sypka, sucha, o charakterystycznym smaku, 

zapachu. Rodzaje; mąka z amarantusa

■ MAKĄ SKLEJAJĄCA; dobrze skleja, dzięki dużej zawartości skrobi, 

podczas gotowania zamienia się w kisiel. Rodzaje; mąka ziemniaczana, 

kukurydziana, z tapioki. Zbyt duża ilość sprawia, że ciasto jest ciężkie i 

gumowate

■ MĄKA ORZECHOWA; wzbogaca smak wypieków, naleśników, placków. 

Powstaje ze zmiksowanych orzechów, ziaren. Jest bardzo tłusta i 

ciężka, dlatego najlepiej wymieszać z mąką bazową. Rodzaje; mąka z 

orzechów laskowych, migdałowa)

■ MĄKA ZE STRĄCZKÓW; intensywna w smaku, dość ciężka i tłusta. 

Wymaga wymieszania z mąkami bazowymi. Rodzaje; mąka sojowa, z 

cieciorki 

■ MĄKA TEFF- mąka z trawy abisyńskiej  (zboże afrykańskie).  Często 

zastępuje mąkę pszenną przy wypiekaniu chleba. W smaku lekko 

orzechowa.  Ma dużo żelaza i wapnia a także magnezu i fosforu
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Przykładowe połączenia mąk; 

■ 1.Mąka bazowa (jaglana, gryczana, ryżowa) 1 

szklanka + mąka o właściwościach sklejających 

(z tapioki, ziemniaczana, kukurydziana) 1/3 

szklanki 

■ 2. Mąka bazowa (jaglana, gryczana, ryżowa) 1 

szklanka + mąka o właściwościach sklejających 

(z tapioki, ziemniaczana, kukurydziana, z tapioki) 

1/3 szklanki + mąka spulchniająca (amarantus, 

teff) 1/3 szklanki – ostrożnie z ilością z uwagi na 

charakterystyczny smak i sypkość mąki ! 

■ 3.Mąki ze strączków (sojowa, z ciecierzycy) + 

mąka bazowa (jaglana, gryczana, ryżowa) w 

równej ilości, pół na pół
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Domowa mieszanka mąk bezglutenowych 
uniwersalne do wypieku ciast, babeczek

Składniki

■ 20 dag mąka kukurydzianej

■ 20 dag skrobia kukurydzianej

■ 20 dag mąka ziemniaczanej

■ 40 dag mąka ryżowej

■ 2 łyżki karob

Składniki

■ 10 dag skrobi ziemniaczanej

■ 30 dag mąki ryżowej 4 dag mąki z 

tapioki
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