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Ajánló

 Soha nem volt nagyobb szükség a glutén-, tej- és tojásmentes étkezésre, 
mint manapság, a krónikus vírusfertőzések, az ételintoleranciák, a hisztaminin-
tolerancia, az allergiás, autoimmun és daganatos megbetegedések korában, 
melyek milliók életét keserítik meg, az idegrendszeri és hormonális problé-
mákról nem is beszélve. 

 Manapság egyre több ember küzd rejtélyes kórképekkel, megmagyarázha-
tatlan tünetekkel. Sokan tudják, hogy az egészségünk a bélben kezdődik, és 
a táplálkozás kulcsfontosságú, de mégsem veszik komolyan a tüneteket vagy 
figyelmeztetéseket.

 Sokan eljutottak már oda, hogy felismerték, hogy szükség van változtatás-
ra, de nem tudják, hol és hogyan kezdjék el. A külföldi receptekben található 
alapanyagokat pedig nehéz vagy szinte lehetetlen beszerezni, ezért sokan 
ezen a ponton adják fel.

 A saját praxisomban mindennap elhangzik, hogy a gyógyulás érdekében 
100%-ban glutén-, tej- és tojásmentes diétát kell tartani. A pácienseknek na-
gyon nehéz olyan kipróbált, bevált recepteket találni, amelyek egyszerű alap-
anyagokból, könnyen elkészíthetők és pénztárcakímélők, hiszen sokszor az ár 
szab határt a diétának és ezáltal a gyógyulásnak.

 Nagyon nagy szeretettel ajánlom mindenkinek Ercsi csodálatos könyvét, 
melyben egyszerű, hétköznapi alapanyagokból, már sokszorosan kipróbált és 
működő recepteket találunk, amelyek mind megfelelnek a glutén-, tej- és to-
jásmentes igényeknek, emellett minden recept alacsony hisztamintartalmú. 
A recepteket átjárja Ercsi varázslatos személyisége, amelyet a könyvben lévő 
gyönyörű fotók is tükröznek. A receptek izgalmasak, egy-egy alapanyag egé-
szen új megvilágításba kerül. Biztos vagyok benne, hogy a család minden tag

ját el tudja varázsolni ezekkel a nagyszerű ételekkel, desszertekkel úgy, hogy 
egészséges dolgok kerülnek a tányérra.

Csodálatos konyhai kalandokat, jó főzést és sok finom ételt kívánok minden 
olvasónak!

Dr. Csomai Zita
orvos-természetgyógyász
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Kedves Olvasó!

Ercsi vagyok, átlagos háziasszony, glutén-, tej-, tojás-, fruktóz- és hisztamin- 
érzékeny.

Szeretek sütni, főzni és kísérletezni a különböző alapanyagokkal.

Küldetésem az egészségtudatosságra való nevelés, a tanácsadás, a segítség-
nyújtás, ételreceptek és főzési tippek megosztása, és az, hogy az étkezések-
kel megalapozhasd az egészségedet.

Ételérzékenyként megtanultam, hogy az okosan kialakított étrend a gyógyu-
lás mellett a legnagyobb örömforrásunk is lehet. Hiszem, hogy minden be-
tegségre létezik megfelelő diéta, és kellő odafigyeléssel alapvető segítség 
lehet a gyógyulásban is.

A könyv egy olyan receptgyűjtemény, amely az elmúlt évek alatt összegyűj-
tött, kipróbált receptjeimet tartalmazza.

Célom, hogy segítséget nyújtsak a mindennapi ételek összeállításában, és 
egyszerű, könnyen elkészíthető recepteket mutassak be, hasznos tanácsokat 
adjak a hozzám hasonló ételérzékenyeknek a sütéshez, főzéshez.
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Előszó

Elöljáróban annyit szeretnék elmondani, hogy nem vagyok sem orvos, sem 
dietetikus. Összeállításom nem szakmai ajánlás és nem táplálkozási szakiroda-
lom. 

Én magam is többszörösen érintett vagyok ételérzékenységben, ezért na-
gyon otthonosan mozgok ezen a területen. Minden, amit ebben a könyvben 
leírtam, az én benyomásom, az én tapasztalatom az elmúlt 10 év alatt a saját 
egészségemmel kapcsolatosan. 

Rengeteg táplálkozási irányzat létezik, és mindenki esküszik a sajátjára vagy 
az általa kipróbált módszerre. Nos, én nem követek egyetlen irányzatot sem, 
inkább mindegyikből ötleteket merítek. Az ételeim és a receptjeim nem helyet-
tesítik az orvosi vagy dietetikai konzultációt, csupán segíthetik, kiegészíthetik 
azt. 

Évekkel ezelőtt a saját egészségem megóvása érdekében kezdtem bele a 
receptek átalakításába és egy saját szakácskönyv létrehozásába. Hiszem, hogy 
az egészséggel való törődés már a táplálkozással elkezdődik, és a táplálkozás 
egyéni, személyre szóló, mindenkinek más és más étrend felel meg.

Évekig kísérleteztem, tanultam, és figyeltem magam. A saját érzékenysé-
gemhez, emésztésemhez, anyagcserémhez kellett igazítanom, finomítanom 
mindent. Fel kellett kutatnom a gyógyulásomhoz vezető utat és a működő le-
hetőségeket. Bevallom, voltak tévutak, rossz választások, melyek rontottak az 
egészségi állapotomon, de voltak segítőim, akiknek a hozzáértésével, szaktu-
dásával ma már jól érzem magam a bőrömben. Persze ehhez kellett elsősorban 
a gyógyulni akarásom, a kitartásom és az elszántságom.

A könyv és a receptjeim többnyire saját fantáziámat és világomat tükrözik. 
Inspirációnak szánom, szeretném megmutatni, hogy egy kis kreativitással és 
akarattal nagyon sok finomságot el lehet készíteni glutén-, tej- és tojásmente-
sen is.

Hiszen, enni jó, és olyan ételeket enni, melyek nem okoznak problémát, még 
jobb.
Az egészségért egyáltalán nem kell lemondani a finomságokról, csupán át kell 
formálni az ízlésünket, és új szokásokat, ízeket kell keresni és kialakítani. Mind-
ez persze nem megy egyik pillanatról a másikra. Az életmódváltáshoz idő, tü-
relem és kitartás kell.  

Ebben szeretnék neked segíteni, hogy megtaláld a főzésben az alkotás örö-
mét, hogy legyél kreatív, hogy próbálgasd az alapanyagokat, az ízeket, és ráta-
lálj a saját magad étrendjére, melynek hosszú távon érezheted majd a kedvező 
hatását. 

Hiszek abban, hogy az egészségünk mindenképpen megéri a fáradozást.

„Kezdj el úgy táplálkozni, mintha az életed múlna rajta, mert pontosan ez a 
helyzet: AZ ÉLETED MÚLIK RAJTA!” - Laurie Coots



... és még néhány gondolat

Biztos vagyok abban, hogy a testünk egészségének egyik kulcsa a táplálkozás, 
és amit megeszünk, hatással van minden sejtünkre. Hatással van az energiaszin-
tünkre, gondolatainkra, viselkedésünkre, tudatunkra.  A „mindenkire igaz” aján-
lások szerintem nem működnek, az étrendünknek mindig egyénre szabottnak 
kell lennie.

Érdemes odafigyelni arra, hogy mit eszünk, és végiggondolni, hogy honnan 
származik az az étel, amelyet beledobunk a kosarunkba a szupermarketben. Ha 
tehetjük, főzzünk és együnk igazi ételeket! Válasszuk a minőséget, és kerüljük a 
mesterséges anyagokat!

A könyvben valódi ételeket találsz, melyek nem tartalmaznak élelmiszeripari 
adalékanyagokat. Rengeteg friss zöldséget, gluténmentes gabonákat, extraszűz 
olívaolajat, házi kacsa zsírját, minimális kókuszolajat, kevés gyümölcsöt és még 
kevesebbet a magvakból, húst pedig egyáltalán nem. 

Ez utóbbi talán azért van, mert úgy érzem, nekem nem nagy kihívás egy húsé-
telt elkészíteni. Viszont palacsintát búzaliszt és tojás nélkül, cukkiniből brownie-t, 
kölesből finom túrós sütit, zöldségekből fasírtot készíteni? Nos, ez már inkább...

Fontosnak tartom azt megjegyezni, hogy akinek ennyiféle érzékenysége van, 
az nem tud vegetáriánus lenni. A glutént, tejet viszonylag egyszerű elhagyni, vi-
szont aki hisztaminérzékeny, az nem eheti a hüvelyeseket, a magvak többségét, 
ezért nem tudja úgy komplettálni, párosítani az élelmiszereket, alapanyagokat, 
hogy tartalmazzák a megfelelő aminosavakat. Így a táplálkozás egyoldalúvá vál-
hat, és hiánybetegségek alakulhatnak ki.  

Én hetente egyszer eszem friss édesvízi halat, melyet a párom horgászik, és 
alkalmanként házi tenyésztésből származó húsokat. Mindet frissen, mert sajnos 
a húsféleség minél tovább áll egy húspultban, annál több hisztamin termelődik 
benne. Nem eszem túlzottan édesen, ha mégis édességet kívánok, akkor legin-
kább a steviát használom, ritkábban a rizsszirupot, és még ritkábban a szőlőcuk-
rot.

A gabonák közül köles, rizs, quinoa és hajdina mindig van otthon. Egyáltalán 

nem használok gluténtartalmú gabonákat, nem fogyasztok hüvelyeseket, tejter-
méket, tojást. 

Nem eszem gyorséttermi ételeket és semmilyen más csomagolt, félkész élelmi-
szert.

Évek óta nem használok semmilyen finomított vagy feldolgozott olajat. Amit 
csak lehet, sütőben, sütőpapíron sütök, vagy vízen párolok. Ha mégis szükséges 
az olaj, akkor a lehető legkevesebb kacsazsírral vagy kókuszolajjal helyettesítem.

Vásárláskor mindig elolvasom az összetevőket, így fény derülhet a gyártók ál-
tal használt, megtévesztő szlogenekkel kendőzött apró turpisságokra is. Amikor 
csak tehetem, piacon vásárolok, helyi, szezonális, termelői árut. 

Van néhány olyan konyhagépem, amelyek segítenek a mindennapokban: ká-
védaráló, botmixer, aprító, növényitej-készítő, zöldségdarabolók, digitális kanál-
mérleg, szilikonformák.

A családban én vagyok az egyetlen, aki így táplálkozik, ezért a receptjeim több-
sége miniadag, 1 főre szól, ahol ettől eltérek, jelezni fogom.

És még egy nagyon fontos gondolat a végére: Nem szabad kudarcként meg-
élni azt, ha valami nem sikerül elsőre. A legjobbakkal is megesik, hogy az étel 
nem pont olyan lesz, mint amilyenre számítottunk, vagy ahogyan a képen kinéz. 
És lehetséges, hogy pontosan úgy csináltuk, ahogy a receptben le van írva, de 
esetleg a sütőnk máshogy süt, vagy csak nem ugyanannak a gyártónak a lisztjét 
használjuk. Még a zöldségek sem egyformák, más-más bánásmódot igényel egy 
zsenge vagy egy fás zöldség ugyanabból a fajtából.

Legyünk rugalmasak, elfogadóak és nyitottak. Az itt leírt receptek csak ötletek. 
Ha valami nem jó, nem tetszik, akkor érdemes rajta változtatni, ízlésünk és érzé-
kenységünk szerint, ahogy ezt én is nap mint nap teszem. A mentes főzőcskézést 
ne traumaként éljük meg, hanem tanulásként fogjuk fel! Ne arra fókuszáljunk, 
hogy mit nem ehetünk, hanem arra, amit igen! Ebben lehet segítségedre ez a kis 
gyűjtemény, ahol hasznos tanácsokat, jó ötleteket találhatsz, nem túl bonyolult, 
ám annál finomabb ételek receptjeit.

Sok sikert az ételek elkészítéséhez!



Ételérzékenységgel élőknek sokszor nehézségbe ütközik, ha 

utazni kell, vagy ha nincs lehetőség otthon étkezni.  Néhány 

előre elkészíthető, egyszerű, finom és életmentő tippet szeretnék 

adni, melyet egy kis dobozkába csomagolva magunkkal 

vihetünk az egész napi rohanásunk vagy munkánk során.

Ha pedig kényelmes és ráérős a reggelünk, akkor is találhatunk 

ízletes és egészséges ötleteket a receptek között.

Reggelik, útravalók



Ribizlis muffin

150 g növényi vaj

150 g fehérrizs-liszt

2 lenmagtojás (kb. 30 g aranysárga 
lenmag + 6 evőkanál víz)

100 ml növényi tej

vaníliaőrlemény ízlés szerint

1 tk. karobpor

ízlés és érzékenység szerint stevia/
szőlőcukor

½ zacskó gluténmentes sütőpor vagy 1 
kk. szódabikarbóna (utóbbi esetén + 1 tk. 
citromlé)

ribizli

Melegítsük elő a sütőt 180°C-ra!

Készítsük el a lenmagtojást, adjuk hozzá a puha növényi vajat és a tejet!

Egy tálban keverjük össze a száraz hozzávalókat: lisztet, sütőport, vaníliaőrleményt, karobot, 
steviát vagy szőlőcukrot, majd lassan adagoljuk hozzá a folyékony hozzávalókat. Jól keverjük át, 
hozzáadhatunk ízlés és érzékenység szerint gyümölcsdarabkákat, aprított csokoládét, mandu-
lát stb.

A muffinformákat háromnegyedig töltjük, és 25-30 percig sütjük (tűpróba javasolt). Az adott 
mennyiségből 12 db muffin lesz.

karobos tésztával

Szerintem a világ legegyszerűbb süteménye a muffin.  

Gyors, könnyű, számtalan módon variálható és elronthatatlan.
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Glutén-, tej- és tojásmentes, alacsony fruktóz- és hisztamintartalmú

Tipp: 1 evőkanál aranysárga lenmag + 3 evőkanál víz = 1 lenmagtojás. Elkészítés: A lenmagot kávédarálón da-

ráljuk le, tegyük egy tálkába, és adjuk hozzá a vizet! Keverjük össze, várjunk fél percet, amíg a lenmag magába 

szívja a nedvességet, és bezselésedik! Gyorsan elkészíthető, nincs jellegzetes íze, és megbízhatóan összetartja a 

sütiket, fasírtokat. Főzni csak a lenhabnál kell!
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Sárgarépás lenmagkréker

Kréker:

1 dl-es kávéscsésze aranysárga lenmag

2 kávéscsésze víz

1 db nagyobb sárgarépa

só, bors ízlés szerint

A répát aprítógépben felaprítjuk, szemcsés legyen az állaga! Aprítógép hiányában le is re-
szelhetjük.

A darált lenmagot keverőtálba tesszük, és folyamatos kevergetés mellett hozzáadjuk a vizet.

Amikor a lenmag magába szívta a vizet, keverjük bele a sárgarépát! Ízlés szerint fűszerezzük.

Egy nagy sütőtepsi hátuljára szilikonos zsírpapírt teszünk, vékonyan megkenjük kókuszolaj-
jal, és rásimítjuk a répás lenmagot. Egészen vékonyra egyengessük el, pizzavágóval daraboljuk 
méretre és előmelegített sütőben, 130-140°C-on roppanósra sütjük.

Amíg a kréker sül, elkészítjük a paprikapestót: apró kockákra daraboljuk a paprikát és a hagy-
mát, majd egy serpenyőben kevés olajon megpirítjuk. Az utolsó néhány percben hozzádobjuk 
a tökmagot is.

Amikor elkészült, beleöntjük egy keverőtálba a fűszerekkel együtt, és botmixerrel pürésítjük. 
Ha szükséges, egy kevés növényi tejszínt is önthetünk hozzá.

paprikapestóval

A kréker tökéletes kenyérhelyettesítő. Szinte bármilyen zöldségből elkészíthetjük. Szénhidrát tartalma 

alacsony, és értékes tápanyagokat tartalmaz. Ehetjük reggelire, uzsonnára, készíthetjük édesre, sósra.
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Glutén-, tej- és tojásmentes, alacsony fruktóz- és hisztamintartalmú

Tipp: ha sok időnk van, akkor akár lejjebb is vehetjük a sütő hőmérsékletét, és 50 °C-on aszalhatjuk, így jobban meg-

maradnak a krékerben az értékes ásványi anyagok és vitaminok.

Pestó:

1 db kápiapaprika

1 db zöldhagymaszár

1 marék tökmag

só, bors, oregánó, bazsalikom ízlés szerint

1-2 ek. kókuszolaj/kacsazsír

5

6
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Linzer

200 g fehérrizs-liszt

100 g növényi vaj

50 g kókuszreszelék

½ csomag gluténmentes sütőpor

2 db lenmagtojás (30 g aranysárga 
lenmag + 6 ek. víz)

2 ek. kókusztejszín

ízlés szerint stevia vagy szőlőcukor

1 kk. kardamom

néhány csepp citrom/szegfűszegolaj 
(elhagyható)

Először a lenmagtojást készítjük el: az aranysárga lenmagot kávédarálón ledarál-
juk, majd egy kisebb edényben összekeverjük 6-7 evőkanál vízzel, és hagyjuk zselésedni.  

Amikor bezselésedik, hozzákeverjük a puha növényi vajat, a kókusztejszínt, a többi száraz 
hozzávalót, és fél órára hideg helyre tesszük.

Lisztezett deszkán 2-3 mm vastagságúra kinyújtjuk a tésztát, formákat szaggatunk belőle és 
előmelegített sütőben, 180°C-on 15 percig sütjük.  

Ebből az adagból egy sütőtepsinyi adag lesz.

rizslisztbõl

A házi mindenből jobb. A linzer igazi életmentő lehet utazások alkalmával. Nagy előnye, 

hogy napokig eláll, sokáig omlós marad.
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Glutén-, tej- és tojásmentes, alacsony fruktóz- és hisztamintartalmú

4

Tipp: lenmag helyett használhatunk őrölt chiamagot is.
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Kukoricapüré

1 db közepes fehérrépa

1 teásbögrényi morzsolt kukorica

só, bors ízlés szerint

kakukkfűág (ág helyett fűszert is 
használhatunk)

fél kk. rozmaring

1 ek. növényi vaj

3-4 ek. kókusztejszínho
zz

áv
al

ók

 Megtisztítjuk és apróra daraboljuk a fehérrépát, majd sós vízben feltesszük főni. Tegyük bele 
a kakukkfűágat is!

Amikor már puha, hozzádobjuk a kukoricát, és még kb. 6-8 percig főzzük.

A kakukkfűágait kiszedjük, a puha zöldségeket keverőtálba tesszük, hozzáadjuk a fűszere-
ket, és a vajjal együtt botmixerrel krémesre pürésítjük. 

A végén hozzáadjuk  a tejszínt, és ha kell, utánízesítjük.

Fehérrépával

Mindenféle zöldségből tudunk pürét készíteni. Hús mellé, hal mellé a legkiválóbb köret, 

de pizzatésztára paradicsomos alap helyett is tökéletes.

Glutén-, tej- és tojásmentes, alacsony fruktóz- és hisztamintartalmú
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Házi müzliszelet

100 g növényi vaj

150 g gluténmentes zabpehely

1 db közepes nagyságú édesburgonya

2-3 ek. növényi tejszín

1 kk. kardamom

1 kk. fahéj

½ kk. gyömbér

ízlés szerint stevia vagy szőlőcukor

1 marék pirított tökmag

1 marék gojibogyó

Az édesburgonyát lereszeljük, majd keverőtálban tesszük, és botmixerrel néhány kanál növé-
nyi tejszínnel homogénre pépesítjük.

Összekeverjük a puha növényi vajjal, a fűszerekkel, a steviával, majd apránként a zabpehellyel 
is, 10 percig pihentetjük, hogy a zab magába szívhassa a nedvességet.

Óvatosan belekeverjük a tökmagot, gojibogyót vagy más egyebet.

Belesimítjuk a szilikonos müzlisütőformába, és előmelegített sütőben, 140°C-on kb. 40 per-
cig szárítjuk. 

A formában hagyjuk kihűlni. Ebből a mennyiségből 8-10 db müzliszelet lesz.

tökmaggal és Gojibogyóval

Biztos vagyok benne, hogy aki ételérzékeny, nagyon meggondolja, hogy mit és hol vegyen. 

Ha van nálunk müzliszelet, bárhol, bármikor kisegíthet bennünket, ha éhesek vagyunk. 

Házilag érdemes elkészíteni, mert sokkal finomabb, olcsóbb, és biztos, hogy csak azt tartalmaz, amit bele-

tettünk. Mindenki kedvére variálhatja a hozzávalókat.
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Glutén-, tej- és tojásmentes, alacsony fruktóz- és hisztamintartalmú

Tipp: müzliforma helyett tehetjük sütőpapírral bélelt tepsibe is, majd ha kihűlt, szeleteljük.
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Gyümölcsös csinta

1 lenmagtojás (15 g aranysárga lenmag 
+ 3 ek. víz)/chiamag

1 ek. (15 g) gesztenye- vagy kókuszliszt 

1 ek. (15 g) barnarizs-liszt

1 kk. szőlőcukor

kevés víz

1 kocka (200 g) gesztenyemassza

1 ek. rizsszirup

2 ek. kókusztejszín

5 ek. kókuszreszelék

1 ek. szőlőcukor

bogyós gyümölcsök

ho
zz

áv
al

ók

 A lenmagtojást összekeverjük a gesztenyeliszttel, a barnarizs-liszttel, szőlőcukorral és annyi 
vízzel, hogy sűrű palacsintatésztát kapjunk

Palacsintasütőbe öntjük, egy kanál hátuljával szép kör alakúra lapogatjuk, és mindkét oldalát 
megsütjük. Kb. fél ujjnyi vastag tészta lett belőle.

Amíg a tészta hűl, elkészítjük a krémeket: keverőtálba tesszük a gesztenyét, villával kicsit 
összetörjük, majd hozzáadjuk a rizsszirupot, a kókusztejszínt, és botmixerrel pépesítjük.

A kókuszreszeléket kávédarálón ledaráljuk, egy kis tálba öntjük, összekeverjük a szőlőcukor-
ral, és annyi kókusztejszínnel, hogy krémállaga legyen.

Először a gesztenyekrémet kenjük a tésztára, majd a kókuszkrémet. A tetejét díszíthetjük 
bogyós gyümölccsel.

Ebből a mennyiségből 1 db kistányér méretű csinta lesz.

gesztenyekrémmel

Vannak reggelek, amikor épp erre vágyik az ember. Kicsit vastagabb, kicsit másképp tálalva, min-

denféle finomsággal felturbózva, mégis pillanatok alatt elkészíthető reggeli.

Glutén-, tej- és tojásmentes, alacsony fruktóz- és hisztamintartalmú

Tipp: bármilyen gluténmentes lisztet használhatunk. Érdemes a liszteket keverni, mert mindegyik más tulajdonsá-

gokkal rendelkezik.
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Kókuszos linzer

Linzertészta:

50 g növényi vaj

3 ek. kókusztejszín

1 lenmagtojás (15 g aranysárga lenmag 
+ 3 ek. víz)

100 g fehérrizs-liszt

1 kk. vaníliaőrlemény

1 kk. kardamom

1 ek. karobpor

1 kk. gluténmentes sütőpor

ízlés szerint stevia, szőlőcukor vagy 
rizsszirup

Kókuszkrém:

100 g kókuszreszelék

3-4 ek. kókusztejszín

1 ek. szőlőcukor / késhegynyi stevia

Kávékrém:

kevés kávé

50 g vaj

Először a lenmagtojást készítjük el: 1 evőkanál aranysárga lenmagot kávédarálón ledarálunk 
és hozzáadjuk a 3 evőkanál vizet. Megvárjuk, amíg kocsonyásodik. Ezután hozzákeverjük a puha 
vajat, a tejszínt, vaníliát, kardamomot, steviát, majd apránként a lisztet.

A tésztát kb. 3-4 mm vastagságúra nyújtjuk, és kör alakúra kiszúrjuk (8 db). Előmelegített sü-
tőben, 180°C-on 15 percig sütjük.

A kókuszkrémhez 1 zacskó kókuszreszeléket kávédarálón ledarálunk, majd annyi tejszínt ke-
verünk hozzá, hogy krémes állagot kapjunk. Ízesíthetjük szőlőcukorral vagy steviával.

Kávékrém: a puha növényi vajat néhány kanál hideg kávéval elkeverjük.

A tetejét díszíthetjük gyümölccsel és  kókuszcsipsszel.

kávékrémmel

Alapjában véve nagyon szeretek kísérletezni az alapanyagokkal. Hagyományos, eredeti recepteket 

átformálni a saját ízlésemhez és persze az érzékenységemhez alakítani. Ilyenkor egy kicsit magaménak 

érzem, és boldog vagyok, hogy a konyhában ténykedhetek.
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Glutén-, tej- és tojásmentes, alacsony fruktóz- és hisztamintartalmú
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Zabfalatkák

2 ek. (30 g) chiamag

2 ek. (30 g) gluténmentes zabpehely

2 ek. rizsszirup

½ kk. kardamom

1 ek. (15 g) zabpehelyliszt

100 g kókuszreszelék

½ doboz (100ml) kókusztejszín

ízlés szerint stevia vagy szőlőcukor

bogyós gyümölcsök (díszítéshez)

ho
zz

áv
al

ók

 A chiamagot kétszeres mennyiségű vízben áztatjuk, majd amikor magába szívta a nedvessé-
get hozzáadjuk a zabpelyhet.

Ezután a rizsszirupot, lisztet, kardamomot és jól összekeverjük.

Evőkanálnyi adagokat forró palacsintasütőbe teszünk, egy kanál hátuljával kissé szétlapítjuk, 
majd mindkét oldalát megsütjük.

Amíg a zabfalatkák sülnek, a kókuszreszeléket kávédarálón ledaráljuk, ízesíthetjük steviával 
vagy szőlőcukorral, majd hozzákeverjük a növényi tejszínt.

Ezzel a kókuszos krémmel megkenjük a kívül ropogós, belül puha zabfalatkákat, a tetejére 
egy-egy bogyós gyümölcs kerülhet.

chiamaggal

A zabpehely az egyik legegészségesebb gabona, minden benne van a fehérjétől a szénhidráton át 

a rostokig. Lassan szívódik fel, és sokáig jóllakottan tart. Ezenkívül ezerféle módon variálható.  

Sietős reggeleken zabpehely újra gondolva:

Glutén-, tej- és tojásmentes, alacsony fruktóz- és hisztamintartalom
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Fehérrépa pestó

1-2 db közepes nagyságú fehérrépa

½ doboz kókusztejszín

csipet só

A fehérrépát megpucoljuk, apróra daraboljuk, és enyhén sós vízben puhára főzzük.

Botmixerrel pépesítjük, apránként adagolva hozzá a növényi tejszínt.

Lehűtve fogyasztjuk.

kókusztejszínnel

A fehérrépa az én konyhámban igazi csemege. Nemcsak levesekbe használom, hanem sütöm, pü-

résítem, sőt, jégkrémet is szoktam belőle készíteni. Rendkívül jól harmonizál a kókusszal. A nagy 

mennyiségű roston kívül C-és K-vitamint, jódot, vasat, nátriumot, kalciumot, foszfort is tartalmaz, és 

viszonylag magas a fehérjetartalma is.
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Glutén-, tej- és tojásmentes, alacsony fruktóz- és hisztamintartalmú
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Toszkán olívás keksz

2 lenmagtojás (30 g aranysárga 
lennmag + 6 ek. víz)

50 g növényi vaj

2 ek. olívaolaj

50 g kölesliszt

50 g hajdinaliszt

100 g fehérrizs-liszt

1 ek. keményítő (kukorica/ burgonya/
tápióka)

2-3 ek. növényi tejszín

3 kk. oregánó

3 kk. bazsalikom

3 kk. rozmaring

1 kk. só

1 kk. bors

ho
zz

áv
al

ók

Először a lenmagtojást állítjuk össze: a darált lenmagot összekeverjük a vízzel, sűrű zselét 
kapunk. Hozzáadjuk a puha növényi vajat, az olívaolajat, a növényi tejszínt.

Belekeverjük a fűszereket, majd a lisztes keveréket. Közepes keménységű tésztát kapunk.

Lisztezett deszkán kb. 2-3 mm vastagra kinyújtjuk, pizzaszeletelővel tetszés szerinti méretre 
vágjuk.

Egy sütőtepsit kibélelünk zsírpapírral, és belesorakoztatjuk a tésztát.

175°C-ra előmelegített sütőben kb. 25 percig sütjük.

ropogtatnivaló

Hisztaminérzékenyeknek érdemes figyelni a különféle adalékanyagokat és tartósítószereket tartal-

mazó fűszerekre. Sokszor panaszt okozhatnak. Használjunk inkább olyan „mono” fűszereket, me-

lyek szárított állapotban, egészben vagy megtörve kerülnek forgalomba.

Glutén-, tej- és tojásmentes, alacsony fruktóz- és hisztamintartalmú
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4

Tipp: az elkészítési idő nagyon sütőfüggő. Ha már a keksz alsó része kissé barna, akkor kivehetjük. Enyhén roppanós 

finomságot kapunk.

5
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Lepényke

30 g aranysárga lenmag

50 g barnarizs-liszt

1 kk. gluténmentes sütőpor

só, bors ízlés szerint

6-7 ek. víz

Kávédarálón ledaráljuk az aranysárga lenmagot, hozzákeverjük a lisztet, sót, borsot.

Ezután kevergetés közben hozzáadjuk a vizet. Gyúrható tésztát kell, hogy kapjunk.

Érzékenység szerint tehető a tésztába más fűszer is, akár medvehagyma, aszaltparadicsom- 
darabkák stb.

Lisztezett deszkán 2-3 mm vastagra kinyújtjuk, és nagy pogácsaszaggatóval vagy üvegpohár 
szájával szépen kiszaggatjuk. 4 db lesz ebből a mennyiségből.

Sütőpapírral bélelt tepsiben 175°C-on 15 perc alatt készre sütjük.

kenyér helyett

A pita, tortilla és a lapos kenyérfélék szinte minden nemzet konyhájában megtalálhatóak.  

Kövön vagy sütőben gyorsan megsüthetők. 

Ha van időnk, saját magunk is elkészíthetjük.
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Glutén-, tej- és tojásmentes, alacsony fruktóz- és hisztamintartalmú

Fontos: sütőpor helyett használhatunk szódabikarbónát is, ilyenkor azonban mindig kell valamilyen savas közeg. Én  

1 kávéskanál szódabikarbónához 1 evőkanálnyi citromlevet szoktam használni.
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Zöldségkocsonya

1 db közepes sárgarépa

1 db fehérrépa 

1 kicsi zeller

1 kisebb karalábé

4-5 karfiolrózsa

4-5 brokkolirózsa

1 maroknyi zöldborsó

1-2 db színes paprika

1 kk. só

½ kk. szerecsendió

ízlés szerint feketebors

víz (annyi, hogy ellepje a zöldségeket)

1 kk. agaragar

ho
zz

áv
al

ók

A répákat, zellert, karalábét megtisztítjuk, majd egyenletes darabokra vágjuk, és kb. 1 liternyi 
sós, fűszeres vízben főzzük meg. 

A megfőtt zöldségeket szűrőkanállal kiszedjük a léből, beletesszük a brokkolit, a karfiolt és 
a paprikát, majd 5-6 percig tovább főzzük.  Az utolsó néhány percben hozzátesszük a borsót 
is. Azért nem egyszerre főzzük a zöldségeket, mert különböző a főzési idejük.

Leszűrjük a levest, félretesszük a zöldségeket. Ha szükséges, utánízesítünk. 

Megmérjük a leszűrt zöldséglé mennyiségét, és 2,5 deciliterenként hozzákeverünk egy ká-
véskanál agaragart, majd forraljuk még legalább 3 percet.

Ízlésesen elrendezve formába tesszük a zöldségeket, ráöntjük a levet, megvárjuk, amíg ki-
hűl, ezután betesszük a hűtőbe.

Néhány óra alatt készre dermed, így tudjuk szeletelni.

könnyÛ, hÛsítÕ

Nagyon egyszerű elkészíteni, szép, színes, egészséges.

1
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5

Glutén-, tej- és tojásmentes, közepes fruktóz- és alacsony hisztamintartalom

6

Tipp: tejérzékenység esetén problémát okozhat az agaragar és a borsó is. Mindkettő keresztreagál a tejfehérjével. Hasz-

nálhatunk zselatint is.
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Minicsiga

2 ek. (kb. 30g) aranysárga lenmag

50 g liszt (1-1 ek. barnarizs-liszt, 
zabliszt, kölesliszt)

1 ek. útifűmaghéj

1 ek. szőlőcukor / stevia ízlés szerint

1 ek. kókuszolaj

víz

csipet só

100 g kókuszreszelék

1 doboz (200 ml) növényi tejszín

A lenmagot kávédarálón apróra daráljuk, majd hozzákeverjük a száraz hozzávalókat: liszteket, 
útifűmaghéjat, sütőport, édesítőt. 

Ezután hozzáadjuk az olajat, és apránként annyi vizet (kb. 100 ml víz), hogy jól gyúrható tész-
tát kapjunk.

A kókuszreszeléket kávédarálón ledaráljuk, összekeverjük annyi növényi tejszínnel, hogy ken-
hetőkrém-állaga legyen. Tehetünk a krémbe valamilyen általunk kedvelt édesítőt, esetleg cuk-
rot is.

A tésztát lisztezett deszkán 2 mm vastagságúra nyújtjuk, megkenjük a kókuszkrémmel és 
bőségesen megszórjuk kókuszreszelékkel. Feltekerjük, és fél órára hűtőbe tesszük. Ezután éles 
késsel ujjnyi vastagra szeleteljük.

Előmelegített sütőben, 200°C-on 25-30 percig sütjük. Ebből a mennyiségből 9-10 db csiga 
lesz.

Kókuszkrémmel

Reggeli finomság vagy délutáni uzsonna? Mindkettőnek tökéletes lehet ez a finom kókuszos  

édesség. Mivel a hagyományos kakaós csiga minden összetevője tüneteket okoz, ezért egy kicsit át 

kellett alakítanom a receptjét. Szinte minden héten megsütöm, annyira kedvenc lett!
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Glutén-, tej- és tojásmentes, alacsony fruktóz- és hisztamintartalmú

Tipp: tölteléknek bármit tehetünk rá, amit az érzékenységünk megenged.

5
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Egyszerű ételek rohanós 
hétköznapokra

A hétköznapokon sajnos keveseknek van arra idejük, 

hogy órákat a konyhában tevékenykedjenek. Ilyenkor jól 

jönnek a gyors ebéd- vagy vacsoraötletek, melyek elkészítése  

30-40 percnél nem vesz többet igénybe.



Gnocchi

400 g burgonya (kb. 3 db közepes)

100 g fehérrizs-liszt

2 lenmagtojás (30 g aranysárga lenmag 
+ 6 ek. víz)

kevés olívaolaj

1 db közepes cukkini 

1-1 db sárga- és fehérrépa

1 db édesburgonya

1 db kápiapaprika

1 db zöldhagymaszár

1 kisebb brokkoli

néhány gomba

fél kk. oregánó

fél kk. bazsalikom

só, bors ízlés szerint

A burgonyát alaposan megmossuk, héjastól egy sütőpapírral bélelt tepsibe tesszük és puhára 
sütjük. Meghámozzuk és burgonyatörővel áttörjük. Hozzáadjuk a lenmagtojást (a ledarált lenma-
got összekeverjük a vízzel, és hagyjuk zselésedni), 2 evőkanálnyi lisztet és egy kevés sót.

Majd lisztezett deszkán elkezdjük tésztává dolgozni. Apránként hozzáadjuk a maradék lisztet.

A tésztát 3-4 részre osztjuk, mindegyikből ujjnyi vastag rudakat sodrunk, és 1 cm-es darabokra 
vágjuk, enyhén meglisztezzük, és villa hátulján megforgatjuk a tésztákat.

Közben fazékban vizet forralunk, sózzuk, és több részletben kifőzzük a gnocchit. Ha feljöttek a 
víz felszínére, elkészültek.

A zöldségeket pici, egyenletes nagyságú darabokra vágjuk, és egy nagy tálban olívaolajjal 
összeforgatjuk. Megszórjuk a fűszerekkel, és 200 °C-ra előmelegített sütőben szép pirosra sütjük. 
Egyéni érzékenység esetén használhatunk hagymát, esetleg koktélparadicsomot is.

A kifőzött gnocchit óvatosan keverjük össze a sült zöldségekkel!

zöldségekkel

A gnocchi egy igen laktató és finom krumplis étel. Nemcsak krumpliból lehet készíteni, hanem 

édesburgonyából, céklából és más egyéb zöldségekből is. Ehetjük köretként vagy önálló ételként, 

különféle szószókkal, zöldségekkel, sajttal stb.
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Glutén-, tej- és tojásmentes, alacsony fruktóz- és hisztamintartalmú

6

Tippek: finomabb a gnocchi, ha a burgonyát sütőben sütjük meg, de ha nincs kedvünk sütni, akkor főzhetjük is.
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Vegán pizza

Tészta:

1 db közepes édesburgonya

5 ek. (kb. 75 g) gluténmentes liszt 
(barnarizs-liszt, zabliszt vagy hajdina 
is lehet, de a legjobb, ha mindegyikből 
teszünk bele)

1 lenmagtojás (15 g aranysárga lenmag 
+ 3 ek. víz)

½ kk. szódabikarbóna

1 ek. citromlé

só, bors, oregánó ízlés szerint  

Feltét:

néhány rózsa brokkoli

1 db kápiapaprika

2-3 db gomba (el is hagyható, enyhén 
hisztaminos)

1 kisebb cukkini

ízlés szerint só, bors, oregánó, bazsalikom

200 g növényi sajt

ho
zz

áv
al
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Zöldséghámozóval pucoljuk meg az édesburgonyát! Kockázzuk fel nagyobb darabokra (köny-
nyen puhul), és tegyük fel sós vízben főni! Ha elkészült, öntsük le a vizet róla, és egy krumplinyo-
móval pürésítsük! Hagyjuk teljesen kihűlni!

Sózzuk, borsozzuk, majd hozzáadjuk a lisztet, citromlevet és a szódabikarbónát.

Ujjnyi vastagon belenyomkodjuk egy kizsírozott pizzaformába, és 15 percig, 190°C-on 
elősütjük.

Közben a zöldségeket a fűszerekkel együtt wokban vagy serpenyőben megpirítjuk.

Megkenjük az elősütött tésztát kukoricapürével (lásd a 11. oldalon), rátesszük a megpárolt 
zöldségeket, megszórjuk növényi sajttal a tetejét, és további 15 percig sütjük.

zöldségekbÕl

A pizza azok közé az étkek közé tartozik, amelyet szinte mindenki szeret, és amiből bármikor meg 

tud enni egy szeletkét. Az igazi olasz pizza tésztája vékony, a feltétek alapja a bazsalikommal fűsze-

rezett paradicsomszósz és természetesen a mozarella sajt. Pizzát készíteni egy glutén-, tej- és  

hisztaminérzékenynek elég nagy kihívás.

Glutén-, tej- és tojásmentes, alacsony fruktóz- és hisztamintartalmú
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Tipp: a pizza tésztáját bármilyen zöldségből készíthetjük, pl. karfiolból vagy akár sütőtökből is.
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Sült zellerkarikák pestóval

1 db zeller

1-2 ek. olívaolaj

1 kk. oregánó

1 kk. bazsalikom

só, bors ízlés szerint

1 db piros kápiapaprika

1 marék tökmag

1 db zöldhagymaszár

rukkola

A zellert ujjnyi vastag szeletekre daraboljuk.

Az apróra vágott zöldhagymaszárat egy tálban a sóval, borssal, oregánóval és bazsalikommal 
valamint az olívaolajjal elkeverjük, és bekenjük a zellerkarikák mindkét oldalát.

Sütőpapírra helyezzük, és előmelegített sütőben, 200°C-on szép pirosra sütjük őket.

A pestóhoz a kápiapaprikát apró darabokra vágjuk, és serpenyőben pici kókuszolajon meg-
sütjük. Keverőtálba öntjük, hozzáadjuk a tökmagot, a friss bazsalikomleveleket, az oregánót, és 
botmixerrel kissé darabosra turmixoljuk.

A rukkolát megmossuk, szűrőn jól lecsepegtetjük, konyhai papírtörlőn megszárítjuk, majd a 
tányérra halmozzuk, és olívaolajjal permetezzük.

rukkolasalátával

A zellerben rendkívül sok vitamin és nyomelem található, mint pl. a foszfor, kálium, magnézium, 

ezenfelül gazdag folsavban és C-vitaminban is.
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Glutén-, tej- és tojásmentes, alacsony fruktóz- és hisztamintartalmú
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Francia lecsó

ho
zz

áv
al

ók

 A kápiapaprikát és a sárgarépát megtisztítjuk, apróra vágjuk, és néhány karika póréhagymá-
val együtt egy kevés olajon serpenyőben megpirítjuk.  Amikor már majdnem elkészült, hozzá-
dobunk egy marék tökmagot.

Ezután keverőtálba öntjük, hozzáadjuk a fűszereket, és botmixerrel kissé darabosra pürésít-
jük. Adjunk hozzá annyi vizet, hogy paradicsompüré sűrűségű pépet kapjunk.

A többi zöldséget egyenlő darabokra vágjuk, és kevés olajon külön-külön félkészre sütjük. 
Azért nem egyszerre, mert nem egyforma a sülési idejük.

Amikor mindent félkészre sütöttünk, egy megfelelő méretű kerámiaedénybe vagy tepsibe 
belekanalazzuk a paprikás-répás pestót, és összekeverjük a zöldségekkel.

200°C-ra előmelegített sütőben 15-20 percig sütjük.

Ratatouille

Glutén-, tej- és tojásmentes, közepes fruktóz- és hisztamintartalmú

1 db közepes cukkini

1 db közepes padlizsán

1-1 db piros-zöld-sárga paprika

1 db piros kápiapaprika (a ragu alapja)

1 db nagyobb sárgarépa

néhány karika póréhagyma

2-3 ek. kókuszolaj/kacsazsír

1 marék tökmag

só, bors ízlés szerint

fél kk. oregánó

fél kk. bazsalikom

fél kk. kakukkfű

fél kk. borsikafű

A lecsó tulajdonképpen egyfajta zöldségragu. Ahány ház annyiféle elkészítés. Ami biztos van benne, 

az a paradicsom, paprika, hagyma, van, aki rizst is tesz hozzá, szalonnát, kolbászt, és van, aki tojással 

készíti. Ahogy én készítem:
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Tipp: az ételek közül a lecsó az, amit mindennap meg tudnék enni, egyszerűen imádom. Kellő ismerettel megtaláltam 

a módját annak, hogy olyan alapanyagokkal készítsem el, amelyek nem okoznak gondot. Kísérletezz te is bátran!
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Lasagne

1 db nagyobb sárgarépa

1 db közepes cukkini

1 db piros kápiapaprika

1 db fehérrépa

só, bors ízlés szerint

1 kk. oregánó

1 kk. bazsalikom

200 ml növényi tejszín

gluténmentes lasagne-lapok

4-5 db gomba

Első lépés a ragu elkészítése: ehhez a zöldségeket megtisztítjuk, a répát és a cukkinit le- 
gyaluljuk, a paprikát és a zöldhagymaszárat apró darabokra szeleteljük.

Egy wokba vagy serpenyőbe halmozzuk őket, és kevés fűszerrel együtt megpároljuk. 

Amikor a zöldségek megpuhultak, keverőtálba tesszük, és botmixerrel éppen csak egyet ke-
verünk rajta, hogy darabos maradjon, hozzákeverjük a növényi tejszínt is.

A gombákat szeletekre vágjuk, és növényi vajon kicsit megfuttatjuk (dinszteljük).

Tepsibe vagy jénaiba teszünk a zöldséges szószból és a gombából egy réteget, majd erre rá 
egy lasagne-lapot, majd megint a zöldséges szószt, végül újra tésztát. 

200 °C-ra előmelegített sütőben 30 percig sütjük, mikor már majdnem kész, rászórjuk a növé-
nyi sajtot, és addig sütjük, ameddig a sajt megolvad a tetején. 2 adag lesz belőle.

zöldségekbÕl

Imádom a lasagnet. Nagyon sokféleképpen el lehet készíteni. Nem egy bonyolult étel, és szerin-

tem nem lehet vele mellényúlni, mindenki szeretni fogja.  A paradicsomos, darált hús helyett zöld-

ségekből is készíthetjük a ragut.
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Glutén-, tej- és tojásmentes, alacsony fruktóz- és hisztamintartalmú

6

Tipp: érdemes kicsit hűlni hagyni, hogy könnyebben szeletelhető legyen.
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Karfiolsteak

1 fej karfiol (kb. 4 szelet, 2 fő részére is 
elengendő)

só, bors ízlés szerint

1 kk. oregánó

1 kk. bazsalikom

1 kk. koriander

1-2 ek. kókuszolaj/olívaolaj/kacsazsír

1 kávésbögre kukorica

1 kávésbögre (kb. 70 g) rizs

ho
zz

áv
al

ók

 A karfiolt megmossuk, és kb. ujjnyi vastag szeletekre vágjuk, majd egy  sütőpapírral bélelt 
tepsibe rendezzük.

Kókuszolajat keverjük össze sóval, borssal, oregánóval, bazsalikommal, korianderrel, és ken-
jük be mindkét oldalát a karfiolszeleteknek.

Előmelegített sütőben, 180°C-on időnként megforgatva szép pirosra sütjük.

Köretnek készíthetünk hozzá kukoricás rizst, vagy tálalhatjuk salátával, pestóval.

kukoricás rizzsel

A karfiol egy nagyon sokoldalú zöldség. Akár salátában nyersen is fogyasztható, de elkészíthető 

fasírtnak, levesnek, lehet belőle rakottas, de húspótló ételként rántva is fogyaszthatjuk, sőt pürének 

is isteni finom.

Glutén-, tej- és tojásmentes, alacsony fruktóz- és hisztamintartalmú
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Zöldfűszeres kölesfasírt

1 kávésbögre köles (kb. 80 gramm)

1 db közepes répa

2 lenmagtojás (kb. 30 gramm lenmag + 
6 evőkanál víz)

1 csokor zöldség zöldje

só, bors ízlés szerint

1 kk. oregánó

1 kk. bazsalikom

1 db zöldhagymaszár

A kölest alaposan átmossuk, majd kétszeres mennyiségű sós vízben puhára főzzük, (kb. 15 
perc) átöntjük egy tálba, és hagyjuk kicsit hűlni.

Elkészítjük a lenmagtojást (a ledarált lenmagot összekeverjük a vízzel, és hagyjuk zselésedni), 
lereszeljük a sárgarépát, összeaprítjuk a zöldség zöldjét, és hozzáadjuk a lenmagtojással, fűsze-
rekkel együtt a kihűlt köleshez. Alaposan összedolgozzuk.

A masszából formálhatunk pogácsákat, vagy beletehetjük szilikonformákba is (8-10 db).

Belesorakoztatjuk egy zsírpapírral bélelt tepsibe, és 180°C-on,15-20 perc alatt készre sütjük.

salátaágyon

Nagy kedvencem a köles. Egyike azon gabonáknak, melyek gluténmentesek, és rengeteg ásványi 

anyagot tartalmaznak, ezenkívül gazdag fehérjeforrás. Készülhet belőle köret, főétel, desszert, de 

még kenyeret is süthetünk belőle.
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Glutén-, tej- és tojásmentes, alacsony fruktóz- és hisztamintartalmú

Tipp: sárgarépa helyett bármilyen zöldséget belereszelhetünk, sőt fűszerezhetjük gyömbérrel, kakukkfűvel, koriander-

rel is. Kínálhatjuk mártogatóssal vagy salátával.
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Brokkolis-tejszínes penne

1 kisebb brokkoli

1 db közepes cukkini

1 db (piros) kápiapaprika

1 db zöldhagymaszár

1 doboz (200 ml) kókusztejszín

1 ek. szezámmag

kb. 100 g növényi sajt

só, bors ízlés szerint

fél kk. szerecsendió

2-3 db gomba (el is hagyható)

1-2 ek. kókuszolaj

gluténmentes barnarizs penne

ho
zz

áv
al

ók

Kávédarálón ledaráljuk a szezámmagot, egy kis lábasba öntjük, összekeverjük a növényi tej-
színnel, reszelt sajttal, és együtt olvadásig melegítjük.

Közben sós vízben kifőzzük a tésztát, majd ebbe a növényi tejszínes szószba beleforgatjuk.

Óvatosan hozzákeverjük az előzőleg 4-5 perc alatt roppanósra főzött apró brokkolidarabká-
kat, és az egészet átkanalazzuk egy tányérba.

Az alaposan megmosott zöldségeket vékony szeletekre vágjuk, a cukkinin hagyjuk rajta a 
héját. Egy nagyobb serpenyőben felforrósítjuk a kókuszolajat, és külön-külön megpirítjuk a 
zöldségek mindkét oldalát.

A grillezett zöldségeket a tetejére halmozzuk.

grillezett cukkinivel

Amikor nincs időm arra, hogy órákat töltsek az ebéd készítésével, mindig valamilyen tészta kerül 

az asztalra.

Glutén-, tej- és tojásmentes, alacsony fruktóz- és hisztamintartalmú
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Cukkinilepény

1 db közepes nagyságú cukkini

2 lenmagtojás (30 g aranysárga lenmag 
+ 6 ek. víz)

3 ek. (kb. 45 g) gluténmentes zabpehely

só, bors ízlés szerint

fél kk. bazsalikom

fél kk. oregánó

fél kk. koriander

fél kk. szerecsendió

fél kk. kurkuma

tetszés szerinti alacsony fruktóztartalmú 
zöldségek (pl. kápiapaprika, sárgarépa, 
édesburgonya, kevés kukorica, néhány darab 
zöldbab)

1 csokor zöldség zöldje

2-3 ek. kókuszolaj

1-2 ek. (kb. 25-30 g) quinoa

1 ek. fenyőmag

A cukkinit legyaluljuk, besózzuk, és hagyjuk állni 10 percet. Ezután kinyomkodjuk, és keverő-
tálba tesszük.

Hozzáadjuk a lenmagtojást (a ledarált lenmagot összekeverjük a vízzel, és hagyjuk zselésed-
ni), a zabpelyhet és a fűszereket.

Egy közepes tortaforma (kb. 20 cm-es) alsó részét kikenjük olajjal, és kisujjnyi vastagon bele-
nyomkodjuk a masszát. Előmelegített sütőben, 180°C-on kb. 30-40 percet sütjük.

Közben a zöldségeket megtisztítjuk, apróra daraboljuk, és a fűszerekkel együtt serpenyőben 
vagy wokban megsütjük. Ezután hozzákeverjük a főtt qunioát. 

Amikor elkészült a lepény, hagyjuk egy picit kihűlni, így könnyebb mozgatni.

Tányérra helyezzük, és ráhalmozzuk a sült zöldséges quinoát. Megszórjuk friss zöldség zöld-
jével és fenyőmaggal.

vegyes zöldségekkel

Gyorsan elkészül, kívül ropogós belül kicsit puhább, és csak néhány alapanyag kell hozzá. 

A cukkini igazán sokoldalú zöldség, semleges íze miatt nem túl izgalmas, de egy kis fűszerrel megbolon-

dítva könnyű, finom, pizzatésztához hasonló lepénykét kapunk, amelyet akár magában, vagy zöldségekkel 

is fogyaszthatunk. 
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Glutén-, tej- és tojásmentes, közepes fruktóz- és hisztamintartalmú
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Sült cukkini

2 db nagy (sárga és zöld) cukkini

1 db (piros) kápiapaprika

1 db édesburgonya

só, bors ízlés szerint

fél kk. oregánó

fél kk. bazsalikom

2-3 ek. kókuszolaj

1 kávésbögre (kb. 80 g) quinoa

ho
zz

áv
al

ók

 A cukkinit alaposan megmossuk, majd a paprikával és az édesburgonyával együtt karikára 
daraboljuk.

Egy tálba beleöntjük a kókuszolajat, hozzáadjuk a fűszereket, majd ebbe a fűszeres olajba 
beleforgatjuk a zöldségeket. 

Ezután belesorakoztatjuk őket egy kerámiaedénybe, és 180°C-ra előmelegített sütőben 
pirosra sütjük.

Az alaposan megmosott quinoát kétszeres mennyiségű sós vízben puhára főzzük.

quinoával

Nem túlzás azt állítani, hogy a cukkini a kedvenc zöldségem. Szeretem, mert semleges az íze, jól 

megfér más alapanyagokkal, így ezerféleképpen fel lehet használni. Készíthetünk belőle fasírtot, 

lecsót, főzeléket, salátát, pizzatésztát, tölthetjük, süthetjük.

Glutén-, tej- és tojásmentes, közepes fruktóz- és hisztamintartalmú
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Céklapestós spagetti

1 db cékla

2 ek. olívaolaj

1 ek. sörélesztőpehely (ez el is hagyható)

só, bors ízlés szerint

fél kk. oregánó

fél kk. bazsalikom

1 ek. mandula / 1 ek. fenyőmag

A céklát villával megszurkájuk, és 180°C-ra előmelegített sütőben puhára sütjük.

Leszedjük a héját, összedaraboljuk, és keverőtálba tesszük.

Hozzáadjuk az olajat, a fűszereket, és botmixerrel pépesre turmixoljuk.

Kifőzzük a gluténmentes spagettit, összekeverjük a pestóval.

A tetejét meghintjük apróra vágott petrezselyemzölddel, mandulával vagy fenyőmaggal.

fenyõmaggal

A cékla tele van antioxidánsokkal, ásványi anyagokkal, és bővelkedik vitaminokban is. 

Nemcsak savanyúság formájában fogyaszthatjuk, hanem kiváló sütve, grillezve, salátába nyersen 

reszelve is, de browniet és fasírtot szintén készíthetünk belőle.
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Glutén-, tej- és tojásmentes, közepes fruktóz- és alacsony hisztamintartalmú

Tipp: a mandulát és a fenyőmagot is kellő óvatossággal használjuk, lehetőleg egyszerre csak az egyiket!
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Saslik

bármilyen zöldség

só, bors ízlés szerint

fél kk. oregánó

fél kk. bazsalikom

kevés kókuszolaj/olívaolaj

ho
zz
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A megtisztított zöldségeket összedaraboljuk (én ezekből készítettem: cukkini, sütőtök, cékla, 
paprika, krumpli), majd pálcikára tűzdeljük őket.

A saslikokat egy sütőpapírral bélelt tepsibe helyezzük.

Vékonyan megkenjük kókusz- vagy olívaolajjal, és megszórjuk az összekevert fűszerekkel.

Előmelegített sütőben, 200°C-on szép pirosra sütjük.

Zöldségekbõl

Nagyon egyszerűen elkészíthető, színes, egészséges étel. Csak a fantáziánk szab határt annak, 

hogy milyen zöldségeket húzunk a bambusznyársra.
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Fűszeres sütőtök

egy nagy marék sütőtök
1 ek. olívaolaj
1 ek. apróra vágott fehérhagyma
1 tk. reszelt gyömbér
½ kk. fahéj
½ kk. koriander
1 kk. római kömény
só ízlés szerint
1 ek. méz

kevés  vörösáfonya (aszalt)

1 kávéscsésze (80g) quinoa 
1 csokor zöldség zöldje

Harissa:
1 db piros kápiapaprika
2 gerezd fokhagyma
½ kk. Cayenne-bors
1 ek. kókuszolaj

Elkészítjük a harissát: kevés olajon megsütjük a paprikát, a fűszerekkel, majd botmixerrel pü-
résítjük.

Ezután egy serpenyőben az apróra vágott fehérhagymát a reszelt gyömbérrel együtt megpá-
roljuk, majd hozzáadjuk a sütőtokkockákat.

Hozzáadjuk fűszereket, az aszalt áfonyát, a harissát, kevés vizet, és lefedve addig főzzük, 
amíg a tök meg nem puhul.

A tetejét megszórhatjuk apróra vágott zöldségzölddel.

Az alaposan megmosott quinoát kétszeres mennyiségű sós vízben puhára főzzük.

marokkói módra

A sütőtök és a tökmag a kedvenc alapanyagaim közé sorolhatók. Számtalan fontos tápanyagot tartal-

maznak, amelyeket a szervezetünk könnyen fel tud használni. C- és E-vitaminokat, vasat, cinket, mag-

néziumot, káliumot béta- és alfa-karotinoidokat. Nem csak sütőben sütve fogyaszthatjuk, készíthetünk 

belőle sós főételeket, édes pohárkrémeket, chipset, lekvárt, de kiváló brownie- és kuglófalapanyag is.
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Glutén-, tej- és tojásmentes, közepes fruktóz- és hisztamintartalmú
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Göngyölt cukkini

1 db nagy cukkini

1 kávésbögre (kb. 50 g) quinoa

1 db kápiapaprika

1 db közepes sárgarépa

kevés zöldhagymaszár

só, bors ízlés szerint

1-2 ek. kókuszolaj/kacsazsír

néhány levél friss bazsalikom / fél kk. 
fűszer

fél kk. oregánó

fél kk. koriander

kb. 100 g növényi sajt

1 marék tökmag

ho
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 Az alaposan megmosott cukkinit héjastul vékony szeletekre vágjuk, és beleterítjük egy kb. 5 
cm magasságú, 15x20 cm-es kerámiaformába vagy tepsibe úgy, hogy kilógjon belőle. Ezt fog-
juk ráhajtogatni a töltelék tetejére.

A kápiapaprikát kevés zöldhagymaszárral és az apróra vágott répával együtt leheletnyi zsira-
dékon megsütjük. Amikor elkészült, keverőtálba öntjük, és egy marék tökmaggal együtt püré-
sítjük. Hozzáadjuk a fűszereket, a bazsalikomot, az oregánót, a köményt és a koriandert.

A quinoát dupla mennyiségű, sós vízben puhára főzzük, majd hagyjuk kihűlni.

Ezután összekeverjük a paprikás pestóval, és belekanalazzuk a kerámiaformába a cukkiniré-
tegekre.

Szépen ráhajtogatjuk a tetejére a cukkiniszeleteket.

200 °C-ra előmelegített sütőben kb. 30-40 percig sütjük. Amikor már a cukkininek szép pi-
ros a teteje, megszórjuk növényi sajttal, és még néhány percig sütjük.

növényi sajttal

A cukkini egy univerzális zöldség. Készíthetünk belőle főételt, de semleges íze miatt édességnek is 

kiváló. Alig van benne szénhidrát, viszont magas a víztartalma, és rostokban is gazdag. 

Glutén-, tej- és tojásmentes, alacsony fruktóz- és hisztamintartalmú
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Tipp: hagyjuk egy picit hűlni, a könnyebb szeletelhetőség miatt.
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Pirított tészta

különböző színű zöldségek pl. sárga- 
és fehérrépa, karalábé, brokkoli, kápia-
paprika, zöldbab

2 ek. szezámmag

½ doboz (100ml) kókusztejszín

1-2 ek. kókuszolaj/kacsazsír

só, bors ízlés szerint

fél kk. bazsalikom

fél kk. oregánó

1 db zöldhagymaszár

rizstészta

A zöldségeket hosszúkás, gyufaszál méretűre daraboljuk.

Pici olajon wokban vagy serpenyőben a fűszerekkel együtt megpirítjuk őket.

A szezámmagot kávédarálón ledaráljuk, hozzákeverjük a fél doboz növényi tejszínt.

Közben a tésztát kifőzzük, és hozzákeverjük a szezámos tejszínhez. Kicsit átforgatjuk, majd 
összekeverjük a pirított zöldségekkel.

zöldségekkel

Ha gyors, egyszerű és finom ebédre vágysz!
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Glutén-, tej- és tojásmentes, alacsony fruktóz- és hisztamintartalmú

Tipp: hisztaminérzékenyeknél a vöröshagyma tüneteket okozhat, a zöldhagymaszár jobban tolerálható, érdemes kis 

mennyiségben kísérletezni vele.
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Vegán paella

1 bögrényi (kb. 70 g) jázminrizs

1 db kápiapaprika

1 db közepes cukkini

1 db karalábé

1 db zöldhagymaszár

1 ek. zöldborsó

1-2 ek. kókuszolaj/kacsazsír

só, bors ízlés szerint

fél kk. római kömény

fél kk. szecsuáni bors

fél kk. szerecsendió

fél kk. oregánó

fél kk. bazsalikom

1 ek. szezámkrém

késhegynyi sáfrány

ho
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 A jázminrizst sós, sáfrányos vízben puhára főzzük, lefedjük, és hagyjuk pihenni.

Piros és zöld húsú paprikát, cukkinit, karalábét csíkokra vágunk. Pici kókuszolajat öntünk a 
wokba vagy serpenyőbe, és rádobjuk a zöldségeket. Tehetünk hozzá kb. 1 tk. fehér hagymát 
és 1 ek. zöldborsót is. 

Fűszerezzük: só, bors, római kömény, szecsuáni bors, szerecsendió, oregánó, bazsalikom. 
Amikor megpirultak a zöldségek, keverjünk bele 1 ek. szezámkrémet.  Ezután óvatosan adjuk 
hozzá a rizst, és forraljuk össze a zöldségekkel!

A tetejét megszórhatjuk zöldség zöldjével.

spanyol sült rizs

Tökéletes választás, ha egy egyszerű, finom, laktató zöldséges fogásra vágyunk. 

Szinte bármilyen zöldségből elkészíthető, amely kéznél van, és a fűszerekkel még változatosabbá tehetjük.

Glutén-, tej- és tojásmentes, alacsony fruktóz- és közepes hisztamintartalmú
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Tipp: a zöldségek alacsony fruktóztartalmúak. A zöldborsó és a hagyma enyhén hisztaminosak. A sze-

zámkrémet házilag is elkészíthetjük, ehhez kb. 100 g szezámmagot egy serpenyőben pirítsuk aranybarnára, 

ezután őröljük meg kávédarálón, majd öntsünk hozzá 100 ml olívaolajat, és botmixerrel pürésítsük.
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Sült zöldségek

1 db édesburgonya

1 db cékla

1 db piros kápiapaprika

1 db cukkini

1 db zöldhagymaszár

só, bors ízlés szerint

fél kk. oregánó

fél kk. bazsalikom

kevés kókuszolaj/olívaolaj/kacsazsír

A zöldségeket kb. 3 mm vastagságú karikákra vágjuk.

Egy keverőtálba kevés zsiradékot öntünk, belekeverjük a fűszereket, majd beleforgatjuk a 
zöldségeket.

A fűszeres zöldségeket ezután egy lapos tepsibe rendezzük, és előmelegített sütőben 
200°C-on készre sütjük.

Díszíthetjük apróra darabolt zöldhagymaszárral, esetleg növényi sajtot is szórhatunk a tete-
jére.

zöldfÛszerekkel

Imádom a sült zöldségeket, szerintem így lehet kihozni legjobban a természetes ízeket.

Szinte bármilyen zöldségből villámgyors ebéd készíthető.
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Tipp: figyeljünk arra, hogy a különböző zöldségeknek nem egyforma a sülési idejük. Érdemes a lágyabb zöldségeket 

vastagabbra, a keményebb zöldségeket vékonyabbra szeletelni.

Glutén-, tej- és tojásmentes, alacsony fruktóz- és hisztamintartalmú
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Cukkinifasírt

1 db nagy cukkini

1 db közepes sárgarépa

1 db zsenge fehérrépa

2 ek. (kb. 30 g) zabliszt

1 lenmagtojás (15 g aranysárga lenmag 
+ 3 ek víz)

1-2 ek. kókusztejszín

só, bors, római kömény ízlés szerint

friss bazsalikom / 1 kk. fűszer

1 kk. oregánó

1 db zöldhagymaszár

1 csomó zöldség zöldje
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 Először a lenmagtojást készítjük el:  Ledaráljuk a lenmagot, keverőtálba tesszük, és összeke-
verjük 3 evőkanál vízzel.

A cukkinit és a sárgarépát legyaluljuk, besózzuk, és hagyjuk 10 percig pihenni. Ezután ki-
nyomkodjuk a levét, és összekeverjük a lenmagtojással.

Hozzáadjuk a fűszereket, a zöldség zöldjét, a hagymát és a lisztet. Jól összedolgozzuk.

A masszából pogácsákat formálunk (8-10 db), és előmelegített sütőben, zsírpapíros tepsin, 
200°C-on 30 percig sütjük.

A püréhez a fehérrépát megtisztítjuk, apróra daraboljuk, és enyhén sós vízben puhára főz-
zük. Leszűrjük róla a vizet, és botmixerrel egy-két kanál kókusztejszínnel homogénre pürésít-
jük.

fehérrépapürével

Szinte bármelyik zöldség alkalmas arra, hogy fasírtot készítsünk belőle, kiadós és nagyon finom, rá-

adásul ebben a formában még azok is szívesen megeszik, akik egyébként nem kedvelik a zöldségeket.

Glutén-, tej- és tojásmentes, alacsony fruktóz- és hisztamintartalmú
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Tipp: a fasírtok gyorsan, egyszerűen elkészülnek, és ha nem olajban, hanem tepsiben sütjük őket még egészségesebbek 

is. Nagyon jól variálhatóak: ehetjük magukban, kínálhatjuk pürével, salátával. Érdemes beszerezni szilikonos pici 

muffinformákat, sülés közben jobban összetartja a fasírtokat.
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Vegán hortobágyi palacsinta

Tészta:

1 ek. (15 g) aranysárga lenmag/chiamag

1-1 ek. (30-35 g) barnarizs- és kölesliszt

200 ml víz

Töltelék

1 db közepes sárgarépa

1 db kisebb zeller

1 db kicsi piros színű paprika

1 marék tökmag

3 ek. (60 g) quinoa

só, bors ízlés szerint

1 kk. oregánó

1 kk. bazsalikom 

1 db zöldhagymaszár

1-2 ek. kókuszolaj
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Először a palacsintát készítjük el: ledaráljuk kávédarálón az aranysárga lenmagot. Keverőtál-
ba öntjük, hozzákeverjük a liszteket és folyamatos kevergetés közben apránként hozzáadjuk a 
vizet, majd megsütjük. 

A zöldségeket apróra vágjuk és kevés olajon serpenyőben megpároljuk. Az utolsó néhány 
percben rádobjuk a tökmagot is.

Egy tálba öntjük, hozzáadjuk a fűszereket, leheletnyi zöldhagymaszárat és botmixerrel dara-
bosra pürésítjük.

Az előzőleg kétszeres mennyiségű sós vízben megfőzött quinoával összekeverjük és ezzel a 
zöldségpürével töltjük meg a palacsintákat. Pár perce betesszük a sütőbe.

Ízlés szerint megöntözhetjük növényi tejszínnel, és díszíthetjük salátával, gombával, paradi-
csommal.

Ebből a mennyiségből 2 db palacsinta lesz.

zöldségragus töltelékkel

Izgalmas dolog a hagyományos, régi ételeket újragondolni és átalakítani a saját ízlésemre. 

A hortobágyi palacsinta eredetileg egy darált pörkölthússal töltött sós előétel, én azonban átalakítottam 

úgy, hogy ételérzékenyként se kelljen lemondanom róla. 

Nagyon finom és kiadós étel.

Glutén-, tej- és tojásmentes, alacsony fruktóz- és hisztamintartalom
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Céklagolyós tortilla

Tortilla:

50 g liszt (köles- és rizsliszt keveréke 
1:1 arányban)

15 g aranysárga lenmag

1 ek. kókuszolaj

késhegynyi sütőpor

só, bors ízlés szerint

150 ml víz

Céklagolyók:

1 db közepes nagyságú cékla

1 lenmagtojás (15 g aranysárga lenmag +  
3 ek víz)

1 ek. (15 g) zabliszt

1 kk. oregánó

1 kk. bazsalikom

1 kk. koriander

1 db zöldhagymaszár

só ízlés szerint
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A tortilla elkészítése: Kávédarálón ledaráljuk az aranysárga lenmagot. Beleöntjük egy keve-
rőtálba, hozzáadjuk a száraz hozzávalókat. Állandó kevergetés mellett az olajat és a vizet.  
Palacsinta sűrűségű tésztát kell kapnunk.

Forró palacsintasütőben mindkét oldalát megsütjük.

A céklagolyókhoz a céklát aprítógépbe tesszük, és durvára aprítjuk (ha nincs aprítógépünk, 
akkor lereszeljük), majd hozzáadjuk a lenmagtojást és a többi hozzávalót.

Sima masszává dolgozzuk össze, majd nedves kézzel raffaello nagyságú golyókat formálunk 
belőle.

Tehetjük sütőpapírral kibélelt tepsibe, vagy egészen pici muffinformába. Előmelegített sü-
tőben 180°C-on kb. 30 percig sütjük.

rukkolasalátával

A cékla nagyon megosztó zöldség, talán a kissé földízű, édeskés íze miatt. Többnyire savanyúság for-

májában fogyasztjuk, pedig finom fasírtot és még finomabb édességeket is készíthetünk belőle. Szám-

talan jótékony hatása van a szervezetre, lúgosít, segíti a vörösvérsejtek képzését, méregtelenít.

Glutén-, tej- és tojásmentes, közepes fruktóz- és hisztamintartalmú
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Tipp: a cékla a közepes fruktóztartalmú zöldségek közé tartozik. Fogyasztásánál érdemes arra figyelni, hogy az aznapi 

ételeinkben kevés legyen a fruktóz, vagy egyáltalán ne legyen benne, így érzékenység esetén jobban tolerálható. 
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Rizskosárkák

1 kávésbögre (kb. 70 g) jázminrizs

2 lenmagtojás (30 g aranysárga lenmag 
+ 6 ek. víz)/chiamag

só, bors, római kömény ízlés szerint

2 kk. oregánó

2 kk. bazsalikom

vegyes zöldségek (sárga- és fehérrépa, 
cékla, sütőtök, édesburgonya)

A rizst kétszeres mennyiségű vízben puhára főzzük, fedő alatt hagyjuk kihűlni.

Ledaráljuk az aranysárga lenmagot, beletesszük egy pici edénybe, és elkeverjük a vízzel. 
Amikor bezselésedik, összekeverjük a rizzsel és a fűszerek felével. Ezzel a masszával kibéleljük 
a kiolajozott szilikonformák belsejét úgy, hogy üreges maradjon. Szilikonforma helyett muffin- 
formába is tehetjük (4 db). 

200°C-ra előmelegített sütőben 30-35 percig sütjük.

A zöldségeket egyenlő darabokra vágjuk, fűszerezzük, megpároljuk, és ezekkel töltjük meg 
a rizskosárkákat. 

zöldségekkel

A rizs egy egészséges tápanyagbomba, finom és sokoldalú. Esszenciális aminosav-összetétele  

miatt biológiai értéke az állati fehérjékhez hasonlítható.
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Glutén-, tej- és tojásmentes, alacsony fruktóz- és hisztamintartalmú
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Bőségtál

Cukkinifasírt (recept a 39. oldalon) 

Fűszeres sütőtök marokkói módra (recept a 34. oldalon) 

Sült zellerkarikák (recept a 24. oldalon)

Grillezett zöldségek

Bármilyen színes, vegyes saláta

Salátával

Nagy sikert szokott aratni vendégeim körében a bőségtálam. Nemcsak a szemnek étvágygerjesz-

tő, hanem rengeteg finomságot rá lehet pakolni. 

A képen látható bőségtálra a szakácskönyvből válogattam az ételeket.

Glutén-, tej- és tojásmentes, alacsony fruktóz- és hisztamintartalmú
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Ötletes desszertek
Összegyűjtöttem a kedvenc desszertjeimet, hogy 

megmutassam, egy egészséges süti nem élvezhetetlen, és 

nem jár lemondásokkal.

Lehetnek szemet gyönyörködtetőek is, melyeket 

ételérzékenyként is nyugodt szívvel fogyaszthatunk.



Piskóta

50 g fehérrizs-liszt

10 g hajdinaliszt

10 g kölesliszt

10 g aranysárga lenmag

20 g szőlőcukor vagy késhegynyi 
stevia

1 kk. gluténmentes sütőpor

1 kk. szódabikarbóna

1 kk. keményítő (tápióka/ burgonya/ 
kukorica)

5 g bambuszrost

1 ek. citromlé

100 ml víz
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Kávédarálón egészen apróra daráljuk a lenmagot.

Beleöntjük egy keverőtálba, hozzáadjuk a liszteket, szőlőcukrot, keményítőt, bambuszrostot, 
sütőport, szódabikarbónát, és alaposan összekeverjük.

Ezután a citromlevet, majd apránként kevergetve a vizet is.

Egy galuskaszerű tésztát kapunk. Belesimítjuk egy kivajazott, lisztezett, picike 11 cm-es tor-
taformába, és 180°C-ra előmelegített sütőben az első 10 percben légkeveréssel sütjük, majd 
alul-felül sütéssel még 20-25 percig.

A formában hagyjuk kihűlni.

ahogy én sütöm

Ételérzékenyként néha a legegyszerűbb dolgok elkészítése is komoly fejtörést okozhat, főleg, ha ragaszko-

dunk a régi ízek harmóniájához. A piskóta sütése alkalmat ad arra, hogy szemléletet váltsunk, és megtanít 

elfogadónak lenni. Egyszerűen tudomásul kell venni, hogy egy glutén- és tojásmentes piskóta soha nem lesz 

olyan, mint egy hagyományos. A lisztekből hiányzik az a kolloid anyaga, amely a nyújtható állagát adná, és 

a kötőanyagként használt tojást sem használhatjuk.  Így a tésztánk nem lesz annyira könnyű és levegős.

Glutén-, tej- és tojás és fruktózmentes, alacsony hisztamintartalmú
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Tipp: A fent leírt alapanyagokból tortaformától függően különböző magasságú piskótát tudunk sütni. Ha pici 11 cm-es 

formában sütjük, akkor kb. 3-4 cm magas piskótánk lesz, ha a 19 cm-es formában, akkor vékonyabb, ha pedig tepsiben 

sütjük, akkor tekerhető vékonyságot kapunk.
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Rizskoch

1 kávésbögre (kb. 70 g) jázminrizs

3 db zsenge fehérrépa

kb. 200 ml kókusztej  (2x-es mennyiségű) 

kb. 1 doboz (200 ml) kókusztejszín

1 zacskó (100 g) kókuszreszelék

stevia vagy bármi más ízlés szerint

bogyós gyümölcsök

A rizst növényi tejben, a fehérrépákat vízben puhára főzzük. Amikor a répák elkészültek, 
keverőtálba öntjük, és néhány kanál kókusztejszínnel homogénre pépesítjük. Tehetünk hozzá 
valamilyen édeset, de a fehérrépa édessége is elegendő lehet.

Ezután összekeverjük a rizst és a fehérrépapürét. Kivajazunk pici kuglóf formákat, és beleka-
nalazzuk a masszát. Nyomkodhatunk bele gyümölcsdarabkákat is. 

Tepsire helyezzük a formákat, és előmelegített sütőben, 200°C-on 40-45 percet sütjük. Ami-
kor elkészültek (megpirult a teteje), kicsit hagyjuk hűlni, így könnyebb kiszedni a formákból.

Amíg a rizskoch sül, addig elkészítjük a gyümölcs- és a kókuszos krémet: 1 zacskó kókusz-
reszeléket kávédarálón ledarálunk, és összekeverjük annyi kókusztejszínnel, hogy krémállaga 
legyen.

Ízlés szerinti mennyiségű gyümölcsöt összeturmixolunk. Nem szükséges vizet hozzátenni. 
Amikor a rizskoch kihűlt, tányérra helyezzük, a lyukakba tegyünk kókuszkrémet, erre kerülnek a 
gyümölcsök, az oldalát pedig egy picit megkenhetjük a gyümölcszselével.

Külön edénykében kínáljuk a maradék kókuszkrémet és a gyümölcszselét.

fehérrépából

Egy igazán egyszerű édesség kicsit újragondolva.
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Glutén-, tej- és tojásmentes, alacsony fruktóz- és hisztamintartalmú
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Kerek " túró rudi"
kölesbõl

Ez az édesség legalább olyan finom, mint a bolti, viszont nem tartalmaz tejet, ízfokozókat, tartósí-

tószert, és nincs agyon cukrozva. 

Glutén-, tej- és tojásmentes, alacsony fruktóz- és közepes hisztamintartalmú

Kölestúró:

100 g köles

400 ml kókuszos rizstej

½ citrom leve 

ízlés szerint stevia/szőlőcukor/
vaníliás cukor

1-2 ek. kókusztejszín

Csokimáz:

200 g növényi vaj

100 ml kókusztejszín

2-3 ek. kakaó- vagy karobpor

2-3 ek. szőlőcukor vagy ízlés szerint stevia

1 kk. vanília őrlemény

csipet só
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A kölest alaposan átmossuk, több léről, majd háromszoros mennyiségű édes növényi tejben 
puhára főzzünk. Kb. 15-20 perc alatt elkészül, ekkorra az összes folyadékot felszívja az edényből. 

Csavarjunk hozzá fél citrom levét, takarjuk le és hagyjuk kihűlni. Ezután átkanalazzuk egy ke-
verőtálba, hozzáadjuk a kókusztejszínt, és botmixerrel homogénre pürésítjük, majd hűtőszek-
rénybe tesszük.

A kakaó- vagy karobport és a szőlőcukrot összekeverjük egy lábasban, folyamatos keverge-
tés mellett hozzáaadjuk a tejszínt, növényi vajat, egy pici sót és a vanília őrleményt. Közepes 
lángon olvadásig melegítjük. Ahogy hűl az öntet, úgy fog sűrűsödni.

A kölestúróból vizes kézzel formáljunk raffaello nagyságú golyókat, helyezzük tányérra és te-
gyük be 10 percre a fagyasztóba.

Ezután a golyócskákat belemártjuk a csokiöntetbe, de rácsra is helyezhetjük, és leönthetjük 
őket csokoládéval.

1

2

3

4

5

Tipp: ha a kölestúrónk nagyon lágy, keverjünk hozzá egy-két evőkanál darált kókuszreszeléket.
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Gránátalmás piskóta

Piskóta:

50 g fehérrizs-liszt

10 g hajdinaliszt

10 g kölesliszt

10 g aranysárga lenmag

20 g szőlőcukor vagy késhegynyi 
stevia

1 kk. gluténmentes sütőpor

1 kk. szódabikarbóna

1 kk. keményítő (tápióka/ burgonya/ 
kukorica)

5 g bambuszrost

1 ek. citromlé

100 ml víz

Krém:

1 csomag gluténmentes vaníliás

pudingpor 

1 gránátalma

1 csomag (100 g) kókuszreszelék

1 doboz (200 ml) kókusztejszín

2 dl víz

Elkészítjük a piskótát (lásd a 45. oldalon).

Kikaparjuk a gránátalma belsejét. A felét keverőtálba tesszük, és összeturmixoljuk. Ha kell, 
annyi vizet teszünk hozzá, hogy 2 deciliter sűrű folyadékot kapjunk.

A pudingport egy főzőedénybe tesszük, hozzákeverjük a gránátalmás folyadékot, majd még 
2 deciliter vizet. Kis lángon lassan sűrűre főzzük. Hagyjuk kihűlni, majd rásimítjuk a piskótára.

A kókuszreszeléket kávédarálón ledaráljuk, ízlés szerint szőlőcukorral vagy steviával édesítjük. 
Összekeverjük annyi kókusztejszínnel, hogy krémállagot kapjuk. Ezt az édes kókuszkrémet rá-
tesszük a puding tetejére.

A maradék gránátalmával díszíthetjük a tortánkat, szórhatunk rá kókuszcsipszet, mentaleve-
leket.

vaníliapudinggal

A gránátalma rendkívül gazdag antioxidánsokban, káliumban, kalciumban és C-vitaminban.  

Nemcsak gyümölcssalátákba tehetjük, hanem bármilyen zöldséges salátában megállja a helyét.  

De nagyon finom süteményekben, tortákban és pohárkrémekben is.
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Glutén-, tej- és tojásmentes, alacsony fruktóz- és hisztamintartalmú
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"Túrógombóc" kölesből

2 kávésbögre (kb. 160 g) köles

kb. 500 ml növényi tej

ízlés szerint stevia vagy szőlőcukor

2 ek. kókuszliszt

2-3 ek. kókusztejszín

gluténmentes zsemlemorzsa

1-2 ek. citromlé

maroknyi áfonya
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 A jól megmosott kölest puhára főzzük az édes növényi tejben. Amikor megfőtt, 1 evőkanál-
nyi citromlevet belekeverünk, letakarjuk, és hagyjuk pihenni negyedórát.

Ezután hozzákeverjük a növényi tejszínt, és botmixerrel nem túl homogénre turmixoljuk. Ma-
radjanak benne egész kölesszemek is!

Hozzákeverjük a kókuszlisztet, és betesszük néhány órára a hűtőszekrénybe.

A kihűlt masszából nedves kézzel picike gombócokat formálunk, és megforgatjuk a pirított 
gluténmentes zsemlemorzsában.

Díszíthetjük a tetejét kókuszjoghurttal vagy akár áfonyaöntettel. Ehhez a friss vagy már ki-
engedett fagyasztott áfonyát (de ezt helyettesíthetjük más, alacsony fruktóztartalmú bogyós 
gyümölccsel) botmixerrel összeturmixoljuk.

áfonyaöntettel

Finom és egészséges desszert gyümölcszselével vagy kókusztejszínnel, egy tartalmasabb leves 

után szuper második fogás lehet.

Glutén-, tej- és tojásmentes, alacsony fruktóz- és hisztamintartalmú
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Tipp: a kölest citromlével is tudjuk savanyítani, ami hisztaminérzékenyeknél problémát okozhat, ugyanis a hisztam-

infelszabadító élelmiszerek közé sorolható. Tapasztalataim szerint attól függően, hogy aznap milyen ételeket ettünk, 

egy-két evőkanálnyi probléma nélkül használható.
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Cukkini brownie

1 db közepes cukkini

1 ek. (kb. 15 g) chiamag 

1 ek. barnarizs-liszt

1 ek. kölesliszt

1 ek. hajdinaliszt

3 ek. kakaó- vagy karobpor

3 ek. szőlőcukor

1 tk. vaníliaőrlemény

1 tk. kardamon

½ kk. fahéj

1 kk. szódabikarbóna

1 ek. citromlé

3 ek. olvasztott növényi vaj

3 ek. olvasztott kókuszolaj

5-6 ek. kókusztejszín

A chiamagot ledaráljuk, beletesszük egy kis tálba, és hozzáadunk 8-9 evőkanál vizet, s hagy-
juk, hogy magába szívja a folyadékot. Közben lereszeljük a cukkinit.

Keverjük össze egy tálba a liszteket, fűszereket, szőlőcukrot, egy másik tálba a növényi vajat, 
a kókuszolajat, tejszínt.

A kinyomkodott cukkinit összedolgozzuk a nedves és száraz hozzávalókkal, majd belekever-
jük a szódabikarbónát és a citromlevet.

Beleöntjük egy sütőpapírral bélelt 10x20 cm-es, 5 cm magas sütőformába, és előmelegített 
sütőben 170°C-n 30 percig sütjük.

Amikor kihűl, kiborítjuk egy deszkára, és egyenlő méretűre kockára daraboljuk.

Pirított manduladarabkákkal, és néhány szem vörös áfonyával díszíthetjük.

vörösáfonyával

Talán kevésbé ismeretes, hogy a cukkini szuper alapanyaga lehet az édességeknek is. Készíthetünk be-

lőle muffint vagy pitét, de brownie-nak is kiváló. Lazítja a süteményeket, így nem száradnak ki, és nem 

kell megijedni, nem fogja senki kiszúrni, hogy zöldség van a sütiben. A cukkini könnyen emészthető, 

rostjai lágyak, így emésztőrendszeri érzékenység esetén is szuper választás lehet.
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Tipp: egyéni érzékenység, hogy a kakaóport ki hogyan bírja, valamint a díszítéshez használt vörös áfonyát és mandulát.
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Piskótatekercs

Piskóta:

50 g fehérrizs-liszt

10 g hajdinaliszt

10 g kölesliszt

10 g aranysárga lenmag

20 g szőlőcukor vagy késhegynyi 
stevia

1 kk. gluténmentes sütőpor

1 kk. szódabikarbóna

1 kk. keményítő (tápióka/ burgonya/ 
kukorica)

5 g bambuszrost

1 ek. citromlé

100 ml víz

Krém:

2 zacskó (200 g) kókuszreszelék 

2 ek. szőlőcukor vagy kevés stevia

1 doboz (200 ml ) kókusztejszín 

2-3 ek. gránátalma vagy más apró bogyós 
gyümölcs
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 Elkészítjük a piskótát (lásd a 45. oldalon).

A fehér krém elkészítéséhez a kókuszreszeléket kávédarálón ledaráljuk, összekeverjük a sző-
lőcukorral és a növényi tejszínnel. Kenhető édes krémet kapunk.

A krém felével megkenjük a kihűlt piskótát, megszórjuk gránátalmával, és feltekerjük. A 
krém másik felével a tekercs tetejét kenjük meg. Díszítéshez használhatunk gránátalmát, kó-
kuszcsipszet, mentaleveleket, apró tőzegáfonyát.

gránátalmával

A magyar édességek egyik alapköve a piskótatekercs. Rengeteg variációban készülhet, és a tölte-

léknek csak az érzékenységünk szabhat határt.

Glutén-, tej- és tojásmentes, alacsony fruktóz- és közepes hisztamintartalmú
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Tipp: ugyanúgy készítjük, mint a piskótát a 45. oldalon, csak itt egy kb. 25 x 20-as tepsibe öntjük a tésztát. Előmelegí-

tett sütőben, 200°C-on, alul-felül sütéssel 20 percig sütjük.
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Fermentált kölestúrós szelet

150 g fehérrizs-liszt

2 lenmagtojás (30 g aranysárga lenmag 
+ 6 ek. víz)

50 g szőlőcukor vagy stevia ízlés szerint

150 ml növényi tej

1 ek. karobpor

1 ek. növényi vaj vagy kókuszolaj

1 tk. vaníliaőrlemény

1 zacskó gluténmentes sütőpor

1 csomag gluténmentes vaníliás 
pudingpor

2 ek. bogyós gyümölcs

1 kávésbögrényi (kb. 80 g) fermentált köles 
+ 2x-es mennyiségű növényi tej

Először a lenmagtojást készítjük el: a lenmagot kávédarálón ledaráljuk, majd egy kisebb 
edényben összekeverjük a vízzel, és hagyjuk zselésedni.  Ezután kimérjük a lisztet, hozzáadjuk a 
steviát, a karobport, vaníliát és a sütőport. Külön edényben a lenmagtojáshoz hozzákeverjük a 
növényi vajat, a tejet, a citromlevet, majd kanalanként a lisztes keveréket.

Kibélelünk egy 15x25-ös kerámiatepsit szilikonos zsírpapírral, beleöntjük a masszát, és 170°C-
ra előmelegített sütőben 30-35 perc alatt megsütjük. Tűpróbával ellenőrizhetjük, hogy meg-
sült-e. A formában hagyjuk kihűlni.

A következő lépés a "túró”-töltelék elkészítése. Ehhez a fermentált kölest kókuszos növényi 
tejben puhára főzzük, majd lefedjük, amikor kihűlt botmixerrel kissé összetörjük. Ízesíthetjük va-
níliás szőlőcukorral vagy steviával. Elkészíthető sima kölesből is. Ebben az esetben citromlével 
savanyítjuk a kölest.

A gyümölcsös réteg elkészítéséhez 2 evőkanálnyi bogyós gyümölcsöt 2 dl vízben, 1 kanál 
szőlőcukorral megfőzünk, majd botmixerrel pépesítjük. Az elkészült gyümölcspépet összeke-
verjük 1 zacskó gluténmentes vaníliás pudingporral, valamint körülbelül 2 dl vízzel, és sűrűsödé-
sig főzzük. Végül hagyjuk teljesen kihűlni.

A piskóta tetejére simítjuk a kölestúrót, majd a gyümölcsös vaníliás réteget. A tetejét  
bogyósgyümölccsel, kókuszcsipsszel és ibolyavirággal díszíthetjük.

Erdei gyümölccsel

Nagyon szeretem a kölest ebben a formában. Az erjesztés során jótékony baktériumok is elszaporodnak az 

ételben, amely probiotikumként segíthet emésztőrendszeri problémák esetén. Ha szeretnétek a fermentálásról, 

erről az ősi technikáról többet megtudni, szeretettel ajánlom Király Ágnest, a  https://fermentor.blog.hu  létre-

hozóját.
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Glutén-, tej- és tojásmentes, alacsony fruktóz és közepes hisztamintartalmú
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Tiramisu

Piskóta:

50 g fehérrizs-liszt

10 g hajdinaliszt

10 g kölesliszt

10 g aranysárga lenmag

20 g szőlőcukor vagy késhegynyi stevia

1 kk. gluténmentes sütőpor

1 kk. szódabikarbóna

1 kk. keményítő (tápióka/burgonya/

kukorica)

5 g bambuszrost

1 ek. citromlé

100 ml víz

Krém:

1 doboz (150 g) kenhető natúr növényi sajt 

1 doboz (200 ml) kókusztejszín

stevia vagy szőlőcukor ízlés szerint

1 ek. rum (lehet rumaroma is)

1 kávéscsésze cikóriakávé

1 db (250 g) cukormentes gesztenye massza

1 tk. karob- vagy kakaópor
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 Elkészítjük a piskótát (lásd a 45. oldalon).

A növényi sajtot összekeverjük néhány kanál növényi tejszínnel, hozzáadjuk a steviát, vagy a 
szőlőcukrot.

A gesztenyemasszát keverőtálba tesszük, adunk hozzá kb. 2-3 evőkanál édeset, fahéjat, be-
leszórjuk a karob- vagy kakaóport és annyi növényi tejszínt, hogy krémszerű masszát kapjunk.

A piskótát ugyanúgy, mint a hagyományos tiramisunál, beletesszük egy üvegtálba, meglo-
csoljuk a rumos kávéval, majd erre kerül a növényi sajtos réteg, majd még egy sor piskóta és 
sajtos réteg.

A tetejére rásimítjuk a gesztenyekrémet. Érdemes fél napig hűtőben érlelni.

Egy kicsit másképp

A tiramisu talán a legismertebb édesség a világon. Mivel sütést nem igényel, rövid idő alatt elkészít-

hetjük. Könnyű, krémes, rumos-kakaós, ellenállhatatlan desszert.

Glutén-, tej- és tojásmentes, alacsony fruktóz- és közepes hisztamintartalmú

1

2

3

4

Tipp: a kakaónak és a kávénak magas a hisztamintartalma, ezért óvatosan bánjunk vele. Kakaó helyett jobban tolerál-

ható a karob, kávé helyett pedig a cikória. A tiramisu alapjának használhatjuk a kevésbé szépen sikerült piskótákat is.
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Lenmaghabos kölespuding

2 kávéscsésze (kb. 160 g) köles

lenhab (1 kávésbögre lenmag + 6 bögre 
víz)

1 doboz (200 ml) kókusztejszín

500 ml kókuszos rizstej

ízlés szerint stevia vagy szőlőcukor

1 kávésbögrényi alacsony fruktóztartalmú 
bogyós gyümölcs

A lenfehérjét érdemes előző nap elkészíteni: 1 bögre lenmagot hatszoros mennyiségű vízben 
30 percig főzzünk! Figyeljünk rá, időnként meg kell keverni. A főzés végére nyúlós, tojásfehér-
jéhez hasonló zselénk lesz. A kifőtt lenmagot beleöntjük egy szitába, és kiszűrjük belőle a ma-
gokat egy tiszta edénybe. A leszűrt fehérjét legalább egy éjszakára hűtőbe tesszük. Másnap, 
hasonlóan a tojásfehérjéhez, habverővel kemény habbá verjük. Egy kicsit hosszabb ideig kell 
verni, mint a tojásfehérjét, kb. 15-20 percig. 

A kölest kétszeres mennyiségű édes növényi tejben puhára főzzük, majd letakarjuk. Ehhez 
használhatunk fermentált kölest vagy csak simán egy éjszakára beáztatott kölest. Ha nem fer-
mentált kölesből dolgozunk, akkor egy-két evőkanál citromlevet belekeverünk, hogy egy picit 
savanykás íze legyen. A fermentálás során ez az íz kialakul.

Tegyük keverőtálba a kölest és néhány kanál kókusztejszínnel pürésítsük homogén állagúra, 
majd keverjük hozzá a lenmaghabot!

A bogyós gyümölcsöket botmixerrel pépesítjük. 

A desszertet rétegezzük kelyhekbe, felváltva köleskrémet és a gyümölcspépet. Díszíthetjük 
bogyós gyümölccsel, az éppen aktuális ehető virággal, amely a kertben nyílik, kókuszdarabkák-
kal, fahéjjal.

kókuszkrémmel

Csodás ünnepi finomság, ha valami egyszerű és egészséges édességre vágysz!
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Glutén-, tej- és tojásmentes, alacsony fruktóz- és hisztamintartalmú

Fontos: a hisztamindiéta elején a fermentált köles tüneteket okozhat.
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Sajttorta

1 zacskó (150 g) főtt gesztenye

3 ek (kb. 40-45 g) gluténmentes 
zabpehely

1 zacskó (80 g) kesudió (éjszakára 
beáztatva)

1 doboz (200 g) kenhető növényi sajt

1 doboz (200 ml) kókusztejszín

2-3 ek. kókuszolaj

1 ek. kakaó- vagy karobpor

szőlőcukor ízlés szerint

1-2 ek. rizsszirup

ehető virágok a díszítéshez

Az alsó réteg elkészítéséhez a főtt gesztenyét villával összetörjük, hozzáadunk ízlés szerint 
rizsszirupot, vaníliaőrleményt, 2-3 evőkanál tejszínt és a zabpelyhet. Akkor jó, ha összegyúrva 
összeragad.

Egy pici tortaformába (kb. 11 cm-es)  belenyomkodjuk ezt a ragacsos alapot, és betesszük a 
hűtőbe.

A középső réteghez leöntjük a kesudióról a vizet, beletesszük a keverőtálba a növényi sajttal, 
szőlőcukorral együtt, és krémesre mixeljük. Rásimítjuk a gesztenyerétegre, és betesszük ismét 
a hűtőbe.

A csokimázhoz egy kissé felmelegítjük a hidegen sajtolt kókuszolajat, beletesszük a kakaó-
vagy karobport, szőlőcukrot, majd ráöntjük a kesurétegre. Pihentessük megint a hűtőben! 

A tetejét díszíthetjük szezonális gyümölcsökkel, ehető virágokkal.

sütés nélkül

Egy igazán finom tejmentes desszert. Elkészítése tényleg egyszerű, hisz sütést sem igényel. Töké-

letes süti bármilyen összejövetelre.
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Glutén-, tej- és tojásmentes, alacsony fruktóz- és közepes hisztamintartalmú
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Kölesfelfújt

2 kávésbögrényi (kb. 160 g) köles

kb. 400 ml kókusztej

2 ek. növényi vaj

1 db pici alma

ízlés szerint szőlőcukor vagy stevia

reszelt citromhéj

1 marék ribizli

A jól átmosott és már előző este beáztatott kölest kétszeres mennyiségű (kb. 400 ml) kókusz-
tejben puhára főzzük.

Fedő alatt langyosra hűtjük, majd jól átkeverjük, és hozzáadjuk a vajat, a reszelt almát, a sző-
lőcukrot és a citromhéjat.

Sütőpapírral bélelt pici formába (kb. 15x20x5 cm) simítjuk, és 180°C-ra előmelegített sütőben 
40 percig sütjük.

A ribizli felét botmixerrel összetörjük, és hozzákeverjük a maradék egész szemeket. Ezt a gyü-
mölcspépet ráöntjük a kölesre, és még 5-10 percig sütjük.

Díszíthetjük menta- vagy citromfűlevelekkel.

ribizlivel

A köles gluténmentes gabona, felhasználása sokoldalú. Ásványi anyagokban gazdag, teljes értékű 

fehérjét tartalmaz, és nem csak köretként állja meg a helyét, remek kölesfelfújtat is lehet belőle ké-

szíteni.
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Glutén-, tej- és tojásmentes, közepes fruktóz- és alacsony hisztamintartalmú

Tipp: alma helyett használhatunk apróra reszelt répát, sütőtököt vagy édesburgonyát is.
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Erdei gyümölcsös pite

100 g köles

400 ml növényi tej 

2-3 ek. kókusztejszín

50 g fehérrizs-liszt

1 lenmagtojás (15 g aranysárga lenmag 
+ 6 ek víz)

1 kk. sütőpor

1 kk. szódabikarbóna

50 g vaníliás szőlőcukor vagy ízlés 
szerint stevia

1 ek. citromlé

1 kk. keményítő (kukorica/burgonya/
tápióka, de el is hagyható)

1 ek. növényi vaj

100 ml tej

1 marék erdei gyümölcs
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 A kölesből és a növényi tejszínből elkészítjük a kölestúrót (100 g kölesből kb. 230 g főtt kö-
lesünk lesz): a hántolt kölest alaposan átmossuk, több léről, majd háromszoros mennyiségű 
(kb. 300 ml) édes növényi tejben puhára főzzük. Kb. 15-20 perc alatt elkészül, ekkorra az összes 
folyadékot felszívja az edényből. Csavarjunk hozzá fél citrom levét, és takarjuk le, hagyjuk kihűl-
ni. Ezután átöntjük egy keverőtálba, adunk hozzá néhány kanál kókusztejszínt, és botmixerrel 
homogénre pürésítjük. Ha nem elég savanyú, tehetünk még hozzá citromlevet, esetleg vaníliás 
cukrot is.

A lenmagot ledaráljuk, összekeverjük a vízzel és 2-3 percig főzzük, majd hagyjuk kihűlni. 
Hozzáadjuk a puha vajat, és habverővel lassú fokozaton összedolgozzuk, hozzáadjuk a mara-
dék tejet, majd a lisztes keveréket is. Lágy tésztát kapunk. Ezután kanalanként beleforgatjuk a 
kölestúrót. 

Beleöntjük egy 15-16 cm-es tortaformába, és telenyomkodjuk erdei gyümölccsel vagy bár-
milyen más gyümölccsel. Előmelegített sütőben, 40-45 percig 180°C-on sütjük.

Várjuk meg, amíg kihűl, mert könnyebb szeletelni. Készíthetünk hozzá gyümölcsöntetet is.

kölestúróból

Pazarlásellenes vagyok, nem szoktam ételt kidobni. Szeretek a megmaradt, de egy önálló ételhez 

már nem elegendő alapanyagokból valami újat és finomat összeállítani.

Glutén-, tej- és tojásmentes, alacsony fruktóz- és hisztamintartalmú
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Tipp: hisztaminérzékenyeknél a citrom problémát okozhat, ebben az esetben ezt el is hagyhatjuk. Én a szőlőcukrot 

üvegben tárolom, és mellette van egy rúd vanília, így mindig van vaníliás cukrom. 
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Sáfrányos-rizslisztes sárgarépasüti

Süti:

3 db közepes méretű répa (kb. 30 dkg) 

100 ml kókuszos rizstej

50 g növényi vaj

100 g fehérrizs-liszt

gránátalma

1 kk. kardamom

ízlés szerint szőlőcukor vagy stevia

½ kk. sáfrány

Fagyi:

100 g kókuszreszelék

1 doboz (200ml) kókusztejszín

stevia vagy szőlőcukor

vaníliaaroma

ho
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A sárgarépát megtisztítjuk, lereszeljük, és puhára főzzük a növényi tejben. Ha megfőtt, bot-
mixerrel pürésítjük.

A sáfrányt elkeverjük 4-5 evőkanál forró vízzel, és hozzákeverjük a püréhez, a rizslisztet ser-
penyőbe öntjük, és folytonos kevergetés mellett lassú tűzön pirítjuk kb. 5-6 percig, majd hozzá-
adjuk a vajat és addig kevergetjük, amíg a vaj el nem olvad.

Levesszük a tűzről, hozzáadjuk a sárgarépapürét és 2-3 evőkanál kókusztejszínt.

Ezután belekeverjük a gránátalmamagokat, majd az egész masszát belesimítjuk egy pici 
tortaformába. Egy éjszakát a hűtőben pihentetjük.

A fagyit úgy készítjük, hogy a kókusztejszínt keverőedénybe öntjük, beleszórjuk a darált kó-
kuszreszeléket, és botmixerrel összedolgozzuk. Hozzáadjuk a steviát vagy a szőlőcukrot, eset-
leg vaníliaaromát. Ha szükséges, adhatunk még hozzá tejszínt. Addig keverjük a géppel, amíg 
krémessé áll össze. Ezután lezárható dobozban legalább 4 órára a fagyasztóba tesszük.

kókuszfagyival

Az interneten kutakodva találtam rá erre répából készített illatos tejes édességre (gajar halwa), mely 

Észak-India közkedvelt melengető téli csemegéje. 

Egy picit átformáltam a saját ízlésemre.

Glutén-, tej- és tojásmentes, alacsony fruktóz- és hisztamintartalom
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Palacsinta

1 ek (15 g) aranysárga lenmag/chiamag

1-1 ek. barnarizs-liszt - kölesliszt 
(összesen 30-35 g)

200 ml víz

ho
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Kávédarálón ledaráljuk a lenmagot, egy tálba öntjük, majd hozzáadjuk a liszteket.

Folyamatos kevergetés mellett hozzáöntjük a vizet is.

Mielőtt a palacsintasütőbe öntenénk a tésztát, mindig keverjük fel alaposan, mert ezek a 
lisztek nehezek, és leülnek az edény aljára. Forró kiolajozott palacsintasütőben mindkét olda-
lát megsütjük. 

Tölteléknek készíthetünk kókuszkrémet, ehhez a kókuszreszeléket kávédarálón ledaráljuk, 
egy kis edénybe öntjük, hozzáadunk ízlés szerint szőlőcukrot vagy steviát és annyi kókusztej-
színt, hogy krémes állaga legyen. Ezzel megkenjük a palacsintát, és tetszőleges formára hajto-
gatjuk.

Díszíthetjük szezonális gyümölcsökkel, mentalevéllel.

kókuszkrémmel

Az egyik örök klasszikus, azt hiszem, a palacsinta, mindannyiunk nagy kedvence. 

Lehet vékonyra, tekerhetőre vagy vastagabb amerikai palacsintaszerűre sütni. Ehetjük túróval, lek-

várral, egyéb édes töltelékkel, de ehetjük sósan, főtt vagy sült zöldségkrémekkel, és megtölthetjük sonká-

val, sajttal is.

Glutén-, tej- és tojásmentes, alacsony fruktóz- és hisztamintartalmú

1
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3

Tipp: a gluténmentes lisztből készült palacsintatészta sűrűbb állagú, nehezebb, ezért a megfordítása is speciális tech-

nikát igényel, mert könnyen szakad. Ezért én úgy szoktam, hogy megsütöm az egyik oldalát, ezt kicsúsztatom egy lapos 

fedőre, aminek nincs pereme, majd a palacsintasütőt ráfordítom a fedőn lévő palacsintára, így a sületlen oldala kerül 

a palacsintasütő aljára, majd az egészet együtt átfordítom.

100 g kókuszreszelék

4-5 ek. kókusztejszín

ízlés szerint stevia vagy szőlőcukor

4

5
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Fehérrépás kölesszelet

1 kávásbögre (kb. 80 g) köles

1-2 db zsenge fehérrépa

kb. 400 ml kókuszos rizstej

kb. 70 g kókuszreszelék

2-3 ek. kókusztejszín

ízlés szerint stevia vagy más édesítő

2-3 ek. rizsszirup

1 csésze cikóriakávé

½ db reszelt tonkabab

Az alaposan megmosott kölest kétszeres mennyiségű növényi tejben, a megtisztított fehér-
répát vízben puhára főzzük. Amikor a répa megpuhult, leszűrjük, keverőtálba tesszük, és bot-
mixerrel pürésítjük.

A köleshez hozzákeverünk 3 evőkanál tejszínt, majd a fehérrépapépet. Édesítjük ízlés szerint, 
belereszeljük a tonkababot.

Szilikonformában, 200°C-on 45 percig sütjük.

A kávékrémhez kávédarálón ledarálunk 50 g kókuszreszeléket, elkeverjük a kávéval és a rizs- 
sziruppal. Sűrű krémet kapunk. 

1 marék ribizlit botmixerrel összetörünk, kis tálkába öntjük. Hozzáadunk 1 evőkanál növényi 
tejszínt, 1 evőkanál darált kókuszreszeléket, és összekeverjük. 

Amikor a kölesszeletek kihűltek, megkenjük a kávés krémmel, majd a tetejére simítjuk a gyü-
mölcspépet is.

kókuszos kávékrémmel

Imádom az ízeket kombinálni, kísérletezni, új dolgokat kitalálni. Nagyon finom együtt a köles, a 

kókusz, a fehérrépa, és ha még a kávét is szereted?
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Glutén-, tej- és tojásmentes, alacsony fruktóz- és hisztamintartalmú

Tipp: a tonkabab egy nagyon különleges aromájú fűszer, egyszerre fahéjas, vaníliás, mandulás. Nem kell belőle sok, 

bármilyen édes pite tésztájához remekül illik.
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