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Alapanyagok

Az alábbi felsorolásban megtalálod az általam leggyakrabban használt és a receptekben 
legtöbbször szereplő alapanyagokat. 
A linkekre kattintva elérheted az egyes termék leírását, vagy a beszerzési helyét. 

A fenti felsorolás ajánlás, nem tartalmaz fizetett hirdetést, szponzorációt!

CUKORMENTES HABTEJSZÍN: kattints ide!

SZARVASI RICOTTA: kattins ide!

CUKORMENTES FEHÉRCSOKI: kattints ide!

NEGYEDANNYI ÉDESÍTŐ: kattints ide!

GULLON CUKORMENTES ROSTDÚS KEKSZ: kattints ide!

GULLON TRADIZIONALE ZABPELYHES CUKORMENTES KEKSZ: kattints ide!

MASCARPONE (LIGHT): kattints ide!

BARNA RIZSLISZT: kattints ide!

CUKORMENTES VANÍLIÁS CUKOR: kattints ide!

CUKORMENTES KARAMELLA: kattints ide!

MAGYAR VAJ: kattints ide!

https://www.roksh.com/aldi/termekek/habtejszin/Milfina-UHT-habtejszin-30-02l
https://szarvasimozzarella.hu/termek-reszletek/szarvasi-ricotta-250g
https://www.roksh.com/aldi/termekek/fehercsokolade/CHOCEUR-Cukormentes-fehercsokolade-90-g
https://dia-wellness.com/termek/dia-wellness-cukorhelyettesito-14
https://www.spar.hu/onlineshop/gullon-elelmi-rostban-gazdag-keksz-edesitoszerrel-cukormentes-170-g/p/265933006
https://www.spar.hu/onlineshop/gullon-keksz-edesitoszerrel-hozzaadott-cukor-nelkul-280-g/p/456564002
https://www.roksh.com/aldi/termekek/mascarpone/milfina-mascarpone-light-500g
https://online.auchan.hu/shop/riceland-finom-barna-rizsliszt-teljes-kiorlesu-1-kg.p-971395?utm_source=google&utm_medium=pmax&utm_campaign=2022-karacsonyi-ajandek&gclid=Cj0KCQiA-JacBhC0ARIsAIxybyMbtRb05pj6EC4hZzn9jGTO13jehasoItFfFWO7Hoafkz2I62Yk5NUaAhOVEALw_wcB
https://www.oetker.hu/hu-hu/termekeink/suetesi-hozzavalok/vanillincukor/vanillin-zero
https://www.dm.hu/eden-werk-cukormentes-omlos-karamella-edesitoszerekkel-p5999882722757.html?wt_mc=google.ads_shopping.17135743080..&utm_campaign=CSS&gclid=Cj0KCQiA-JacBhC0ARIsAIxybyMBA82rsjPAuyOloQgQVOmHm6EdDbXchhi-vJelZFsXblKDPD9lKD0aAobgEALw_wcB
https://www.spar.hu/onlineshop/magyar-vaj-teavaj-100-g/p/324962008


SÜTEMÉNYEK

Adventi mézeskalácstorta 
(méz nélkül)
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Elkészítés
A tésztához keverd össze a liszteket, 
a kakaóport, a mézeskalács fűszert 
és a csipet sót. Morzsold bele a vajat, 
add hozzá a tejszínt, az édesítőt és 
a tojást. Gyúrd össze és pihentesd a 
hűtőben 30 percig. Melegítsd elő a 
sütőt 180 fokra. 

A tésztát oszd három részre és két 
sütőpapír között nyújtsd ki fél cm 
vékonyra, akkora kör legyen, mint a 
25 cm-es tortaforma alja. 

Hozzávalók
A TÉSZTÁHOZ:

• 280 g teljes kiőrlésű liszt
• 120 g finomliszt
• 150 g vaj
• 100 ml cukormentes habtejszín
• 25 g negyedannyi édesítő
• 1 tojás
• 1 evőkanál cukormentes kakaópor (8 g)
• 3 teáskanál mézeskalács  
 fűszerkeverék (kb. 10 g)
• 1 csipet só

AZ ALMAKRÉMHEZ:
• 700 g alma (tisztítva mérve)
• fél csg vaníliás puding (20 g)
• 20 g negyedannyi édesítő
• 100 ml száraz fehérbor
• 1 citrom leve (kb. 50 ml)
• 2 teáskanál vaníliakivonat/aroma

A TEJSZÍNES KRÉMHEZ:
• 300 ml cukormentes habtejszín
• 250 g ricotta
• 20 g zselatin fix
• 15 g negyedannyi édesítő
• 2 teáskanál vaníliakivonat/aroma
• a tetejére díszítésként darált  
 negyedannyi édesítő

1.

2.

3.

4.

5.

6.

CUKORBETEGEKNEK
Mivel gyümölcsöt is tartalmaz, akkor fogyaszd, amikor gyors CH-t is ehetsz.

TÁPÉRTÉK (1 SZELET)

16 részre osztva: kb. 19 CH/265 Kcal.

7.

8.

9.

10.

A tésztalapot tedd a forma aljára, de-
relyevágóval vágd 16 részre és sütőtől 
függően 12-15 perc alatt süsd készre. A 
maradék tésztából a fent leírtak alap-
ján süss még két lapot. 

A tejszínt legalább 30 percre tedd a fa-
gyasztóba.

Az almakrémhez az almákat vágd 
vékony lapokra, azokat pedig 2-3 da-
rabba. Forrald fel a bort az édesítővel, 
a citromlével és a vaníliakivonattal, 
majd tedd bele az almát. 

Többször keverd meg, ha újra forr add 
hozzá a kevés vízben elkevert pudin-
got és főzd össze, aztán hűtsd ki.

A fagyasztóból vedd ki a habtejszínt és 
először kis fokozaton, majd egyre erő-
sebben kezd el felverni. Amikor már 
„redőződni kezd” add hozzá az édesí-
tőt, a vaníliakivonatot, a ricottát, végül 
pedig a zselatin fixet és 10-15 percre 
tedd a krémet a hűtőbe.

Tizenkét lapocskát rakj körbe egy tál-
cán, vagy a tortaforma alján és kend 
rá a tejszínes krém felét, arra pedig az 
almakrém felét, aztán mehet az újabb 
12 lap. 

Erre jön a maradék tejszínes krém, a 
maradék almakrém, végül a lapok. A 
lapokat úgy igazítsd el, hogy a szelete-
lésnél ne kelljen elvágni. 

A tortát legalább 2-3 órát pihentesd 
a hűtőben, de még jobb, ha egész éj-
szaka. Tálaláskor díszítsd a tortaszele-
teket kevés darált édesítővel.



SÜTEMÉNYEK

Kókuszos puffancs



WWW.CUKORMENTESELET.HU 8

Elkészítés
A puhavajat keverd habosra az édesí-
tővel, add hozzá a tojásokat, a vanília-
kivonatot és alaposan dolgozd el. 

Mehet bele a csipetnyi só, a reszelt na-
rancshéj, a narancslé, a kókuszresze-
lék, végül pedig a lisztekben elkevert 
sütőpor. 

Dolgozd tészta állagúvá, majd fóliába 
csomagolva fél órát pihentesd a hű-
tőben. Melegítsd elő a sütőt 170 fokra, 
bélelj ki két tepsit sütőpapírral. 

Teáskanál segítségével szaggass ki 
kisebb adagokat a tésztából, formázz 
golyókat a két tenyered között, majd 
mindegyiket forgasd meg a darált 
édesítőben. 

Sorakoztasd a tepsibe egymástól 3-4 
cm-re és légkeveréssel kb. 12-15 perc 
alatt süsd készre. 

Akkor jó, ha a puffancsok felszíne 
megrepedezett és könnyen leválik  
a sütőpapírról. 

Még langyosan szórd meg mindegyi-
ket darált édesítővel, hogy „havas”  
legyen. 

Ha teljesen kihűlt, lezárt dobozban  
tárold.

Tipp
Tölts meg kókuszos puffancsal egy kek-
szes dobozt és lepd meg szeretteidet  
karácsonyra.

A narancsot „görgesd meg” a tenyered 
alatt felhasználás előtt, így több levet 
tudsz kifacsarni belőle.

Hozzávalók
• 170 g teljes kiőrlésű liszt
• 70 g finomliszt
• 180 g kókuszreszelék
• 70 g vaj
• 40 g negyedannyi édesítő a tésztába,  
 + darálva a forgatáshoz és a szóráshoz
• 1 nagyobb narancs (kezeletlen)  
 reszelt héja és leve (kb. 90 ml)
• 2 tojás
• 2 teáskanál vaníliakivonat
• ½ csomag sütőpor
• csipet só

1.

2.

3.

4.

5.

6.

CUKORBETEGEKNEK
Mivel gyümölcslét is tartalmaz, akkor fogyaszd, amikor gyors CH-t is ehetsz.

TÁPÉRTÉK (1 DARAB)

Ebből a mennyiségből 40 kisebb puffancsot készítettem, 
így a tápérték 1 darabban kb. 5 CH/65 Kcal.

7.

8.



SÜTEMÉNYEK

Toffifee keksz
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Elkészítés
A karamellát vágd össze éles késsel, a 
mogyorót pedig késes aprító segítsé-
gével. 

Melegítsd elő a sütőt 170 fokra, bélelj ki 
egy gáztepsit sütőpapírral. 

A vajat verd habosra az édesítővel és 
a vaníliakivonattal, majd add hozzá a 
tojást és kavard tovább pár percig. 

Keverd össze a kétféle lisztet, a zab-
pelyhet, a kakaót, a szódabikarbónát 
és add hozzá a vajas krémhez. 

Mehet bele az összevágott karamella 
és a mogyoró. 

Pár perc alatt dolgozd össze a masszát 
és már formázhatod is a kekszeket. 

Légkeveréssel kb. 15-18 perc alatt süsd 
készre, ha omlósan szereted. Ha in-
kább ropogósabban, akkor 5 perccel 
növeld meg a sütési időt.

Tipp
Karácsonyi ajándékötletnek is kiváló.

Hozzávalók
• 150 g nagyszemű zabpehely
• 150 g puha vaj
• 100 g törökmogyoró
• 100 g cm omlós karamella
• 70 g teljes kiőrlésű tönkölybúzaliszt
• 30 g tönkölybúza finomliszt
• 20 g cukormentes kakaópor
• 20 g negyedannyi édesítő
• 2 teáskanál vaníliakivonat/aroma
• 1 tojás (szobahőmérsékletű)
• 1 teáskanál szódabikarbóna

1.

2.

3.

4.

5.

6.

CUKORBETEGEKNEK
A karamella miatt tízóraira, uzsonnára, vagy ebédhez javasolt.

TÁPÉRTÉK (1 DARAB)

16 db nagyobb kekszet sütöttem, így 1 db tápértéke: 15 CH / 195 Kcal

7.



SÜTEMÉNYEK

Narancsos kuglóf
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Elkészítés
Ha szilikonos kuglófsütőd van akkor 
nem, de a hagyományos tapadásmen-
teset vékonyan kend ki vajjal és szórd 
meg teljes kiőrlésű zsemlemorzsával. 

Mérd ki a hozzávalókat, melegítsd elő 
a sütőt 180 fokra. 

A tojásokat robotgéppel habosítsd 
fel, majd pár perc múlva add hozzá az 
édesítőt, a vaníliaaromát, a csipetnyi 
sót és kavard jó habosra. 

Folyamatos keverés mellett felváltva 
add hozzá az olajat és a vizet 3-4 adag-
ra osztva, majd a narancs reszelt héját 
és végül a levét. 

A lisztekben keverd el a sütőport és 
óvatosan forgasd bele a masszába. 

A tészta kb. ¾-ed részét öntsd a kug-
lófsütőbe, a maradékhoz adj hozzá 1 
evőkanálnyi narancslét és a kakaóport. 

Óvatosan keverd egyneművé, majd 
csorgasd körbe a sárga masszán. 

Légkeveréssel kb. 40 perc alatt süsd 
készre (tűpróba).

Tipp
Ha a narancsot felhasználás előtt „meg-
görgeted” a tenyered alatt akkor még 
több levet tudsz kifacsarni belőle.

Hozzávalók
• 200 g teljes kiőrlésű liszt
• 80 g finomliszt
• 50 g negyedannyi édesítő
• 4 tojás
• 1 evőkanál cm. kakaó (8 g)
• 110 ml olaj
• 110 ml víz
• 2 narancs (kezeletlen) reszelt héja
• 1 narancs leve (kb. 50 ml) és még  
 1 evőkanálnyi a kakaós masszába
• 3 teáskanál vaníliaaroma
• 1 csomag sütőpor
• 1 csipet só

A sütőformához: kevés vaj és teljes   
kiőrlésű zsemlemorzsa

1.

2.

3.

4.

5.

6.

CUKORBETEGEKNEK
Mivel gyümölcslét is tartalmaz, akkor fogyaszd, amikor gyors CH-t is ehetsz.

TÁPÉRTÉK (1 SZELET)

10 részre osztva, 1 szelet tápértéke kb. 18 CH/190 Kcal.

7.

8.



SÜTEMÉNYEK

Zabpelyhes kókuszgolyó
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Elkészítés
Reszeld le az almákat, add hozzá a 
zabpelyhet, az édesítőt, kakaót és 1 
evőkanál kókuszreszeléket. 

Keverd össze alaposan a masszát, for-
mázz kis golyókat, forgasd kókuszre-
szelékbe és tedd a hűtőbe 1-2 órára. 

Nem kell megvárni, amíg a zabpehely 
magába szívja az alma nedvességét és 
megpuhul. Majd a hűtőben…

Tipp
Dobd össze előző este, tedd egész éjszaká-
ra a hűtőbe, így nem csak finomabb lesz, 
de te sem állsz a hűtő előtt órákig.

Tehetsz a golyók közepébe cukormentes 
meggybefőttet, megbolondíthatod kevés 
rumaromával. 

A kókuszreszelék helyett dióval, vagy mo-
gyoróval is készítheted. Ha cukorbeteg 
vagy akkor ne felejtsd el beleszámolni az 
össz CH-ba!

Hozzávalók
• 2 közepes, savanykás alma
• 10-12 evőkanál zabpehely (almától  
 függően)
• 1 csapott evőkanál 4:1 édesítő
• 3 teáskanál cukormentes kakaópor
• 1 evőkanál kókuszreszelék  
 a masszába + a forgatáshoz

1.

2.

3.

CUKORBETEGEKNEK
A süti gyors CH-t is tartalmaz, így elsősorban ebédhez, vagy uzsonnára javasolt.

TÁPÉRTÉK

Pontos CH-t és Kcalt nem tudok írni, mivel az almától függ, hogy mennyi  
zabpehely kell, de nem nehéz kiszámolni.



SÜTEMÉNYEK

Fahéjas-zabpelyhes keksz
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Elkészítés
Bélelj ki két gáztepsit sütőpapírral, 
melegítsd elő a sütőt 170 fokra. 

A vajat/margarint verd habosra az éde-
sítővel és a vaníliaaromával, majd add 
hozzá a tojásokat és keverd tovább pár 
percig. 

Egy másik tálban kavard össze a többi 
hozzávalót, majd egy spatulával, vagy 
fakanállal dolgozd össze a két tál tar-
talmát. 

Fagyiskanál, vagy két evőkanál segít-
ségével egymástól kb. 4 cm-re poty-
tyants kis gombócokat a tepsibe,  
lapítsd el és sütőtől függően kb. 15-20 
perc alatt süsd készre a kekszeket. 

Ha kevésbé ropogósan szereted, akkor 
a gombócokat süsd meg, de a sütési 
időt plusz 5 perccel növeld meg. 

Mielőtt a kekszeket a tepsiből kisze-
ded, kicsit hagyd hűlni, különben ösz-
szetörnek.

Tipp
Akár karácsonyi ajándékötlet is lehet.

Fahéj helyett mézeskalács fűszerkeverék-
kel is készítheted.

Ha éppen nincs otthon csokipasztillád, ak-
kor süsd kisebb darabokra vágott étcso-
kival.

Hozzávalók
• 300 g nagy szemű zabpehely
• 140 g teljes kiőrlésű liszt
• 60 g finomliszt
• 50 g negyedannyi édesítő
• 300 g puha vaj/margarin
• 200 g étcsoki pasztilla
• 2 tojás
• 2 teáskanál vaníliaaroma
• 2 teáskanál őrölt fahéj
• 1 teáskanál szódabikarbóna
• 1 csipet só

1.

2.

3.

4.

5.

6.

CUKORBETEGEKNEK
A hozzávalók lassú felszívódású CH-t tartalmaznak (kivéve egyéni érzékenység).  

Az étcsoki lassú, a tejcsoki gyors.

TÁPÉRTÉK (1 DARAB)

32 darabot készítettem, így a tápérték 1 kekszben kb. 11 CH/150 Kcal.



SÜTEMÉNYEK

Mákos csodabogár
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Elkészítés
Melegítsd elő a sütőt 180 fokra, a tepsit 
béleld ki sütőpapírral. 

Válaszd szét a tojásokat, verd kemény 
habbá a fehérjét, közben pedig adj 
hozzá 10 g édesítőt. 

A tojássárgákat a maradék édesítővel 
és a vaníliáscukorral habosítsd fel, ka-
vard bele a tejfölt, majd a lisztben el-
kevert sütőport és mákot. 

Kevés habbal, gyors mozdulatokkal la-
zítsd fel a masszát, aztán a többit óva-
tosan forgasd bele. 

20 percig 180 fokon, majd 10-15 percig 
160 fokon süsd készre (tűpróba).

Amíg a tészta sül, keverd ki a máz hoz-
závalóit és kend rá a sütőből kivett for-
ró tésztára. 

Akkor fogyasztható amikor a csokimáz 
már nem folyik.

Tipp
Sütés napján még krémes a csokimáz, de 
másnapra márkicsit beissza a tészta.

Hagyd a mázat szobahőmérsékleten 
megdermedni és később se tedd hűtőbe 
a sütit.

Készítsd el előző este, így nem kell várni, 
amíg a csokimáz megköt.

Hozzávalók
A TÉSZTÁHOZ:

• 200 g teljes kiörlésű barna rizsliszt
• 100 g darált mák
• 350 g tejföl (12%-os)
• 30 g negyedannyi édesítő
• 4 tojás
• 1 csomag cukormentes vaníliáscukor
• 1 csomag sütőpor

A MÁZHOZ:
• 50 g puha vaj
• 20 g édesítő
• 2 evőkanál kakaó (20 g)
• 1 tojásfehérje

Tepsi: kb. 33 x 40 cm

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

CUKORBETEGEKNEK
Lassú ch-t tartalmaz.

TÁPÉRTÉK (1 SZELET)

20 részre osztva, 1 szelet tápértéke kb. 9 CH/100 Kcal.



SÜTEMÉNYEK

Citromos túrótorta
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Elkészítés
A habtejszínt tedd a mélyhűtőbe, leg-
alább fél órára. 

A kekszet és az édesítőt aprítógépben 
daráld le, add hozzá az olvasztott vajat 
és a tortaforma aljában egyenletesen 
oszlasd el, majd tedd a hűtőbe. 

A tejszínt először kis fokozaton, aztán 
egyre erősebben kezd el felverni. Ha 
már „redőződik” mehet bele a túró, az 
édesítő és a citromok reszelt héja. 

Facsard ki a citromokat, add hozzá  
a léhez a zselatint és kis lángon addig 
melegítsd, amíg teljesen elolvad. Épp 
csak langyos legyen!

A kihűlt citromos zselét keverd el 
alaposan a krémben, majd a masz-
szát halmozd rá a kekszes alapra és 
egyenletesen kend el rajta. 

Tedd a hűtőbe 2-3 órára, de akár egész 
éjszakára is.

Tálalás előtt díszítsd a tortát vékony 
szelet lime karikákkal, citrom dara-
bokkal.

Tipp
Citrus karikák helyett tálalhatod friss gyü-
mölccsel, befőttel.

Hozzávalók
AZ ALAPHOZ:

• 250 g Gullon cukormentes rostdús  
 keksz
• 100 g vaj
• 1 teáskanál negyedannyi édesítő

A KRÉMHEZ:
• 500 g light túró
• 400 ml cukormentes habtejszín
• 30 g negyedannyi édesítő
• 2 kezeletlen citrom
• 1 csomag zselatin fix (20 g)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

CUKORBETEGEKNEK
Mivel gyors CH-t is tartalmaz, így elsősorban ebédhez, vagy uzsonnára javasolt.

TÁPÉRTÉK (1 SZELET)

12 részre osztva 1 szelet tápértéke: kb.15 CH / 270 Kcal 
16 felé pedig: kb. 11 CH / 205 Kcal.



SÜTEMÉNYEK

Meggyes-mascarponés 
piskótatekercs
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Elkészítés
Béleld ki a tepsit a sütőpapírral,  
a meggybefőttet csepegtesd le,  
a habtejszínt tedd a fagyasztóba 
legalább 30 percre, melegítsd elő  
a sütőt 180 fokra. 

Válaszd szét a szobahőmérsékletű 
tojásokat, a fehérjéket robotgéppel 
kezd el habosítani. Amikor már „re-
dőződik” adj hozzá 1 teáskanál éde-
sítőszert és addig verd, amíg sűrű, 
kemény nem lesz. 

Hozzávalók
A PISKÓTÁHOZ:

• 6 tojás
• 65 g zabpehelyliszt (zabpehely darálva)
• 30 g cukormentes kakaópor
• 3 teáskanál negyedannyi édesítő 
• 6 evőkanál hideg víz
• 1 teáskanál sütőpor
• 1 teáskanál vaníliakivonat
• 70 g cukormentes meggylekvár  
 a kenéshez

A KRÉMHEZ:
• 200 ml habtejszín (30 %-os  
 cukormentes)
• 500 g mascarpone (light)
• 20 g negyedannyi édesítő
• 1 teáskanál vaníliakivonat
• 1 teáskanál citromlé
• 1 csomag zselatin fix (20 g)
• 200 g cukormentes meggybefőtt

A DÍSZÍTÉSHEZ:
• 25 g cukormentes fehércsoki
• 1 kávéskanál olaj
• 2 kávéskanál hideg víz

Szükséged lesz még egy klasszikus, lapos 
gáztepsire és sütőpapírra.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

CUKORBETEGEKNEK
A süti gyors CH-t is tartalmaz, így elsősorban ebédhez, vagy uzsonnára javasolt.

TÁPÉRTÉK (1 SZELET)

12 szeletre osztva kb: 10 CH/200 Kcal.

7.

8.

9.

A tojássárgákat 2 teáskanál édesítővel 
kezd el verni, majd öntsd hozzá a vi-
zet, a vaníliakivonatot és addig keverd, 
amíg ismét jó habos lesz. 

Egy spatula segítségével tegyél kb. 3 
evőkanálnyi habot a tojássárgás krém-
hez és gyors mozdulatokkal lazítsd fel, 
majd a maradék habot óvatosan for-
gasd bele. 

Add hozzá a liszttel elkevert kakaóport 
és sütőport, majd továbbra is lassú 
mozdulatokkal keverd egyneművé. 

Öntsd a masszát a tepsibe és légkeve-
réssel kb. 25-30 perc alatt süsd készre 
(tűpróba). Ha a tészta megsült és még 
forró, cseréld ki a sütőpapírt, szorosan 
csavard fel és így hagyd kihűlni.

Közben készítsd el a krémet.  A habtej-
színt először kis fokozaton, majd egy-
re erősebben kezd el felverni. Amikor 
már „redőződni kezd”, add hozzá az 
édesítőt, majd a mascarponét, a vaní-
liakivonatot, a citromlét, végül pedig 
a zselatin fixet. 5-10 percre tedd a kré-
met a hűtőbe.

A kihűlt tésztát kend meg a meggy-
lekvárral, vedd ki a krémet a hűtőből, 
keverd át és egyenletesen oszlasd el 
a piskótán. Szórd rá a meggyet, szo-
rosan tekerd fel és 10-15 percre rakd  
a hűtőbe.

A csokit vízgőz felett olvaszd meg, 
add hozzá az olajat és a vizet, majd ke-
verd össze. Vedd ki a piskótatekercset  
a hűtőből és csorgasd rá a fehércsokit. 
Tedd a hűtőbe 1-2 órára, de akár egész 
éjszakára is.



SÜTEMÉNYEK

Csokitorta lágy krémmel
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Hozzávalók
A PISKÓTÁHOZ:

• 6 tojás
• 90 g barna rizsliszt
• 30 g negyedannyi
• 20 g cm. kakaó
• 100 ml étolaj
• 20 ml hideg víz
• fél csomag sütőpor

A KRÉMHEZ:
• 500 g Szarvasi ricotta
• 200 ml cukormentes habtejszín
• 100 g étcsoki (85%-os) és némi  
 csokiforgács a díszítéshez
• 15 g cukormentes fehércsoki
• 4 teáskanál negyedannyi édesítő 
• 4 teáskanál vaníliakivonat/aroma 
• 3 teáskanál rumaroma
• 1 csomag Zselatin fix

Szükséged lesz még egy 28 cm átmérőjű 
tapadásmentes csatos tortaformára is és 
némi sütőpapírra.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

CUKORBETEGEKNEK
A süti gyors CH-t is tartalmaz, így elsősorban ebédhez, vagy uzsonnára javasolt.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Elkészítés
A tortasütő aljára vágj kerek sütőpapír 
formát, a habtejszínt tedd a fagyasztó-
ba legalább 30 percre, melegítsd elő a 
sütőt 180 fokra. 

A tojássárgákat keverd habosra az 
édesítővel, add hozzá a hideg vizet, 
majd az olajat több részletben, folya-
matos kavarás mellett. 

Mehet bele a lisztben elkevert kakaó 
és sütőpor. 

A fehérjéket verd kemény habbá, 1-2 
kanálnyival lazítsd fel a masszát, a töb-
bit pedig óvatosan forgasd bele. 

Légkeveréssel, kb. 25-30 perc alatt 
süsd készre (tűpróba).

Vedd ki a tejszínt a fagyasztóból. Elő-
ször kis fokozaton, majd egyre erő-
sebben verd fel. Közben vízgőz felett 
olvaszd fel az étcsokit. 

Amikor a tejszín jó kemény, add hoz-
zá a ricottát, 1 tk. édesítőt és a zselatin 
fixet. 

Felezd el a kémet. Az egyikbe keverd 
el az olvasztott (épp csak langyos) ét-
csokit, 2 tk. édesítőt, 3 tk. vaníliakivo-
natot és 3 tk. rumaromát. 

A másikba pedig a fehér csoki for-
gácsait, 1 tk. édesítőt és 1 tk. vaníliaki-
vonatot. 

Ha a tészta kihűlt, vedd ki a formából, 
húzd le róla a sütőpapírt és vágd ketté. 

Az alsóra kend az étcsokis krémet, bo-
rítsd be a piskóta másik felével, arra 
pedig a fehércsokis massza kerüljön. 

Tedd a tortát a hűtőbe 1-2 órára, de 
akár egész éjszakára is. Tálaláskor dí-
szítsd étcsoki forgáccsal.

Tipp
Csokiforgácsot a legegyszerűbben éles 
zöldséghámozóval készíthetsz.

Mivel csak kis mennyiségű az olvasztandó 
csoki, elég, ha a forró vizet beleöntöd egy 
edénybe, arra rárakod a csokidarabokat 
tartalmazó tálat. Pár perc alatt meg is ol-
vad. Közben többször keverd át. Így nem 
készíted túl és biztosan nem ég meg.

TÁPÉRTÉK (1 SZELET)

12 szeletre osztva kb: kb. 8 CH / 275 Kcal.



SÜTEMÉNYEK

Cappuccino szelet
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Elkészítés
Melegítsd elő a sütőt 180 fokra, bélelj 
ki sütőpapírral egy kb. 32 x 22 cm-es 
tepsit. 

A tojássárgákat keverd habosra az 
édesítővel, add hozzá a hideg kávét, 
majd az olajat több részletben, folya-
matos kavarás mellett. Mehet bele  
a lisztben elkevert kakaó és sütőpor. 

A fehérjéket verd kemény habbá, 1-2 
kanálnyival lazítsd fel a masszát, a töb-
bit pedig óvatosan forgasd bele. 

Kb. 25-30 perc alatt süsd készre 
(tűpróba).

Keverd össze a tejszínt 400 ml vízzel 
és pár kanálnyival kavard csomómen-
tesre a pudingokat, majd öntsd hozzá  
a tejszínes vízhez és főzd meg. 

Habosítsd fel a vajat az édesítővel, a 
vaníliás cukorral és a vaníliakivonattal, 
add hozzá a kihűlt pudingot, alaposan 
dolgozd össze, majd a hideg kávét 2-3 
részre osztva keverd bele. 

Pár perc alatt kavard egyneművé. 
Kend a krémet a kihűlt tésztára, a te-
tejére szórj kakaót, vagy reszelj rá ét-
csokit.

Tipp
Még fokozhatod az ízélményt egy kis tej-
színhabbal.

Amíg a puding kihűl, többször keverd át, 
hogy ne bőrösödjön meg.

Hozzávalók
A PISKÓTÁHOZ:

• 6 tojás
• 90 g barna rizsliszt
• 30 g negyedannyi
• 20 g cm. kakaó
• 100 ml étolaj
• 20 ml presszókávé
• fél csomag sütőpor

A KRÉMHEZ:
• 200 g vaj/margarin
• 200 ml cukormentes habtejszín
• 30 g negyedannyi édesítő
• 40 ml presszókávé
• 2 csg. tejszínes puding
• 2 tk. vaníliakivonat (vagy aroma)
• 1 csomag cukormentes vaníliáscukor

A TETEJÉRE:
• cm. kakaó, vagy cm. reszelt étcsoki

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

CUKORBETEGEKNEK
A süti gyors CH-t is tartalmaz, így elsősorban ebédhez, vagy uzsonnára javasolt.

TÁPÉRTÉK (1 ADAG)

20 szeletre osztva a tápérték 1 adagban kb. 4 CH/160 Kcal.



ÉDESSÉGEK

Forró csoki
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Elkészítés
Forrald fel a tejszínt 400 ml vízzel. 

Vedd le a tűzről, keverd bele a kakaót, 
az édesítőt és a vaníliakivonatot. 

Mehet bele a darabokra tört étcsoki és 
a rumaroma is. 

Ha a csoki elolvadt, töltsd poharakba 
a forró italt, a tetejére pedig szórj egy 
kevés reszelt étcsokit. 

Aztán már fogyaszthatod is.

Tipp
Ha fokozni szeretnéd az élményt egy  
kevés tejszínhabot is tehetsz a tetejére.

Rumaroma helyett pár csipet őrölt fahéjjal 
is ízesítheted.

Hozzávalók
• 200 ml cukormentes habtejszín
• 40 g étcsoki (85 %-os)
• 20 g cukormentes kakaó (2 evőkanál)
• 2-3 teáskanál édesítő
• 2 teáskanál vaníliakivonat/aroma
• 2 teáskanál rumaroma
• tetejére pár csipet reszelt étcsoki

1.
2.

3.

4.

5.

CUKORBETEGEKNEK
Lassú ch-t tartalmaz.

TÁPÉRTÉK (1 ADAG)

3 felé osztva 1 adag tápértéke: kb. 3 CH / 300 Kcal.



ÉDESSÉGEK

Tripla csokis pohárkrém
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Elkészítés
A tejszínt tedd a fagyasztóba legalább 
fél órára. 

Először kis fokozaton, majd egyre erő-
sebben verd fel. Közben vízgőz felett 
olvaszd fel az étcsokit. 

Amikor a tejszín jó kemény, add hozzá 
a ricottát és 2 tk. édesítőt. Oszd el há-
rom egyenlő részre. 

Az egyikbe tegyél 2-3 tk. étcsokit,  
1 kk. édesítőt és 3 tk. vaníliakivonatot. 

A másikba a maradék étcsokit, 1 tk.  
negyedannyit és 2 tk. rumaromát. 

A harmadikba pedig a fehér csoki for-
gácsait.

A pohár aljára kerüljön a sötét massza, 
arra a világos, majd a fehér. 

Rakd a hűtőbe 1-2 órára. Tálaláskor  
díszítsd étcsoki forgáccsal.

Tipp
A csokis rétegek közé némi csokiforgács 
is kerülhet, vagy morzsolhatsz bele cukor-
mentes kekszet.

Csokiforgácsot a legegyszerűbben éles 
zöldséghámozóval készíthetsz.

Mivel csak kis mennyiségű az olvasztan-
dó csoki, elég, ha a forró vizet beleöntöd 
egy edénybe, arra rárakod a csokidarabo-
kat tartalmazó tálat. Pár perc alatt meg is 
olvad. Közben többször keverd meg, így 
nem készíted túl és biztosan nem ég meg.

Hozzávalók
• 250 g Szarvasi ricotta
• 200 ml cukormentes habtejszín
• 50 g étcsoki (85%-os) + a díszítéshez
• 15 g cukormentes fehércsoki
• negyedannyi édesítő
• 3 teáskanál vaníliakivonat, vagy aroma
• 2 teáskanál rumaroma

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

CUKORBETEGEKNEK
Mivel gyors CH-t is tartalmaz, így elsősorban ebédhez, vagy uzsonnára javasolt.

TÁPÉRTÉK (1 ADAG)

3 felé osztva: kb. 7 CH / 430 Kcal
4 felé osztva: kb. 5,5 CH / 330 Kcal



ÉDESSÉGEK

Áfonyás-fehércsokis pohárkrém
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Elkészítés
A tejszínt minimum fél órára tedd  
a fagyasztóba, majd verd fel, először 
kis fokozaton, aztán egyre erősebben. 

Add hozzá a ricottát, az édesítőt, a va-
níliakivonatot, a citrom reszelt héját és 
a levét is. 

Oszd ketté a krémet, az egyikbe ke-
verd bele a fagyasztott áfonya felét,  
a másikba pedig a fehércsoki forgá-
csokat. 

Törd kisebb darabokra a kekszet, ez 
kerüljön az üveg, vagy a pohár aljára, 
mehet rá az áfonyás krém, arra a fa-
gyasztott áfonya, aztán a fehércsokis 
krém. 

A tetejét díszítsd friss áfonyával. 

Rakd a hűtőbe fél órára, hogy az ízek 
kicsit összeérjenek és már fogyasztha-
tod is.

Tipp
Ha ropogósan szereted a kekszet, akkor fo-
gyasztás előtt max. 1-2 órával állítsd össze, 
különben a keksz elázhat. Vagy készítsd 
elő a krémeket és akkor rétegezd, mielőtt 
az asztalra kerül.

Készítheted naranccsal, áfonyával, körté-
vel, vagy más gyümölcs is jó választás eh-
hez az alapkrémhez.

Ha nincs friss áfonya, akkor használj csak 
fagyasztottat, ilyenkor kevesebb édesítő is 
elég lehet.

Hozzávalók
• 250 g Szarvai ricotta
• 200 ml cukormentes habtejszín
• 125 g friss áfonya
• 100 g gyorsfagyasztott áfonya
• 20 g cukormentes fehércsoki
• 10 g negyedannyi édesítő
• 8 db Gullon cukormentes rostdús  
 keksz
• 2 kávéskanál vaníliakivonat/aroma
• 1 citrom (kezeletlen) héja és leve

1.

2.

3.

4.

5.

6.

CUKORBETEGEKNEK
Mivel gyors CH-t is tartalmaz, így elsősorban ebédhez, vagy uzsonnára javasolt.

TÁPÉRTÉK (1 ADAG)

4 részre osztva: kb. 18 CH / 360 Kcal



ÉDESSÉGEK

Álom pohárkrém eperrel
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Elkészítés
A habtejszínt tedd a fagyasztóba 30 
percre, közben pedig készítsd elő  
a többi hozzávalót. 

A poharak aljába tegyél 2-2 kekszet 
nagyobb darabokra törve, majd az 
eper felét szeletekre vágva. 

A többi epret ízlés szerint vágd félbe, 
vagy nagyobb darabokra, ezek kerül-
nek a pohár tetejére. 

Reszeld le a citrom héját, facsard ki  
a levét.

A habtejszínt először kis fokozaton, 
majd egyre erősebben kezd el felverni. 

Amikor már „redőződni kezd”, add 
hozzá az édesítőt, majd a tejfölt, a va-
nília aromát, a citrom levét és héját, 
végül pedig a zselatin fixet. 

Oszd el a krémet a poharakban és  
díszítsd az eperdarabokkal. 

Tedd a hűtőbe 1-2 órára, de ha nem  
bírod ki, azonnal is fogyaszthatod. 

Tipp
Mivel sajnos friss eper nem igazán kapha-
tó a karácsonyi időszakban, ezért bátran 
készítsd el bármilyen más, általad kedvelt 
gyümölccsel: barack, narancs, füge, mál-
na, áfonya stb.

Ha mindenképpen eperrel szeretnéd el-
készíteni, de csak fagyasztott formában 
találsz, akkor időben olvaszd ki és hagyd 
teljesen felengedni. 

Hogy igazán karácsonyi hangulata legyen, 
tehetsz fahéjat is a krémbe.

Hozzávalók (4 adag)
• 200 ml cukormentes habtejszín 
• 200 g tejföl (12%-os)
• 10 g negyedannyi édesítő
• 1 kávéskanál vanília aroma
• 1 citrom (kezeletlen)
• 1 csomag zselatin fix
• 400 g eper
• 8 db Gullon Tradizionale zabpelyhes,  
 cukormentes keksz (élelmi rostban  
 gazdag)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

CUKORBETEGEKNEK
A gyümölcs nem csak számolós, de gyors CH is!

TÁPÉRTÉK (1 ADAG)

kb. 22 CH/360 Kcal (eper tisztítva mérve)

7.

8.
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Bevásárló lista
BOLT:

BOLT:

BOLT:

BOLT:
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Karácsonyi menü

december 24.

REGGELI

EBÉD

VACSORA

TOVÁBBI ÉTKEZÉSEK, DESSZERTEK
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Karácsonyi menü

december 25.

REGGELI

EBÉD

VACSORA

TOVÁBBI ÉTKEZÉSEK, DESSZERTEK
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Karácsonyi menü

december 26.

REGGELI

EBÉD

VACSORA

TOVÁBBI ÉTKEZÉSEK, DESSZERTEK
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Boldog Karácsonyt Kívánok!

SAMUNÉ GYŐRVÁRI CSILLA

WWW.CUKORMENTESELET.HU
HELLO@CUKORMENTESELET.HU

Köszönöm, hogy letöltötted az ünnepi receptgyűjteményem!  
Remélem, jó pár édesség és sütemény felkerül  

a karácsonyi asztalra.

További cukormentes receptekért látogass el  
a www.cukormenteselet.hu-ra!

Ha valamelyik receptet elkészíted, nagyon örülnék neki, ha meg-
mutatnád a végeredményt. Ha van kedved tölts fel róla fotót 

Facebookra, vagy Instagramra és jelölj meg rajta! 

Kellemes készülődést!

http://www.cukormentesélet.hu 
mailto:hello%40cukormenteselet.hu?subject=
http://www.cukormenteselet.hu
https://www.instagram.com/cukormenteselet/
https://www.facebook.com/cukormenteselethu
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