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Az IZGALMASAN MENTES magazin
története
Köszönöm, hogy letöltötted az Izgalmasan mentes
magazinom téli/karácsonyi kiadását.
Ez a téli receptekből álló magazin egyben a harmadik
száma a szezonálisan megjelenő magazinom történetében.
Ebben a téli/karácsonyi magazinban az ünnepi
készülődéshez találsz süteményeket, amikkel meglepheted
a szeretteidet, ha fontos számukra a mentes táplálkozás
valamelyik formája vagy szívesen megismerkednétek
izgalmas alapanyagokkal készített finomságokkal.
Fotográfus és mozgókép-, animációkészítőként nagy hangsúlyt fektetek a fotók, illetve a
videók hangulatának megkomponálására is. Szeretem megörökíteni a recepteket egy új
kreált világban, amiben nem csak a receptek átadása a cél, hanem a harmónia, esztétika
megjelenítése és közvetítése.
Ebben a szezonálisan megjelenő receptes magazinban izgalmas alapanyagokkal készült
ételeket szeretnék bemutatni Nektek, amiknek fő koncepciója a mentes táplálkozásra épül.
A mentes receptek tervezésénél, a különféle izgalmas alapanyagok kiválasztásánál, az
ételek megalkotásánál és azok megörökítésekor is törekszem a harmóniára.
A különféle lisztek, természetes édesítőszerek,
gyümölcsök, zöldségek, növényi alapanyagok sokoldalú
felhasználásával készülnek a magazinban található
szépen megkomponálható ételek.
Nem csak az alapanyagok teszik izgalmassá ezeket a
mentes recepteket, hiszen küllemükben, ízeikben és
állagukban is igazán nagyszerű ételek készülhetnek,
amiket a mentes diétánkba is beilleszthetünk, de a
változatos étkezés kialakításához is hozzájárulhatnak.
Remélem találsz Neked tetsző recepteket, amiket szívesen
elkészítesz magadnak és szeretteidnek is.
Találkozzunk legközelebb, a 2022-es tavaszi Izgalmasan
mentes magazinban.
Meghitt, szeretettel teli karácsonyi időszakot kívánok,
goodafterfood Orsi
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vegán, gluténmentes
DATOLYASZILVÁS
DIÓS PITE

Hozzávalók

22 cm-es piteformához
pitetésztához:
80 g barna rizsliszt
50 g tápióka keményítő
50 g mandulaliszt
3 ek kókuszvirág cukor
120 g margarin
3 ek hideg víz

Elkészítés

töltelékhez:
130 g tört dió
2 ek tápióka keményítő
1 tk szódabikarbóna
60 g kókuszvirág cukor
1 tk vanília aroma
80 g olvasztott margarin

tetejére:
datolyaszilva szeletek

A pitetésztához a száraz alapanyagokat összekeverjük, majd elmorzsoljuk a
margarint benne. Vízzel összedolgozzuk egy tésztagombóccá.
Fóliába csomagoljuk és hűtőbe tesszük legalább 20 percre.
Előmelegítjük a sütőt 180°C-ra.
A hűtőből kivéve nedves kézzel egy kivajazott
piteformába nyomkodjuk a tésztát. Egy sütőpapírral letakarjuk, száraz rizst öntünk bele és
„vakon” sütjük 10 percig, majd levesszük róla a
sütőpapírt és további 5 percig sütjük.
A töltelékhez a hozzávalókat összekeverjük és a
pitetésztára kanalazzuk. Datolyaszilva szeletekkel
díszítjük. 20 perc alatt készre sütjük.
A formában hagyjuk kihűlni, utána szeletelhető.
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vegán, cukormentes
MÁKOS
BEJGLI

Hozzávalók

tésztához:
200 g világos tönkölyliszt
100 g olvasztott margarin
60 g növényi tej
csipet cukor
80 g eritrit
½ csomag porélesztő
csipet só
½ tk vanília aroma

Elkészítés

töltelékhez:
80 g darált mák
80 g eritrit
1 tk vanília aroma
½ tk fahéj
1 citrom héja
80 ml forró növényi tej

A tésztához összedolgozzuk a hozzávalókat, 4-5 percig dagasztjuk, majd
letakarva kelesztjük 1 órát.
A töltelékhez összekeverjük a hozzávalókat.
A megkelt tésztát a sütéshez szánt sütőpapíron
kinyújtjuk téglalap alakúra, egyenletesen eloszlatjuk rajta a tölteléket és két oldalról feltekerjük.
(Készíthetjük hagyományos 1 tekercses formában is
természetesen.) A sütőpapír segítségével átemeljük
a bejglit egy kenyérsütő formába vagy egy tepsire.
Letakarva kelesztjük 30 percig.
Előmelegítjük a sütőt 185°C-ra.
Növényi tejjel lekenjük és 25 perc alatt
aranybarnára sütjük.
A sütőformában hagyjuk kihűlni, majd szeletelhetjük. Porrá őrölt eritrittel leszórva tálaljuk.
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gluténmentes, tojásmentes, tejmentes
DIÓS
MÉZES KRÉMES

Hozzávalók

kb. 25*15 cm-es tepsihez
tésztához:
40 g darált dió
50 g mandulaliszt
100 g rizsliszt
100 g zabpehelyliszt
60 g tápióka
krémhez:
100 g margarin
keményítő
200 g növényi tej
1 tk szódabikarbóna
4 ek tápióka keményítő 100 g galagonya méz
80 g cukor
4 ek növényi tej
1 tk vanília aroma
30 g kókuszolaj
3 ek galagonya méz
70 g barna nádcukor

Elkészítés

csoki mázhoz:
40 g kakaópor
30 g porcukor
30 g margarin
30 g forró növényi tej

Előmelegítjük a sütőt 175°C-ra.
A tészta hozzávalóit összedolgozzuk, 3 egyenlő részre osztjuk. Egy kisebb tepsit
sütőpapírral kibélelünk, nedves kézzel ebbe nyomkodjuk bele egyenletes
felületűre a tésztát. 10-12 percig sütjük a tésztalapot. Megismételjük ugyanígy a
másik két tésztalappal is.
A krémhez egy kis lábasban felmelegítjük a hozzávalókat, kivéve a tápióka
keményítőt. Ha elkezd forrni, ½ dl növényi tejben csomómentesre keverjük a
keményítőt és hozzákeverjük. Néhány percig kevergetve főzzük, amíg be nem
sűrűsödik a krém, aztán kicsit lehűtjük.
A mézes krémes összeállításához a sütésre használt
sütőformát sütőpapírral kibéleljük és elkezdjük a
rétegezést. Először egy tésztalap, aztán a krém fele,
tésztalap, krém, tésztalap.
A csokimázhoz a puha margarint összekeverjük a
kakaóporral és porcukorral, majd hozzáöntjük a
forró növényi tejet és csomómentesre keverjük. A
sütemény tetejét megkenjük a csokoládés krémmel.
Legalább 6-8 órára hűtőbe tesszük.
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tejmentes
FŰSZERES
CHAI CUPCAKE

Hozzávalók

5 db muffinhoz

Elkészítés

tésztához:
2 tk chai teafű + 190 g
növényi tej 3 perc
200 g liszt
2 tk őrölt fahéj
½ tk őrölt gyömbér
½ tk őrölt szegfűszeg
1 tk sütőpor
½ tk szódabikarbóna
csipet só
120 g olvasztott margarin
65 g kókuszvirág cukor
50 g barnacukor
2 tojás
1 tk vanília aroma

krémhez:
220 g kókuszkrém
1 tk vanília aroma
1 tk őrölt fahéj
¼ tk őrölt gyömbér
¼ tk őrölt szegfűszeg
30 g porcukor

A muffinokhoz a chai teafüvet 3 percre forró növényi tejben áztatjuk.
Előmelegítjük a sütőt 175°C-ra.
Összekeverjük a száraz hozzávalókat, egy másik tálban pedig az olvasztott
margarint, cukrokat, tojást és vanília aromát kikeverjük. A szárazakhoz öntjük
a nedves keveréket, valamint a teával ízesített növényi tejet. Csomómentesre
keverjük a tésztát és kivajazott muffinformákba kanalazzuk a forma ¾-éig.
23-25 perc alatt aranybarnára sütjük.
Tűpróbával ellenőrizzük. A formában hagyjuk
kihűlni.
A krémhez a konzerves kókusztejet néhány
órával felhasználás előtt hűtőbe tesszük.
A tetején található kókuszkrémet kikanalazzuk,
hozzáadjuk a fűszereket, cukrot és habosra
kikeverjük. A kókuszkrémmel, őrölt fahéjjal és
csillagánizzsal díszíthetjük.
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tojásmentes, tejmentes
FŰSZERES
MÉZESKALÁCS

Hozzávalók

45 db mézeskalácshoz
300 g liszt
1 tk szódabikarbóna
5 g mézessütemény fűszerkeverék
90 g olvasztott margarin
100 g kókuszvirág cukor
70 g virágméz
30 g galagonya méz
30 g növényi tej

Elkészítés

A tésztához a hozzávalókat összedolgozzuk. Befóliázzuk és legalább 1 órára
hűtőbe tesszük. Legjobb, ha 1 éjszakára pihenni hagyjuk.
A hűtőből kivéve hagyjuk egy picit felmelegedni a tésztát.
Előmelegítjük a sütőt 175°C-ra.
A tésztát lisztezett felületen fél cm-esre kinyújtjuk és tetszőleges formákkal
kiszúrjuk.
Sütőpapírral bélelt tepsire rakosgatjuk.
8-10 perc alatt szép barnára sütjük.
Rácsra téve hagyjuk kihűlni a mézeskalácsokat.
Utána porcukorral, írókával díszíthetjük.
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vegán
DIÓS
BANÁNKUGLÓF

Hozzávalók

kuglófhoz:
280 g liszt
2 tk szódabikarbóna
csipet só
1 marék tört dió
90 g olvasztott kókuszolaj
100 g barna cukor
3 banán
1 tk vanília aroma
1 tk fahéj
½ citrom héja
50 g növényi tej

Elkészítés

krémhez:
20 g margarin
1 tk vanília aroma
45 g porcukor
tetejére:
dió

Előmelegítjük a sütőt 170°C-ra.
A kuglófhoz összekeverjük a lisztet, sót és szódabikarbónát, beleforgatjuk a
tört diót. Egy másik tálban villával összenyomjuk a banánokat, hozzáadjuk a
kókuszolajat, cukrot, vaníliát, fahéjat, citromhéjat és növényi tejet.
Alaposan összekeverjük, majd ráöntjük a lisztes
keverékre és csomómentesre keverjük a tésztát.
Egy vajazott sütőformába öntjük a tésztát és
40 perc alatt készre sütjük.
A formában hagyjuk kihűlni.
A krémhez a margarint megolvasztjuk és
kikeverjük a vaníliával és porcukorral.
A kihűlt kuglóf tetejére kanalazzuk.
Tört dióval díszítjük.
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vegán, élesztőmentes
MINI
PANETTONE

Hozzávalók

7 db süteményhez

Elkészítés

200 g liszt
2 tk szódabikarbóna
1 tk sütőpor
½ tk őrölt kurkuma
csipet fekete só
50 g nádcukor
1 tk vanília aroma
30 g aszalt vörösáfonya
15 g aszalt sárgabarack
15 g kandírozott gyömbér
csipet őrölt szegfűszeg
½ tk őrölt fahéj
1 narancs reszelt héja
55 g margarin
140 g növényi tej

Az aszalt gyümölcsöket felaprítjuk, majd összekeverjük a száraz hozzávalókkal.
Hozzáadjuk az olvasztott margarint és a növényi tejet, csomómentesre keverjük a tésztát.
Előmelegítjük a sütőt 180°C-ra.
Szilikonos sütőformába/kivajazott muffin tepsibe
kanalazzuk a tésztát a forma ¾-éig.
20-22 percig sütjük, tűpróbával ellenőrizzük.
Porcukorral leszórva tálaljuk.
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mindenmentes
DIÓS
HÓKIFLI

Hozzávalók
18 db hókiflihez
180 g rizsliszt
tetejére:
por eritrit
100 g darált dió
60 g xilit
200 g olvasztott margarin
1 tk vanília aroma

Elkészítés

Összekeverjük a hozzávalókat, a tésztagombócot befóliázzuk és hűtőbe
tesszük 1 órára.
Előmelegítjük a sütőt 175°C-ra.
A lehűtött tésztából egyforma darabokat lecsípünk, hosszúkásra sodorjuk
és kialakítjuk a kifli formát. Sütőpapírral bélelt tepsire rakosgatjuk a kifliket.
18-20 percig sütjük. 5 percig hagyjuk a tepsin kihűlni, akkor még
sérülékenyebbek, utána áttehetjük egy rácsra.
Porrá őrölt eritrittel leszórva tálaljuk.
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mindenmentes
NARANCSOS
TRÜFFEL

Hozzávalók

11-12 db trüffelhez
8 db datolya + forró víz
1 tk narancshéj
25 g kókuszolaj
95 g mandulaliszt
2 ek kakaópor
2 ek narancslé
35 g kókuszkrém
forgatáshoz:
kakaópor

Elkészítés

A datolyákat kimagozzuk, forró vízbe áztatjuk 15 percre, utána leszűrjük.
A hozzávalókat kézzel összedolgozzuk. A trüffel tésztát 20 percre hűtőbe
tesszük, azután nedves kézzel golyókat formázunk belőle és kakaóporba
forgatjuk. A kész trüffel golyókat fogyasztásig a hűtőbe tesszük.
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vegán
TELJES KIŐRLÉSŰ
PUSZEDLI

Hozzávalók

9-10 db puszedlihez
200 g teljes kiőrlésű búzaliszt
mázhoz:
100 g porcukor
12 ek porcukor
1 tk szódabikarbóna
4-5 ek citromlé
1 tk őrölt fahéj
½ tk őrölt gyömbér
¼ tk őrölt szerecsendió, szegfűszeg
60 g agavé szirup
100 g margarin

Elkészítés

A puszedlihez a hozzávalókat összedolgozzuk, 1 órára hűtőbe tesszük a
tésztát.
Előmelegítjük a sütőt 180°C-ra.
A tésztából egyenlő darabokat csípünk le, gombócokat görgetünk belőle a
tenyerünkben.
Sütőpapírral bélelt tepsire rakosgatjuk a
tésztagombócokat és kicsit lenyomkodjuk őket.
12-15 percig sütjük. Rácson hagyjuk kihűlni.
A mázhoz összekeverjük a hozzávalókat és belemártjuk a puszedliket.
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vegán, gluténmentes
FŰSZERES
PANFORTE

Hozzávalók

17 cm-es tortaformához

Elkészítés

50 g törökmogyoró
100 g mandula
70 g kesudió
80 g aszalt vörösáfonya
150 g étcsokoládé
2 ek kakaópor
25 g kókuszolaj
40 g agavé szirup
60 g barna cukor
30 g kókuszvirág cukor
1 tk őrölt fahéj
1 tk őrölt gyömbér
¼ tk őrölt szegfűszeg
csipet só
70 g mandulaliszt

A törökmogyorót és mandulát egy tepsibe tesszük és 180 fokon 10 perc alatt
megpirítjuk. A törökmogyoró héját ledörzsöljük. A magvakat és az aszalt
gyümölcsöket durvára vágjuk.
Az agavé szirupot, kókuszolajat, az étcsokoládét
és a cukrokat egy lábasban megolvasztjuk, majd
belekeverjük a magvakat, aszalt gyümölcsöket.
A száraz hozzávalókat összekeverjük és alaposan
belekeverjük a csokis-magvas keverékbe.
Sütőpapírral bélelt tortaformában elegyengetjük.
180°C-on 35 percig sütjük.
Még langyosan körbevágjuk a süteményt a forma
mentén és kivesszük hűlni.
Porcukorral leszórva, szeletelve tálaljuk.
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mindenmentes
ZSERBÓ
KOSÁRKÁK

Hozzávalók

6 db kosárkához
tésztához:
töltelékhez:
100 g darált dió
60 g rizsliszt
80 g sárgabarack lekvár
40 g darált dió
20 g xilit
70 g olvasztott margarin

Elkészítés

tetejére:
olvasztott étcsokoládé
dió

Előmelegítjük a sütőt 175°C-ra.
A tésztakosárkákhoz a hozzávalókat összedolgozzuk és kivajazott muffin
formába nyomkodjuk.
A töltelékhez a diót és lekvárt kikeverjük és belekanalazzuk a kosárkákba.
15 percig sütjük.
Tetejét olvasztott étcsokoládéval és dióval díszítjük.

Köszönöm,
hogy végiglapoztad
az Izgalmasan mentes
magazin téli számát is!

Találkozzunk
2022-ben is, a tavaszi Izgalmasan mentes
magazinban!

