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Ez az ünnepi étkezések, finomságok
és a családdal együtt töltött idő napjai.

Egyre többen kényszerülnek speciális étrendre, ami nem jelenthet
megfosztást a finomságoktól. Számos egyszerű és kreatív módja van
annak, hogy nyugodtan élvezhessük a nassolni valókat ilyenkor. Ezt az
ünnepi csemegék kalauzt azért hoztam létre, hogy megosszam veled a
családom kedvenceit. Gluténmentes vagy teljesen gabonamentes
desszertek, hogy megfeleljenek a SIBO, IBS, Paleo, SCD (speciális
szénhidrát diéta) vagy GAPS diétán élők igényeinek is, kis
módosításokkal, ha szükséges az egyéni állapotnak megfelelően..

Számos hagyományos ünnepi finomság tele van cukorral, amitől szinte
cukorsokkot kap az egész vendégsereg. Az is dilemmát okozhat, hogy
számos mesterséges vagy cukor-alkohol édesítőszer nem kedvez a
bélflórának. Éppen ezért próbáltam az egyensúlyt megtalálni.  Ezeket a
recepteket úgy készítettem, hogy jó ízűek legyenek kicsiknek és nagyok
egyaránt, de kevesebb cukrot tartalmazzon. Igaz, némely receptben van
valamennyi, de a cukortartalmat mindig igyekszem csökkenteni, ahol
lehetséges. Főleg a  csokoládé bevonatoknál… használhatsz még
sötétebb csokit is, hogy még jobban csökkentsd a cukrot. De
lecserélheted steviara, eritritre vagy glicinre is.
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~ Zsolnai Zita
Életmód és táplálkozási tanácsadó



Glutén-, tej-, tojás-, cukormentes

340 g étcsokoládé chips vagy táblás
227 g kókusztej
1 tk. vanilía kivonat
Csipet só

Hozzávalók:

Csokis-kókuszos fudge

Elkészítés:

15x20 cm vagy 20x20 cm sütőformát bélelj ki sütőpapírral .
Egy lábasban melegítsd fel a  kókusztejet közepes hőmérsékleten, add
hozzá a csokireszeléket, vaníliát, és a sót, majd folyamatosan keverd kézi
habverővel, lassan melegítve, ügyelve arra, hogy ne forrjon fel illetve le ne
égjen. Vedd le a tűzről, amikor forrni kezd.
Öntsük a fudge keveréket a tepsibe,  hagyd hűlni és utána tedd a 
 hűtőszekrénybe. 2 óra elteltével, miután megdermedt, vágd fel kis
kockákra.
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Glutén-, tej-, tojásmentes

A mézes kalácsnak nagy tradíciója van Magyarországon, a
gyerekeknek is nagy kedvence. Sajnos sokan nem csak a glutén
tartalmú lisztekre érzékenyek, de a mézre is. Ez a gyömbéres süti,
nagyszerű helyettesítője lehet a mézet a bélflórára kedvező hatású
melasz pótolja. Remélem, hogy ugyan olyan finomnak  találod majd, 
 mint a hagyományos gluténnel és tejtermékekkel készülteket. 

'Mézeskalács'
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3/4 bögre (1 bögre 240 ml)
kókuszolaj
1/4 bögre melasz
1 bögre nádcukor
3 csésze gluténmentes
lisztkeverék*
1 tk. xantángumi
1 tk. só
1 ek. sütőpor

Hozzávalók:

2 tk. őrölt gyömbér
1/4 tk. őrölt szegfűszeg
1/2 tk. őrölt fahéj
1/8 tk. őrölt szerecsendió
1/2bögre víz
Rizsliszt a nyújtáshoz

https://egeszsegbolt.hu/elelmiszer-alapanyagok/edesitok-cukrok-szirupok/lyles-black-nadmelasz-2988.html?gclid=Cj0KCQiA-JacBhC0ARIsAIxybyPACLyflFPcbr9GVRta40hc6Q7PXwkKzW6S2ddC81TYedSnqFnYBoIaArbYEALw_wcB


'Mézeskalács'

6 bögre rizsliszt
2 bögre burgonyakeményítő
1 bögre tápióka keményítő
Keverjük össze egy nagy tálban

*Gluténmentes lisztkeverék:
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Elkészítés:

Keverd habosra a kókuszolajat és cukrot (én konyhai robotgépet
használtam), majd add hozzá a melaszt is. A száraz hozzávalókat külön
tálba keverd össze.. A  kókuszos masszához add hozzá a lisztes keveréket
felváltva vízzel (nem kellett az egész víz, csak annyit, amíg a tészta nem
kezdett elválni az edény oldaláról). Ha mindent hozzáadtunk, alaposan
gyúrd össze. Lágynak és ragacsosnak kell lennie. Legalább egy órára tedd
be a hűtőbe . Rizsliszt segítségével a tésztát sütőpapíron körülbelül  0.5 cm
vastagra nyújtsd. Tetszés szerinti formákkal szaggasd ki és kb. 170-180°C
sütőben, mérettől függően 8-20 percig süsd. A sütiknek éppen csak meg
kell pirulniuk. A ropogósan szereted süsd tovább. Kicsit hagyd hűlni a
lapon, mielőtt kivesszed  rácsra. Tárold légmentesen záródó edényekben.
Ezt a tésztát mézeskalács házikó darabok készítésére is használhatod.

1 csésze porcukor
1/4 bögre víz vagy növényi 'tej'

Díszítéshez:



Glutén-, tejmentes

Ez a recept egy sütőtökös pite. A masszát külön  tészta nélkül sütöttem
(SCD/GAPS, Paleo esetén), de a diétádhoz illeszkedő tésztát is adhatsz
hozzá. Az alacsony oxalát étrend esetében, kerüld a magas oxalát
tartalmú fűszereket, például az őrölt fahéjat és gyömbért, helyettük
fontold meg fahéj kivonat port és gyömbér gyökér kivonat port.
Alacsony FODMAP esetén használj  juharszirupot méz helyett.

Sütőtök torta
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2 bögre  (1 bögre 240 ml)
főtt/sült sütőtök, meghámozva
1/2 bögre  bio méz (vagy 2/3 - 
 3/4 bögre édesítőszer, pl.  eritrit
vagy juharszirup)
1 ek. olvasztott ghí (vagy
kókuszvaj)
1/2 bögre kókusztej

Hozzávalók:

2 tk. őrölt fahéj
1/2 tk. őrölt szerecsendió
1/4 tk. őrölt szegfűszeg
1/4 tk. őrölt gyömbér
1 tk. vanília kivonat
2 bio/házi tojás

https://vitaminshop.hu/egyeb-termekek/swanson-cinnamon-extract-90-kap-q15045?gtin=087614141145&gclid=Cj0KCQiAm5ycBhCXARIsAPldzoV0z_i081RbQmPrA0Fsa3EArCykAVvk7mdUPd3SM452664MYo0YikAaArCMEALw_wcB
https://hu.vitamin360.com/gyomber-gyoker-kivonat-250-mg-ginger-root-extract-250-mg-90-kapszula?gclid=Cj0KCQiAm5ycBhCXARIsAPldzoXdUsV8_Z8OoQCLzpm-NSIX_pf6v9zEOLUBmYytRY0Y8Fq19J_1Il4aAs5JEALw_wcB


Sütőtök torta
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Elkészítés:

Melegítsd elő a sütőt 175-180°C. Tedd bele a  főtt sült/főtt tököt konyhai
késes robotgépbe, adj hozzá minden hozzávalót, vagy keverd össze
elektromos habverővel teljesen simára. Kenj ki zsiradékkal  egy piteformát
(kb. 20 cm átmérőjűt).  Simítsd bele a  masszát.  45-50 percig süsd vagy
tűpróbáig.  Készíthetsz hozzá gluténmentes  omlós tésztát és az teríted
bele a sütőforma aljába, majd abba simítod bele a masszát. Ekkor a
hőmérséklet és a sütési idő kissé változhat. 

Tetejét kókusztejszínből édesítőszerből és ha szereted vanília kivonattal
ízesített habbal díszítheted.



Gluténmentes,  cukormentes és  tejmentes is elkészíthető

Könnyű, mint egy finom puding, viszont tejre  (vajat lecserélheted más
zsiradékra) sincs szükség hozzá.  Rum és  karamell ...hmm..

Karamellizált körte 'tejsodó'
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2 ek. bio vaj
2 ek. xilit/eritrit/glicin
1/4 tk. őrölt kardamom
2 közepes körte
3 nagy bio/házi tojás (egészben)

Hozzávalók:

2 nagy  bio tojássárgája
2 bögre kókuszkrém
1/8 bögre cukormentes
juharszirup
30 ml rum
1 tk. vanília kivonat

https://kapszulacenter.hu/zero-syrup-2


Karamellizált körte 'tejsodó'

©Zsolnai Zita • Wellness a bélflórádnak

Elkészítés:

Melegítsd elő a sütőt 190°C. 
Olvaszd fel a vajat, az édesítőt és a kardamomot egy nagy serpenyőben
közepesen magas hőmérsékleten. Szeld fel a körtéket  1-1.5 cm 
 szeletekre. Ha a vaj felolvadt, add hozzá a körtét, és  mindkét oldalukon
kb. 4-4 percig karamellizáld. Vedd le a tűzről, és helyezd egy tálba vagy 3-4
hőálló tálkába. Körülbelül 2 evőkanál mártást tegyél félre, és a maradékot
öntsd a körtére (a serpenyőben hagyd a maradékot, és tedd félre). 
Egy kisebb tálban keverd össze a tojásokat, az extra tojássárgákat, a
kókuszkrémet, 1 ek. a vajas mártásból, a rumot és a vaníliát. Öntsd a
keveréket a körtékre, és süsd 15-20 percig, amíg aranybarna és a puding
állagúra sűrűsödik.
Ekkor vedd ki a sütőből és hagyd kicsit hűlni. 
Egy konyhai ecsettel kend meg a tetejüket a maradék vajas mártással. 



Gluténmentes,  cukormentes és  tejmentes is elkészíthető

Jobban szereted a krémes, piskóta tésztával készült desszerteket? Akkor
ez neked való lesz..

Ananász-mangó torta
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1/2 ananász*
1/2 bögre (1 bögre 240 ml)
szeletelt mangó*
1 bögre teljes kiőrlésű
mandulaliszt (darált mandula
olcsóbb)
1 tk sütőpor
 Csipet só

cukormentes befőttet is
használhatsz, ekkor csöpögtesd
le a levét.

Hozzávalók:

6 nagy bio tojás 
2 tk. eredeti mandula kivonat
1/4 bögre vaj vagy kókuszzsír
1/2 bögre kókuszkrém
13 evőkanál xilit/eritrit/ vagy
ennek megfelelő glicin



Ananász- mangó torta
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Elkészítés:

1.Melegítse elő a sütőt kb. 180°C. Bélelj ki két 20cm átmérőjű kerek
tortaformát sütőpapírral, zsírozd ki és szórd meg mandulaliszttel az oldalát.
2. Az ananászt  és a mangót hámozd meg és az egészet kockázd fel.
3. Egy közepes tálban keverd össze a mandulalisztet, sütőport és a sót.
Válaszd szét a tojássárgáját a fehérjétől. A sárgáját tedd félre.
4. Egy nagyobb tálban egy mixerrel közepes sebességen verd habosra a
fehérjét. Adagolva adj hozzá 12 evőkanálnyit az édesítőből és dolgozd
tovább, amíg kemény hab nem lesz.
5. Egy kisebb tálban dolgozd jól el a mixerrel a sárgáját, a
mandulakivonatot és az olvasztott vajat. Lassan öntsd a keveréket a felvert
tojásfehérjébe, és óvatosan fakanállal/spatulával keverd össze, amíg
egynemű masszát kapsz.
6. Három adagban, fakanál/spatula segítségével óvatosan add hozzá a
száraz hozzávalókat a tojásfehérjés  keverékhez.
7. Oszd el a tésztát előkészített formákba és simítsd el.
8. Süsd addig, amíg a közepébe szúrt fogpiszkáló tisztán ki nem jön,
körülbelül 20 perc.
9. Rácsra téve hagyd hűlni 5 percig, majd fordítsuk ki a formából, és hagyd
teljesen kihűlni.



Ananász- mangó torta
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Elkészítés:

10.Összeállítás: Egy kis tálban, közepes fokozaton elektromos habverővel
verd fel a kókusztejszínt 1 evőkanál eritrittel (vagy amit használtál), amíg
szép habos, bodros lesz a krém, kb. 3 perc.
11. Helyezd  az egyik  tésztát egy tortatálra, kend meg a kókuszkrém
felével, és rakd körbe kockára vágott ananász és mangódarabokkal.
12. Tedd rá a második réteg tésztát. A tetejét kend meg a maradék
krémmel, és a tetejét az maradék ananásszal és mangóval  díszítsd.
13.Tedd hűtőbe pár órára, majd vágd 8-10 szeletre.



Gluténmentes,  cukor-, és tejmentes

Inkább valami sósat ennél? Az édes ízvilág nem a kedvenced? Ez a
ropogós falat neked szól, ami jól jöhet a karácsonyi vagy szilveszteri
összejövetelen vagy filmnézős, összebújós estén is.

Sütőtök - bacon falatok
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3-4 csík szalonna
1/2 bögre ( 1 bögre 240 ml)
plusz 2 teáskanál kókuszliszt
3/4 tk. szódabikarbóna
1/4 tk. só
½ bögre eritrit/glicin

Hozzávalók:

1 evőkanál bio almaecet
1/2 bögre sütőtök püré
3 nagy bio tojás
1/4  bögre finomra vágott
metélőhagyma vagy újhagyma
zöld része



Sütőtök-bacon falatok
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Elkészítés:

1. Melegítsd elő a sütőt 180°C, és bélelj ki egy nagy tepsit sütőpapírral.
2. Melegíts fel  egy serpenyőt közepes lángon, és süsd ropogósra a
szalonnát. A bacont vedd ki, és papírtörlőn hagyd kihűlni. Amikor kihűlt,
törd vagy vágd apró darabokra. A szalonnazsírt egy mércés edénybe
öntsd át.
3. Egy nagyobb tálban keverd össze a kókuszlisztet, a szódabikarbónát, az
édesítőt és a sót.
4. Egy másik tálban keverd jól össze a zsírt, az ecetet, a sütőtök pürét és a
tojásokat. Ezt a folyékony keveréket öntsd a lisztes keverékhez, és keverd
simára.
5. A bacon- és metélőhagyma darabokat add a masszához
6.  A mércés edényből 1/4 adagokkal, vagy kanállal/fagylaltos kanállal,
esetleg kicsi merőkanállal tegyél tésztahalmokat a tepsire. Körülbelül 5 cm
távolságra helyezd el őket egymástól. Szükség szerint simíts és formázz
rajtuk.
7. Süsd kb.18-20 percig, vagy amíg a szélei aranybarnák nem lesznek. Az
idő sütönként (elektromos vagy gáz) és a keksz vastagságától függően
változhat.
8. Hagyd a kekszeket legalább 5 percig hűlni a tepsiben, mielőtt kivennéd
belőle. A keksz forrón törékeny lesz.
9. Nagyságtól függően 6-8 db készül ekkora mennyiségből. Légmentesen
záródó dobozban, hűtőben egy napig tárolható. Ezt követően kezdenek
kiszáradni.



Békés, áldott Karácsonyt,

és boldog

Új Évet kívánok szeretettel!

www.zsolnaizita.hu


