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Főételek
Narancsos kacsacomb zöldségekkel - 4 adag - kb 570kcal/adag
• 4db kacsacomb
• 2 db alma
• 3 közepes db narancs
• 4 gerezd fokhagyma
• 2 közepes fej vöröshagyma • 1 dl alaplé
• 2 közepes fej lila hagyma
• só, bors, rozmaring
• 3 db sárgarépa
• 400g burgonya
• 1 kis db zeller
• 10g vaj
• pirított
gomba darabokra vágjuk. A narancsot gerezdekre
A zöldségeket és a gyümölcsöket megpucoljuk
és nagyobb
vagy karikára vágjuk a héjával együtt. A kacsa húsát megmossuk, és a nagyobb zsírdarabokat levágjuk
róla. Majd a húsok bőrös részét kockás alakban finoman bevagdossuk. Bőségesen sózzuk és
borsozzuk, majd fél órára berakjuk a hűtőbe pihenni. A levágott zsírdarabokat egy serpenyőben jól
kisütjük, majd ebben a zsírban a kacsacombokat elősütjük úgy, hogy a forró zsírba először a
bevagdosott bőrös felét tesszük bele. 1-1 percet sütjük mind a két oldalát, majd kitesszük egy tányérra. A
feldarabolt zöldségeket és az almát beleöntjük a tepsibe, majd a kisütött zsírt ráöntjük. A zöldségekre
rátesszük a rozmaring ágat, vagy megszórjuk a szárított rozmaringgal, és elrendezzük rajta a
kacsacombokat úgy, hogy a bőrös oldala először lefele legyen, majd rápakoljuk a narancsdarabokat. Ha
gerezdekre vágtuk, akkor a levét kicsit rányomkodhatjuk a húsra, így még finomabb lesz. Ráöntjük a
húsalaplevet (ez elhagyható). Lefedjük a tepsit, majd 160 fokra előmelegített sütőbe tesszük és óránként
10 fokot emelünk a hőmérsékleten addig, míg el nem érjük a 190 fokos hőmérsékletet. Félidőben
megfordítjuk a húsokat és meglocsoljuk saját zsírjával, majd mikor elértük a 180 fokot, akkor kitakarjuk a
tepsit és addig sütjük tovább, amíg a kacsa bőre szép ropogós nem lesz. A burgonyát megfőzzük sóval
és pici vajon átforgatjuk petrezselyemmel. Tálaláskor szedünk a comb mellé minden zöldségből és a főtt
petrezselymes burgonyából is.
Halászlé - 4 adag - kb 430kcal/adag
• 1000 g ponty (aprólék+ponty hús)
• 5 közepes fej vöröshagyma
• 1 db paprika
• 2 paradicsom
• só, bors, chili, pirospaprika, egyéb ízesítés
• kb. 1,5 l víz
• 1/2 ek olaj
A hagymát üvegesre dinszteljük az olajon. A megtisztított és besózott kisebb hal darabokat, aprólékot,
felaprított paradicsomot és paprikát a hagymához adjuk, majd felöntjük vízzel. Addig főzzük míg szét
nem fő a hal (kb. 40 perc). Mikor megfőtt a hal, levesszük a tűzről és lepasszírozzuk egy leves szűrőn,
majd visszaöntjük a lábosba. Ezután adunk még hozzá vizet és beletesszük a befejezéshez szánt egész
haldarabokat, sózzuk és ízesítjük (ízlés szerint pld: bors, pirospaprika, pirosarany, chili). Forrás után kb.
2 perccel már le kell venni a tűzről, hogy ne főjön szét a hal.
Lazac narancsos dresszinggel, répás burgonya fasírttal - 3 adag - kb
490kcal/adag
• 500g lazac
• 1db narancs
• 2ek olíva olaj
• 2db répa
• 300g burgonya

• 1db tojás
• só, bors, kapor
• 50g zabpehely

A lazacot megsütjük 2-3 perc/oldalán, miután fűszereztük sóval, borssal. Az olívaolaj feléhez egy
narancs levét kifacsarjuk. A répát és burgonyát lereszeljük, hozzáadunk egy felvert tojást, fűszereket és
zabpelyhet. Kis korongokat formázunk és az olaj másik felében megsütjük a fasírtokat. A narancsos
dresszinggel nyakon öntjük a lazacot.

Főételek
Töltött kelkáposzta - 4 adag - kb 450kcal/adag
• 1 fej kelkáposzta
• só, bors, kömény
• 500 g pulyka darált hús
• 100 g bulgur (vagy köles, hajdina)
• 1 kis fej vöröshagyma, 1 gerezd fokhagyma
• 1 db nagyobb tojás
• 3 konzerv paradicsom (turmixold le)
A darált húst összekeverjük az apróra vágott
vöröshagymával,
a zúzott fokhagymával, a tojással,
• pirított
gomba
bulgurral és a fűszerekkel. A kelkáposztát megmossuk és leveleire szedjük, majd megtöltjük a töltelékkel.
A maradék káposztát csíkokra vágjuk és a fazék aljára pakoljuk, majd jöhetnek rá a töltött
káposztalevelek. Az egészet felöntjük turmixolt paradicsommal (Ha nem lepi el, akkor vízzel pótoljuk a
hiányzó mennyiséget.) Ha úgy érezzük, hogy nem elég ízletes a káposzta leve akkor nyugodtan
fűszerezzük. Főzzük lassú tűzön, míg meg nem fő az egész.
Töltött fasírt párolt almás lila káposztával - 6 adag - kb 470kcal/adag
• 500 g pulyka darált hús
• mustár, só, bors
• 150g zabpehely
• 1 kis fej vöröshagyma, 3 gerezd fokhagyma
• 50g mozzarella sajt
• 1dl napraforgó olaj
• 2db alma
• 50g nádcukor / eritrit
• 1 közepes fej lila káposzta
• 300g burgonya
• 5db tojás
A darált pulykahúst, az apróra fölvágott vöröshagymát és fokhagymát, 1 evőkanál mustárt, őrölt borsot, 2
tojást, sót, darált zabpelyhet egy tálban jól összedolgozzuk. Majd egy sütőpapírra rárakjuk, és befedjük
egy másik sütőpapírral. Sodrófával nem túl vékonyra kinyújtjuk. A szélén kis részt hagyva rátesszük a
sajtszeleteket vagy reszelt sajt is lehet. 3 tojást megfőzünk. A főtt tojást a szélére rakjuk, és föltekerjük. A
két végét jól összenyomkodjuk, hogy ne folyjon ki a sajt. Sütőpapírral kibélelt formába helyezzük, egy
kevés olajjal meglocsoljuk. Azért, hogy ne repedjen meg az egyben sült fasírozott sütés alatt, vizes kézzel
jól megpaskoljuk, mielőtt elkezdjük sütni. Az almát és káposztát lereszeljük. Egy lábasba tesszük 1/2dl
olajon. Pirítjuk, megöntjük a cukorral vagy édesítővel. Felöntjük pici vízzel és megpároljuk. A burgonyát
megfőzzük, sózzuk.
Aszalt szilvával töltött baconös csirke párolt lilakáposztával és
burgonyapürével - 6 adag - kb 460kcal/adag
• 500g csirkemell
• 1 kis fej lila káposzta
• 200g aszalt szilva
• 40g nádcukor / eritrit
• 12 szelet bacon
• 2ek olaj
• 300g burgonya
• 5g vaj
• 1dl tej
Készítsük elő a csirkemell szeleteket oly módon, hogy tölteni lehessen. Vágjuk fel, klopfoljuk ki, ízlés
szerint sózzuk, borsozzuk. A csirkemellszelet egyik felére halmozzuk az aszalt szilva darabokat úgy, hogy
a hús másik felét rá tudjuk hajtani, majd bacon szeletekkel összetekerve rögzítsük. A hústekercseket
tegyük sütőtálba, kevés olajat öntsünk alá, alufóliával fedjük le. Tegyük 160 fokos sütőbe 20 percre, majd
a fóliát levéve végül süssük pirosra. A burgonyát sós vízben főzzük meg. Vajjal, tejjel készítsünk belőle
pürét. A káposztát kezdjük el pirítani kevés olajon, adjuk hozzá az édesítésre szánt hozzávalót és
pároljuk készre.

Desszertek & falatok
Mascarponés, málnás pohárkrém - 8 adag - kb 550kcal/adag
• 2 lap zselatin
• kevés mandula
• 250g málna (vagy eper vagy erdei gyümölcs) • 2dl kávé
• 500ml tejszín
• 250g mascarpone
• 60g nádcukor (barna cukor) / stevia / eritrit
• 12db babapiskóta
Vizezzünk be 8db poharat. Hideg vízben áztassuk
a zselatint. A málna felét egy szűrőn nyomjuk át,
• pirítottkigomba
tegyük félre a mag nélküli pépet. 350ml tejszínt verjünk habosra, adjuk hozzá a mascarponét, a vanília
aromát (vagy igazi vaníliát) és a cukrot. Nyomkodjuk ki a zselatint, majd 2 evőkanál forráspont előtti
vízben oldjuk fel. Ebből 2 teáskanálnyi mennyiséget tegyünk a málna püréhez, a többit pedig a
mascarpone krémhez. Főzzünk kávét, hagyjuk kihűlni. Törjük kisebb darabokra, majd áztassuk be a
babapiskótákat a kávéban. Ez elhagyható. Ha kávé nélkül szeretnéd, úgy kicsit ropogós marad a piskóta.
Akár csinálhatsz 4 pohár kávés, 4 pohár sima piskótás poharat is. Jöhet a rétegezés. Alulra kb 2cm krém,
arra málnapüré, és a málna egy része. Jöhetnek egymás mellé szorosan a babapiskóták. Erre jön ismét
krém, majd málnapüré és málna. Majd megint babapiskóta, megint krém és málna úgy, hogy a krém
fedje a süti tetejét. Kb 4-5 óra alatt hűtőben összedermed. Tálaláskor mandulát (vagy más magot)
szórjunk a tetejére. 1 adag - 1 pohár.
Fűszeres csokoládés pohárkrém - 6 adag - kb. 450kcal/adag
• 125ml tejszín
• 100g étcsokoládé (min 85%)
• 125ml tej
• díszítéshez fahéj, kókuszreszelék,
• fahéj
vagy pár szem bogyós gyümölcs
• 4 tojássárgája
• 50g nádcukor / barna cukor / stevia / eritrit
• 2 csík narancshéj
A tejszínt, tejet, narancshéjat és 2 kiskanál fahéjat egy lábasban forraljuk fel. Miután levettük a tűzhelyről,
30-35 percig hagyjuk kihűlni, így fogja a narancs és fahéj ízét magába szívni a tejes tejszín. Egy tálban
habverővel keverjük el a tojássárgáját és a cukrot. Az azóta kihűlt tejes, narancsos krémet tegyük vissza
újra a tűzhelyre és ismét forraljuk fel. Ha ez készen van, egy szűrőn át öntsük az egész krémet a
tojássárgájás habra. Akkor jó, ha a narancshéj nincs benne. Keverjük el alaposan. Tegyük a tejszín
forralásához használt lábasba az összekevert tojásos krémet és főzzük addig folyamatos kevergetés
közben, amíg besűrűsödik. Öntsük vissza a keverő tálba a felfőtt krémet, tegyük bele az apró kockákra
vágott étcsokit és hagyjuk felolvadni, ezt segítsük kevergetéssel. A krémünk elkészült, tegyük 6 pohárba.
Nagyjából 3-4 óra alatt tegyük félre pihentetni, hogy összeálljon. A tetejére szórjunk fahéjat, esetleg
kókuszreszeléket vagy pár szem bogyós gyümölcsöt. 1 adag - 1 pohár.
Mandulás, kókuszos és csokis trüffel - 20 adag - kb 200kcal/adag
• 400g min. 85%-os étcsoki
• 300ml tejszín
• 35g vaj
• 1tk. vanília kivonat
• kakaópor, kókuszreszelék, mandula
• só, bors, tetszőleges fűszerek
Vágjuk apróra a csokit és tegyük 1 tálba. A tejszínt tegyük egy serpenyőbe a vajjal együtt. Addig
melegítsük, míg a tejszín gyöngyözni kezd, a vaj felolvad. Ezután öntsük a felmelegített tejszínt a csokis
tálba és keverjük addig, míg krémet nem kapunk. 4 órán át pihentessük minimum, de akár egy éjszaka is
lehet. Egy kemény állagot kapunk pihentetés után. Forró vízbe mártott kanállal vagy dinnye vájóval
vágjunk ki golyókat (20db-ot). Saját ízlésünk és kedvünk szerint hempergessük meg a golyókat
kakaóporban vagy kókuszreszelékben vagy apró mandulában (készíthetünk mindhárom féléből is).

Desszertek & falatok
Leveles mini tortácskák - 40 db - kb 50kcal/db
• 300g teljes kiőrlésű leveles tészta (ha nincs más, sima is jó)
• 1 konzerv paradicsom (turmixold le)
• 20g parmezán
• 80g olivabogyó
• ízlés szerinti só, bors, zöldfűszer
• 40g koktélparadicsom
Melegítsük elő a sütőt kb 180 fokra. A tésztát
bélelt tepsire terítsük ki. Kenjük be a
• pirítottsütőpapírral
gomba
leturmixolt paradicsompürével. Szórjuk meg a sajttal és az apróra vágott olíva bogyóval és
koktélparadicsommal. Kb 25 percig süssük, míg ropogós lesz. Miután kicsit hűlt, de még nem hideg,
vágjuk 40 felé (pogácsa szaggatóval kerekre vagy simán késsel négyzet alakúra).
Kolbászos mini falatkák - 20 db - kb 120kcal/db
• Füstölt vagy házikolbász, kb 100g
• 300g teljes kiőrlésű leveles tészta (ha nincs más, sima is jó)
• 1db tojás
• ízlés szerinti só, bors
• friss petrezselyem

Melegítsük elő a sütőt kb 180 fokra. A kolbászt vágjuk apró darabokra, keverjük el friss petrezselyemmel,
mehet bele akár chilli is, illetve bármilyen más fűszer. A tésztát hajtsuk ki. A fűszerezett kolbászt terítsük
ki a tésztán, majd a tésztát hosszában hajtsuk félbe. Így ebből a tésztából összesen 2 rudat készíthetünk.
A tészta végeit vízzel tapasszuk össze. A tojást verjük fel és a két rúd tetejét kenjük meg vele. Vágjuk fel
10-10 darabra a két rudat, tegyük hűtőbe 15 percre. Sütőpapírral bélelt tepsire tegyük fel a kis falatkákat
és 25 perc alatt aranybarnára süssük meg.
Zserbó diétásan - 10 adag - kb 415kcal/adag
• 35dkg teljes kiőrlésű liszt
• 1dl tej
• 20dkg vaj
• 1db élesztő
• 15g darált dió
• 1 tábla étcsoki (min 70%)
• 15dkg eritrit
• csipet sütőpor
• 1db tojás
• cukormentes baracklekvár
• 1ek olaj
Keverjük össze a lisztet és a sütőport, majd morzsoljuk el benne a vajat. A tejben futtassuk fel az
élesztőt, és adjuk hozzá a lisztet, a tojást, édesítőt és egy evőkanál olajat. A tésztából készítsünk három
golyót, az elsőt nyújtsuk akkorára, mint a tepsi, tegyük bele, és kenjük meg a baracklekvárral, majd
szórjuk meg az édesítőszerrel összekevert dióval. Ezután tegyük rá a második, kinyújtott tésztalapot, és
ezt is kenjük meg lekvárral, majd szórjuk meg dióval. A harmadikkal fedjük be az egészet, majd egy órát
pihentessük. Ezután előmelegített sütőben süssük készre körülbelül fél óra alatt. Közben olvasszuk meg
a csokit, és vonjuk be vele a kész sütemény tetejét, majd pedig hagyjuk megkeményedni és kihűlni.
Mandarinos, magvas pohárdesszert - 8 adag - kb 280kcal/adag
• 250g mascarpone
• 100g diákcsemege magkeverék
• 150g tejszín
• 40g nádcukor / édesítő
• 4db közepes mandarin
• 1db citrom leves és héja
A mascarponét, a tejszínt és a nádcukrot verjük fel citromhéjjal és a citrom levével. A mandarint
gerezdekre szedjük, majd apróra vágjuk. A magvakat sodrófával apróra törjük. 8 db pohárba rétegezünk
mindent.

