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Édességes receptjeim íz-élménye nem lesz ismeretlen, hiszen a legtöbbjük tökéletesen beleillik a magyar kony-
ha világába. Viszont a receptek talán mégsem a legszokványosabbak abból a szempontból, hogy nem tartal-
maznak állati eredetű összetevőket, tehát csak növényi alapanyagokból állnak. Így a receptek egészségesek, 
könnyen emészthetőek, állatbaráti szempontoknak is megfelelnek, sőt, tej- vagy tojásérzékenyek is bátran fo-
gyaszthatják őket.  

A hozzávalók között ugyanakkor többször szerepel a tej és tejszín kifejezés. Ezeken alapesetben a növényi 
változatot értem: szója–, rizs– vagy mandulatejet, rizs– vagy zabtejszínt. Természetesen a receptekben ezek 
bármikor egy az egyben felcserélhetők hagyományos tejtermékekre. Minden ugyanúgy fog működni, ha még-
is azokat részesítené előnyben, vagy csak nem sikerült beszereznie a növényi változatot. 

Ugyanakkor érdemes kipróbálni a növényi tejeket, tejszíneket is, hiszen ezek mindegyike különféle előnyökkel 
bír. Kivétel nélkül könnyebben emészthetők, egészségesebbek, de van olyan is, ahol az ízharmónia érvénye-
sül jobban növényi hozzávalókkal. Mára már a többségükért nem kell feltétlenül bio boltokat sem felkeres-
nünk, hiszen ezek megtalálhatók az áruházláncok vagy drogériák üzleteiben is. 

Növényi és egyéb főzési alapanyagokról bővebb információt  itt talál: www.kertkonyha.hu 
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EXTRA BUKTA 

Hozzávalók nyolc darabhoz 
 250 g finomliszt 

 250 g durumliszt 

 200 ml tej  

 175 g mazsola 

 150 g kókuszolaj 

 2 púpozott ek. lenmagliszt 

 1 narancs és fél citrom reszelt héja 

 1 tk. só 

 1 cs. szárított élesztő 

 1 cs. vaníliás cukor  

 300 g lekvár 

 

Elkészítés 
Egy tálban jól keverjük el a száraz alapanyagokat: a liszteket, a lenmaglisztet, a narancs és 

citrom reszelt héját, a sót, a szárított élesztőt és a vaníliát.  Olvasszuk fel a kókuszolajat, 
és a tejjel együtt adjuk a lisztes keverékhez. 

Dagasztógéppel dolgozzuk simára, addig, amíg a tészta el nem válik az edény falától. Gyúr-
juk bele az előzőleg forró vízben megázott mazsolát is, majd takarjuk le, és hagyjuk más-
fél órát kelni.  

A megkelt tésztát lisztezett felületen nyújtsuk ki, és vágjuk nyolc egyenlő részre. Kanalaz-
zunk az egyik felébe egy evőkanálnyi lekvárt, és mint a könyvet; a másik fél ráhajtásával 
zárjuk össze a süteményt. Nyomkodjuk össze a szélét, és úgy fordítsuk, hogy az illesztés 
alulra essen.  

A tetejét kenjük meg tejjel, 20 percig süssük 200 fokon, előmelegített sütőben. 

Elkészítési idő:  30 perc + kelesztés 
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ÍZISZ POHARAS KRÉME 

Hozzávalók 
 500 ml tej 

 45 g étkezési keményítő 

 fél narancs leve és héja 

 5 kardamom mag 

 1 mk. szerecsendió 

 5 ek. cukor  

 1 ek. limoncello (citromlikőr) 

 

Elkészítés 
Egy kevés tejben keverjük el a keményítőt, így öntsük a többihez. Adjunk hozzá 2 dl vizet, a 

cukrot, reszeljük bele a narancs héját, a szerecsendiót és a bevágott kardamom magokat 
is. 

Forraljuk fel, majd lassú tűzön, állandó kevergetés mellett 10 percig főzzük tovább. 

Csavarjuk bele a narancslevet és keverjük hozzá a limoncellót is. 

Töltsük poharakba, és tálaláskor díszítsük narancsszeletekkel. 

 

Elkészítési idő: 15 perc 
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RIZSTORTA NYERS MÁLNAZSELÉVEL 

Hozzávalók egy 18 cm átmérőjű  tortához 
A piskóta: 

 100 g liszt 
 50 g cukor 
 30 ml olaj 
 1 tk. citromlé 
 2 g sütőpor 
 1 tk. kakaópor 
 1 csipet szódabikarbóna 

A rizskrém: 

 fél l tej 
 100 g rizs 
 50 g keményítő 
 30 g cukor  
 1 citrom héja és leve 
 1 cs. vaníliás cukor 
 1 csipet só 

A málnazselé: 

 25 g málna  
 2 tk. porcukor 
 3 tk. útifűmaghéj 

Elkészítés 
A piskóta száraz alapanyagait keverjük jól el. Ezután adjuk hozzá az olajat és 70 ml vizet. Hab-

verővel verjük 1-2 percet. 

Egy 18 cm átmérőjű sütőformát (fazekat) béleljünk ki alufóliával, és öntsük bele a masszát. 180 
fokon pár perc alatt megsül. 

Közben készítsük el a rizskrémet. Egy edényben öntsük össze a citromlé kivételével a krém min-
den hozzávalóját, és 200 ml vízzel takarékon főzzük legalább fél órát. Amikor elzárjuk, kever-
jük hozzá a citromlevet is, és öntsük a formába a már kisült piskótára. 

Hagyjuk teljesen kihűlni, ezután borítsuk be málnazselével. A málnát egyszerűen turmixoljuk 
össze, édesítsük, és keverjük bele az útifűmaghéjat.  

Elkészítési idő: 30 perc 
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KÁVÉS FAGYIBONBON 

Hozzávalók egy 15x20 centis tálhoz 

A piskóta 

 100 g dió 
 130 g datolya 

 2 ek. nescafé 

  

 

A krém 

 400 g kókuszkrém 
 50 g kókuszolaj 

 2 ek. nescafé 

 6 ek. méz/porcukor 

 1 ek. whisky 

 A máz 

 3 ek. olvasztott kó-
kuszolaj 

 3 ek. kakaópor 

 3 ek. porcukor 

 

Elkészítés 
Először aprítsuk fel a diót és a datolyát, adjuk hozzá a nescafét és ha szükséges, 1-2 evőkanál vizet, hogy összeáll-

jon a masszánk. 

Ezután sütőpapírral béleljünk ki egy 15x20 cm-es formát, és szorosan nyomkodjuk bele az alapot, ügyelve arra, 
hogy egyenletes vastagságú legyen. 

Most következik a rákerülő kávékrém. A kókuszkrémet turmixoljuk össze az olajjal, a nescaféval, ízlés szerint ad-
junk hozzá cukrot és ízesítsük whisky-vel. Ha nincs whisky-nk, megteszi más illatos likőr vagy rumaroma is. 
Töltsük a krémet a formába, és az egészet tegyük a mélyhűtőbe. 

Fél-egy óra elteltével megdermed a teteje, és alig várja, hogy megkapja a csokimázat. Ehhez egy tálban keverjünk 
össze kakaót és porcukrot, majd adjunk hozzá meleg kókuszolajat. Terítsük be vele a már kész édesség tetejét. 
Viszonylag gyorsan kell dolgoznunk, hogy dermedés előtt legyen időnk egyenletesen és mindenhova felhordani 
a mázat. Mielőtt nagyon megfagyna, bevagdoshatjuk a mázat a tetején, így később könnyebb lesz szeletelni, és 
nem törik majd a csoki össze-vissza. Tegyük vissza a mélyhűtőbe, és fagyasszuk át. Fogyasztás előtt vegyük ki a 
mélyhűtőből 10 percre, ezután forró késsel szeleteljük.  

Elkészítési idő: 20 perc + hűtés 
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MULATT SÜTIKE 

Hozzávalók egy 15x20-as sütőtálhoz 
Tészta: 

 200 g liszt 

 100 g cukor 

 50 ml olaj vagy kókuszzsír 

 2 tk. citromlé 

 2 tk. kakaópor 

 4 g sütőpor 

 1 csipet só 

Krém: 

 1 l tej  

 100 g kókuszzsír 
 100 g étkezési keményítő 

 25 g kakaópor 

 8 ek. cukor 

 2 ek. whisky 

 fél mk. vaníliapor  

Díszítés: 

 50 g étcsokoládé 

 2 tk. olaj 

Elkészítés 

A tészta száraz hozzávalóit jól keverjük el egy tálban.  

Adjuk hozzá a folyékonyakat és másfél dl vizet, majd habverővel verjük 1-2 percig. 

Öntsük egy sütőpapírral kibélelt 15x20 centis formába, és 190 fokon süssük meg. 

Közben készítsük a krémet. Egy kis tejjel keverjük ki a keményítőt egy külön tálban. Egy másik tálban tegyük 
ugyanezt a kakaóporral. A maradék tejet tegyük fel melegedni, ízesítsük whisky-vel, vaníliával és cukorral. 
Folyamatos keverés mellett öntsük hozzá a kakaós és a keményítős tejet. Dolgozzunk habverővel, hogy 
minden egyenletesen elkeveredjen. 

Forraljuk fel a krémet, majd a habverővel keverjük bele a kókuszolajat. 

Töltsük a krémet a más megsült tészta tetejére a formánkba. Hagyjuk teljesen kihűlni.  

Díszítésként rácsozzuk be csokoládéval. Ehhez gőz fölött (egyszerre!) melegítsük fel a csokoládét és az olajat, 
és egy kanál segítségével csorgassuk a sütemény tetejére. 

Elkészítési idő: 30 perc + hűtés 

 

15 



  

FÜGÉS GOLYÓK 

Hozzávalók 10-12 golyóhoz 

 50 g szeder 

 120 g dió 

 200 g szárított füge 

 2 tk. egész fahéj 
 

 

Elkészítés 
4 dl vízben kiforralunk két kávéskanálnyi egész fahéjat, majd leöntjük vele a fügét. Takarjuk 

le, és hagyjuk állni 5 percet. 

Öntsük le a fügéről a vizet és szedegessük ki belőle a fahéjdarabokat is.  

Egy robotgépben dolgozzuk össze a fügét, a diót és a szedret. Könnyebben összekeveredik, 
ha szakaszosan kapcsoljuk be a gépet, és gyakran lekaparjuk a masszát az edény oldaláról. 

Formáljunk belőle golyókat. 

Elkészítési idő: 10 perc 
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FITNESSZ LABDÁK 

19 

Hozzávalók 10 db golyóhoz 

 100 g dió 

 130 g aszalt szilva 

 10 szem meggykompót 

 5 g szezámmag 

 

Elkészítés 
Előkészület: a diót tegyük egy tálba, és öntsük le annyi forró vízzel, hogy ellepje. Hagyjuk áll-
ni fél órát. 

Beáztatott diót tegyük aprítógépbe, adjuk hozzá az aszalt szilvát, és kb. 5 evőkanállal az ázta-
tóvízből. Addig dolgozzuk, amíg viszonylag homogén massza nem lesz. Ez a gép teljesítmé-
nyétől függően beletelik pár percbe, miközben időnként le is kell kapargatni az edény szélét. 
 
A kész masszából formázzunk 3 cm átmérőjű golyókat. Ujjunkkal fúrjunk egy lyukat a köze-
pébe, ide nyomjuk bele a meggyet, majd zárjuk le a lyukat.  
Végül hempergessük meg szezámmagban a golyókat.  
 
Elkészítési idő: 15 perc  

 



  

KÓKUSZCSEPP 

Hozzávalók 10-12 golyóhoz 

 300 ml kókusztej 

 22 g kukoricakeményítő 

 20 g kókuszreszelék 

 10 g kókusztejpor 

 15 g cukor 

 

Elkészítés 
A tejben keverjük el a kókusztejport, a cukrot és a keményítőt. 

Állandó kevergetés mellett forraljuk fel, majd kanalazzuk a hűtőszekrény műanyag tojástartó-
jába. Előtte célszerű vízzel kiöblíteni a tartót, hogy könnyebben kijöjjenek majd a go-
lyók. Fedjük le, hogy ne száradjon ki. 

A kihűlt golyókat vegyük ki a formából, és egyenként hempergessük meg őket kókuszresze-
lékben.  

Elkészítési idő:  15 perc + hűtés 
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FEKETEERDEI ALAGÚT 

Hozzávalók egy 20 cm hosszú rúdhoz 

 80 g finomliszt 

 40 g durumliszt 

 60 g cukor 

 40 ml kókuszolaj 

 2 g vaníliás cukor 

 2 g sütőpor és 1 csipet szó-
dabikarbóna 

 1 csipet kurkuma (a szép 
színért) 

 1 mákszemnyi só 

 1 tk. citromlé 

 2 tk. kakaópor 

 1 tk. sütőrum 

 20 g meggy 

 150 g meggylekvár 

Elkészítés 
Egy tálban keverjük össze a liszteket, a cukrot, a vaníliás cukrot, a sót és a sütőport, a szódabikarbonát és 

kurkumát. 

Keverjünk bele 80 ml vizet, az olvasztott kókuszolajat, a citromlevet, majd habverővel verjük 2 percig. 

Egy kb. 15x20 cm-es tálat béleljünk ki sütőpapírral, és ebbe simítsuk bele a tészta felét. 

Tegyük forró, de 170 fokra visszavett sütőbe, és süssük 5 percet. Közben a maradék tésztába keverjük bele a 
rumot, a kakaóport és még fél dl vizet. 

Így öntsük rá a kakaóst a vaníliás tésztára, szórjuk rá a meggyet, és süssük takarékon további 15 percet. 

Amikor kész, sütőpapírral együtt tekerjük fel, csavarjuk be egy tiszta konyharuhába, és tegyük félre. 

Ha teljesen kihűlt, terítsük ki, kenjük meg a lekvárral, tekerjük vissza. Tegyük hűtőbe legalább három órára, 
de még jobb, ha egy éjszakán át tudjuk pihentetni.  
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KÖLESTÚRÓS LEPÉNY 

Hozzávalók egy közepes tepsihez 

  A tészta: 

 380 g liszt 

 25 g élesztő 

 40 g cukor 

 1 ek. lenmagliszt 

 5 g kókuszolaj 

 250 ml tej 

 egy tk. só 

  A kölestúró:  

 250 g  túró 

 100 g köles 

 5 dl tej 

 150 g nádcukor 

 csipet só 

 egy citrom leve 

 2 citrom héja 

 2 vaníliás cukor 

 100 g mazsola 

 10 g (2 ek.) útifűmaghéj 

  A máz 

 200 ml tejszín  

 2-3 csipet kurkuma 

Elkészítés 
Az élesztőt futtassuk fel a cukros tejben, a mazsolát áztassuk forró vízbe. Közben a lisztben jól keverjük el a 

lenmaglisztet, a sót és a kókuszolajat, majd öntsük hozzá az élesztős tejet is. Dagasztógéppel jól dolgozzuk 
ki a tésztát, akkor jó, ha elválik az edény falától. Takarjuk le, és tegyük félre egy órát kelni.  

Közben készítsük el a kölestúrót és az öntetet. Főzzük puhára a kölest a sós-édes tejben, illetve amíg beissza  
a levet. Keverjük össze a túróval, a lecsöpögtetett mazsolával, a cukorral, ízesítsük vaníliával, citrommal 
és citromhéjjal. A növényi túró elhagyható, ekkor duplázzuk meg a köles mennyiségét. A töltelék után egy 
külön tálban keverjük el a tejszínben a kurkumát. 

Amikor szépen megdagadt a tészta, nyújtsuk ki kb. 1 cm vastagra, és tegyük sütőpapírral bélelt tepsibe. 

Egyenletesen terítsük el rajta a tölteléket, öntözzük meg az öntettel, és süssük lassan 180 fokon, amíg a széle 
megpirul, az öntet pedig rásül. 

Elkészítési idő: 45 p + kelesztés, + sütés 
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CITROMTORTÁCSKÁK  
(SÜTÉS NÉLKÜL) 

Hozzávalók 6 adaghoz 
 75 g sózatlan földimogyoró 

 40 g zabpehely 

 300 ml citromlé 

 150 + 40 g nádcukor 

 2 csipet kurkuma 

 1 csipet só 

 egy citrom héja 

 1 ek. útifűmaghéj 

 2+2 ek. kókuszolaj 

 2 ek. tej 

 1 csipet só 

 50 g étkezési keményítő  

Elkészítés 
A mogyorót, útifűmaghéjat, zabpelyhet, 40 g cukrot és sót tegyük aprítógépbe, és darál-

juk minél finomabbra. Öntsük fel kb. 1 dl vízzel és két evőkanál kókuszolajjal. Keverjük to-
vább, hogy összeálljon a massza. Hagyjuk állni pár percet, majd nyomkodjuk le egy na-
gyobb vagy több kisebb forma aljára. Ha nem szilikonformánk van, béleljük ki folpack fóliá-
val, hogy könnyebb legyen majd kivenni a tortácskákat.  

A citromlét csavarjuk ki, tegyük egy edénybe, ízesítsük a maradék cukorral, sóval és a cit-
rom héjával. Öntsük hozzá a tejet, és kezdjük melegíteni. Közben egy pohárban oldjuk fel a 
keményítőt 5 evőkanál vízben, és folytonos kevergetés közben töltsük a citromhoz. Folytas-
suk a kevergetést, amíg fel nem forr, akkor keverjük hozzá a maradék kókuszolajat is. 

Töltsük formákba, amikor kicsit kihűlt, tegyünk átlátszó fóliát a tetejére, és így hűtsük jól 
be. 

Elkészítési idő: 20 perc 
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CSOKI, VANÍLIA, PUNCS 

Hozzávalók 4-5 gombóchoz 

 400 g zsíros kókuszkrém 

 25 g mazsola  

 20 g csoki 

 1 tk. kakaópor 

 3 ek. eritrit vagy fehércukor 

 fél mk. vaníliapor 

 fél mk. kurkuma 

 2 ek. +1 tk. rum 

 1 tk. piros lekvár 

 1 csipet só 

 

Elkészítés: 
A mazsolát áztassuk be 3 evőkanál forró víz és 1 evőkanál rum keverékébe. 

Ezután a kókuszkrémet turmixoljuk össze, egyenlően osszuk három felé a három íz számára.  

Az egyikbe keverjük bele a vaníliát, a kurkumát, és édesítsük. 

A másodikba keverjük bele a rumot, a lekvárt, a beáztatott mazsolát, és édesítsük.  

A harmadikba keverjük bele a kakaót, a sót, a rumot, és édesítsük. 

Lapos edényekben tegyük mélyhűtőbe a krémeket. Fél óra elteltével a széle már kezd meg-
fagyni, ekkor keverjük át. Hűtő teljesítményétől függően 1-2 óra alatt készre hűl. 

Elkészítési idő: 20 perc 

 



  

CSOKIS-MOGYIS PÖTTYÖK 

Hozzávalók  kb. 15 bonbonhoz 
 150 g sótlan, pörkölt földimogyoró 

 100 g étcsokoládé 

 80 g zabpehely 

 2 ek. útifűmaghéj 

 4 ek. cukor 

 4 ek. kókuszolaj 

 4 tk. repceolaj (más étolaj is jó, de a 
repce semleges íze jól illik a bon-
bonhoz. 

 2 csipet só 

 

Elkészítés 
A mogyorót, útifűmaghéjat, zabpelyhet, cukrot és sót tegyük aprítógépbe, és daráljuk minél fino-
mabbra.  

Öntsük fel kb. 1 dl vízzel és az olajjal. Keverjük tovább, hogy összeálljon a massza.  

Ezután melegítsük fel a csokit gőz fölött vagy meleg vízbe állított pohárban úgy, hogy az olajat 
már az elejétől beletettük. Hirtelen lesz folyós az öntet, akkor pedig jól kavarjuk el. 

Egy jégkockatartó (legjobb a szilikon) aljára tegyünk egy keveset a mogyorós masszából, és 
jól nyomkodjunk le. Kanalazzunk rá a csokiöntetből, és így tegyük be a mélyhűtőbe pár percre. 

Amikor megszilárdult, töltsük fel a mélyedést a maradék mogyoróval, és 1-2 órát hagyjuk a hűtő-
ben. 

Amikor kivesszük, a jégkockatartó formát pár másodpercre merítsük forró vízbe, így könnyebben 
kiesnek a bonbonok a formából. Melegítsük fel a csokit, és locsoljuk meg vele a bonbonokat. 
Amint rádermed, már tálalható is. 

Elkészítési idő: 15 perc 
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EPRES-REBARBARÁS ROPOGÓS 

Hozzávalók  20x30 cm-es sütőformához 
 250 g eper 

 250 g rebarbara 

 130 g liszt 

 100 g cukor 

 60 g zabpehely 

 1 ek. olívaolaj 

 1 ek. kókuszolaj 

 fél lime (citrom) 

 egy csipet só 

 

Elkészítés 
A rebarbarát vágjuk centis darabokra, az epret negyedeljük, a banánt pedig várjuk kis koc-
kákra. Egy nagy tálban keverjük össze ezeket, és forgassunk hozzá 50 g lisztet is. 

A formánkat béleljük ki sütőpapírral, és kanalazzuk bele a gyümölcsöt. Nyomkodással tö-
mörítsük kicsit. 

Keverjük el a maradék lisztet a zabpehellyel, cukorral, citromhéjjal, citromlével és olíva-
olajjal. Sózzuk, majd a morzsoljuk bele a kókuszzsírt. 

A morzsát terítsük el a gyümölcsön és 190 fokos sütőben süssük 30-45 percet. Akkor jó, ha 
a morzsa aranybarna lett, az oldalán pedig bugyog a piros töltelék. 

 

Elkészítési idő: 20 perc + sütés 
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EPERJÉGKRÉM 

Hozzávalók hat pálcikás jégrémhez (kb. 300 ml)  
 200 g eper 

 100 ml tej +1 ek. édesítő szirup 

 2 1/2  ek. édesítő szirup (méz) 

 késhegynyi vaníliaőrlemény 

 1 csipetnyi reszelt citromhéj 

 

Elkészítés 
Turmixoljuk össze az epret a vaníliával és a citromhéjjal, majd édesítsük is ízlés szerint. 

Az így elkészült eperszószt osszuk el egyenletesen a jégkrémes formák alján, és tegyük be a 
mélyhűtőbe. 

Amikor félig megszilárdult, öntsük fel a maradék formát édesített tejjel.  

Tegyük vissza a mélyhűtőbe, és fagyasszuk ki. 

Ha nincs jégkrémformánk, próbálkozhatunk kisebb papírpoharak és hurkapálcikák kombi-
nációjával.  

 
Elkészítési idő: 10 perc + fagyasztás 
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GRILLÁZSOS MARCIPÁNSZELET  
(SÜTÉS NÉLKÜL) 

Hozzávalók  4-5 szelethez 
  A marcipánkrém 

 100 g marcipán (30+70g) 

 100 g avokádó 

 50 g kókuszzsír 

 2 tk. kakaópor 

 20 g cukor 

  Az alap 

 45 g  mandula 

 20 g zabpehely 

 20 g cukor 

 2 tk. repceolaj 

 3 tk. kókuszzsír 

 késhegynyi vaníliaőrlemény 

 csipet só 

  A ropogós tető 

 20 g mandulaforgács 

 30 g porcukor 

 
 

Elkészítés 
A rétegeket egyenként készítsük el az alábbiak szerint. A mogyorót és a zabpelyhet öntsük aprító gépbe, 

és őröljük legalább durva darabosra. Édesítsük, ízesítsük vaníliával és sóval, majd öntsük hozzá az ola-
jakat. Akkor jó, ha összeáll a massza. Ha szükséges, adjunk hozzá egy-két kávéskanál vizet. 

Egy kb. 5x15 cm-es formát béleljünk ki folpack fóliával, és szorosan nyomkodjuk az aljára a sütemény 
alapját. 

A krémhez vágjuk apróra 70 g marcipánt, adjuk hozzá az avokádót, a kókuszzsírt és a cukrot, és majd 
turmixgéppel dolgozzuk simára. Vegyük ki a felét, és keverjük bele a kakaóport. 

Ekkor nyújtsuk vékonyra a maradék langyos marcipánt. Igyekezzünk két akkora felületet készíteni belőle, 
mint a mogyorós alap. Az alapra simítsuk rá a kakaós krémet, majd tegyünk az edénybe egy réteget a 
marcipánból Simítsuk rá a zöld marcipános krémet, és erre tegyük rá a második réteg marcipánt.  

Ezután egy bevonatos serpenyőben takarékon óvatosan pirítsuk meg a mandulaforgácsot. Amikor kezd 
színt kapni, szórjuk rá a porcukrot.. Amint az elolvadt, jó is. Halmozzuk a grillázst a sütemény tetejére. 

Hűtsük be legalább 1-2 órára, hogy könnyen szeletelhető legyen. 

 

Elkészítési idő: 20 perc + hűtés 
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