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CSOKOLÁDÉKRÉM
Hozzávalók: két adaghoz


340 g behűtött tofu
(ha van, a "selymes"
fajta)



6 evőkanál kakaópor



3 evőkanál cukor, 1
csomag vaníliás cukor



1 mokkáskanál sütőrum



1 csipet só

Elkészítés:
A tofuról öntsük le a levét és centis szeletekre vágva itassuk róla le a nedvességet papírtörlő segítségével.
A hozzávalókat tegyük egy turmixgépbe, és 1-2 perc alatt dolgozzuk simára.
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DIÓ– ÉS KÓKUSZGOLYÓCSKÁK
Hozzávalók: 20 golyóhoz


100 g zabpehely



1,5 dl (növényi) tej



50 g cukor



125 g kókuszreszelék
és 50 g kókusztejpor
vagy: 125 g durvára
tört dió



5 evőkanál kókuszolaj
(vagy étolaj)



1 csipet só



1 mokkáskanál sütőrum

Elkészítés:
A zabpehelyhez adjuk hozzá 100 g kókuszreszeléket, a kókusztejport, cukrot, sót, sütőrumot, és turmixgépben őröljük apróra.
Keverjünk bele a tejet és az olajat.

Gyúrjunk belőle golyókat, és hempergessük meg a maradék kókuszreszelékben.
Fele-fele is készíthetjük kókusszal és dióval, ekkor a megadott dió, kókuszreszelék és kókusztejpor mennyiség felét kell venni.
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ERDEI PUDING
Hozzávalók: négy adaghoz


1 liter (növényi) tej



7-8 evőkanál cukor



120 g kukoricakeményítő



két marék málna



4 tasak vaníliás cukor



egy marék szeder

Elkészítés:
A keményítőt keverjük el 2 dl tejjel, a cukrot pedig a többi tejjel. Vegyítsük össze a kettőt, majd forraljuk fel.
Osszuk ketté a pudingot, és az egyik felét tegyük félre. Ebből lesz a gyümölcsös réteg. Tegyünk félre a gyümölcsökből is pár szemet, ebből lesz az öntet.
Vízzel öblítsünk ki desszertes tálakat, és merjünk bele a vaníliás pudingból. Ezután nyomkodjunk bele gyümölcsöt, és ismét merjünk rá a pudingból, ellepve a gyümölcsöket.
Most a maradék málnát keverjük bele a puding másik felébe. Ha kézzel keverjük, akkor is hamar megfesti
majd a pudingot. Keverjük jól el, hogy szép egyenletes rózsaszínű legyen. Öntsük a tálak tetejére a gyümölcsös pudingot.
Tegyük hűtőbe pár órára tálalás előtt. Ha megdermedt, borítsuk ki tányérra, és díszítsük pürésített gyümölcsökkel.
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KÓKUSZPUDING MÁLNÁVAL
Hozzávalók: három adaghoz


600 ml (növényi) tej



3 evőkanál cukor



50 g kukoricakeményítő





5 púpozott evőkanál
kókuszreszelék

4 púpozott evőkanál
kókusztejpor
(elhagyható, de ettől
lesz olyan igazi vastag
a kókusz íz)



málna, esetleg ribizli
és áfonya

Elkészítés:
A keményítőt keverjük el 2 dl tejjel, a cukrot pedig a többi tejjel.
Vegyítsük össze a kettőt, szórjuk bele a kókuszreszeléket és kókusztejport, majd forraljuk
fel.

Vízzel öblítsünk ki kisebb poharakat, tegyünk gyümölcsöt az aljára.
Öntsük bele a pudingot, díszítsük további gyümölcsökkel.
Tegyük hűtőbe pár órára tálalás előtt.
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ŐSZIBARACK-SÖRBET
Hozzávalók: két adaghoz


2 érett őszibarack



60 g cukor (ízlés szerint)



1 dl víz



fél citrom leve

Elkészítés:
A vizet forraljuk fel a cukorral, és hagyjuk teljesen kihűlni.
Turmixoljuk össze az őszibarackot, adjuk hozzá a citromlevet, és keverjük össze a sziruppal.

Öntsük a pépet sekély tálakba, és tegyük a mélyhűtőbe.
Amikor félig megfagyott, keverjük fel egy villával.
Pár perc múlva, amikor újra összeállt, habosítsuk fel ismét, és kanalazzuk kis tálakba.
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