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Előszó
Ezt a kiadványt úgy állítottam össze, hogy egy teljes karácsonyt végig lehessen belőle főzni.
Bár nincs benne több száz recept, mégis megtalálható benne előételnek különleges leves,
szendvicskrém a reggelihez, többféle sült és vagdalt is. Karácsony nincs édesség nélkül, így
természetesen vannak teasütemények, pite, kuglóf ugyanúgy, mint az elmaradhatatlan
bejgli.

Egytől egyik különleges, finom és szép ételek, mindegyik méltán kerül majd az ünnepi asztalra.
Az ételek megfőzhetők továbbá kizárólag növényi alapanyagokból is, így a receptek egészségesek, könnyen emészthetőek, állatbaráti szempontoknak is megfelelnek, sőt, tej- vagy
tojásérzékenyek is bátran fogyaszthatják őket.
És egy utolsó közös vonása az ételeknek az is, hogy előre elkészíthetőek, anélkül tökéletesek, hogy közvetlen elkészítés után fogyasztanánk őket.
Így több ideje marad a háziasszonynak is a családjára, és ez segít megélni a szeretet ünnepének minden percét.
Boldog karácsonyt kívánok!
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Alapanyagok
A receptjeim ízélménye nagyon is ismerős lesz, hiszen magyar, mediterrán, és egyéb európai jegyek keverednek benne. Talán mégsem a legszokványosabbak viszont abból a szempontból, hogy nem tartalmaznak állati eredetű összetevőket, tehát csak növényi alapanyagokból állnak.
A hozzávalók között ugyanakkor többször szerepel a tej, joghurt, tejszín, tejföl kifejezés.
Ezeken alapesetben a növényi változatot értem: szója–, rizs– vagy mandulatej, szójajoghurt, szójatejföl (Cremesse), de a receptekben ezek bármikor egy az egyben felcserélhetők
hagyományos tejtermékekre. Ha valaki az utóbbit részesíti előnyben, vagy nem sikerült beszereznie a növényi változatot, természetesen minden ugyanúgy működik hagyományos
tehéntejből készült termékekkel.
Hasonlóan igaz ez a tojás helyett lenmagliszt és víz keverékére, amit süteményekben kiváló kötőanyagként használhatunk; kókuszolajat pedig helyettesíthetjük egyéb zsiradékkal,
pl. étolajjal vagy margarinnal, vajjal.
Ugyanakkor érdemes kipróbálni a növényi változatokat, hiszen ezek mindegyike különféle
előnyökkel bír. Kivétel nélkül könnyebben emészthetők, egészségesebbek, de van olyan is,
ahol az ízharmónia érvényesül jobban növényi hozzávalókkal. Mára már a többségükért
nem kell feltétlenül bio boltokat sem felkeresnünk, hiszen megtalálhatók az áruházláncok
vagy drogériák üzleteiben is.
Növényi és egyéb főzési alapanyagokról bővebb információt a itt talál:
www.kertkonyha.hu

Vega
karácsonyi
fogások
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ILLATOS GESZTENYE-KRÉMLEVES
Hozzávalók két személyre:






400 g nyers szelídgesztenye
1/4 sárgarépa
egy vöröshagyma
40 g zellergumó
2 evőkanál olaj







1 babérlevél
2 db egész szegfűszeg
3 dl zöldség alaplé
2 evőkanál száraz fehérbor
só, bors



2 evőkanál Joya
Cremesse tejföl (vagy
sima tejföl)

Elkészítés:
Készítsük el a zöldség alaplevet vegamix vagy bio zöldségleves por segítségével. Fedő
alatt főzzünk ki benne szegfűszeget, babérlevelet, és 1-2 perc forralás után szűrjük le.
A felkockázott zöldségeket jól pirítsuk meg az olajon. Öntsük fel a zöldség alaplével, és
főzzük 20 percig, amíg minden meg nem puhul.
Használjuk ki ezt az időt, és ezalatt főzzük meg a gesztenyét. Miután megpucoltuk, adjuk a leveshez, és keverjük bele a bort is. Hagyjuk felforrni.
Turmixoljuk össze egy botmixerrel, majd ízlés szerint keverjünk el benne a tejfölt.
Elkészítési idő: kb. 50 perc
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ÜNNEPI SÜTŐTÖK-KRÉMLEVES
Hozzávalók két személyre:






450 g sütőtök
2,5 dl zöldség alaplé
1/2 vöröshagyma
1 gerezd fokhagyma
1 teáskanál reszelt
gyömbér



1 csipet őrölt köménymag
 1 fújás természetes folyékony füst
 2 csipet csípős pirospaprika



1/2 tk. só
 100 ml kókusztejszín

Elkészítés:
Előkészület: a tököt vágjuk cikkekre és süssük meg a sütőben, és készítsük el a zöldség
alaplevet vegamix vagy bio zöldségleves por segítségével.
Az olajon pároljuk meg a kockára vágott hagymát, majd dobjuk rá a fokhagymát és a
gyömbért. Amint illatozni kezd, öntsük fel a zöldség alaplével.
Ízesítsük a levest sóval, borssal, köménymaggal, pirospaprikával és a folyékony füsttel. Tegyük bele a sült tököt, engedjük összerottyanni.
Turmixoljuk össze a levest, és legutoljára öntsük fel kókuszkrémmel. Ha nincs kókusztejszínünk, helyettesíthetjük kókusztejjel is. Ilyenkor kevesebb vizet tegyünk az alaplébe.
Elkészítési idő: 25 perc (kisült tökből)
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PIKÁNS ZÖLDBORSÓPÁSTÉTOM
Hozzávalók:


400 g zöldborsó
 1 vöröshagyma
 2 gerezd fokhagyma
 6 evőkanál olaj



2 mokkáskanál őrölt
koriander mag
 2 mokkáskanál őrölt
erős paprika



só, bors

Elkészítés:
Az olajon pároljuk üvegesre a hagymát, majd szórjuk rá a fokhagymát, és ezen pároljuk
meg a zöldborsót.
Fűszerezzük, majd ahogy a borsó megpuhul (a felszíne ráncosodik, de még élénk zöld),
turmixoljuk össze krémmé.
Még a keverőpohárral együtt tegyük be azonnal a mélyhűtőbe pár percre. Ha gyorsan
tud kihűlni, megmarad a gyönyörű színe is. Pirítóssal és paradicsommal stílusos karácsonyi előétel, reggeli vagy uzsonna lesz belőle.
Elkészítési idő: 20 perc
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KARÁCSONYI KARFIOLSÜLT
Hozzávalók két személyre:


300 g karfiol
 1/2 lilahagyma
 10 db zöld magozott
olívabogyó
 1 piros kápia paprika



4 ek. száraz fehér bor
 3 ek. olívabogyólé
 1 tk. étkezési keményítő



1 tk. friss petrezselyem

Elkészítés:
A karfiolt vágjuk 1,5 cm-es szeletekre. Sózzuk, borsozzuk be mindkét oldalon, és tegyük
félre.

Készítsük el a szószt. Pici olívaolajon pirítsuk meg az apróra vágott lilahagymát, a felkockázott paprikát és olívabogyót, öntsünk hozzá bort. Amikor már majdnem készen van,
akkor a keményítőt keverjük el az olívák levével, adjuk a szószhoz, és rottyantsuk össze.
Tálalás előtt serpenyőben forrósítsunk olajat, és süssük meg a karfiolszeletek mindkét
oldalát.
Szervírozzuk a szeleteket a szósszal.
Elkészítési idő: 30 perc
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SZÉKELYKÁPOSZTA
Hozzávalók 3 adaghoz:






750 g savanyú káposzta
100 g szójakocka
1 vöröshagyma
6 gerezd fokhagyma
vegamix



4 ek. lecsó (vagy 1 paradicsom és egy paprika apróra vágva)
 1 kk. csípős paprika
 1 ek. édes pirospaprika
 1 mk. természetes folyékony füst



1-1 kk. bors, őrölt köménymag, kakukkfű,
borsikafű, só, 2 babérlevél
 Joya Cremesse tejföl
vagy sima tejföl a tálaláshoz

Elkészítés:
A szóját főzzük meg másfélszeres sós és vegamixes vízben. Negyed óra alatt a kockák
megduzzadnak, és felszívják az összes vizet. Ezután a szója a hússal megegyező módon
használható, azzal a különbséggel, hogy nem kell olyan hosszan főzni.
Egy másik edényben olajon pároljuk meg a felaprított vöröshagymát. A legvégén adjuk
hozzá fokhagymát és a szójakockát is, így pirítsuk pár percig.
Öntsük rá a lecsót, és fűszerezzük gazdagon. Engedjük, hogy összerottyanjon a pörkölt.
Adjuk hozzá a savanyú káposztát, és annyi vizet, ami éppen ellepi. Kis lángon főzzük
kb. 45 percet, és szükség szerint pótoljuk az elfőtt vizet.
Tejföllel tálaljuk.
Elkészítési idő: 70 perc

TÖLTÖTT TOFUSÜLT
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Hozzávalók 5-6 személyre:
A tofu
 3 csomag tofu
 2 ek. étolaj
 2 ek. élesztőpehely
 1 ek. borsikafű, 1-1 tk. bazsalikom és pirospaprika
 1 tk. só

A töltelék
 1 lilahagyma
 3 gerezd fokhagyma
 30 g mazsola
 15 g aszalt szilva
 60 g mandula
 40 g kenyérbél

 só, bors
 1 tk. majoránna, 2 tk.

borsikafű, 1 ek. szójaszósz, 1
ek. kakukkfű,
A pác
 3 ek. olívaolaj
 1,5 ek. szójaszósz
 3 ek. frissen csavart narancslé

Elkészítés:
A tofu:
Egy evőkanálnyi olajon pirítsuk meg az élesztőpelyhet, majd a tofuval és a fűszerekkel tegyük turmixgépbe.
Készítsünk krémet belőle, és ha szükséges, közben adhatunk vizet is hozzá.
Egy szitát duplán béleljünk ki laza szövésű anyaggal (textilpelenka, géz, tiszta harisnya), és kanalazzuk bele a
tofukrémet. Hajtogassuk rá a pelenkát, tegyünk rá egy tányért és egy nehezéket. Hagyjuk így állni legalább 6
-7 órát.
Amikor megszikkadt, hajtsuk szét az anyagot rajta, és egy kanállal vájjuk ki a belsejét úgy, hogy a tofukosár
fala másfél centiméteres maradjon.
Keverjük ki a pácot, és jól kenjük be a tofukosárkánk belsejét. A továbbiakban beletöltjük a tölteléket, befedjük a kivájt tofuval, majd az egészet megsütjük a sütőben.
A töltelék:
Az apróra vágott lilahagymát pároljuk meg az olajon, és az utolsó percre adjuk hozzá a fokhagymát is.
Ezután egy turmixgépben daráljuk apróra a mandulát, folytassuk a mazsolával, aszalt szilvával, kenyérbéllel,
fűszerezzük, és adjuk hozzá a pirított hagymát.
Összeállítás:
A tölteléket jól nyomkodjuk le, borítsuk be a kivájt tofuval, és préseljük le az egészet egy tányérral. Borítsuk
egy tepsibe, kenjük meg a maradék páccal, és süssük 170-180 fokon addig, amíg kérgesre nem sül a teteje
(ez kb. egy-másfél óra). Hogy ne száradjon ki, a sütés első felében legyen letakarva alufóliával.
Elkészítési idő: 45 perc + pihentetés + sütés
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EGYBESÜLT LENCSEVAGDALT
Hozzávalók egy 20x15 cm-es formához:
 200 g száraz lencse

 100 g mazsola

 olaj

 7,5 dl zöldség alaplé

 75 g darált zabpehely

 4 gerezd fokhagyma

 1 közepes sárgarépa re-

 2 vöröshagyma

szelve
 3 ek. lenmagliszt + 1 dl
víz (vagy 3 tojás)
 1,5 tk. só, bors, kakukkfű
 3 tk. pirospaprika

Szósz a tetejére:
 2 ek. ketchup
 1 ek. balzsamecet
 1 ek. sötétbarna nádcukor
 1 ek. étolaj

 1/2 zellergumó reszelve
 140 g sós mogyoró

 120 g prézli

Elkészítés:
Egy közepes fazékban főzzünk zöldség alaplevet (vegamix vagy bio zöldséglevespor felhasználásával). A lencsét öntsük bele, tegyük takarékra, és hagyjuk, hogy elfőjön a víz. Ez
kb. 45 perc, ami alatt a lencse is megpuhul. Ezalatt az idő alatt mérjük ki és készítsük el a
többi hozzávalót.
Olajon pároljuk meg az apróra vágott vöröshagymát, fokhagymát, adjuk hozzá a zellert, sárgarépát, mazsolát, mogyorót és a fűszereket. Pároljuk össze a keveréket.
A megfőtt lencse 3/4-ét vegyük ki a fazékból, pépesítsük turmixgépben, majd kanalazzuk vissza.
Keverjük hozzá a párolt zöldségeket, a zabpelyhet, a prézlit és az előzőleg beáztatott
lenmaglisztet. Töltsük egy tűzálló tálba, a tetejét kenjük meg a szósszal, és süssük 180 fokon egy órát.
Elkészítési idő: 60 perc + sütés

PADLIZSÁN DIÓMÁRTÁSBAN,
SÜTŐTÖKÖS PÜRÉVEL
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Hozzávalók: 2-3 adaghoz
 1-2 közepes padlizsán

 150 g darált dió

 1/2 kg krumpli

 8 ek. olívaolaj

 1/2 vöröshagyma

 125 g sütőtök püré sült

 4 csipet fokhagyma gra-

 olaj

nulátum

 3 nagy főtt gesztenye

 4 ek. szójaszósz

 4 ek víz

 só, bors

 1 ek. száraz vörösbor

vagy főtt tökből
 25 g margarin vagy vaj
 1 dl mandulatej

Elkészítés:
Kevés vízben főzzük puhára a gesztenyét. Ha kihűlt, szabadítsuk meg mindkét burkától, hogy
csak a sárga gesztenyebél maradjon.
A padlizsánt vágjuk 2 cm vastag szeletekre, és pácoljuk be olívaolaj, fokhagyma granulátum,
szójaszósz, só és bors keverékével.
Készítsük el a köretet. Hámozzuk meg és vágjuk kockára a krumplit, így főzzük meg sós vízben. Amikor teljesen puha, krumplinyomón törjük át, keverjük el benne a vajat, mandulatejet és
sütőtökpürét.
Amíg a krumpli fő, elkészíthetjük a mártást. Olajon pároljuk meg az apróra vágott hagymát,
pirítsuk meg rajta a diót, vágjuk bele a főtt gesztenyét. Adjunk hozzá vizet és a vörösbort, és főzzük össze. Botmixerrel pépesítsük.
Tálalás előtt forró olajon hirtelen süssük ki a padlizsánokat mindkét oldalukon, merjünk rá a
mártásból, és adjunk mellé a krumplipüréből.
Elkészítési idő: 45 perc
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KARÁCSONYI ZÖLD-PIROS RÉTES
Hozzávalók: 5-6 adaghoz:






1 csomag réteslap
450 g gomba
4 db kápia paprika
200 g ceruzabab
1 nagy vöröshagyma







3-4 gerezd fokhagyma
3 ek csicseriborsóliszt
½ szelet kenyér
1 tk. kurkuma vagy
őrölt sáfrány
1 tk. oregánó



2 tk. kakukkfű
 1 csipet majoránna
 3 ek szezámmag
 1 tk. balzsamecet

Elkészítés:
A felaprított hagymákat kis olajon pirítsuk meg, és ezen az ágyon pároljuk meg a félszeletekre
vágott gombát. Közben adjuk hozzá a zöldfűszereket, sózzuk, borsozzuk. A levét merjük ki, mert
erre szükségünk lesz.
Egy másik serpenyőben a zöldbabot sóval és fokhagyma-granulátummal, egy harmadikban a
csíkokra vágott paprikát sóval és balzsamecettel pároljuk meg.
Amikor kész a gomba, a felét vegyük ki, és botmixerrel turmixoljuk össze. A gomba kimert levében (1 dl) keverjük ki a csicseriborsólisztet és a kurkumát. Ezt a krémet adjuk a gombakrémhez.
A gomba, gombakrém, paprika és zöldbab és két evőkanál szezámmag összekeverésével készítsük el a tölteléket.
Állítsuk össze a rétest: a réteslapokat egyenként beolajozva tegyük egymásra, majd a tölteléket
kanalazzuk az egyik oldalához, és tekerjük fel úgy, hogy a két végét behajtjuk.
Kenjük meg a tetejét is olajjal, szórjuk meg szezámmaggal, és 200 fokos sütőben süssük 20
percet.
Elkészítési idő: 45 perc + sütés

Vega
karácsonyi
édességek
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NARANCSOS VENDÉGVÁRÓ
Hozzávalók kb. 50 teasüteményhez:


400 g durumliszt



1/2 mk. kurkuma





130 g tejszín





100 g porcukor

5 g sütőpor (fél zacskó)

20 g kandírozott narancshéj kockázva





100 g kókuszolaj



1 cs. vaníliás cukor

40 ml tej, ha nem
szaggatjuk, hanem
krémnyomóval formázzuk



1/2 narancs héja



6 ek. frissen csavart
narancslé

Elkészítés:
Jól keverjük el a lisztet, a cukrot, sót, kurkumát, sütőport és narancshéjat.
Keverjük hozzá a narancslevet, a tejszínt, a kókuszolajat, és adjuk hozzá a tejet is, ha
nem szaggatni fogjuk, hanem krémnyomóval dolgozunk.
Ha szaggatjuk, sütőpapírral béleljük ki a tepsit. Ha krémnyomóval dolgozunk, akkor
olajozzuk a tepsit.
A 170 fokos sütőben süssük fél órát.
Elkészítési idő: 50 perc
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HÜVELYKES SÜTEMÉNY
Hozzávalók kb. 20 darab süteményhez:








250 g liszt
100 g cukor
30 g kókuszolaj
30 g étolaj
1 alma pürésítve
2 ek. tej







1 cs. bourbon vaníliás
cukor
1/2 ek. őrölt fahéj
1 csipet só
1/2 zacskó sütőpor
50 g tört mandula



1 tk. étkezési keményítő
 kristálycukor vagy
szezámmag a díszítéshez
 piros lekvár

Elkészítés:
Keverjük jól ki az olajat a cukorral. Adjuk hozzá az almapürét, a tejet, a vaníliás cukrot
és fahéjat is.

Ezután keverjük hozzá a lisztet, sót, a sütőport, a keményítőt, valamint az aprított
mandulát. Jól alakítható, de nedves masszát kell, hogy kapjunk.
A kezünkkel formázzunk másfél-két cm átmérőjű golyókat, hempergessük meg kristálycukorban vagy szezámmagban, és tegyük egy sütőpapírral kibélelt tepsibe.
A hüvelykujjunkat belenyomva, lapítsuk ki őket kicsit, ezzel a közepükre kis mélyedést
is formálunk. Kanalazzunk lekvárt a mélyedésbe, és 170 fokos sütőben 20 perc
alatt süssük aranybarnára a süteményt. Ha elkészült, tálalás előtt hagyjuk kihűlni.
Elkészítési idő: 45 perc
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TOSZKÁN ROPOGÓS SÜTEMÉNY
Hozzávalók 15 –20 darab süteményhez:






100 g mandula
150 g teljes kiőrlésű
liszt
150 g finomliszt
100 g nádcukor
1,5 tk. szerecsendió







1/4 tk. őrölt fahéj
1,5 tk. sütőpor
1/4 tk. szódabikarbóna
1/2 tk. só
100 g aszalt meggy







fél cs. vaníliás cukor
90 ml étolaj
180 ml tejszín
1 ek. illatos brandy
1 ek. citromlé

Elkészítés:
A durvára tört mandulát pár perc alatt 170 fokos sütőben pörköljük meg.
Egy nagy tálban keverjük össze a száraz hozzávalókat, egy kisebben pedig a tejszínt,
olajat, citromlevet és a brandy-t.
Öntsük össze a kettőt, és lazán gyúrjuk össze. Válasszuk ketté a cipót, és formáljunk belőle két rudat, amiket tepsibe fektetünk.
A rudakat külön-külön 1 cm vastag lapokká nyújtsuk ki, és késsel fél mélységig bevágva
szeleteljünk 2 cm széles csíkokat.
170 fokos sütőben süssük 30 percig. Vegyük ki, törjük meg a vágások mentén, és süssük tovább a rudacskákat először egyik, majd másik oldalukon 10 illetve 5 percig.
Teljes kihűlés után jól záródó üvegedényben tároljuk. Kiválóan illenek hozzá meleg
italok vagy desszertbor.
Elkészítési idő: 70 perc
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ALAKBARÁT KUGLÓF
Hozzávalók egy másfél literes kuglóf formához:






750 g (3-4 darab) savanykás alma
250 g liszt
220 ml kókuszolaj
150 g nádcukor
150 g aszalt meggy



100 g sütőtökpüré
 kötőanyag:
3 ek. lenmagliszt + 6
ek. víz (vagy 3 tojás)
 1 tk. szódabikarbóna
 1 tk. fahéj



1 cs. vaníliás cukor
 1 csipet só

Elkészítés:
Előkészületek: Az almát hámozzuk meg, és vágjuk 1-2 centiméteres kockákra. Áztassuk
be a lenmaglisztet vízbe legalább 10 percre. Főzzük vagy süssük meg a sütőtököt. A kuglófformát alaposan olajozzuk és lisztezzük ki.
Egy nagy tálban keverjük össze a lisztet, a sót, a sütőport, a szódabikarbónát és a fahéjat. Keverjük el benne az aszalt meggyet.
Egy botmixerrel habosítsuk fel az olajat, a cukrokat, a sütőtökpürét és a kötőanyagot,
majd öntsük a lisztes keverékhez. Miután elkeveredett a massza, szórjuk bele az almát is.
Öntsük a tésztát a formába, és előmelegített sütőben süssük 170 fokon kb. 1 órát.
Elkészítés idő: 30 perc + sütés
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BERGAMOTTOS RÉPAPITE
Hozzávalók egy 26 cm átmérőjű csatos tortaformához:






300 g reszelt répa
225 g fehérliszt
225 g teljes kiőrlésű
tönkölybúzaliszt
200 g nádcukor
90 g mandula







3 dl tej
1,5 dl étolaj
5 ek. Earl Grey teafű
1 cs. vaníliás cukor
1,5 tk. sütőpor



1/2 citrom leve és héja
 A díszítéshez: 1 répa
és 30 g mandula

Elkészítés:
Előkészületek: A tejjel és teafűvel főzzünk erős főzetet. A mandulát törjük durvára.
A száraz alapanyagokat gondosan keverjük el egymással egy nagy tálban. Egy kisebb
tálban keverjük össze a nedves anyagokat is.
Adjuk hozzá a reszelt répát és a citromhéjat. A répa nedvességtartalmától függően
adjunk még hozzá kis tejet vagy lisztet. Akkor jó a masszánk, ha sűrű nokedlitészta állagú.
Öntsük egy tortaformába, díszítsük körbe vékonyra szeletelt répával és egész mandulákkal. Kenjük meg tejjel a tetejét, és előmelegített, 180 fokos sütőben süssük addig,
amíg a beleszúrt fogpiszkálót kihúzva, már nem ragad rá a tészta.
Elkészítési idő: 30 perc + sütés
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CSOKOLÁDÉS CSILLAGOK
Hozzávalók kb. 50 darab süteményhez:






1 bögre tönkölyliszt
1/2 bögre zabpehely
3/4 bögre durvára
tört dió
1/4 bögre nádcukor
2,5 tk. kakaópor







2 tk. vaníliás cukor
1/2 tk. gyömbérpor
1/2 tk. sütőpor
1/2 bögre tej
1/4 bögre étolaj

A mázhoz:
 100 g csokoládé
 50 ml kávéskanál tej

Elkészítés:
Daráljuk össze a zabpelyhet. Keverjük hozzá és elegyítsük el jól a száraz hozzávalókat
egy tálban.
Adjuk hozzá a tejet és az olajat, és gyúrjuk kemény labdává tej vagy liszt hozzáadásával, ha szükséges.
Nyújtsuk ki a tésztát fél-egy cm vastagra, és szúrjuk ki a kekszeket. Előmelegített, 180
fokos sütőben süssük 25 percig.
A mázhoz melegítsük fel a csokoládét, és keverjük bele a tejet. Amikor már kihűltek a
kekszek, kenjük meg őket a meleg mázzal, és hagyjuk rádermedni.
Elkészítési idő: kb. 60 perc
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PÜSPÖKKENYÉR
Hozzávalók egy másfél literes formához:
 150 g liszt

 75 g aszalt sárgabarack

 1 csipet szódabikarbó-

 100 g fehér cukor

 50 -50 g kandírozott

 50 g sötét nádcukor

narancs és citrom
 csipet só
 kötőanyag: 4 ek. lenmagliszt + 12 ek. víz
(vagy 4 tojás)

na
 1 kávéskanál sütőrum
 kanál étkezési keményítő
 A mázhoz: 3 ek kakaópor, 30 g kókuszolaj, 50
g cukor, 6 ek forró víz

 100 g dió
 100 g Joya Cremesse

tejföl vagy sima tejföl
 75 g mazsola

Elkészítés:
Előkészületek: Keverjük ki a lenmaglisztet vízzel, és hagyjuk legalább 10 percig állni. Áztassuk be a mazsolát rumos vízbe. Kézzel törjük durvára a diót.
Egy nagy tálban alaposan keverjük össze a lisztet, szódabikarbónát, sót, cukrot, majd
adjuk hozzá az aszalt gyümölcsöket és a diót is.
Keverjük bele a lenmaglisztet, a rumot, a tejfölt, és a mazsola vízéből annyit, hogy folyós masszát kapjunk.
Kenjünk és lisztezzünk ki egy magas formát, öntsük bele a tésztát és 45-60 percig süssük a süteményt 170 fokon.
Ha megsült és kihűlt a sütemény, készítsük el a csokoládémázat: a kakaót keverjük el
porcukorral, adjunk hozzá vizet és olajat. Vonjuk be kakaóöntettel a püspökkenyeret, és
szeletelés előtt hagyjuk megdermedni.
Elkészítési idő: 45 perc + sütés
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DIÓS BEJGLI, MÁKOS BEJGLI
Hozzávalók két közepes rúdhoz:
 300 g durumliszt

A töltelékhez:

 40 g kókuszolaj

 220 g dió vagy mák

 1,5 dl tej

 150 g porcukor

 40 g cukor

 70 g mazsola

 1 cs. szárított élesztő

 30 g búzadara

 2 csipet só

 1 dl hideg tej

 1,5 cs. vaníliás cukor
 1,5 citrom héja, fél cit-

rom leve
 1-1 mk. szegfűszeg és fa-

héjrúd 2 tk vaníliás cukor
 1/2 tk gyömbérpor

Elkészítés:
1,5 dl vízben főzzük fel a szegfűszeget és fahéj rudat. Ebbe áztassuk bele a mazsolát.
Az élesztőt futtassuk fel egy kis cukorral és langyos tejjel.
Az olvasztott kókuszolajjal és a többi anyaggal dolgozzuk ki a tésztát, és kelesszük másfél órát.
Ezalatt készítsük el a tölteléket: daráljuk meg a mákot vagy diót, keverjük össze a többi hozzávalóval. A mákos töltelékbe kicsit több cukor és tej szükséges.
Amikor megkelt a tészta, válasszuk ketté, és nyújtsuk ki vékonyra, de max. fél cm vastagra. A
tölteléket simítsuk el rajta egyenletesen, és tekerjük fel a bejglit. A tetejét kenjük meg tejjel, majd
ezután még hideg helyen kelesszük fél órát.
200 fokra előmelegített és utána 170 fokra visszavett sütőben süssük fél órán keresztül.

Megjegyzés: a töltelék hozzávalói két közepes rúdhoz méretezettek. Ha mindkét ízből csinálunk, a tészta mennyiségét duplázzuk meg.
Elkészítési idő: kb. 60 perc + kelesztés + sütés
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MARCIPÁNOS KALÁCS
Hozzávalók két kalácshoz:
 500 g liszt

 30 g kandírozott narancshéj

 2 evőkanál sütőrum

 300 g marcipán

 kötőanyag: 2 ek. lenmagliszt
+ 4 ek. víz (vagy 2 tojás)

 200 ml tej

 200 g kókuszolaj
 150 g mazsola
 60 g mandula
 60 g nádcukor

 1 kk. só
 1 cs. vaníliás cukor
 1 zacskó szárított élesztő

 1/2 citrom héja
 a díszítéshez:
50 g kókuszolaj
40 g porcukor

Elkészítés:
Áztassuk be a kockára vágott narancshéjat és mazsolát forró rumos vízbe. A víz kicsivel maradjon a
gyümölcsök teteje alatt. Törjük durvára a mandulát. A lenmaglisztet keverjük ki a vízzel, és hagyjuk legalább 10 percig állni.
Egy nagyobb tálba öntsük bele a langyos tejet, az élesztőt, cukrokat, sót, adjuk hozzá a lisztet, a kötőanyagot, a reszelt citromhéjat, vaníliás cukrot. Miután jól összekevertük, adjuk hozzá a kókuszolajat is, és
géppel addig dagasszuk, amíg elválik az edény falától. Szórjuk bele a mazsolát, narancshéjat, mandulát,
és a dagasztóval szépen dolgozzuk ki a tésztát. Takarjuk le, és kelesszük 1-1/2 órát.
Kezünkkel kicsit gyúrjuk át a tésztát, majd osszuk két egyenlő nagyságú darabra. Ezután formázzunk
belőlük hengert, és nyújtsuk ki fél cm vastagságúra.
A marcipánt gyúrjuk át a kezünkkel, majd felezzük el az adagot. Nyújtsuk ki a darabokat téglalap alakúra úgy, hogy a hosszuk közel megegyezzen a tészta hosszával.
Fektessük a lapokat a kinyújtott tészták közepére, és takarjuk be két oldalról a szabadon maradó tésztával. Nyomkodjuk össze a rúd végeit, és helyezzük sütőpapírral bélelt tepsibe.
Hagyjuk további fél órát kelni, ezalatt pedig kezdjük bemelegíteni a sütőt.
Alacsony hőfokon egy óra alatt megsül a kalács. Miután kivettük a sütőből, hagyjuk hűlni, de még melegen kenjük le kókuszolajjal és szitáljunk rá vastag porcukorréteget.
Elkészítési idő: kb. 60 perc + kelesztés + sütés
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