
TÚRÓGOMBÓC ALMAKOMPÓTTAL, BARACKKAL ÉS JOSTÁVAL

Hozzávalók 3-4 adaghoz:

25 dkg   tehéntúró

2 db tojás

3 dkg vaj

1 csip só

5 dkg búzadara, én bio, ősi gabonákból (alakor, ősbúza, tönkölybúza) készített Mamagrízt

használtam

A forgatáshoz:

1 evőkanál olívaolaj

4 dkg zsemlemorzsa, ha van teljeskiőrlésű, vagy aprított zabpehely

fahéj

A tálaláshoz:

1.5dl görögjoghurt

ízlés szerint édesítő vagy méz

idénygyümölcsök: alma, barack, josta

fahéj, szegfűszeg, zöld kardamom

Elkészítés:

A habkönnyű túrógombóc elkészítéséhez a túrót villával finomra törjük a vajjal, a sóval és a tojások

sárgájával együtt. A fehérjét kemény habbá verjük, és lazán a túróhoz forgatjuk a búzadarával, és

körülbelül 1 órán át hűtőben pihentetjük.

Ezután sós vizet forralunk, és nedves kézzel tojás nagyságú gombócokat formázunk a masszából, majd

a lobogó vízbe dobáljuk mindet. Fedő alatt, mérsékelt lángon kb. 10 perc alatt puhára főzzük, végül

leszűrjük.

A zsemlemorzsát szárazon átmelegítjük, megpirítjuk picit, majd az olajjal és a fahéjjal összekeverjük

és kb. 0,5-1 dl vizet hozzáadva pároljuk fél percig. A gombócokat a zsemlemorzsába megforgatjuk.

Az almakompót úgy jött a képbe, hogy a kívülről szép alma belül már kevésbé volt szép, így megenni

már nem akartam, de kidobni sem. Megmostam, feldaraboltam és a fűszerekkel együtt pici víz

kíséretében, alacsony hőfokon pároltam, míg szépen össze nem esett és finom illatok szállingóztak a

konyhában. A barackot és jostát megmossuk, a barackot felszeleteljük. Tálalásnál a joghurttal és a

gyümölcsökkel kínáljuk.

FAHÉJAS-SZILVÁS TÚRÓSPITE SZÍVBARÁT MÓDON

Hozzávalók 1 kisebb tepsihez:

A tésztához

10 dkg finomliszt

15 dkg teljeskiőrlésű liszt

25 dkg zsírszegény tehéntúró

15 dkg vaj vagy margarin

20 dkg porcukor, de helyettesíthetjük Negyedannyi édesítővel



4 db tojás

1.5 dl natúr joghurt

1 csomag vaníliás cukor

1 kezeletlen citromból nyert citromhéj (reszelt)

1 csipet só

A tetejéhez

0.5 kg szilva

3 ek cukor, de el is hagyható édes szilva esetén

fahéj ízlés szerint

A forma kikenéséhez margarin, teljeskiőrlésű liszt vagy apró zabpehely

Elkészítés:

A túrót a margarinnal, csipetnyi sóval keverjük ki, adjuk hozzá a porcukrot vagy édesítőt,
akár fele-fele arányban is, majd dolgozzuk össze. Utána egyesével adjuk hozzá a
tojásokat, a vaníliás cukrot, a joghurtot, és a legvégén a liszteket hozzáadva keverjük
simára.

A szilvákat felezzük vagy negyedeljük el.

Egy közepes méretű, margarinozott-lisztezett tepsibe öntsük bele -a simára kikevert-
masszánkat. A tetejét rakjuk ki a szilvákkal úgy, hogy a héjas fele legyen a tészta felé.
Szórjuk meg a cukros fahéjjal, illetve ha még szívbarátabbat szeretnénk, szeletelt
mandulával is. Előmelegített sütőben, 160 fokon süssük készre, kb. 35-40 perc alatt.
Tűpróba! /Eredeti recept: Nosalty/


