
ŐSZIBARACK „BEFŐTT” DEJA VU VILÁGA MÓDRA

Hozzávalók és leírás: https://dejavuvilag.hu/hogyan-keszitsunk-oszibarack.../

ŐSZIBARACK DZSEM PEKTINNEL

Hozzávalók és leírás: https://salatagyar.hu/lekvar-cukor-nelkul-pektinnel/

MEGGY EXTRADZSEM

Hozzávalók:

1kg meggy tisztán

1 zacskó-35 dkg Befőzőcukor Steviával

fél biocitrom

Elkészítés:

A megtisztított, kimért gyümölcs egy részét pürésítjük, akár úgy, hogy az egész gyümölcsbe
párszor megjáratjuk a botmixert. Hozzákeverjük a befőzőcukrot, beleszeljük a citromot, és
nagy lángon, állandó keverés mellett felforraljuk. Ezután még 3 percig forrni hagyjuk
folytonos keverés mellett, majd levesszük a tűzről. Mindeközben az üvegeket a sütőben,
egy tepsiben kis vízbe állítva átmelegítjük. Az üvegeket a peremig töltjük a dzsemmel, vagy
átmelegítés hiányában lassan, csak harmadáig töltjük az üvegeket, hogy legyen idejük
átmelegedni. Ezután fejre állítjuk 5 percre, hogy a vákuum beszívja a kupakot. A kész
lekvárt száraz, hűvös helyen, a felnyitott lekvárt hűtőben tároljuk.

BARACK EXTRADZSEM PEKTINNEL, cukorbetegeknek is

A pektines lekvár legfőbb előnyeit az alábbiakban tudom összefoglalni:

- Sokkal gyorsabb, rövidebb főzésidő

- Fenti miatt energiatakarékos (több órás főzés egy pár perces forralásra váltható le)

- Gazdaságosabb mennyiség (a máskor elfőzésre kerülő jelentős lémennyiség itt szintén a
lekvár részét képezi) - ugyanannyi gyümölcsből több üvegnyi végeredmény

- Világos, élénk narancssárga színű

Hozzávalók:

120 dkg sárgabarack tisztán

8-10-12 g pektin, más-más arányokat olvastam, én 12g-mal csináltam

10 dkg 4X –Negyedannyi -DW 4:1 édesítő, (vagy 40 dkg cukor)

1 biocitrom (anyukám mindig citrommal készítette és imádtuk!)

Csipet citromsav

Elkészítés:

A sárgabarackot alaposan megmossuk, felezzük, kimagozzuk, a hibás részeket, héjon
található sérüléseket kivágjuk, de nem hámozzuk meg, mert abban van a legtöbb jótékony
elem. Az én barackjaim picik és picit kemények voltak, és mivel dzsemet akartam, csak a
levágott héját pürésítettem, hogy legyen kis leve. A tiszta gyümölcsmennyiséget lemérjük,

https://dejavuvilag.hu/hogyan-keszitsunk-oszibarack-befottet-cukor-es-tartositoszer-nelkul/?fbclid=IwAR2ZPsiYtXOIz3sw8Dhd5UVlroeHA-rKtp2QPFpzwAM5LCBGHnZWCdMCdGw
https://salatagyar.hu/lekvar-cukor-nelkul-pektinnel/?fbclid=IwAR2SsE8JIWUc9Tciz_7KjTA7wPNEm-FXyq3Yy2iEL43gaAjFS2RcAT86mY0


majd feltesszük főni a citrommal együtt. Egy csipet citromsavat adunk hozzá, hogy jobban
megőrizze élénk világos színét. Felforraljuk többször kevergetve, és pár percig rotyogtatjuk.
A pektint összekeverjük a kimért cukorral, cukorhelyettesítővel, így nem csomósodik be a
gyümölcsbe keverés után. Ezzel az édesítőmennyiséggel még nem túl édes, kissé
kellemesen savanykás kombinációt kapunk. Az édesítés mennyisége mindig a gyümölcs
érettségétől is függ, tehát kóstoljuk, ha nem akarunk fanyalogni! Hozzákeverjük a rotyogó
barackhoz, visszaforraljuk, majd forrástól számítva 5 percig még főzzük. Ezután a szokásos
módon, még forrón (tiszta, csírátlanított üvegekbe, hibátlan fedővel...), tölcsér segítségével
kiadagoljuk. Azért használjunk tölcsért, hogy ne fröcsögtessük össze az üveg száját,
oldalát, mert ha úgy tekerjük rá a kupakot, akkor megpenészedhet az üveg oldalára ragadt,
kupakkal leszorított lekvár. Ha mégis összekenjük az üveg száját is, akkor kupakolás előtt
alaposan töröljük le.

Ha minden üvegünket megtöltöttük, száraz dunsztba rakjuk, sok-sok plédbe bebugyolálva.
Ez késő tavaszi, nyári napokon akár több napot is igénybe vehet, kb. 4-5 napig hagyjuk a
dunsztban az üvegeket, majd tegyük őket a hűvös kamrába, pincébe. Dunszt nélkül tartsuk
hűtőben.

További befőzési tanácsok: https://sutnijo.hu/befozes

FERMENTÁLT DINNYEHÉJ savanyúság

Hozzávalók:

- maradék dinnyehéj és tetszőleges egyéb zöldségfélék, például paprika, hagyma,
fokhagyma, sárgarépa

- fűszerek, mint kapor, bors, mustármag, koriander, babér, gyömbér

- 1 l vízhez 2 evőkanál(20 g) só.

A dinnyehéjat meghámozzuk, majd tetszőlegesen feldaraboljuk, de hagyjunk kicsit
hosszabb csíkokat is, melyekkel majd leszorítjuk az üveg tetején a dinnyéket. A vizet
felforraljuk, hozzáadjuk a sót és szobahőmérsékletűre hűtjük.  A tiszta üvegek aljába
szórjuk a tetszőleges fűszereket, majd megtöltjük a dinnyehéjjal. Felöntjük színültig a
sóoldattal, és ép tetővel lezárjuk. Tálcára helyezzük és szobahőmérsékleten érleljük. 2-3
hét után fogyasztható ízléstől függően, de felbontás nélkül télire eltehető. Bővebben a
fermentálásról: https://fermentor.blog.hu/.../mi_fan_terem_a...

Bónusz receptötletek dinnyéből:

- https://youtu.be/yK9MF1NgQos

- https://www.youtube.com/watch?v=LSbsJtOP8Jw&t=1s

- https://www.facebook.com/photo?fbid=265509542043688&set=a.174511727810137

- És egy pakolás: https://www.youtube.com/watch?v=kBQ-DUZmRMQ
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