
SZÍVECSKÉS PUDINGFANTÁZIA        

Hozzávalók:

1-1-1       csomag vanília, étcsoki és eper vagy málnaízű pudingpor

3x4 dl tej vagy növényi tejital

3x4 dkg cukor vagy cukorhelyettesítő, én 4X édesítőt használtam

10 dkg fagyasztott megy vagy eper vagy málna

2-3 dkg szeletelt mandula

díszítéshez kevés mirelit ribizli vagy áfonya

szív alakú sütőforma vagy tálka, tetszőleges tortaforma

Elkészítés:

A pudingokat a leírás szerint, de csak 4 dl tejből megfőzzük, így jó sűrűek lesznek. Persze csak egymás
után. Nekem málnaízű volt, ebbe kevertem bele a leturmixolt meggyet és egy kis mandulát. A mandulát
díszítésre is használhatjuk. A különböző ízű pudingokat különböző formákba öntöttem, mindenki saját 
fantáziájára van bízva, hogy milyen végeredményt szeretne. Nekem emeletes torta készítéséhez való 
szilikon formáim voltak, meg szív alakú muffin formák, és 2 db szív alakú pici tálka. Ezeket töltöttem 
meg, előtte megkentem őket vékonyan vajjal. Éjszaka pihentek a hidegben. Majd másnap jöhetett az 

összeállítás. Sok lehetőség, nekem így sikerült! ♡

Gesztenyés-túrós golyók
Egy nagyon egyszerűen elkészíthető étel vagy desszert, attól függ, mennyire édesítjük. A túrót a 
legtöbb gyerek szereti – a túró babáknak már 8-9 hónapos kor környékétől adható, a gesztenye még 
korábban. Az alaprecept gyakorlatilag annyi, hogy a túrót összekeverjük natúr gesztenyepéppel (főtt, 
reszelt vagy pürésített). Miért jó ez a babáknak? A gesztenye már önmagában is tápláló és egészséges, 
viszont önmagában adva száraz és nehéz, elsősorban a babák gyomrának. Túróval lazítva tápértékileg 
teljes értékű ebédet (kisebb babáknak) vagy tízórait/uzsonnát biztosít, még nagyobb gyerekeknek is! 
Hozzávalók:
- 25 dkg natúr gesztenyepüré
- 25 dkg natúr túró (3 éves korig nem zsírszegény), lehet rögös vagy krémes is
- 1-2 teáskanál joghurt, ha a túrónk száraz
- meggykompót
- beforgatáshoz életkortól függően cukrozatlan kakaópor, fahéj, kókuszreszelék
- édesítőszer ízlés szerint (gyermekeknek édes alma, banán)
Elkészítés:
Összekeverjük a túrót a gesztenyével, mixert is használhatunk, ha a túró rögösebb. Ha túl száraz a 
massza, egy kis joghurttal vagy édes gyümölccsel lazíthatjuk, de ne tegyünk egyből sokat, mert 
kezelhetetlen massza lehet a vége. Én egy kis mézet és banánt tettem hozzá. Kb. egy órára hűtőbe 



tesszük, hogy formázhatóbb legyen. Közben a meggykompótból 15-20 szem meggyet szűrőbe teszünk, 
lecsöpögni. A kakaót, kókuszreszeléket és fahéjat összekeverjük, és egy lapos tányérba tesszük.
A hideg masszából golyókat formázunk úgy, hogy 1-1 meggyszemet csempészünk a közepébe. A 
golyókat a kakaós porba görgetjük és egy tálra helyezzük őket. Másnapra válik igazán finommá.

Gesztenyemuffin (cukor és liszt nélkül)- hölgyeknek
Hozzávalók (9 db lett):
1 natúr gesztenyemassza- 20-25 dkg (pl. Gelato Italiano 100% gesztenyemassza, Maroni, Sarokpont)
4 db tojás
5 dkg Negyedannyi 1:4 cukorhelyettesítő, vagy 200 g cukornak megfelelő por állagú édesítő
1-2 evőkanál rum vagy rumaroma
csipet só
Elkészítés:
A tojást habosra verjük, majd apránként hozzáadjuk az édesítőt, a rumaromát, a sót és belereszeljük a 
gesztenyemasszát. Szilikon muffinformába töltjük, és nem kell aggódni, hogy kifolyik, picit emelkedik 
csak meg. Előmelegített sütőben, 160 fokon légkeverésnél kb. 35 percig sütjük. Tűpróbával 
ellenőrizzük, hogy elkészült-e.
1 db energia-, és tápanyagtartalma: 61.5 kcal, 3 g fehérje, 2 g zsír, 7 g szénhidrát

Gesztenyével, aszaltszilvával töltött pulykamell- férfiaknak
Hozzávalók 4 főre:
50 dkg pulykamell
10 dkg gesztenye vagy gesztenyemassza
10 dkg aszalt szilva
2 dl pezsgő (nekünk szilvaágyas Unicum volt otthon)
só, bors, rozmaring ízlés szerint
Elkészítés:
Egy edénybe szórjuk a héj nélküli gesztenyét, és 1 dl pezsgővel 10 percig pároljuk fedő alatt, majd egy 
villa segítségével szétnyomkodjuk. Gesztenyemasszánál ez a lépés kimarad. Ekkor az aszaltszilvát 
beáztathatjuk egy kis szilvás Unicumba. A pulykamellet majdnem félbevágjuk, hogy kinyitható legyen,
majd sózzuk, borsozzuk, ízesítjük rozmaringgal. A kiterített húson elrendezgetjük a gesztenyés pépet és
az apró darabra vágott aszalt szilvákat, majd szorosan feltekerjük, és fogpiszkálókkal összefogjuk.
Egy tepsibe helyezzük a töltött pulykamelleket, lelocsoljuk egy kevés pezsgővel, és letakarva 180 
fokon 60 percig, majd fedő nélkül még 10-15 percig sütjük. Fektethetjük alufóliára is, majd ebbe 
csomagoljuk és így sütjük meg a sütőben.


