
Teljeskiőrlésű fánk sütőben sütve

Cukorbetegek, fogyni vágyók vagy testsúlyukra figyelők, emésztési problémákkal küzdők, 

vagy csak egészségükre figyelők is fogyaszthatják, persze csak MÉRTÉKKEL.

Miért lehet ez egy jobb alternatíva a hagyományos, olajban sült fánk helyett?

A teljeskiőrlésű liszt magasabb rosttartalmú, ami előnyös az emésztésnek, lassítja a 

felszívódást, nagyobb a telítőértéke, segíti a káros anyagok kiürülését többek között. 

A mérsékelt cukorfogyasztásnak szintén számos előnye van: 

https://mdosz.hu/.../taplalkozasi_akademia_2013_06...

https://mdosz.hu/.../taplalkozasi_akademia_hirlevel_2019...

https://weborvos.hu/adat/files/2015_marcius/mdosz.pdf

A bő zsiradékban sütés hátrányai: túlzott energiabevitel, emésztési problémák, 

transzzsírsavak keletkezése - https://www.webbeteg.hu/.../17450/olajban-sutes-kirantas

Hozzávalók (26-27 darabhoz): 

2-2,5 dl 1,5 %-os tej

1 csomag szárított élesztő

1 EK pl. durum liszt

5 ml folyékony édesítőszer

500 g teljeskiőrlésű liszt (én: 300 g teljes kiőrlésű tönkölybúzaliszt, 200 g fehér 

tönkölybúzaliszt)

55 g xilit (vagy 60 g cukor/6 ml Süssina (én ezt használtam), de kóstoljuk meg a tésztát, 

nehogy édes legyen!)

csipet só

1 MK szódabikarbóna

1 tojás

50 g olvasztott vaj

Választható: cukormentes baracklekvár, szőlőlekvár, narancslekvár, eperlekvár: 20g /db

Választható: csokimáz

50-100 g cukormentes vagy 85-95 %-os étcsokoládé 

1 tk olaj vagy kókuszzsír

mandula, mogyoró, dió, kókuszreszelék, bármi a szóráshoz

Elkészítés:

A meleg tejben elkeverjük az élesztőt, egy evőkanál lisztet, a folyékony édesítőszert és 

hagyjuk felfutni.

https://mdosz.hu/hun/wp-content/uploads/2016/03/taplalkozasi_akademia_2013_06_hozzaadott_cukor.pdf?fbclid=IwAR2ZrQNxRhtcs2IJCZb3EKfglIScYx8L0llrd6D85pHMZlSIMt2zbeNNEfg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.webbeteg.hu%2Fcikkek%2Ffogyokura%2F17450%2Folajban-sutes-kirantas%3Ffbclid%3DIwAR0sIMDeBYAkBfSW3VHSZHB1Ztk9tHCN2x6BzzuqkJbn2i3R0swoy-uXEUQ&h=AT2ZUIdTqp-lkLYmMvJso662qJAMv-ndtWOCUDolNJQkWrJD1OtFwIYsvnXRewM_rwtc3VQmi-5fv2ami7k6gNHKvqlZZ3DHUPDi-o5Bgmk-wWQ68b-zh7xadsNbAeW4t5fjvFHQ3QV_pdXE-A5k&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3y7MLMstvZE0jGlfSbsgANmqxrvBKErB8xr9NyYuyQzaMSQujLNfzafU4wnIjWbV4BJfIFrchozcLspEVk2bnXrXz7fr53QIsFRhGAdwcwNFxFTTgUlxGwKstbfmki7K0ZZ8g_jCddW9tTz1jiSr-06A
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fweborvos.hu%2Fadat%2Ffiles%2F2015_marcius%2Fmdosz.pdf%3Ffbclid%3DIwAR2pkOE51R6PZ60lAr8dlCzDZupV3HJk1CkeSTfOhvdUtwCdJvdayuobIuQ&h=AT3AiVe7zm59iMCm-e75c9_xIw_zVkA9vYpAhOzS4hbB6UvP8yhx6sy64FrE-omwOpemX57xn9kA4V4CR_Om0piZADRh1gHLYZv1JsN9wGQCMXC0nh93lpyf-1E2FN75CH_mh1hYX0Zkjj5wtyfR&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3y7MLMstvZE0jGlfSbsgANmqxrvBKErB8xr9NyYuyQzaMSQujLNfzafU4wnIjWbV4BJfIFrchozcLspEVk2bnXrXz7fr53QIsFRhGAdwcwNFxFTTgUlxGwKstbfmki7K0ZZ8g_jCddW9tTz1jiSr-06A
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmdosz.hu%2Fhun%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F05%2Ftaplalkozasi_akademia_hirlevel_2019_05_edes_iz.pdf%3Ffbclid%3DIwAR3NTv4YJctuMqpuRAd9cYROwe3ez7qlXmA6B1Pt5vW8cQGGBMcFYRccesM&h=AT3pUb7V9tcnxZERGss1PeueNQlSvQv0Z6XGlS66_RPA-AZ4te6mZFQbEqwQaT9bAvQZ-WG5qn5YP40xSUutMz6eOEC66bUFloyRH9rvofetsIFiN0d90ALQ2n0zAd0EEIVQNQX9FjmegKSBjY3l&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3y7MLMstvZE0jGlfSbsgANmqxrvBKErB8xr9NyYuyQzaMSQujLNfzafU4wnIjWbV4BJfIFrchozcLspEVk2bnXrXz7fr53QIsFRhGAdwcwNFxFTTgUlxGwKstbfmki7K0ZZ8g_jCddW9tTz1jiSr-06A


Közben kimérjük a liszteket, hozzáadjuk a sót, a kétféle xilitet, majd a közepébe mélyedést

csinálunk, ebbe ütjük az egész tojást, és hozzáöntjük az olvasztott vajat és a felfuttatott 

élesztőt is. Kissé ragacsos, de nagyon sima és puha tésztát dagasztunk belőle. Letakarva,

kiolajozott tálban kb. egy órát kelesztjük.

Ha a tészta megkelt, a sütőt előmelegítjük 175 °C-ra.

A tésztát lisztezett felületen jó ujjnyi vastagra nyújtjuk és egy lisztezett szájú pohárral 

kiszaggatjuk. Én 6 cm átmérőjű poharat használtam. (Egyáltalán nem fognak beleragadni 

a fánkok, amint jól rányomjuk a poharat, kicsit összébb ugranak és a helyükön maradnak.)

Sütőpapírral bélelt tepsiben 25 perc alatt készre sütjük ezután.

A csokoládét az olajjal gőz fölött megolvasztjuk, a kissé kihűlt fánkok tetejét belemártjuk és

visszatesszük a tepsire őket. Amíg a csoki folyósabb, rászórjuk a mandulát, mogyorót, 

kókuszreszeléket, amit szeretnénk. Hagyjuk, hogy a csoki megdermedjen rajtuk.

1 db energia-, és tápértéke üresen, folyékony édesítővel: 83 Kcal, 2,3 g fehérje, 2 g zsír, 

14 g szénhidrát

1 db energia-, és tápértéke lekvárral: 105 Kcal, 2,3 g fehérje, 2 g zsír, 19,2 g szénhidrát

1 db energia-, és tápértéke csokimázzal: 110,5 Kcal, 2,6 g fehérje, 4,5 g zsír, 15 g 

szénhidrát.

1 db energia-, és tápértéke csokimázzal és 1 g mogyoróval: 116,5 Kcal, 2,9 g fehérje, 5 g 

zsír, 15,1 g szénhidrát.

Láthatjuk az értékekből, hogy hiába teljeskiőrlésű, hiába cukormentes, ha nem figyelünk 

arra, hogy mennyit eszünk belőle, felboríthatja anyagcserénket, inzulinszintünket, 

súlygyarapodást okoz. 1-2 db-nál ne fogyasszunk többet!


