
VARIÁCIÓK FAGYLALTRA

Az 1. csak gyümölcsöt és pici vizet tartalmaz. Bármilyen gyümölcsből készíthetjük, és ha elég édes,

édesíteni sem kell. De édesítéshez nagyszerű egy kis banán, vagy méz. Kétféle módon csinálhatjuk.

Ha gyorsan szeretnénk, akkor fagyasztott gyümölcsökre lesz szükségünk. 15 dkg szamócához adjunk

egy kicsi banánt (vagy egyéb gyümölcsöt), turmixoljuk össze, és kész is! Olyan turmixot, aprítót

használjunk, ami jeget is vág, vagy a nagyobb szemeket vágjuk kisebbekre kézileg, de óvatosan.

Ha viszont friss gyümölcsünk van: adagonként 100-150 g epret turmixoljunk össze 10-15 ml vízzel és

ízlés szerinti édesítővel, tegyük fagyasztóba, s keverjük át óránként, míg fagyi állagú nem lesz.

A 2. egy házi frozen yogurt friss nyári gyümölcsökből. Bármilyen szezonális gyümölcsből, 5 perc alatt

elkészíthetjük, plusz fagyasztás.

Hozzávalók:

2 bögre áfonya

1/3 bögre görög joghurt

3 evőkanál juharszirup, vagy ízlés szerint méz, cukor vagy édesítő
1 evőkanál citromlé, 1 csipet só

Elkészítés:

Fagyasszuk le az áfonyát és a görög joghurtot is. Turmixoljuk össze az összes hozzávalót, amíg

egynemű, krémes massza nem lesz belőle. Tegyük egy tálba, majd a fagyasztóba pár órára. Kis

tálkákban, friss áfonyával kínáljuk.

Érdekességek erről a fajta fagyos finomságról:

https://www.mindmegette.hu/6-izgalmas-teny-amit-nem-tudtal-a-frozen-yogurthrol-49278/

A 3. egy zsírdúsabb, roboráló csemege: Epres joghurtfagyi

Hozzávalók 10 főre

20db citromfűlevél

40dkg görög joghurt

5dkg méz

2.5dl habtejszín

25dkg eper

Elkészítés:

A joghurtos eperfagyihoz a citromfűlevelet nagyon finomra vágjuk, majd összekeverjük a joghurttal

és a mézzel. A tejszínt keményre felverjük, és a habot a joghurtos keverékbe forgatjuk. A masszát egy

hosszúkás 1 l-es formába töltjük, és a fagyasztóba tesszük 1 órára.

Közben az epret megmossuk, kicsumázzuk és apróra kockázzuk. A fagyos joghurtmasszát kívülről

befelé haladva jól átkeverjük egy villával. Beleforgatjuk az eperkockát, majd visszatesszük a

fagyasztóba 30 percre. Végül újból átkeverjük, és legalább 3 óra hosszat fagyasztjuk.

A joghurtmasszát fogyasztás előtt 15 perccel áttesszük a normál hűtőtérbe. Végül fagylaltkanállal

kelyhekbe adagoljuk, vagy a formából tálra borítjuk és felszeleteljük.

Nagyszerű ötleteket találnak itt:

https://www.mindmegette.hu/joghurt-fagyi-hazilag-jeges-finomsag-nyaron-53830/

https://www.mindmegette.hu/jegkrem-fagylalt-fagyi-parfe-jeges-husito-receptek-nyarra-52815/
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