
Bogyós gyümölcsös somlói galuska

Hozzávalók:

A diós piskótához:

6 db tojás

6 evőkanál cukor

6 evőkanál liszt (ebből 1-2 kanál teljeskiőrlésű)

2 evőkanál darált dió

fél teáskanál sütőpor vagy szódabikarbóna, egy csipet só, reszelt citromhéj

A pudinghoz:

1 csomag vaníliás vagy puncsos pudingpor, 5 dl tej, 3-4 evőkanál cukor vagy édesítő

A habhoz 1 kis doboz habtejszín vagy Hulala cukrászhab, szükség szerint cukor, édesítő

Valamint

30 dkg mirelit eper, de lehet több is, és persze friss is

20 dkg mirelit erdei gyümölcsmix

5 dkg pirított dió durvára aprítva

15 g étcsoki, lehetőleg 70 % fölötti kakaótartalommal, 1 teáskanál kókuszzsír

Elkészítés:

A mirelit gyümölcsöket előzőleg kiolvasztjuk, és egy szűrőbe téve kicsepegtetjük. Ha
finom a kicsöpögött lé, picit édesítjük, ezzel öntözzük meg majd a piskótát.

Elkészítjük a piskótát. A tojásfehérjéket csipet sóval kemény habbá verjük, majd
beletesszük a cukrot és addig verjük (3-4 perc), amíg csillogó tojáshabbá válik.
Beletesszük a tojássárgákat és a resztelt citromhéjat, óvatosan átkeverjük. A darált diót
összekeverjük a liszttel és a sütőporral, majd a tojásokhoz keverjük. Sütőpapírral bélelt,
vagy margarinos-lisztezett tepsibe öntjük, és 180 fokra előmelegített sütőben 25 perc
alatt készre sütjük. Tűpróbával ellenőrizzük. Miután kihűlt, kis kockákra vágjuk.

Míg sül a piskóta, elkészítjük a pudingot a leírás szerint és hűlni hagyjuk, közben
többször átkeverjük.

A legvégén felverjük a habot, ha szükséges édesítjük.

Jöhet a rétegezés.

Egy üvegtálba letesszük a piskóta első rétegét, meglocsoljuk a gyümölcslével, és
megszórjuk darált dióval. A tál méretétől függően osszuk el a piskótát 2-3 részre, én
kétszer rétegeztem. A piskótára jön egy rész pudig, arra a mirelit eper fele, és ezt
befedjük a hab felével. Aztán megint piskóta, meglocsoljuk, aprított dió, puding, eper és
a habréteg legfelül. Erre már csak szépen elterítjük a bogyós erdei mixet, megszórjuk
darált dióval, és rácsorgatjuk a csokiöntetet. Ezt úgy készítjük, hogy egy serpenyőben a



darabolt csokit a kókuszzsírral felolvasztjuk és összekeverjük. Hűtőbe tesszük pár órára,
és fogyasztható is.

Legyen akár születésnap, akár gyermeknap, nagyszerű ünnepi desszert. Igazából
gyermekeinket, unokáinkat is bevonhatjuk akár az előkészítés, akár az elkészítés
folyamataiba, mert a közös sütés-főzés azonkívül, hogy remek közös program, segít
gyermekeinknek, hogy könnyebben megtanulják az egészséges táplálkozás ismereteit,
megszeressék a zöldségeket és gyümölcsöket, és rendszeresen és változatosan
étkezzenek majd.


