
CUKORMENTES CUKKINIS MUFFIN Imádunk sütni receptje nyomán

Hozzávalók:

100 g teljeskiőrlésű tönkölybúzaliszt

50 g fehér tönkölybúzaliszt

30 g cukrozatlan kakaó

1 teáskanál szódabikarbóna/sütőpor

50 g kókuszreszelék

1 csipet só

35 g 4:1 édesítőszer

2 db tojás

100 ml olívaolaj

300 g reszelt cukkini

Én az eredeti receptet kissé megváltoztattam. Az olaj mennyiségét picit csökkentettem, a kakaóét is,

a cukkinit pedig megnöveltem, hogy könnyedebb és „szaftosabb” legyen.

Elkészítés:

A cukkinit megmossuk, lereszeljük, nem muszáj meghámozni, csak nagyon ellenálló családtagok

esetén. Hisz tudjuk, a héj és a héj alatti rétegek bővelkednek a csodás növényi tápanyagokban. A

száraz hozzávalókat egy tálban összekeverjük: lisztek, kakaó, szódabikarbóna, kókuszreszelék, por

alakú édesítőszer, só. A tojásokat megmossuk, feltörjük egy tálba és az olajjal elkeverjük, majd a

reszelt cukkinihez adjuk. Ezek voltak a nedves hozzávalók. Ezután a nedves és a száraz összetevőket

jól összekeverjük. Ezután muffinformába kanalazzuk, nyugodtan háromnegyedig, mert nem duzzad

meg túlságosan. Én a szilikonformákat szeretem a legjobban, 0 szemét, csak egy pici mosogatás. A

süteményeket 175 fokra előmelegített sütőben, kb. 25 perc alatt készre sütjük.

TÚRÓS-CUKKINIS POGI

Hozzávalók:

25 dkg zsírszegény, krémes túró

25 dkg reszelt cukkini

2 db tojás

6 evőkanál (10 dkg) zabpehely

6 evőkanál (5-6 dkg) zabpehelyliszt

1 teáskanál só

5 dkg light zsírszegény reszelt sajt a tetejére

ízesítéshez különböző fűszerek, magvak

Elkészítés:

A cukkinit megmossuk, és méretétől függően- nagy méret esetén- magházát kikaparjuk,

meghámozzuk, ha szükséges, és lereszeljük. A hozzávalókat jól összedolgozzuk, majd sütőpapírral

bélelt tepsibe kb. fél evőkanálnyi halmokat kanalazunk, és megszórjuk reszelt sajttal. 220 ᵒC –ra

előmelegített sütőben, kb. 15-20 perc alatt

aranybarnára sütjük.



CUKKINI TÓCSNI

Hozzávalók:

1 kisebb, kb. 15 dkg cukkini

5 dkg reszelt sajt, lehet zsírszegény

4-5 dkg zabpehely

1 db tojás

pici só, mert a sajt elég sós, tetszőleges zöldfűszerek

Elkészítés:

A cukkinit alaposan megmossuk, majd nagylyukulereszeljük. Én csupán azért hámoztam
meg, hogy a gyerkőc ki ne szúrja, de nem veszett kárba, mert ment a tökfőzelékbe. Picit
megsózzuk és félre tesszük 5-10 percre, míg kicsit levet ereszt, aztán kinyomkodjuk. A
levet ki ne dobjuk, én megint csak a tökfőzelékhez adtam. Ezután adjuk hozzá a reszelt
sajtot, a zabpelyhet, és a tojás. Keverjük alaposan össze, és hagyjuk állni kb. negyed
órát. Sütőpapírral bélelt tepsibe evőkanálnyi halmokat teszünk a masszából, amiket
lepényekké formálunk. 150 fokra előmelegített sütőben, légkeverés mellett (légkeverés
nélkül 180 fokon) süssük aranybarnára, kb. 20-25 perc alatt.

A tócsni, vagy lapcsánka (és megannyi elnevezés!) ugye  egy reszelt nyers krumplival
és liszttel készült, zsírban, vagy olajban sült nemzetközi népi étel. Többhelyütt a tócsni
és lapcsánka közt különbséget tesznek, mert bár a tésztájuk azonos, a sütésük már
eltérő. Míg a tócsnit serpenyőben, mint palacsintát zsiradék nélkül sütik, addig a
lapcsánkát bő olajban, lángos gyanánt készítik. Alapreceptje a legszegényesebb időket
idézi, ám a népi találékonyság mindig azzal egészítette ki, amihez éppen hozzá tudott
jutni. Hát én most cukkinihez jutottam hozzá, és hogy a gyerek is megegye, reszelt sajtot
is tettem bele. A liszt helyett zabpehely. És sütőben sütöttem meg! Így energiában
kevesebb, magasabb rosttartalmú, könnyebben emészthető változatot kaptunk, mely
energiaszegény-, és cukorbeteg étrendbe, valamint emésztőszervi betegségek diétájába
is beilleszthető. Sőt, a gyerekekről se feledkezzünk el, hisz szuper zöldséges
rágcsálnivaló, fehérjével kiegészítve! Már csak egy kis mártogatós hiányzik, ami lehet
joghurt alapú, de lehet paradicsomos is. Hát hogy ez tényleg nevezhető e tócsninak,
nem tudom, de a neten mások is használták többféle zöldségnél is, így esett az én
választásom is rá. Bár hívhatnánk cukkini fasírtnak is?! Önök szerint melyik lenne
helyénvalóbb?

SZIVÁRVÁNYSALÁTA CUKKINIVEL

A cukkini nyersen van a salátában (zsenge, max.25 dkg-os db), és variálható épp olyan
zöldségfélével, amink van. Persze minél színesebb, annál értékesebb
tápanyagtartalmilag! Én sárgarépát reszeltem hozzá, és paradicsom, lilahagyma
színesíti. Plusz egy kis tökmagolaj, extraszűz olívaolaj, és egy kis balzsamecet, ki hogy



szereti. Adhatunk hozzá még zöldfűszereket is, például bazsalikomot vagy rozmaringot,
metélőhagymát, petrezselyemzöldet, vagy kaprot, és megszórhatjuk egy kis lenmaggal,
szezámmaggal is.


