
TÚRÓS-DIÓS-CSOKIS MUFFIN (kb.20 db)

A tésztához:

zsírszegény túró              300 gramm

darált dió                           150 gramm

apróra vágott étcsokoládé, min. 70 %-os  80 gramm

vaj vagy Ráma                  70 gramm

tej vagy joghurt               1 dl vagy 100 g

cukor                                 70 gramm+ 20 g Negyedannyi édesítő

tojás (L)                              4 darab

vanília aroma                  1 teáskanál

Só                                       1,5 gramm

liszt                                     90 gramm, fele teljeskiőrlésű

sütőpor                             3 gramm

Elkészítés:

A sütőt melegítsük elő 180°C-ra. Ha egész diónk van, száraz serpenyőben pirítsuk meg, hűtsük ki,

majd daráljuk le. A tojásokat válasszuk szét. A margarint az édesítővel és 3 dkg cukorral habosítsuk ki,

majd egyenként keverjük bele a tojások sárgáját, a vanília aromát. Keverjük a masszához a túrót, a

joghurtot vagy tejet, végül a darált dió, só, liszt és sütőpor keverékét, majd az aprított csokoládét is.

A tojások fehérjét a maradék cukorral verjük kemény habbá, és több részletben forgassuk a túrós

tésztához. A masszát osszuk el szilikon muffin formákban, és előmelegített sütőben süssük kb. 30

percen át. Akkor jó, ha elkezd pirulni a muffinok teteje. A formában hagyjuk kb. 10 percig hűlni, majd

borítsuk rácsra.

1 db energia-, és tápanyagértéke: 146 kcal, 5,3 g fehérje, 10 g zsír, 8,7 g szénhidrát



SÜTŐTÖKÖS LATTE

Hozzávalók 2 főre:

• 2 evőkanál sütőtök püré, de lehet több is☻ (Süssünk otthon sütőtököt!)

• 300 ml 1,5%-os tej, vagy mandulaital

• 0.5 mokkáskanál fahéj (őrölt)

• 0.5 mokkáskanál szegfűszeg (őrölt)

• 1 késhegynyi gyömbér (őrölt), vagy szerecsendió

• 2 teáskanál méz

• 1-2 adag kávé, ami lehet koffeinmentes is

Elkészítés

Készítsük el a kávét. Rakjuk egy kisebb lábosba a sütőtökpürét, keverjük össze a tejjel, a fahéjjal, a

szegfűszeggel, gyömbérrel, és kis lángon kezdjük melegíteni. Néha keverjük át, és ha minden

feloldódott, húzzuk le a tűzről. Várjunk pár percig, míg kicsit hűl, majd mixerrel krémesítsük, szép

habos lesz. Egy dekoratív pohár aljába csorgassuk a mézet (mint a melange-nál), öntsük rá a

sütőtökös-tejes keveréket, majd csorgassuk rá a kávét. Kicsit habos lesz a teteje, szórjuk meg egy pici

fahéjjal.☻♡

Én már többféle módon elkészítettem, mindig újítok egy kicsit rajta. Ha nem vagyunk nagyon

édesszájúak, elhagyhatjuk a mézet, a tököt pedig ne süssük túl puhára, mert annál édesebb. Ez a

módszer akkor is működik, ha valaki nem rajong a sütőtökért, bár nem érződik ki jellegzetesen az íze.

A páromnak én sem árultam el először, hogy van benne sütőtök, csak miután agyondicsérte!☻ Tej

helyett használhatunk növényi italokat, például mandula-, rizs-, zabital, kókusztej. Ezek többnyire

dúsítottak vitaminokkal, ásványianyagokkal. Lehetőleg cukormentes terméket válasszunk.

Cukorbetegeknek cukorhelyettesítővel, vagy nélküle, hisz a sült sütőtök finom édes. Viszont gyorsan

fel is szívódik, a tejjel együtt, így reggelire nem előnyös, még növényi itallal sem. Felszívódását

lassíthatjuk a már ajánlott tökmag-ropogtatással.


