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TARTALOM:

Eszterházy torta 

Oreo torta

Gesztenyés alagút és torta

Tiramisu torta

Sütés nélküli nyers kókusz torta

Csokis torta 

Karácsonyi bejgli 1.

Karácsonyi bejgli 2.

Mézeskalács 1.

Áfonyás – mákos kalács

Libamájas kalács erdei gyümölcsökkel

Karácsonyi gyümölcskenyér

Hólabda

Mézes krémes

Gyömbéres narancsos piskóta

Gyömbéres cipó

Vaníliás kiflik

Proteines pilóta keksz

Lekváros linzer 

Fahéjas almás pite

Csokoládés trüffel golyók

Kakaós csillagok

Csoki bonbonok

Valódi marcipán bonbon

Cukormentes dzsemmek

Szuflé, a belül folyós süti

Karácsonyi zserbó



Kockás és csíkos kekszek

Pizza variációk

Magos rudacskák

Mákos citromos cookies

Chia magos, cheddar sajtos, chillis kekszek

Chia magos ropogós kekszek

Sok magos ropogós keksz 

Mákos kókuszos kréker (sós)

Gyömbéres narancsos sütés nélküli torta

Karácsonyi linzerek 2.

NoCarb kakaós kalács reggelihez

Kávés fahéjas kekszek

Kókuszgolyók

Cukkinis mandulás Brownie

NoCarb citromos keksz

NoCarb Tiramisu the best!

Almás diós kocka

Proteines NoCarb Somlói Galuska

NoCarb csavart bagett

Rumos Diós proteines brownie

Proteines low carb fánk

Piskóta tekercs, jobb, mint az eredeti

Vaníliás diós kocka extra gyors

Kókuszos tejszelet

Tiramisu rizslisztből

Kókuszos szelet, nagyon sok kókusszal

Adventi keksz alaprecept

Étcsokoládé trüffelek



ESZTERHÁZY TORTA 

 

A tésztához 

6 db tojásfehérje   

1 csipet só 

100gr édesítő 

1 citromból nyert citromhéj 

100gr darált mandula 

30gr NoCarb sütőmix 

krémhez 

6 db tojássárgája 

80 g édesítő 

1 kávéskanál NoCarb konjak liszt 

2.5 dl alpro cukrozatlan mandulatej 

2 csepp mandulaaroma 

40gr dió darálva 

20gr cocomas 

0,5dl meleg víz (esetleg lehet pici nescafe) 

200 g vaj 

tetejére 

10 db mandula vagy dió díszíteni 

15gr vaníliás protein 

0.2 dl víz 

1 kk 22%-os kakaópor 

20gr kókuszzsír 



Elkészítés: 

A tojásfehérjéket egy csipet sóval elkezdjük felverni. Amikor már alakul a hab 

és kezd keményedni, akkor folyamatos keverés mellett kanalanként hozzáadjuk 

az édesítőt, és addig verjük, amíg teljesen kemény nem lesz. 

A darált mandulához  hozzáreszeljük a citrom héját, elkeverjük. 

Három részletben, óvatosan hozzákeverjük a mandulát a felvert tojásfehérjéhez, 

és összeforgatjuk. 

mivel én egy szögletes tortát készítettem, így én nagy tepsibe tettem a tésztát és 
azt vágtam 6 felé, így nem kell külön-külön megsütni a kerek lapokat. (Ha 
kerekre csinálod: 15 centis tortaformában hat lap kijön ebből a mennyiségből:  a
tortaformát kivajazzuk, mandulalisztezzük) és 185 fokra előmelegített sütőben 
15-18 perc alatt megsütjük. 

Krém elkészítése: 

A tojássárgáját alaposan elkeverjük a édesítővel. 

Közben a tejet felmelegítjük. Nem kell forrjon, még előtte zárjuk el. 



A cukrozatlan mandulatejből egy keveset hozzáadunk

a tojásokhoz, elkeverjük, és ha kicsit fellazult, akkor

folyamatos keverés mellett hozzácsurgatjuk a

maradék tejet is.  

Az egészet visszaöntjük az edénybe, hozzáadjuk a

konjak lisztet, majd közepes lángon melegíteni

kezdjük. 

Folyamatosan kevergetjük addig, amíg puding
sűrűségű nem lesz. 

Félrehúzzuk a krémet, időnként alaposan átkeverjük,

és megvárjuk, amíg szobahőmérsékletűre nem hűl.

Ekkor hozzáadjuk a puha vajat és egy-két csepp

mandulakivonatot (vagy mandularomát), és addig keverjük, amíg szép fényes, 

sűrű nem lesz a krém, majd félretesszük. 

A teteje készítése 

Egy tortalapot megkenünk krémmel, rátesszük a következőt, és addig folytatjuk,

amíg el nem fogynak a lapok. A maradék krémmel pedig bevonjuk a tortát. 

A kókuszzsírt a vízzel felmelegítjük, és elkeverjük benne a vaníliás proteint. 

Félretesszük, hogy hűljön és sűrűsödjön kicsit. 

A fehér krémet rákenjük, a maradékhoz krémhez pedig hozzátesszük a 

kakaóport és az így készült kakaós krémet körkörösen rácsurgatjuk a torta 

tetejére, ha kerek, ha szögletes, akkor lehet csíkokat húzni vele. 

Egy fogpiszkálóval kívülről befelé haladva pókhálómintázzuk, vagy 

hullámmintázzuk a tortát. 

 



OREO  TORTA 

Torta alapja, ebből két adagot készíts külön-külön, ez lesz az alja és a teteje
 
• 3 tojás 

• 60gr sütőmix 

• 20gr kakaópor 

• 12gr sütőpor 

• 20gr szőlőmagolaj 

• 50gr eritrit 

• 100ml víz 

  

Krém: 

• 250gr mascarpone 

• 150gr 3,1% joghurt 

• vanília esszencia, vagy
aroma 

• 30gr vaníliás protein 

• 1 tk. konjak liszt 

 

Kakaómáz: 

• 20gr kókuszzsír 

• 15gr kakaópor 

• édesítő 

  

A piskótához valókat egymás után sütjük ki egy négyzet alakú tepsiben a 
másikat egy kör alakú formában. 170 fokon 30 perc alatt kisütjük. Közben 
elkészítjük a krémet. A négyzet alakú piskótából kivágunk akkorát, hogy a 
kerek forma aljára tudjuk tenni. A négyzetből leesett részeket kiskockákra 
vágjuk és visszatesszük a sütőbe még száradni. A piskótát a teraszon hűtőttem 
ki, egy csoki réteget tettem a kihűlt piskótára (kókuszzsír és kakaópor 
keveréke). Erre jött a fehér krém fele. A kihűlt száraz kis kockákat rászórtam, 
majd jött a fehér krém másik fele. Elsimítottam és a hűtőszekrénybe tettem egy 
éjszakára. Másnap reggel egy újabb adag kókuszzsír kakaópor kombót 
készítettem, amivel meglocsolgattam az oreo torta tetejét. 

http://www.szenhidratmentesteszta.hu/
http://www.szenhidratmentesteszta.hu/


GESZTENYÉS ALAGÚT 

 

Piskótához: 

• 200 g cukkini reszelve 

• 30 g NoCarb sütőmix 

• 10 g kakaópor 

• 1 tojás 

• 40 g eritrit 

• fahéj, szegfűszeg, gyömbér 

(mézeskalácsfűszer keverék) 

• 10 g kókuszzsír olvasztva 

• fél zacsi sütőpor  

• kevés víz 

Összekevertem és megsütöttem egy közepes tepsiben 180 fokon 20 perc 
alatt. Még melegen feltekertem a sütőpapírral együtt és konyharuhába 
tekerve hagytam kihűlni. Amikor már teljesen kihűlt, akkor jön a krém. 

Krémhez: 

• 250gr cukrozatlan natúr gesztenyepüré  

• 1 tk NoCarb konjak liszt 

• 3 ek eritrit 

• rum aroma 

• 50gr puha vaj 

• 1,5 dl 30%-os tejszín 

Az egészet összekevertem és megkentem vele a
piskótát. Feltekertem és a maradék krémmel a
külső részt is befedtem. Tortaként is készíthető a
fenti mennyiség és leírás alapján. 



TIRAMISU  TORTA 

A piskóta: 

• 5 kis tojás sárgája 

• 1,5dl koffeinmentes kávé 

• 10gr NoCarb 7x édesítő 

• 50gr vaj olvasztva 

• pici só 

• pici szódabikarbóna 

• rum aroma és vanília örlemény 

• 80gr NoCarb rost sütőmix 

• 5 kis tojás fehérje kemény habbá verve és a végén hozzákeverve 

A kibélelt tepsibe öntjük a piskóta tésztáját 170 fokos légkeveréses sütőben 30 
perc alatt kész lett. Ha kihűlt akkor felvágtam sok kis lapos darabra és hagytam 
kihűlni egész éjjel. 

Másnap elkészítettem a krémet: 

• 500gr Aldiban kapható light (zsírszegény)

mascarpone krém 

• 200ml 10%-os tejszín 

• 10gr NoCarb 7x édesítő 

• 1 dl víz 

• 30gr vaniliás protein 

• vanília örlemény 

• 1 csomag NoCarb vaníliás pudingpor 

Ezeket összekevertem és rétegeltem a piskótát
a krémmel, míg mindkettő el nem fogyott.
Illetve nekem maradt a piskótából, amiből ezeket a pici szivecskéket süti 
szaggatóval a tetejére tettem dísznek. 

 



 SÜTÉS NÉLKÜLI NYERS KÓKUSZOS TORTA

Az alapja:

• 100 g kókuszreszelék

• 5 tk kakaópor

• 15g kókuszzsír

• 100g mazsola előtte
vízben megpuhítva

Ezek közül a mazsolát
leturmixoltam, hozzá tettem
mindent, ami szükséges és bélelt kerek torta formában ellapítgattam.

Felső réteg

• 120g darált natúr kesudió

• 200 g kókuszreszelék

• 200 ml cocomas

• 4 ek kókuszzsír

• 2 tk NoCarb 7x édes

• 1 zacskó NoCarb vaníliás pudingpor 

• ha szükséges pici víz

A kesudiót mákdarálón daráltam le, majd a hozzávalókat összekevertem. A 
kakaós mazsolás rétegre kanalaztam, ellapítottam.

Tetejére, díszítés:

• 50g mandula reszelék

• 20g Wawel étcsoki reszelve



SZAFI FREE CSOKOLÁDÉ TORTA

Hozzávalók:

250g Szafi free világos piskóta lisztkeverék 

40g friss citrom leve (az üveges nem jó!)

60g eritrit-stevia keveréke

220g szobahőmérsékletű víz

30g karob por

10g NoCarb sütőpor 

A hozzávalókat alaposan összedolgozzuk elektromos habverővel. 18cm-es 
tortaformát  használtam, ezt kibéleltem sütőpapírral és kb. 30 perc alatt 
(tűpróba) készre sütöttem.

Ez alatt a krémet készítettem el:

• 1/2  csomag NoCarb vaníliás pudingpor 

• 1 csomag Szafi tejbegríz ízű kókuszos alappor

• 50g eritrit-stevia

• 3 dl kókusztej

• 2 dl víz

• 200g cocomas

• 1 rúd vanília kikapart belseje

A pudingport, a kókuszos alapporral összekevertem és az édesítővel, majd a 
folyadékkal sűrűre főztem. A piskótát és a krémet is hagytam kihűlni. A 
piskótát három részre vágtam, megkentem a krémmel. 

Tetejére a csokimáz:

Cavalier steviás étcsokoládé felolvasztva, kókuszolaj, karobpor, 
stevia-eritrit

A kevéske maradék krémből lehet rá díszítést habzsákkal csinálni.



KARÁCSONYI BEJGLI  1.

 

Bejgli tésztája, hozzávalók: 

• 90gr NoCarb sütőmix 

• 3 tojás  

• 6g sütőpor 

• 55gr 3%-os natúr joghurt 

• 50gr édesítő 

• pici só 

• 1 ek libazsír, vagy kókuszzsír 

A hozzávalókat összegyúrjuk. Két felé osztottam, kinyújtottam és az egyikbe a 

mákos meggyes tölteléket, a másikba a diós cukkinis tölteléket tettem.  

 

Meggyes mákos töltelékkel: 

• 100gr darált mák 

• 300gr kinyomkodott meggy 

• 50gr édesítő 

Cukkinis diós töltelékkel:  

• 60gr darált dió 

• 30gr édesítő 

• 100gr kinyomkodott vékonyan reszelt cukkini 

• fahéj, szerecsendió, citromhéj 

A tésztát kinyújtom, megtöltöm, feltekerem. Egy két helyen megszúrogattam

és 180 fokos sütőben kb. 40-50 percet sütöttem. 

 



KARÁCSONYI BEJGLI  2. (Mojzeske)

Hozzávalók: 3 rúdhoz   Elkészítési idő :1 óra pihentetéssel

8-9 dkg NoCarb rost sütőmix szükség

szerint 5 dkg sütőtökpüré

3 evőkanál darált eritrit

3 db tojás

1 púpos teáskanál sütőpor

csipet só

5-6 evőkanál olvasztott  marhafaggyúzsír /
kókuszolaj 100 ml növényi tej

mákos töltelék: 10 dkg darált mák

 3-4 dkg darált eritrit

 3 evőkanál ToTu krém

1 teáskanál NoCarb rostmix 

szükség szerint  1 marék aszalt áfonya vagy mazsola (opcionális)

diós töltelék: 10 dkg  darált dió

 3-4 dkg darált eritrit ízlés szerint

 3 ek.  ToTu krém

1 teáskanál NoCarb rost sütőmix

1 marék aszalt áfonya vagy mazsola (opcionális)

aszalt szilvás csokis töltelék: 
20 dkg ToTu krém

3-4  dkg darált eritrit ízlés szerint

4 dkg holland kakaó

1 teáskanál útifűmaghéj

kenéshez: 2 db  tojássárgája

https://www.facebook.com/Capriovus-Kft-143356069065879/?fref=ts


Elkészítése:

A tojásokat villával felverjük, hozzáadjuk a marhafaggyút vagy  kókuszolajat,a 
tejet,a porcukrot és a csipet só. A rostot a sütőporral egy tálba szitáljuk, majd a 
tojásos keveréket ráöntjük, összekavarjuk és kézzel összegyúrjuk, két részre 
osztjuk a hűtőbe rakjuk amíg a töltelékeket elkészítjük. A töltelék hozzávalóit 
összekavarjuk  és szükség szerint hozzáadjuk a rostot,pihentetjük (amíg a 
tésztát kinyújtjuk).

Szilikonos papíron 35 x 25 cm téglalap alakúra nyújtjuk (ha szükséges a 
rosttal megszórjuk,hogy könnyebben lehessen nyújtani). A tölteléket tésztára 
egyenletesen rákenjük a két végét behajtjuk és szorosan felcsavarjuk, a 
tojással  3x átkenjük, ettől  lesz szép fényes,kötőtűvel átszúrjuk a bejglit 
(hogy a gőz eltávozzon) sütőpapírral bélelt tepsibe rakjuk.

Előmelegített sütőben 180 fokon aranybarnára sütjük kb: 35-40 perc 
(tűpróba)

Eredeti recept: mojzeske.blogspot.hu



MÉZESKALÁCS 
 

  

• 1 tojás felverve villával 
• 45gr NoCarb sütőmix 
• 1 kk. szódabikarbóna 
• 15gr kókuszzsír szobahőmérsékleten 
• fahéj, szegfűszeg, vanília, citromhéj ízlés szerint 
• vagy mézeskalács fűszerkeverék
• 20gr eritrit 
• pici tojás a teteje kenéséhez 

 

Ez a mennyiség egy tepsihez volt elegendő. 
 

Az egészet összegyúrod, két sütőpapír
között kinyújtod nagyon vékonyra,
szaggatod, és 220 fokon sütöd míg szép színe
nem lesz. Sajnos cukormázzal nem tudjuk
díszíteni, mert akkor elveszíti a diétás
tulajdonságát. 

 

 



ÁFONYÁS MÁKOS  KALÁCS

 

A hozzávalók:

• 7dkg mák egészben  

• 2ek szőlőmagolaj 

• 1 tojás 

• 10dkg aszalt áfonya 

• pici szódabikarbóna 

• 3 ek eritrit 

• 30gr NoCarb sütőmix 

• pici langyos víz 

A hozzávalókat kézzel összekeverjük, hagyjuk 10 percig állni, majd a kuglóf 

vagy 20x23cm-es sütőpapírral bélelt tepsibe töltjük és 180 fokon, légkeveréses 

sütőben 20-30 percig (kuglóf esetén 45 percig) sütjük.



  

CHILIS GYÖMBÉRES KALÁCS

LIBAMÁJJAL ÉS ERDEI GYÜMÖLCS ZSELÉVEL 

 

Chillis gyömbéres kalács 

• 75gr frissen facsart narancs
leve  

• 2db „M” tojás  

• 12gr sütőpor  

• 70gr NoCarb rost sütőmix 

• 4ek. eritrit  

• 20gr kókuszolaj  

• 50gr gyömbér fele reszelve,

fele darabolva ízlés szerint chilli por, fahéj, szegfűszeg, reszelt 

citromhéj  

A  hozzávalókat  alaposan  összemixeljük  elektromos  habverővel  és  szilikon

kalácsformába  töltjük.  Sütőzacskóban  180  fokon  40  percig  sütjük.  A zsák

eltávolítása  után  felvert  tojással  kenjük  meg  és  200  fokon  még  10  percig

barnítjuk. Kiborítjuk a formából és darált  édesítőporral meghintjük. Édesen

csípős kalácsot kapunk. 

A libamájat 1cm-es szeletekre vágjuk és libazsíron 3-3 percig sütjük, majd 
közvetlenül a szeletelt kalácsra helyezzük. 

 

 

 Gyümölcsmártás 

Fagyasztott erdei gyümölcsöt
olvasztunk meg mikróban és a már
kész NoCarb erdei gyümölcsös
dzsemhez keverjük, a máj tetejére
kanalazzuk. 

 



KARÁCSONYI GYÜMÖLCSKENYÉR (MOJZESKE)

• 15 dkg aszalt gyümölcs aprítva(többféle annál finomabb)
• 2 evőkanál rum
• 5 dkg durvára aprított dió
• 4 tojás
• 4 evőkanál kókuszolaj
• 1 evőkanál méz
• 1 kezeletlen citrom reszelt héja
• 1 kezeletlen  narancs reszelt héja
• 2 evőkanál  7x NoCarb Édesítő
• csipet só
• 150 ml víz
• 8,5 dkg NOCarb rost sütőmix
• 1 teáskanál NOCarb sütőpor

 Csokimáz:

• 8 dg paleo étcsokoládé
• dió a díszítéshez

Elkészítése:

 A szárított gyümölcsöket(sárgabarack, szilva, áfonya, papaya, goji bogyó, 
meggy)darabokra vágjuk majd hozzákeverjük a mazsolát, és a diót, 
meglocsoljuk a rummal és kicsit állni hagyjuk. A tojások sárgáját a mézzel, a 
kókuszolajjal, az édesítővel, a reszelt narancs héjjal, és a citromhéjjal, habosra 
keverjük, majd hozzáadjuk a vizet és tovább habosítjuk. A tojás fehérjéből 
csipetnyi sóval kemény habot verünk. A rostot a sütőporral egy tálba szitáljuk 
majd összekeverjük a tojásos masszával egyneművé keverjük, a beáztatott 
aszalványokat, a diót  óvatosan összekeverjük, végül a tojásfehérje habbal 
széles mozdulatokkal óvatosan összeforgatjuk. Egy kb: 20 cm szilikonos 
kenyérformába simítjuk. Előmelegített sütőben 175 fokon készre sütjük( kb: 
40-50 perc) tűpróba. Rácsra rakjuk, teljesen kihűtjük. A csokit gőz felett 
felolvasztjuk és a gyümölcskenyeret bevonjuk fél diószemekkel díszítjük.

 www.mojzeske.blogspot.hu



KARÁCSONYI HÓLABDA 

Először a krémet készítjük el. 

Krémhez valók: 

• 5dl növényi tej

• 1 zacskó NoCarb vaníliás puding 

• 1 kk. vanília aroma  

• 3 ek kókuszreszelék 

• 100g tisztított vaj 

• 100g kókuszreszelék 

A tejet a pudinggal megfőzzük, hagyjuk kihűlni. A vajat az édesítővel a vanília 
aromával habosítjuk, majd a kihűlt pudinghoz adjuk. A végén a 
kókuszreszeléket kanalazzuk bele. A kész krémet a hűtőbe tesszük.  

 

Hozzávalók a tésztához:   

• 75g NoCarb rost sütőmix 

• 4 tojás szétválasztva, fehérje külön felverve 

• 30g darált dió, mandula, kesu bármelyik 

• 1 ek kakaópor 

• 4 ek kókuszolaj 

• 1 sütőpor 

• 1,5-2dl langyos víz 

• 4 ek eritrit 

 

A tésztához valókból piskótát készítünk, a felvert tojásfehérjéket a végén adjuk 
hozzá. 180 fokon kb. 25 perc alatt készre sütjük. Kiszaggatjuk belőle a 
korongokat. Összeállítjuk, kívül is bevonjuk krémmel, majd a maradék (100g) 
kókuszreszelékbe forgatjuk.   

Csokimáz:  100g wawel diabetikus étcsokoládé + 50g vaj olvasztva. Ezt a 
már összeállított sütikre kanalazzuk. És mehet vissza a hűtőbe. 



MÉZES KRÉMES NOCARB DARÁVAL

 

 Hozzávalók a tésztához: 

• 100 g zsírtalanított mandulaliszt  

• 100 g NoCarb Rost Sütőmix  

• 100 g Eritritol  

• 100 g vaj (olvasztva)  

• 3 db L-es tojás   

• 1 tk só  

• pici szódabikarbóna 

• 2 ek tejföl 

• 50 g méz  

Dara-krémhez: 

• 30g NoCarb Daramix

• 5dl rizstej  

• vanília kikapart
belseje (én szeretem) 

• 50g eritrit 

• 100g vaj 

• 100g Wawel diabetikus étcsoki a tetejére 

• 5-6 ek. diabetikus lekvár 

Lassú tűz mellett megfőzzük a darát, a tejjel, a vaníliával majd hűlni hagyjuk. 

Ez idő alatt, elkészítjük a tésztát: a tészta összes hozzávalóját összegyúrjuk, 

majd 4 részre osztva, lemeztepsi nagyságúra nyújtjuk őket.  A lemeztepsik hátát 

vajjal és liszttel vékonyan kenjük, és hintjük, majd a tésztát óvatosan 

ráhelyezzük. Előmelegített sütőben addig sütjük, míg azt nem látjuk, hogy már 

szép barnás a színe.  A krémhez az édesítőt és a vajat összedolgozzuk, majd 

hozzáadva a tejbedarát, robotgéppel krémessé keverjük. Az első lapot tálcára 

helyezzük, majd a krém felével megtöltjük, a második lapot lekvárral töltjük 

meg, a harmadik lapot a krém másik felével. Ráhelyezzük óvatosan a negyedik 

lapot, és erre kerül a csokimáz. Kb. 1 napig pihentetjük, hogy jól megpuhuljon. 

Ízlés szerint szeleteljük.  



GYÖMBÉRES NARANCSOS PISKÓTA 

 

 

100gr narancsos fahéjas NoCarb dzsem elkészítve az alábbiak szerint (lásd 
később a receptet) 

• 2 Twinning narancsos fahéjas teafilter kifőzve  

• 1,5 dl forró vízzel 

• tk. konjak liszt hideg vízzel kikeverve és a teához adva.  

  

Ezt egy kis üvegben hagyjuk megdzsemmesedni.  

 

Ebből veszünk ki a piskótához a 100gr-ot, valamint 50gr eritritet és 50gr 
kókuszzsírt keverünk össze alaposan. 

 

Majd hozzáadjuk a következőket:  

20gr frissen reszelt gyömbér   

„L” (100gr) tojás  

0,5dl frissen facsart narancs leve  

1 tk mézeskalács fűszer vagy fahéj, szegfűszeg keveréke  

6gr sütőpor  

1 kk. szódabikarbóna pici só  

 

Ezeket újra összekevertem és a
végén adtam hozzá 40gr Rost
Sütőmixet.  180 fokra
melegítettem elő a sütőt. A
masszát a kívánt formába
kanalaztam, sütőzacskóba húztam
és 40 percig így sütöttem. Utána
kivettem és egy kevéske szeletelt
mandulát szórtam a tetejére, és visszatettem a sütőbe, hogy picit 
rápiruljon.

 

Nagyon finom karácsonyi reggeliként fogyasztani.    



NOCARB NARANCSOS GYÖMBÉRES CIPÓ  

 

• 50gr frissen facsart narancslé  

• 3db „L” tojás 4 ek. eritrit  

• 40gr kókuszolaj  

• 50gr gyömbér darabolva kiskockákra  

• 100gr NoCarb Rostsütőmix  

• 10gr élesztő meleg vízzel felfuttatva  

 
A hozzávalókat összedolgozzuk, kis cipót formálunk belőle. Sütőzacskóba 
helyezzük és 50 fokon kb. 20 percig hagyjuk pihenni.  

 
Ezután bekapcsoljuk a sütőt 200 fokra, innen még 40 percet sütjük zacskóban. 
Kivágjuk a sütőzsák tetejét, kivesszük belőle a tepsit
és egy felvert tojással megkenegetjük a cipócskát.  

 

Visszatesszük még pirulásig, ez 220 fokon kb. 10
perc. 

Szeleteléskor a gyömbér darabok látszódnak benne. 

   



VANÍLIÁS KIFLIK 

 

EGÉSZSÉGES verzió 

• 120g zabliszt 

• 60g kókuszzsír 

• 40g darált dió 

• csipet só 

• csipet szódabikarbóna 

• eritrit ízlés szerint 

• annyi kefír, hogy összeálljon 

• A forgatáshoz az eritritet

daráld le. 

A lisztet a kókuszzsírral és a többi hozzávalóval összemorzsoljuk. Nyújtó 
deszkán ujjnyi vastag kis kifliket formálunk, tepsin kisütjük 170-180 fokon míg 
egy kis színt kap. Melegen forgatjuk a poreritritbe. 

 

Nulla CH-s verzió 

• 2 egész tojás    

• 80 g zsír   

• 100 g darált dió 

• 100 g darált mandula 

• 70 g eritrit 

 

NoCarbos proteines verzió 

• 100 g darált dió 

• 2 tojás (M-es) 

• 50 g vaníliás protein 

• 50 g kókuszliszt 

• 100 g zsírszegény krémtúró ALDI 0,2%-os a legjobb erre 

• 100 g natúr joghurt 

• 30 g NoCarb Sütőmix 

• 1 kk sütőpor 

• édesítő ízlés szerint 

• a ledarált eritrit 



PROTEINES NOCARB PILÓTA KEKSZEK 

 

 
Tésztája: 
50g kókuszolaj 
50g vaníliás protein 
50g cocomas 
2 tojás 
80g NoCarb rost sütőmix 
 
Az egészet összegyúrtam, feleztem, az egyik
felébe tettem kakaóport. Mindkettőt kinyújtottam két sütőpapír között, 
korongokat szaggattam és kisütöttem 200 fokon kb. 10-15 perc alatt. 
 
Csoki Krém: 
 

50g Wawel diétás étcsoki darabokra törve 
30g kókuszolaj ezeket felolvasztottam 
35g csokis proteinpor 
30g cocomas 
 
 
Ezt összekevertem, míg a korongok hűltek, addig ez pont annyira sűrűsödött 
vissza, hogy kenhető lett. A korongokat megkentem, összeillesztettem és hűtőbe
tettem egy órára. Ezután ehető, finom, krémes, puha. 



LEKVÁROS LINZER

 

• 40 gr NoCarb rost sütőmix 
• 2 db tojás 
• 30g vaníliás protein por 
• 1 1/2 evőkanál eritrit   
• késhegynyi sütőpor 
• annyi kókuszzsír, amennyit felvesz a liszt, hogy jól gyúrható legyen a 

tészta (nekem ez 4 evőkanál volt) 
 
 

A hozzávalókat összegyúrtam, feleztem, kinyújtottam két sütőpapír között, 
korongokat, formákat szaggattam és kisütöttem 200 fokon kb. 10-15 perc alatt. 
A linzerhez diabetikus lekvárt lehet használni, tetejére olvasztott diétás csoki 
(wawel).  

 
 

  



  
FAHÉJAS – ALMÁS PITE KOCKA  

 

Hozzávalók a tésztához 

5dkg kókuszolaj, 

10 dkg NoCarb sütőmix, 

10g sütőpor, 

10dkg 12%-os tejföl, 

10dkg eritrit, 

1 dl kókusztej, 

2 dkg szőlőmag olaj, 

1 ek. rumaroma, és egy negyed

citrom leve. 

Töltelékhez

500 g alma, 

10dkg eritrit, 

fahéj, szegfűszeg ízlés szerint.  

 
Almát a fűszerekkel kicsit megpároltam, Utána összegyúrtam a tésztához 

a hozzávalókat. Minél tovább gyúrjuk annál jobban összeáll és 

könnyebben nyújtható. 

Ketté osztom és sütőpapírral bélelt tepsibe terítem az egyik lapot, közé 
símítom az almát, majd befedem a másik lappal.  A felső lapot villával 
megszúrkálom. 200 fokos előmelegített sütőben 20-25 perc alatt sült meg.. 
összeáll és könnyebben nyújtható.

 

 
 

 

 

 



  
CSOKOLÁDÉS TRÜFFEL GOLYÓK 

Hozzávalók: 

• 1 avokádó kikapart belseje,  

• 2 ek holland kakaópor,  

• 2 ek eritrit, rumaroma,  

• 30g vaníliás vagy csokis proteinpor,  

• 20g puha kókuszzsír 

• 20g kókuszliszt, vagy darált dió, vagy darált mandula, vagy darált 

kókuszreszelék 

Összekevertem, hogy olyan állaga legyen mint a kókuszgolyónak. Egy éjszakára
hűtőbe kell tenni, másnap vizes kézzel golyókat tudsz formázni, 
kókuszreszelékbe vagy kakaóporba hempergeted és kész is van! 

  



NOCARB KAKAÓS CSILLAGKEKSZEK 

 

• 50gr rost sütőmix 

• 10gr kakaópor 22%-os 

• 1 tojás 

• fahéj, gyömbér, szegfűszeg őrölve (elhagyhatóak) 

• 15gr kókuszzsír 

• 2 ek. görög joghurt 

• 10gr szalalkáli meleg vízben feloldva 

• 100gr édesítő (eritritet használok) 

• pici só 

• mézeskalácsfűszer keverékkel illatosíthatod 

A hozzávalókat először összekeverjük, majd kézzel gyúrjuk tovább. 
Szépen össze fog állni, csak türelem kell hozzá. A vizet csak cseppenként 
tedd hozzá, ha mégis úgy érzed, hogy kell még hozzá. Kb. 3-5mm 
vastagságra nyújtjuk, szaggatjuk és 180 fokon 15 percig sütjük. Tehetsz 
bele reszelt narancshéjat is.  

 
 

  



CSOKI BON-BONOK 

 

Szükséged lesz hozzá egy
szilikon bon-bon készítő formára.

 

Kb. 30 db-hoz szükséges: 

100-120gr kókuszzsír olvasztva,
ezt a mennyiséget elosztod négy
felé és ízesíted.  

Mindegyikbe tegyél édesítőt,

majd a következők szerint: 

• sötét barna: kakaópor 1 ek. 

• világos barna: tejcsokis proteinpor 1 ek. 

• halvány sárga: vaníliás proteinpor 1 ek. 

• fehér: ne rakj bele semmi mást az édesítőn kívül. 

Tetszőleges sorrendben folyass egy keveset a formák aljába, majd tedd 

mélyhűtőbe 15-20 percre, ezután jöhet a következő réteg, majd így járj el végig. 

A legvégén hagyd a hűtőben 30-40 percet és ki tudod pattingatni belőle és egy 

kis dobozban a normál hűtőszekrényben éli tovább életét, míg meg nem eszed 

mindet. 

Variálhatod még úgy, hogy teszel bele mandulát, aszalt gyümölcsöket. 

Használhatsz aromákat, rumaromát, mandula aromát, kókuszt. Bármit, a 

fantáziádra van bízva. 

Így lesz saját natúr szaloncukrod, ugyan csomagolás nélküli, de ennyit megér. 

 

  



MARCIPÁN BONBONOK

 

Ebből nagyon sokat lehet készíteni, a hűtőben tudod tárolni, és mindig van egy 

falatnyi finomság kéznél, így biztos nem nyúlsz a bocis lila-fehér csoki 

marcipánokhoz, ami talán meg sem közelíti a mandula valódiságát. 

Ez azonban tiszta mandulából készült.  

Hozzávalók: 

• 100gr tisztított mandula darálva (én mandula szeleteket vettem és 

daráltam le mákdarálóval) 

• 60ml kókusztej 

• 30gr stevia-eritrit 

• 13gr kókuszliszt 

• 20gr kókuszzsír 

A tejet a kókuszzsírral felolvasztjuk, melegítjük, elkeverjük benne az édesítőt és
hozzá keverjük a mandulát, és a kókuszlisztet. Kézzel gyúrható állagot kell 
kapjunk, ha még túl ragacsos, akkor még egy kis kókuszlisztet tehetsz hozzá. 

Kis kávés kanál segítségével formázz belőle tojásokat és vond be kókuszzsír, 

kakaópor, eritrit kombinációjával. Valódi marcipán íz, valódi marcipánból! 

 

 



NOCARB DZSEMMEK GYÜMÖLCSTEÁBÓL 

  

 

200ml-es befőttes üvegbe egy ek. eritritet teszünk, forró vízzel leöntjük és 3 
erdei gyümölcsös teafiltert áztatunk bele.  

Ezt fél órát hagyjuk hűlni, ázni. Kivesszük a filtereket és egy kávés kanálnyi
konjak lisztet kevergetünk el benne.  

Ez elkezd sűrűsödni, teljes kihűlésig néha-néha keverjük meg, majd zárjuk le és 
tegyük a hűtőszekrénybe. Bármihez lehet használni, kalácshoz, zsemléhez, 
húsokhoz.  

Ha az üvegeket feldíszíted, akkor akár ajándékba is adható finom, nulla kalóriás,
dzsemek. 

 



  SZUFLÉ, a belül folyós süti 
 

Első lépés: sütőt bekapcsolod 220 fokra, légkeverésre 
 

Második lépés: előkészítesz két darab szuflé formát, amit vajjal kikensz. 
Szükséged lesz egy mikrózható tálra, amiben megolvasztod a csokit és a 
kókuszzsír. 

 

Hozzávalók:  

 10 dkg magas kakaótartalmú, cukormentes csokoládé (esetemben 
most Wawel étcsoki) 

 6 dkg kókuszzsír 
 2 ek. NoCarb rost sütőmix 

 fél ek. kakaópor 22%-os 
 2 egész tojás 

 2 ek édesítőszer (eritrit) 
 

A csokit és a kókuszzsírt felolvasztjuk, én
mikróban csinálom, így gyorsabb. Mehet
bele az édesítő, a tojás, a kakaópor és
végül a sütőmix. Kevered-kavarod és
kanalazod a kizsírozott formába.  

 
A formákat a már forró sütőbe teszed 8
percre.  Majd kiveszed és hagyod őket 2
percig hűlni, aztán kiborítod a tányérra. 

 
A konjak lisztes NoCarb erdei gyümölcsös
dzsemet ettem hozzá. 

 



KARÁCSONYI ZSERBÓ 

 

Tészta:  

120 g rost sütőmix 

80 g vaj  

80 g eritrit 

4 tojás 

Fél csomag sütőpor 

50 ml langyos víz 

5 evőkanál növényi tejszín  

pici só 

 

A töltelékhez: 

Lekvár (nálam a NoCarb narancsos fahéjas dzsem) 

15 dkg darált dió 

5 evőkanál eritrit 

Tetejére: 
2 evőkanál kakaó 

3 evőkanál eritrit 
2-3 evőkanál víz 
1 evőkanál vaj 
Csipet só 
Pár csepp citromlé hogy fényes legyen 

A tésztához valókat összegyúrjuk, és 4 egyforma cipóra vágjuk. Egyesével 
kinyújtjuk. Az első lapot a nyújtófa segítségével a tepsibe helyezzük, 
megkenjük vékonyan lekvárral, megszórjuk az édesített dióval és jöhet a 
következő lap. Ezt a folyamatot csináljuk, míg van lap. A legutolsó lapot is 
megkenjük lekvárral, ezzel fejezzük be. Majd a sütőbe tesszük és közepes 
lángon 40-45 perc alatt készre sütjük (tűpróba – sütési idő sütőtől is függ) 
Ha a süti kisült kivesszük a sütőből és hagyjuk kihűlni. 

A csokit a tetejére a következőképpen készítjük el: A kakaót, édesítőt, csipet sót 
és vizet összekeverjük és összefőzzük, amíg jól besűrűsödik, ekkor hozzáadjuk a 
zsiradékot és a pár csepp citromlevet.  Nagyobb tepsihez – vagy készítsünk dupla 
adag tésztát vagy készítsük 3 lappal. 



KOCKÁS ÉS CSÍKOS KEKSZEK 

 

A tészta így készült: 

• 90gr NoCarb sütőmix  

• 2 tojás 

• fél zacsi sütőpor 

• 50gr stevia-eritrit 

• vanília aroma / kakaópor 

• 40gr kókuszzsír olvasztva 

 

A folyamatot leírom, remélem nem megy el a kedved az egésztől  

Szóval a begyúrt tésztát három felé vettem, az egyikbe tettem kakaóport is.

Kinyújtottam a két fehéret és a barnát is. Egy fehéret és egy barnát 

csíkokra vágtam, majd egymásra tettem őket váltva. Közben 

tojássárgájával kenegettem őket. A végén ezt a kockás csíkot egy 

kinyújtott fehérbe tekertem és vágtam fel. Lásd a képet, hátha segít. 

A csigát pedig úgy készítettem, hogy a barnát és a fehéret egymásra tettem, 

feltekertem és felkarikáztam. Ezek után tettem a sütőpapírra 150 fokon sütöttem

20-30 percig. 



PIZZA VARIÁCIÓK

Pizza tészta karfiolból zsírosabb, sajttal készül, szénhidrátmentes

• 1 közepes fej karfiol

• 2 db tojás
• 1-1 kk oregánó, bazsalikom, fokhagymapor
• 2 teáskanál cukormentes ketchup
• 20 dkg pizza mozzarella reszelve

A karfiolt megmossuk, felszeleteljük apróbb darabokra és egy robotgépbe 
helyezzük és ledaráljuk, amíg finom szemcsés nem lesz, picit a rizsre kell 
hajazzon. Egy mikrózható tálba tesszük, majd 8 percig főzzük benne, időnként 
megkavargatva. Majd hagyjuk állni 10 percig. A sütőt közben előmelegítjük 180
fokra. Ha kihűlt, papírtörlővel felitatjuk egy picit a nedvességet belőle, mert az 
van bőven, de megtehetjük, hogy textílián keresztül csöpögtetjük le és szárítjuk 
ki, amennyire csak lehet. Ezután hozzákeverjük a mozzarella felét, a tojást és a 
fűszereket. Sütőpapírral bélelt tepsire tesszük és egy nagy korongot formálunk 
belőle. Körülbelül 15 percre betesszük a sütőbe, vagy amíg picit megbarnul 
(nem baj, ha a széle kicsit megsül). Sütőből kivéve, megkenjük a pizzaszósszal, 
rátesszük a kívánt feltétet és 10-15 percre visszarakjuk a sütőbe.



Pizza tészta túróból, tejterméket tartalmaz, alacsony szénhidrátos
• 250 g túró
• 8 evőkanál zabpehely liszt
• Só, bors, oreganó, bazsalikom
• 1 tojás
• 6g sütőpor

A tészta hozzávalóit egy tálba
kimérjük, és botmixszerrel
nagyjából homogénre keverjük. Egy
tepsibe sütőpapírt helyezünk, és a
papírokat megkenjük kókuszolajjal,
majd belisztezzük. A tésztát kézzel még meggyúrjuk (ha túl ragadósnak érezzük,
még adhatunk hozzá zabpehelylisztet). A sütőt  200°C-ra előmelegítjük, addig a 
pizza tésztát hagyjuk hűlni, ha tudjuk tegyük mélyhűtőbe, vagy a hűtőbe. 15 
percig elősütjük, majd kivesszük és feldíszítjük. A feltétekkel együtt újabb 10-
15 percig sütjük, pirítjuk a tetejét.

Pizza tészta szénhidrátos, gluténmentes, tejmentes
• 80g barna rizsliszt
• 80g zabpehelyliszt
• 80g kölesliszt
• 20g útifűmaghéj
• kb. 3dl víz 
• só, bors, oreganó, bazsalikom
• feltétnek sajt helyett violife sajtkészítmény

A száraz és nedves anyagokat egy tálban külön-külön alaposan elkeverjük, majd
vegyítjük és  összedolgozzuk. Picit barna rizslisztes sütőlapon nyújtjuk, kicsit 
olajozd be a kezedet olivaolajjal és úgy könnyebben szét tudod húzni a tésztét. 
Teheted rá a feltétet, nem kell külön sütni. Így 180 fokos sütőben kb 20 -30 perc
alatt megsütjük.



MAGOS RUDACSKÁK 

 

• 60gr zabpehely aprószemű 

• 20gr zabkorpa 

• 150gr magkeverék (spar) 

• 10gr tökmag 

• 30gr lenmagliszt    

• 30gr  NoCarb rostmix 

• 60gr kókuszzsír olvasztva 

• 1dl víz 

• só, pici sütőpor 

• kb. 30gr sajt reszelve 

 

Az  egészet  jól  összegyúrom,  egy-két  órára  betettem  a  hűtőbe.  Majd
kivétel után kétfelé vettem és két sütőpapír között vékonyra nyújtottam,
lekentem tojásfehérjével,  pici  reszelt  sajttal  és  magokkal  szórtam meg.
Visszatettem rá a papírt  és jól  belenyomkodtam a sajtot  és a magokat.
Utána szétvágtam műanyag késsel csíkokra. 170 fokos sütőben 2x6 percig
sütöttem. Félidőnél megfordítottam a tepsit.  

  

 



MÁKOS CITROMOS COOKIES

 

 

• 40g aprószemű zabpehely darálva 

• 40gr mandulaliszt   

• 40gr nagy szemű zabpehely 

• 30 gr fehérjepor 

• 30 ml víz 

• egy kisebb citrom leve 

• pici só 

• 1 tojás 

• fél citrom héja reszelve 

• 20gr méz 

• 20g mák egészben 

  
 

Minden hozzávalót összekevertem,

kézzel golyókat formáltam, sütőpapíros

tepsibe lapítgattam és 170 fokon

sütöttem 15 percig. 

 

  



CHIA MAGOS CHILIS CHEDDAR SAJTOS KEKSZEK

 

• 8 dkg NoCarb rost sütőmix 

• 12 dkg reszelt cheddar sajt 

(aldi) 

• 5 dkg liba zsír 

• 5 dkg  margarin 

• 1 evőkanál  mustár 

• 1 teáskanál himalaya só 

• 1 teáskanál chili por 

• 2 teáskanál chiamag 

• 100 ml szénsavas ásványvíz 

  

Mindent összegyúrunk kinyújtjuk és

tetszőleges formákat szaggatunk belőle. A

kis kekszeket sütőpapíros tepsibe tesszük

és előmelegített sütőbe 180-200 fokra 20

percre tesszük.  

Annyira finom, hogy este mikor
hazaértem még egy adagot kellett sütnöm.

 

http://www.szenhidratmentesteszta.hu/tesztak.html


  

CHIA MAGOS ROPOGÓS KEKSZ

Hozzávalók: 

• 5 tojásfehérje  

• 15 dkg olvasztott vaj 

• 1/4 tk. só 

• 10 dkg chia mag 

• 5 dkg szezámmag 

• 30gr NOCarb sütőmix

• 1/4 tk szalalkáli 

 

 

A tojásfehérjét  habosítsd fel,  de nem kell  habbá verni.  Keverd bele az

olvasztott vajat, a sót. A száraz hozzávalókat vegyítsd el és keverd bele a

masszába. Készíts elő 2 tepsit, béleld ki sütőpapírral. Tegyél kis halmokat

a papírra teáskanállal, de hagyj ki sok helyet közöttük. Fedd le egy másik

sütőpapírral és a másik tepsivel nyomd le, hogy teljesen szétlapuljanak.

Óvatosan húzd le a tetejéről a papírt, tedd rá a másik adagra és ugyanígy

ismételd meg, lapítsd szét a másik tepsivel. 

Előmelegített  175  fokos  légkeveréses  sütőben   kb  8-10  perc  alatt

megsülnek,  akkor  lesz  jó  ropogós,  ha  arany  barnára  sül  a  széle,  ez

sütőnként kicsit változó lehet, többször ellenőrizd. Hagyd kihűlni teljesen,

melegen még nem ropogós. 

 

  
 

 



SOKMAGOS ROPOGÓS 

Hozzávalók: 

• 10dkg magok (len, napraforgó,
szezám) 

• 1/2 tk. só (ízlés szerint) 

• 1 tk. őrölt kömény (opcionális) 

• 2 tojás 

• 30gr sütőmix 

• 1,5 dl víz 

  

A hozzávalókat keverd össze. Készíts elő 2 tepsit, béleld ki sütőpapírral. Tegyél 
kis halmokat a papírra teáskanállal, de hagyj ki sok helyet közöttük.  Fedd le 
egy másik sütőpapírral és a másik tepsivel nyomd le, hogy teljesen 
szétlapuljanak. Óvatosan húzd le a tetejéről a papírt, tedd rá a másik adagra és 
ugyanígy ismételd meg, lapítsd szét a másik tepsivel. 

Előmelegített 175 fokos légkeveréses sütőben  kb 6-8 perc alatt megsülnek,. 

 

 

 

 

 



 

  
MÁKOS KÓKUSZOS KRÉKER 

Hozzávalók: 

• 10 dkg kókuszliszt 

• 15gr NoCarb sütőmix 

• 3 dkg mák (egész) 

• 2 dl langyos víz 

• 1/4 tk. só (ízlés szerint) 

• 2 ek. olvasztott
kókuszolaj vagy zsír 

  

A  száraz  hozzávalókat

vegyítsd  el,  add  hozzá  a

vizet,  keverd  el,  majd  az  olvasztott  kókuszolajat  is  dolgozd  bele.  Ha

esetleg száraz lenne a tészta, akkor 1-2 evőkanál vizet tegyél még hozzá.

Készíts elő 2 tepsit, béleld ki sütőpapírral. Tegyél kis halmokat a papírra

teáskanállal,  de  hagyj  ki  sok  helyet  közöttük.  Fedd  le  egy  másik

sütőpapírral és a másik tepsivel nyomd le, hogy teljesen szétlapuljanak.

Óvatosan húzd le a tetejéről a papírt, tedd rá a másik adagra és ugyanígy

ismételd  meg,  lapítsd  szét  a  másik  tepsivel.  Előmelegített  175  fokos

légkeveréses sütőben  kb 10-12 perc alatt megsülnek. 

 

 

 

 



GYÖMBÉR-NARANCS SÜTÉS NÉLKÜLI TORTA 

Hozzávalók:

• 15dkg mandulaliszt

• 5 dkg kókuszvaj

• 7 dkg mazsola vagy aszalt áfonya

• 7 dkg aszalt szilva

A krémhez valók:
• 30dkg mandulaliszt, vagy kókuszliszt

• 10dkg eritrit

• 7dkg kókuszvaj

• 2 narancs leve, héja

• 1cm gyömbér lereszelve

• 2dl kókusztejszín

• 1dl víz + 3g agar-agar por (külön összekeverjük)

Elkészítés: A süti alaphoz a hozzávalókat összedaraboljuk, ledaráljuk, én 
aprítógépet használtam hozzá és kb. 28cm-es tortaforma aljába nyomkodjuk. A 
krémhez valókat szintén összedaráljuk, összedolgozzuk. Az agar-agart vízbe 
áztatjuk, felmelegítjük és hozzákeverjük a masszához. A krémet rátöltjük a 
sütialapra és egy-két órára a hűtőbe tesszük dermedni.



KARÁCSONYI LINZEREK

Hozzávalók (nedves rész)

• 1 tojás + 1 tojássárgája

• 10 g kókuszolaj

• 1 tk. stevia

• 1 tk. fahéj

Hozzávalók (száraz rész)

• 25 g nyílgyökérliszt

• 30 g gesztenye liszt

• 35 g kókuszliszt

Ezt követően gyúrjuk masszává a tészta nedves és
száraz hozzávalóit. Majd tegyük félre
pihenni 15 percig,  két szilikonos zsírpapír közt nyújtsuk ki. (Jól nyújtható 
tésztát fogunk kapni, nekem még zsírpapír sem kellett hozzá.) 
Linzerkiszúróval szaggassuk ki a tésztát és előmelegített sütőben 180 fokon 10 
perc alatt süssük meg.

Diétás lekvárral megkenve fémdobozban több napig eláll, bár nálunk nem várt 
több napot arra, hogy elfogyjon. 

Ezt a receptet mézeskalácsnak is használtam, akkor tettem bele citromhéjat, 
fahéjat, szegfűszeget és vanília kikapart belsejét.

http://www.dietas-termekek-webshop.hu/szafi_fitt_zsirtalanitott_mandulaliszt_500g_2454
http://www.dietas-termekek-webshop.hu/szafi_fitt_zsirtalanitott_mandulaliszt_500g_2454


NOCARB KAKAÓS KALÁCS 

Hozzávalók:
• 250g ToTu (vagy ugyanennyi ALDI 0,2%-os túró)
• 2 tojás
• 125 ml növényi tejben futtatott 20g élesztő
• 50g eritrit
• 135g NoCarb Sütőmix
• 40g olvasztott

kókuszzsír 
• 10g NoCarb sütőpor

Töltelékhez:
• 20g kókuszolaj

olvasztva
• 20g kakaópor 22%-os
• 20g eritrit porrá

darálva

A hozzávalókat kézzel összegyúrom, majd egy órát hagyom kelni. Ezt követően 
3 egyenlő részre osztottam, kicsit kinyújtottam őket téglalap alakúra. 
Mindegyiket egyesével csináltam: a kinyújtott tésztát megkentem vékonyan 
olvasztott kókuszzsírral és szitával megszórtam a kakaós eritrittel. 

Mindhárom tésztát elkészítettem így, majd feltekertem és egymásra téve tettem 
a szilikon kenyérsütő formába. A tetejét felvert tojással kentem meg.
180 fokon sütöttem 40 percig. Kihűlést követően szeleteltem. A kakaó nem 
folyt, pont jó volt.



KÁVÉS FAHÉJAS KEKSZ

Hozzávalók:

• 30gr sütőmix NoCarb 
• 2ek. kókuszolaj
• 1 közepes tojás
• pici sütőpor
• 3 ek. víz
• vanília aroma
• nescafe, fahéj, vagy mézeskalácsfűszer   

eritrit

A  tojásokat  egy  kézi  habverő  segítségével
egyneműre  keverjük  a  vízzel  és  a  kókuszolajjal.
Hozzáadjuk a fűszereket, a vizet, a kávét, az édesítőt és a sütőmixet, majd kézzel

Egy lágy, de nem folyós masszát  kapunk, amit vizes kézzel  könnyen tudunk
formázni:  diónyi  nagyságú  gombócokat  gyúrunk,  és  lelapítgatva  kekszeket
készítünk. Sütőpapírral bélelt gáztepsibe pakoljuk őket.

175 Celsius – fokra előmelegített sütőben, alul – felül sütési módot használva 15
perc alatt készre sütjük.



KÓKUSZGOLYÓK

Hozzávalók:

• 50g zabpehely

• 1 ek holland kakaópor

• 1 tk utifűmaghéj

• 1 tk NoCarb daramix

• 1 tk NoCarb 7x Édes

• rumaroma, vanília aroma

A zabpelyhet leöntöttem forró vízzel, hagytam kásásodni, majd a többi 
hozzávalóval elkevertem. Betettem a hűtőbe fél-egy órára.

Vizes kézzel golyókat formáztam belőle és kókuszreszelékbe hempergettem. 
Ebből a mennyiségből a képen látható adag jött ki.



CUKKINIS MANDULÁS BROWNIE (Piroskonyha)

• 20 dkg cukkini, kinyomkodva
• 1 db tojás
• 1 tojás fehérje
• 1 dkg kakaópor
• 2 dkg no carb sütőmix
• 1/2 evőkanál utifűmaghéj
• 2 dl tej
• 2 tk 1:4 Dia-Wellness
• 1 dkg mandula forgács

A mandula kivételével az összes alapanyagot összekevertem és hagytam 
állni egy kicsit.
Ez azért fontos, hogy a sütőmix és az utifűmaghéj magába tudja szívni a 
nedvességet.
Közben a gázsütőt 6-os fokozaton előmelegítettem.Szilikonos sütőpapíros 
tepsibe -20x20-  öntöttem a masszát és 30 perc alatt megsütöttem. 

www.piroskonyha/blogspot.hu



NOCARB CITROMOS KEKSZ

Hozzávalók:

• 40gr sütőmix NoCarb
• 2ek. kókuszola
• 2 közepes tojás
• 1 citrom leve
• citromhéj reszelve
• ánizs és gyömbér fűszer
• pici sütőpor
• eritrit

A  tojásokat  egy  kézi  habverő  segítségével
egyneműre  keverjük  a  vízzel  és  a
kókuszolajjal.  Hozzáadjuk  a  citrom  levét,  a

Egy lágy, de nem folyós masszát kapunk, amit vizes kézzel könnyen tudunk 
formázni: diónyi nagyságú gombócokat gyúrunk, és sütőpapírral bélelt 
gáztepsibe pakoljuk őket úgy, hogy a tetejüket kissé lelapogatjuk.

175 Celsius – fokra előmelegített sütőben, alul – felül sütési módot használva 15
perc  alatt  készre  sütjük.  Ne  felejtsd  ott,  mert  megéghet.  Nekem  majdnem
sikerült ;)



NOCARB TIRAMISU a legfinomabb

• 150g NoCarb vaníliás muffinpor

• 150ml kókusztej

• 150ml víz

• 30ml kókuszolaj

• 50g eritrit

• vanília kikapart belseje (fél)

Ezeket a piskótához valókat összekevertem és 30 perc
alatt 180 fokon készre sütöttem. Kifordítottam a
formából, feldaraboltam és hagytam kihűlni.

Krém:  

• 200g Violife natur creamy sajtkrém (vagy
Kisteleki mascarpone light)

• 2 tojás sárgája és fehérje külön felverve.

• 40g eritrit

• vanília belseje másik felel

• 50ml kókusztej

• 30g vaníliás protein

Ezt alaposan kikevertem a tojásfehérjét külön a végén adtam hozzá. 
Felhasználásig hűtőben tároltam.

A kihűlt piskótákat tejes kávéba áztattam, majd rétegesen pakoltam. ázott 
piskóta, krém, holland kakaópor és újra.

Tálalásik pár órát hagytam a hűtőben. Nekem még a gyerekek is megették, ez 
csak azért nagy dolog, mert ők nem szeretik a süteményeket, sose ették még 
meg a tiramisut.

Jó étvágyat hozzá!



ALMÁS  DIÓS SZELET (Mona Konyhája)

Hozzávalók:
• 12,5 dkg Mandulaliszt
• 10 dkg Nocarb rost sütőmix
• 6 db tojás
• 10 gr utifűmaghéj
• 50 gr kókuszolaj
• 0,5 dl víz
• 2 ek édesítő (1:4)

Töltelék:
• 1 kg alma
• 15 dkg durvára darált dió
• ízlés szerint édesítő
• fahéj

Elkészítés:
A tészta alapanyagait jó alaposan összedolgozzuk, majd a felét egy 
sütőpapírral kibélelt tepsibe nyomkodjuk.
Az almát megpucoljuk, megmossuk, lereszeljük, majd édesítjük. Hagyjuk
állni, majd kinyomkodjuk a levét. Hozzákeverjük a diót és fahéjat, majd a
tésztára tesszük. A maradék tésztát pedig ráreszeljük a sütire.
180 fokos sütőben kb 30 perc alatt megsütjük.

http://monakonyhaja.blogspot.hu



PROTEINES NOCARB SOMLÓI GALUSKA

Piskóta:

• 150g NoCarb muffin por 

• 350ml víz

• 30ml olaj Kakaós krém:

• 3 avokádó kikapart belseje  

• 3 tk kakaópor

• 3 ek eritrit

• 2dl kókusztej Vaníliás

krém:

• 60g vaníliás ízű növényi
protein

• vanília kikapart belseje

• kókusztejszínből annyi, hogy sűrű krémet kapjunk.

Az egész művelet helyettesíthető NoCarb vaníliás pudingporral is a tasakon 
szereplő leírás szerint.

Tejszínhab a tetejére, ahogy szereted, én a tejszínt választottam és egy-egy 
evőkanállal tettem a tetejére.

Csokimáz:

• 30g kókuszolaj

• 3 tk kakaópor

• 3 ek eritrit

Az egész 6 pohárkára elegendő. A piskótát megsütjük és kockákra vágjuk 
ha kész van. Poharakba tesszük. Mehetnek rá tetszés szerint a krémek. 
Közé diót, aszalt áfonyát lehet tenni, valamint ínyencek egy-egy 
kávéskanálnyi bacardi rummal is ízesíthetik.



NOCARB CSAVART BAGETT (Mona Konyhája)

Hozzávalók:
• 12 dkg Nocarb rost sütőmix
• 3 ek kókuszolaj
• 6 db tojás
• 1 cs sütőpor
• 1,5 kk só
• 1 dl rizstej

+ olaj a kenéshez
+ szezámmag a szóráshoz

Elkészítés:
Az alapanyagokat jó alaposan összedolgozzuk, majd három részre osztjuk. 
Kisodorjuk őket, majd a közepénél kettévesszük behajtjuk, majd 
összecsavarjuk. Sütőpapíros tepsire tesszük, majd olajjal lekenjük, megszórjuk 
szezámmaggal. 15 percet pihentetjük, majd 180 fokon kb 30-40 perc alatt 
megsütjük.

http://monakonyhaja.blogspot.hu



RUMOS DIÓS PROTEINES BROWNIE

Hozzávalók:

• 100g olvasztott Wawel diabetikus étcsoki

• 60g olvasztott kókuszzsír

• 1 tk 22%-os kakaópor

• 100g eritrit

• 30g protein por (csoki karamell)

• rumaroma

• 60g + 30g (a tetejére is) durvára tört dió

• 300g NoCarb kakaós muffin por

• 500ml víz

A hozzávalókat alaposan összekevertem, kibélelt tepsibe tettem, a tetejét 
megszórtam dióval, majd 180 fokon 30 percig sütöttem.



PROTEINES LOW CARB FÁNK 

 
Hozzávalók:

• 250g ToTu (vagy túró 0,2%os ALDI krémes állagú)

• 30g kókuszolaj

• 30g vaníliás protein

• 130g NoCarb rost sütőmix

• egy citrom reszelt héja

• vanília aroma

• pici só

• 2 tojás

• 60g eritrit

• 15g élesztő 120ml langyos tejben futtatva

• 10g sütőpor

Az egészet alapon összedolgozzuk kézzel, had erősödjön a karunk. Fánksütő 
formába rakosgatjuk és 15 percet hagyjuk állni. A sütőt addig 180 fokra 
előmelegítjük, majd 20 percig sütjük. A formákból kivéve poreritrittel 
meghintjük. 

Csoki krém:

• 1 avokádó összenyokodva villával

• 1 tk holland kakaópor 

• 15g csokis protein

• 1 ek eritrit



PISKÓTA TEKERCS 

Hozzávalók:

• 6 tojás szétválasztva

• 6 ek. Eritrit

• 60g NoCarb rost sütőmix

• 6g sütőpor vagy szódabikarbóna

A tojásokat szétválasztjuk, a fehérjét kemény habbá verjük, hozzáadjuk 
kanalanként az édesítőt és tovább keverjük, majd jöhetnek a sárgák. Lassan 
egyesével adjuk hozzá és keverjük tovább. A rostmixet pedig a legvégén már 
csak kanállal átforgatva keverjük bele.

Egy sütőpapírral bélelt tepsibe öntjük és simítsuk el. 20 perc alatt 180 fokon 
megsütjük. Ha kész egy másik sütőpapírra borítjuk, a hátoldaláról lehúzzuk a 
papírt és az új papírral feltekerjük még melegen. Így hagyjuk kihűlni. 
Cukormentes lekvárral bőségesen megkenjük, feltekerjük és pár óra múlva 
fogyasztható.



VANÍLIÁS DIÓS KOCKA extra gyors (Mona Konyhája)

Hozzávalók:
• 15 dkg Nocarb vaníliás muffinpor
• 15,5 dkg durvára darált dió
• 2 ek édesítő (1:4)
• 30 gr kókuszolaj
• 4 dl kókusztej

Elkészítés:
Az alapanyagokat jó alaposan kikeverjük, majd szilikonformába tesszük. 
180 fokon kb 30 perc alatt megsütjük.

http://monakonyhaja.blogspot.hu



KÓKUSZOS TEJSZELET

• 150g NoCarb kakaós muffinpor 

• 30g olaj

• 300ml víz

• 50g eritrit

ebből egy 20x30cm-es tepsiben
megsütjük a piskótát 180 fokon 20
perc alatt. Ezt ketté vágjuk.

Töltelék:

• 250g krémes túró (lehet
totu is!)

• 70g tejföl (lehet cocomas vagy kókusztejszín is)

• 20g kókuszreszelék

• kókuszaroma

• 20g eritrit

• 10g NoCarb konjak liszt

Teteje: chia magos csokimáz:

• 1 ek chia mag, 

• 50g olvasztott kókuszolaj

• 1 tk hollandkakaópor 

• 1tk eritrit



TIRAMISU RIZSLISZTBŐL

Piskóta :

• 3 tojás szétválasztva 
• 3 ek. zabpehely liszt.
• 5 ek. barna rizsliszt

• 4 ek. Eritrit

• 1 ek NoCarb rost sütőmix

A tojásfehérjét felverjük habbá,
hozzáadjuk a sárgáját gépi
habverővel keverjük és hozzáadjuk
az eritritet is. Innentől kezdve
jönnek a lisztek, de már csak
fakanállal keverjük. Először a rizs- és a zabliszt, majd végül a sütőmix.

Nincs habzsákom, így egy félliteres pohárba egy uzsonnás zacskót tettem, a 
pohár szájára rágumiztam a zacsit és belekanalaztam a piskóta tésztát. Mikor 
mind benne volt, akkor kivettem a zacskót a pohárból és az egyik csücskét 
kivágtam ollóval. Sütőpapíros tepsire nyomtam belőle a piskótákat. 180 fokos 
sütőben 20 percig sütöttem.

A piskótákat hagytam kihűlni, addig elkészítettem a krémet.

• 1 tubus Violife natúr creamy "sajtkrém"

• 1 zacskó NoCarb vaníliás puding

• 4 dl kókusztej

• 1 vanília kikapart belseje

• ízlés szerinti édesítés

A krémhez a pudingot a tejjel elkészítjük, hozzákeverjük a violife "sajtkrémet", 
az édesítőt és a vaníliát. Ez is hűl.   Kávé: forróvíz és cikória
Kakaópor annak aki nem eheti: karobpor és poreritrit (ha kell, de én nem 
használtam) Elkészítés módja innentől már ismerős lehet:
Cikóriába áztatjuk a piskótákat, sorba letesszük az edényünk aljára, majd a 
krémből és a kakaóporból szórunk rá, ez így végig, míg elfogy a piskóta és a 
krém.



KÓKUSZOS SZELET (Mojzeske)

Hozzávalók a piskótához : 8szelet

• 8 db tojásfehérje
• 8 evőkanál víz
• 8 evőkanál eritrit
• 2 teáskanál konjak liszt
• 15 dkg frissen darált kókuszreszelék 

Krémhez:
• 4 dl kókusztej
• 8 dkg eritrit ízlés szerint
• 1 csomag NOCarb vaníliás pudingpor
• 1 doboz cocomas
• 1 kávéskanál konjac liszt
• 10 dkg darált kókuszreszelék

Díszítéshez:
• 5 dkg kókuszreszelék

Elkészítése: 

a piskótához kemény habbá verjük a tojásfehérjét az eritrittel, majd 
hozzáforgatjuk a konjac liszttel elkevert darált kókuszreszeléket. A masszából 
sütőpapírral bélelt nagy gáztepsibe vékony lapot kenünk. Előmelegített sütőben
kb: 10 perc alatt megsütjük. Ha megsült kihűtjük a sütőpapírt lehúzzuk a 
piskótáról,széltében három lappá vágjuk.
A krémhez felforralunk 3 dl növényi tejet  az eritrittel, majd besűrítjük a 
maradék 1 dl tejben elkevert pudingporral. Kihűtjük. A behűtött cocomast 
kemény habbá verjük, a konjac liszttel,majd hozzákeverjük a kihűlt jól elkevert
pudinghoz,végül beleforgatjuk a darált kókuszreszeléket. A krémmel 
megtöltjük a lapokat,úgy hogy a tetejére is maradjon a krémből.

Megszórjuk az 5 dkg kókuszreszelékkel,hűtőbe rakjuk tálalásig dermedni. 
Tetszőlegesen szeleteljük.
 
www.mojzeske.blogspot.hu



ADVENTI KEKSZ ALAPRECEPTJE

• 4 adagoló kanál zabpehelyliszt
(GM)
• 1/2 kk szódabikarbóna
• ½ kk só
• 1,5 adagoló kanál vaj 
• 1 adagoló kanál mogyoróvaj
• 2 adagoló kanál por eritrit
• 2 tojás
• 1 adagoló kanálnyi kókusztej
• 1 kk vaníliaeszencia
• 1 marék mazsola vagy

aszaltáfonya, tört cukormentes,
tejmentes étcsoki (elhagyható)

• 8 adagoló kanálnyi cukormentes, gluténmentes kukoricapehely

Először a száraz hozzávalókat mérjük ki egy tálba (liszt, szódabikarbóna, só, 
eritrit, proteinpor). A szobahőmérsékletű vajat, tojást, tejet, vaníliaesszenciát, 
mogyoróvajat kézi mixerrel keverjük homogénné. Ezután öntsük hozzá a 
szárazakat és újra alacsony fokozaton keverjük teljesen simává. A 
kukoricapelyhet a legvégén a többi beleszánt hozzávalóval (aszalványok, 
csokidarabok) csak kanállal keverjük bele. Sütőpapíros tepsire kis halmokat 
teszünk és 180 fokon kb. 20 percig sütjük. Ha ellapítgatod a kis halmokat, akkor
nagyobb kerekebb lesz, ha úgy hagyod, akkor pedig kisebb és púposabb 
kekszek lesznek. ROPOGÓS! 



ÉTCSOKI TRÜFFEL

• 3 ek PCD cukormentes mogyoróvaj 

• 1 ek kókuszolaj 

• 100g ír vaj

• 60g Paleo étcsoki 

ezeket felolvasztottam, majd:

• 2 ek 22%-os kakaópor   2 ek

eritrit vagy stevia 

• 1 tk rumaroma

• 1 vanília belseje

A hozzávalókat szépen
összekevertem és mini muffin papírkákba öntöttem, tálcára helyezve a 
hűtőszekrénybe raktam. Fél óra múlva már szilárdak voltak és fogyasztható 
állapotban voltak. Mennyei!



HOZZÁVALÓK BESZERZÉSE:

NoCarb, Szafi Free és Reform, gluténmentes,
laktózmentes, cukormentes édességek,
egészségmegőrző termékek, vitaminok, sütéshez
szükséges lisztek, magok, aszalványok beszerzése: 
Fitt Market Shop     (klikk+ctrl)

ÉLETMÓD TANÁCSADÁS, 
GASZTRONÓMIAI SEGÍTSÉG,
MENTÁLIS KONZULTÁCIÓ, ÉTREND
KÉSZÍTÉS, ÉLETEDBE ILLESZTHETŐ,
KIPRÓBÁLT ÖTLETEK TŐLEM NEKED.
Online, személyes konzultációs lehetőségek.
Egészséges és hosszú távú életmód, mely
nem fogyókúra! 

http://mozduljanyu.hu/index.php/konzultacio/

https://goo.gl/GCPq
http://mozduljanyu.hu/index.php/konzultacio/
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