
Laktózmentes 

December 24 

Camembert krémleves 

Hozzávalók 4 főre: 1 egész natúr laktózmentescamembert sajt, 1 ek. teljes kiőrlésű liszt, 2 ek. 

olívaolaj, 3 gerezd fokhagyma, 1 zöldségleves kocka, 1 l hideg víz, só, bors, friss 

petrezselyem, citromlé 

Elkészítés: Az olajon megpirítunk 1 gerezd szétnyomkodott fokhagymát és belekeverjük a 

teljes kiőrlésű lisztet. Felengedjük a hideg vízzel, és hozzáadjuk a leveskockát. Amikor forrni 

kezd, beletesszük az egész sajtot és a 2 gerezd szétnyomkodott fokhagymát. Kb. 10 percig 

forraljuk, majd kivesszük a sajt héját. Végül ízesítjük sóval, borssal, friss petrezselyemmel és 

pár csepp citromlével. 

Gesztenyével töltött csirkemell filé 

Hozzávaló 4 főre: 4 db csirkemell filé, 20 dkg natúr gesztenyemassza, 1 db zsemle, 1 dl 

laktózmentestej, 1 fej vöröshagyma, 1 csokor petrezselyem, csipet só, csipet szerecsendió, 1 

db tojás 

Elkészítés: A csirkemell filéket alaposan megmossuk és óvatosan felszúrjuk. A 

gesztenyemasszát villával összetörjük, hozzáadjuk a laktózmentestejben áztatott zsemlét, a 

tojást, a finomra vágott vöröshagymát, a petrezselyemzöldet, ízesítjük a sóval és a 

szerecsendióval, és krémmé keverjük. A csirkemellet megsózzuk, megtöltjük a 

gesztenyekrémmel, feltekerjük és hústűvel rögzítjük, hogy ne folyjon ki a töltelék. Sütőben 

kevés fehérbort aláöntve pirosra sütjük. 

Erdei gyümölcs mártás 

Hozzávalók 4 főre: 100 g erdei gyümölcs keverék, 8 szem dió, 1 csapott evőkanál xilit, csipet 

fahéj, csipet szerecsendió 

Elkészítés: A durvára vágott diót megpirítjuk, hozzáadjuk a gyümölcsöket és a xilittel 

összeforraljuk. Tálaláskor a gesztenyével töltött csirkemell filére vagy mellé halmozzuk. 

Céklás burgonyapüré 

Hozzávaló 4 főre: 1 kg burgonya, 20 dkg cékla, 2 db alma, 10 dkg laktózmentesvaj, 3 dl 

laktózmentestej, csipet só, csipet szerecsendió 

Elkészítés: A céklát és a burgonyát külön-külön megfőzzük, míg puha nem lesz mindkettő. 

Megtisztítjuk őket és burgonyanyomó segítségével lepasszírozzuk. Az almát lereszeljük, és a 

pépesített burgonyához és céklához keverjük alaktózmentes vajjal és a tejjel együtt. Végül 

sóval és őrölt szerecsendióval ízesítjük. 

 



Áfonyalekvárral töltött kakaós piskóta 

Hozzávalók 4 főre: 100 g teljes kiőrlésű búzaliszt, 25 g napraforgóolaj, 100 gramm eritrit, 1 tk 

sütőpor, 1 tk szódabikarbóna, 1 ek almaecet vagy frissen facsart citromlé, 1 ek útifűmaghéj 

(ruganyosabb állagot biztosít, de elhagyható), 1 ek zsírszegény kakaópor, 100 ml víz, 1 csipet 

só, 50 g cukormentes áfonyalekvár 

Elkészítés: Külön tálban kimérjük, majd összekeverjük a száraz és nedves hozzávalókat. A 

nedves elegyet hozzáöntjük a liszthez, addig keverjük, míg egynemű masszát nem kapunk és 

már nem „habzik”. 

A tésztát sütőpapírral bélelt (vagy kiolajozott) tepsibe öntjük, kissé megrázogatjuk, 

megütögetjük a szélét, majd előmelegített 175°C-os sütőbe toljuk, s 25 perc alatt készre 

sütjük. 

A tojás nélküli piskóta hátránya, hogy könnyebben törik, így ha a sütemény elkészült, gyorsan 

kell dolgoznunk, ha tekercset szeretnénk készíteni. Borítsuk szilikonlapra vagy sütőpapírra a 

tésztát, kenjük meg lekvárral, és a lap vagy sütőpapír segítségével tekerjük fel. Érdemes úgy 

kihűlni hagyni, hogy sütőpapírba tekerjük. 

Mangós chiapuding 

Hozzávalók 4 főre: 6 dl laktózmentes tej, 1 citrom reszelt héja, 10 dkg chia mag, 2 db érett 

mangó, 5 dkg kókuszreszelék, stívia/eritrit ízlés szerint 

Elkészítés: A laktózmentes tejet keverjük össze a reszelt citromhéjjal, ízlés szerint édesítsük, 

adjuk hozzá a chia magot és áztassuk puhára. Szedjünk poharakba, majd tegyük a 

hűtőszekrénybe kicsit szilárdulni. Közben a mangót hámozzuk meg a húsát pürésítsük össze. 

Osszuk szét a poharakba, simítsuk le, tetejét pedig szórjuk meg kókuszreszelékkel. 

December 25 

Narancsleves habgaluskával  

Hozzávalók 4 főre: 2 db narancs, 4 dl 100%-os narancslé, 4 dl laktózmentes joghurt, ¼ vanília 

rúd, 6 dkg sorbit, 4 tojásfehérje 

Elkészítés: A jól megmosott narancsok sárga héját lereszeljük, a levét kifacsarjuk. 

Hozzáadjuk a többi narancslevet, a joghurtot, a vanília rudat, ízlés szerint a sorbitot és habosra 

turmixoljuk. Behűtjük, amíg a habgaluskát elkészítjük. Ehhez a tojásfehérjét csipetnyi 

sorbittal kemény habbá verjük, majd evőkanállal forró vízbe szaggatjuk. A kifőtt galuskákat 

lecsepegtetjük, majd a leveses csészékbe tálalt hideg leves tetejére helyezzük. 

 

Tárkonyos harcsapaprikás 

Hozzávalók 4 főre: 1,4 kg fej nélküli harcsa, 2 db vöröshagyma, 4 gerezd fokhagyma, 2 db 

paprika, 2 db paradicsom, 3 ek. laktózmentes tejföl, 6 ek. olívaolaj, 1 ek. fűszerpaprika, só 



Elkészítés: A harcsát kb. 4 cm vastag szeletekre vágjuk, a farokrészből 25 dkg-ot 

félreteszünk. A vöröshagymát finomra vágjuk, olajon megpirítjuk, lehúzzuk a tűzről, 

megszórjuk a fűszerpaprikával, 2 gerezd aprított fokhagymával, a kockára vágott 

paradicsommal és paprikával. Felengedjük fél-egy deci vízzel, visszatesszük a tűzhelyre, 

addig forraljuk, amíg a folyadék elpárolog. Ekkor hozzáadjuk a félretett farokrészeket, 

felengedjük 2 liter vízzel. Sóval ízesítjük, 1 órát főzzük, majd az egészet átszűrjük. 

A felszeletelt harcsákat sózzuk, majd 4 evőkanál olajban mindkét oldalukat megpirítjuk. 

Ízesítjük a maradék aprított fokhagymával, és beletesszük a leszűrt lébe. Lassan, 10 perc alatt 

készre pároljuk. A halakat kivesszük, majd a szószt 3 evőkanál kikevert tejföllel dúsítjuk, ha 

szükséges, sóval még ízesítjük. 

Túrós-kapros galuska fitt módon 

Hozzávalók 4 főre: 20 dkg laktózmentes túró, 35 dkg teljes kiőrlésű liszt, 20 dkg finomliszt, 2 

db tojás, só, bors, 3 dl víz, 1 csokor friss kapor 

Elkészítés: Szokásos módon nokedlit készítünk: a lisztbe beleütjük a tojásokat, sózzuk, 

borsozzuk, és kevergetés közben hozzádolgozzuk a vizet, és addig keverjük, amíg a 

hozzávalók nagyjából összeállnak.A villával átnyomkodottlaktózmentes túrót és az apróra 

vágott kaprot is beledolgozzuk, ha szükséges, sózzuk. Ha túl lágy, lisztet, ha túl kemény, vizet 

adunk hozzá. 

Nagy fazékban vizet forralunk, és nokedliszaggatóval adagonként beleszaggatjuk a tésztát, 

majd leszűrjük, és egy tálba szedjük.  

Mákos, aszalt szilvás citromhabtorta 

Hozzávalók 4 főre: 10 dkg laktózmentes vaj, 10 dkg eritrit, 2 tojás, 10 dkg darált mák, 5 dkg 

zabliszt, fél cs. sütőpor, 1 dl laktózmentes tej, 10 dkg puha, magozott aszalt szilva 

Krémhez: 2 dl laktózmentes habtejszín, 1 cs. főzés nélküli zselatin, 1 db citrom, 2 dl 

laktózmentes natúr joghurt, 2 ek. eritrit 

Elkészítés: A tésztához a puha vajat habosítsuk ki az eritrittel. Adjuk hozzá egyesével a 

tojásokat, forgassuk bele a mákkal és sütőporral elegyített zablisztet, lazítsuk a tejjel és 

keverjük simára. Firgassuk bele az aprított aszalt szilvát is. 

Simítsuk a masszát a kikent, zabliszttel szórt, 20-22 cm átmérőjű tortaformába. Süssük készre 

200°C-ra előmelegített sütőben kb 25 perc alatt. Hagyjuk kihűlni, majd borítsuk ki a 

formából. 

A krémhez verjük kemény habbá a tejszínt a zselatinnal együtt. A citrom héját reszeljük le, 

keverjük el a joghurttal, adjuk hozzá a fél, meghámozott citrom húsát. Botmixerrel pürésítsük 

össze, és ízesítsük az eritrittel. 

Forgassuk össze a joghurtos részt a tejszínhabbal. Simítsuk az elmosott formába 

visszahelyezett mákos tortalapra, és tegyük legalább 3 órára, szilárdulásig a hűtőszekrénybe.  

 

 



 

December 26: 

Erdei gombakrémleves 

Hozzávalók 4 főre: 30 dkg vegyes erdei gomba (vargánya, őzláb, csiperke), 7 dkg 

laktózmentes vaj, 1 fej vöröshagyma, 2 evőkanál teljes kiőrlésű liszt, 8 dl zöldség alaplé, 1 db 

újhagyma, 2 dl laktózmentes tej, 2 dl laktózmentes tejszín, 1 tojássárgája 

Elkészítés: A gombákat megtisztítjuk, néhány kisebbet félreteszünk, a többit apróra vágjuk.  

5 dkg forró vajon megfonnyasztjuk a finomra vágott hagymát, rátesszük a felaprított gombát, 

megsózzuk, majd összepirítjuk. Megszórjuk liszttel, felöntjük az alaplével és a tejjel, 

hozzáadjuk a finomra vágott kakukkfűvel. Felfőzzük, majd botmixer segítségével pürésítjük. 

Közben a félretett apró gombát, az apróra vágott újhagymával 1 dkg vajon lepirítjuk, és 

leveses csészékbe osztjuk. Az elkészült levest legírozzuk a tojássárgájával elkevert tejszínnel, 

majd a csészékbe tálaljuk. 

Sütőtökkel töltött pulykamell 

Hozzávalók 4 főre: 1 kg pulykamell filé, 80 dkg sült sütőtök, 10 dkg hámozott tökmag,  

15 dkg laktózmentes vaj, 2 evőkanál méz, étolaj, só, piros paprika 

Elkészítés: A tököt meghámozzuk, magját eltávolítjuk, húsát felkockázzuk. 10 dkg vajat 

megolvasztunk egy serpenyőben, rádobjuk a sütőtökkockákat, és közepes lángon megpirítjuk 

őket. Fél dl vizet öntünk rá, enyhén sózzuk, és amikor már pirul, hozzáadjuk a 180 fokra 

előmelegített sütőben kb. 5 percig pirított tökmagot (ez nem az a mag, amit kiszedtünk a 

tökből!). A pulykamellet kiterítjük, kiklopfoljuk, közepére ráhalmozzuk a tököt, és szorosan 

feltekerjük, majd átkötözzük. Kívülről sózzuk, méz helyettesítővel bekenjük, és egy magas 

falú tepsibe tesszük. 1 dl étolajat forróra melegítünk, és meglocsoljuk vele a húst, majd sütőbe 

toljuk, és 140 fokon kb. 1-1,5 órán át sütjük. 

Kakukkfüves-fokhagymás pirított burgonya 

Hozzávalók 4 főre: 0,5 kg burgonya, 1 fej fokhagyma, olívaolaj, só, bors, kakukkfű 

Elkészítés: 10-12 perc alatt a burgonyát sós vízben félig puhára főzzük. Csöpögtessük le 

alaposan, majd vágjuk négybe hosszában. Hevítsünk serpenyőben kevés olívaolajat. Pirítsuk 

arany barnára a burgonyát a kakukkfűvel és a fokhagymával együtt. Kívül ropogósnak, belül 

puhának kell lennie. Vegyük ki belőle a kakukkfüvet és a fokhagymát, a burgonyát sózzuk-

borsozzuk, majd tálaljuk. 

Párolt lilakáposzta 

Hozzávalók 4 főre: 1 közepes fej lilakáposzta, 1 ek. cukor, 1 kis ág rozmaring, 1 tk. őrölt 

kömény, só, bors 

Elkészítés: Egy lábasban 1 dl vízbe beleszórjuk a cukrot, karamellizáljuk. A káposztát-

torzsáját kivágva, vékonyan felszeleteljük, és a karamellizált cukorra tesszük.. Összekeverjük, 



megszórjuk a köménnyel és a rozmaring durvára vágott leveleivel, sózzuk, borsozzuk. 

Alacsony lángon időnként megkeverve puhára pároljuk. 

Áfonyás pohárkrém 

Hozzávalók 4 főre: 10 dkg zabkeksz, 2 dl laktózmentes habtejszín, 20 dkg 

laktózmentesmascarpone, 1 ek nyírfacukor, 10 dkg cukormentes áfonyalekvár, 20 dkg áfonya,  

Díszítéshez: 1 dl laktózmentes habtejszín, 1 ek. darált pisztácia 

Elkészítés: A krémhez való lm. tejszínt felverjük, majd beleforgatjuk a cukrot és a lm. 

mascarponét. Az egészet elfelezzük, az egyik felébe beledolgozzuk az áfonyalekvárt. A 

kekszet elmorzsoljuk, és elosztjuk a poharakban. A tejszínes krémet a keksz tetejére 

kanalazzuk, erre egy sor áfonyát rakunk, majd az áfonyás krém következik, amire szintén 

áfonyát szórunk. A díszítéshez a lm.tejszínt keményre verjük, és csillagcsővel ellátott 

habzsákba tesszük. A habot a desszertek tetejére nyomjuk, pár szem áfonyával díszítjük, és 

megszórjuk a darált pisztáciával. Tálalás előtt legalább 2 órát hűtőben tároljuk. 

 


