KIPRÓBÁLT
GLUTÉNMENTES RECEPTEK
GYŰJTEMÉNYE
Egyszerű, sós és édes süteményreceptek
alaplisztek felhasználásával, egyszerű hozzávalókkal,
igény szerint laktóz- és tejmentes, illetve cukorbetegek
diétájában is hasznosítható alapanyagokkal.

Szeged, 2016

Sajtos - medvehagymás puffancs

Hozzávalók:
15 dkg Naturbit lisztkeverék
2 dl tej (vagy rizstej)
1 dl olaj
10 dkg reszelt sajt
3 egész tojás
1 mokkáskanál só
(ha sajt nélkül készül, akkor 2 egész tojás és 1 sárgája kell hozzá)
1 csokor medvehagyma

Elkészítés:
1 dl olajat 2 dl tejjel (vagy rizstejjel) felforralunk, majd hozzáadjuk a
lisztkeveréket. Alacsony lángon addig dagasztjuk fakanállal, míg a tésztánk
el nem válik az edény falától. A tűzről levéve hozzáadunk 10 dkg reszelt
sajtot, 3 egész tojást, ízlés szerinti medvehagymát apróra vágva, valamint 1
mokkáskanálnyi sót. Nem kell keleszteni, rögtön süthető.
Nem kell hozzá élesztő, sütőpor. Előmelegített sütőben, sütőpapírra vizes
kézzel teáskanálnyi halmokat teszünk. Közepes hőfokon pirosra sütjük.
(Dupla adagot érdemes sütni.)

Gluténmentes almás fánk
Hozzávalók:
300 g süteményliszt
2 tojás
2 alma lereszelve
100 g cukor
ízlés szerint fahéj

Elkészítés:
Egy tálban keverjük össze a lisztet, cukrot, 2 tojássárgáját, a reszelt almát.
Sűrű tésztát kell kapnunk. Óvatosan keverjük bele a felvert tojásfehérjét,
vigyázzunk, ne törjük össze a habot. Kanállal bő olajba szaggatjuk, kisütjük.

Gyors joghurtos fánk
Hozzávalók:
250 g joghurt
2 db tojás
300 il Panne di Anna süteményliszt
2 csomag vaníliás cukor

Elkészítés:
A tojásokat összekeverjük a joghurttal, majd belerakjuk a vaníliás cukrot.
Csomómentesre keverjük benne a lisztet, fakanállal vagy robotgép
segítségével. Evőkanállal forró olajba szaggatjuk és aranybarnára sütjük. Ne
túl nagy lángnál, mert a közepe nyers marad. A tetejét fahéjas porcukorral is
megszórhatjuk.

Brownie
Hozzávalók:
100 g Liga margarin
100 g Tibi csoki
110 g Schar mix B liszt
2 tojás
100 g cukor
2 csomag vaníliás cukor
1/2 kávéskanál fahéj
1 evőkanál kakaó
1/2 csomag sütőpor
1,5 marék dió durvára törve
Elkészítés:
A margarint megolvasztjuk a tördelt csokival. A tojásokat habosra kavarjuk a
cukrokkal (lehet fruktózt vagy steviát is használni). A csokis masszát
beleöntjük a tojásosba, alaposan elkeverjük, majd mehet bele a liszt,
sütőpor, fahéj, kakaó. Összekeverjük, míg szép sima lesz a massza, majd
mehet bele a dió. Utána tepsibe simítjuk (ez az adag egy kis tepsiben mutat
ól, kb. 14X25-ös méretűben). 180 fokon kb. 20 percet sütjük, míg szépen
megkérgesedik a teteje.

Kókuszkocka
Hozzávalók:
Tésztához:
20 dkg cukor
2 tojás
5 dkg margarin
2 evőkanál méz
35 dkg rizsliszt
2 dl tej
1 csomag sütőpor
Máz:
20 dkg cukor
25 dkg margarin
3 evőkanál kakaópor
1 rumaroma
10 evőkanál tej
1 csomag vaníliás cukor
kókuszreszelék
Elkészítés:
A cukrot, a tojásokat, a margarint és a 2 evőkanál mézet habosra keverjük.
35 dkg rizslisztet 1 csomag sütőporral elkeverünk és 2 dl tejet adunk hozzá.
Tűpróbáig sütjük, körülbelül 25 perc alatt elkészül.
A kisült, langyosra hűlt piskótát kockákra vágjuk. A mázhoz a hozzávalókat
gőz felett megolvasztjuk, ebbe, majd a kókuszreszelékbe forgatjuk a
piskótakockákat.

Boci szelet
Hozzávalók:
10 evőkanál kristálycukor
(vagy 5 ek xillit, 5 ek kristálycukor)
11 evőkanál étolaj
15 evőkanál (laktózmentes) tej
15 evőkanál liszt (5 ek rizsliszt,
5 ek kukoricaliszt, 5 ek Glutenix
Alfa
mix)
2 evőkanál kakaópor
4 tojás
1 csomag sütőpor
Elkészítés:
A tojások sárgáját habosra keverjük a cukorral, majd hozzáadjuk a többi
hozzávalót. A legvégén, óvatosan forgatjuk bele a habbá vert tojásfehérjét,
közepes nagyságú tepsibe öntjük. 25 dkg túrót elkeverünk 4 evőkanál
kukoricadarával (vagy rizsdarával), egy egész tojással, 15 dkg
kristálycukorral (fele-fele arányban használhatunk xilitet is). Kiskanállal a
barna masszába szaggatjuk. 180 fokon, körülbelül 30 percig sütjük.

Gofri
Hozzávalók:
25 dkg rizsliszt
1 kk szódabikarbóna
4 tojás
2,5 dl tej (rizstejből 2 dl)
12 dkg olvasztott margarin
1 ek vaníliás cukor
Elkészítés:
A tojásokat felverjük, majd összekeverjük az olvasztott margarinnal,
cukorral, tejjel, végül a szódabikarbónás rizsliszttel. A gofrisütőt érdemes
minden egyes sütés előtt egy kevés olajjal kikenni. A kisütött gofrikat rácsra
tesszük, így nem puhul meg a külső, ropogós rész. Csokipudinggal,
Nutellával, tejszínhabbal vagy lekvárral tálaljuk.

Sajtos rúd
Hozzávalók:
250 g Glutenix fehérkenyér
liszt
1 tojás sárgája
130 g margarin
80 g reszelt sajt
egész kömény
½ kis pohár tejföl
½ csomag szalalkáli

Elkészítés:
A hozzávalókat jól összedolgozzuk, vékonyra nyújtjuk. A tetejét megkenjük
felvert tojással, és megszórjuk sajttal, ízlés szerint egész köménnyel.
Csíkokra vágjuk, majd forró sütőben aranybarnára sütjük.

Ischler
Hozzávalók:
30 dkg Schär mix B.
15 dkg rizsliszt
fél csomag sütőpor
10 dkg cukor
1 csomag vaníliás cukor
kevés fahéj
25 dkg margarin
2 tojás
máz:
olvasztott csokoládé
kevés olaj

Elkészítés:
A száraz hozzávalókat alaposan összekeverjük, elmorzsoljuk a margarinnal,
majd hozzáadunk 2 tojást, és összegyúrjuk. Nagyon jól nyújtható tészta lesz
a végeredmény, a tojások méretétől függően azonban változhat az állag.
Ha száraz, törős, akkor még mehet bele egy kicsi margarin, tojás, esetleg
tejföl, ha pedig túl ragacsos, gyúrjunk még bele egy kis lisztet.
Vékonyra nyújtjuk a tésztát, majd egy nagyobb pogácsaszaggatóval köröket
szaggatunk belőle, és sütőtálcára helyezzük. 175 fokos sütőben 8-10 perc
alatt megsütjük. Mikor kihűltek, a két felet lekvárral ragasztjuk össze. A
csokoládét megolvasztjuk, és pár csepp olajat keverünk bele, hogy szép
fényes legyen a máz. Az összeállt süteményeket beborítjuk a
csokoládémázzal.

Répatorta muffin
Hozzávalók (24 darabhoz):
22 dkg Nutri Free Mix per Pane
liszt
2 ek keményítő
15 dkg cukor (vagy cukor és
eritrit keveréke)
1, 5 dl olaj
4 tojás
fél csomag sütőpor
4 ek narancslé
1 tk szódabikarbóna
1 tk fahéj
1 narancs reszelt héja
1 csipet só
6 darab nagyméretű, édes répa reszelve
1 csomag vaníliás cukor vagy vanília
Elkészítés:
Lereszeljük a répákat, a levüket kinyomkodjuk. Két külön tálban alaposan
összekeverjük a nedves és a száraz hozzávalókat. A tojásos keverékhez
evőkanalanként adagoljuk a szárazat, hogy ne legyenek benne csomók. Ha ez
kész, hozzáadjuk a lereszelt répát. A muffinsütő formákba papír kosárkákat
teszünk, és ¾ részig töltjük a tésztával. Előmelegített sütőben, tűpróbáig
sütjük.

Norvég almatorta
Hozzávalók:
150 g almaliszt (Bácskai Ízek)
125 g Liga margarin
125 g kristálycukor
1 csomag vaníliás cukor/vanília
2 db tojás (M)
1 citrom reszelt héja
½ citrom leve
fahéj, őrölt szegfűszeg ízlés szerint
2-3 alma
Elkészítés:
Az almákat meghámozzuk, félbevágjuk, és vékony szeleteket vágunk belőle.
Citromos vízzel teli tálba tesszük, hogy ne barnuljanak meg a szeletek.
Előmelegítjük a sütőt, és egy kapcsos tortaformát kibélelünk sütőpapírral. A
margarint habosra keverjük a vaníliás cukorral, kristálycukorral, a
citromhéjjal és a fűszerekkel. Ezután adjuk hozzá egyenként a tojásokat,
alaposan elkeverjük. Az almalisztet evőkanalanként adagoljuk a masszához.
Hagyjuk pihenni 10-15 percet, mert még sűrűsödhet a tészta. Ha túl
folyékonynak találjuk, adjunk még hozzá almalisztet vagy keményítőt, ha túl
száraznak, almalevet vagy vizet. Ha megfelelőnek látjuk az állagot, öntsük a
kibélelt tortaformába, és körkörösen helyezzük rá az almaszeleteket, majd
hintsük meg fahéjas porcukorral. Közepes fokozaton, tűpróbáig sütjük,
odafigyelve, hogy a fahéjas cukor ne égjen meg a tetején. Csak akkor
szeleteljük, ha kihűlt.
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Egyesületünkről röviden
2002 októberében alakult meg a Szegedi Lisztérzékenyek Klubja, majd 2003
szeptemberétől non-profit egyesületként tevékenykedünk
„Cöli” Lisztérzékenyek Egyesülete néven.
Egyesületünk célja, hogy segítse a lisztérzékenységben szenvedőket, akik úgy
érzik, egyedül tanácstalanok az állapotukkal kapcsolatban.
Életmód-tanácsadást és személyre szabott segítséget nyújtunk, hogy a
lisztérzékenységgel együtt is teljes életet tudjanak élni.
Főbb tevékenységeink:
· Orvosi előadások szervezése a lisztérzékenységről, jelenlegi kutatások
eredményeiről.
· Ismertetők, tájékoztatók, szórólapok készítése, továbbítása.
· Szakirányú irodalom beszerzése és megismertetése.
· Gluténmentes termékek felkutatása.
· Termékbemutatók szervezése
· Gluténmentes receptek egymás közötti cseréje.
· Folyamatos kapcsolattartás klinikai gasztroenterológusokkal,
dietetikusokkal.
· Aktuálisan felmerülő kérdések, problémák megbeszélése.
· Az ország többi lisztérzékeny szervezetével való folyamatos
kapcsolattartás, részvétel a testvérszervezetek rendezvényein.
· Éves országos találkozó szervezése Szegeden (Szegedi Gluténmentes Nap
– minden év októberében)
· Szorgalmazzuk a szűrővizsgálatok minél fiatalabb korban való elvégzését.
· Tagjainknak illetve családtagjaik részére szabadidős programokat
szervezünk.
Tagság: 2016-ban 1.500 Ft/tárgyév/fő készpénzben, vagy átutalással
fizethető, tagfelvételi kérelemmel együtt.
Pártoló tagság: 2016-ban 1.500/tárgyév/fő készpénzben vagy
átutalással fizethető pártoló tagi kérelemmel együtt.
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