
Receptek a kombinált,  
alacsony hisztamintartalmú,  

tejmentes, gluténmentes étrendhez
Kertész Niki receptgyűjteménye Nimródnak

A „Hogy is kezdjük el a gyógyító étrendet?” c. füzet 3. melléklete

A recepteket összeállította:
Kertész Nikoletta Zita



A diéta kezdetekor nagy gondban voltam, hogy mit főzzek, ami változatos, finom, de mégis 
gyerekbarát, és ne feledjük el a legfontosabbat, hogy megfeleljen minden szempontnak.

A kezdeti tanácstalanságot és egyhangúságot szerencsére nem is olyan lassan felváltotta  
a Kánaán. Ehhez a rutin és az egyre több tapasztalat segített hozzá.
Ma már ha ránézek egy ételre vagy receptre, azonnal a diétánknak megfelelő alapanyagokat 
és a megvalósítás módját látom.

Én a gyermekeimnek készített finomságokra, mint gyógyító ételekre gondolok. Mintha 
nemis a főzés, hanem a gyógyítás lenne a cél. Mert ez a cél.

Ez a receptgyűjtemény a „Hogy is kezdjük el a gyógyító étrendet?” c. füzet 3. melléklete, de 
önállóan is használható receptfüzet. A recetgyűjtemény jelenlegi 1. kiadása az idő rövidsége 
miatt most pár receptet tartalmaz, melyeket részben a facebook csoportokból, főként sorstárs 
anyukák és apukák posztjaiból, részben a netről gyűjtöttem, részben magam „kísérleteztem 
ki”. 

A 2. kiadásban ezt szeretném bővíteni, valamint a trükköknek, praktikáknak, fűszerezésnek 
is szeretnék egy fejezetet szánni.

Addig is örömteli főzőcskézést és gyógyítást kívánok!

Niki
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Reggelik 
Tojáslepény
Hozzávalók:

•	 tojássárga
•	 szezámliszt, helyettesíthető tápiókaliszttel, nyílgyökérliszttel
•	 fűszerek: só, őrölt kömény (szezám és kölesliszthez, hogy elvegye a keserűségét)
•	 kókusztej
•	 cukkini
•	 sült hús darabkák, ha van maradék
•	 máj darabkák, ha van maradék

Összekeverni, lepényt formázni, kókuszzsíron megsütni.

Köleskása
Kertész	Niki

Hagymát bő zsíron megpárolom, kockára vágott cukkinit ráteszem. Kölest először 
megmosom, majd a hagymás cukkinire teszem. Felöntöm 3-szoros mennyiségű vízzel, 
mint  a köles. 15-20 perc alatt a köles kissé szétfő, akkor jó.
A cukkini a köles állagának és ízének a lágyítására praktikus.
Fűszerként só, zöldfűszerek, ízlés szerint bármely más fűszer.

Lehet más zöldséggel is.

Kenyérmentes bundás kenyér
Gulyás-Nádaskay	Ildikó	FB	posztja	alapján

Mivel a tojásfehérje nem, de a sárgája mehet, így reggelire egy gyors reggeli tipp a
a kenyérmentes bundáskenyér: 
2 tojássárgája, 
egy csipet só, 
1mk sütőpor, 
kikeverem egy pici csészében beteszem a mikróba és mellé egy pohár vizet 2 percre.  
A víz azért kell, hogy legyen mi párologjon és a tojás ne robbanjon fel.

Utána zsírban mindkét oldalát kicsit még megsütöm. Olyan, mint egy kis bundáskenyér. 

Sonkás kenyér
Kertész	Niki

A „házi hamis” sonka

Sült húst nagyobb darabokban megsütöm, ha kihűl, felszeletelem. Megáztatom még a 
sütőzsírban. Így szeletenként fagyasztom kis dobozkákban.

Ezeket a szeleteket teszem a zsírral megkent köleskenyérre.
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Májkrémes kenyér
Kertész	Niki

Házi májkrém:
Resztelt májat a bő hagymás sütőzsírban összeturmixolok. Így fagyasztom. 
TIPP: Felengedés után szétterítem egy kistányéron, majd visszateszem a hűtőbe pár 
percre.
A felengedett májkrémet még zsírral összekeverem (mert minek mélyhűtsem a zsírt) és 
így könnyen kenhető és nem száraz a köleskenyéren.

Húskrémes kenyér
Kertész	Niki

Házi húskrém:
A levesben főtt húst apróra szeletelem vagy zsírrel, zöldségekkel turmixolhatom is. Így 
fagyasztom. 
TIPP: Felengedés után szétterítem egy kistányéron, majd visszateszem a hűtőbe pár 
percre.
A felengedett húskrémet még zsírral összekeverem (mert minek mélyhűtsem a zsírt) és 
így könnyen kenhető és nem száraz a köleskenyéren.

Lekváros kenyér
Kertész	Niki

Lekvárt pálmazsírral összekeverek, és így könnyen kenhető és nem folyik.
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Levesek
Húsleves
Kertész	Niki

Klasszikus húslevest főzök a szokásos módon paradicsom és paprika nélkül (magas 
hisztaminosak).

Csontlé
Kertész	Niki

Én ebbe is teszek zöldségeket, sőt húst is, hogy finom legyen. Ezt tovább főzöm, de max 
6 órán keresztül, hogy a porcok szétfőjenek (kollagén), de ne legyen magas az aminosav 
tartalom.

Krémlevesek húsleves alaplével
Kertész	Niki	

A fenti húsleves vagy csontlé felhasználásával a megengedett zöldségekből krémlevest 
készítek.
Én krémleves készítő gépet használok, de turmixolni is lehet.
A krémlevesbe a húslevesben főtt húsból, zöldségekből teszek, ill. külön kis lábasokban 
15-20 perc alatt kisebb mennyiségű zöldséget is főzök, hogy azt is a krémlevesbe tegyem.

Gyümölcslevesek kókusztejszínnel
Kertész	Niki

Vízben a gyümölcsöt fűszerekkel (fahéj, citrom, édesítés, stb.) megfőzöm, majd a 
kókusztejszínnel nyílgyökérlisztes / tápiókalisztes habarással sűrítem.
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Főételek
Darálthusis pörkölt
Kertész	Niki

Szokásos módon pörköltet készítek darálthúsból (persze a kockára vágott húsra ugyanez 
érvényes).

Lehetőségek:

 •  Simán bedobozolva pörkölt feltétnek pl. kölestésztára.

 •  Kókusztejszínnel nyílgyökérlisztes / tápiókalisztes habarással 

TIPP:

A majdnem kész pörköltet 2-3 felé szedjük, mindegyiket máshogy fűszerezzük, plusz 
habarhatjuk, de lehet reszelt zöldséggel pl. petrezselyemgyökér  is ízesíteni. 

Ha épp krémlevest is készítünk egyidőben, akkor a nagyon sűrűre készített krémlevesből 
lehet a habarásos szószt elkészíteni.

Szószos darálthusi kölestésztával
Kertész	Niki

Fenti darálhúsos pörkölt variációt kölestésztára, hajdinatésztára, édesburgonya tésztára 
tehetjük.

Káposztás kölestészta
Kertész	Niki

Reszelt dinsztelt káposzta. Kevés só, kókuszvirágcukor, citromlé vagy almaecet.



Tepsis csirke burgonyával
Balázs	Zita	FB	posztja	

Hozzávalók:	
•	 6 csirkecomb 
•	 70 dkg megtisztított burgonya, helyettesíteni édesburgonyával, sütőtökkel is lehet
•	 1 nagy paradicsom – alacsony hisztamin diétában kihagyni
•	 4 gerezd fokhagyma 
•	 fél teáskanálnyi curry 
•	 0,5 dl száraz vörösbor (víz is jó) 
•	 só, bors 
•	 olaj 

Elkészítése:	

A megtisztított burgonyát felvagdossuk és olajjal kikent tepsibe tesszük. A húsokat 
átkenjük sóval és borssal, rátesszük a burgonyára. A paradicsomot a fokhagymával 
együtt összeturmixoljuk és belekeverjük a curryt és a vörösbort is, ráöntjük a húsra. 2-3 
evőkanálnyi olajat is eloszlatunk rajta, és 40-45 percen át 180 fokos sütőben sütjük. 
Időközben a húsokat megforgatjuk, hogy minden oldaluk jól megpiruljon. (Én vörösbort 
és curryt nem tettem, nem szabad. De így is finom volt a sok fokhagymával.) Krumpli 
helyett lehet sárgarépát tenni, hagymakarikákat...
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Gluténmentes kókusztejes tészta
A NEM TOJÁSMENTES RIZSTEJES variáció: turmixoljuk 
össze a tojást a natúr rizstejjel, csipet sóval.

Turmixoljuk össze a tojássárgáját kókusztejjel, csipet sóval. 
Ekkor chiamagot vagy még több útifűmaghéjat kell bele tenni, 
hogy legyen, ami ragadjon.

Az útifűmaghéjra öntsük rá a tojássárgás kókusztejet, villával 
keverjük össze.

Öntsük bele a sütőpapírral kibélelt tepsibe, egyenletesen 
terítsük szét kanál, lapát segítségével.

Sütés 160 fokon 10 percig ( elbírt volna 11-12 percet is).

Ha kész, hagyjuk kicsit hűlni, feltekerjük, majd tekercsben szeleteljük. 

Gluténmentes rizstejes tészta
A NEM TOJÁSMENTES RIZSTEJES variáció: turmixoljuk össze a tojást a natúr rizstejjel, 
csipet sóval.

http://gm
fozosuli.com

/category/fott-tesztak/
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VADAS
Szakály	Mariann,	Az	én	élhető	paleom	FB	oldalról	

Hozzávalók:
•	 50 dkg hús (sertéscomb, vagy mostanában marhagulyáshús) 
•	 1 fej vöröshagyma 
•	 zsír 
•	 4 sárgarépa 
•	 1 fehérrépa 
•	 babérlevél 
•	 só 
•	 bors 

A hagymát megpirítottam, a karikára vágott répákat zsíron egy külön serpenyőben 
karamellizálódásig pároltam fedő alatt. 

A hússzeleteket külön serpenyőben megpirítom, hogy a külső sejtek lezáródjanak, így a 
nedvesség nem megy ki belőle. A répás lábasba a húst beletesszük, puhára főzzük.

A húst a végén kivesszük, a zöldségeket összeturmixoljuk, (előtte a babérlevelet is 
halásszuk ki) kókuszvirágcukorral, citromlével vagy almaecettel ízesítjük (a mustár 
helyett).

Majd a húst visszateszem.

Tejfölként kókusztejszín pici ecettel, esetleg nyílgyökérlisztes sűrítéssel.

Gombóc vadashoz
Veronika Polónyiné Kapuvári receptjét készítettem el, fehérrépából. 

Paleo gombóc
Polónyiné	Kapuvári	Veronika	receptje	alapján	módosítottam:

Egy jó nagy főtt fehérrépát pépesre törtem, rátettem 1 kanál 
mandulalisztet (ez magliszt, így ritkán vagy helyettesítéssel, 
kihagyással), 3-4 kanál nyílgyökér lisztet, 3 tojás sárgáját. 

Forró sós vízben ki kell főzni.
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Feltétek
Házi sonka avagy a vékonyra szelt sült hús
Kertész	Niki

A „házi hamis” sonka, azaz a vékonyra szelt sült hús.
Sült húst nagyobb darabokban megsütöm, ha kihűl, felszeletelem. Megáztatom még a 
sütőzsírban. Így szeletenként fagyasztom kis dobozkákban.

Csevabcsicse
Kertész	Niki

Darált húst sóval, borssal, kevés nyílgyökérliszttel (ez ragasztja) összegyúrom, formázok 
kis hurkákat, golyókat, lepényeket, majd kókuszzsírban kisütöm.
Fűszerezés tetszés szerint.
TIPP: Kókuszzsírban való kisütés azért praktikus, mert nem fröcsög úgy, mint az állati 
zsiradék.

Sült kolbász
Kertész	Niki

Darált húst sóval, borssal, kevés nyílgyökérliszttel (ez ragasztja) összegyúrom.
Házi kolbásztöltővel juhbélbe tölthető, így klasszikus kolbász lesz belőle.
TIPP: Kókuszzsírban való kisütés azért praktikus, mert nem fröcsög úgy, mint az állati 
zsiradék.

Fűszerezés tetszés szerint.

Hamis sajt
Kunvári	Nóra	receptje

Igazából csak nagyon ritkán hiányzott a sajt, így most sem a sajtízt és sajtélményt kerestem, egyszerűen 
tetszett, hogy végre egy finom, hidegen fogyasztható ételre bukkantam, ami ebben az egyre melegebb 
időben nagyon jól is esik. Aki pedig nem szereti a karfiol vagy a kókusz ízét, egy cseppet se aggódjon, 
mert egyik sem fog érződni benne :-) Köszönöm a receptet Tögyi Juliannának! Többféle ízesítéssel  
készült a natúron kívül: nagyon finom pl. bazsalikommal, kaporral, snid-
linggel, fokhagymával.

Hozzávalók:
•	 25 dkg párolt karfiol
•	 25 dkg kókusztej
•	 3 ek. kókuszolaj
•	 6 dkg zselatin
•	 1 dkg só
•	 15 g almaecet
•	 5 g citromlé
•	 ízesítés

Elkészítés:

Minden hozzávalót összeturmixolunk, majd egy lábasban az egészet felmelegítjük, de 
csak annyira, hogy a zselatin feloldódjon. Formába öntjük (én muffinformába tettem), 
majd lehűtjük. Két óra alatt bedermedt, és jól szeletelhető volt.

http://csipetfalat.blogspot.hu/2015/06/ham
is-sajt.htm

l
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Cukkinisajt
Hozzávalók:

•	 1 közepes cukkini
•	 3 evőkanál zselatin
•	 fél citrom leve
•	 só
•	 (1 bő teáskanál parmezán)
•	 (fokhagymapor)
•	 (szárított zöldfűszerek)
•	 (kurkuma) – sárga színt ad neki
•	 (szárított hagymapor)
•	 (1-2 kanál kókuszzsír)
•	 (friss snidling)

“Első, saját készítésű cukkini-sajtom. Igazán mennyei.   Külön köszönet Tormás-nak, az 
inspirációért.  Egy közepes cukkinit meghámoztam, puhára pároltam fél deci sós vízben. 
Leöntöttem a vizet, tettem mellé kevés sáfrányt, fél citrom levét és egy bő teáskanál 
parmezánt. (Erőteljes aromájú és kemény sajt, a paleo jelen tudásom alapján ezt engedi, 
meg a pecorino-t és a cheddart, kis mennyiségben), 3 ek. zselatint. Összeturmixoltam és 
szilikonos muffinformában hűtöttem, egy éjre ment a hűtőbe. Teljesen sajt-élmény! :-)”

Fűszerezés ötlet Benedek Saroltától:

“Só, fokhagymapor, pici kurkuma, vöröshagymapor (elhagyható), citromlé, vmilyen 
szárított zöld fűszer (metélőhagyma/medvehagyma/petrezselyem/bazsalikom), és 1-2 
kanál zsír is megy bele, amitől krémesebbé válik. Én élesztőt nem használok, a cukkinit 
pedig puhára főzöm enyhén sós vízben. Nekem bevált.”

Saját sajtom (egyben egy újabb színvariáció :-) )

Annyibban változtattam, hogy nem hámoztam meg a cukkinit, 
és serpenyőben, bő kókuszolajon sütöttem meg, majd még 
ehhez adtam még plusszban is kókuszzsírt. Friss snidlinggel, 
görögsaláta fűszerkeverékkel, aszkorbinsavval (amikor már azért 
nagyjából kihűlt – nem volt itthon citrom), sóval és kurkumával és 
egy teáskanál szárított-reszelt parmezánnal fűszereztem. 

http://keto.hu/cukkinisajt

Macskovics Macsek sajtja

Eredeti recept: http://gutsybynature.com/2014/07/19/zucchini-cheese-dairy-free-nut-free/
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Köretek, főzelékek 
Répatészta
Balázs	Zita	

Zöldséghámozóval hosszú csíkokat vágok a répából és fedő alatt nagyon kis ideig 
párolom. Bármit lehet tenni rá feltétnek.

Cukkinitészta
Kertész	Niki

Zöldséghámozóval hosszú csíkokat vágok a cukkiniből és fedő alatt nagyon kis ideig 
párolom. Bármit lehet tenni rá feltétnek.

Zöldbabfőzelék, tökfőzelék, cukkinifőzelék
Kertész	Niki

Zsíron hagymát dinsztelek, rá a zöldbab, felengedem, fűszerezem, fokhagymát teszek 
rá, majd sűrítem.

Sűrítési lehetőségek:

 •  nyílgyökérlisztes kókusztejszínnel habarom

 •  beleturmixolok a közepébe, majd elkeverem

 •  beleturmixolok, ha híg, akkor nyílgyökérliszttel habarom

Kelkáposzta főzelék
Szakály	Mariann	receptje	nyomán

Hozzávalók:
•	 1 fej kelkáposzta
•	 1 zellergumó
•	 zsír
•	 2 fejvöröshagyma
•	 3 gerezd fokhagyma
•	 só, bors, babérlevél, majoranna, őrölt kömény
•	 1-1 ek. lenmagliszt vagy szezámliszt vagy tápióka keményítő /  
 bármilyen más liszt, ha nem paleosan akarjuk

Hagyományos módon kelkáposztafőzeléket készítek. A felkockázott zellerből pedig sült 
zellert készítek zisradékon.

Habarás előtt beleteszem a zellerkockát, ez lesz benne a krumpli.

Sült zeller
Kertész	Niki

A felkockázott zellerből sült zellert készítek zisradékon, kissé megpriírva, majd a végén 
sózom.
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Zöldségpörkölt variációk
Kertész	Niki

Hagymás alapra bármilyen felkockázott zöldséget teszek, fűszerezem, megpárolom.

Zöldség tippek: cukkini mindig hasznos bele, tök, karfiol, brokkoli, sárgarépa

TIPP: nem kockázva, hanem reszelve előbb megpárolódik és máshogy néz ki, így ez egy 
újabb variáció, vagy a kockázott zöldesek közé reszelt sárgarépa is jó.

Fácánpörkölt zöldséglecsóval:

Narancsebéd ahogy Hunor nevezi avagy cukkinis sütőtökös 
zöldségratatui 
Kertész	Niki

Hagymás alapra felkockázott cukkini és sütőtök, fűszerezem és megpárolom.

Édesburgonya pogácsa
Kertész	Niki

A felkockázott, megfőtt, kihűlt édesburgonyába tápiókalisztet teszek, majd kiszaggatom 
és kókuszzsíron kisütöm.

Ízesítési lehetőségek:

 •  fűszerezhető sós-borsos irányban, 

 •  kókuszvirágcukros-fahéjas irányban.
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Kenyerek
Köleskenyér, ahogy Tomi süti
Madroszkiewicz	Tamás	FB	posztja	nyomán

•	 10 evőkanál kölesliszt 
•	 5 evőkanál csicseriborsóliszt vagy hajdinaliszt vagy cirokliszt 
 (Fenti 15 evőkanál lisztet lehet fenti 4-ből is tetszés szerint) 
•	 2 evőkanál puff. amaránt 
•	 2 evőkanál útifűmaghéj
•	 1 mokkáskanál him. só
•	 fél mokkáskanál szódabikarbóna
•	 pontosan 3dl meleg víz (de látni, lehet még kell hozzá)
•	 1 evőkanál citromlé (pl. DM-es biocitromlé vagy normál)
•	 3 evőkanál extra szűz olívaolaj v. szezámolaj

A szárazakat összekevered, a pont 3 deci vízbe bele a citromlé és az olaj.. majd a 
többihez.. laza tészta kell legyen, amit szinte formába lehet önteni, de azért nem olyan 
folyékony.. kanállal ki kell igazgatni 190 fokon hőlégkeveréssel 50perc alatt kész.

Elkészíthető (szilikon) sütőformában, vagy zsírpapíron, ekkor laposabb lesz.
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Fokhagymás lepénykenyér („flat bread”)
Molnár	Fruzsi	FB	receptje	nyomán
Ropogósra süthető, gyors és finom, tojásallergiásoknak is!

Hozzávalók:
•	 5 púpos ek. tápiókaliszt
•	 2 púpos ek. mandulaliszt, vagy szezámliszt vagy lenmagliszt, de ezt helyettesíteni lehet  
 tápiókaliszttel
•	 fél-1 tk. fokhagymapor, én inkább zúzott fokhagymát javasolnék, a port akkor, ha bio
•	 fél tk. só
•	 kevés bors
•	 1/2 csésze víz (kb. 120 ml)
•	 választott zöldfűszerek (nálam szárított oregánó és petrezselyem, 1-1 tk)

A hozzávalókat egy tálban simára keverjük, majd közepes lángon, serpenyőben kevés 
kókuszolajon elősütjük a korongokat, mindkét oldalukon kb. 1-1 percig, vigyázzunk, h. 
ne égjenek meg. A tészta sűrű lesz, de ha gyorsak vagyunk, valamennyire szét lehet 
teríteni, nekem 3 db, nagyjából 15 cm átmérőjű lepényem lett. A félkész korongokat 190-
200 fokon 10 percig - vagy míg szép színt nem kapnak - pirítjuk a sütőben. Pár perc hűlés 
után fogyasztható is, önmagában is nagyon finom, vagy tehetünk rá bármilyen feltétet/
krémet. Akár mini pizzaalapnak is megállja a helyét. :-) És nagyon gyorsan elkészül! 

Eredeti recept angol nyelven, kicsit változtattam
 rajta:http://w

w
w.healthstartsinthekitchen.com

/2013/12/17/grain-free-
flat-bread/
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Mindenmentes köleskenyér
Szerintem nagyon finom, kezdőknek ideális, mert nem lehet elrontani :-)
Hozzávalók:

•	 300g köles (nem liszt; lehet quinoa is vagy vegyesen)
•	 60g chia mag
•	 250 ml víz
•	 60 ml olíva olaj
•	 fél teáskanál szódabikarbóna
•	 fél teáskanál só
•	 fél citrom leve (vagy almaecet)

A kölest előző este beáztatjuk, éjszakára a hűtőbe tesszük. A chia magot beáztatjuk 
125ml vízbe, hamarosan gél állagú lesz.

A kölesről leöntjük az áztató vizet, majd egy aprítógépbe tesszük. Hozzáadjuk a gél 
állagú chia magot, 125 ml vizet, olíva olajat, szódabikarbónát, sót és a citrom levét. 
Az aprítógéppel pár percig turmixoljuk, maradjanak benne egész köles szemek. 
Sütőpapírral kibélelünk egy püspökkenyér formát, beletesszük a masszát. Vagy szilikon 
formába öntjük. 

160 fokon 1-1,5 órát sütjük. Ha kész, kivesszük a sütőből és hagyjuk kihűlni a formában. 
Le is lehet fagyasztani a szeleteket.

https://w
w

w.thehealthychef.com
/2012/06/gluten-free-bread/

Kenyerek
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Pagett
Buczkó	Anett	receptje
Anett receptje, akinek a kislánya ezt a kenyérke féleséget pagettnek nevezte el.

Hozzávalók:
•	 egy csésze tápióka
•	 kb. majdnem egy csésze vegyes liszt, nálunk: 

kókuszliszt, tökmagliszt, hajdinaliszt. Van, hogy a tápióka mellé csak a kókusz megy.
•	 kb. fél csésze (liba)zsír
•	 só
•	 egy sárgarépa és egy kicsi cukkini reszelve
•	 2 ek. útifűmaghéj

 
Az egészet összegyúrom, ha igényli a tészta, teszek még hozzá vizet, zsírt. Ujjnyi hosszú 
rudakat formázok belőle és szép barnásra sütöm.

Buczkó Anett Légkeverésesen 160-180 körül

Buczkó Anett Pagett-variáció: masszát felezni, egyik felét úgy, mint eddig (répás-cukkinis 
sós verzió). A másik felébe pedig pluszban fahéjat, vaníliát, kevés kókuszreszeléket, pici 
édesítőt tenni. Télen meg sütőtökkel-gyömbérrel is ki lehet próbálni.

Benedek Sarolta káposztás variációja:

Káposztát tett bele répa helyett. Ez most tápiókakeményítő helyett tojássárgájás volt. 
Nagyon jó lett így is.
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Buczkó Anett céklás variáció:

Céklásan is finom, készült már sós és „édes” változatban.
TIPP: Lehet egész lapos téglalapokat formázni belőle, így kenyér forma lesz, pl. házi 
májkrémmel kész a májkrémes kenyér.
Almás variáció: 
almát reszelni, ehhez: gesztenye, tápióka, rizsliszt (aki fogyaszthat), fahéj, kókuszsír és 
kekszeket lehet formázni belőle.
Buczkó Anett mákos-datolyakrémes pagett változata: 
tápiókát, kókusz-, rizs- gesztenyelisztet használtam, de mindenből kevesebbet, mivel 
legnagyobb részt darált mák került a tésztába. Krém: beáztatott datolyát összemixeltem 
kókuszkrémmel + narancshéj + vanília. A tésztát két sütőpapír között kinyújtottam, a 
krémmel megkentem, óvatosan feltekertem, szeleteltem, sütöttem.
Avokádókrémmel is finom, aki avokádót fogyaszthat.

Töltött paszternákos papucs
Buczkó	Anett	receptje

Hozzávalók:
•	 2-3 nagyobb paszternák lereszelve (kb. egy teszkós csomagolt tálcás)
•	 egy darabka pritamin paprika lereszelve
•	 kb. 1-2 kanál tápióka
•	 kb. pár kanál egyéb liszt (rizsliszttel készült nálunk általában)
•	 só, (zöldfűszerek pl. medvehagyma)
•	 egy ek. zsír

Lényege, hogy annyi tápiókát/lisztet adjunk a paszternákhoz, hogy összeálljon az 
egész. Az nem baj, ha kicsit még ragad, de ne legyen teljesen száraz a tészta. 
Két sütőpapír között olyan vékonyra nyújtom, hogy még tudjak vele dolgozni. Kb. egyforma 
háromszögekre/téglalapokra vágom és megtöltöm (pl.: apróra vágott póréhagymával, 
gombával, paprikával stb.) és ráhalmozom a háromszögekre/négyzetekre, majd egy 
másikkal befedem, széleit kézzel összedolgozom. Sütőpapíron sütöm, előmelegített 
sütőben. Időnként érdemes megforgatni a papucsokat.

Kenyerek



Tápiókás lapótya
Varga	Mária	receptje

Hozzávalók:
•	 100 g reszelt zöldség (itt cukkinivel készült, de lehet  
 répa, cékla, krumpli, stb.)
•	 só
•	 zsír
•	 3 dl víz
•	 100 g tápióka liszt
•	 50 g kókuszliszt
•	 (esetleg 1 evőkanál zselatin)

A sózott reszelt zöldséghez meleg vizet teszek, ebbe megy a zsír, így nem kell külön 
felolvasztani. A tápióka liszttől ugyanolyan folyós marad, a kókuszliszt fogja besűríteni, 
de azt vettem észre, hogy nem mindegy milyen márkájú. (A Nature Cookta vált be nálam, 
a dm-ben vett kókuszliszt nem sűrítette be). A zselatin igazából nem kell bele, terápiás 
céllal használom, és ettől kicsit ropogósabb is lesz.

Házi készítésű kenyérfűszer
Egy bajorországi pék kenyérfűszer keveréke:

Hozzávalók:
•	 4 dkg kömény
•	 2 dkg koriander
•	 1 dkg ánizs
•	 2 dkg édeskömény
•	 1 mokkáskanál rozmaring
•	 1 mokkáskanál őrölt gyömbér
•	 5 dkg tengeri só

A hozzávalókat összekeverjük, és fűszerdarálóban, mozsárban vagy kávédarálóban 
összeőröljük, és a kenyérbe ízlés szerint teszünk belőle.

http://antalvali.com
/com

m
ent/9782/hazi-keszitesu-kenyerfuszer
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Desszertek
Halmágyi Zsuzsi-féle reszelt gyümi puffasztott cuccal
Halmágyi	Zsuzsanna	receptje

Hozzávalók:
•	 Reszelt (v. turmixolt) gyümölcs
•	 Fahéj
•	 Puffasztott vmi
•	 Édesítő

Összekeverni. Állni hagyni. 

Chia puding 
Halmágyi	Zsuzsanna

Örömmel jelentem,hogy elkészítettem ezt a kis chiapudingot! :-) Nagyon-nagyon finom 
lett!!! 1 bögre kókusztejbe 1/3 bögre chiamagot este beáztattam, reggelre úgy felszívta a 
tejet a mag, hogy megállt benne a kanál :-)Tehát a recept szerinti chiamag mennyiséget 
lehet csökkenteni! Kicsit felkevertem még szűrt vízzel (mert alapból a kókusztej nagyon 
sűrű volt, inkább tejszín),és tettem bele datolyaszirupot, aztán áfonyával, málnával 
rétegeztem! Ez ment ma uzsira az oviba! Legközelebb készítek képet is, ígérem, mármint 
a saját pudingomról, hogy ne ékeskedjek idegen tollakkal!

http://w
w

w.superhealthykids.com
/chia-seed-pudding-for-kids/



Chia puding Ízbolygó
Ugrai-NagyTünde,	Ízbolygó

Reggeli!
A tápiókához hasonlít a chia mag, ami igazi superfood! Tele van Omega3 zsírsavakkal, fehérjével, 
rostokkal, minden benne van egy ideális napindításhoz!
A legjobb! Még főzni sem kell!
Elrágcsálhatjuk magában, szórhatjuk salátára, lehet belőle puding, mint a képen.

Hozzávalók:
•	 2 dl kókusztej (vagy sima tej)
•	 3 ek chia mag
•	 2 ek kókuszreszelék
•	 Édesszájúaknak méz
•	 Áfonya vagy bármilyen más gyümölcs

Tej-mag-reszelék összekever, 6 órát hűt, és kész!

w
w

w.izbolygo.hu

23

Desszertek

http://www.izbolygo.hu


Muffin
Kürti	Zsanett	receptje

3 tojássárgáját

3 kanál kókuszvirágcukorral kikeverni,

4dkg gesztenyeliszt, 

5 dkg kókuszliszt, 

1dkg útifűmaghéj, 

késhegynyi sütőpor, 

1 kanál kókuszolaj, 

1 reszelt golden alma, 

1 dl kókusztej lehet kicsit több, 

látod az állagát, teszek bele 

mazsolát, de nem muszáj. 

180 fokon alul-felül sütés 

25 perc
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Multivitaminos paleo gumicukor
 
Almát, répát és narancsot gyümölcscentrifugában összeturmixolni. A levét felmelegíteni 
éppen csak annyira, hogy langyos legyen és a hozzá adott zselatin felolvadjon benne, 
majd szilikon bonbon formába önteni.
Egy adag (15 db-os bonbon forma)  15 perc alatt meg is szilárdul a hűtőben.
 

Hozzávalók:
•	 4 alma
•	 5 sárgarépa
•	 5 narancs
•	 60 g (3 csomag) zselatin

Ebből nagyjából  150 db kis gumicukor jön ki. Bármilyen gyümölcslével,  
gyümölcspéppel megoldható. 

http://paleotthon.hu/csem
egezunk/m

ultivitam
inos-paleo-gum

icukor/
Desszertek

http://paleotthon.hu/csemegezunk/multivitaminos-paleo-gumicukor/


Kölescsinta
Balázs	Zita	receptje	

Hozzávalók:	
•	 15 dkg kölesliszt 
•	 4 evőkanál puffasztott amarántmag (puffasztott köles is jó) 
•	 1,5 dl frissen turmixolt alma (rostos) (nálam ez 1 almából kijött) 
•	 2 evőkanál méz 
•	 1 teáskanál fahéj 
•	 víz 
•	 olíva olaj 

Elkészítés:	
A köleslisztet elkeverem az amarántmaggal, a leturmixolt almával (akinek nincs  
turmixgépe reszelje le), a mézzel, és a fahéjjal. Teszek hozzá annyi vizet, hogy sűrű 
palacsinta tésztát kapjak. Olyan amerikai félét. Ezután kevés kókuszzsíron evőkanálnyi 
adagokat teszek a serpenyőbe. Mindkét oldalát pirosra sütöm. Megszórom még egy 
kevés fahéjjal, aki édesen szereti, csurgathat rá extra mézet. Őszibarackkal is finom.

Piroscsinta Niki módra
Kertész	Niki

A kölescsinta recepthez még kevés céklát adunk,  
így lesz piros.
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Hajdinapalacsinta
Hozzávalók	kb.	10	db-hoz	(22	cm-es	serpenyőben	
sütve):

•	 150g hajdinaliszt
•	 1 csipet só
•	 3,5 dl (350g) víz
•	 1 csapott ek. lenmagliszt
•	 kókuszzsír vagy más zsiradék a sütéshez

A lenmaglisztet néhány kanál vízzel egy kézi habverő 
segítségével csomómentesre keverni. Folyamatosan add 
hozzá a vizet, miközben úgy keverd, mintha tojásfehérjét 
akarnál felverni. Egy zselés, amennyire lehet, csomómentes, felvert tojás állagú dolgot 
kell kapni.
Egy másik edényben mérd a hajdinalisztet, majd fokozatosan keverd össze a maradék 
vízzel, végül sózd meg. Most mehet bele az elkészített lenmagos massza.
Ezzel a sorrenddel könnyebb csomómentesre keverni. Ha túl híg lett a tészta, hagyd 
állni egy kicsit, mert sűrűsödni fog. Ha túl sűrű, kevés víz segíthet.
A serpenyőt vékonyan zsírozd be és forrósítsd fel, majd a szokásos módon, félidőben 
megfordítva süsd ki a palacsintákat.

Tojás pótlására a frissen őrölt chia magból és a lenmaglisztből, kevés víz 
hozzáadásával készült chia/len-”tojás” is alkalmas.
Lenmagtojáshoz kifejezetten a Rapunzel lenmaglisztje javasolt, mert finomabb 
szemcseméretű így szép sima, zselés tojáspótló készíthető belőle.
A tyúktojás nélküli palacsinták tovább sülnek.

Almás hajdinacsinta Niki módra
Kertész	Niki

Fenti receptbe még teszek reszelt vagy turmixolt almát.
Céklával be is lehet pirosítani.

http://w
w

w.m
indenm

entes.hu/2014/11/hajdinapalacsinta-ujratoltve.htm
l
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Süti variációk szilikonformában 1.
Szakály	Mariann	receptje	nyomán

Fél kg reszelt alma,  fél kg reszelt tök, 
megpárolni, hogy kimenjen a fölösleges 
lé belőle. Fahéjat, mazsola,10 dkg körül 
kókuszreszelék, 1 ek amaránt liszt, 
édesítőt, szódabikarbóna+citromlé kombó. 

Szilikonforma, 180 fokon kb. 45 perc.

Süti variációk szilikonformában 2. 
Szakály	Mariann	receptje	nyomán

Előző recepthez: 10 dkg darált mák, pici kókuszolaj, 
édesítő

Házi csoki
Szakály	Mariann	receptje

A legkisebb lángon melegítek kókuszolajat. Bele natúr 
kakaópor, ízlés szerint porrá tört eritrit, xilit, stevia, 
kinek mi a jó. Kézi habverővel addig kevergetem, míg 
teljesen sima, selymes, fényes, puding állagú krém 
lesz. 

Szilikonformába önthető. Mehet bele aszalt gyümölcs, 
magok, kókuszreszelék, kókusztejszín, stb.

Magokkal, aszalt naranccsal, szilvával és datolyával 
töltögetem, mikor mi van kéznél.
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Lizi pite, azaz mindenmentes almás pite gyorsan és egyszerűen
Dufka	Hajnalka	süti	rendszeresen	kislányának,	ezért	neveztük	el	Lizi	pitének
Nóri	mindenmentes	konyhájából

Hozzávalók	egy	26	cm-es	formához	(tészta	aljára	
és	borításra	is	jut):

•	 100g köles(liszt)
•	 35g hajdina(liszt)
•	 35g kukoricaliszt, ezt helyettesíteni 
•	 50g barna rizsliszt, ezt helyettesíteni
•	 60g kukorica keményítő helyett nyílgyökér liszt,  
 ezt helyettesíteni
•	 40g tápióka keményítő
•	 1/2 kk. só
•	 50g olívaolaj
•	 kb. 150g víz
•	 1 kk. almaecet
•	 800-1000g alma
•	 2 ek. nyírfacukor, vagy más édesítő, pl. eritrit, méz,   
 stevia ízlés szerint
•	 2 kk. őrölt fahéj

1. Tedd aprítógépbe a száraz hozzávalókat: lisztek, keményítők, só. Néhány pulzálással 
keverd össze.

2.  Mérd össze a folyékony hozzávalókat: víz, olívaolaj, almaecet. 2-3 részletben add a 
lisztekhez, és dolgozd össze az aprítógéppel. Sűrű, gyurmaállagú tésztát kell kapnod, 
ami nem (alig) ragad a kezedhez: ha túl nedves, dolgozz bele egy kevés kukoricalisztet 
vagy -keményítőt.

3. A tésztából csomagolj fóliába két gombócot, és tedd félre pihenni 1 órára.

4. Az almákat mosd meg és reszeld le nagy lyukú reszelőn. Én nem hámoztam meg őket: 
így több rost kerül a süteménybe, és sok kis piros színfolt a töltelékbe. A nyírfacukor és a 
fahéj hozzáadásával érdemes megvárni, amíg elősül a pite alja, különben az alma levet 
ereszt és eláztathatja a tésztát, ha pedig kicsavarod a levét, túl száraz lesz (szerintem).

5. Melegítsd elő a sütőt 180 fokra. A tészta felével béleld ki a forma alját: nem nyújtottam, 
mivel gluténmentes tészta lévén nehéz lehet vele bánni, inkább kézzel nyomkodtam bele, 
és készítettem kis peremet. 10 percig süsd elő a pite alját.

6. Közben keverd hozzá az almához a nyírfacukrot, ha szükséges (némelyik alma magától 
is olyan édes, hogy felesleges tovább édesíteni) és a fahéjat. Én jó fahéjasan szeretem.

7. Nyújtsd ki kb. kör alakban a tészta másik felét (persze készíthetsz belőle rácsot is, vagy 
el is hagyhatod). Én egy lisztezett vágódeszkán nyújtottam ki, villával kilyukasztgattam, 
majd egy fóliára fordítva emeltem a tortaforma felé: így sokkal könnyebben kezelhető, 
mintha a sodrófára tekerném: a gluténmentes tészta könnyen törik.

8. Végül süsd légkeveréssel 180 fokon kb. 15 percig. Kész is!

Frissen ropogósabb, pár óra állás után/másnap finom puha almás pite: az egyszerű dekor 
kedvéért kevés porított nyírfacukorral megszórva tálaltam.

TIPP:  Más töltelékkel is készíthető.

http://w
w

w.m
indenm

entes.hu/2014/10/m
indenm

entes-alm
as-pite-gyorsan-es.htm

l
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Zozi tortája
Madroszkiewiczné	Szabó	Csilla	receptje

Muffin és torta alap recept
•	 26 dkg hajdinaliszt
•	 14 dkg kókuszvirág cukor ( recept ennyit ír, de én 70-75 grammot szoktam használni, 
nyílván aki édesebben szereti tehet többet :)
•	 0,8 dl kókuszzsír olvasztva
•	 2 csapott evőkanál utifűmaghéj
•	 2 db. tojás sárgája (aki ehet fehérjét akkor egész tojást használjon)
•	 1 csomag bio sütőpor
•	 2 dl kókusztej

Tojás sárgáját először jól kikeverem a cukorral (nekem a kisebb adag cukorral is úgy 
tűnik mintha túl sok a cukor a tojás sárgájához, de kitartó keveréssel pont jó lesz ), aztán 
beleteszem a  megolvasztott kókuszzsírt jól összekeverem, utána jöhet a kókusztej 
fokozatosan mert így nem lesz csomós. Végül jöhet a lisztes-sütőporos keverék, 
és a legvégén szoktam hozzáadni az utifűmaghéjat. Még szoktam bele tenni pucolt 
gyümölcsdarabokat is. 

Muffinnak szoktam megcsinálni, de annyira jó volt a tészta hogy ez lett a torta alap is :)

Ha tortának szeretnéd akkor kettőt süssél belőle, sajnos nem túl magas ezért én nem 
vágtam félbe, hanem mégegyet sütöttem.

Torta krém: 

A torta krémet dupla adaggal csináltam, a recept egy adagos tehát mindent duplázzál, 
vagy kétszer csináld meg :)

A krém: 

4 tojássárgáját elkeverjük egy kevés kókusztejjel (én ezzel csináltam, de meg lehet 
próbálni mandulatejjel is), egy késhegynyi vaníliával, 2 ek. xylittel (vagy mézzel, vagy 
steviával), 2 ek chiamaggal és 1 ek. kókuszliszttel. 3-4 dl kókusztejet felforralunk, majd 
beleöntjük a tojásos keveréket és állandóan kavargatva sűrűre főzzük. Ezt is kihűtjük.

Tortaformába beletettem az egyik tortalapot, megkentem mindenmentes lekvárral majd rá 
a krémet. Pár gyümölcsdarabot nyomtam a krémbe is, majd rá a következő tortalap. Még 
krém a tetejére is, a torta tetejét barackból szívecskéket formáztam, és szedret tettem rá.

Az eredeti receptet itt találhatod Kozm
a Jucus oldalán: http://juduspeckonyha.blogspot.hu/2012/08/az-orszag-tortaja-liszt-tej-es.htm

l
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Kókusztúró
Előkészület: 5 perc
Összesen 5 perc

Többen is mondták, hogy jobb mint a tehéntejes :-)  
Kicsit kókuszos, túrós savanykás, vaníliás túrókrém lett. Palacsintába is 
finom :-) Nem kell hozzá kókuszliszt, krémmé darált kókuszreszelékkel is 
tökéletes! Csak akkor több kell belőle

Hozzávalók
Saját	változatom

•	 pár kanál olvasztott kókuszzsír
•	 2 kanál kókuszliszt vagy fél kávédarálónyi őrölt kókuszreszelék
•	 viszonylag sok víz (amikor elkezdjük összekeverni a vízzel, akkor fog túrósodni)
•	 1 citrom héja
•	 vanília aroma
•	 ½-1 kiskanál c-vitamin por (inkább kevesebbet adj és kóstolgasd)
•	 édesítő ízlés szerint

Eredeti	változat
•	 10 dkg kókuszliszt
•	 ½ kávéskanál vanília-esszencia
•	 2 egész citrom leve
•	 5 dkg kókuszzsír
•	 kevés eritrit
•	 víz

Elkészítés
Összekeverjük az egészet annyi vízzel, amennyit felvesz.

Kókusztúró tojássárgájával
Tojássárgája, kókuszolaj, összekevertem citromlével, kókuszliszttel, vízzel, vaníliával.

http://keto.hu/kokuszturo
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Csoki
Hozzávalók

•	 Kb. 5 kanál kókuszolaj
•	 1 kanál kakaópor
•	 kis darált mandula
•	 kókuszreszelék
•	 eritrit

Összekeverjük, szilikon formába öntjük és behűtjük.

TIPP:

Apróra vágott mazsola, datolya vagy más aszalványok is keverhetők bele. Magasabb 
szilikonformában lehet a közepébe egész mazsolást, nagyobb aszalvány darabot 
helyezni, így trükkösebb töltött bon-bonkát kapunk.

Mivel a kókuszzsír miatt nyáron hamar olvad, egy kevés zselésítővel vagy nyílgyökér 
liszttel stabilabbá tehetjük az állagát.

http://keto.hu/csoki
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Kakaós Kókuszos Linzer ~ Keksz
Poroszkai	Éva

Hozzávalók
•	 20 dkg kókuszreszelék
•	 4 tojássárgája (vagy 2 egész tojással is működik szerintem)
•	 4 ek eritrit
•	 1 púpos ek kakaópor

Kókuszreszeléket krémessé őrölni, összegyúrni a többi hozzávalóval, szilikonpapíron 
virágformákat vágni belőle (mint a mézeskalácsnál) és 170 fokon 20 perc alatt megsütni, 
előmelegített sütőben. Ha a mézeskalácsból indulok ki, akkor kell hozzá egy kis zsiradék 
még, mert száraz, vagy inni kell mellé, vagy kell rá valami lekvár, krém vagy csoki :-)
A recept bővebben itt olvasható: paleolitania - kakaós linzervirágok sárgarépa lekvárral 
Egy másik változata pedig itt: paleolitania - pilóta keksz 
 
Én pár napja úgy készítettem el, mint a pilótakeksznek a csokis része, vagyis nekem 
ebből állt össze: 200g kókuszreszelék, 4 tojássárgája, 1 citrom héja, kevés citromlé is,  
2 evőkanál kakaópor, édesítő, vanília. (vagy vmi ilyesmi) nagyon finom volt, 
eperlekvárral ettem :-)
 

http://keto.hu/kakaos-kokuszos-linzer
Desszertek
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Mákos keksz áfonya lekvárral töltve - paleo
Mák, citrom, áfonya, a kedvenceim egy finom sütibe sűrítve. Finom lett, frissen picit keményebb,  
másnapra puhul a lekvártól. Ajánlom a nemrég posztolt gesztenyés linzer receptet is, az is nagyon finom.

Hozzávalók:
•	 15 dkg nyílgyökérpor
•	 2 dkg tápióka keményítő
•	 6 dkg őrölt kesudió, ezt helyettesíteni több liszttel
•	 6 dkg mák (egész)
•	 1 tk. útifűmaghéj
•	 1/4 tk. szódabikarbóna
•	 csipet só
•	 8 dkg erythritol (por alakú)
•	 3 tojássárgája
•	 7 dkg puha kókuszolaj
•	 1 bio citrom reszelt héja
•	 3 ek. citromlé
•	 + 1-2 ek víz, ha szükséges
•	 kevés nyílgyökérpor vagy tápióka a nyújtáshoz
•	 A töltéshez:
•	 kb 2 dl áfonyalekvár

A száraz hozzávalókat vegyítsd el, add hozzá a tojássárgákat, a puha kókuszolajat és 
a citromlevet és gyúrd össze. Ha esetleg morzsalékos lenne és nem áll össze a tészta, 
akkor 1-2 evőkanál vizet adj hozzá. Egy nyújtólapot szórj meg nyílgyökérporral, a tésztát 
nyújtsd ki 3-4 mm vastagra, tetszőleges kiszúróval szaggasd ki a kekszeket, tedd őket 
sütőpapíros tepsire. Előmelegített 180 fokos sütőben süsd kb. 10-12 percig, majd hűtsd 
ki őket teljesen. Ha kihűltek, lekvárral ragaszd össze kettesével a kekszeket, tedd egy 
légmentes dobozba, hagyd őket puhulni legalább 1 napot.

Gyümölcsös köleskása
Kertész	Niki

Kölest előzetesen megmosva kókuszzsírra teszek, felöntöm 3-szoros mennyiségű vízzel, 
teszek bele édesítőt, fahéjat, mazsolát, reszelt almát és/vagy kockázottat. De került már 
bele sárgadinnye, barack is.

15-20 perc alatt készre fő.

http://trollakonyham
ban.blogspot.no/2015/03/m

akos-keksz-afonya-lekvarral-toltve.htm
l
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Meggyes táska
Geleta	Dóra	receptje

Az ötlet Szafi kakaóscsigájából ered, de nálunk inkább meggyes táska lett. Az alap reszelt 
cukkini vagy tök vagy répa + reszelt alma vagy banán. Pici vanília vagy fahéj ment bele 
meg 2 ek. kókuszzsír. És aztán mindenféle liszttel lehet próbálkozni a sűrítéshez: lenmag, 
rizsliszt, konjac, tápióka, nyílgyökér. az a különbség a lepcsánkához képest, hogy ott a 
zöcsi van nagyobb arányban, itt meg a liszt. Ha rendes nyújtható tésztát sikerül kreálni, 
akkor két sütőpapír között kinyújtom, kör vagy négyzet alakúra vagdosom és megtöltöm 
bármilyen gyümivel. Pl. a meggyet összekevertem egy kis konjak liszttel, így ha ki is nyílik 
a süti, akkor sem folyik ki nagyon és az is kihűlés után egyben marad. Nagyon finom 
lett és még a férjemre külön rá kellett szólni, hogy ne egye el a gyerekek elől. :-) Ja és 
fagyasztás után is ugyanolyan. Csak fagyottan be a sütőbe és kész.

Almás fahéjas háromszög

Hozzávalók:
•	 4 púpos ek. gesztenyeliszt
•	 púpos ek. útifűmaghéj
•	 2 tk. fahéj
•	 2 db tojás, helyettesíteni több tojássárgával, ekkor több útifűmaghéj is kell
•	 1 kk. szódabikarbóna
•	 egy fél alma reszelve 

 
Ezt a masszát szendvics sütőbe tesszük, és arany barnára sütjük.

Utána meg lehet kenni stevias lekvárral, vagy meg lehet szórni zero porcukorral.
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A nagyüzemi főzés végén kis dobozokba porciózom és így fagyasztom.

Pár trükköt, tippet írok a recepteskönyvem végére.
Bármely kenhető húsos, májas vagy akár zöldséges kenyérfeltét krémet állati zsiradékkal 
összekeverve teszek el, de éppen csak annyi zsírral, hogy sűrű, de még formázható 
legyen.
Én mikróban engedem fel az állandó időhiányom miatt, de ha mód van rá vagy előző este 
megtervezed vagy eszedbe jut és még pont fűtésszezon van, akkor tedd ki nyugodtan 
a radiátorra. Mikrós felengedés után szétterítem egy kistányéron, beteszem a hűtőbe 
és a zsír visszadermed. Ezután dúsítom még zsírral, hogy kenhető legyen, továbbá a 
zsírfogyasztást is tudom így növelni.
A lekvárt és mézet pálmazsírral keverem el, így nem folyik és a köleskenyér sem lesz túl 
száraz.
Sűríteni, habarni, rántást készíteni kiválóan alkalmas a nyílgyökérliszt és a tápiókaliszt 
(ezt nevezik tápiókakeményítőnek is). Módja a hagyományos módon történik.
Ha egy ételben tojás szerepel, de tojásfehérje allergia miatt nem fogyasztható, akkor azt 
helyettesíteni kell. Mivel a tojássárgája nem alkalmas „ragasztónak”, így útifűmaghéj, 
chia mag vagy vízzel felvert lenmagliszt használható erre a célra. Van olyan recept, ahol 
a tojást egyszerűen ki is lehet hagyni.
A maglisztek helyettesítésére a receptben található valamely liszt arányát lehet növelni 
vagy köleslisztet, kókuszlisztet, tápiókalisztet is lehet alkalmazni. Ilyen esetekben 
a végeredmény eltérhet az eredetitől, az íze valószínűleg más lesz, de ez néha csak 
esztétikai kérdés.
Kókuszzsír vásárlásakor ügyelni kell, hogy a „nem hidrogénezett” felirat rajta legyen.
Hisztamin intolerancia esetén a friss ételt legkésőbb 24 órán belül el kell fogyasztani. Direkt 
mélyhűtésre tervezett főzéskor meg kell várni, míg az étel közel szobahőmérsékletűre 
hűl, akkor már lehet fagyasztóba tenni. Érdemes egy nagy pörkölt adagot szétosztani 
hűlés céljából több kisebb lábasba. Az időtényezőnek azért van jelentősége, mert ha a 
kiolvasztás radiátoron történik vagy a reggeli felolvasztás után az ebédre kb. 6-7 órával 
később kerül sor vagy akár vacsora időben, akkor könnyű kicsúszni a 24 órából. Ha 
esetleg mégsem fogy el és a maradékot a hűtőbe visszatesszük, akkor is beleférhet még 
a 24 órába az étel, akár még másnap is.
Én 1 adagot fagyasztok kicsi és mini műanyag dobozokban. Külön a köreteket, feltéteket. 
Az egytálétel, mint a darált húsos fejes káposzta természetesen 1 dobozkába kerül.
Érdemes feliratozni, mert utólag szerencse kérdése, hogy melyik dobozkában mi található. 
A feliratozáshoz a helyi kisboltban kérhettek egy tekercs árcédulát.
Érdemes 1-1 nagyobb doboz sima csontlét is eltenni, mert abból nagyon hamar készíthető 
bármilyen leves.
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