
2.  

 

Vörösáfonyás-étcsokoládés karácsonyi tortácskák 
(gluténmentes, vegán) Johannától 

 

Fűszeres mandulás zabkeksz 

Hozzávalók: 

• 70 g zabpehelyliszt 
• 50 g darált mandula 
• 45 g tisztítatlan nádcukor 
• 1/4 kiskanál őrölt fahéj 
• 1/4 kiskanál őrölt szerecsendió 
• 1/4 kiskanál őrölt gyömbér 
• 1/4 kiskanál őrölt szegfűszeg 
• 1 csipet adalékmentes só 
• 20 g kókuszolaj 
• 20 ml víz 

Elkészítés: 

Melegítsd elő a sütőt 150 ⁰C-ra. A nádcukrot keverd össze kókuszolajjal és a fűszerekkel, add 
hozzá a zabpehelylisztet és a darált mandulát, majd a sót, és keverés közben add hozzá a vizet. 
A morzsás keveréket szórd ki egy sütőpapírra, tegyél rá egy másik papírt és sodrófával nyújtsd 
ki kb. fél cm vastagra. Ezt követően szaggasd ki akkora kiszúróval, mint a félgömb szilikon 
forma. Süsd légkeveréses sütőben 10-12 percig.  

 

Vörösáfonya zselé 

Hozzávalók: 

• 150 g IKEA vörösáfonya-lekvár 
• 100 ml víz  
• 1/4 evőkanál agar-agar  
• 1/4 teáskanál aszkorbinsav  

Elkészítés:  

A vörösáfonya-lekvárt turmixold össze a vízzel, add hozzá az aszkorbinsavat, keverd el benne az 
agar-agart, 3-4 percig forrald, majd öntsd bele az előkészített formákba! Hagyd dermedni, majd 



tedd a fagyasztóba legalább egy órára, hogy teljesen átfagyjon! A fagyott zseléket fordítsd ki a 
formából, és egy tányéron vagy tálcán elhelyezve tedd vissza a fagyasztóba. 

 

Kölespuding 

Hozzávalók: 

• 150 g köles 
• 300 ml víz  
• 125 g tisztítatlan nádcukor 
• Adalékmentes só 
• 300 ml növényi tej (szójatej) 
• 1,5 citrom leve és héja 
• 1/2 kiskanál őrölt vanília vagy vanília rúd kikapart bele 
  
Elkészítés:  
 
A kölest alaposan mosd át vízben, majd tedd fel a vízben főni. Mikor a vizet felszívta, add hozzá 
a  növényi tejet és főzd addig, míg a magok teljesen ki nem nyílnak és a folyadék „el nem tűnik”! 
Add hozzá a többi összetevőt, majd botmixerrel addig turmixold, míg homogén, daraboktól 
mentes krémet nem kapsz! A köles pudingot még forrón, folyós állapotban töltsd a szilikon 
formába úgy, hogy 1 cm helyet hagysz a peremtől! Nyomd a fagyasztóból kivett fagyott zselé 
darabokat a formába öntött kölesbe, önts rá még egy kis pudingot, hogy a kekszet ellepje! 
Reszelj étcsokoládét  köles tetejére, majd nyomd mindegyik forma tetejére a már kihűlt 
kekszet! Tedd az egészet ismét a fagyasztóba! 
  
Étcsokoládés tükörmáz 
  
Hozzávalók: 

• 95 ml víz 
• 50 g kakaópor 
• 80 ml növényi tejszín  
• 100 g tisztítatlan nádcukor 
• 1/4 evőkanál agar-agar 
 
Elkészítés:  
  
Vízben keverd el a cukrot és a kakaóport, add hozzá a növényi tejszínt és a sót! Főzd, amíg be 
nem sűrűsödik, majd add hozzá az agar-agart, alaposan keverd el és forrald  4-5 percig. Vedd ki 
az előkészített félgömböket a fagyasztóból, fordítsd ki a formából, helyezd rácsra, majd öntsd 
rájuk az elkészült mázat. Dermedés után díszítsd! 
  
Díszítőelemek:  
Szeletelt mandula és aszalt vörösáfonya. 
 


