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Veg�n glut�nmentes “sajttorta” Zelleitündi m�dra

Veg�n glut�nmentes palacsinta Zelleitündi m�dra

Veg�n glut�nmentes pisk�tatekercs Zelleitündi m�dra

Glut�nmentes veg�n csokis kekszek Zelleitündi m�dra

Glut�nmentes veg�n soml�i galuska Zelleitündi m�dra

Glut�nmentes veg�n bagettek lenmaggal Zelleitündi m�dra

Veg�n glut�nmentes pizza Zelleitündi m�dra

Veg�n glut�nmentes kiflik Zelleitündi m�dra

Veg�n glut�nmentes meggyes pisk�ta Zelleitündi m�dra

Mindenmentes parf� torta Zelleitündi m�dra

TARTALOMJEGYZÉK

P�r fontos dolog, ami a lisztkever�keimet jellemzi:
1. Mell�k�zmentesek
2. Lassan felsz�v�d� sz�nhidr�tokat tartalmaznak
3. Könnyű velük dolgozni
4. Kiad�sak �s költs�g hat�konyak, mert dupl�ja vagy ak�r tripl�ja is
lehet a folyad�kfelvevő k�pess�gük



VEGÁN GLUTÉNMENTES
“SAJTTORTA” 

ZELLEITÜNDI MÓDRA

Le�r�s

1

2

3

a ropog�s r�teghez

-12 dkg glut�nmentes apr� zabpehely

-10 dkg pir�tott dar�lt mandula

-8 dkg k�kuszreszel�k

-5 dkg Tündi Free eritrit 

-1 dkg Tündi Free N�gyszer �desebb 

-csipet s�

-5 evőkan�l v�z

-3 evőkan�l Tündi Free glut�nmentes keny�r �s p�ksütem�ny

lisztkever�k 

-5 evőkan�l k�kuszolaj

-1 te�skan�l őrőlt fah�j

a kr�mhez

-3 dl k�kuszkr�m

-60 dkg tofu

-2 evőkan�l Tündi Free glut�nmentes palacsinta, pisk�ta,

sütem�ny lisztkever�k 

-5 dkg Tündi Free eritrit 

-3 dkg Tündi Free N�gyszer �desebb 

-2 te�skan�l van�lia kivonat

-2 friss citrom leve �s h�ja

a d�sz�t�shez

-2,5 dkg cukormentes �tcsokol�d�

-2,5 dkg növ�nyi tej

-20 dkg friss eper

-esetleg ehető �rv�cska

Először a ropog�s r�teget k�sz�tjük el. A mandul�t ledar�ljuk
vagy leapr�tjuk. A zabpehellyel az �des�tőkkel �s a többi
hozz�val�val elkeverjük. Majd egy sütőpap�rral b�lelt 26 cm-es
kapcsos tortaforma alj�ba sim�tjuk �s j�l lenyomkodjuk. 180C
fokos sütőben 12 perc alatt k�szre sütjük. 

Addig elk�sz�tjük a kr�met, a tofut a k�kuszkr�met �s az
�des�tőket turmixg�pbe tesszük, habosra keverjük, majd
hozz�adjuk a citromok lev�t, h�j�t a van�lia kivonatot �s a
lisztkever�ket, amikkel sim�ra keverjük. A csod�s kr�met a
ropog�s alapra öntjük. 160 C fokos sütőben 50- 60 percig sütjük,
majd r�snyire kinyitjuk az ajt�t, hogy fokozatosan hűljön a sütő,
nehogy sz�trepedjen a tort�nk. Amikor k�sz m�g kicsit l�gynak
tűnhet, de ha a hűtőben minimum 5 �r�t �ll, akkor sz�pen
megdermed.

 A d�sz�t�shez az �tcsokol�d�t felolvasztjuk �s elkeverjük a
növ�nyi tejjel �s hosszanti cs�kokat form�zunk egy kiskan�llal a
tetej�re. Az epreket felszeleteljük �s az aljukat megkenjük egy kis
csokikr�mmel, majd r�tesszük a torta tetej�re. Az csokikr�m
az�rt kell, az eprek alj�ra, hogy odaragadjanak a tort�ra. A v�g�n
ehető �rv�csk�kkal d�sz�thetjük.

Hozz�val�k



VEGÁN GLUTÉNMENTES
PALACSINTA 

ZELLEITÜNDI MÓDRA

Le�r�s

1

2

3

-20 dkg Tündi Free glut�nmentes palacsinta,

pisk�ta, sütem�ny lisztkever�k 

-1 mokk�skan�l sz�dabikarb�na

-1 nagy csipet s�

-kb. 2 dl növ�nyi tej

– kb 1,5-2 dl sz�dav�z

-5 dkg Tündi Free Eritrit

-1 evőkan�l Tündi Free N�gyszer �desebb 

-f�l citrom reszelt h�ja �s leve

-1 te�skan�l van�lia kivonat vagy őrlem�ny

– a kisüt�shez k�kuszolaj

A sz�razanyagokat kim�rjük , vagyis a lisztkever�ket a
sz�dabikarb�n�t a s�t az �des�tőket, majd összekeverjük. Annyi
növ�nyi tejjel �s sz�dav�zzel csom�mentesre keverjük, hogy palacsinta
sűrűs�gű t�szt�t kapjunk.

�zes�tjük citroml�vel, citromh�jjal �s egy kis van�li�val. A palacsinta
t�szt�nk folyamatosan fog sűrűsödni, ez�rt mindig fel kell hig�tani egy
kis sz�dav�zzel �s növ�nyi tejjel fele-fele ar�nyban.

Teflon palacsinta sütőben egy kis k�kuszolajon kisütjük őket.
Cukormentes baracklekv�rral, vagy kaka�porral tetszőlegesen
megkenjük �s t�laljuk.

Hozz�val�k

 www.zelleitundi.hu

Aj�nlott Zellei Tündi term�kek



VEGÁN GLUTÉNMENTES
PISKÓTATEKERCS 

ZELLEITÜNDI MÓDRA

Le�r�s

1

2

 -21 dkg Tündi Free glut�nmentes palacsinta pisk�ta

sütem�ny lisztkever�k

-6 dkg eritrit

-csipet s�

-2 te�skan�l sütőpor

-1 mokk�skan�l sz�dabikarb�na

-1,5 evőkan�l almaecet

-2dl v�z

-0,5 dl ol�vaolaj/k�kuszolaj

-1 te�skan�l van�liakivonat

Cukormentes baracklekv�r a betölt�shez

A lisztkever�ket kim�rjük azt�n a többi sz�raz hozz�val�val együtt
elkeverjük. Majd kim�rjük a nedves hozz�val�kat is �s a sz�raz
hozz�val�kkal sz�p sim�ra keverjük. Sütőpap�rral b�lelt 32X28 cm-es
tepsibe sim�tjuk a t�szt�t �s 12-15 perc alatt k�szre sütjük.

P�r percet v�runk azt�n a sütőpap�rral együtt feltekerjük �vatosan.
Ha kihűlt akkor kitekerjük �s cukormentes baracklekv�rral
megkenjük �s feltekrjük. Porr� őrőlt eritrittel megsz�rjuk �s
felszeleteljük.

Hozz�val�k

Megv�s�rolhat�:
www.zelleitundi.hu

Aj�nlott Zellei Tündi term�kek



GLUTÉNMENTES VEGÁN
CSOKIS KEKSZEK 

ZELLEITÜNDI MÓDRA

Le�r�s

Megv�s�rolhat�:
www.zelleitundi.hu

1

2

-12 dkg Tündi Free glut�nmentes keny�r �s p�ksütem�ny

lisztkever�k 

-3 dkg holland kaka�por

-1 te�skan�l sütőpor

-1 k�v�skan�l sz�dabikarb�na

-csipet himal�ja s� 

-8 dkg k�kuszreszel�k

-10 dkg glut�nmentes l�gy zabpehely

-12,5 dkg k�kuszolaj 

-7 dkg eritrit

-2 dkg n�gyszeres �des�tő eritrit+stevia kever�ke

-1 te�skan�l van�lia kivonat

– 1-2 evőkan�l v�z, hogy össze�lljon a t�szta

A sz�raz anyagokat kim�rjük �s összekeverjük. A felolvasztott k�kuszolajat
az eritrittel �s a n�gyszeres �des�tővel elkeverjük, majd hozz�adjuk az összes
többi hozz�val�t. Egy-k�t evőkan�l vizet adunk hozz�, ha nagyon sz�raznak
�rezzük �s nehezen form�zhat�. 

Di� nagys�g� goly�kat form�zunk belőlük, sütőpap�rral b�lelt tepsire
tesszük �s az ujjainkkal ellap�tjuk a goly�kat. 180 C fokra előmeleg�tett
sütőben kb. 10-12 perc alatt k�szre sütjük. Kb. 22 db nagyobb keksz lesz
belőle.

Hozz�val�k

Aj�nlott Zellei Tündi term�kek



GLUTÉNMENTES VEGÁN
SOMLÓI GALUSKA

ZELLEITÜNDI MÓDRA

Le�r�s

1

2

3

 -23 dkg Tündi Free glut�nmentes palacsinta pisk�ta sütem�ny

lisztkever�k

-6 dkg eritrit

-csipet s�

-2 te�skan�l sütőpor

-1 mokk�skan�l sz�dabikarb�na

-1,5 evőkan�l almaecet

-2dl v�z

-0,5 dl ol�vaolaj/k�kuszolaj

-1 te�skan�l van�liakivonat

Bev�s�rl�lista/hozz�valok a csokol�d� sod�hoz

-5 dl növ�nyi tej �zl�s szerinti + 2 dl növ�nyi tej

-2 dl k�kusztejsz�n

-1 te�skan�l Tündi Free glut�nmentes palacsinta pisk�ta sütem�ny

lisztkever�k 

-5 dkg eritrit

-1 evőkan�l n�gyszeres �des�tő

-3 evőkan�l holland kaka�por

-10 dkg aranymazsola

-1 dl rum

-10 dkg pir�tott, durv�ra v�gott di�

-2 dl k�kusztejsz�n a habhoz

Először a veg�n pisk�t�t k�sz�tjük el. A lisztkever�ket kim�rjük azt�n
a többi sz�raz hozz�val�val együtt elkeverjük. Majd kim�rjük a nedves
hozz�val�kat is �s a sz�raz hozz�val�kkal sz�p sim�ra keverjük.
Sütőpap�rral b�lelt 32X28 cm-es tepsibe sim�tjuk a t�szt�t �s 12-15 perc
alatt k�szre sütjük.

A csokol�d� sod�hoz 4 dl növ�nyi tejet felforralunk, a marad�k 1 dl
hideg tejet az eritrittel a lisztkever�kkel �s a kaka�porral elkeverjük �s
az összes többi növ�nyi tejjel sim�ra keverjük v�gül sűrűre főzzük. A
legv�g�n a k�kusztejsz�nt is hozz�adjuk. A mazsol�t rumba �ztatjuk.
A marad�k 2 dl növ�nyi tejet �zl�s szerint �des�tjük eritrittel.

Egy j�nai t�lba össze�ll�tjuk a soml�it. A pisk�t�t kb. 2×2 cm-es
darabokra t�pjük, meglocsoljuk az �des�tett növ�nyi tejjel, megsz�rjuk
a rumos mazsol�val �s meglocsoljuk a csokol�d� m�rt�ssal. 

A hűtőben minimum 1 �r�t �llni hagyjuk, azt�n kis t�lk�kban pir�tott
durv�ra v�gott di�val �s �des�tett k�kusztejsz�n habbal t�laljuk. (a
k�kusztejsz�nt szifonba k�sz�tsük a tök�letesebb hab �rdek�ben)

Hozz�val�k

www.zelleitundi.hu
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GLUTÉNMENTES VEGÁN
BAGETTEK LENMAGGAL

ZELLEITÜNDI MÓDRA

Le�r�s

1

2

 Bev�s�rl�lista/hozz�val�k

-20 dkg Tündi Free glut�nmentes keny�r �s

p�ksütem�ny lisztkever�k 

-1 te�skan�l sz�dabikarb�na

-1 evőkan�l almaecet

-1 te�skan�l s�

-2 dkg k�kuszolaj

-200 g növ�nyi tej

-3 dkg lenmag

A sz�razanyagokat kim�rjük , vagyis a lisztkever�ket a
sz�dabikarb�n�t  a s�t  �s a lenmagot, majd összekeverjük.
A növ�nyi tejet az olvasztott k�kuszolajjal �s az almaecettel
összekeverjük �s a sz�razanyagokhoz öntjük. J�l elkeverjük,
először nokedli sűrűs�gű t�szt�t kapunk, majd sz�pen �ll
össze a t�szta. P�r perc alatt �tgy�rjuk. 15 percet pihentetjük
letakarva. (ha �lesztővel szeretn�nk k�sz�teni akkor 2 dkg
gm friss �lesztőt adhatunk pluszban hozz� �s 30 percet
pihentetjük) .

A t�szt�t h�rom r�szre osztjuk, majd enyh�n lisztezett
felületen bagett alak�ra form�zzuk mindh�rom t�szt�nkat.
A v�g�n m�g meghempergetjük egy kis lisztkever�kben.
Sütőpap�rral b�lelt tepsire helyezzük a h�rom bagettet �s
egy �les k�ssel bev�gjuk a tetejüket. 200 C fokos
előmeleg�tett sütőben sütjük 10 percig, majd 190C fokon
tov�bbi 15-20 percet. Sütőr�cson hagyjuk kihűlni. Csak
akkor v�gjuk fel, ha teljesen kihűlt.

Hozz�val�k

Aj�nlott Zellei Tündi term�k:

Megv�s�rolhat�:
www.zelleitundi.hu



VEGÁN GLUTÉNMENTES
PIZZA 

ZELLEITÜNDI MÓDRA

Le�r�s

1

2

 a t�szt�hoz

-35 dkg Tündi Free glut�nmentes keny�r �s p�ksütem�ny

lisztkever�k 

-2 dkg friss glut�nmentes �lesztő vagy 1 te�skan�l sz�r�tott

�lesztő (�lesztő n�lkül 1 te�skan�l sz�dabikarb�na �s egy

evőkan�l almaecet)

–1 te�skan�l himal�ja s�

-1 evőkan�l ol�vaolaj

-350 g langyos v�z

a paradicsomsz�szhoz

-3 dl passata

-s�, bors

-2 evőkan�l ol�vaolaj

-1 kis csokor friss bazsalikom

 a felt�thez

-veg�n mozzarella sajt

 -friss bazsalikomlev�l

-kokt�l paradicsom

-ruccola

A lisztkever�ket kim�rjük, hozz�adjuk a sz�raz hozz�val�kat, vagyis az
�lesztőt elmorzsoljuk a s�t hozz�adjuk, �s összekeverjük. A langyos
v�zet az olajjal elkeverjük �s a sz�raz hozz�val�khoz adjuk, n�h�ny
kever�ssel, nokedliszerű t�szt�t kapunk, amit k�zzel tov�bb gy�runk,
kb. egy percig, majd letakarva langyos helyen 30 percet pihentetünk.
Közben elk�sz�tjük a paradicsomsz�szt. A passat�t felmeleg�tjük,
hozz�adunk egy kis v�zet, majd a fűszereket �s összeforraljuk. 

Ha megkelt a pizza t�szt�nk, akkor enyh�n lisztezett felületen
h�romfel� osztjuk. Kiny�jtjuk kerek form�ra folyamatos lisztez�s
közben, majd vill�val megszurk�ljuk, hogy ne p�posodjon fel sül�s
közben. Sütőpap�rral b�lelt tepsire tesszük, vagy pizzakőre. 230 C
fokra előmeleg�tett sütőben 7 perc alatt elősütjük, majd kivesszük �s
megkenjük a paradicsomsz�sszal, �s a tetej�re tesszük a veg�n
mozarella sajtot. 

N�h�ny friss bazsalikom levelet �s f�lbev�gott kokt�l paradicsomot
teszünk r�. Visszatesszük a sütőbe �s k�szre sütjük, kb. 4-5 perc alatt.
Ha az alja m�r enyh�n pirult, a tetej�n pedig a mozarella is kicsit
megpirult, akkor k�sz. R�halmozzuk a ruccol�t, �s j� minős�gű extra
szűz ol�vaolajjal picit meglocsoljuk. Fantasztikus �z�lm�ny
megl�tj�tok! 3 db pizza lesz belőle.

Hozz�val�k

www.zelleitundi.hu

3



VEGÁN GLUTÉNMENTES KIFLIK
ZELLEITÜNDI MÓDRA

Le�r�s

1

2

 Bev�s�rl�lista/hozz�val�k

-20 dkg Tündi Free keny�r �s

p�ksütem�ny lisztkever�k 

-1 te�skan�l sz�dabikarb�na

-1 evőkan�l almaecet

-2 dkg friss glut�nmentes �lesztő

-1 te�skan�l s�

-1 evőkan�l k�kuszolaj/ol�vaolaj

-220g langyos növ�nyi tej

A sz�razanyagokat kim�rjük , vagyis a lisztkever�ket az �lesztőt a
sz�dabikarb�n�t �s a s�t, majd összekeverjük. A langyos növ�nyi tejet
az olvasztott k�kuszolajjal vagy az ol�vaolajjal �s az almaecettel
összekeverjük �s a sz�razanyagokhoz öntjük. J�l elkeverjük, először
nokedli sűrűs�gű t�szt�t kapunk, majd sz�pen �ll össze a t�szta. P�r
perc alatt �tgy�rjuk. 

30 percet pihentetjük letakarva. (ha �lesztő n�lkül szeretn�nk
elk�sz�teni, akkor uyan�gy k�sz�tsük el, csak hagyjuk el az �lesztőt �s 15
percet pihentetjük) A t�szt�t kerekre kiny�jtjuk �s n�gy cikkre
v�gjuk, majd a sz�lesebb fel�n�l feltekerjük �s kifli alak�ra form�zzuk
mind a n�gy t�szt�nkat. A v�g�n m�g meghempergetjük egy kis
lisztkever�kben. Vagy megkenhetjük a tetejüket növ�nyi tejjel. 

Sütőpap�rral b�lelt tepsire helyezzük a megform�zott kifliket. 200 C
fokos előmeleg�tett sütőben sütjük 15 percig, majd 190C fokon
tov�bbi 10-15 percet. Sütőr�cson hagyjuk kihűlni. Csak akkor v�gjuk
fel, ha teljesen kihűlt.

Hozz�val�k

www.zelleitundi.hu
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VEGÁN GLUTÉNMENTES
MEGGYES PISKÓTA

ZELLEITÜNDI MÓDRA

Le�r�s

1

2

Bev�s�rl�lista/hozz�val�k

-23 dkg Tündi Free glut�nmentes palacsinta pisk�ta

sütem�ny lisztkever�k 

-8 dkg eritrit

-2 dkg n�gyszeres �des�tő eritrit+stevia kever�ke

-csipet s�

-2 te�skan�l sütőpor

-1 mokk�skan�l sz�dabikarb�na

-2 evőkan�l veg�n tejföl

-1 evőkan�l almaecet

-2 dl növ�nyi tej

-0,75 dl ol�vaolaj/k�kuszolaj

-1 te�skan�l van�liakivonat

-30-40 dkg fagyasztott meggy

AA lisztkever�ket kim�rjük azt�n a többi sz�raz
hozz�val�val együtt elkeverjük. Majd kim�rjük a nedves
hozz�val�kat is �s a sz�raz hozz�val�kkal sz�p sim�ra
keverjük.

Sütőpap�rral b�lelt 25X25 cm-es sütőform�ba sim�tjuk a
t�szt�t �s a lecsepegtetett meggyel megsz�rjuk a tetej�t. 20-
25 perc alatt k�szre sütjük. Porr� őrőlt eritrittel megsz�rjuk
�s felszeleteljük.

Hozz�val�k

www.zelleitundi.hu

Aj�nlott Zellei Tündi term�k:

Megv�s�rolhat�:
www.zelleitundi.hu



MINDENMENTES PARFÉ TORTA
ZELLEITÜNDI MÓDRA

Le�r�s

1

2

Bev�s�rl�lista/hozz�val�k

a ropog�s r�teghez

-8 dkg glut�nmentes apr� zabpehely

-3 dkg szeletelt mandula

-1 evőkan�l k�kuszreszel�k

-2 evőkan�l eritrit

-3 evőkan�l k�kuszolaj

-csipet s�

-1 evőkan�l Zellei Tündi glut�nmentes lisztkever�k

sütem�nyekhez 

-1 evőkan�l v�z

a fagylaltokhoz

-15 dkg Zellei Tündi mindenmentes van�li�s h�zi fagylalt 

-6 dl habb� verhető k�kusztejsz�n lehűtve

-1,5 evőkan�l holland kaka�por

-10 dkg m�lna összetörve

a d�sz�t�shez

-�zl�s szerint m�ln�val vagy m�s gyümölcsökkel d�sz�thejük

�s pir�tott mandula szeletekkel

 

Először elk�sz�tjük a ropog�s r�teget. A zabpelyhet a mandul�val,
k�kuszreszel�kkel, �des�tővel, s�val �s a lisztkever�kkel összekeverjük, majd
jöhet a k�kuszolaj �s a v�z. Sütőpap�rral b�lelt 18 cm-es kapcsos
tortaform�ba sim�tjuk �s 180 C fokra előmeleg�tett sütőben 10 perc alatt
k�szre sütjük.

Am�g hűl a ropog�s alj, addig elk�sz�tjük a fagyikat. A 15 dkg mindenmentes
van�li�s h�zi fagylaltot kikeverünk elektromos habverővel p�r perc alatt, a
lehűtött habb� verhető k�kusztejsz�nnel. Kr�mes �llagot kell kapjunk.
H�rom r�szre osztjuk a fagylaltot. Az első marad van�li�s, először azt
sim�tjuk r� a ropog�s r�tegre, ami a kapcsos tortaform�ban van. Azt�n a
m�sodik r�teghez adunk 1,5 evőkan�l kaka�port, amit elkeverünk �s
r�sim�tjuk a van�li�s r�tegre. Majd v�gül a harmadik r�szhez az összetört
m�ln�t elkeverjük �s az lesz a harmadik r�tegünk, amit sz�pen elsim�tunk a
torta form�ban.

Tetsz�s szerint d�sz�tjük a tetej�t m�ln�val, szederrel, �fony�val �s pir�tott
szeletelt mandul�val. A m�lyhűtőbe tesszük, m�g a fagyik megfagynak, de az
egy �jszaka m�g jobb. Szeletel�s előtt 15-20 percre kivesszük a fagyaszt�b�l,
körbev�gjuk a torta sz�l�t �s levesszük a kapcsos tortaform�t, majd t�laljuk.

Hozz�val�k

www.zelleitundi.hu
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WWW.ZELLEITUNDI.HU

Köszönöm, hogy letöltötted
receptgyűjtem�nyem! :)

 
 

Annak �rdek�ben, hogy a receptekhez
könnyed�n be tudd szerezni term�keim,

szeretn�lek megaj�nd�kozni a
webshopomban felhaszn�lhat�

kedvezm�nyes k�ddal : VR10, mely
seg�ts�g�vel - 10%-al kedvezőbben

szerezheted be a liszteket. 
 

Tov�bbi recepetek �s tartalmak : 

@Zelleitündi @zelleitündi @zelleitündi

https://www.facebook.com/Zelleitundi/
https://www.facebook.com/Zelleitundi/
https://www.facebook.com/Zelleitundi/

