
 

 



Sötét, hideg, téli estéken jól esik bekuporodni a takaró alá egy csésze meleg 

teával és egy kis süteménnyel a kezünkben. Viszont a karácsony közeledtével sem 

szabad megfeledkeznünk a diétáról. Az ünnepek alatt is fontos, hogy a megfelelő 

ételeket és a megfelelő mennyiségben válasszuk, melyek nem borítják fel a diétát és 

szénhidrát anyagcserét. Remélem ötleteimmel hozzájárulhatok, hogy a családi 

étkezései alkalmával is tudja tartani a mértékletességet.  

Így igazi ünnepi hangulatú, cukormentes és egyúttal finom süteményeket 

készíthetnek az egész család számára. 

Természetesen nem arról van szó, hogy tilos megkóstolni a nagyi hagyományos 

sütijét, de mindenképpen figyelni kell az elfogyasztott ételek, szénhidrátok 

mennyiségére.  

 

Tippek az egészséges menü összeállításához 

Az ünnepi étkezések tervezésénél figyeljen, hogy a menü 

-  mindenképp tartalmazzon: 

 zöldségeket 

 gyümölcsöket 

 teljes kiőrlésű gabonákat 

 hüvelyeseket 

 olajos magvakat 

 halakat, sovány húsokat 

 zsírszegény tejtermékeket 

 telítetlen zsírsavban gazdag olajokat 

 

-  csökkentett mennyiségben tartalmazzon 

 erősen sózott 

 félkész, kész ételeket 

 telített zsírokat 

 magas cukortartalmú édességeket 

 cukrozott üdítőitalokat és gyümölcsleveket 

 zsíros húsokat 

 

-  ne tartalmazzon 

 transzsírokat 

 hidrogénezett zsiradékokat 

 

 

 



Tippek a gyakran használt alapanyagok helyettesítésére 

 Használjon alacsony kalóriatartalmú édesítőt a cukor helyettesítésére! 

 A sütéshez felhasznált fehér liszt felét cserélje le teljes kiőrlésű lisztre! 

 A gabonák, kenyérfélék közül a teljes kiőrlésű változatot válassza! 

 Sütésnél a csokoládé vagy a cukorkák helyett alkalmazzon cukormentes 

csokoládét és natúr aszalt gyümölcsöket! 

 Süssön sütőben, grillezve vagy teflon serpenyőben a fritőzben, bő olajban sütés 

helyett! 

 A sült burgonyát is inkább sütőben készítse el, mint olajban kisütve! 

 Használjon friss zöldfűszereket, citromlét vagy gyömbért az ételek ízesítéséhez 

a sózás helyett! 

 Ízesítésre használjon fahéjat, kókuszreszeléket, vanília vagy mandula aromát a 

túlzott cukrozás helyett! 

 Ételkészítéshez a szalonna és a bacon helyettesítésére használjon sovány 

sonkákat! 

 Tejszín és a zsíros tejföl helyett használjon zsírszegény tejfölt vagy kefirt a 

főzéshez! 

Ötletek a karácsonyi készülődéshez, étkezésekhez 

 Vásárláskor tájékozódjon a címkén lévő feliratokból az összetevőkkel 

kapcsolatban. 

 Érdemes a címkén lévő tápanyagtáblázatot is áttekinteni, hiszen sok különbség 

lehet tápanyagtartalomban a különböző márkák termékei között.  

 Egyszerre csak kis adagokat egyen. A napi 5-6 étkezés betartására az ünnepek 

alatt is figyelni kel. 

 Próbáljon az éhségérzetére figyelni. Ne hagyja azt se, hogy a családtagok 

túlevésre sarkallják.  

 Az otthoni étkezések alkalmával tervezzen tudatosan. Például, ha családi 

vacsorára hivatalos, akkor otthon könnyű, energiaszegény ebédet készítsen. 

 Az alkoholtartalmú italok különösen sok kalóriát tartalmaznak és fokozzák az 

étvágyat is, ezért próbálja mérsékelni a fogyasztásukat.  

 Ha esetleg egy alkalommal több alkoholos italt fogyaszt, akkor két ital közé 

iktasson be egy pohár vizet vagy szódát is.  

Hogyan maradhat aktív az ünnepek alatt is  

 Tegyen hosszú sétákat a családlátogatások között. 

 Havazás esetén jó mozgásforma lehet a szánkózás, a hógolyózás is. 

 A két ünnep között felüdülés lehet a családi jégkorcsolyázás.   



 

 

 

 

 

 

 

 

2 tasak vaníliás pudingpor  

100 g eritrit (vagy 30 gramm 4:1 

édesítőszer) 

7 dl tej 

2,5 dl frissen préselt narancslé  

50 gramm csokoládé (lereszelve, 

vagy apróra vágva) 

 

 

narancs karikák 

1 teáskanál fahéj 

 

 

A pudingot a tejjel csomómentesre keverjük, hozzáöntjük a narancslevet, majd készre 

főzzük. Körülbelül húsz percre a hűtőbe tesszük.  

A kihűlt pudingba belekeverjük az apróra vágott csokoládé darabok 2/3-át. (Célszerű 

kézi robotgéppel keverni, akkor egyenletesen eloszlik benne a csokoládé.) 

Kis poharakba kanalazzuk, tetejére narancs gerezdeket helyezünk és megszórjuk 

fahéjjal és a maradék csokoládéval. Körülbelül hat kis poharat tudunk megtölteni 

vele.  

Egy pohár tápanyagtartalma: En.: 170 kcal, Feh.:4,8 g, Zs.:4,3 g, Szh.:27g  

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

200 ml habtejszín 

150 gramm kókuszreszelék, 

további 20 gramm a forgatáshoz 

100 gramm fehércsokoládé 

1 bio citrom reszelt héja és 

kifacsart leve 

folyékony édesítőszer 

 

 

 

A tejszínt a reszelt citrom héjával 

és levével felforraljuk, levesszük a tűzről és a kockára tört csokoládéra öntjük. 

Hagyjuk felolvadni és alaposan elkeverjük, ha szükséges, édesítőszerrel édesítjük.    

A végén hozzákeverjük a kókuszreszeléket.  

Fél órára betesszük a hűtőbe, így hidegen könnyebben formázható. 

Kiskanállal golyókat formázunk belőle és kókuszreszelékbe forgatjuk. 

Én 33 darab kis diónyi golyót formáztam belőle.   

Egy golyó tápanyagtartalma: En.: 68 kcal, Feh.: 0,8 g, Zs.: 5,5 g, Szh.: 2 g 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

12 szem cukrozatlan datolya 

50 gramm aszalt áfonya 

80 gramm cukormentes 

kukoricapehely 

30 gramm puffasztott amaránt 

20 gramm útifűmaghéj  

20 gramm chiamag  

20 gramm kókuszreszelék 

20 gramm nagy darabokra vágott 

földimogyoró 

5 gramm fahéj 

igény szerint édesítőszer 

1,5- 2 dl víz 

 

A darabokra vágott datolyát, a chiamagot és az útifűmaghéjat alaposan 

összekeverjük a víz felével, majd 5 percig állni hagyjuk. 

Ezután hozzáadjuk a többi hozzávalót, és jól elkeverjük. További víz hozzáadása 

szükséges lehet.  

Sütőpapírral bélelt tepsibe körülbelül 1-1.5 cm vastagra kilapítjuk és 150 fokra 

előmelegített sütőbe rakjuk. Körülbelül 20 percig kell sütni, majd szeletekre vágjuk 

és további 15 percig sütjük. Általában 10 szeletre osztom a tésztát. 

Egy szelet tápanyagtartalma: En.: 84 kcal, Feh.:1,3 g, Zs.:3,7 g, Szh.: 12 g 

 

 

  



 

 

200 gramm cukormentes 

étcsokoládé 

50 ml habtejszín 

35 gramm kókuszreszelék 

8 gramm margarin 

1/2 db bio citrom reszelt héja és 

kifacsart leve 

folyékony édesítőszer vagy eritrit 

 

 

A csokoládét feldaraboljuk, 2/3-

át vízgőz felett megolvasztjuk.  

Ha teljesen felolvadt, akkor 

lehúzzuk a tűzről és a maradék 

1/3-át belekeverjük.  

Folyamatosan kevergetve hűlni 

hagyjuk, majd mikor a 30-32 

fokosra lehűlt a csokoládé, akkor bonbon formákat vékonyan kikenjük az olvasztott 

csokoládéval, ezután hűlni hagyjuk.  

Közben a töltelékhez szükséges krémet elkészítjük, a habtejszínt a margarinnal 

feltesszük a tűzre. Ha felmelegedett, akkor belekeverjük a kókuszreszeléket, az 

édesítőszert és a citrom levét, héját is. Pihenni hagyjuk pár percig. Ha a töltelék kihűlt 

és a csokoládé is megszilárdult, akkor betöltjük a kókuszos tölteléket a formákba. Csak 

a forma 2/3-áig szabad a tölteléket tölteni, hogy a tetejét le tudjuk majd zárni.  

Ezután a megmaradt csokoládét újra felolvasztjuk, majd lassan kevergetve 

visszahűtjük 30-32 fokra. A formák tetejét megkenjük az olvasztott csokoládéval. 

Lehűtjük és már készen is vannak a bonbonok. Én 20 darab bonbon készítettem az 

előző hozzávalókból.  

Egy bonbon tápanyagtartalma: En.: 63 kcal, Feh.: 0,7 g, Zs.: 5 g, Szh.:3,7 g (poliol:2,8g) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 gramm cukormentes 

étcsokoládé 

3-4 gramm őrölt 

chilipaprika 

 

 

 

 

 

 

A csokoládét feldaraboljuk, 2/3-át vízgőz felett megolvasztjuk.  

Ha teljesen felolvadt, akkor lehúzzuk a tűzről és a maradék 1/3-át belekeverjük.  

Az őrölt chilipaprikát hozzákeverjük a csokoládéhoz, majd hűlni hagyjuk.  

A bonbon formákat vékonyan megszórjuk chili-pelyhekkel.  

Amikor 30-32 fokosra lehűlt a csokoládé, akkor a bonbon formát megtöltjük az 

olvasztott csokoládéval, majd hűlni hagyjuk.  

Ezekből a hozzávalókból 6 darab bonbon készíthető. 

Egy darab tápanyagtartalma: En.: 79 kcal, Feh.:1,33 g, Zs.: 6,5 g, Szh.:5,8 g (poliol: 5 g) 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 gramm cukormentes 

étcsokoládé 

15 gramm darált mézeskalács 

3 gramm mézeskalács 

fűszerkeverék 

 

 

 

 

 

 

A csokoládét feldaraboljuk, 2/3-át vízgőz felett megolvasztjuk. Ha teljesen felolvadt, 

akkor lehúzzuk a tűzről és a maradék 1/3-át is belekeverjük.  

A mézeskalács fűszerkeveréket és a darált mézeskalácsot hozzákeverjük a 

csokoládéhoz, majd hűlni hagyjuk.  

Amikor 30-32 fokosra lehűlt a csokoládé, akkor a bonbon formákat megtöltjük az 

olvasztott csokoládéval, majd hagyjuk megszilárdulni.  

Én 40 apró bonbont készítettem ezekből a hozzávalókból.  

Egy darab tápanyagtartalma: En.: 17 kcal, Feh.:0,22 g, Zs.: 1 g, Szh.: 1,1 g (poliol: 0,7 g) 

 

  



 

 

 

250 gramm főtt cékla pürésítve 

150 gramm étcsokoládé 

100 gramm margarin 

90 gramm eritrit 

70 gramm kukoricaliszt (bármely 

más liszt is felhasználható hozzá) 

4 evőkanál kakaópor 

4 tojás  

 

 

Smarties csokoládégolyók 

fehér csokoládés toll 

ropi 

 

 

A csokoládét a margarinnal együtt vízgőz felett megolvasztjuk. Közben a tojásokat 

az édesítővel habosra verjük.  

Az olvasztott csokoládét összekeverjük a kakaóporral, a céklapürével és a liszttel. 

Ezután óvatosan belekeverjük a habosra felvert tojásokat is.  

A masszát sütőpapírral bélelt tepsiben szétoszlatjuk úgy, hogy körülbelül 2 centiméter 

vastag legyen a tészta.  

Előmelegített sütőben 170 fokon 40-45 percig sütjük. 40 perc után célszerű egy 

tűpróbát csinálni. Akkor lesz kész a sütemény, ha a közepe kicsit még lágy, de a teteje 

már teljesen megsült. A brownie-t 20 kockára vágjuk és tetszés szerint díszítjük. 

Egy darab tápanyagtartalma: En.: 106 kcal, Feh.:2,4 g, Zs.: 7,2 g, Szh.: 7,6 g (poliol: 2g) 

 



 

 

 

225 gramm puha margarin 

225 gramm zabpehelyliszt 

225 gramm fehér liszt 

165 gramm eritrit 

40 gramm kakaópor 

2 tojás 

1/4 teáskanál sütőpor 

1 teáskanál fahéj 

½ teáskanál só 

 

 

 

 

A liszteket, a sót és a sütőport összekeverjük. A tojást a puha margarinnal, a 

kakaóporral és az eritrittel egy külön edényben elkeverjük.  

A száraz hozzávalókat hozzáadjuk a tojásos keverékhez, alaposan összegyúrjuk, majd 

egy óráig pihenni hagyjuk a tésztát. 

Lisztezett munkalapon körülbelül 1 centis vastagságra nyújtjuk és tetszőleges 

formákkal kiszaggatjuk. A tészta alkalmas a sütipecsét használatához is.  

Ebből az adagból körülbelül 50 formát lehet kiszúrni.  

Egy darab tápanyagtartalma: En.: 66 kcal, Feh.: 1,3 g, Zs.: 3,8 g, Szh.: 6,6 g  



 


