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Eló́szó
Az Élő édességek című könyvet 8 évvel ezelőtt írtam, az akkori tudásom 
szerint. Olyan édességrecepteket osztottam meg az olvasókkal, amiket 
akkoriban készítettem. 

Az azóta eltelt 8 év alatt sokat fejlődtem, tapasztaltam én is, fino-
modtak a technikák, a receptek tökéletesedtek… Egyre izgalmasabb 
összeállítások és édes ételek készültek a konyhámban. Az alapanyagok 
letisztultak, a mértékegységeknél a csészéről áttértem a (szerintem 
sokkal jobban használható) dekagrammos mennyiség-megadásra. 

A nyers édességek készítése hálás feladat, mert lényegesen egysze-
rűbb, mint egy hagyományos sütött édességé. Tálalásuk is hálás fel-
adat, mert a természetes alapanyagokból olyan formákat és színeket 
lehet varázsolni, hogy már a puszta látvány is étvágygerjesztő. A nyers 
édességek felkínálása ugyancsak hálás feladat, mert általában siker 
övezi az erőfeszítéseinket, az emberek szeretik ezeket a különleges fo-
gásokat. Mivel csak természetes anyagokat tartalmaznak, tele vannak 
enzimekkel, növényi rostokkal, vitaminokkal, ásványi anyagokkal, tehát 
lelkiismeret-furdalás nélkül, bátran lehet belőlük falatozni. 

Szóval érdemes nyers édességeket készíteni a családunknak, vendé-
geinknek, magunknak, mert nemcsak ízletesek, hanem táplálják, gyó-
gyítják a testünket, és ellátnak bennünket tápanyaggal! Ugyanakkor 
nem tartalmaznak hozzáadott cukrot, és nem tesszük tönkre sütéssel 
az amúgy értékes alapanyagokat. 
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n  Csokikehely

Különleges tálalási forma, főleg a ribizlis kesuhabos pohárkrémhez illik. 
Nyers csokoládét készítünk (lásd 60. o.), és még folyékony állapotban 
szilikon muffinformákba öntjük. 

Legalább 2 rétegben vigyük fel a csokit, hogy stabil legyen, és meg 
tudja tartani a beletett édességet. A szilikonformával együtt tegyük hű-
tőszekrénybe. Ha megkötött, ki lehet venni a formából, és tetszés sze-
rint lehet benne tálalni krémeket, pudingokat.  Elég sok türelmet és időt 
igényel… Én többször is nekifogtam, mire siker koronázta a türelmem. 

Tippek a csokikehely elkészítéséhez: 
•  Tegyük fagyasztóba a szilikonformát, mielőtt beleöntjük a csokit.  

A lehűtött formában hamarabb megköt az anyag.
•  Ne dolgozzunk meleg csokimasszával, várjuk meg, amíg lehűl, de 

még folyékony.
•  Minden formába tegyünk 1 tk. csokit, és kezdjük el forgatni a formát 

úgy, hogy a csoki a szélére csurogjon körben, egészen a szélekig. Ha 
elég hideg a forma, akkor a csoki rá fog kötni.

•  Ezt a műveletet gyorsan kell csinálni, mert közben a kezünktől felme-
legszik a csoki, és oda az egész. Úgyhogy ami rákötött, annak örülünk, 
ami még folyékony, azt visszacsurgatjuk a tálba (a többi csokihoz). 

•  A csokival körbefolyatott formákat tegyük ismét fagyasztóba, és kb. 
10 perc múlva jöhet a következő réteg. Ezt addig ismételjük, amíg 
elég vastag nem lesz a csoki. Arra is figyeljünk, hogy az aljára is kerül-
jön elég csokimassza!

•  Ha már telepakoltuk a fagyasztót a sok szilikonformával, még nem va-
gyunk készen. A csokikelyheket szépen ki is kell venni belőlük, hogy 
fel tudjuk használni. Először a szélek mentén körben húzzuk le a szi-
likont a csokiról, majd fordítsuk meg és nyomjuk ki belőle a megszilár-
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n Banános, roppanós csokitorta 

Szintén nagy kedvenc ez a könnyű csokitorta. Egyszerű, mert csak 
egyetlen massza alkotja, ugyanakkor gyönyörűen lehet díszíteni, csor-
gathatunk rá frissen készített házi csokoládét, és feldobhatjuk tarkabar-
ka friss gyümölcsökkel. Hogy mitől roppanós? A rádermedt csokitól a 
tetején, ha hidegen tálaljuk.
 
Hozzávalók: 
Az alaphoz:

•  10 dkg kókuszreszelék
•  5 dkg zabpehely
•  5 dkg datolya
•  csipet só
•  1 tk. cukrozatlan kakaópor 

A krémhez:
•  20 dkg kesudió és annyi víz, amennyi épp ellepi 
•  30 dkg datolyapép (lásd 39. o.)
•  1 tk. vaníliaőrlemény 
•  2 db banán
•  3 ek. kakaópor 
•  1 tk. agaragar
•  1 dl víz
•  1 dl házi készítésű csokoládé (lásd 62. o.), gyümölcsök vegyesen, 

a díszítéshez 

Előkészítés: A tortaforma alját béleljük ki szilikonos sütőpapírral. A pép-
hez áztassuk be a datolyát, majd turmixoljuk. 
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