
S P E C I A L  S A N TA  E D I T I O N  A J Á N D É K

11 karácsonyi Absolutely Woman 
recept, amely garantáltan alakbarát



Bevezetés

Sokan, akik egészségesen élnek, és tartják a diétát egész évben, már előre 
rettegnek a karácsonytól, hogyan ússzák majd meg a lehető legkevesebb 
„veszteséggel” ezt a 10 napot. Sokaknál ez az időszak a féktelen evésről és 
ivásról szól kevés mozgással...de szerencsére úgy is jól érezheted magad az 
ünnepek alatt, hogy nem ezt az utat követed.

Hozzáteszem, nem azért fog valaki elhízni, mert kicsit többet vagy mást 
eszik karácsony és szilveszter között, hanem pont amiatt, amit egész évben, 
szilveszter és karácsony között csinál, vagy éppen nem csinál.

Az tény, hogy 2-3 kg pluszban simán feljön egy hét alatt, de ezt 
kiküszöbölhetjük, ha egészségesebben készítjük el a karácsonyi menüt, vagy 
a két ünnep közötti finomságokat.

Ne feledkezzünk meg a mozgásról sem az év végi szabadságok alatt. Lehet 
az egy napi séta, kirándulás, úszás, szaunázás, fürdőlátogatás, korcsolyázás, 
hogy csak egy párat említsek a kiváló és kifejezetten téli programok közül.



Forralt bor diétásan

Hozzávalók / 4 adag
• 6 dl száraz vörösbor

• 6 dl tea (fahéjas-almás)

• 16 db szegfűszeg

• 2 db fahéjrúd

• 2 citrom héja 

• 2 teáskanál folyékony (Stevia) édesítőszer (ízlés szerint) 

• 1 narancs felszeletelve

Elkészítés

1. Főzzünk teát fahéjas-almás teafilterből, 6 dl vízben. Minél minőségibb 
teát használunk, annál finomabb és aromásabb lesz az íze.

2. A bort öntsük lábosba, öntsük hozzá a teát, rakjuk bele a fűszereket és 
a szeletelt narancsot és hagyjuk felforrni.

3. Ha felforrt, kóstoljuk meg és ízlés szerint adjunk hozzá édesítőszert.

4. Szűrjük le, és már fogyasztható is. 

EXTRA TIPP:

Bármikor újra melegíthetjük, a tetejét díszítsük narancskarikákkal. Mivel az 
alkohol nagy része elpárolog forralásnál, nem kell aggódnunk az alkoholban 
található plusz kalóriák miatt sem, ráadásul a vörösbor mértékkel egészséges 
is, tele van antioxidánssal.



Karácsonyi protein brownie

Hozzávalók
• 4 ek. zabpehelyliszt

• 6. ek. eritrit

• ½ cs. sütőpor

• 10 ek. cukormentes mandula vagy kókusztej

• 1 kis pohár zsírszegény görög joghurt (150g)

• 1 db tojás

• 3 ek.  csokis/rumos fehérjepor (olyan fehérjét válassz, aminek az 
összetétele megfelelő számodra) 

• 1 ek. rumaroma

• 4 kocka cukormentes étcsokoládé (apróra daraboljuk)

• Darált dió és mogyoró ízlés szerint (asztalt gyümölcsöt is tehetünk bele, 
mint például aszalt meggy, cseresznye, vagy bármi más)

Elkészítés

1. Az összes hozzávalót egy keverőtálba öntjük és egy robotgéppel 
vagy botmixerrel, esetleg turmixgéppel csomómentesre keverjük. (a 
csokoládéból ne tegyük bele az összeset, hagyhatunk a tetejére is.)

2. A tepsit sütőpapírral kibéleljük és beleöntjük a masszánkat. Előmelegített 
sütőbe tesszük és 200 fokon 15 percig sütjük, majd kivesszük és miután 
teljesen kihűlt felszeleteljük.

EXTRA TIPP:

Ízlés szerint felturbózhatjuk tálalásnál még bármilyen öntettel (pl. a gyümölcsöt 
lepürésítünk, és leöntjük, vagy cukormentes fagyit is választhatunk hozzá).



Szilvás gombóc lila édesburgonyából

Hozzávalók (kb. 18-20 db, attól függően, mekkorák a gombócok)
• 400 g lila édesburgonya, vagy sima ha ilyet nem találsz (meghámozva)

• 300 g rizs vagy mandulaliszt, vagy bármilyen más csökkentett szénhidrát 
tartalmú liszt

• 1 csapott teáskanál himalája só

• kb. 2 dl főzővíz

Töltelék
• 10 db kisebb szilva félbevágva (választhatsz befőttet is, csak ügyelj rá, 

hogy ne cukrozott legyen)

• Eritrit

• Fahéj

• Darált dió (kihagyható, vagy helyettesíthető mással, zsemlemorzsa 
helyett)

Elkészítés

1. Az édesburgonyát meghámozzuk és apró darabokra vágjuk, megfőzzük 
sós vízben. Amikor kész, leszűrjük, de a vízből elteszünk 2 dl-t. 

2. Kihűlés után egy tálban összetörjük, hozzákeverjük a lisztet, a sót, és a 
megmaradt főzővizet. 

3. Így kapunk egy lágy, formázható tésztát, amit már csak kisebb 
gombócokra kell gyúrnunk, beletéve a közepébe a szilvát.

4. Forró sós vízben kb. 5-7 percig főzzük. Amikor feljönnek a tetejére a 
gombócok, még legalább 5 percig főzzük. 

5. A darált diót eritrittel és fahéjjal összekeverjük és megforgatjuk benne 
a gombócokat. 



Vaníliás fahéjas protein puding mazsolával

Hozzávalók (4 adag)
• 250 ml mandulatej

• 250 ml szénsavmentes ásványvíz

• 2 mérőkanál vaníliás proteinpor 

• 40 g mazsola

• 2 zacskó Express Zselatin Fix

• Őrölt fahéj

• Őrölt szegfűszeg

• Őrölt szerecsendió

Elkészítés

1. Shakerbe teszünk 2,5 dl mandulatejet és 2,5 dl vizet, 2 zacskó express 
zselatin fixet és 2 mérőkanál protein port. (válassz olyan összetételű 
protein port, amilyet szeretsz)

2. 4 kisebb üvegpoharat vagy borospoharat előkészítünk, a shaker 
tartalmát 4 felé elosztva beletöltjük, beleszórjuk a mazsolát (melyet 
kiáztathatsz előtte, ha szeretnél), a tetejét pedig „megfűszerezzük”. 
(ha kedveled ezeket a téli fűszer ízeket, nyugodtan a protein porba is 
keverhetsz belőlük)

3. Hűtőszekrénybe tesszük 3-4 órára, és már fogyasztható is.



Alakbarát mézeskalács 

Hozzávalók
• fél kg zabpehely, vagy szénhidrátcsökkentett liszt

• fél csomag őrölt szegfűszeg

• fél csomag őrölt fahéj

• 25 dkg méz (lehetőség szerint termelőtől vásárolt)

• 1 teáskanálnyi szódabikarbóna

• egy tojás

• 25 dkg eritrit

• 15 dkg extra szűz kókuszzsír vagy kókuszolaj

• díszítéshez: dió, mogyoró, mandula, kesudió, aszalt áfonya, aszalt 
sárgabarack (vagy bármi egyéb, tetszés szerint)

Elkészítés

1. A liszthez hozzákeverjük a fahéjat és a szegfűszeget. 

2. A mézet felforraljuk, beleöntjük a szódabikarbónát, elkeverjük és 
hagyjuk kihűlni (nagyobb edénybe tedd a mézet, a szódabikarbóna 
miatt a háromszorosára feljön majd). Hagyd kihűlni.

3. Miután kihűlt, ráöntöd a lisztre, hozzáadod a tojást, az édesítőt és a 
kókuszzsírt majd összegyúrod. 

4. Nagyjából 20 percet vársz, hogy az ízek összeérjenek, ezután pedig már 
nyújthatod is sodrófával.

5. Körülbelül másfél centire kinyújtod a tésztát, vastagon kilisztezett 
tepsibe teszed. 

6. Díszítés előtt kend be tojássárgájával, hogy szép fényes legyen, ezek 
után díszítheted az olajos magvakkal, illetve az aszalt gyümölcsökkel.

7. Alul-felül sütésen, 165 fokon körülbelül 10 perc alatt megsülnek a 
formázott mézeskalácsok. Érdemes előmelegíteni a sütőt 5-10 percig.



Protein szaloncukor

Hozzávalók
• 60 g  csokis/dupla csokis/csokis kókuszos vagy mogyorós Whey 

proteinpor ízlés szerint

• 4 teáskanál zselatin

• 100 g 80-90+ %-os étcsoki (minél magasabb a kakaótartalma, annál 
jobb)

• Kevés extra szűz kókuszzsír (ízlés szerint)

• étcsoki, kókuszzsír (opcionális)

• dekorációnak színes csomagoló vagy selyempapír, vagy bármi, amibe 
szívesen csomagolnád a szaloncukrokat.

Elkészítés

1. Főzd fel a zselatint. Tedd bele a fehérjét, és keverd el csomómentesre.

2. Öntsd az egészed jégkockatartóba – bármilyen fajta megfelel a célnak, 
a szilikonossal könnyebb dolgozni. Tedd a hűtőbe – fél-egy óra alatt 
meg is tud dermedni.

3. Olvassz fel étcsokit és egy kis kókuszzsírt gőz felett. Szilikonos 
ecsettel kend meg a zselatinos fehérjét, majd ismét tedd hidegre, hogy 
megdermedjen.

4. Nincs más hátra, mint a csomagolás, amennyiben szeretnéd, hogy 
valódi szaloncukorként nézzenek ki. :-)



Citromfüves pikáns tengeri halleves vegán 
tejszínnel

Hozzávalók
• 3 dl vegán tejszín (kókusz, mandula, vagy bármilyen más növényi eredetű 

tejszín)

• 1 fej vöröshagyma

• 30 dkg tenger gyümölcsei mix

• 1 szelet lazacfilé

• 2 evőkanál zabpehely vagy szénhidrát csökkentett liszt

• 2 evőkanál extra szűz kókuszolaj

• 2 evőkanál margarin

• kapor

• zellerlevél

• halgerinc, halfej

• citromfű

• chili

Elkészítés

1. A hagymát megpirítjuk az olajon, majd rádobjuk a halgerincet-halfejet 
(ez lehet tengeri vagy hazai is,). Kb. 2 percig pirítjuk, majd felöntjük 
vízzel. 

2. 20 percig főzzük, majd leszűrjük, hagyjuk kihűlni.

3. Az olajat a margarinnal felhevítjük, majd a liszttel világos rántást 
készítünk, felöntjük a kihűlt alaplével, majd a növényi tejszínnel.

4. Ezt forraljuk 3 percig, majd a tenger gyümölcseit és a kockára vágott 
lazacfilével újabb 5 percig főzzük. 

5. Mikor a leves kész, friss kaprot, zellert, frissen őrölt borsot teszünk bele.



Sütőtök krémleves gyömbérrel, 
chilivel és csillagánizzsal

Hozzávalók
• ½ közepes méretű sütőtök

• 200 ml vegán főzőtejszín (pl. kókusztejszín) – kihagyható

• 1-2 db leveskocka (zöldség vagy marhahús)

• Tökmagolaj

• 1 marék hámozott tökmag

• Himalája só, frissen őrölt tarkabors

• 3 teáskanál méz, lehetőség szerint 
termelői

• Reszelt gyömbér

• 1 kisebb chili ízlés szerint

• 1 Csillagánizs

Elkészítés

1. A sütőt felmelegítjük 180-200 fokra, alsó-felső fokozatra állítjuk. 

2. A sütőtököt megszabadítjuk a héjától, kockákra vágjuk.

3. Egy tepsit kibélelünk sütőpapírral, beletesszük a sütőtök kockákat, úgy, 
hogy ne legyenek egymáson a darabok.

4. A kockákon végig csurgatjuk a mézet és egy kis tökmagolajjal is 
meglocsoljuk őket. Használhatsz spricnit is, hogy ne ömöljön rá több, 
mint kellene. Addig hagyom bent, amíg nem kezd el karamellizálódni a 
méz.

5. Egy edényben fél liter vizet forralunk, beleteszünk egy leveskockát, 
ez lesz az alaplé a leveshez. Amíg felforr, addig egy kis serpenyőben 
megpirítjuk a tökmagokat.



6. Ha megpuhultak a sütőtök kockák, akkor kicsit hagyjuk őket hűlni, majd 
hozzátesszük az alapléhez, amit levettünk a tűzről, miután felforrt. 

7. A sütőtököt egy botmixer segítségével össze pürésítjük az alaplével, 
amíg sűrű folyadékot nem kapunk. Itt már ízesítheted is, sóval, borssal, 
tányérba szedheted, pár csepp tökmagolaj, a teteje a magokkal 
megszórva és kész is.

8. Ha krémesebben szereted, akkor most jön bele a főzőtejszín, attól 
függően, milyen állagot szeretnél (sűrűbbet vagy hígabbat) látni fogod, 
miközben tovább turmixolod. 



Egyben sült pulyka gesztenyés töltelékkel

Hozzávalók
• 1 db bébipulyka

• 30 dkg darált borjúhús vagy pulykahús

• 25 dkg főtt vagy sült gesztenye, vagy cukormentes 100%-os 
gesztenyepüré

• 10 dkg bacon

• 2 db teljes kiőrlésű vagy szénhidrátcsökkentett zsemle

• 2 tojás

• 1 csokor petrezselyem

• 1 db vöröshagyma

• 5 dkg vaj

• Himalája só, bors

FIGYELEM!
• előkészítési idő: 20 perc 

• elkészítési idő: 3 óra

Elkészítés

1. Ha kell, a gesztenyét főzd meg enyhén sós vízben, majd pucold meg, 
és krumplinyomón törd át. A pulykát mosd meg, és törölgesd szárazra. 
Távolítsd el a felesleges inakat, hártyákat, majd kívül-belül sózd és 
borsozd meg.

2.  A töltelékhez a zsemlét áztasd vízbe, és csavard ki. Keverd össze a darált 
hússal, a gesztenyével, a sóval, a borssal, a tojással, a kis darabokra 
vágott szalonnával, az aprított vöröshagymával és a petrezselyemmel. 

3. Töltsd meg vele a pulykát, majd rakd egy kikent tűzálló tálba vagy tepsibe. 



4. Kend meg a húst olvasztott vajjal, hogy szép fényes legyen. Előmelegített 
sütőben, lefedve süsd 170 fokon még körülbelül másfél-két órán át. 
Közben többször locsold a pecsenyelével. 

5. Amikor a pulyka már puha, könnyen beleszalad egy hegyes kés. Ezután 
magasabb hőfokon, fólia nélkül pirítsd meg kicsit. A sütőből kivéve várj 
még legalább 10-15 percig, utána vágd csak fel.



Grillezett lazac édesburgonya salátával

Hozzávalók (Édesburgonya saláta)
• 4 közepes édesburgonya 

• 1 dl olívaolaj

• 1/4 csésze vörösborecet

• 1 kaliforniai paprika közepes, felszeletelve

• 2 teáskanál őrölt kömény

• 1 evőkanál narancshéj reszelve

• 2 szál zöldhagyma apróra vágva

• 1 marék mentalevél apróra vágva

• 1 teáskanál himalája só 

• 1 csipet bors őrölt

• 1 csipet chili

• 0.5 csésze mazsola opcionális

Elkészítés

1. Melegítsd elő a sütőt 200 fokra. Közben hámozd meg az édesburgonyát 
és vágd nagyjából egyforma falatnyi szeletekre. Olívaolajjal kenj meg 
egy tepsit, és helyezd bele a szeleteket. Tégy rá még némi olajat és 
szórd meg sóval, borssal. Kb. 30 perc alatt süsd készre, de figyelj, mert 
sütés közben nem árt, ha megfordítod a szeleteket. 

2. Amíg ez sül készítsd el az öntetet! Tedd egy turmixgépbe a maradék 
olívaolajat, az ecetet, a kaliforniai paprika felét, narancshéjat, az 
őrölt köményt, sót és borsot. Turmixold el jó alaposan, hogy minél 
egyenletesebb legyen.

3. Az elkészült burgonyát forgasd össze a zöldhagymával, a maradék 
paprikával, a mentával, chilivel, mazsolával és az öntettel.



Hozzávalók (grillezett lazac)
• 2-4 szelet lazacfilé vagy lazacszelet tetszés szerint

• Kapor

• Himalája só

• ½ citrom levele

• 1 citrom felszeletelve

Elkészítés

1. A lazac szeleteket tisztítás után befűszerezzük.

2. Sütőpapírral kibélelt tepsibe tesszük és ráhelyezzük a vékony 
citromszeleteket.

3. 180 fokos felhevített sütőben kb. 15 percig sütjük, ameddig még 
rózsaszín marad a közepe, fontos hogy  ne száradjon nagyon ki.

4. A végén friss citrom levével meglocsoljuk.



Sült kacsacomb narancsos lilakáposztával

Hozzávalók (2 személy)

A kacsához:
• 2 db kacsacomb

• fél tk. kínai ötfűszer keverék (el is hagyható)

• himalája só, frissen őrölt bors (ha nincs kínai ötfűszer keverékünk bors 
helyett használjunk fél tk. őrölt szegfűborsot

A narancsos lilakáposztához:
• 1 nagy fej lilakáposzta fele 

• 1 fej lilahagyma

• 3 ek. extra szűz kókuszolaj

• 2 ek. folyékony édesítőszer (Stevia)

• 1 rúd fahéj

• 4-5 szem szegfűbors enyhén megtörve (vagy őrölt szegfűbors)

• 1 csillagánizs

• 2-2 ek. vörösborecet és balzsamecet (ízlés kérdése ki milyen savasan 
szereti, először kevesebbet tegyünk bele)

• 1 narancs reszelt héja

• 3 narancs húsa kifilézve

• 1 filézett narancs maradékából kifacsart narancslé 

• Himalája só, frissen őrölt bors



Elkészítés

1. A sütőt előmelegítjük 160 °C-ra.

2. A kacsacomb bőrét beirdaljuk, mindkét felét sózzuk, borsozzuk, és a 
kínai ötfűszerrel bedörzsöljük.

3. Forróra hevített serpenyőbe helyezzük a bőrös felével lefelé, amit 5 
percig sütünk, majd megfordítjuk, így további 3 percig pirítjuk a húst. 

4. Áttesszük a kacsamellet egy hőálló tálba, és az előmelegített sütőben 
12 perc alatt rozéra sütjük.

5. A lilakáposztát megmossuk, vékony csíkokra vágjuk. (torzsáját kivágjuk)

6. A hagymát megtisztítjuk, félbevágjuk, és vékonyan felkarikázzuk. Egy 
serpenyőben közepes lángon felhevítünk kókuszolajat (vagy zsírt), majd 
beletesszük a lilahagymát az édesítőszerrel együtt. 

7. Hagyjuk, hogy a hagyma megdinsztelődjön, majd hozzáadjuk a 
fűszereket, az ecetet és a lilakáposztát. Ízlés szerint sózzuk, borsozzuk. 

8. Lefedjük, és közepes lángon a kívánt állagúra pároljuk (ki hogyan, szereti, 
puhábban vagy roppanósabban).

9. Miközben a káposzta párolódik filézzünk ki 3 narancs húsát.

10. Tűzhelyről levéve hozzáadjuk a reszelt narancshéjat, a 
narancsgerezdeket és a narancslevet is.


