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írta: Gungl Mónika 



Bevezetés 

Karácsony és adven: időszak a várakozásról, a visszavonulásról és számvetésről is szól. 

Milyen volt az évünk, meg tudtuk-e találni a harmóniát önmagunkban, szereEeinkkel , 
embertársainkkal. Sikerült-e megvalósítani mindazt, amit célként tűztünk ki az évre, legyen az 
egészség, munka, kapcsolatok. 

Sokan a rohanó hétköznapokban nem fordítanak elég figyelmet saját egészségükre. DélelőE elvannak 
egy kávéval, délben bekapnak valamit egy gyorséEeremben vagy egy pékségben, este későn hazaérve 
már annyira éhesek, hogy mindent felfalnak, amit a hűtőben találnak. 

Adven: időszakban kicsit több időt tudunk magunkra fordítani. Meghívjuk barátainkat, rokonainkat 
egy meghiE beszélgetésre,  elkortyolgatunk egy kávét egy sü: melleE. 

Mire elérkezünk a karácsonyi vacsorához már fel is szaladt egy két kilócska☺, energia hiányosak, 
fáradtak leszünk az ünnepek végére. Az új évet pedig frusztráltan kezdjük, semmi energiánk nincs az 
évkezdésre, új célok kitűzésére. 

Ezzel az ebookkal szeretnék neked néhány olyan egészséges, szép, finom és gyorsan , könnyen 
elkészíthető étel receptjét megmutatni, amelyek nem hizlalnak, energiával töltenek fel és nem utolsó 
sorban igazi gasztronómiai élményt jelentenek. 

Sok kiállításon, vásáron veEem részt, ahol megkóstolhaEátok az általam készíteE süteményeket 
ételeket, tanfolyamokat tartoEam a nyersétel készítésről, ahol személyesen is találkozhaEam Veletek. 
Többen meséltetek arról és ez saját tapasztalatom is, hogy amikor a vegán illetve nyers étkezést 
választod a család, ismerősök, rokonok elkezdenek aggódni, hogy éhen halsz. Nem igazán tudják 
kezelni a helyzetet, mit is főzzenek neked, vagy csak tegyenek eléd egy répát, amit elrágcsálsz? Bár az 
sem rossz.:-) 

Te nem aggódsz, hisz mindenhol feltalálod magad. Ha főE vegán ételt eszel, megeszed a rizst, 
burgonyát salátával, nyersvegánként pedig tökéletesen elvagy egy finom salátatállal és friss 
gyümölccsel. Anyukád meg nem érzi jól magát, mert ő ahhoz szokoE, hogy 15 fogást tegyen eléd, 
napokig készüljön rád,  és miközben elfogyasztod örül a lelke. 

Teljesen tanácstalanná, frusztrálEá válik hogy mivel is tudna neked kedveskedni. Hisz a korábbi 
kedvenc ételeid, a pörkölt nokedlival és a rántoE hús már nem szerepel az ételeid közöE. 

Ezzel az ebookkal szeretnék azoknak is segíteni, akik személyesen esetleg nem szeretnék kipróbálni 
ezeket az egészséges, nagyszerű ételeket, viszont meglepnék vegán rokonaikat barátaikat e 
finomságokkal. Ezek az ételek nagyon gyorsan elkészíthetők, nem kell aEól tartanod, hogy a főE 
ételek melleE nem lesz időd nyers vegán ételeket is készíteni. Többek közöE az is óriási előnye, mivel 
nem tartalmaznak tejterméket, tojást és más gyorsan romló alapanyagokat, napokkal az ünnepek 
előE elkészíthető és tálaláskor 42 C fokig felmelegíthető (természetesen nem mikróban). 



Receptek 

Gomba krémleves 

2 fő részére 

200 g organikus champion gomba 

1 kis hagyma 

1 gerezd fokhagyma 

só 

fehér bors 

1 evőkanál friss bazsalikom vagy tárkony (ízlés szerint) 

30 g kesudió (3-4 órán át áztatva) 

1 evőkanál tamari 

600 ml víz vagy kesudió 

egy csipet chili por 

Feltéthez 

80g champion gomba 

1 evőkanál friss petrezselyem vagy hagymacsíra 

Elkészítése: 

Mossa meg a gombákat és a petrezselymet darabokra vágva. Hámozzuk meg a hagymát és a 
fokhagymát, vágjuk apróra. Néhány friss bazsalikomlevelet, esetleg friss tárkonyt (amely jobban ízlik) 
megmossuk és apróra vágjuk. 

Tegye az összes hozzávalót a turmixgépbe, és keverje simára. Ízlés szerint ízesítjük. 

Tányérokba merjük, és apróra vágoE petrezselyem- vagy hagymacsírával, valamint a megmaradt 
gombaszeletekkel tálaljuk.  

42 fokig melegíthető. 



Karácsonyi sü?k 

200 g mandula (áztatoE, szárítoE, őrölt) 

100 g gesztenyeliszt vagy kókuszliszt vagy csillagfürtliszt 

1/3 csésze agave vagy stevia / xilit 

vanília 

1 csipet só 

Díszítsük mandula szeletekkel, gojival, dióval, áfonyával, pisztáciával, szárítoE kókuszdióval ... 

Elkészítése 

Az összes hozzávalót összegyúrjuk. A tésztát folpack alaE körülbelül 3 mm vastagra kinyújtjuk, és 
kiszaggatjuk a modvumokat. A süteményeket a szárítógép tálcájára helyezzük és díszítjük. 

 1 órán át 60 fokon szárítjuk,  ezután csökkentjük a hőmérsékletet 42 fokra. Kb.  12 órán át szárítjuk. 

Hűtőszekrényben tárolandó és 3-4 héten belül felhasználható. 



Banán kenyér 

3 banán 

200 g mandula 

     50 g szárítoE kókuszdió 

70 g arany lenmag, őrölve 

50 g datolya 

3-4 evőkanál ú:fűmaghéj 

fél citrom leve 

1 teáskanál fahéj 

½ teáskanál szegfűszeg (opcionális) 

Elkészítése: 

  Az összes hozzávalót összegyúrjuk, hogy egy szép , sima tésztát kapjunk. 

A tésztát cipóvá formázzuk. A cipógelszeleteljük kb 1 cm vastag szeletekre, a szeleteket a szárítógép 
tácájára helyezzük. Az aszalógépet először  60 fokra állítjuk, majd 1 óra múlva csökkentjük a 
hőmérsékletet 42 fokra. Kb. 12 órán át aszaljuk. 

Hűtőszekrényben tároljuk, 3-4 hé:g felhasználható. Ha nincs aszalógéped, aszalhatod a sütőben a 
lehető legalacsonyabb hőmérsékleten. Hagyd nyitva a sütő ajtaját. 

A banános kenyér nagyon ízletes, nyers vegán csokoládékrémmel, lekvárral vagy mogyorókrémmel. 

Tojáslikőr 

Hozzávalók 

200 g kesudió (4 órán át áztatva) 

½-1 teáskanál kala-namak (fekete só) 

1 teáskanál kurkuma 

vanília 

700-800 ml víz (aEól függ, hogy milyen sűrűn szereted) 

1 narancslé 

Agave vagy ½ csésze datolya 



Elkészítése: 

Tegye az összes hozzávalót a turmixgépbe, és keverje a legmagasabb szinten körülbelül 1 percig. 

4-5 napig hűtőszekrényben tartható. 

Nyersvegán töltöF káposzta 

4 fő részére 

Hozzávalók: 

húsgombócokhoz 

200 g napraforgómag (4-6 órán át áztatva) 

100 g darált dió 

1 közepes lilahagyma 

1-2 gerezd fokhagyma 

kis bors 

1 teáskanál só 

1 ek fűszerpaprika 

1 teáskanál füstölt fűszerpaprika 

1 evőkanál majoránna 



1/2 teáskanál kömény (őrölt) 

saját erjesztésű káposzta (vagy bio savanyú káposzta) 

A paradicsomszósz hozzávalói: 

5 db friss paradicsom 

5  db szárítoE paradicsom 

só 

bors 

1 friss paprika 

½ teáskanál csípős paprika 

Elkészítése: 

Keverje össze a „húsgombóc” összes hozzávalóját a konyhai S késes robotgépben. 

Ha szükséges, adjon hozzá vizet. 

Alakítsa a keveréket golyókká, és tekerje be savanyú káposztába. 

Paradicsommártás elkészítése: 

Tegye az összetevőket a turmixgépbe, és turmixolja simára. 

Tálalás: 

Helyezzük a tányérra a töltöE savanyú káposztát, tálaljuk paradicsommártással, esetleg nyers vegán 
tejföllel.


