Fedezze fel a befőzés világát!
További izgalmas lekvár, dzsem és
befőtt receptekért, dekorációs ötletekért
és letölthető címkékért látogasson el
a www.befozok.hu oldalra.
Fedezze fel velünk az otthoni befőzés
örömét, merítsen ötleteket befőzési
tippjeinkből Ön is!

.. ..
Gyümolcsok
üzenete

Újdonság!
A Dr. Oetker egyedülálló újdonságával,
a Sütésálló Dzsemfix segítségével gyorsan, friss gyümölcsből készíthetünk sűrű
házi lekvárt. 750 g gyümölcs és 375 g cukor
hozzáadásával pillanatok alatt elkészül a sütésálló lekvár, kedvenc buktáink és lekváros
süteményeink tölteléke.

A minôség a legjobb recept.

A minôség a legjobb recept.

47. számú receptgyűjtemény
Dr. Oetker Magyarország Élemiszer Kft., 9241 Jánossomorja, Franck u. 38-40.

.. ..
Mondjuk el gyümolcsokkel!

Egész évben számos olyan alkalom adódik, amikor
köszönetünket, hálánkat, legbensőbb érzéseinket
saját magunk által készített ajándékokkal fejezhetjük
ki igazán. A gyümölcsök sok édes üzenetet hordoznak magukban: ízük, színeik üvegbe zárva is felejthetetlen élményeket idéznek fel.
A házi lekvárok, dzsemek, szörpök elkészítéséhez
ezúttal is ötletes recepteket kínálunk, a tökéletes

A minôség a legjobb recept.

végeredményt a Dr. Oetker Befőzőszerek szakértő
segítsége garantálja!
Még több gyümölcsös receptért látogasson el
www.befozok.hu honlapunkra, és Ön is meggyőződhet róla, milyen kreatív és sokszínű a befőzés világa.
Gyümölcsös élményeket kíván Önnek:
a Dr. Oetker Mesterkonyha

Az alábbi ábrák a receptek elkészítésének nehézségi fokát és idejét jelölik:
Könnyen elkészíthető
Kis gyakorlat szükséges
Tapasztalatot kíván

20 percen belül
20 – 40 perc között
40 – 60 perc között

Kérjük, a receptek elkészítésénél mindig vegye ﬁgyelembe sütője használati utasítását.

Felhívjuk ﬁgyelmét, hogy csak eredeti Dr. Oetker hozzávalók
használata mellett garantáljuk a receptek sikeres elkészítését.

A jó lekvár titka

Milyen mennyiséget vásároljunk?

A Dr. Oetker Dzsemﬁxek természetes alapanyaga a citrus
pektin, mely a hagyományosan órákig tartó főzési folyamatot
1-3 perce rövidíti.
A kívánt állag és cukortartalom elérése érdekében válasszon
a Dzsemﬁxek különböző változatai közül:

A Dr. Oetker receptekben mindig az előkészített gyümölcs
mennyiségét találjuk. Minden gyümölcs rendelkezik azonban
olyan részekkel, melyeket nem kívánunk befőzni.
Ha szeretné tudni, milyen mennyiséget szükséges vásárolnia
ahhoz, hogy a receptben megadott mennyiséget megkapjuk,
az alábbi táblázat nagy segítségére lesz.

A táblázat a zöldségek és gyümölcsök átszámításához szükséges szorzószámokat tartalmazza. A szorzószámot a receptben megadott mennyiséggel felszorozva megkapjuk a vásárolni szükséges mennyiséget. Pl. 600 g eperhez (1,03 szorzóval
megszorozva) 620 g gyümölcsöt kell beszereznünk.*

- A Dr. Oetker Dzsemﬁx 1:1 hagyományosan édes lekvárok
elkészítéséhez ajánlott. Segítségével 1000 g gyümölcsből és
1150 g cukorból készíthetünk ﬁnom lekvárokat, dzsemeket.
- A Dr. Oetker Dzsemﬁx Extra 2:1 változat cukortakarékos,
használatával a cukor mennyiségét felére csökkenthetjük
(1250 g gyümölcshöz 500 g cukor hozzáadása elegendő), így
lekvárunk még gyümölcsösebb ízű lesz.
- A Dr. Oetker Dzsemﬁx Szuper 3:1 a leginkább cukortakarékos változat, felhasználásával a cukor mennyisége a harmadára csökken (1250 g gyümölcshöz csupán 350 g cukor
szükséges). Egyedülálló tulajdonsága, hogy édesítőszerek,
illetve gyümölcscukor felhasználásával készíthetünk vele
alacsonyabb energiatartalmú, cukormentes lekvárokat.
- A Dr. Oetker egyedülálló újdonságával, a Sütésálló
Dzsemﬁx segítségével gyorsan és egyszerűen készíthetünk sűrű, sütésálló lekvárt. A 750 g gyümölcsből 375 g cukor
hozzáadásával készíthető lekvár így biztosan nem folyik ki
sütés során a tésztából, süteményből.
Dr. Oetker Dzsemﬁxek használatával nincs szükség dunsztolásra. A még forró lekvárt azonban rögtön töltsük színültig
jól záródó üvegekbe, majd kb. 5 percre állítsuk azokat fejjel
lefelé, hogy a lehető legkevesebb levegő maradjon az üvegben, és így a baktériumképződés is elkerülhető. Ezt követően
máris mehetnek a lekvárok a kamra polcaira.
Fontos! Befőzéskor mindig vegye ﬁgyelembe, hogy termékeinket a különféle gyümölcsök átlagos tulajdonságainak
ﬁgyelembevételével alkottuk meg. Az egyes gyümölcsök tulajdonságai azonban az időjárás függvényében (csapadék és
napfény mennyisége) változhatnak.

receptben megadott előkészített mennyiség (g-ban) x szorzó = szükséges gyümölcsmennyiség

TIPPEK:

Gyümölcsök

Szorzó

Zöldségek

Szorzó

Alma

1,09

Cukkíni

1,18

Ananász

1,92

Hagyma

1,09

Banán

1,43

Karalábé

1,54

Bodzabogyó

1,43

Padlizsán

1,22

Citrom

1,56

Paprika

1,19

Cseresznye

1,14

Paradicsom

1,10

Egres

1,02

Sárgarépa

1,22

Eper

1,03

Sütőtök

1,43

Grépfrút

1,52

Kivi

1,11

Körte

1,08

Málna

1,04

- A lekvár állagának ellenőrzéséhez érdemes egy
tányérra egy-két evőkanálnyit tenni a még forró
lekvárból, majd hagyjuk pár percet hűlni. Ha szilárdabb állagú lekvárt szeretnénk, akkor adjunk 1 tasak
Dr. Oetker Citromsavat a többihez, és jól keverjük el.
A citromsav azonban savanyúbbá teszi a lekvárt.

Mangó

1,45

Meggy

1,12

Narancs

1,39

Nektarin

1,09

Őszibarack

1,09

Papaya

1,39

- Ha a lekvár a kívánt állagot még mindig nem érte
el, néhány evőkanálnyi gyümölcspépet hűtsünk le és
keverjünk el benne 1 tasak Dr. Oetker Dzsemﬁx 1:1-et,
majd forraljuk jól össze a lekvárral. Ilyenkor már cukrot nem kell újra hozzáadni.

Rebarbara

1,28

Ribizli

1,02

- Ha nagyobb mennyiségű lekvár befőzésére vállalkozunk, a megtisztított gyümölcsöt citromsavas vízbe
tegyük a lekvár főzéséig, így a gyümölcs élénk színe
megmarad, a levegőn nem barnul meg.
- De: soha ne főzzünk be egyszerre nagyobb menynyiséget (a csomagoláson található utasítás szerint
maximum dupla adagot készítsünk). A nagyobb menynyiségnél megnövekszik a főzési idő, kevésbé jól tudjuk a gyümölcsöket átfőzni, elvesznek a vitaminok, és
a dzsem színe és állaga sem lesz megfelelő.
- Főzés alatt állandóan kevergessük a masszát, hogy
a gyümölcs és a cukor jól összekeveredjen, a massza
ne égjen le és elegendő nedvesség gőzölöghessen ki.

Sárgabarack

1,1

Szilva

1,06

Zöldcitrom

1,3

* A táblázatban szereplő szorzók a legelterjedtebb gyümölcsök átlagos
értékeit vették ﬁgyelembe. Az egyes esetek eltérhetnek a gyümölcs fajtájától függően.

. Kisokos
Gyümolcs

AVAGY MIT SZEDJÜNK A KOSARUNKBA?

Mindig szép érett, hibátlan gyümölcsöt használjunk lekvárok vagy befőttek készítéséhez. A túlérett vagy
sérült gyümölcsök nem alkalmasak befőzésre. Saját szüretelésű gyümölcsöket nem feltétlenül kell azonnal befőznünk. Érés idején le is fagyaszthatjuk azokat, és egy későbbi időpontban, akár más gyümölccsel
kombinálva készíthetünk belőlük friss dzsemet vagy gyümölcszselét. A lefagyasztott gyümölcsöt felolvasztást megelőzően mérjük le, és a kiengedett levet is használjuk fel a befőzéshez.

Eper

Sose folyóvíz alatt mossuk meg a törékeny gyümölcsöt. Az
erős vízsugár roncsolhatja az érzékeny szemeket, melynek
köszönhetően a gyümölcs veszíthet aromájából, levéből. Az
eper magas fehérje tartalmú gyümölcs, ezért főzéskor természetes hab keletkezik a lekvár tetején. A hab körbefogja
a levegőt, és ezzel az esetleges mikroorganizmusokat, mely
befolyásolja a lekvárunk eltarthatóságát, és a lekvár színének
változásáért is felelőssé tehető. Ezért mielőtt a kész lekvárt a
befőttes üvegekbe töltenénk, távolítsuk el a habot a tetejéről.

csony pektintartalmának és magas nedvességtartalmának
köszönhetően - mindig dupla mennyiségű Dr. Oetker Dzsemﬁxet használjunk a megadott gyümölcs- és cukormennyiség
mellé. A nektarin és az őszibarack kitűnő társa lehet az erdei
gyümölcsöknek vagy a kajszibaracknak.

Áfonya

Az áfonya különböző fajtái - a vadon termett áfonyától a nemesített változatig - alkalmasak a befőzésre. A vadon termett erdei
áfonya nagyon sérülékeny, szüretelést követően azonnal javaMeggy
solt felhasználni. A nemesített fajta azonban frissen akár 1-2
Tökéletesen érett gyümölcsöt használjuk befőzéshez. A lek- napot is kibír hűtőszekrényben tárolva. Kevésbé lédús, ezért a
vár optimális állagának eléréséhez turmixoljuk össze a kimért gyümölcs egy részét érdemes összeturmixolni lekvárfőzéskor.
gyümölcs felét. A meggynek különleges zamatot kölcsönöz, Az áfonya alacsony savtartalmú gyümölcs, tökéletesítsük egy
ha erdei gyümölcsökkel vagy őszibarackkal házasítjuk.
tasak Dr. Oetker Citromsav hozzáadásával lekvárunkat.

Málna és szeder

Mindkét gyümölcs rendkívül érzékeny a megnyomódásra
és könnyen penészedik. Ezért szüretelésüket követően
lehetőleg azonnal dolgozzuk fel ezeket a gyümölcsöket. A
málnát csakúgy, mint a szedret, ne mossuk meg, csupán
gondosan válogassuk át. A törékeny szemek könnyen roncsolódhatnak, így veszíthetnek aromájukból, levükből. A málna
nagyon jól kombinálható a sárgabarackkal, a nektarinnal vagy
az őszibarackkal. A szeder kitűnően harmonizál a meggyel és
az almával.

Ribizli

A ribizlifajták közül a fekete- és a piros ribizli az ismertebb.
Hazánkban a piros változat elterjedtebb, fekete párja magas
C-vitamin tartalmáról közismert. A ribizli magas savtartalmú
gyümölcs. Jól fagyasztható. A ribizli-fürtöket - alapos mosást
követően - egy villa segítségével könnyen le tudjuk szemezni.
Jól kombinálható erdei gyümölcsökkel és meggyel.

Sárgabarack

A sárgabarack héját könnyedén eltávolíthatjuk, ha befőzést
megelőzően leforrázzuk. Ha kevéssé lédús sárgabarackot
szeretnénk befőzni, adjunk a gyümölcshöz kevés pezsgőt,
bort vagy piros szőlőlét. Érdemes a folyadékot a befőzés végéhez közeledve a lekvárhoz adni, hogy főzéskor ne illanjon el az
alkohol. Az eper és a mandula nagyon jól illik a kajszihoz.

Nektarin és őszibarack

A nektarin és őszibarack héja barnás árnyalatot kölcsönöz
a dzsemeknek. Ezért érdemes a gyümölcsöket meghámozni felhasználást megelőzően. Az őszibarackot könnyebb
meghámozni, ha leforrázzuk. Őszibarack befőzésekor - ala-

Szilva

Azért, hogy a szilva héját ne főzzük szét, érdemes a gyümölcsöt apróra vágni lekvárfőzést megelőzően. Nagyon jól kombinálható az erdei gyümölcsökkel, az almával, és változatosan fűszerezhető fahéjjal, szegfűszeggel.

Alma

Az alma, különböző fajtái széles körben ismertek, és szinte
egész évben elérhető gyümölcs. Könnyen és hosszú ideig
tárolható. Különböző fajtái között ugyanúgy a mézédesés a savanyú változat is megtalálható, ezért savtartalmuk
is igen különbözik egymástól. Magas pektintartalmának
köszönhetően nagyon jó hatással van az emésztésre. A
gyümölcs kipréselt levéből kitűnő zselé készíthető. Fahéjjal,
szegfűszeggel nagyon jól harmonizál.

Körte

A szintén közkedvelt gyümölcs különféle fajtái késő nyártól
egészen télig friss gyümölcsöt biztosítanak. Ha magunk
szüreteljük, ﬁgyeljünk arra, hogy a körtét akkor szedjük,
ha húsa még kemény, de héja már sárgás színre váltott.
Leszedve tovább érik, ezért javasolt mielőbb feldolgozni.
Remekül házasítható szilvával vagy akár a magas C-vitamin
tartalmú kivivel.

Citrusfélék

A citrusfélékből (citrom, narancs, zöld citrom, grépfrút stb.) készült
dzsemekhez felhasználhatjuk a gyümölcs kifacsart levét, vagy
akár a gyümölcs felaprított húsát. Minél savanyúbb a gyümölcs,
annál több cukrot szükséges a lekvárfőzéskor felhasználni.

. naptár
Gyümolcs
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Eper
Cseresznye
Meggy
Málna
Egres
Ribizli
Sárgabarack
Nektarin
Őszibarack
Feketeszeder
Alma
Ringló
Csipkebogyó
Áfonya
Körte
Szilva
Füge
Szőlő
Bodza
Birsalma és -körte
Narancs
Ananász
Banán
Kivi

Hozzávalók:

Hozzávalók:

650 ml piros ribizlilé

1250 g nektarin

(1100 g gyümölcsből)

(előkészítve mérjük le)

250 g málna (előkészítve mérjük le)

250 g narancsﬁlé

1 tasak Dr. Oetker Dzsemﬁx

(előkészítve mérjük le)

Szuper 3:1

250 ml narancslé

350 g cukor (nádcukor,

(frissen facsart, vagy 100%-os)
1 tasak Dr. Oetker

gyümölcscukor, szorbit, vagy 25 ml

Bourbon Vaníliás cukor

folyékony édesítőszer)

1 tasak Dr. Oetker

100 ml száraz vörösbor

Befőzőcukor Szuper 3:1
4 evőkanál narancslikőr

A jókedv garantált..
MÁLNÁS RIBIZLIDZSEM VÖRÖSBORRAL

TIPP:

Friss gyümölcs
hiányában
fagyasztott málnát
is használhatunk
(kiolvasztva).

1. Előkészítés: A ribizlit megmossuk, lecsöpögtetjük, levet nyerünk belőle, majd 650 ml-t kimérünk.
A málnát óvatosan leöblítjük, lecsöpögtetjük, és 250 g-ot kimérünk.
2. Elkészítés: A ribizlilevet és a málnát egy főzőedénybe tesszük. A dzsemﬁxet két evőkanál cukorral elkeverjük, majd a gyümölcshöz adjuk. Az elegyet állandó keverés mellett nagy
lángon felforraljuk, majd a maradék cukrot is hozzáadjuk. Az egészet állandó keverés
közben újra felforraljuk, legalább 3 percig zubogva forrni hagyjuk. Majd hozzákeverjük a vörösbort is. Ha szükséges a habot eltávolítjuk a tetejéről, és azonnal az
előkészített üvegekbe töltjük, jól lezárjuk, majd 5 percre fejjel lefelé állítjuk.

Meghitt pillanatok
NEKTARINOS NARANCSLEKVÁR NARANCSLIKŐRREL
1. Előkészítés: A nektarint megmossuk, lecsöpögtetjük, eltávolítjuk a magját,
apróra vágjuk, és kimérünk 1250 g-ot. A narancsot meghámozzuk, a fehér hártyát is eltávolítjuk. A narancs húsát kivágjuk,
majd kimérünk 250 g-ot. Kimérünk 250 ml narancslevet.
2. Elkészítés: A gyümölcsöket, a narancslevet és a vaníliás cukrot egy
főzőedénybe öntjük, és a befőzőcukorral alaposan elkeverjük.
Az egészet állandó keverés mellett nagy lángon felforraljuk,
majd továbbra is keverve 3 percig zubogva forrni hagyjuk. Végül hozzákeverjük a narancslikőrt is. Ha szükséges a habot eltávolítjuk a tetejéről, és azonnal az előkészített üvegekbe töltjük,
jól lezárjuk, majd 5 percre fejjel lefelé állítjuk.

TIPP:

A lekvárból kitűnő
desszertet készíthetünk, ha natúr
joghurttal vagy
túrókrémmel
rétegezve tálaljuk.

Hozzávalók:

Hozzávalók:

850 g birsalma

1150 g szilva

(előkészítve mérjük le)

(előkészítve mérjük le)

200 ml víz

50 g szárított füge
1 tasak Dr. Oetker Citromsav

400 g alma
(pl. Jonagold, előkészítve mérjük le)

350 g cukor (nádcukor, gyümölcs-

1 db Dr. Oetker

cukor, szorbit, vagy 25 ml folyékony

Bourbon Vaníliarúd

édesítőszer)

1 tasak Dr. Oetker

1 tasak Dr. Oetker

Befőzőcukor Extra 2:1

Dzsemﬁx Szuper 3:1
1⁄2 teáskanál őrölt fahéj

A gyermekkor édes ízei
TIPP:

Annak érdekében,
hogy a birsalma
és az alma az
előkészítés során
ne barnuljon meg,
tegyük a feldarabolt
gyümölcsöt citromos vízbe. Ehhez
keverjünk el 1 liter
vízben 1 tasak Dr.
Oetker Citromsavat.

BIRSALMA DZSEM VANÍLIÁVAL
1. Előkészítés: A birsalmáról kendővel, szárazon ledörzsöljük a bolyhokat. Megmossuk, lecsöpögtetjük, szárától megtisztítjuk, majd negyedekre vágva eltávolítjuk a magházat, és
kimérünk 850 g-ot. Fedővel letakart edényben felforraljuk a kimért vízzel, és alacsony hőfokon kb. 10 percig pároljuk. Közben az almát megmossuk, meghámozzuk,
elnegyedelve kivágjuk a magházat, apróra daraboljuk, és kimérünk belőle 400 g-ot.
Ezután a birsalmához adjuk, és további 15 percig puhává főzzük. Végül pépesítjük.
2. Elkészítés: 1200 g gyümölcspépet kimérünk. Hozzáadjuk a vaníliarúd kikapart belsejét, és egy
főzőedényben a befőzőcukorral elkeverjük. Az egészet állandó keverés mellett nagy
lángon felforraljuk, majd továbbra is keverve legalább 3 percig forrni hagyjuk. Ha
szükséges a habot eltávolítjuk a tetejéről, és azonnal az előkészített üvegekbe töltjük,
jól lezárjuk, majd 5 percre fejjel lefelé állítjuk.

Barátoknak csakis a legjobbat!
FÜGÉS SZILVADZSEM
1. Előkészítés: A szilvát megmossuk, lecsöpögtetjük, félbe vágjuk, kimagozzuk, és
1150 g-ot kimérünk. A fügét apróra vágjuk.
2. Elkészítés: A gyümölcsöket és a citromsavat egy főzőedénybe tesszük. A
dzsemﬁxet két evőkanál cukorral és a fahéjjal elkeverjük, majd
a gyümölcsökhöz adjuk. Az elegyet állandó keverés mellett nagy
lángon felforraljuk, majd a maradék cukrot is hozzáadjuk. Az
egészet állandó keverés közben újra felforraljuk, legalább 3 percig zubogva forrni hagyjuk. Ha szükséges a habot eltávolítjuk a
tetejéről, és azonnal az előkészített üvegekbe töltjük, jól lezárjuk,
majd 5 percre fejjel lefelé állítjuk.

TIPP:

Friss gyümölcs
hiányában
fagyasztott szilvát
is használhatunk
(kiolvasztva).

Hozzávalók:

Hozzávalók:

250 g paprika

1000 g földieper

(sárga, előkészítve mérjük le)

(előkészítve mérjük le)

100 g vöröshagyma

1 l forró víz

(előkészítve mérjük le)

1000 g cukor (nádcukor, gyümölcs-

500 g őszibarack

cukor, szorbit, vagy 70 ml folyékony

(előkészítve mérjük le)

édesítőszer)
1 tasak Dr. Oetker Citromsav

1 db chili paprika

1 tasak Dr. Oetker

2 evőkanál olívaolaj

Dzsemﬁx Extra 2:1

1 teáskanál őrölt kakukkfű
75 ml fehér balzsamecet
1/2 tasak Dr. Oetker
Befőzőcukor Extra 2:1 (250 g)
11⁄2 teáskanál só
kevés őrölt bors

Mediterrán fuvallat

PAPRIKÁS ŐSZIBARACK CSATNI

1. Előkészítés: A parikát megmossuk, lecsöpögtetjük, félbe vágjuk, kivágjuk az ereket és a csumát,
majd apró kockára vágjuk és kimérünk belőle 250 g-ot. A vöröshagymát megtisztítjuk,
és apró kockákra vágjuk, és kimérünk 100 g-ot. Az őszibarackot megmossuk, félbe
vágjuk, kimagozzuk, kis darabokra vágjuk, és 500 g-ot kimérünk. A chilli paprikát
megmossuk, félbe vágjuk, eltávolítjuk a csumáját, és apróra vágjuk. Kimérünk
75 ml balzsamecetet.

TIPP:

A csatnit őszibarack
helyett nektarinnal
is elkészíthetjük.

2. Elkészítés: Az olívaolajat egy főzőedényben felhevítjük, és megpároljuk benne a paprikát és a
hagymát. Hozzáadjuk az őszibarackot, a chili paprikát, a kakukkfüvet és az ecetet,
majd a befőzőcukrot is hozzákeverjük. Az egészet állandó keverés mellett erős
lángon felforraljuk. Zubogva forrni hagyjuk legalább 3 percig, közben folyamatosan
keverjük. A csatnit sóval, borssal ízesítjük, és azonnal az előkészített üvegekbe
töltjük. Az üvegeket jól lezárjuk, majd 5 percre fejjel lefelé állítjuk.

A nyár üde varázsa
EPERSZÖRP
1. Előkészítés: A földiepret a szárától megtisztítjuk, megmossuk, lecsöpögtetjük,
apróra vágjuk, és 1000 g-ot kimérünk belőle. A földiepret a
forrásban lévő vízzel leöntjük, és kb. 20 percig állni hagyjuk,
majd átszűrjük.
2. Elkészítés: Az átszűrt folyadékot egy főzőedénybe öntjük. Hozzáadjuk a
két evőkanál cukorral elkevert dzsemﬁxet és a citromsavat. Az
elegyet állandó keverés mellett nagy lángon felforraljuk, majd a
maradék cukrot is hozzáadjuk. Az egészet állandó keverés közben
újra felforraljuk, 2 percig zubogva forrni hagyjuk. Ha szükséges
a habot eltávolítjuk a tetejéről. A forró gyümölcslevet azonnal az
előkészített üvegekbe töltjük, jól lezárjuk, és hűvös helyen tároljuk.

TIPP:

Az eperszörp
nagyszerű öntet
lehet fagylalthoz
vagy pudinghoz is.
Üdítő italként
fogyasztva,
3 evőkanál szörpöt
adagoljunk
200 ml vízhez.

Hozzávalók:

Hozzávalók:

700 g földieper

1200 g sárgabarack

(előkészítve mérjük le)

(előkészítve mérjük le)

100 g aszalt vörös áfonya

6 teáskanál levendula virág

(előkészítve mérjük le)

2 evőkanál citromlé

200 ml almalé

350 g cukor
1 tasak Dr. Oetker

(frissen facsart, vagy 100%-os)
1 tasak Dr. Oetker Citromsav

Dzsemﬁx Szuper 3:1

1 doboz Dr. Oetker
Diabetikus Befőzőcukor

A vidám reggeli titka
EPERLEKVÁR VÖRÖS ÁFONYÁVAL
1. Előkészítés: A földiepret a szárától megtisztítjuk, megmossuk, lecsöpögtetjük, apróra vágjuk, és
700 g-ot kimérünk belőle. A kimért vörös áfonyát apró darabokra vágjuk. Kimérünk
200 ml almalevet.
2. Elkészítés: A gyümölcsöket, a citromsavat és az almalevet egy főzőedénybe öntjük, és a
diabetikus befőzőcukorral alaposan elkeverjük. Az egészet állandó keverés mellett
nagy lángon felforraljuk, majd továbbra is keverve 3 percig zubogva forrni hagyjuk.
Ha szükséges a habot eltávolítjuk a tetejéről, és azonnal az előkészített üvegekbe
töltjük, jól lezárjuk, majd 5 percre fejjel lefelé állítjuk.

.
Virágos üdvozlettel.
.
LEVENDULÁS BARACKLEKVÁR
1. Előkészítés: A sárgabarackokat megmossuk, kimagozzuk, 1200 g-ot kimérünk.
A levendula virágot megmossuk, szárát eltávolítjuk, és apróra
vágjuk.
2. Elkészítés: A gyümölcsöt, a citromlevet és a levendulát egy főzőedénybe
öntjük. Hozzáadjuk a két evőkanál cukorral elkevert dzsemﬁxet.
Az elegyet állandó keverés mellett nagy lángon felforraljuk, majd a
maradék cukrot is hozzáadjuk. Az egészet állandó keverés közben
újra felforraljuk, 3 percig zubogva forrni hagyjuk. Ha szükséges a
habot eltávolítjuk a tetejéről, és azonnal az előkészített üvegekbe
töltjük, jól lezárjuk, majd 5 percre fejjel lefelé állítjuk.

TIPP:

A receptben
megadott friss
levendulavirágot
3 evőkanál szárított
levendulavirággal
helyettesíthetjük.

