Egész évben befőzés!

Nyári
naplóm

További izgalmas lekvár, dzsem és befőtt receptekért, dekorációs ötletekért és letölthető
címkékért látogass el a www.befozok.hu
oldalra. Fedezd fel velünk egész évben az
otthoni befőzés örömét, meríts ötleteket tippjeinkből. Remek lehetőség, hogy megoszd
receptjeidet, tapasztalataidat másokkal is.

A minőség a legjobb recept.

A minőség a legjobb recept.
64. számú receptgyűjtemény
Dr. Oetker Magyarország Élelmiszer Kft., 9241 Jánossomorja, Franck u. 38-40.

Üvegbe zárt nyári órák
Az év legszebb időszaka a nyár. A napsugarak kényeztetnek minket, a kertek is virágba borulnak,
majd megajándékoznak érett, ﬁnom gyümölcsökkel,
melyek csak arra várnak, hogy a beleharaphassunk.
A természet kincseit érdemes üvegbe is zárni, hogy
az ínycsiklandó dzsemek, lekvárok, zselék visszavarázsolják a nyár édes emlékeit.

A minőség a legjobb recept.

Ebben a receptes füzetben mi is összeválogattunk
egy kis ízelítőt, mellyel meglepheti szeretteit. Próbálja ki a különleges zseléket és dzsemeket!
Jó befőzést kíván Önnek:
Farkas Szilvia
Dr. Oetker Mesterkonyha
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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

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

Az elkészítési idő az előkészítés és főzés ideje nélkül értendő.
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A jó lekvár titka
A Dr. Oetker befőzőszerekben a természetes gyümölcspektin teszi lehetővé, hogy a hosszadalmas főzési
folyamatot 1-3 percre rövidítsük. Ezáltal a gyümölcsök rostjai nem főnek szét, így megőrzik az értékes vitaminokat és a gyümölcsök eredeti ízét.

A gyors és gyümölcsös lekvár titka – Dzsemfixek
A Dr. Oetker Dzsemﬁxek természetes alapanyaga a
gyümölcspektin, mely a hagyományosan órákig tartó
főzési folyamatot 1-3 percre rövidíti.
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 (1250 g gyümölcshöz csupán
350 g cukor szükséges). Egyedülálló tulajdonsága,
hogy édesítőszerek, illetve gyümölcscukor felhasználásával készíthetünk vele alacsonyabb energiatartalmú lekvárokat.

A kényelmes megoldás – Befőzőcukrok
A befőzőcukrok optimális arányban tartalmazzák a befőzéshez szükséges cukrot és a zselésítő anyagot, lecsökkentve ezzel a lekvárfőzés hosszadalmas folyamatát. A Dr. Oetker Befőzőcukor Extra 2:1 és a Dr. Oetker
Befőzőcukor Szuper 3:1 segítségével cukortakarékos, intenzíven gyümölcsös lekvárokat készíthetünk. A
Dr. Oetker Befőzőcukor Fruktózzal és édesítőszerekkel termékkel akár 40%-kal kevesebb kalóriatartalmú,
gyümölcsösen édes lekvárokat készíthetünk. A Dr. Oetker Befőzőcukor Sztíviával termékben a cukor egy
részét a természetes édesítőszerként ismert sztívia növény kivonatával (szteviol glikozidok) helyettesítettük.
A termékben lévő sztívia 150 g cukrot vált ki, így akár 30%-kal csökkenthetjük a befőzött lekvár cukortartalmát.

•

•

•

•

Kimondottan a szilva tulajdonságainak ﬁgyelembevételével fejlesztettük ki a Dr. Oetker Dzsemﬁx
Szilvához terméket, amely kiemeli a szilva eredeti
ízét. 1000 g szilva és 400 g cukor hozzáadásával percek alatt elkészül a ﬁnom, magas gyümölcstartalmú
szilvalekvár.
A Dr. Oetker Sütésálló Dzsemﬁx segítségével
gyorsan, friss vagy fagyasztott gyümölcsből készíthetünk sűrű, sütésálló lekvárt. 600 g eper, sárgabarack
vagy szilva felhasználásával és 200 g cukor
hozzáadásával pillanatok alatt elkészül a sütésálló
lekvár, amely kedvenc buktáink és lekváros süteményeink tölteléke lehet.
A Dr. Oetker Fűszeres Dzsemﬁx segítségével különlegesen kellemes ízű lekvárokat készíthetünk. A
fahéj, szegfűszeg, narancshéj és természetes bourbon vanília ízének páratlan keveréke még ﬁnomabbá
varázsolja a sárgabarack, meggy vagy szilva felhasználásával készülő lekvárokat, dzsemeket.

Finom gyümölcsök egész
évben – Befő� tartósító
A Dr. Oetker Befőtt tartósítóval a siker garantált,
hiszen optimális arányban tartalmazza a ﬁnom befőttek készítéséhez szükséges anyagokat.
Így könnyedén eltehetjük kedvenc gyümölcseinket,
hogy télen is élvezhessük a nyár édes ízét.

•

•
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A Dr. Oetker Dzsemfixek és Befőzőcukrok
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.

Font�!
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.
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Gyerekjáték
a befőzés!

Milyen mennyiséget vásároljunk?
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.

Befőzés lépésről lépésre

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.*

Kedvenc dzsem vagy lekvár receptünk sokféle lehet,
de egy dolog közös mindegyikben: a szeretet, amelylyel saját magunk készítjük azokat. Ilyenkor nem csak a
nyár ízeit zárjuk befőttes üvegbe, hanem „egy darabka
otthon” is kerül a ﬁnom ízek mellé. Alábbi útmutatónkat
követve Ön is könnyen, gyorsan és örömmel készíthet
gyümölcsösen ízletes lekvárokat a család legnagyobb
örömére.

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

Tippek:
1.

Előkészítés

A csavaros tetejű befőttes üvegeket először
alaposan tisztítsuk meg és fertőtlenítsük. A
gyümölcsöket mossuk meg. Amelyik gyümölcsnél szükséges, vegyük ki a magot,
és ha úgy szeretjük, forrázás után húzzuk
le a héját. Az előkészített gyümölcsöt lekvár
készítéséhez teljesen pépesítjük, dzsem
készítéséhez pedig egy részét pépesítjük,
másik részét pedig apróra vágjuk.

2.

Összekeverés

A gyümölcsöt, a kimért cukrot és a dzsemﬁxet (vagy a gyümölcsöt és a befőzőcukrot)
egy főzőedénybe öntjük, és jól elkeverjük.
A lekvár állagának ellenőrzéséhez
•érdemes
egy tányérra egy-két evő-

kanálnyit tenni a még forró lekvárból, majd hagyjuk pár percig hűlni.
Ha szilárdabb állagú lekvárt szeretnénk, keverjünk 5 g Dr. Oetker
Citromsavat a forró lekvárhoz, majd
töltsük azonnal üvegekbe.
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.

•

3.

Főzés

Az elegyet állandó keverés mellett nagy
lángon felforraljuk. Forrás után a lekvárt
vagy dzsemet max. 3 percig zubogva forrni
hagyjuk (folyamatos keverés mellett), majd
levesszük a tűzről. Ha szükséges a habot
eltávolítjuk a tetejéről.
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4.

Üvegekbe töltés

Az előkészített üvegeket azonnal peremig
töltjük, jól lezárjuk, és legalább 5 percre fejre
állítjuk.

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

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

Mangó

1,45

Meggy

1,12

Narancs

1,39

Nektarin

1,09

Őszibarack

1,09

Papaya

1,39

Rebarbara

1,28

Ribizli

1,02

Sárgabarack

1,1

Szilva

1,06

Zöldcitrom

1,3

Tippek:

• 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.

• Soha ne főzzünk be egyszerre nagyobb mennyi-

séget (a csomagoláson található utasítás szerint
maximum dupla adagot készítsünk). A nagyobb
mennyiségnél megnövekszik a főzési idő, kevésbé
jól tudjuk a gyümölcsöket átfőzni, elvesznek a vitaminok, és a dzsem színe és állaga sem lesz megfelelő.
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Hozzávalók:

Hozzávalók:

(kb. 5 db 200 ml-es üveghez)

(kb. 6 db 200 ml-es üveghez)

kb. 10 db rózsaszirom

500 g földieper

500 g földieper

(előkészítve, lemérve)

(előkészítve, lemérve)

500 g piros húsú paprika

1 lime leve

(előkészítve, lemérve)

100 ml Rosé bor

1 tasak Dr. Oetker Befőzőcukor

650 ml szűrt almalé

fruktózzal és édesítőszerekkel

1 tasak Dr. Oetker

vagy Dr. Oetker Befőzőcukor

Dzsemﬁx Szuper 3:1

Sztíviával

Reggeli a rózsakertben
RÓZSASZIRMOS EPERZSELÉ

TIPP:

• A bort
helyettesíthetjük
almalével is.
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1. Előkészítés: A rózsaszirmokat megtisztítjuk, rövid ideig megmossuk, majd hagyjuk lecsepegni. A
földiepret megmossuk, megpucoljuk, pépesítjük, majd 500 g-ot kimérünk. A szirmokat
és az epret egy tálba tesszük. A lime levét, a bort és az almalevet egy főzőedényben
felforraljuk, majd a szirmokra öntjük és elkeverjük. Egy evőkanál segítségével a
szirmokat a folyadékban picit megnyomkodjuk. Az alaplevet hagyjuk kihűlni, majd
lefedve min. 12 órára a hűtőszekrénybe helyezzük.
2. Elkészítés: Az alaplevet egy kis lyukú szűrőn átpasszírozzuk és a levét felfogjuk. A levet a
dzsemﬁx-szel jól elkeverjük. Állandó kevergetés mellett a masszát nagy lángon forrásba hozzuk, majd továbbra is keverve legalább 3 percig zubogva forrni hagyjuk. Ha
szükséges a habot eltávolítjuk a tetejéről, azonnal előkészített üvegekbe töltjük, jól
lezárjuk, majd 5 percre fejjel lefelé állítjuk.

Vörös meglepetés
ÉDES EPRES-PAPRIKAZSELÉ
1. Előkészítés: Az epret megmossuk, megtisztítjuk, és 500 g-ot kimérünk. A
paprikát megmossuk, durva darabokra vágjuk, és 500 g-ot kimérünk.
2. Elkészítés: A földiepret és a paprikát egy főzőedénybe tesszük és összeturmixoljuk. Hozzáadjuk a befőzőcukrot és jól elkeverjük. Állandó
kevergetés mellett a masszát nagy lángon forrásba hozzuk, majd
továbbra is keverve legalább 3 percig zubogva forrni hagyjuk,
végül levesszük a tűzről. Ha szükséges, a habot eltávolítjuk a
tetejéről és azonnal előkészített üvegekbe töltjük, az üveget jól
lezárjuk és 5 percre fejjel lefelé állítjuk.

TIPP:

• Ízlés szerint
a paprika héját
a feldolgozás előtt
eltávolíthatjuk.
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Hozzávalók:

Hozzávalók:

(kb. 6 db 200 ml-es üveghez)

(kb. 6 db 370 ml-es üveghez)

1100 g sárgabarack

900 g piros szárú rebarbara

(előkészítve, lemérve)

(előkészítve, lemérve)

150 ml almalé (szűrt, 100%-os)

kb. 400 g mangó

350 g cukor

(előkészítve, lemérve)

(300 g fruktóz ill. szorbit,

200ml narancslé 100%-os
1 tasak Dr. Oetker Befőzőcukor

vagy 25 ml folyékony édesítőszer)
1 tasak Dr. Oetker

Szuper 3:1

Dzsemﬁx Szuper 3:1

Édes nyári kísértés
TIPP:

• A zselépróbához,
1-2 teáskanálnyi
forró masszát
tegyünk egy
kistányérra és
hagyjuk kihűlni. Ha
szilárdabb állagú
lekvárt szeretnénk,
adjunk a lekvárhoz
kb. 1 teáskanál
Dr. Oetker Citromsavat.
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Karibi látogató
REBARBARÁS- MANGÓ DZSEM

ARANYLÓ SÁRGABARACK DZSEM
1. Előkészítés: A sárgabarackot megmossuk, a magházat eltávolítjuk, Kimérünk 1100 gramm sárgabarackot, illetve 150 ml almalevet.
2. Elkészítés: A gyümölcs kb. felét pépesítjük, majd az egészet egy főzőedénybe öntjük, a kimért almalevet, cukrot és a dzsemﬁxet hozzáadjuk. Az elegyet állandó keverés mellett nagy
lángon felforraljuk, majd további keverés mellett 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.

1. Előkészítés: A rebarbarát megmossuk, megpucoljuk, 1 cm–es darabokra
vágjuk, majd 900 g-ot kimérünk, felét pépesítjük. A mangó húsát a
magról levágjuk, kis darabokra kockázzuk, és 400 g-ot kimérünk.
A 200 ml narancslevet is kimérjük.
2. Elkészítés: A gyümölcsöket egy főzőedénybe tesszük, hozzáadjuk a
befőzőcukrot és jól elkeverjük. Állandó kevergetés mellett a
masszát nagy lángon forrásba hozzuk, majd továbbra is keverve
legalább 3 percig zubogva forrni hagyjuk. Ha szükséges a habot
eltávolítjuk a tetejéről, azonnal előkészített üvegekbe töltjük, jól
lezárjuk, majd 5 percre fejjel lefelé állítjuk.

TIPP:

• A dzsemet
különlegessé tehetjük 15 g ﬁnomra
vágott gyömbér
hozzáadásával.
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Hozzávalók:

Hozzávalók:

(kb. 6 db 200 ml-es üveghez)

(kb. 5 db 200 ml-es üveghez)

300 g málna

1000 g szilva

(előkészítve, lemérve)

(előkészítve, lemérve)

200 g fekete áfonya

2 db narancs

(előkészítve, lemérve)

150 ml vörösbor
1 tasak Dr. Oetker

200 g szeder

Dzsemﬁx Szilvához

(előkészítve, lemérve)
200 g piros ribizli

400 g cukor

(előkészítve, lemérve)

1 fahéjrúd

300 g földieper

vagy 1 mokkáskanál őrölt fahéj
1 tasak Dr.Oetker Finesse

(előkészítve, lemérve)
2 tasak Dr. Oetker Finesse Bourbon

Reszelt Narancshéj

vanília aroma
1 tasak Dr. Oetker Dzsemﬁx
Extra 2:1
500 g cukor

Erdei séta
és gyümölcsvadászat
BOGYÓS GYÜMÖLCSLEKVÁR

TIPP:

• A lekvárt
gyorsfagyasztott
gyümölcsből is
elkészíthetjük.
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1. Előkészítés: A gyümölcsöket a száruktól megtisztítjuk, megmossuk apróra vágjuk illetve egy
részét pépesítjük.
2. Elkészítés: A gyümölcsöket egy főzőedénybe tesszük, hozzáadjuk a két tasak Bourbon vaníliát, a dzsemﬁxet és a kimért cukrot és jól elkeverjük. Állandó kevergetés mellett a
masszát nagy lángon forrásba hozzuk, majd továbbra is keverve legalább 3 percig zubogva forrni hagyjuk. Ha szükséges a habot eltávolítjuk a tetejéről, azonnal
előkészített üvegekbe töltjük, jól lezárjuk, majd 5 percre fejjel lefelé állítjuk.

Édes üdvözlet a
hűvösebb napokra
TÉLI SZILVADZSEM
1. Előkészítés: A szilvát megmossuk, a magot eltávolítjuk, durva darabokra
vágjuk, majd 1000 g-ot kimérünk. A narancsot forró vízzel megmossuk, majd a levét kifacsarjuk. A 150 ml vörösbort és a 400 g
cukrot kimérjük.
2. Elkészítés: A szilvát, a bort, a narancslevet és a Finessét főzőedénybe
tesszük, kb. a gyümölcs felét pépesítjük, majd hozzáadjuk a
dzsemﬁxet, a kimért cukrot és a fahéjrudat vagy őrölt fahéjat.
Állandó kevergetés mellett a masszát nagy lángon forrásba hozzuk, majd továbbra is keverve legalább 3 percig zubogva forrni
hagyjuk. Ha szükséges a habot eltávolítjuk a tetejéről, azonnal
előkészített üvegekbe töltjük, jól lezárjuk, majd 5 percre fejjel
lefelé állítjuk.

TIPP:

• Kiválóan alkalmas
császármorzsához,
vanília pudinghoz,
vanília szószhoz
vagy fagylalthoz is.
• Vörösbor helyett
szőlőlével is
elkészíthető.
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Gyümölcs Kisok�
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 lekvárt vagy dzsemet. A lefagyasztott gyümölcsből felolvasztás és
lecsepegtetés után mérjük ki a receptben megadott mennyiséget.

Gyümölcs naptár
JAN. FEB. MÁR. ÁPR. MÁJ. JÚN. JÚL. AUG. SZEP. OKT. NOV. DEC.

Eper
Cseresznye
Meggy

EPER

Sose folyóvíz alatt mossuk meg a
törékeny gyümölcsöt. Az erős vízsugár roncsolhatja az érzékeny
szemeket, így veszíthet aromájából,
levéből. Az eper magas fehérje
tartalmú gyümölcs, ezért főzéskor
természetes hab keletkezik a lekvár
tetején. Mielőtt a kész lekvárt a
befőttes üvegekbe töltenénk,
távolítsuk el a habot
a tetejéről.

RIBIZLI

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

ÁFONYA

A vadon termett és nemesített áfonya
egyaránt alkalmas a befőzésre, de
nagyon sérülékeny, szüretelést követően azonnal javasolt felhasználni.
Kevésbé lédús, ezért a gyümölcs
egy részét érdemes összeturmixolni
lekvárfőzéskor. Az áfonya alacsony
savtartalmú gyümölcs,
tökéletesítsük alma vagy
málna hozzáadásával lekvárunkat.

MEGGY

Tökéletesen érett gyümölcsöt használjuk befőzéshez. A lekvár optimális állagának eléréséhez turmixoljuk
össze a kimért gyümölcs felét.
A meggynek különleges
zamatot kölcsönöz, ha
erdei gyümölcsökkel
vagy őszibarackkal
házasítjuk.

SÁRGABARACK

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

SZILVA

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

MÁLNA ÉS SZEDER

Mindkét gyümölcs rendkívül érzékeny a megnyomódásra és könynyen penészedik, ezért szüretelést
követően azonnal javasolt felhasználni. Ne mossuk meg, csupán
gondosan válogassuk át a törékeny
szemeket, így nem veszíthetnek
aromájukból, levükből. A málna jól
kombinálható bogyós gyümölcsökkel, sárgabarackkal, nektarinnal
vagy őszibarackkal.

NEKTARIN ÉS ŐSZIBARACK

A nektarin és őszibarack héja
barnás árnyalatot kölcsönöz a dzsemeknek. Ezért érdemes a gyümölcsöket meghámozni felhasználást
megelőzően. Az őszibarackot könynyebb meghámozni, ha leforrázzuk.
Őszibarack befőzésekor mindig
dupla mennyiségű Dr. Oetker
Dzsemﬁxet használjunk.

Málna
Egres
Ribizli
Sárgabarack
Nektarin
Őszibarack
Feketeszeder
Alma
Ringló
Csipkebogyó

ALMA

Különböző fajtái között a mézédes
és 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.

Áfonya
Körte
Szilva
Füge
Szőlő
Bodza

KÖRTE

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.

BODZA

A bodza virágzatát szörp készítéséhez használhatjuk, amellyel tovább
ízesíthetünk italokat, krémeket, töltelékeket. A bodzabogyóból lekvárt készíthetünk. A bodzavirág és a bodzabogyó szedésénél mindig ﬁgyeljünk
arra, hogy csak autómentes
környezetben lévő
bokrok terméseit
szedjük le.

Birsalma és -körte
Narancs
Ananász
Banán
Kivi
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