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A Duciforradalom „Snack Mennyország” e-könyv szerzői jogi műnek minősül. A könyv
használatával az alábbi feltételeket és nyilatkozatokat elfogadod. Tilos a könyvben
lévő tartalmak vagy azok bármely részletének másolása, többszörösítése, újra
nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, feldolgozása és
értékesítése a Szolgáltató előzetes, írásos hozzájárulása nélkül. A könyvből bármilyen
anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra és könyvre
való hivatkozással lehet.  A szerző fenntartja minden jogát szellemi tulajdonának
valamennyi elemére. A könyvben található tartalmak a Szerzői jogról szóló 1999. évi
LXXVI. számú törvény (továbbiakban: Szjt.) alapján szerzői jogi védelem alá esnek,
mely törvényben foglalt szabályok megsértése esetén a felhasználót az Szjt. 94.
§-94/D. §-ai szerint polgári jogi felelősség terheli. A könyv Tulajdonosa igyekszik a
lehető legpontosabb információkat szolgáltatni. Az információk esetleges
félreértéséből, vagy a helytelen következtetések levonásából eredő esetleges károkért
a Tulajdonos nem vállalja a felelősséget. 

 
 
 



rumos diós verzióban is fantasztikus az ízvilág, ehhez a              rumos diós
ízű   kollagén por igazi ízbomba
kókuszreszelék nélkül is nagyon jól működik

A zabpehelyből és a mandulából robotgép segítségével lisztet készítünk, majd
ehhez hozzáadjuk a banánt, a datolyát és a               kókusz kocka kollagén latte
port. Jól összekeverjük és omlós masszát készítünk. Szükség szerint óvatosan
adagoljuk vizet, de ne legyen híg a tészta. Dió nagyságú golyókat alakítunk ki. A
golyókat kókuszreszelékben forgatjuk meg. 

Variációk: 

FITT SENORITA GOLYÓK | 6 adag  | 150 kcal/adag
100 g mandula
20 g zabpehely
60 g banán
50 g datolya
12 g               kókusz kocka ízű kollagén por
10 g kókuszreszelék és reszelt citrom héja a hempergetéshez
szükség szerint víz
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https://gymbeam.hu/mandula-raw.html


Keverjük össze a lisztet és a sütőport, majd keverjük el benne a kókuszzsírt. A
tejben futtassuk fel az élesztőt, és adjuk hozzá a lisztet, a tojást, kollagént. A
tésztából készítsünk három golyót, az elsőt nyújtsuk akkorára, mint a tepsi,
tegyük bele, és kenjük meg a baracklekvárral, majd szórjuk meg a morzsolt dióval.
Ezután tegyük rá a második, kinyújtott tésztalapot, és ezt is kenjük meg lekvárral,
majd szórjuk meg dióval. A harmadikkal fedjük be az egészet, majd egy órát
pihentessük. Ezután előmelegített sütőben süssük készre körülbelül fél óra alatt.
Közben olvasszuk meg a csokit, és vonjuk be vele a kész sütemény tetejét, majd
pedig hagyjuk megkeményedni és kihűlni.

RUMOS DIÓS ZSERBOSITA  | 8 szelet | 150 kcal/adag
85 g zabliszt
50 g kókuszzsír
40 g darált dió
24 g rumos diós              kollagén por
1 db tojás
50 ml zabtej (vagy tetszés szerinti növényi tej)
1 dkg élesztő
1/2 tábla, legalább 70%-os étcsoki vagy cukormentes csokoládé
csipetnyi sütőpor
cukormentes (diétás) baracklekvár
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Az olajat olvasszuk fel (ne legyen forró, de fontos a folyékony állapot). Az összes
hozzávalót dobjuk bele egy aprító- vagy turmixgépbe. Alacsony fokozaton
keverjük őket, amíg sűrű, ragacsos massza lesz belőlük. Ha a tészta nem áll össze
teljesen, folyamatosan, óvatosan adagoljunk hozzá vizet és ellenőrizzük a
formálhatóságot. Formázzunk golyókat a tésztából, díszítsük olvasztott
étcsokival, és hagyjuk állni pár óráig. A kókuszreszelék kerülhet a tésztába vagy
be is boríthatjuk a golyókat velük.

HÓLABDAGOLYÓK | 10 adag | 150 kcal/adag
1 teás bögre kókuszreszelék
6 evőkanál kókuszolaj
36 g kókusz kocka ízű               kollagén por
2 teáskanál vanília aroma (elhagyható)
csipetnyi só
100 g olvasztott étcsoki
szükség szerint kevés víz
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Minden hozzávalót összegyúrunk, majd golyókat formálunk belőle. Amennyiben
nem formálható eléggé, óvatosan adagoljunk vizet. Napokig eláll tároló
dobozban.

RUMCISITA| 4 adag | 150 kcal/adag
70 g zabpehely
24 g chiamag
24 g  datolya szirup vagy méz
100 ml kókusztej
12 g kókuszreszelék
12 g darált dió
24 g rumos diós              kollagén por
szükség szerint víz
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Mérjük ki a száraz hozzávalókat egy tálba, keverjük össze. Elegyítsük a keveréket
annyi vízzel, hogy gyurma állagot kapjunk (kezdjük 50 ml-rel, növeljük, ha nem
elég formázható). Készítsünk kb. ujjnyi átmérőjű golyókat. Forgassuk fahéjba
vagy kakaóporba.

DIÓS BONBOSITA | 8 adag | 150 kcal/adag
150 g darált dió (más olajos mag is megfelel)
48 g              rumos dió kollagén por
50-150 ml víz
forgatáshoz: őrölt fahéj vagy kakaópor
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Összegyúrunk mindent jó alaposan (a parmezán fele is kerüljön a tésztába), majd
kinyújtjuk a tésztát. Közel azonos formákra vágjuk a masszát. A tetejét kenjük át
tojássárgájával, majd sajttal szórjuk meg. 180 fokon 15-20 perc alatt készre
sütjük.

IR-es, pajzsmirigybeteg fogyni vágyók számára a tejfölt (tehéntejterméket) nem
javaslom, ezért számukra a növényi tejföl ideális a receptben.

PARMESITA RÚD| 12 adag | 150 kcal/adag
200 g zabliszt
3 evőkanál dr. Oetker vegán tejföl vagy tejföl
100 g reszelt parmezán (a fele a tésztába fog kerülni)
50 g kókuszzsír
12 g zöldséges               kollagén fűszersó
1 tojássárgája a kenéshez
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rumos diós verzióban is fantasztikus az ízvilág, ehhez a              rumos diós
ízű kollagén por igazi ízbomba
mákos-guba ízvilággal is kipróbálhatjuk, ahol a vanília sodó igazi
mákdarabokat rejt a               mákos-guba ízű kollagén porban

A keksz hozzávalóit alaposan összedolgozzuk, majd korongokat formázunk, amit
sütőpapírral bélelt tepsibe helyezünk. Előmelegített sütőben 15-20 percig sütjük.

Variációk: 

COCOSITA ZABKEKSZ | 8 adag | 150 kcal/adag
50 g kókuszzsír
70 g zabliszt 
35 g kókuszreszelék
24 g               kókusz kocka ízű kollagén por
1 db reszelt citrom héj
1 evőkanál víz, szükség szerint növelhető az adagja
1 db tojás
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spenót hozzáadásával pikáns pogácsát készíthetünk (ehhez 50 g spenótot
adjunk a tésztához)

A tészta hozzávalóit összedolgozzuk, hogy egynemű tésztát kapjunk. A
masszából kisebb golyókat formálunk és sütőpapírra tesszük azokat. Tenyérrel
kicsit laposra nyomjuk a golyókat. A pogácsák tetejét szezámmaggal  megszórjuk.
180 fokra előmelegített sütőben kb. 20 perc alatt szép aranybarnára sütjük. 

Variációk: 

POGISITA | 6 adag | 150 kcal/adag
100 g juhtúró 
60 g zabliszt
1 db tojás
60 g reszelt parmezán
12 g               zöldséges kollagén fűszersó
5-8 g fekete vagy fehér szezámmag
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            rumos diós ízű vagy kókusz kocka ízű kollagén porral is tökéletes tálat
készíthetünk.

A granola alapja tetszőlegesen választott magokból áll: mandula, dió, makadámia
dió, fenyő mag, tökmag, mogyoró,  vagy ezek keveréke, stb. Ebből kedvünk
szerint összeválogathatunk egy egyveleget. Tipp: sütőben 5-10 perc alatt pirítsuk
meg a magvakat, így zamatosabb lesz a tálunk. 
A granola pohárban rétegezzük az alapanyagokat, miután a növényi tejjel
alaposan elkevertük a kollagén peptidet.

Variációk: 

GRANESITA | 4 adag | 150 kcal/adag
250 ml növényi tej vagy 150 ml natúr joghurt
30 g házi granola
2 db banán 
24 g               mákos guba ízű kollagén latte
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            rumos diós ízű vagy               kókusz kocka ízű kollagén porral is
tökéletes tálat készíthetünk.

 A chia pohárban rétegezzük az alapanyagokat, miután a növényi tejjel alaposan
elkevertük a kollagén peptidet és a chia magot. Banánt karikázunk a tetejére

Variációk: 

BANACHIA | 2 adag | 150 kcal/adag
250 ml növényi tej vagy 150 ml natúr joghurt
1 db banán 
12 g               mákos guba ízű kollagén latte
15 g chia mag
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spenót helyett paprikát, paradicsomot, gombát, cukkinit is használhatunk

Az összetevőket keverjük krémesre aprítógépben vagy botmixerrel. A masszát
öntsük gofrisütőbe vagy szilikonos muffinformákba, készítsünk belőle
incsíklandóan fűszeres sós finomságot. Tökéletes kenyérhelyettesítő és
mártogatós például tonhalkrémekhez, zöldségkrémekhez.

Variációk:

FŰSZERES PANCASITA| 2 adag | 150 kcal/adag
1 db tojás
12 g               kollagén fűszersó
100 ml víz
1/2 ek olívaolaj vagy kókuszzsír
100 g spenót
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mákos-guba, rumos dió, kókusz kocka kollagénnel is tökéletes

Az összetevőket keverjük krémesre aprítógépben vagy botmixerrel. A masszát
öntsük gofrisütőbe vagy szilikonos muffinformákba, készítsünk belőle
incsíklandóan édes gofrit.

Variációk:

ÉDES GOFRISITA| 2 adag | 150 kcal/adag
1 db tojás
12 g               édes ízű kollagén
50 ml víz
1/2 ek olívaolaj vagy kókuszzsír
1 db banán
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Az összetevőket keverjük krémesre aprítógépben vagy botmixerrel. Szilikonos
muffin formába kanalazzuk bele a masszát. Kb 25 perc alatt süssük készre 180
fokon.

BANANA MUFFISITA | 4 adag | 150 kcal/adag
60 g zabliszt
1 db tojás
1 db banán
24 g              kollagénpor (mákos-guba, rumos-dió, kókusz kocka is
kiválóan passzol)
1  ek kókuszolaj
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INSTRUKCIÓK
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A snackek               kollagén porai bármilyen ízvilágban variálhatók.
Inzulinrezisztencia, PCOS, pajzsmirigy problémák, emésztőrendszeri
gondok mellett a tejsavó protein nem javallott (általam tanított
étrendtervezési protokoll szerint), ezért ezen anyagcsere eltérések
esetén tehéntejmentes protein források választandók: hidrolizált
kollagén protein, növényi proteinek (amelyekben nincs szója).
A snackek adagolása minden receptben szerepel, 1 adag 150 kalóriának
felel meg.
A Senorita programban minden snack kalóriaértéke 150 kalória, a
program szerinti napi menübe 2 db snack épül be. Amennyiben követed
a program étrendjét, bármelyik snackből 2 adagot választhatsz a teljes
napi étkezésed mellé.
A receptekben ajánlott            kollagén proteinek mindegyike
cukormentes, koffeinmentes, szójamentes, gluténmentes, tejmentes,
tartósítószermentes, aszpartam mentes.
A                kollagén porok 185 fokig hevíthetők.
Az édes ízű              kollagén porok shake formában, smoothie-ként,
süteményekben, levesekben használhatók.
A              kollagén fűszersók mártások, raguk, pácok, főzelékek,
levesek, rakott ételek, mártogatósok, sós finomságok ízesítésére
használhatók. Egyedülálló, forradalmian új kollagénforrások, amelyek
csak a Duciforradalomban érhetők el.
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Bolognai

Ír kávé

Banán split

Hamarosan...


