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Sziasztok Challenge Család!

El sem hiszem, hogy nemsokára fél éve koptatjuk együ� a kilókat. 
Elképesztő élmény ennyi nagyszerű ember mentorának, segítőjének lenni a 
sikeres életmódváltásban! 

De ennél a Challenge sokkal többről szól már, és ezt � is tudjátok. Ez egy 
valódi lelki közösség, egy valódi család, ahol együ� sírunk, együ� nevetünk. 
Együ� ünnepeljük a másik sikerét, és együ� nyújtunk segítő kezet annak, aki 
elgyengül. A Challenge túlmutat a sok ezer sikeres látványos fogyáson, 
nemcsak a tes�el, hanem a lélekkel is foglalkozunk. 

Egyszer megkérdeztem Tőletek, írjátok meg, mit jelent nektek a 
Challenge. Mindannyian lelki dolgokat írtatok, olyan biztonságot, 
feltöltődést, valódi törődést, amit máshol nem találtatok meg! Elképesztő 
hálát és büszkeséget érzek irántatok. Hálát, hogy bíztatok bennem, hi�etek 
bennem az út elején, amikor csak az ado� szavam volt, hogy a Challenge lesz 
a sikeres fogyásotok kulcsa, és büszkeséget, mert nap mint nap olyan 
átalakulásokkal ajándékoztok meg, amiről álmodni sem mertem volna. 
Megyünk tovább, mert most már Ti vagytok a második családom, és soha 
nem engedem el a kezeteket. Mindig vigyázni fogok Rátok!!

Békés, áldo� ünnepeket, Challenge Család!

Köszönet a karácsonyi menük összeállításáért Kocsis Alexandrának.



CHALLENGE TERMÉKEK

A Challenge étrendben �zórai és vacsora 
kiváltására szolgáló, csokoládé ízű, 
magas prémium fehérjetartalmú 
étrend-kiegészítő italpor, 
mely ak�v összetevőkkel, 
ásványi anyagokkal, 
C-vitaminnal, enzimekkel 
és édesítőszerrel támogatja a fogyást.

A diéta esetleges egészségügyi kockázatairól tájékozódjon háziorvosánál. A túlzásba vi� fogyókúra káros hatással lehet a 
szervezetre. A diétát 18 éven felülieknek ajánljuk! Nem ajánlo� várandós nőknek, illetve olyanoknak, akiknek étkezési 
zavaruk van/volt, vagy a BMI értékük 21 ala�, vagy most gyógyulnak fel műtétből, vagy rossz az általános egészségi 
állapotuk. Diéta megkezdése elő� ajánlo� szakorvos véleményét kérni arra vonatkozóan, hogy az étrend bármely eleme 
ellenjavallo�-e. A fogyókúra sikerességéért és az egészségre gyakorolt hatásaiért a karácsonyi menük összeállítójának 
mindennemű felelőssége kizárt. A fogyás sikerét számtalan tényező befolyásolhatja, így erre a társaság garanciát nem tud 
vállalni. A karácsonyi menüket olyanok használhatják, akik nem rendelkeznek semmiféle érzékenységgel, intoleranciával. 
Inzulinrezisztencia, cukor- és pajzsmirigybetegség, illetve egyéb betegségek esetén keressen fel diete�kust, és tőle kérjen 
személyre szabo� étrendet. 

A Challenge étrendben �zórai és vacsora 
kiváltására szolgáló, eper ízű, 

magas prémium fehérjetartalmú 
étrend-kiegészítő italpor, 
mely ak�v összetevőkkel, 

ásványi anyagokkal, 
C-vitaminnal, enzimekkel 

és édesítőszerrel támogatja a fogyást.

A Challenge étrendben �zórai és vacsora 
kiváltására szolgáló, tejkaramell ízű, 
magas prémium fehérjetartalmú 
étrend-kiegészítő italpor, 
mely ak�v összetevőkkel, 
ásványi anyagokkal, 
C-vitaminnal, enzimekkel 
és édesítőszerrel támogatja a fogyást.

A Challenge étrendben �zórai és vacsora 
kiváltására szolgáló, mézeskalács ízű, 

magas prémium fehérjetartalmú 
étrend-kiegészítő italpor, 
mely ak�v összetevőkkel, 

ásványi anyagokkal, 
C-vitaminnal, enzimekkel 

és édesítőszerrel támogatja a fogyást.



Az étrend-kiegészítő nem helye�esí� a vegyes étrendet és az egészséges életmódot! Gyermekek elől elzárva tartandó! 
A terméken megjelölt ajánlo� napi mennyiséget ne lépje túl! Az étrend-kiegészítőkben található allergének listáját lásd a termékek csomagolásán.

Ha nem shaker-ben készíted a Challenge Drink-et, 
egy pohárban, villával tudod a leggyorsabban 
csomómentesre keverni az italodat.

CHALLENGE

TIPP 

A Challenge termékeket a www.mankershop.hu webshopban tudod megrendelni.

Étrend-kiegészítő kapszula 
a falási rohamok ellen.

Magas növényi ros�artalmával 
és bőséges víz fogyasztásával

biztosítja a teltségérzetet.
Ak�v növényi összetevői
támogatják a hatékony 

anyagcserét és a fogyást.

Szénhidrát- és zsírfelszívódás 
csökkentő hatásának köszönhetően
klasszikus étkezések mellé ajánlo� 

étrend-kiegészítő kapszula. 
Tengeri barnamoszat,

szőlőmag, fehér vesebab, 
kitozán és feketebors

kivonatokkal.

Mul�vitamin étrend-
kiegészítő kapszula 
ásványi anyagokkal, 
ak�v összetevőkkel

és növényi kivonatokkal.

A bőr szépségéért, feszességéért...
Görögdinnye ízű, 

hidrolizált kollagén tartalmú 
italpor, hozzáado� vitaminokkal, 
hialuronsavval, koenzim Q10-zel

és édesítőszerrel.

A bőr szépségéért, feszességéért...
Citromos jegestea ízű, 

hidrolizált kollagén tartalmú 
italpor, hozzáado� vitaminokkal, 
hialuronsavval, koenzim Q10-zel

és édesítőszerrel.

A bőr szépségéért, feszességéért...
Málna-hibiszkusz ízű, 

hidrolizált kollagén tartalmú 
italpor, hozzáado� vitaminokkal, 
hialuronsavval, koenzim Q10-zel

és édesítőszerrel.



Karácsonyi menüsor I.



Leves
Házi tyúkhúsleves

Hozzávalók (4 adaghoz):
-1 kg tyúkhús  

-3 db sárgarépa  
-3 db fehérrépa
-fél fej karalábé 

-1 db zeller
-1 fej vöröshagyma

-1 csokor petrezselyem
-só

-bors 
-víz

-teljes kiőrlésű vagy szénhidrát csökkente� tészta (elhagyható)

Elkészítése:
Tisz�tsd meg a húsokat és hámozd meg a zöldségeket. 

Tedd egy nagy lábasba a húsokat és a hagymát, 
majd engedd fel annyi vízzel, ami ellepi. 

A keletkező habot vedd le egy szűrő segítségével.
A zöldségeket darabold fel, és ha már elforrta a habot a leves, 

akkor add hozzá a zöldségeket és a petrezselymet is, 
majd sózd és borsozd. Lassú tűzön főzd 1,5 órán keresztül. 
Amint elkészült a leves, vedd ki a zöldségeket és a húsokat, 

a levet pedig szűrd le. 
Ha szeretnéd fogyaszthatod szénhidrátcsökkente� 

vagy teljes kiőrlésű tésztával is, amit enyhén sós vízben 
vagy a húsleveslében is kifőzhetsz.

Víz: Tudom, hogy sokaknak nehezükre esik vizet inni, mert 
nincs íze. Ha te is közéjük tartozol, akkor próbáld meg friss 
citrusfélékkel, gyümölcsökkel, zöldfűszerekkel ízesíteni. 
Íme a kedvenc ízkombinációim: 1. citrus, uborka és menta 
2. grapefruit és rozmaring 3. áfonya, citrom és bazsalikom
Légy krea�v, kísérletezz!

TIPP 

CHALLENGE



Fõétel
Tojással töltött csirkecomb édesburgonyával

Elkészítése:
A tojásokat főzd keményre, majd krumplinyomóval törd pépes állagúra. 
Adj hozzá még egy nyers tojást, sózd, borsozd. Keverd össze a masszát, 

majd töltsd be a combok bőre alá. 
A csirkecombokat fűszerezd, helyezd tepsibe, takard le alufóliával, 

és előmelegíte� sütőben 180 fokon süsd 60-90 percig. 
Verj fel egy tojást, keverd bele a parmezán sajtot, és öntsd fel 

mandulatejjel annyira, hogy még sűrű maradjon. Ha átsült a hús, vedd ki a 
sütőből és kend be a parmezános-tojásos mártással. Tedd vissza a sütőbe 

fólia nélkül és pirítsd le. 
Az édesburgonyát pucold meg, kockázd fel, majd tedd fel sós vízben főni. 

Amikor már puhább, de még nem fő� meg teljesen, szűrd le és 
serpenyőben pirítsd addig, amíg teljesen puha nem lesz, 

a végén pedig fűszerezd.

Hozzávalók a töltö� 
csirkecombhoz (4 adaghoz):

-4 db csirkecomb
-kakukkfű

-4-5 db tojás
-reszelt parmezán sajt

-mandulatej
-só

-bors

Hozzávalók az édesburgonyához:
- 450 g édesburgonya

-só
-bors

-fokhagymakrém
-kakukkfű

-rozmaring
-szerecsendió

Édesburgonya: Az édesburgonyában lévő szénhidrátok 
másképp szívódnak fel, mint a hagyományos burgonyában 
lévők. Olyan tápanyagok kombinációja találhatóak meg benne, 
melyek ellensúlyozzák a szénhidrátok gyors felszívódását. 
Ennek hála nem okoz hirtelen vércukorszint 
növekedést és zuhanást.

TIPP 

CHALLENGE



Desszert
Teljes kiörlésû kókuszgolyó

Hozzávalók:
-500 g teljes kiőrlésű keksz

-1,5 evőkanál holland kakaópor
-1 evőkanál Challenge Drink (csokis) 

-20 g eritrit
-100 g kókuszolaj

-rumaroma
-kókuszreszelék

Elkészítése:

A kekszet daráld le, majd add hozzá a kakaóport, 
a Challenge Drinket és az édesítőt.

A kókuszolajat olvaszd meg, öntsd rá a száraz hozzávalókra 
és add hozzá a rumaromát.

Formázz egyforma golyókat és forgasd kókuszreszelékbe.

Mandula: Egy igazi egészséges nassolnivaló. Anitoxidáns  
hatásának köszönhetően jót tesz a szívnek és �sz�tja az 
artériákat. A mandula tartalmazza a legtöbb tápanyagot – 
rostban, magnéziumban, fehérjében, káliumban,  rézben 
és E-vitaminban is rendkívül gazdag.TIPP 

CHALLENGE



Karácsonyi menüsor II.



Elõétel
Tojáskrém

Hozzávalók (2 adaghoz):
-1-2 db teljes kiőrlésű bage�

-3 db tojás
-1 kiskanál mustár

-1 kiskanál light majonéz
-2 evőkanál natúr joghurt

-só
-bors

-zöldfűszer (pl.: metélőhagyma)

Elkészítése:
A tojásokat főzd keményre, majd pucold meg, és tedd bele őket egy tálba. 

Villával jó alaposan törd össze, add hozzá a light majonézt, 
a natúr joghurtot, a mustárt, és ízesítsd ízlés szerint sóval, borssal, 

és valamilyen zöldfűszerrel, majd keverd össze. Fogyasztás elő� érdemes 
még egy órára a hűtőszekrénybe betenni, hogy az ízek összeérjenek.

Szeleteld fel ujjnyi karikákra a bage�et és kend meg tojáskrémmel.

Ha vacsorára fogyasztanád a tojáskrémet, akkor még 
diétásabbá teheted, ha a bage� helye� zöldségbe töltöd 
a krémet (pl.: paradicsom vagy pritaminpaprika).

TIPP 

CHALLENGE



Fõétel
Fûszeres pisztráng sütõben sütve

Hozzávalók (2 adaghoz):
-500 g pisztráng (�sz�tva)

-3 evőkanál olívaolaj
-2-3 fej vöröshagyma 

-fokhagyma (ízlés szerint)
-száríto� petrezselyem

-só
-bors

-pirospaprika
-1 db citrom szeletelve

Elkészítése:

A pisztrángot mosd meg, irdald be, majd fűszerezd. 
2-3 órára tedd be a hűtőbe pácolódni. 

Egy tepsibe fektesssütőpapírt és kend meg egy kevés olívaolajjal. 
A hal beirdalt részeibe tegyél fél-fél karika citromot és szórd rá 

a felkarikázo� fokhagymát. Önts alá fél dl vizet, majd takard le a tepsit 
alufóliával. Süsd 30 percig előmelegíte� sütőben 180 fokon, 

majd vedd le a fóliát és kb. 10 perc ala� süsd pirosra. 
Köretként salátát vagy tepsis zöldséget tálalj hozzá.

Hal: A legtöbb hal B12-vitaminban gazdag, valamint 
a pajzsmirigyműködéshez szükséges jódban is, 
de megtalálható még bennük a B3, B6, D és F vitamin is.

TIPP 

CHALLENGE



Desszert
Zabsüti

Hozzávalók:

-2 db banán
-1 bögre apró szemű zabpehely

-0,5 dl cukormentes mandulatej vagy víz
-1 evőkanál cukrozatlan kakaópor 

-3 evőkanál Challenge Drink 
(ízlés szerint bármelyik ízű italporral)

- darált dió vagy bogyós gyümölcs

Elkészítése:

A 2 banánt villával törd össze, 
majd add hozzá a többi hozzávalót és keverd össze. 
Sütőpapírral bélelt tepsire kanalazz keksz formákat 
és 180 fokos előmelegíte� sütőben süsd 20 percig.

TIPP 

CHALLENGE

Mandulatej: A növényi tejek közül is válaszd azt a változatot, 
amely nem tartalmaz hozzáado� cukrot. A mandulatej 
ros�artalmának köszönhetően jótékony hatást gyakorol 
az anyagcserére. E- és B-vitaminban gazdag.



Karácsonyi menüsor III.



Leves
Halászlé

Hozzávalók (4 adaghoz):
-1 fej vöröshagyma

-2 db hámozo� paradicsom
-1 csomó petrezselyem
-1-2 gerezd fokhagyma

-1 db babérlevél
-300 g fehérhal-filé kicsontozva

-só
-bors

-olívaolaj
-citrom

Elkészítése:

Tedd a fazékba az apróra vágo� hagymát, paradicsomot, petrezselymet, 
fokhagymát, babérlevelet. Önts rá 1 liter vizet és adj hozzá egy csipet sót. 

Miután felforrt, adj hozzá 50 ml olívaolajat. 
Főzd körülbelül 10 percig közepes lángon, amíg a hagyma megpuhul. 

Tedd bele a halat, és főzd puhára (kb. 5-10 perc)

A halászlé a magyar konyha egyik nagy hagyományú étele, mely 
alapvetően egészséges -hiszen a halnak rengeteg jótékony 
egészségügyi hatása van-, de még egészségesebbé 
és fi�ebbé teheted, ha elhagyod a tetején lévő zsírréteget 
és tészta nélkül készíted. (Az erede� halászlé recept ugyanis 
diétába nehezen beilleszthető.) Halból soványabb (fehérhúsú hal), 
kevésbé zsírosat válassz.

TIPP 

CHALLENGE



Fõétel
Sajttal-sonkával göngyölt csirkemell

gombamártással és kuszkusszal
Hozzávalók a göngyölt húshoz (4 adaghoz):

-500 g csirkemell vagy pulykamell
-5 szelet jó minőségű csirke vagy pulykamellsonka

-5 szelet light trappista sajt
-só

-bors
-kakukkfű

-majoranna

Elkészítése:
A csirke vagy pulykamellet vágd vékony szeletekre és fűszerezd. Egy-egy 

szelet sonkát és sajtot vágj félbe és helyezd a húsra, majd tekerd fel. 
Fogpiszkálóval tűzd össze, és hőálló edényben előmelegíte� sütőben 

180 fokon 25-30 perc ala� süsd készre.

A gombákat mosd meg és vágd apróra. Egy serpenyőben kevés olívaolajon 
süsd meg, fűszerezd, majd öntsd fel a rizs főzőtejszínnel.

A kuszkuszhoz forrald fel a 200 ml vizet, öntsd rá a kuszkuszra, majd keverd 
hozzá a fűszereket. Letakarva pihentesd 5-10 percig.

Hozzávalók a gombamártáshoz:
-150-200 g csiperkegomba

-150 ml rizs főzőtejszín
-só

-bors
-1 teáskanál olívaolaj

Hozzávalók a kuszkuszhoz:
-150 g kuszkusz

-200 ml víz
-só

-száríto� petrezselyem

TIPP 

CHALLENGE

Csirkemell: A csirkemell kiváló forrása a fehérjének, valamint 
a szelénnek is, aminek gyulladásgátló hatása van. A benne 
levő B3-vitamin a koleszterinszintet segít kordában tartani, 
míg B6-vitaminja az idegrendszer és az immunrendszer 
működését segí�.



Desszert
Linzer

Hozzávalók:
-100 g teljes kiőrlésű tönkölyliszt

-40 g teljes kiőrlésű búzaliszt
-85 g kókuszolaj

-40 g eritrit
-1 tojássárgája

-1 teáskanál sütőpor
-vaníliaaroma

-cukormentes baracklekvár
-poríto� eritrit

Elkészítése:

Keverd össze először a száraz hozzávalókat, 
majd add hozzá a folyékonyakat is.

Dolgozd össze a tésztát, majd 1 órára tedd hűtőbe.
A pihentetés után a tésztát nyújtsd ki és linzerformával szaggasd ki.

Tedd sütőpapírral bélelt tepsibe.
Előmelegíte� sütőben 180 fokon 10 perc ala� süsd készre, majd az 

elkészült linzereket a baracklekvárral párosával tapaszd össze.
Ha kihűltek, megszórhatod por eritri�el.

TIPP 

CHALLENGE

Tea: A teák közül a legjobb választás a zöld/fekete tea és a 
csalántea, amelyek kivétel nélkül vízhajtó hatásúak is.
A kávé is ide tartozik, hiszen a kávébab fokozza 
a folyadékvesztést.



Karácsonyi menüsor IV.



Elõétel
Spenótos sült gombafej

Hozzávalók (2 adaghoz):
-4 db tölteni való gomba
-1-2 gerezd fokhagyma

-2 marék spenót
-1,5 dl 10% zsírtartalmú tejföl

-só
-bors

Elkészítése:
A gombákat �sz�tsd meg és vágd ki a szárukat. 

A kivágo� szárakat vágd apróra. A fokhagymát szeleteld fel. 
Serpenyőben kevés olívaolajon a szárakat és a fokhagymát pirítsd le, 

majd sózd meg és borsozd. 
Ezután add hozzá a spenótot és a tejfölt. 

A kész krémet töltsd bele a gombafejekbe 
és előmelegíte� sütőben süsd 180 fokon kb. 15-20 percig.

TIPP 

CHALLENGE

Pirítós: A rost segít csökkenteni a vér LDL koleszterinszintjét. 
A teljes kiőrlésű kenyereknek magas a ros�artalma, 
így táplálékul szolgálnak a bélflórának, segí�k az emésztést, 
teltségérzetet okoznak és lassítják a szénhidrátok 
felszívódását.



Fõétel
Töltött káposzta

Hozzávalók (4 adaghoz):
-1 fej savanyú káposzta

-1 kg vágo� savanyú káposzta
-500 g darált csirkemell vagy pulykamell

-1 nagy fej vöröshagyma
-2 gerezd fokhagyma

-őrölt csemegepaprika
-4-5 marék durvább zabpehely

-kolbász (csak az íze mia�)
-12%-os zsírtartalmú tejföl

-só
-bors

Elkészítése:
A darált húshoz add hozzá az apróra vágo� hagymát és a zúzo� 

fokhagymát.Fűszerezd ízlés szerint sóval, borssal, pirospaprikával, és 4-5 
marék durvább zabpehellyel dolgozd össze. Formázz belőle kis hengereket. 
A savanyú káposztát mosd át, majd a kiteríte� káposztalevelekbe helyezd 

bele a hengereket és tekerd fel szorosan. A két végét jól nyomkodd be 
(Akkora hengereket formázz, amiket könnyedén be tudsz tekerni a 

káposztalevéllel, mert főzés közben megdagadnak.)
Egy nagyobb fazék aljára rakd a vágo� káposzta felét, szórj rá 1 kávéskanál 

pirospaprikát és tedd rá a töltö� káposztákat. A tetejére ismét vágo� 
káposzta kerül, szórj rá pirospaprikát és tegyél rá néhány szelet kolbászt az 

íze kedvéért Öntsd fel annyi vízzel, ami épp ellepi és főzd 2-3 órát, amíg 
minden megpuhul. 12%-os tejföllel kínálhatod!

Zab: Az egyik legkomplexebb energia- és tápanyagforrás.
A zab gazdag rostban, fontos forrása az ásványi anyagoknak, 
mint a mangán, foszfor, vas, réz, cink, magnézium, folsav, 
B-vitamin.

TIPP 

CHALLENGE



Desszert
Almás piskóta

Hozzávalók:
- 6 db tojás

- 120 g eritrit
- 130 g darált dió

- 2 evőkanál kókuszliszt
- 2-3 dl almapüré
- 1 teáskanál fahéj

Elkészítése:

Válaszd szét a tojásokat. A tojássárgáját verd fel az eritrit felével. A fehérjét 
verd fel lágy habbá az eritrit másik felével. 2 evőkanál fehérjehabot keverj 

hozzá a felvert tojássárgájához, hogy meglazítsd, majd óvatos 
mozdulatokkal a maradék fehérjehabot is keverd hozzá. Ezután add hozzá 

a darált diót és a kókuszlisztet, és óvatosan forgasd össze, 
hogy ne törjön össze a hab.

Reszeld le az almát, nyomkodd ki a levét, és fahéjjal meghintve addig 
párold, amíg sűrű lesz. Mivel ebből készül a sütemény tölteléke, 

így fontos, hogy sűrű legyen.

Egy magas falú tepsit bélelj ki sütőpapírral, és öntsd bele a hab (tészta) 
felét. Az almapürét töltsd habzsákba, és egy vékony csövön át nyomd a hab 
tetejére. Ezután terítsd be a maradék habbal, majd szórd meg darált dióval.

180 fokos előmelegíte� sütőben 35 perc ala� süsd készre.

Kókuszliszt: A kókuszliszt egy igazi proteinbomba, aminek 
alacsony a kalóriatartalma. Könnyen felhasználható sütéshez 
és főzéshez egyaránt. Rostban gazdag és jótékony hatással 
van a vércukorszintre is.

TIPP 

CHALLENGE



Karácsonyi menüsor V.



TIPP 

Leves
Sütõtökkrémleves

Hozzávalók (4 adaghoz):
-1 kg sütőtök

-1 fej vöröshagyma

-1 dl kókusztejszín

-2 gerezd fokhagyma

-só

-bors

-kókuszzsír

Elkészítése:

A vöröshagymát és a sütőtököt is pucold meg, majd vágd fel kockákra és 
pirítsd meg kókuszzsíron.

Add hozzá a fokhagymát és a fűszereket, sózd meg ,majd öntsd fel annyi 
vízzel, hogy ellepje. Miután megpuhult a sütőtök, add hozzá a 

kókusztejszínt. Botmixerrel vagy turmixgéppel pürésítsd. 

A sütőtök kevés kalóriát tartalmaz, viszont magas 
ros�artalmának köszönhetően igen laktató étel és magas 
a vitamintartalma is. Rengeteg előnye ellenére magas 
glikémiás indexű zöldség, így mértékkel fogyaszd.

CHALLENGE



Fõétel
Rántott harcsa franciasalátával

Hozzávalók (4 adaghoz):
-500 g harcsa

-100 g teljes kiőrlésű zsemlemorzsa
-100 g rizsliszt

-2 db tojás
-fél citrom

-só
-olívaolaj

Elkészítése:
A halat mosd meg, és itasd le róla a nedvességet. Tetszés szerint szeleteld 

fel. A lisztet, a felvert tojást és a zsemlemorzsát rakd három tálba vagy 
tányérba, és forgasd meg mindegyikben a harcsaszeleteket. 

LISZT-TOJÁS-ZSEMLEMORZSA sorrendben panírozd.
Egy tepsit bélelj ki sütőpapírral és kend meg kevés olajjal. Rendezd el 

benne a panírozo� halakat úgy, hogy ne érjenek egymáshoz, 
és tegyél a tepsibe citromkarikákat is.

Tedd előmelegíte� sütőbe, és 180 fokon süsd kb. 15 percig. 
Ha a teteje szép aranysárga, forgasd meg, 
hogy a másik oldala is szép piros legyen.

TIPP 

CHALLENGE

 
Fűszerek: A természetes fűszerekkel tudsz játszani, 
így változatossá teheted az ételeidet. Az alábbi fűszerek 
használatát javaslom: Himalája só, bors, cayenne bors, 
chillipehely, koriander, kömény, fokhagymapor, szerecsendió, 
olasz fűszerek, hagymasó, paprika, rozmaring, sáfrány, 
oregánó, petrezselyem.



Desszert
Mézeskalács

Hozzávalók:
-100 g teljes kiőrlésű búzaliszt

-25 g teljes kiőrlésű tönkölyliszt
-1 db tojás

-1 adagolókanálnyi mézeskalács ízű Challenge Drink
-fél csomag mézeskalács fűszerkeverék

-vaníliaaroma
-fél csomag sütőpor

-80 g kókuszzsír vagy �sz�to� vaj
-30 g eritrit

Elkészítése:

A vajat/kókuszzsírt olvaszd meg és keverd hozzá az összes hozzávalót. 
Gyúrd össze, majd a kész masszát tedd a hűtőbe pihentetni 30 percre. 

A pihentetés után a tésztát nyújtsd ki 4-5 mm vastagságúra és különböző 
formákkal szaggasd ki. A formákat helyezd sütőpapírral bélelt tepsibe. 

Előmelegíte� sütőben 160 fokon kb. 10 perc ala� süsd készre. 
Akkor van kész, ha a sütőből kivéve még puhának érzed a mézeskalácsokat. 

Ha kemény, túlsütö�ed.
A tetejét díszítheted „hamis cukormázzal” 

(tojásfehérje, eritrit és kevés citromlé). 
A cukormáz elkészítése: 

A tojásfehérjét verd kemény habbá az eri��el és a kevés citromlével. 
A díszítést érdemes másnap csinálni.

TIPP 

CHALLENGE

Teljes kiőrlésű lisztek: A teljes kiőrlésű liszt előnye a finomíto� 
lisztekhez képest, hogy nem veszik el a gabona teljes ásványi-, 
és tápanyagtartalma. Rostokban gazdag, valamint tartalmaz 
E-vitamint, B-vitamint és magasabb az ásványianyag 
tartalma is.



+1 Szilveszteri menü
Szerencsehozó lencsefõzelék

Hozzávalók:
-220 g lencse

-2 db babérlevél
-4 evőkanál zabliszt

-2-3 evőkanál kókuszolaj
-2-3 gerezd fokhagyma

-1 teáskanál pirospaprika
-só, bors

Elkészítése:
Áztasd be a lencsét egy éjszakára. Tedd fel főni sós vízben és add hozzá a 

babérlevelet. 5-8 perc ala� elkészül. Figyelj rá, hogy ne főzd túl, mert 
gyorsan szé�ő. Kókuszolajon pirítsd meg a lisztet, majd a lencse főzőléjéből 

adj hozzá egy merőkanállal és ízesítsd sóval, borssal, fokhagymával, 
pirospaprikával és add hozzá a lencséhez.

Alacsony lángon főzd még pár percig.

Zablisztes-túrós sajtos rúd
Hozzávalók:

-100 g zabliszt
-100 g túró

-50 g reszelt light sajt 
-késhegynyi szódabikarbóna

-1 teáskanál só
-1 evőkanál ke�r

Kenéshez: 1 db tojás
Szóráshoz: reszelt sajt, szezámmag

Elkészítése:
A tészta hozzávalóit dolgozd össze. Liszteze� deszkán nyújtsd ki és kend 
meg frissen felvert tojással. Szórd meg reszelt saj�al és szezámmaggal. 

Vágd csíkokra és tedd sütőpapírral bélelt tepsire. 
Előmelegíte� sütőben 180 fokon 25 perc ala� süsd meg.



www.mankershop.hu




