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Pohárnyi finomságok
Gyors és mutatós desszertek

• A pohárdesszertek igazi jolly jokernek minősülnek akkor is, amikor 
hirtelen édességre vágyunk, és akkor is, amikor hirtelen betoppan egy 
vendég. A pohárdesszerteknek se szeri, se száma, a kombinációknak 
érdemes teret engedni, hagyni, hogy fantáziánk szárnyaljon, és kitalálni 
olyan desszerteket, amelyeket ugyan még nem készítettünk, de az otthoni 
hozzávalókból összedobhatók. Ahhoz, hogy ez megvalósulhasson, java-
solt mindig egy kis chiamagot vagy tápiókagyöngyöt tartani otthon, mert 
segítségükkel könnyedén készíthetünk pudingot. Ugyanakkor érdemes 
mindig valamilyen fagyasztott gyümölcsöt elraktározni, hogy ha szüksé-
ges, legyen mihez nyúlni. Íme, néhány könnyű változat.

◂ Kétszínű pohárdesszert 
avokádóval

Hozzávalók:  2 avokádó, 3 dl kó-
kusztej, ízlés szerint porcukor, 1 te-
áskanál vaníliaaroma, 1,5 evőkanál 
kakaópor; a fehér krémhez: 25 dkg 
mascarpone, 2 dl tejszín, ízlés sze-
rint porcukor; egyéb hozzávalók: 
darált keksz, a tetejére diógrillázs 
(cukor és dió).

Elkészítése:  A diógrillázshoz 3 evő-
kanál cukrot karamellizálunk egy 
edényben, majd amikor szép vi-
lá gosbarna, beleszórjuk a diót, és 
összeforgatjuk vele. Egy vizes alu-
fóliára borítjuk, és hűlni hagyjuk. 
Amikor kihűlt, darabosra törjük egy 
késes aprítóban. Az avokádó magját 
kivesszük, meghámozzuk, és a kó-
kusztejjel, valamint a porcukorral, 
vaníliával és a kakaóporral egy mély 
edénybe rakjuk, majd botmixerrel 
krémesre kavarjuk. Sűrű krémet ka-
punk. A mascarponét elkeverjük a 
tejszínnel és a porcukorral. Csinos 
kis poharakba rétegezzük, alul a 
barna krém, majd darált keksz, rá a 
fehér krém, a tetejére pedig diógril-
lázs kerül.

▴ Könnyű joghurtos-gyümölcsös kehely

Hozzávalók:  5 dl natúr joghurt, 4–5 evőkanál chiamag, ízlés szerint méz, 30 
dkg fagyasztott erdei gyümölcs vagy meggy, ízlés szerint fahéj, 1 tasak zse-
latinpor.

Elkészítése:  A zselatint kevés vízbe beáztatjuk. A joghurtba belekavarjuk 
a chiamagot, édesítjük mézzel. A gyümölcsöt összeturmixoljuk, fahéjjal és 
mézzel ízesítjük. A zselatint megolvasztjuk a vízben, és kétharmadát a gyü-
mölcshöz keverjük, a maradékot pedig a joghurthoz. Kicsit állni hagyjuk 
mindkettőt, majd rétegesen poharakba adagoljuk.

GYÖRGY OTÍLIA

▸ Csokoládés tápiókapuding

Hozzávalók 4 személyre:  15 dkg 
tápiókagyöngy, 4 dl víz, 5 dl tej, 3 
evőkanál méz, 10 dkg étcsokoládé, 1 
marék kandírozott narancshéj, gyü-
mölcs (málna) a díszítéshez.

Elkészítése:  A tápiókagyöngyöket 
felöntjük a vízzel, és fél óráig áztat-
juk, hogy jól megszívhassák magu-
kat (így könnyebben megpuhulnak 
a főzésnél). Amikor a gyöngyök már 
teljesen magukba szívták a vizet, fel-
öntjük a tejjel, hozzáadjuk a mézet 
és a kandírozott narancshéjat, majd 
folyamatos kevergetés mellett készre 
főzzük a pudingot. Végül levesszük 
a lángról, majd hozzákeverjük a fel-
darabolt csokoládét, beleolvasztjuk. 
Poharakba adagoljuk, és gyümölcs-
csel kirakjuk a tetejét.

▴ Joghurtos chiamagpuding eperrel

Hozzávalók 2 személyre:  2 dl natúr joghurt, 4 evőkanál chiamag, 2 teáska-
nál méz, 20 dkg eper, kevés víz, 1 evőkanál barna nádcukor.

Elkészítése:  A chiamagokat beáztatjuk körülbelül 8 teáskanál vízbe, és né-
hány percig hagyjuk, majd a mézzel együtt a joghurthoz keverjük. Hűtőbe 
tesszük néhány órára. Az epret fogyasztás előtt megmossuk, a nádcukorral 
összeturmixoljuk. A joghurtos masszát elosztjuk két pohárba, majd a tetejére 
öntjük az eperturmixot.
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