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hántolt mandula, a hempergetéshez 
kókuszreszelék.

A vízben a cukrot felforraljuk a 
vaníliás cukorral. A szirupban fel-
olvasztjuk a vajat vagy margarint, 
beleszórjuk a tejport és a kókusz-
reszeléket, jól összekavarjuk, majd 
hagyjuk teljesen kihűlni. Golyókat 
formázunk, a közepükbe egy-egy 
szem egész mandulát rejtünk, majd 
kókuszreszelékbe hempergetjük. 

Tipp: Ha hántolatlan mandulánk 
van, könnyedén lehámozható a héja, 
miután 2–3 percig főzzük. Ha cuk-
rozott a tejpor, számítsuk le ennek 
mennyiségét a cukoradagból. Tálal-
hatjuk papírkapszlikban is a kész 
golyókat. Amikor gyerekeknek ké-
szítjük, ételfestékpöttyökkel „hóem-
berarcot”, mosolygós fejet és más 
hangulatos küllemű golyóbisokat 
alakíthatunk ki.

Kosárkák mindenféle jóval

Hozzávalók:  2 dl tej, 30 dkg kristály-
cukor, 3 dkg cukrozatlan kakaópor, 5 
dkg félzsíros tejpor, 20 dkg vaj, 3 evő-
kanál rum, kókuszreszelék, darált 
mandula, mogyoró vagy dió, 10 dkg 
margarin, 25 dkg tejcsokoládé.

Elkészítése:  A tejet, cukrot, ka-
kaót és tejport összekeverjük és sű-
rűre főzzük. A még forró masszába 
keverjük bele a feldarabolt vajat, a 
rumot és a kókuszreszeléket.

A csokoládét és a margarint ösz-
szeolvasztjuk. Belekanalazunk egy 
rétegnyit az előkészített bonbonos-
kosárkákba, majd megszilárdulá-

sukig hűtőszekrényben tartjuk. Ha 
a csokoládéréteg kellően megszilár-
dult, adagoljuk rá a kókuszos masz-
szát, majd újra a csokoládét. Hagyjuk 
az édességet megdermedni. Kókusz-
reszelékkel, dióval vagy mandulával 
díszítjük.

Tipp: Könnyedén kivehető a bon-
bonoskapszliból, de szebb, ha benne 
hagyjuk, esetleg még egy más színűt 
is aláhelyezünk.

Csokis-diós szívecskék

Hozzávalók:  30 dkg tejcsokoládé, 10 
dkg fehér csokoládé, vaj vagy marga-
rin, 25 dkg dió, 9 dkg szárított gyü-
mölcs.

Elkészítése:  A tej- és fehér cso-
koládét a vajjal vagy margarinnal 
együtt vízgőz fölött felmelegítjük. 
A csokoládémasszához hozzáad-
juk a darált diót és az apróra vágott 
szárított gyümölcsöt. A masszát kis-
kanállal belesimogatjuk egy bon-
bonosdoboz műanyag tartójába, és 
hűtőszekrényben megdermesztjük. 
Ha megszilárdult kiborítjuk a kész 
desszertet. A műveletet mindaddig 
ismételjük, amíg a csokoládés-diós 
massza elfogy.

Házi készítésű nápolyi szelet, 
Jenőke kedvence

Hozzávalók:  50 dkg cukor, két evő-
kanál kakaó, 1,5 dl tej, 25 dkg mar-
garin, 30 dkg keksz, 0,5 dl rum, 5–7 
ostyalap.

Elkészítése:  A tejből a cukorral 
és kakaóval szirupot főzünk. Miután 
pár percig gyöngyözött, hozzáadjuk 
a felkockázott margarint, olvadásig 
kevergetjük, majd beleforgatjuk a 
darált kekszet. Melegen rakjuk ösz-
sze: legalulra az ostyalap simább 
felét tesszük, megkenjük a kakaós 
masszával. A következő lapokat for-
dítva borítsuk a krémre, így mindig a 
simább felületre kerül a krémréteg. A 
legfelsőre nem teszünk a masszából, 
de tovább díszíthető olvasztott cso-
kival. A kész nápolyi szeletre helyez-
zünk egy, a lapok méretével azonos 
nagyságú vágódeszkát, nehezékként 
tegyük rá a mozsarat vagy más sú-
lyosabb tárgyat. Pár óra múlva sze-
letelhető. 

Tipp: Gazdagíthatjuk a krémet 
darabolt dióval, kókuszreszelékkel, 
ízesíthetjük vaníliás cukorral.

 ▴  K O R Á B B I  F E L V É T E L :  L U K Á C S I  L E H E L

Tanácsok a csokoládé olvasztásához 

Tegyük kis méretű hőálló tálba a darabokra tört csokoládét. Lábosban for-
raljunk vizet, helyezzük rá a tálat úgy, hogy az alja ne érjen a vízbe, így nem 
melegszik túl a csokoládé. Felolvadásig óvatosan kevergessük, figyelve 
arra, hogy ne maradjanak benne csomók. Ha fehér csokival dolgozunk, 
számítsunk rá, hogy sokkal hamarabb folyékonnyá válik. Ha a fehér csoko-
ládét túlhevítjük, kiolvad belőle a kakaóvaj.

Év közben tegyük félre 
a szív alakú bonbonosdoboz 
műanyag tartóját

A kosárkák tartalma ízesíthető 
darált dióval, mogyoróval 
vagy mandulával is

▸  KORÁBBI  FELVÉTELEK:  BARABÁS ÁKOS

Kocka, téglatest vagy háromszög 
alakúra is szeletelhető




