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Cukkini  süteményekben
Mit keres a tökféle a desszertben?
• A cukkini az egyik legfinomabb nyári zöldségünk. Érdemes ilyenkor 
minél többet használni, hiszen kifejezetten alacsony a kalóriatartalma 
és egyáltalán nincs benne koleszterin. Vásárláskor figyeljünk arra, hogy 
hibátlan héjú legyen, és kemény húsú példányokat vegyünk. A cukkinit 
nemcsak tölthetjük, hanem rengetegféle ételt készíthetünk belőle, és 
bármennyire meglepő, süteményekben is igazán kiváló alapanyag. Ma-
gas nedvességtartalma révén a cukkini süteményekben lazító, nedvesítő 
anyagként kitűnően használható. A cukkinivel készült süteményekre jel-
lemző, hogy megfelelően puha állagúak, akár több napig is frissen tartha-
tók. (György Ottilia)

Hozzávalók:  50 dkg cukkini, 15 dkg 
vaj, 4 tojás, 35 dkg liszt, 3 evőkanál 
kakaó, 28 dkg cukor, 1 teáskanál szó-
dabikarbóna, 1 dl olaj, 2 dl tejföl, 2–3 
marék dióbél.

Elkészítése:  A cukkinit nagy 
lyukú reszelőn lereszeljük. A vajat a 
cukorral elkeverjük, hozzáadjuk az 
olajat, a tojásokat és a tejfölt, majd 
a száraz anyagokat hozzákeverjük, 

valamint a lereszelt cukkinit. Kikent 
tepsibe öntjük, kirakjuk a tetejét dió-
darabokkal, és előmelegített sütőben 
35 percig sütjük.

Cukkinis-kakaós-diós szelet

Cukkinis-mandulás sütemény
Hozzávalók:  25 dkg liszt, 10 dkg 
darált mandula, 45–50 dkg cukkini, 
15 dkg tejföl, 75 ml olaj, 10 dkg vaj, 
4 tojás, 18 dkg barna cukor, 2 tasak 
vaníliás cukor, 10 dkg töltött tejcso-
koládé (lehet másfajta is), 1 teáskanál 
szódabikarbóna, ízlés szerint fahéj, 
őrölt csillagánizs, a tetejére 2 marék 
áfonya, 10 dkg mandula darabokra 
vágva, kevés vaj a tepsi kikenéséhez.

Elkészítése:  A lisztet, a darált 
mandulát, a darabokra vágott cso-
koládét, a fahéjat, a csillagánizst és 

a szódabikarbónát egy tálban ösz-
szekeverjük. A cukrot az olvasztott 
vajjal összekeverjük, majd hozzá-
adjuk az olajat, a tojásokat és a tej-
fölt. Jól összekeverjük. A cukkinit 
nagy lyukú reszelőn lereszeljük, és 
hozzákavarjuk a vajas masszához, 
majd a lisztes keveréket is hozzá-
adjuk. Vajjal kikent tepsibe öntjük, 
és a tetejét megszórjuk mandulával, 
valamint áfonyával. Előmelegített 
sütőben 180 fokon kb. 35 perc alatt 
készre sütjük.

Készíthetjük másfajta 
magvakkal, mandulával, 
pisztáciával vagy kesudióval is
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