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               Joghurt ízu tönkölyös omlós mix     - alaptészta variációk és receptek

1. OMLÓS FELVERT TÉSZTA:

500  g  Dia-Wellness Joghurt ízű
               tönkölyös omlós mix 
200 ml  olaj
200  ml   víz

A Dia-Wellness Joghurt ízű 
tönkölyös omlós mixet elke-
verjük a folyadékokkal és kö-
zepes fordulaton 1-2 percig 
habosítjuk.

˝

2. NEHÉZFELVERT TÉSZTA 

500  g  Dia-Wellness Joghurt ízű
               tönkölyös omlós mix 
100 ml  olaj
300  ml   víz

A Dia-Wellness Joghurt ízű 
tönkölyös omlós mixet elke-
verjük a folyadékokkal és kö-
zepes fordulaton 1-2 percig 
habosítjuk.

3. FELVERT TÉSZTA:

500  g  Dia-Wellness Joghurt ízű
               tönkölyös omlós mix 
400 ml  olaj
200  ml   víz

A Dia-Wellness Joghurt ízű 
tönkölyös omlós mixet elke-
verjük a folyadékokkal és kö-
zepes fordulaton 1-2 percig 
habosítjuk.

4. KAKAÓS TÉSZTA:

480  g  Dia-Wellness Joghurt ízű
               tönkölyös omlós mix 
20    g  kakaópor
150 ml  olaj
300  ml   víz

A tészta összetevőit összeke-
verjük és 1-2 perc alatt egyne-
mű masszává habosítjuk.

5. LINZERMORZSA:

75   g  Dia-Wellness Joghurt ízű
             tönkölyös omlós mix 
75   g  sütőmargarin 
            vagy vaj

Az összetevőket morzsálódó 
tésztává gyúrjuk..

Tipp: 
Az alaptésztákat 
gazdagíthatjuk 
olajos magvakkal, 
aszalt gyümölcsök-
kel és fűszerekkel.



Átlagos tápértékadatok 100 g kisült termékben*:
energia: 343 kcal, zsír: 18,6 g, szénhidrát: 36,4 g  cukrok: 14,4  g    
poliol: 3,6 g, rost: 3,3 g, fehérje: 7,4 g

 Vaniliás-szilvás pite

HOZZÁVALÓK:

Tetszőlegesen elkészített 
felvert  (lásd: előző oldalon)
100  g    Dia-Wellness 
                Vaníliás Hidegpuding
250 ml  víz
200  g      Dia-Wellness 
                   Penyigei Szilvalekvár

               180 °C

   alul-felül sütés

Az elkészített tetszőleges fel-
vertet kb. 20x20 cm-es tepsi-
be vagy keretbe kenjük.
100g Dia-Wellness vaníliás 
hidegpudingport elkeverünk 
250 ml vízzel és nyomózsákba 
töltjük.
Egy másik nyomózsákot meg-
töltünk Dia-Wellness penyigei 
szilvalekvárral és a vaníliás 
pudinggal felváltva a tésztára 
csíkozzuk. Tetejét a linzer mor-
zsával díszítjük (lásd az Alap-
tészta variációknál Linzermor-
zsa recept) majd 180°C-on kb. 
20-25 perc alatt készre sütjük.



* A tápértékadatok tájékoztató jellegűek, 
csak az általunk megadott recept alapján érvényesek.

HOZZÁVALÓK:

500   g  Dia-Wellness  Joghurt     
                 ízű tönkölyös-omlós mix
150 ml olaj
350  ml  víz
2       db   kisebb alma

             
              180 °C

   alul-felül sütés

Átlagos tápértékadatok 100 g kisült termékben*:
energia: 280 kcal, zsír: 16,2 g, szénhidrát: 26,8 g  cukrok: 6,9 g    
poliol: 1,5 g, rost: 8,4 g, fehérje: 4,1 g

A Dia-Wellness Joghurt ízű 
tönkölyös omlós mixet elke-
verjük a folyadékokkal és kö-
zepes fordulaton 1-2 percig 
habosítjuk.
Két kisebb almát meghá-
mozunk és felszeletelünk, a 
kb. 20x20 cm-es tepsi vagy 
forma alját kibéleljük a szele-
tekkel. A tésztát rásimítjuk az 
almaszeletekre és 180°C-on 
25 percig sütjük. Ha hihűlt ki-
fordítjuk a formából, hogy az 
alma szeletek legyenek felül.

 Fordított almás



* A tápértékadatok tájékoztató jellegűek, 
csak az általunk megadott recept alapján érvényesek.

HOZZÁVALÓK:

Kakaós tészta (lásd: alaptész-
ta variációk) 
50    g  Dia-Wellness Vaníliás 
               hidegpudingpor
125 ml  víz
500    g  túró

             

              180 °C

   alul-felül sütés

Átlagos tápértékadatok 100 g kisült termékben*:
energia: 272 kcal, zsír: 15,0 g, szénhidrát: 21,7 g  cukrok: 6,0 g    
poliol: 2,2 g, rost: 3,1 g, fehérje: 11,8 g

A kakaóstésztát az alaptész-
ta variációknál leírt módon 
elkészítjük.
50 g Dia-Wellness Vaníliás 
hidegpudingot összekeve-
rünk 125 ml vízzel, 500 g 
túróval és a kakaós tésztával 
felváltva a kb. 20x20cm-es 
tepsibe szaggatjuk. 
180°C-on 30 perc alatt kész-
re sütjük.

 Boci szelet



* A tápértékadatok tájékoztató jellegűek, 
csak az általunk megadott recept alapján érvényesek.

HOZZÁVALÓK:

Nehézfelvert tészta  (lásd: 
alaptészta variációk) 
fél üveg   Dia-Wellness 
                    Meggybefőtt

              

              170-180 °C

   alul-felül sütés

Átlagos tápértékadatok 100 g kisült termékben*:
energia: 290 kcal, zsír: 15,8 g, szénhidrát: 27,5 g  cukrok: 6,82   g    
poliol: 1,3 g, rost: 4,0 g, fehérje: 8,1 g

A nehézfelvert tésztát az alap-
tészta variációknál leírt mó-
don elkészítjük és egy 20x20 
cm-es keretezett sütőlemezre 
kenjük. Dia-Wellness meggy-
befőttet lecsepegtetünk és a 
szemeket a masszába szórjuk. 
180°C-on 30 percig készre 
sütjük.

Tipp: A tésztát készíthetjük a 
kakós tésztából is.

 Kavart meggyes szelet



* A tápértékadatok tájékoztató jellegűek, 
csak az általunk megadott recept alapján érvényesek.

Átlagos tápértékadatok 100 g kisült termékben*:
energia: 155 kcal, zsír: 9,9 g, szénhidrát: 14,3 g  cukrok: 9,6  g    
poliol: 1,8 g, rost: 3,8 g, fehérje: 1,0 g

Az össztevőket egynemű 
tásztává habosítjuk, kb. 1-2 
perc alatt, közepes fordula-
ton. Muffin formákba töltjük 
és 180°C-on 20-25 percig 
sütjük.

 Sütotökös-Barackos muffin˝

HOZZÁVALÓK:

250   g  Dia-Wellness  Joghurt     
                 ízű tönkölyös-omlós mix
250   g sütőtök sütve
   50    g  Dia-Wellness  
                Kajszibarack lekvár
1          g   őrölt fahéj
75       g   aszalt sárgabarack   
             kockára vágva
75    ml    olaj
150 ml    víz

              180 °C

   alul-felül sütés



HOZZÁVALÓK:

250   g  Dia-Wellness  Joghurt     
                 ízű tönkölyös-omlós mix
1         dl   étolaj
2         dl   víz
A joghurtos töltelék:
250  ml  tejszín
  75     g  Dia-Wellness Tortakrém   
                  Expressz  - Joghurt
1       dl  tej
+ 
100   g  Dia-Wellness Eperlekvár

              
               180 °C

    alul-felül sütés

* A tápértékadatok tájékoztató jellegűek, 
csak az általunk megadott recept alapján érvényesek.

Átlagos tápértékadatok 100 g kisült termékben*:
energia: 300 kcal, zsír: 20,1 g, szénhidrát: 21,3 g  cukrok: 6,4 g    
poliol: 1,2 g, rost: 5,8 g, fehérje: 5,7 g

Az alapanyagokat simára 
elkeverjük és süthető muffin 
formákat ¾ részig töltjük és 
175 °C- on 20 perc alatt ki-
sütjük. Kihűlés után a köze-
pét kiskanállal kikaparjuk. 

Tejszínt, a tejet és a Dia-Well-
ness tortakrém express port 
elkeverjük, majd habbá ver-
jük. 100 g D i a - w e l l n e s s 
eperlekvárt 1 citrom héjával 
elkeverjük és a muffinok üre-
gébe 1-1 kiskanállal teszünk. 
A  joghurtos tölteléket hab-
zsákból a muffinba és a tete-
jére nyomjuk. Eperrel díszítjük. 

 Epres muffin



Próbálja ki további termékeinket, 
süssön finomat egyszeruen!˝

 

 


