
KALÁCS ALAPRECEPTEK I. 

HOZZÁADOTT ZSIRADÉKMENTES KALÁCS: 
HOZZÁVALÓK: 

-200 g Bake-Free kelt tészta lisztkeverék 

-200 g langyos víz 

-2,5 g Eden Premium fekete só (elhagyható) 

-2,5 g Eden Premium kókuszvirág cukor 

-50 g Eden Premium porrá őrölt eritrit 

-1 tasak porélesztő (7 g) 

 

ELKÉSZÍTÉS: 

Keverjük össze a hozzávalókat és lefedve meleg helyen kelesszük meg 60 perc alatt. 

Osszuk 3 egyforma részre és száraz felületen sodorjuk henger alakúra, majd fonjuk össze. 

Letakarva pihentessük 10 percig. Szilikonos sütőpapírral bélelt tepsin előmelegített 210 

fokos sütőben süssük 10 percig, majd további 30 percig 180 fokon végig alsó-felső sütéssel. 

Nekem kisülve 390 g lett a kalácsom. 

 

 

www.edenpremium.hu 

Eden Premium 

100 G KISÜLT ZSIRADÉKMENTES KALÁCS ÁTLAGOS TÁPÉRTÉKE: 

183 kcal, 1,3 g zsír, 49 g szénhidrát amelyből poliolok 12,8 g, 3,9 g rost, 4,9 g fehérje 

100 g kisült zsiradékmentes kalács átlagos felszívódó szénhidráttartalma: 36,2 g 

A tápértékek az adott alapanyagból, a receptben leírt mennyiségű hozzávalókból lettek 

kiszámolva. Mivel minden alapanyagnak eltérő lehet a pontos tápértéke, ezért az 

általunk közzétett adatok tájékoztató jellegűek.  

 

http://www.edenpremium.hu/


KALÁCS ALAPRECEPTEK II. 

HAGYOMÁNYOS JELLEGŰ KALÁCS: 
HOZZÁVALÓK: 

A kalácshoz:  

-300 g Bake-Free kelt tészta lisztkeverék 

-300 g langyos víz 

-50 g kókuszkrém 

-2,5 g Eden Premium feketesó (elhagyható) 

-2,5 g Eden Premium kókuszvirág cukor 

-75 g Eden Premium porrá őrölt eritrit 

-1 tasak porélesztő (7 g) 

A formázáshoz: 

-7 g Bake-Free kelt tészta lisztkeverék 

ELKÉSZÍTÉS: 

Keverjük össze alaposan robotgéppel (1-es fokozaton 2-3 perc) a hozzávalókat és lefedve 

meleg helyen kelesszük meg 45 perc alatt. Osszuk 3 darab egyforma részre és enyhén 

lisztezett felületen sodorjunk belőle kukacokat, majd fonjuk össze és tegyük szilikonos 

sütőpapírral bélelt formába (én 12x25 cm-eset használtam). Letakarva kelesszük tovább 15 

percig. Előmelegített 210 fokos sütőben süssük 40 percig alsó-felső sütéssel, majd további 

20 percig 180 fokon szintén alsó, felső sütéssel. Várjuk meg amíg teljesen kihűl, utána 

szeletelhetjük. Nekem kisülve 625,5 g lett a kalácsom. 

www.edenpremium.hu 

Eden Premium 

100 G KISÜLT HAGYOMÁNYOS JELLEGŰ  KALÁCS ÁTLAGOS TÁPÉRTÉKE: 

193 kcal, 3,2 g zsír, 46,5 g szénhidrát amelyből poliolok 11,9 g, 3,7 g rost, 4,9 g fehérje 

100 g kisült kalács átlagos felszívódó szénhidráttartalma: 34,6 g 

A tápértékek az adott alapanyagból, a receptben leírt mennyiségű hozzávalókból lettek 

kiszámolva. Mivel minden alapanyagnak eltérő lehet a pontos tápértéke, ezért az 

általunk közzétett adatok tájékoztató jellegűek.  

 

http://www.edenpremium.hu/

