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A Dia-Wellness alapanyagokból finomat cukormentesen, 
csökkentett szénhidráttartalommal 

 
 
 
 
 

A Dia-Wellness alapanyagok gyümölcscukrot, inulint, polidextrózt,  prebiotikus rostot, valamint természetes édesítőszert 
tartalmaznak.  
A termékek  szénhidrát- és energiatartalma 30-50%-kal kevesebb lehet, mint a hagyományos termékeké. 
A Dia-Wellness termékek nagy előnye, hogy elkészítésére nem vonatkoznak a diabetikus termékek előállítására érvényes 
szabályok, a cukorbetegek (napi szénhidrátbevitel figyelembevételével), fogyókúrázók és az egészség megőrzésére törekvők is 
fogyaszthatják. 
 
És még ezen is túl... 
 
• alacsony glikémiás index, egyenletes felszívódás, 
• a cukorral készült termékekével szinte azonos ízhatás, 
• egyszerűen és gazdaságosan elkészíthető, 
• cukorbetegek és fogyókúrázók is fogyaszthatják. 
 
A Dia-Wellness termékek ízben és kulináris élményben legalább annyit nyújtanak, mint a hagyományos termékek (például 
fagyasztott finom pékáruk, lisztes termékek, fagylaltok, cukrászsütemények, készételek stb.). 
Az m-GEL Hungary Kft. termékfejlesztései arra irányulnak, hogy az élelmiszer feldolgozóknak  3-35 % felszívódó 
szénhidráttartalmú alapanyag koncentrátumokat biztosítson.



  

POR ALAKÚ CUKORHELYETTESÍT ŐK 
 
• akár “0” kalória 
• akár 0% felszívódó szénhidrát 
• alacsony glikémiás index 
• szintetikus édesítőszert nem tartalmaz 
• cukoréhoz hasonló ízhatás 
• 500 g-os, 1 kg-os, 25 kg-os kiszerelésben 
 
LEGFONTOSABB JELLEMZ ŐK: 
 
 
Por alakú cukorhelyettesítő keverékek 
 
Kód Megnevezés   Energia 100 g-ban Felszívódó  Édesítő hatás Jellemzők 

Szénhidrát 100 g-ban répacukoréhoz képest 
 

01785 Cukorhelyettesítő 0 kcal  0 kcal  0 g  1x-es  erytritol, szukralóz 
06511 Cukorhelyettesítő 1g = 1 kcal 100 kcal  30 g  1x-es  erytritol, fruktóz 
02154 Cukorhelyettesítő 1:4 Negyedannyi-ugyanannyi 0 kcal  0 g  4x-es  stevia, erytritol 
01761 Cukorhelyettesítő 1:2 szukralózzal 274 kcal  75 g  2x-es sütésálló, nem karamelizálódik 
02197 Cukorhelyettesítő F – fagylalthoz 267 kcal  70 g  1x-es fagyasztható, nem kristályosodik 
07612 Porcukorhelyettesítő  237 kcal  60 g  1x-es  finomra őrölt, sütésálló 
05865 Fruktóz    400 kcal  99 g  1,3x-os  általános cukor helyettesítésre 
 
 
Kristályos cukoralkoholok 
 
05514 Xylitol    240 kcal  60 g  1x-es  glikémiás index: 7 
05678 Szorbit    240 kcal  60 g  0,7x-es 
05131 Maltiszorb   240 kcal  60 g  1x-es    
05702 Izomalt    240 kcal  60 g  1x-es 
09001 Erytritol    0 kcal  0 g  0,7x-es 
02006 Polidextróz   100 kcal  4 g  0,3x-os 
 
 
Cukorpótló koncentrátum 
 
01992 Szukralóz   0 kcal  0 g  600x-os 
 
Speciális cukorkeverékek 
 
02162 Cukorhelyettesítő lekvárhoz 80 kcal  20 g  1x-es 
07689 Cukorhelyettesítő befőtthöz 84 kcal  21 g  1x-es 
 
 
 
A különböző Dia-Wellness cukorhelyettesítők teljes skálája (bár felhasználásuk szempontjából eltérő összetételűek) nagyon 
sok közös alaptulajdonsággal rendelkeznek:  
•  kiváló a  mellékíz- és  mellékhatások nélküli  ízvilága,  
•  a cukorra jellemző felhasználási terület (az élesztőgombákat is táplálják),  
•  cukorbetegek is fogyaszthatják a szénhidráttartalom beszámításával (ez rendszerint nagyon alacsony vagy 0)  
•  természetes alapanyagból készül (a cukor redukciójával),  
•  alacsony vagy nulla a glikémiás index,  
•  inulint (természetes növényi rostot) tartalmaz,  
•  csökkentett szénhidrát- és energia tartalommal rendelkezik (lásd bővebben: cukorhelyettesítő táblázat).  
 Élettanilag nagyon fontos hatása van a Dia-Wellness cukorhelyettesítőkben  megtalálható inulinnak  (csicsókából vagy 
cikóriából kivont rost)..  
Napi 2-16 g inulin fogyasztása nem csak az emésztő rendszerre, de az  immunrendszerre is  jótékony hatással van.  
Klinikailag igazolt, hogy az inulinfogyasztás  segítheti és  eredményesebbé teheti a fogyókúrát. 



 

FOLYÉKONY CUKORHELYETTESÍT ŐK 
 
• alacsony glikémiás index 
• szintetikus édesítőszert nem tartalmaz 
• mézhez hasonló ízhatás 
• prebiotikus rost tartalommal (inulin) 
• 100 g-os, 300 g-os, 1 kg-os kiszerelésben 
 
Kód Megnevezés   Energia 100 g-ban Felszívódó  Édesítő hatás Jellemzők 

Szénhidrát 100 g-ban répacukoréhoz képest 

01789 Dia-Wellness Maci-sweet (méz helyettesítésére) 208 kcal  40 g  1,3x-os  méz helyettesítésére 
05477 Dia Édes   20 kcal  5 g  12x-es  12x-es édesítőhatás 
04718 Dia-Wellness Hosszanfriss 310 kcal  60 g  0,7x-es  tartós termékekbe 
02104 Dia-Invertin   250 kcal  50 g  0,5x-ös  rugalmasít, fagyasztható 
 
 
TARTÓS PISKÓTA KÉSZÍTÉSE DIA-WELLNESS HOSSZANFRISSE L 
 
Hozzávalók: 
• 12 db egész tojás 
• 320 g Dia-Wellness piskótaliszt 
• 190 g Dia-Wellness hosszanfriss 
• 90 g Dia-Wellness cukorhelyettesítő 1:2-es 
• 16 g Dia-Wellness sütőpor 
 
Készítése: 
A tojásokat  szétválasztjuk,  majd a tojásfehérjét kemény  habbá  verjük, hozzátesszük  a  Dia-Wellness hosszanfrisst. A  
tojássárgáját  elkeverjük a Dia-Wellness  cukorhelyettesítővel.   Hozzáadjuk  a felvert  tojásfehérjét, végül  Dia-Wellness 
piskótalisztbe belekeverjük  a Dia-Wellness sütőport és együtt beleszitáljuk a tojáshabba, figyelve, hogy a masszát össze ne 
törjük. 



DIA-WELLNESS LISZTKEVERÉKEK 
 
 
• 30-50%-kal kevesebb szénhidrát 
• magas fehérje tartalom 
• élelmirostban gazdag 
• prebiotikus rosttartalom 
• könnyű felhasználhatóság 
• 500 g, 1 kg, 5 kg, 15 kg, 25 kg-os kiszerelésben 
 
Dia-Wellness lisztkeverékek főbb jellemzői: 
 
Kód Megnevezés   Energia 100 g-ban  elszívódó   jellemzők 

Szénhidrát 100 g-ban  
 

01515 Sütőliszt    280 kcal   50 g   általános felhasználásra 
06510 Lisztkeverék   276 kcal   34 g   általános felhasználásra 
01723 Pizzaliszt   286 kcal   37 g   pizzatészta készítéséhez 
01610 Tésztaliszt   265 kcal   33 g   száraztészta és nokedli készítéséhez 

02297 Piskótaliszt   181 kcal   61 g   piskóta készítéséhez 
02598 Mandulaliszt   314 kcal   7 g   sütemények készítéséhez 
01614 Multi Dia liszt 50  626 kcal   50 g   általános felhasználásra 
02303 Süteményliszt koncentrátum 181 kcal   9 g   sütemények készítéséhez 
 
Használata: 
A Dia-Wellness lisztkeverékeket használhatjuk magukban, de tovább is higíthatjuk búzaliszttel,  rozs, Graham, tönköly, vagy 
teljes kiörlésű lisztekkel, attól függően, hogy mekkora szénhidrátcsökkenést kívánunk elérni. 
 
Jellemzők: 
A Dia-Wellness lisztkeverékek mindegyike magas élelmi rost tartalom mellett tartalmaz prebiotikus rostot, melyek kiemelkedő 
élettani hatást gyakorolnak az emberi szervezetre (emésztőrendszer, immunrendszer). 
Összetételének köszönhetően biztosítja a szénhidrát-, fehérje- és zsírbevitel megfelelő arányát. 
 
 
Dia-Wellness lisztkeverékek felhasználási területei: 
 
Kód Megnevezés 
 
01515 Sütőliszt    50 g 
06510 Lisztkeverék   34 g 
01723 Pizzaliszt   37 g    
01610 Tésztaliszt   33 g 

02297 Piskótaliszt   61 g  
02598 Mandulaliszt   7 g 
01614 Multi Dia liszt 50  50 g 
02303 Süteményliszt koncentrátum 9 g 



ZERO-6 LISZTKONCENTRÁTUM 
...KEVERD TOVÁBB BÚZALISZTTEL KEDVED SZERINT... 
 
 
• 7% alatti szénhidráttartalom 
• 20-80%-ig higítható BL 55 búzaliszttel 
• magas fehérje- és élelmirost tartalom 
• fogyókúrázók és cukorbetegek is fogyaszthatják 
• könnyű feldolgozhatóság 
 
 
 
ZERO-6 lisztkoncentrátum főbb jellemzői: 
 
Átlagos tápérték 100 g termékben: 
Energia:    343 kcal / 1439 KJ 
Fehérje:            29,5 g 
Szénhidrát:  6,0 g 
Zsír:            14,4 g 
Élelmi rost:  35,7 g 
 
Kiszerelés: 500 g, 5 kg, 25 kg 
 
 
 
Használata:  
Bármely liszthez keverhetjük a kívánt arányban, függően attól, hogy mekkora szénhidrátcsökkenést szeretnénk elérni. 
 
 
 
 
Adagolás:  
Használatánál vegyük figyelembe, hogy mi a kívánt cél, mit szeretnénk elérni: 
 
   Egészségmegőrzés: 80 % BL 55 liszt 
   20 % Zero-6 lisztkoncentrátum  - 20%-os szénhidrátcsökkenés 
 
   Diéta, fogyókúra:  50 % BL 55 liszt 
   50 % Zero-6 lisztkoncentrátum  - 50%-os szénhidrátcsökkenés  
        - 40%-kal több rostbevitel 
 
 
Dia-Wellness Zero-6 lisztkoncentrátum 
  
A Dia-Wellness Zero-6 lisztkoncentrátumban lévő élelmirostok biztosítják az optimális felszívódást. A Dia-Wellness Zero-6 
lisztkoncentrátumnak fontos élettani hatását kifejtő alkotóeleme, az úgynevezett „nano” technológiával gyártott kukoricarost, 
amely a vékonybélben nem szívódik fel, hanem a vastagbélbe kerülve fejti ki jótékony hatását. A rostok a vastagbélben erjedve 
bomlanak, de innen már nem képesek az emberi szövetekbe felszívódni. Bomlástermékük viszont táptalaj a vastagbélben élő 
hasznos baktériumoknak (prebiotikumoknak), amelyek szaporodása támogatja (erősíti) az immunrendszert, másrészt segíti az 
emésztést, szinten tartja (beállítja) az optimális bélflórát.  
 Napi 1-2  Dia-Wellness Zero-6  lisztkoncentrátumból  készült  zsemle már érezhető komfortérzetet  biztosít.  
A  Dia-Wellness Zero-6 lisztkoncentrátum összetételénél fogva  nemcsak a szénhidrátszegény étkezést teszi lehetővé, hanem 
magas rosttartalmának köszönhetően nagyban hozzájárul  az egészséges, vagy akár a fogyókúrás étkezés megvalósításához.  
 A Dia-Wellness Zero-6 lisztkoncentrátumból készült termékek fogyasztásával biztosíthatjuk a megfelelő mennyiségű napi rost 
bevitelt (ami különösen nagy előnyt jelent a mai rostszegény étkezési szokásokat figyelembe véve).  
A magas rosttartalom segíti az emésztést, tisztítja az úgynevezett bélbolyhokat, megkönnyítve ezzel a salakanyagok 
eltávolítását. 
 



DIA-WELLNESS PALACSINTAPOR 
 
• csökkentett szénhidráttartalom 
• egyszerű felhasználás 
• hagyományos palacsintáéval megegyező íz 
 
 
Hozzávalók 24 db palacsinta elkészítéséhez: 
• 500 g Dia-Wellness palacsintapor 
• 900 g víz 
 
A Dia-Wellness palacsintaport a vízzel összekeverjük (víz helyett használhatunk szódavizet), majd 10 perc pihentetés után 
sütjük. 
Receptötlet: 
Dia-Wellness rakott palacsinta készítése 
A kész palacsintalapokat Dia-Wellness kajszibarack lekvárral, Dia-Wellness diótöltelékkel és Dia-Wellness máktöltelékkel, 
vagy Dia-Wellness mogyorókrémmel ízlés szerint megkenjük, majd a kívánt magasság elérése után a tetejét Dia-Wellness 
csokiöntettel bevonjuk, és Dia-Wellness porcukor helyettesítővel szórjuk. 
 
Tipp : használd hozzá a Dia-Wellness lekvárokat, mogyorókrémet, töltelékeket és önteteket. 
 
Átlagos tápérték 1 db palacsintában (100 g): 
Energia:   127 kcal / 533 KJ 
Fehérje:            2,9 g 
Szénhidrát:  28,0 g 
Zsír:            1,2 g 
Élelmirost:  1,5 g 
 
Kiszerelés: 500 g, 2,5 kg, 15 kg 
 
 

DIA-WELLNESS BURGONYÁS LÁNGOSPOR 
 
• csökkentett szénhidráttartalom 
• kemencés lángoshoz is 
• élelmirostban gazdag 
• csökkentett szénhidráttartalom 
 
Hozzávalók: 
• 500 g Dia-Wellness burgonyás lángospor 
• 350 g víz 
• 200 g élesztő 
 
Az élesztőt felfuttatjuk, majd az összetevőket csomómentesre összegyúrjuk, tésztává dagasztjuk. 30 percig 30 °C-on 
kelesztjük. 150 g-os adagokra szaggatjuk, tetejét olajjal vékonyan megkenjük. Konyharuhával letakarva 30 percig 
újrakelesztjük. A megkelt tésztadarabokat kézzel formázzuk, majd mindkét oldalát olajban aranybarnára sütjük. 
 
Tipp:  feltétnek használhatjuk a Dia-Wellness paradicsomos, fokhagymás pizzaszószt! 
 
Átlagos tápérték 100 g késztermékben: 
Energia:   169 kcal / 710 KJ 
Fehérje:            13,5 g 
Szénhidrát:  16,9 g 
Zsír:            3,1 g 
Élelmirost:  9,9 g 
 
Kiszerelés: 500 g, 2,5 kg 



DIA-WELLNESS PISKÓTAPOR  
 
 
• csökkentett szénhidráttartalom 
• egyszerű felhasználás (tojás, víz hozzáadásával) 
• piskótaroládhoz is kíváló 
 
Hozzávalók: 
• 400 g Dia-Wellness piskótapor 
• 300 g teljes tojáslé 
• 40 g víz 
• 500 g Dia-Wellness narancslekvár 
 
Dia-Wellness narancsos piskótarolád készítése: 
A Dia-Wellness piskótaport, a tojáslevet és a vizet közepes fordulaton kemény masszává keverjük, majd lapba, vagy karikába 
öntve 180 °C-os sütőben kisütjük. 
A Dia-Wellness piskótaporból kisütött lapot Dia-Wellness narancs lekvárral megkenjük, és feltekerjük. 
 
Tipp:  tartós piskótához használd a Dia-Wellness hosszanfriss-t. 
 
Átlagos tápérték 100 g késztermékben: 
Energia:   804 KJ / 192 kcal 
Fehérje:   6,9 g 
Szénhidrát:  36,3 g   
Zsír:   2,1 g 
 
Kiszerelés: 3 kg, 15 kg 
 
 
 
 
 
 

DIA-WELLNESS PISKÓTALISZT 
“HAGYOMÁNYOS” PISKÓTA KÉSZÍTÉSÉHEZ 
 
 
• csökkentett szénhidráttartalom 
• egyszerű felhasználás 
• puha, laza tészta, rolád készítéséhez is 
 
Hozzávalók: 
• 110 g Dia-Wellness piskótaliszt 
• 60 g Dia-Wellness cukorhelyettesítő 1:2-es 
• 6 db egész tojás 
 
Dia-Wellness piskóta készítése: 
A tojásokat óvatosan szétválasztjuk. A tojássárgáját a Dia-Wellness cukorhelyettesítővel habosra keverjük. Hozzáadjuk a 
tojásfehérjét, majd óvatosan, lassan belekeverjük a Dia-Wellness piskótalisztet, hogy a habot ne törjük össze. Kilisztezett 
tortaformába öntjük, előmelegített sütőben 180 °C-on aranybarnára sütjük. Ízlés szerint díszítjük. 
 
Átlagos tápérték 100 g késztermékben: 
Energia:   239 kcal / 1006 KJ 
Fehérje:            12,5 g 
Szénhidrát:  23,8 g 
   ebből poliol:  2,6 g 
Zsír:            8,6 g 
Élelmirost:  1,8 g 
 
Kiszerelés: 500 g 



DIA-WELLNESS LINZERPOR  
 
 
• csökkentett szénhidráttartalom 
• csökkentett szénhidráttartalom 
• hosszú eltarthatóság 
• egyszerű felhasználás 
 
Hozzávalók Dia-Wellness ischler készítéséhez: 
• 200 g BL-55 liszt 
• 100 g m-GEL krémzsír 
• 100 g Dia-Wellness linzerpor 
• 40 g víz 
 
Dia-Wellness Ischler készítése: 
A Dia-Wellness linzerport, a hagyományos (BL 55) lisztet, az m-GEL krémzsírt a vízzel összegyúrjuk, nyújtjuk, majd 180 °C-
os sütőben kisütjük. 
A fenti receptúra alapján a kisütött linzerkarikákat Dia-Wellness lekvárral töltjük, és Dia-Wellness tortabevonóval áthúzzuk. 
 
Tipp:  használjuk Dia-Wellness kakaós nassolót és Dia-Wellness lekvárt 
 
Átlagos tápérték 100 g késztermékben: 
Energia:   340 kcal / 1431 KJ 
Fehérje:   4,6 g 
Szénhidrát:  40,5 g   
Zsír:   27,2 g 
Élelmirost:  3,0 g 
 
Kiszerelés: 500 g, 3 kg 
 

 
DIA-WELLNESS MANDULÁS LINZERMIX 
 
• csökkentett szénhidráttartalom 
• élelmirost forrás 
• mandulaliszttel 
 
egyszerű felhasználás 
Hozzávalók: 
• 2000 g Dia-Wellness mandulás linzermix 
• 1000 g BL 55 búzaliszt 
 
Dia-Wellness mandulás linzer készítése: 
A Dia-Wellness mandulás linzerkeveréket, és a BL 55 búzalisztet összegyúrjuk, és a megszokott módon nyújtjuk, formázzuk. 
180 °C-os sütőben kisütjük, majd Dia-Wellness lekvárral töltjük. 
 
Tipp : használjuk Dia-Wellness kakaós nassolót és Dia-Wellness lekvárt 
 
Átlagos tápérték 100 g késztermékben: 
Energia:   374 kcal / 1571 KJ 
Fehérje:            4,8 g 
Szénhidrát:  38,7 g 
Zsír:   22,2 g 
Élelmirost:  4,5 g 
 
Kiszerelés: 1 kg, 8 kg



 

DIA-WELLNESS ZSERBÓTÉSZTA MIX 
 
• csökkentett szénhidráttartalom 
• gazdaságos 
• egyszerű felhasználás 
 
Hozzávalók: 
• 400 g Dia-Wellness zserbó tészta mix 
• 200 g sütőmargarin 
• 10 g élesztő 
• 180 g víz 
Töltéshez: 
• 400 g Dia-Wellness lekvár 
• 400 g Dia-Wellness diótöltelék 
• 160 g víz 
• 100 g Dia-Wellness tortabevonó 
 
A Dia-Wellness zserbó tészta mixet, sütőmargarint, élesztőt a vízzel összegyúrjuk és lapokat nyújtunk belőle, majd közé 
kenjük a kész zserbótölteléket, és pihentetés nélkül 180 °C-os sütőben kisütjük. 
Töltés: 
A kisült zserbólapok (3 db) közé egy réteg Dia-Wellness lekvárt, egy réteg Dia-Wellness diótölteléket kenünk, és végül a 
legfelső lapokat Dia-Wellness tortabevonóval bevonjuk. 
 
Átlagos tápérték 100 g késztermékben: 
Energia:   298 kcal / 1254 KJ 
Fehérje:            4,2 g 
Szénhidrát:  36,5 g 
Zsír:            15,7 g 
 
Kiszerelés: 500 g, 2 kg, 15 kg 
 

DIA-WELLNESS IMPROVER 
CUKORMENTES KELTTÉSZTÁHOZ DÚSÍTÓ MASSZA - pl.: Dia-Wellness Beigli készítéséhez 
 
• csökkentett szénhidráttartalom 
• gazdaságos 
• egyszerű felhasználás 
 
Hozzávalók 3 rúd beigli készítéséhez: 
• 1 kg Dia-Wellness sütőliszt 
• 500 g Dia-Wellness Improver 
• 20 g élesztő 
• 400-450 g ivóvíz 
Töltéshez: 
• 1 kg Dia-Wellness diótöltelékpor 
• 200 g ivóvíz 
 
A Dia-Wellness sütőlisztet mixet, a Dia-Wellness Improver-t, a vízzel és a felfuttatott élesztővel összegyúrjuk, 20 perc 
pihentetés után a tésztát nyújtjuk. 
Töltés: A Dia-Wellness diótöltelékekel megkenjük a kinyújtott  tésztalapokat és feltekerjük. 30 perc kelesztés után 180 °C-os 
sütőben aranybarnára sütjük. 
 
Átlagos tápérték 100 g késztermékben: 
Energia:   337 kcal / 1415 KJ 
Fehérje:            8,7 g 
Szénhidrát:  35,9 g 
   ebből poliol:  5,4 g 
Zsír:            18,6 g   
Kiszerelés: 1 kg, 2,5 kg, 15 kg 



DIA-WELLNESS MUFFINPOR 
 
• csökkentett szénhidráttartalom 
• gazdaságos 
• egyszerű felhasználás 
 
Hozzávalók 20 db Dia-Wellness muffinhoz: 
• 500 g Dia-Wellness muffinpor 
• 200 g ivóvíz 
• 200 g olaj 
   vagy 200 g Dia-Wellness Improver (ipari felhasználás) 
 
A Dia-Wellness muffinport vízzel és a Dia-Wellness Improverrel összekeverjük, majd 5 perc pihentetés után habverővel 
átdolgozzuk. A Dia-Wellness muffin masszát formákba helyezzük és 170-180 °C-os sütőben 10-12 percig sütjük. 
 
Tipp:   Ízletesebbé, változatosabbá tehetjük durvára darált Dia-Wellness kakaós nassolóval, Dia-Wellness lekvárral , olajos 
magvakkal, és gyümölcsökkel! 
 
Átlagos tápérték 100 g késztermékben: 
Energia:   352 kcal /1477 KJ 
Fehérje:   8,2 g 
Szénhidrát:  28,0 g   
Zsír:   23,0 g  
 
Kiszerelés: 500 g, 2,5 kg  
 
 
 
 

DIA-WELLNESS ZACHER FELVERT 
 
• csökkentett szénhidráttartalom 
• gazdaságos 
• egyszerű felhasználás 
 
Hozzávalók: 
• 250 g Dia-Wellness Zacher felvert 
• 160 g tojássárgájalé 
• 90 g teljes tojás 
• 30 g vaj 
Töltéshez: 
• 500 g Dia-Wellness lekvár 
• 150 g Dia-Wellness tortabevonó 
• 150 g cukormentes tejszín 
 
A Dia-Wellness Zacher felvert port, a tojássárgáját és a teljes tojáslevet összekeverjük, majd kemény habbá verjük, végül 
belecsurgatjuk az olvasztott vajat. 
A Dia-Wellness Zacher felvert karikát Dia-Wellness lekvárral töltjük, majd a tetejét Dia-Wellness tortabevonóval áthúzzuk  és 
cukromentes tejszínnel bevonjuk. 
 
Tipp:  Dia-Wellness Penyigei szilvalekvárral még finomabb! 
 
Átlagos tápérték 100 g késztermékben: 
Energia:   286 kcal / 1201 KJ 
Fehérje:   8,5 g 
Szénhidrát:  20,5 g  
Zsír:   23,0 g  
  
Kiszerelés: 500 g, 2,5 kg, 15 kg 



DIA-WELLNESS TÚRÓTÉSZTAPOR  
 
• csökkentett szénhidráttartalom 
• krémmel, tejszínnel jól variálható 
• laza, omlós tésztaszerkezet 
 
Hozzávalók Dia-Wellness túrótortához:  
   Piskóta: 
     • 260 g Dia-Wellness túrótésztapor 
     • 1 db egész tojás 
      • 80 g víz 
   Krém: 
      • 500 g túró 
      • 165 g Dia-Wellness vaníliás hidegpuding 
      • 330 g víz 
   Zselé: 
      • 1 l víz 
      • 100 g Dia-Wellness tortazselépor 
 
Piskóta készítése: 
A Dia-Wellness túrótésztaport összegyúrjuk a tojással és a 80 g vízzel, majd kinyújtjuk, kiszúrjuk egy 20 szeletes 
tortakarikával. 5 percig sütjük, majd kivesszük, megfordítjuk és rátesszük a tortakarikát. 
Krém készítése: 
A 165 g Dia-Wellness vaníliás hidegpudingot összekeverjük a 330 g vízzel, belerakjuk a túrót, jól átkeverjük és karikába 
töltjük. Továbbsütjük 180 °C-on. Ha kihült gyümölccsel díszítjük. 
Zselé készítése: 
Végül a 100 g  Dia-Wellness tortazseléport összekeverjük 1 liter vízzel és felfőzzük. A forró Dia-Wellness tortazselével 
bevonjuk a tortát. 
 
Tipp:  használd hozzá a Dia-Wellness lekvárokat, töltelékeket és önteteket. 
 
Átlagos tápérték 100 g Dia-Wellness túrótortában: 
Energia:   172 kcal / 722 KJ  Fehérje:   10,1 g 
Szénhidrát:  19,4 g   Zsír:   6,6 g 
 
Kiszerelés: 500 g, 2,5 kg, 15 kg 
 
 
 

DIA-WELLNESS DARÁLÓS KEKSZ 
 
• tradícionális ízvilág 
• élelmirostban gazdag 
• egyszerű felhasználás 
• hetekig eltartható 
 
Hozzávalók 
• 500 g Dia-Wellness darálós keksz 
• 60 g m-GEL krémzsír, vagy 
      • 50 g víz 
      • 85 g vaj 
• 1 db egész tojás 
 
Az összetevőket egynemű tésztává gyúrjuk, tésztanyomón átnyomjuk, megfelelő hosszúságúra szeleteljük, és 180 °C-os 
sütőben pár perc alatt kisütjük.  
Fél nap száradást követően dobozba tesszük, csomagoljuk. Hetekig eltartható. 
 
Átlagos tápérték 100 g késztermékben: 
Energia:   277 kcal / 1162 KJ Fehérje:   2,9 g 
Szénhidrát:  41,2 g   Zsír:   11,7 g Élelmirost:  6,5 g 



DIA-WELLNESS FÁNKPOR 
 
• csökkentett szénhidráttartalom 
• egyszerű felhasználás 
• élelmi rostban gazdag 
 
Hozzávalók 85 db 10 g-os fánkocska készítéséhez: 
• 500 g Dia-Wellness fánkpor 
• 400 g ivóvíz 
 
A Dia-Wellness fánkport  az ivóvízzel kikeverjük, majd pár perc pihentetés után forró olajba kanállal, vagy nyomózsákkal kis 
fánkokat szaggatunk, és mindkét oldalát aranybarnára sütjük. 
Tetejét  Dia-Wellness porcukorral megszórjuk, és ízlés szerint Dia-Wellness lekvárral ízesítjük. 
 
Tipp:  használjunk Dia-Wellness lekvárokat ízesítéshez. 
 
Átlagos tápérték 1 db (kb. 10 g) fánkocskában: 
Energia:   14,7 kcal / 62 KJ 
Fehérje:   0,6 g 
Szénhidrát:  2,9 g   
Zsír:   0,2 g 
Élelmirost:  3,9 g 
 
Kiszerelés: 500 g 
 
 
 
 
 
 
 

DIA-WELLNESS BURGONYAPÜRÉPOR 
 
• csökkentett szénhidráttartalom 
• élelmirostban gazdag 
• egyszerű felhasználás 
 
Hozzávalók: 
• 500 g Dia-Wellness burgonyapürépor 
• 1,5 l forró tej 
• 1 kiskanál vaj 
 
A Dia-Wellness burgonyapüréport elkeverjük 300 g forró tejben, simára keverjük és egy kiskanál vajjal ízesítjük. Kihülés után 
azonnal tálalható. 
 
Átlagos tápérték 100 g késztermékben: 
Energia:    170 kcal / 714 KJ 
Fehérje:            5,8 g 
Szénhidrát:  33,5 g 
Zsír:   1,5 g 
Élelmirost:  58,0 g 
 
Kiszerelés: 500 g 



 

DIA-WELLNESS BEIGLI TÉSZTA MIX 
 
 
• csökkentett szénhidráttartalom 
• gazdaságos 
• egyszerű felhasználás 
 
Hozzávalók: 
• 1,28 kg Dia-Wellness beigli tészta mix 
• 1 kg BL-55 liszt 
• 40 g élesztő 
• 700 g m-GEL krémzsír   -   vagy 870 g margarin 
• 600-800 g ivóvíz   -   vagy 400-500 g ivóvíz 
 
Dia-Wellness diótöltelék hozzávalók:  
• 1 kg Dia-Wellness diótöltelékpor 
• 300-350 g víz vagy tej 
 
Dia-Wellness máktöltelék hozzávalók: 
• 1 kg Dia-Wellness máktöltelékpor 
• 210 g víz 
 
Dia-Wellness beigli készítése: 
A Dia-Wellness beigli tészta mixet a liszttel és margarinnal elmorzsoljuk. A felfuttatott élesztőt a vízzel belerakjuk és 
megfelelő keménységűre gyúrjuk. A kimért tésztát kinyújtjuk, majd a készre kevert Dia-Wellness töltelékkel megkenjük és 
feltekerjük. Tojássárgájával, majd tojásfehérjével megkenjük. Rövid pihentetés után megszurkáljuk és 180 °C-on kisütjük. 
 
Átlagos tápérték 100 g késztermékben: 
Energia:    366 kcal / 1540 KJ 
Fehérje:             10,0 g 
Szénhidrát:   29,0 g 
Zsír:             22,5 g 
 
Kiszerelés: 500 g, 2,5 kg 



DIA-WELLNESS LEKVÁROK 
 
 
• csökkentett szénhidráttartalom 
• sütésálló változatban is 
 
Dia-Wellness lekvárok használata: 
A Dia-Wellness lekvárokat használhatjuk önmagában, vagy bármely sütőipari, nagykonyhai célra. 
 
Ízválaszték: áfonya, eper, kajszibarack, málna, penyigei szilva, pirosribizli 
 
Átlagos tápérték 100 g Dia-Wellness kajszibarack lekvárban: 
Energia:   340 kcal / 1431 KJ 
Fehérje:   4,6 g 
Szénhidrát:  40,5 g   
Zsír:   27,2 g 
 
Kiszerelés: 380 g, 1 kg, 10 kg 
 
 
 

DIA-WELLNESS MOGYORÓKRÉM 
 
• ökkentett szénhidráttartalom 
• élelmirost forrás 
• alacsony glikémiás index 
• hozzáadott cukor nélkül! 
 
Dia-Wellness mogyorókrém használata: 
Dia-Wellness mogyorókrémet használhatjuk önmagában, töltelékként - például Dia-Wellness palacsinta töltéséhez vagy 
krémek készítéséhez. 
 
Átlagos tápérték 100 g termékben: 
Energia:    599 kcal / 2517 KJ 
Fehérje:            3,9 g 
Szénhidrát:  27,4 g g 
Zsír:            59,5 g 
Élelmirost:  5,0 g 
 
Kiszerelés: 250 g, 1 kg 
 
 
 
 
 
 
 

DIA-WELLNESS PUDINGPOROK  
 
 
 
Dia-Wellness vaníliás hidegpuding 
 
• hideg eljárással elkészíthető 
• krém, sodó, puding készítéshez 
 
Hozzávalók: 
• 200 g Dia-Wellness vaníliás hidegpuding 
• 1000 g ivóvíz 
 



A Dia-Wellness hidegpudingport a vízzel, vagy tejjel csomómentesen összekeverjük.  
Tovább higítva öntethez is kíválóan alkalmas. 
Hideg eljárással készíthető puding vanília, csokoládé stb. Ízekben. 
 
Átlagos tápérték 100 g Dia-Wellness vaníliás pudingban: 
Energia:   101 kcal / 426 KJ 
Fehérje:   1,3 g 
Szénhidrát:  20,0 g   
Zsír:   1,8 g 
 
 
 
 
 
Dia-Wellness vaníliás puding (főzős) 
 
• meleg eljárással elkészíthető 
• krém, sodó, puding készítéshez 
 
Hozzávalók: 
• 100 g Dia-Wellness vaníliás puding 
• 400 g ivóvíz 
 
A Dia-Wellness vaníliás főzős pudingporhoz hozzáadjuk a vizet és 90 °C-ra felfőzzük. Meleg eljárással készíthető puding 
vanília, csokoládé stb. Ízekben. 
 
Átlagos tápérték 100 g Dia-Wellness főzős pudingban: 
Energia:   46 kcal / 193 KJ 
Fehérje:            0,2 g 
Szénhidrát:  11,2 g 
Zsír:            0,7 g 
 
Kiszerelés: 500 g, 3 kg, 15 kg 
 
 
 
 

DIA-WELLNESS TÖLTELÉKPOROK  
 
 
• csak víz hozzáadása szükséges 
• csökkentett szénhidráttartalommal 
 
Hozzávalók: 
• 500 g Dia-Wellness diótöltelék 
• 150-175 g víz 
 
A Dia-Wellness diótölteléket vízzel, vagy tejjel összekeverve 10 perc pihentetés után használhatjuk beigli, és sütésálló 
készítmények töltésére. 
 
Ízválaszték: dió, mák, kókusz, fahéj, rumos kakaó, kakaó stb. 
 
Átlagos tápérték 100 g Dia-Wellness diótöltelékben: 
Energia:   88 kcal / 377 KJ 
Fehérje:            1,9 g 
Szénhidrát:  10,6 g 
Zsír:            4,3 g  
 
Kiszerelés: 500 g, 3 kg, 15 kg 
 
 



DIA-WELLNESS FAGYLALTPOROK - GASZTRO 
KÉSZRE ÍZESÍTETT DIA-WELLNESS FAGYLALTPOROK HIDEG ELJÁRÁSSAL 
 
 
• csökkentett szénhidráttartalom 
• csak víz hozzáadása szükséges 
• kíváló íz és állag egy nap után is 
• hozzáadott cukrot nem tartalmaz 
 
Hozzávalók: 
• 2,05 kg Dia-Wellness fagylaltpor 
• 4-4,4 l ivóvíz 
• 15-20 g Dia-Wellness Emul-CO 
 
Az összetevőket összekeverjük, majd 15-20 percig pihentetjük. Fagyasztáskor hozzáadjuk a Dia-Wellness Emul-CO-t. 
 
Ízválaszték: csokoládé, vanília, eper, joghurt, tiramisu, citrom, lime, őszibarack, sárgadinnye, puncs stb. 
 
Átlagos tápérték 1 gombóc, tejes (4 dkg) fagylaltban: 
Energia:   74 kcal / 311 KJ 
Fehérje:            2,3 g 
Szénhidrát:  11,5 g  
   Ebből nem felszívódó: 1,5 g 
Zsír:            2,8 g  
 
Kiszerelés: 2,05 kg, 15 kg  
 
 

 
DIA-WELLNESS FAGYLALTALAPOK HIDEG ELJÁRÁSSAL 
 
Dia-Wellness tejalap készítése 
 
Hozzávalók: 
• 2,05 kg Dia-Wellness tejalap 
• 4-4,4 l ivóvíz 
• 15-20 g Dia-Wellness Emul-CO 
 
Az összetevőket összekeverjük, majd 15-20 percig pihentetjük. Fagyasztáskor hozzáadjuk a Dia-Wellness Emul-CO-t. 
Ízesítés: Dia-Wellness ízpasztával  stb. 
 
 
Dia-Wellness gyümölcsalap készítése 
 
Hozzávalók: 
• 2,05 kg Dia-Wellness gyümölcsalap 
• 4-4,4 l ivóvíz 
• 15-20 g Dia-Wellness Emul-CO 
 
vagy 
 
• 2,05 kg Dia-Wellness gyümölcsalap 
• 2 kg friss, vagy fagyasztott gyümölcs leve 
• 2,5 l ivóvíz 
 
Az összetevőket összekeverjük, majd 15-20 percig pihentetjük. Fagyasztáskor hozzáadjuk a Dia-Wellness Emul-CO-t.  
Ízesítés: Dia-Wellness ízpasztával 
 
Kiszerelés: 2,05 kg, 15 kg 



DIA-WELLNESS FAGYLALT ALAPANYAGOK 
 
 
DIA-WELLNESS ÍZPASZTÁK  
 
• fagylaltok, krémek, tejszín ízesítésére 
 
Adagolás: 50-100 g / liter 
Kiszerelés: 1,2 kg 4,5 kg 
Ízválaszték: Pina Colada, sárgabarack stb. 
 
 
 
 
DIA-WELLNESS VARIEGATOK 
 
• fagylalt dekoráció 
• tejszínkrém variegálására 
• szószok készítéséhez 
 
Adagolás: ízlés szerint 
Kiszerelés: 1 kg, 1,2 kg, 4,5 kg 
Ízválaszték: sárgabarack, áfonya stb. 
 
 
 
 
DIA-WELLNESS ÖNTETEK 
 
• fagylaltok, sütemények, palacsinta elkészítéséhez 
• ételek, húsok ízesítéséhez, dekorálásához 
 
Adagolás: ízlés szerint 
Kiszerelés: 500 g 1,5 kg 
Ízválaszték: sárgabarack, , csokoládé, eper, meggy, áfonya stb. 



 
 

DIA-WELLNESS SZÖRPÖK, ITALPOROK 
 
• csak víz vagy tej hozzáadása szükséges 
• csökkentett szénhidráttartalom 
• prebiotikus rost tartalom 
• egyszerűen és gazdaságosan elkészíthető 
 
 
DIA-WELLNESS SZÖRPÖK 
 
Ízválaszték: bodza, málna, narancs, zöldalma stb. 
Kiszerelés: 500 g 
 
 
DIA-WELLNESS ITALPOROK 
 
Ízválaszték: citrus, paradicsom, kékszőlő, cékla stb. 
Kiszerelés: 250 g 
 
 
DIA-WELLNESS TEJES ITALPOROK 
 
Ízválaszték: T-por, Forrócsokipor, 3:1-ben Instant kávépor 
Kiszerelés: 250 g 



DIA-WELLNESS “HABVER ŐS” FAGYLALTPOROK 
Fagylaltgép nélkül is elkészíthetőek! 
 
3 az 1-ben 
 
Fagyihoz • Parféhoz • Shake-hez 
 
 
 

Fagylalt készítése 
 
Hozzávalók: 
• 70 g Dia-Wellness fagylaltpor 
• 200 g hideg tej 
 
A hideg tejet egy edénybe öntjük, hozzáadunk 70 g fagylaltport, és kézi mixerrel előszőr alacsony, majd magasabb fordulaton 
felverjük. Körülbelül 3 perc alatt a krém állag elérése után a fagylaltmasszát poharakba töltjük, és mélyhűtőben a kívánt 
keménységűre fagyasztjuk. Fagylaltgépben is elkészíthető. 
 
Átlagos tápérték 1 gombóc (4  dkg) vanília fagyiban: 
Energia:    38 kcal / 160 KJ 
Fehérje:            1,5 g 
Szénhidrát:  6,7 g 
   Ebből nem felszívódó: 1,8 g 
Zsír:   1,4 g 
 
Kiszerelés: 250 g 
 
 
 

Parfé készítése 
 
Hozzávalók: 
• 70 g Dia-Wellness fagylaltpor 
• 200 g hideg tej 
• Dia-Wellness piskótalapok 
 
A hideg tejet egy edénybe öntjük, hozzáadunk 70 g fagylaltport, és kézi mixerrel előszőr alacsony, majd magasabb fordulaton 
felverjük. Körülbelül 3 perc alatt a krém állag elérése után piskótalapok közé töltjük a parfé krémet , és mélyhűtőben a kívánt 
keménységűre fagyasztjuk, majd fogyasztás előtt 10-15 perccel szobahőmérsékleten felengedjük. 
 
Gasztro felhasználóknak is! 
 
 
 

Shake készítése 
 
Hozzávalók: 
• 60 g Dia-Wellness fagylaltpor 
• 200 g hideg tej 
 
A hideg tejet egy edénybe öntjük, hozzáadunk 60 g fagylaltport, és kézi mixerrel krémes állagúra keverjük. Jégkockákkal még 
hűsítőbb! 
 
Gasztro felhasználóknak is! 



DIA-WELLNESS KONYHAI ALAPANYAGOK 
 
 
 
DIA-WELLNESS SÓ 
 
• normál sóhoz hasonló ízhatás 
• csökkentett Nátrium tartalom 
• 1:1-ben kiváltható a normál só 
 
Kiszerelés: 250 g 
 
 
 
 

DIA-WELLNESS TEJBERIZS 
 
• csökkentett szénhidráttartalom 
• csak tej hozzáadása szükséges 
• ízesítse Dia-Wellness öntetekkel és, Dia-Wellness lekvárokkal 
 
Használata: 250 g tejet felforralunk, belekeverünk 70 g Dia-Wellness tejberizs alapport. 10 perc pihentetés után fogyasztható. 
Kakaóval, vagy fahéjjal ízesíthetjük. 
 
Kiszerelés: 500 g 
 
 
 
 

DIA-WELLNESS TEJBEGRÍZ 
 
• csökkentett szénhidráttartalom 
• csak tej hozzáadása szükséges 
• ízesítse Dia-Wellness öntetekkel és, Dia-Wellness lekvárokkal 
 
Használata: 60 g Dia-Wellness tejbegríz alapport 350 g forró tejbe öntjük, és felfőzzük, majd csomómentesre keverjük. 
 
Kiszerelés: 500 g 
 
 
 
 

DIA-WELLNESS SÜTŐPOR 
 
• használata megegyezik a hagyományos sütőporéval 
• egyenletes, laza szerkezetet biztosít 
• csökkentett szénhidráttartalom 
 
Használata piskótához: Lisztre számított 2 % - azaz 20 g / kg. 
 
Kiszerelés: 250 g 



DIA-WELLNESS VANÍLIÁS CUKOR 
 
• természetes vanilinnel ízesítve 
• 1:1-es cukorhelyettesítő alapon 
• csökkentett szénhidráttartalom 
 
Használata: sütemények, pudingok, krémek, tészták ízesítéséhez 
 
Kiszerelés: 250 g 
 
 
 
 

ÉLELMIROST 
 
• prebiotikus rost tartalom 
• adalékanyag és tartósítószer mentes 
• a mindennapi étkezések fontos eleme 
• 500 g = 1 havi rost szükséglet 
 
Használata: müzlibe, joghurtba, lekvárba keverhető 
 
Kiszerelés: 500 g 
 
 
 
 

ASZKORBINSAV 
 
• antioxidáns 
• c-vitamin 
• ajánlott napi bevitel: 80 mg 
• szóját és laktózt nem tartalmaz 
 
Használata: teákba, gyümölcslevekbe keverhető 
 
Kiszerelés: 250 g 
 
 
 
 

DIA-WELLNESS KAKÓS NASSOLÓ, ÉTBEVONÓ 
 
• fruktózzal édesített tortabevonó 
• önmagában is fogyasztható 
• darabosra törve muffinba, kevert tészták dúsítására 
 
Kiszerelés: 500 g, 1 kg, 10 kg 



DIA-WELLNESS KETCHUP 
 
• hozzáadott cukrot nem tartalmaz 
• élelmirostban gazdag 
• csökkentett szénhdiráttartalom 
 
Átlagos tápérték 100 g termékben: 
Energia:   104 kcal / 436 KJ 
Fehérje:            2,1 g 
Szénhidrát:  20,0 g 
   ebből nem felszívódó: 4,4 g 
Zsír:            0,4 g 
Élelmirost:  13,0 g  
 
Kiszerelés: 450 g 
 
 
 
 

DIA-WELLNESS SZÁRAZTÉSZTA  4 tojásos 
 
• csökkentett szénhidráttartalom 
 
penne, szarvacska, szélesmetélt, spagetti, kézi tarhonya, gépi tarhonya, nagykocka, rizsszem 
 
Átlagos tápérték 100 g termékben: 
Energia:   241 kcal / 1014 KJ 
Fehérje:            15,2 g 
Szénhidrát:  33,9 g 
Zsír:            5,0 g 
 
Kiszerelés: 250 g 
 
 
 
 

DIA-WELLNESS PANÍRMORZSA 
 
• élelmirostban gazdag 
• csökkentett szénhidráttartalom 
 
Átlagos tápérték 100 g termékben: 
Energia:   368 kcal / 1545 KJ 
Fehérje:            31,3 g 
Szénhidrát:  42,0 g 
Zsír:            5,0 g 
Élelmirost:  15,5 g 



DIA-WELLNESS LIK ŐRÖK, DESSZERTEK 
JESSICA-FITT LIK ŐRÖK        •    Málna, Csokoládé, Tiramisu, Meggy ízekben 
 
• természetes összetevőkkel 
• fruktóz hozzáadásával készült 
• 15-16%-os alkoholtartalommal 
• csökkentett szénhidráttartalommal 
 
Kiszerelés: 0,7 l 
 
 
 
 

DIA-WELLNESS TRIPLACSOKI 
Étcsokoládé, Tejcsokoládé, Bézs csokoládé 
 
• hozzáadott cukor nélkül 
• magas kakaótartalommal 
• természetes édesítőszerrel 
• erdeti belga alapanyagokból 
• cukorbetegek és fogyókúrázók is fogyaszthatják 
 
Kiszerelés: 100 g, 300 g 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIA-WELLNESS BARACKOS KÖLES TORTA 
Az ország tortája Dia-Wellness hozzávalókból! 
 
 
Hozzávalók 1 db 12 szeletes tortához 
 
Köles alap főzés 
• 200 g  m-GEL hántolt köles 
• 90 g  Dia-Wellness kölesliszt 
• 5 g  Dia-Wellness csökkentet Na tartalmú só 
• 1100 ml  tej 
• 130 g  Dia-Wellness cukorhelyettesítő 1:2   
• 4 g  m-GEL vanília komplett 
• 60 g  vaj 
• 1 db  citrom reszelt héja 
 



Tortalap sütés 
• 960 g  lefőzött kölesalap 
• 3 db  egész tojás 
• 30 g  m-GEL mandulaliszt (édes és keserű mandulából) 
• 70 g  lenmagpehely, vagy őrölt lenmag pehely 
• 60 g  áttört túró 
 Tipp: könnyebb lazább lapot kapunk, ha a fentiekhez 
  hozzákeverünk 1 db felvert tojásfehérjét. 
 
 
Betöltés  
• 300 g  főzött köles alap 
• 100 g  Dia-Wellness Kecskeméti sárgabarack, darabos 
• 50 g  Dia-Wellness sárgabarack koncentrátum 
• 200-250 g tejszín 
• 80-100 g  Dia-Wellness natúrfond Zila tortaformához 
• 80-100 g  ivóvíz 
 
Díszítés 
• 300 g  Dia-Wellness Kecskeméti darabos sárgabarack öntet 
• 150 g  felezett sárgabarackkonzerv 
• 20 g  Dia-Wellness natúr tortazselé 
 
 
 
Köles alap főzés 
A hántolt kölest alaposan mossuk át forró vízzel, majd folyamatos keverés mellett főzzük puhára a tejjel, sóval. Amint puhára 
főtt, vegyük le a gázról és adjuk hozzá a Dia-Wellness köleslisztet, cukrot, vajat, m-GEL vanília komplettet és a reszelt 
citromhéjat. 
A lefőtt alapból mérjünk ki 300 g-ot és letakarva tegyük félre a töltéshez. 
 
Tortalap sütés 
A tortaforma sütőkarikáját csomagoljuk be sütőpapírral (érdemes szilikonos sütőpapírt is belehelyezni). A maradék lefőtt forró 
kölesalaphoz adjuk hozzá a túrót, az egész tojásokat, a mandulalisztet és a lenmagpelyhet, majd alaposan keverjük össze és 
töltsük a becsomagolt karikába. 180 ºC -os előmelegített sütőben kb. 50 perc alatt süssük készre, majd azonnal vágjuk ki a 
sütőkarikából. 
 
Betöltés 
A tortaformába helyezzük bele a tortakarikát és fújjuk ki formaleválasztóval. A félretett és lehűtött 500 g kölesalaphoz 
habverővel keverjük hozzá a 100 g m-GEL Kecskeméti darabos sárgabarack öntetet, az 50 g m-GEL sárgabarack 
koncentrátumot.  A 200-250 g tejszínhez hozzáadunk a 80-100 g  vízben elkevert 80-100 g Dia-Wellness natúrfond Zila 
tortaformához készítményt, és felverjük. A felvert habot a köleskrémhez adjuk és ezzel lazítjuk, rögzítjük. A bekevert krémet 
töltsük az előkészített tortaformába. Fontos, hogy ügyeljünk a tömörítésre. Legbiztosabb módszer, ha kissé az asztalhoz 
ütögetjük. Helyezzük a tetejére a kihűlt kölespiskótát. A tortát tegyük egy éjszakára mélyhűtőbe, majd ha keményre fagyott, 
válasszuk le róla a szilikonformát. 
 
Díszítés 
A torta üregeibe töltsük be az m-GEL Kecskeméti darabos sárgabarack öntetet. Díszítsük csokoládélapból kivágott 
háromszöggel és felezett sárgabarack konzervvel, amit a hosszabb eltarthatóság érdekében lekezelhetünk m-GEL 
hidegzselével. 
 
 
Átlagos tápérték 1 szelet Dia-Wellness barackos kölestortában (180-190 g): 
Energia:   303 kcal / 1247 KJ Fehérje:   7,7 g 
Szénhidrát:  46,2 g 
     ebből poliol:  10,9 g    ebből nem felszívódó: 7,9 g 
Zsír:        13,8 g  



DIA-WELLNESS TEJSZÍNHABRÖGZÍT Ő FONDOK 
 
 
• csökkentett szénhidráttartalom gyümölcspor, vagy 
• darabos gyümölcs tartalom 
• egyszerű felhasználás 
• stabil, könnyű, szeletelhető krém 
 
Tipp:  A natúrfond egyedileg is ízesíthető Dia-Wellness  koncentrátumokkal. Márványos krémekhez használhatjuk a Dia- 
Wellness variegatokat és Dia-Wellness önteteket. 
 
 

DIA-WELLNESS EPRES TEJSZÍNES SZELET (35 db) 
 
Dia-Wellness piskótalap hozzávalók: 
• 620 g Dia-Wellness piskótapor 
• 500 g vegyes tojáslé 
• 62 g víz 
• 45 g Emul-Co habosító paszta 
• 25 g Dia-Wellness Invertin termékrugalmasító 
 
Hozzávalók Dia-Wellness eperkrém: 
• 0,5 l cukormentes növényi tejszín 
• 0,5 l cukormentes állati tejszín 
• 0,35 l víz 
• 0,35 kg Dia-Wellness Eperfond 
 
Készítése: 
A piskótamassza összetevőit felverjük, majd 180 °C-os sütőben kisütjük. A felvert Dia-Wellness eperkrémet 3 piskótalap közé 
töltjük, és a tetejét vékonyan áthúzzuk krémmel. 
 
Ízválaszték: natúr, csokoládé, eper, málna, tiramisu, joghurt stb. 
 
Kiszerelés: 250 g, 2 kg, 15 kg 



GLUTÉNMENTES KENYÉRLISZT 
Tej-, tojás- és szójamentes 
 
 
• búzakenyéréhez hasonló héj, és bélzet 
• tej, tojás- és szójamentes 
• gazdaságos 
• egyszerű felhasználás 
 
Hozzávalók: 
• 500 g Gluténmentes kenyérliszt 
• 450-470 g ivóvíz 
• 40 g olaj 
• 22 g élesztő 
 
A Gluténmentes kenyérlisztet 22 g friss élesztővel, a 450-470 g ivóvízzel és a 40 g olajjal összekeverjük, gyors fordulaton 10 
percig kidagasztjuk, kiolajozott formába tesszük, körülbelül 1 órán át kelesztjük, végül 210 °C-on 60-70 percig sütjük. 
 
Átlagos tápérték 100 g késztermékben: 
Energia:   190 kcal / 789 KJ 
Fehérje:            3,7 g 
Szénhidrát:  42,9 g  
Zsír:            0,1 g 
Élelmirost:  1,2 g 
 
Kiszerelés: 1 kg, 20 kg 
 
 

GLUTÉNMENTES KENYÉRLISZT 
 
 
• ropogós héj, laza bélzet 
•gazdaságos 
• egyszerű felhasználás 
 
Hozzávalók: 
• 500 g Gluténmentes kenyérliszt 
• 450-470 g ivóvíz 
• 40 g olaj 
• 22 g élesztő 
 
A Gluténmentes kenyérlisztet 22 g friss élesztővel,  a 450-470 g ivóvízzel és a 40 g olajjal összekeverjük, gyors fordulaton 10 
percig kidagasztjuk, kiolajozott formába tesszük, körülbelül 1 órán át kelesztjük, végül 210 °C-on 60-70 percig sütjük. 
 
Átlagos tápérték 100 g késztermékben: 
Energia:    190 kcal / 789 KJ 
Fehérje:            3,7 g 
Szénhidrát:  42,9 g  
Zsír:            0,1 g 
Élelmirost:  1,2 g 
 
Kiszerelés: 1 kg, 20 kg 



GLUTÉNMENTES PISKÓTALISZT 
 
 
• tejből származó összetevőt nem tartalmaz 
• piskótaroládnak is feltekerhető 
• gazdaságos 
• egyszerű felhasználás 
 
Hozzávalók: 
• 500 g Gluténmentes piskótaliszt 
• 300g cukor 
• 150 g ivóvíz 
• 12 db egész tojás 
• 70 g Emul-CO habosító 
 
A 12 db tojást a Gluténmentes piskótaliszttel, a cukorral, vízzel és 70 g Emul-CO habosító pasztával összekeverünk, és magas 
fordulatszámon kemény habbá verjük. 
Formába öntjük, és 180 °C-on aranybarnára sütjük. 
 
Átlagos tápérték 100 g piskótában: 
Energia:   268 kcal / 1126 KJ 
Fehérje:            8,5 g 
Szénhidrát:  39,8 g   
Zsír:            8,1 g 
Élelmirost:  1,0 g 
 
Kiszerelés: 1 kg, 20 kg 
 
 
 
 
 

GLUTÉNMENTES PALACSINTAPOR 
 
 
• tejből származó összetevőt nem tartalmaz 
• hagyományos palacsintához hasonló íz, állag 
• gazdaságos 
• egyszerű felhasználás 
 
Hozzávalók 24 db Gluténmentes palacsintához: 
• 250 g Gluténmentes palacsintapor 
• 350 g ivóvíz 
 
A Gluténmentes palacsintaport és az ivóvizet összekeverjük, 10 perc pihentetés után süthetjük. Ízlés szerint Gluténmentes 
töltelékekkel tölthetjük. 
 
Átlagos tápérték 100 g 1 db palacsintában (100 g): 
Energia:   143 kcal / 599 KJ 
Fehérje:            2,9 g 
Szénhidrát:  24,0 g 
   ebből poliol:  0,7 g 
Zsír:            3,3 g 
Élelmirost:  3,9 g 
 
Kiszerelés: 500 g, 20 kg 



GLUTÉNMENTES BEIGLI TÉSZTA MIX 
 
 
• élelmirostban gazdag 
• tejből származó összetevőket nem tartalmaz 
• hagyományos beiglihez hasonló ízhatás 
• egyszerű felhasználás 
 
Hozzávalók 3 rúd beiglihez: 
• 500 g Gluténmentes beigli tészta mix 
• 250 g  margarin 
• 150 g ivóvíz 
• 4 g élesztő 
• 2 db egész tojás 
 
A Gluténmentes beigli tészta mixet, a margarint, az ivóvizet és a felfuttatott friss élesztőt összegyúrjuk. 20 perc pihentetés után 
megtötljük Gluténmentes máktöltelékkel, majd a felületét tojáslével bekenjük. 30 percig meleg helyen kelesztjük, végül 180 
°C-os sütőben kisütjük. 
 
Átlagos tápérték 100 g késztermékben: 
Energia:  285 kcal / 1196 KJ   
Fehérje:  1,4 g            
Szénhidrát: 30,9 g  
   ebből poliol: 4,5 g  
Zsír:           16,7 g  
Élelmirost: 6,3 g 
 
Kiszerelés: 500 g, 20 kg 
 
 
 
 

GLUTÉNMENTES LINZERPOR 
 
 
• élelmirostban gazdag 
• gazdaságos 
• hetekig eltartható 
 
Hozzávalók: 
• 250 g Gluténmentes linzerpor 
• 150 g Gluténmentes piskótaliszt 
• 100 g m-GEL krémzsír 
• 50 g ivóvíz 
 
Az összetevőket összekeverjük, nyújtjuk és formázzuk. Rövid pihentetés után 180 °C-os sütőben készre sütjük. 
Dia-Wellness lekvárral, vagy Dia-Wellness kakaós nassolóval ízesítjük. 
 
Átlagos tápérték 100 g késztermékben: 
Energia:   401 kcal / 1683 Kj 
Fehérje:            4,4 g 
Szénhidrát:  46,6 g 
   ebből poliol:  5,5 g 
Zsír:            21,2 g 
Élelmirost:  7,4 g 
 
Kiszerelés: 500 g, 20 kg 



GLUTÉNMENTES MUFFINPOR 
 
 
• tejből származó összetevőt nem tartalmaz 
• élelmirost forrás 
• gazdaságos 
• egyszerű felhasználás 
 
Hozzávalók 15 db Gluténmentes muffinhoz: 
• 250 g Gluténmentes muffinpor 
• 150 g olaj 
• 100 g ivóvíz 
• 5 g m-GEL frissentartó aroma 
 
A Gluténmentes muffinport, az olajat, a vizet és az m-GEL frissentartó aromát összekeverjük,rövid ideig pihentetjük, majd 
muffinformába töltjük.180 °C-os sütőben aranybarnára sütjük, és díszítjük. 
 
Átlagos t ápérték 100 g piskótában: 
Energia:   440 kcal / 1847 KJ 
Fehérje:            3,7 g 
Szénhidrát:  27,0 g 
   ebből poliol:  2,0 g 
Zsír:            34,5 g 
Élelmirost:  4,8 g 
 
Kiszerelés: 500 g, 20 kg 
 
 
 

GLUTÉNMENTES TÖLTELÉKPOROK 
 
 
• tejből származó összetevőt nem tartalmaz 
• élelmirost forrás 
• gazdaságos 
• egyszerű felhasználás 
 
Hozzávalók: 
• 500 g Gluténmentes diótöltelékpor 
• 125 g ivóvíz 
 
A Gluténmentes diótöltelékporhoz hozzáadjuk a vizet, összekeverjük és pár perc pihentetés után tölthetjük. 
 
Ízválaszték: dió, mák stb. 
 
Átlagos tápérték 100 g diótöltelékben: 
Energia:   109 kcal / 460 KJ 
Fehérje:            4,7 g 
Szénhidrát:  10,7 g 
   ebből poliol:  5,2 g 
Zsír:            5,2 g 
Élelmirost:  4,7 g 
 
Kiszerelés: 500 g, 15 kg 
 
 
 
 

http://fagyinagyker.hu/termekek/dia-wellness-termekek  
 


