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„NYERS” CSOKITORTA 
 
A „nyers” szót azért tettem idéz�jelbe, mert a hozzávalók között nem szigorúan nyers 
alapanyagokat közlök. A nyers kakaópor, a nyers kókuszolaj és egyebek indokolatlanul 
drágák, és nem is mindenhol kaphatók. 
 
Lehet, hogy a vérbeli nyerskonyhások forgatják a szemüket, én mégis úgy gondolom, hogy 
ez a torta még akkor is egészséges, és bátran fogyasztható, ha nem szigorú nyers 
hozzávalókból, hanem bármely élelmiszerboltban beszerezhet� alapanyagokból áll.  
 
Volt egy id�szak az életemben, amikor – az egészségügyi panaszaim miatti kanosszát járva 
– a nyerskonyha szabályai szerint étkeztem. Noha végül kiderült, hogy ez az irányzat sem 
nekem való, mégsem volt hiábavaló, hiszen ez alatt az id� alatt is rengeteget tanultam az 
élelmiszerekr�l, a szervezet biokémiájáról, a saját egyedi m�ködésemr�l.  
 
Ezen kívül azóta bizton állítom, hogy a legfinomabb desszertek a nyerskonyhából kerülnek 
ki. Sok-sok kedvencünk van, amelyek könnyen és gyorsan elkészíthet�k, gyönyör�en 
tálalhatók, és persze a legf�bb jó: egészségesek, bátran fogyaszthatók. 
 
Neked is ajánlom kipróbálásra az alábbi csokitorta receptet: 
 
Hozzávalók:  
 
A torta alapja: 

- 30 dkg kesudió (pekándió vagy mandula is tökéletes) 
- 20 dkg nagy szem� (medjool) datolya  
- 1 csipetnyi só 
- 1-2 ev�kanál víz (szükség szerint) 
 

Töltelék: 
- 4 db közepesen érett avokádó kikapart belseje 
- 15 dkg jó min�ség� kókuszolaj 
- 2 vaníliarúd kikapart belseje 
- 20 dkg kakaópor 
- 30 dkg juharszirup (esetleg méz, de ebb�l kevesebb, mert édesebb, mint a szirup) 
- Csipet só 

 
Elkészítés 
 
A nyers konyha alaputasítása, hogy a dióféléket, magvakat a felhasználás el�tt el�bb 
alaposan meg kell mosni, és néhány órára, vagy egy éjszakára be kell áztatni (aktiválás), 
majd megszárítani, és úgy felhasználni.  
 
Az áztatás következtében a szemekben beindulnak a csírázási folyamatok, és közben 
lebomlik azok fitinsav tartalma, ezáltal könnyebben emészthet�vé válnak. 
 
Az, hogy melyik diófélét választod, teljesen az ízlésedre van bízva. Kesudiót elfogadható 
áron beszerezhetsz a Lidl üzletekben, míg a pekándió ára jóval borsosabb. Ha szereted a 
nálunk megszokott diót, készítsd azzal! Úgy is nagyon finom lesz. 
 

1. A datolyát éles késsel nagyon apróra, szinte pépesre aprítsd fel. A diófélét �röld 
lisztté. 

 
A nyerskonyhások a diófélét a datolyával és a sóval robotgépben aprítják fel, de 
ehhez speciális, kimondottan er�s robotgép szükséges. Nekem van ilyen 
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robotgépem, de a datolyát mégis inkább késsel pépesítem, mert a robotgép 
tartályából kitisztítani a masszát nem leányálom. 

 
A nyerskonyhások speciális robotgépének két tartálya van. Az egyikkel kimondottan 
dióféléket lehet liszt állagúvá aprítani.  

 
Ne ess kétségbe, ha nincs ilyen robotgéped! A hétköznapi kézi dió�rl�vel is 
ledarálhatod a magvakat, így nem lisztállagot kapsz ugyan, de a végeredmény 
ugyanaz. 

 
Ha készen vásárolsz mandulalisztet, az is tökéletes. 

 
2. A felaprított datolyát, az �rölt diófélét és a csipet sót egy tálban gyúrd össze vizes 

kézzel. Ha szükséges, még 1-2 kanálkányi vizet adj hozzá, hogy jól összeálljon. 
 

3. A masszát nyomkodd egyenletesen egy fóliával kibélelt tortaforma aljára, majd tedd a 
fagyasztóba addig, amíg a tölteléket elkészíted. 

 
4. A töltelék hozzávalóit turmixold simára, majd kanalazd a tortaformába a tortaalapra, 

és 1 órára ismét tedd a fagyasztóba.  Az egy óra elteltével tálalásig a h�t� normál 
részében tárold. 
 
A turmixolásnál segítened kell a tartályhoz tartozó rúddal, hogy jól pörgesse az 
anyagot a gép.  
 
Botmixert is használhatsz az avokádó pürésítésére, majd a többi hozzávalóval 
alaposan keverd ki a masszát.  
 
Még simább lesz, ha átpasszírozod egy szitán, de szerintem ez már olyan plusz, 
amivel csak az id�d töltöd, és a mosatlant gyártod. 
 

5. Tálalás el�tt vedd ki a tortaformából a fólia segítségével. Elég vastag és szilárd a 
torta, miután kivetted a formából, nyugodtan aláteheted az egyik kezed, míg a 
másikkal gyorsan lehúzod róla a fóliát. Nem fog eltörni.  
 

6. Díszítheted kakaószórással, ehet� virágszirmokkal, kókuszreszelékkel, 
cukorgyöngyökkel, friss gyümölccsel… 
 
Ne normál szeleteket vágj bel�le, mert nagyon tömény. Nem olyan cukros és édes, 
mint a hagyományos torták, mégis laktató – hiszen csupa tápláló hozzávalóból áll. 
 
A h�t�ben tárold. Szobah�mérsékleten a kókuszolaj gyorsan olvad.   
 

Tipp:  
 

1. A torta alapja egyéb diófélével is elkészíthet�, gyúrhatsz bel�le kis golyókat, amiket 
kókuszba, kakaóba hempergethetsz, ill. egyéb nyers piték, gyümölcsös desszertek 
alapjául szolgálhat. 

 
2. A tölteléket turmixolás után azonnal üvegtálakba, poharakba kanalazva, 

narancskarikával, mentával díszítve csokikrémként tálalhatod fel.  
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1-2-3. lépés 
 

 
 

4. lépés 
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5-6. lépés 
 

 


