
A minôség a legjobb recept.

A minôség a legjobb recept.

Vendégváró
finomságok

43. számú receptgyűjtemény

Az otthon édes íze...

A Dr. Oetker legújabb termékötletével, a Házi 
Krémes krémporral, régi hagyományokat 
idéző házi ízeket készíthetünk anélkül, hogy 
órákig a konyhában kellene szorgoskodnunk. 
Elkészítése igazán gyors és rendkívül egyszerű! 
Főzés nélkül, csupán hideg tej hozzáadásával 
9 -12 szelet finom házi krémes vagy 16 darab 
képviselőfánk krémtölteléke készíthető el.

Hmmm, de finom!

Dr. Oetker Magyarország Élemiszer Kft., 9241 Jánossomorja, Franck u. 38-40.



A minôség a legjobb recept.

Felhívjuk figyelmét, hogy csak eredeti Dr. Oetker hozzávalók 
használata mellett garantáljuk a receptek sikeres elkészítését.

A konyhában szorgoskodóknak az ünnepi vendég-
várás mindig jeles kihívást jelent: milyen finomságok-
kal kedveskedjünk a mindig éhes vendégseregnek? 
A Dr. Oetker minőségi sütési hozzávalói mellett olyan 
változatos megoldásokat kínál legújabb recept-
gyűjteményében, melyben a hagyományos ízeket 
kedvelők és a kísérletezni vágyók is egyformán meg-
lelik az ízlésüknek megfelelő finom falatokat. 

És hogy a vendégvárás valóban örömteli legyen, a 
kreatív ötleteken túl gyors és könnyen elkészíthető 
receptek segítik a készülődést. 
A finomságok készítéséhez vidám perceket és édes 
élményeket kíván:

Sarkadi Istvánné
a Dr. Oetker Mesterkonyha vezetője

Édes és sós vendégváró falatok

Az alábbi ábrák a receptek elkészítésének nehézségi fokát és idejét jelölik:

Könnyen elkészíthető
Kis gyakorlat szükséges
Tapasztalatot kíván

20 percen belül
20 – 40 perc között
40 – 60 perc között

Kérjük, a receptek elkészítésénél mindig vegye figyelembe sütője használati utasítását.



A Dr. Oetker termékekről bővebb információért vagy további 
tippekért, ötletekért tájékozódjon a Dr. Oetker honlapján: 
www.oetker.hu

Egy csábítóan illatozó sütemény valódi kényeztetés, 
mely megédesíti az ünnepi pillanatot. És ha a süteményt 
saját magunk készítjük, minden falatban ott érződik a 
befektetett munka és az odaadó gondoskodás. A közel 
százéves tapasztalatának köszönhetően a Dr. Oetker
gondosan ellenőrzött, kitűnő minőségű termékei mindig

segítő kezet nyújtanak, legyen szó ünnepi tortáról 
vagy egy könnyű desszertről. Sütési hozzávalói segít-
ségével nem kell konyhatündérnek lennünk ahhoz, 
hogy tökéletesen sikerült finomságokkal kedvesked-
jünk szeretteinknek.

A sütés öröme

Bourbon Vaníliás 
cukor
Valódi vanília élményével

A Dr. Oetker Bourbon Vaníliás cukor 
a nemes Bourbon vanília gazdag ízét 
kölcsönzi a süteményeknek, desszer-
teknek. Őrölt vaníliarúd és természetes 
bourbon vanília aroma tartalmának 
köszönhetően 500 g lisztből készült 
sütemény, 500 ml tej vagy tejszín fel-
használásához elegendő.

Vanillincukor
Édes klasszikus

Egyetlen sütemény vagy desszert sem 
nélkülözheti a vanília édes élményét! 
A Dr. Oetker Vanillincukor gazdag vanil-
linkristály tartalmának köszönhetően 
500 g lisztből készült sütemény, 500 ml 
folyadékból készült desszert vagy 1 liter 
tejből készült ital finom vanília aromá-
járól gondoskodik.

Sütopor
A sütemény lelke

A sütőpor liszttel elkeverve magasra 
emeli a süteményt, finoman omlós, 
laza szerkezetű tésztát biztosítva vég-
eredményül. Kevert tészták, piskóták 
elmaradhatatlan segítőtársa! 1 tasak 
Dr. Oetker Sütőpor 500 g liszt felhasz-
nálásához elegendő. 

Nélkülözhetetlen segítotársak

Expressz Éleszto
Gyors segítség

A Dr. Oetker egyedülálló újdonsága az 
Expressz Élesztő szárított sütőélesztő 
és egyéb térfogatnövelő szer tartal-
mának köszönhetően páratlanul gyors 
segítőtárs a kelt tészták készítésében. 
1 tasak tartalma 375 g liszt felhaszná-
lásához elegendő. Segítségével felfut-
tatás és hosszas kelesztés nélkül, a ki-
dolgozott, formázott tészta 15 perces 
pihentetése mellett készíthetünk édes 
és sós kelt süteményeket.

Instant Éleszto
A kelt tészta szakértő

Az instant szárazélesztő az élesztő fel-
futtatása nélkül biztosít laza szerkezetet 
valamennyi édes és sós kelt tésztának.  
A Dr. Oetker Instant Élesztő szárított 
sütőélesztő tartalmának köszönhetően 
500 g búzaliszt felhasználásához ele-
gendő. Bontatlan csomagolásban lega-
lább 18 hónapig hűtés nélkül tárolható. 



(Kb. 12 darab)

Hozzávalók:
Tésztához:
200 g érett camembert sajt

200 g aszalt szilva

100 g (kb. 8 szelet) füstölt sonka 

250 g búzaliszt

3 csapott teáskanál Dr. Oetker 
Sütőpor
125 ml tejföl

4 evőkanál olívaolaj

1 tojás (közepes méretű)

75 ml víz

1 teáskanál só

Ezenkívül:
12 műanyag nyárs vagy fogpiszkáló

A sajtból 12 szeletet a díszítéshez félreteszünk, a többit apróra 
vágjuk. 12 szem aszalt szilvát szintén félreteszünk, a többit apróra 
vágjuk. 4 szelet sonkát egyenként három csíkra vágunk, és a félre-
tett szilva szemeket belecsavarjuk. Egy-egy szilvás tekercset és 
egy-egy kis szelet sajtot nyársra tűzünk. A maradék sajtot apróra 
vágjuk. A muffin sütőformát kivajazzuk, lisztezzük vagy papír 
sütőformával kibéleljük. A sütőt előmelegítjük.

A lisztet a sütőporral elkeverjük, és egy keverőedénybe szitáljuk. 
Hozzáadjuk a többi hozzávalót (a sajt, a szilva és a sonka kivé-
telével), és konyhai robotgéppel (dagasztó spirállal) először ala-
csony, majd a legmagasabb fokozaton kb. 2 percig sima tésztává 
keverjük. Végül hozzáadjuk a sajt-, a szilva- és a sonkadarabokat. 
A tésztát két evőkanál segítségével a sütőformában elosztjuk. 
A sütőformát a sütő középső részébe toljuk, és a muffinokat meg-
sütjük.

Alsó és felső sütés: kb. 180 °C (előmelegítve)
Légkeveréses: kb. 160 °C (előmelegítve)
Gáz: kb. 2-3. fokozat (előmelegítve)
Sütési idő: kb. 25 perc

A megsült muffinokat a sütőformában hagyjuk kicsit hűlni, majd 
még langyosan az előkészített nyársakra tűzve tálaljuk.

1. Előkészítés:

2. Elkészítés:

 TIPP:
- Ínyencek az aszalt szilvát 
  datolyával helyettesíthetik.

- Muffin sütőforma hiányában    
  használhatunk kapcsos 
  sütőformát is. A sütési idő 
  ebben az esetben 30 percre 
  nő. A megsült tésztát torta-
  cikkekre, a cikkelyeket 
  kisebb falatokra vágjuk.

Pikáns nyársak

(Kb. 18 darab)

Hozzávalók:
Töltelékhez:

400 g hagyma

250 g piros húsú paprika

1 evőkanál olívaolaj

2 evőkanál paradicsompüré

25 g zöldfűszer-keverék

1 csipet só

frissen őrölt bors, őrölt fűszerpaprika 

ízlés szerint

100 g reszelt sajt (pl. Gouda)

Tésztához:
375 g búzaliszt

1 tasak Dr. Oetker Expressz Élesztő
fél teáskanál só

175 ml víz

1 tojás (közepes méretű)

2 evőkanál paradicsompüré

 TIPP:
- A csigákat sütést   
  megelőzően reszelt  
  sajttal meghint-
  hetjük.

- Ízlés szerint párolást  
  megelőzően kockáz
  zunk sovány sonkát 
  a töltelékbe.

Pizza-csiga
A hagymát meghámozzuk, a paprikát megmossuk, mindkettőt apróra vágjuk, majd az 
olívaolajon megpirítjuk. A paradicsompürét hozzáadjuk, és alacsony fokozaton kb. 10 
percig pároljuk, míg a leve teljesen elfő. Végül hozzákeverjük a zöldfűszer-keveréket, 
sóval, borssal, paprikával ízesítjük. A serpenyőt a tűzről levéve hagyjuk a tölteléket 
kihűlni.  A tepsit (40 x 30 cm) sütőpapírral kibéleljük. A sütőt előmelegítjük.

A lisztet az Expressz Élesztővel elkeverjük, és egy keverőedénybe szitáljuk. Hozzá-
adjuk a többi hozzávalót, és konyhai robotgéppel (dagasztó spirállal) először alacsony, 
majd a legmagasabb fokozaton kb. 2 percig sima tésztává dagasztjuk. A tésztát 
enyhén lisztezett munkalapon téglalappá (kb. 50 x 30 cm) nyújtjuk. A sajtot a kihűlt 
töltelékhez keverjük, majd a tölteléket a tésztalapon egyenletesen elosztjuk úgy, hogy 
a tészta pereme mentén 1 cm-t szabadon hagyunk. A tésztát a hosszanti oldala men-
tén szorosan feltekerjük és vékonyra szeleteljük (kb. 18 szeletre). A kapott csigákat 
az előkészített tepsibe fektetjük. A tepsit letakarjuk, meleg helyen 15 percet pihen-
tetjük. Végül a tepsit a sütő középső részébe toljuk, és a csigákat megsütjük.

Alsó és felső sütés: kb. 180 °C (előmelegítve)
Légkeveréses: kb. 160 °C (előmelegítve)
Gáz: kb. 2-3. fokozat (előmelegítve)
Sütési idő: kb. 25 perc

A megsült csigákat sütőrácsra téve hagyjuk hűlni, majd még langyosan tálaljuk.

1. Előkészítés:

2. Elkészítés:



(Kb. 16 darab)

Hozzávalók:
Töltelékhez:
150 ml tej

150 g darált mák

100 g porcukor

1 teáskanál Dr. Oetker Citrom aroma 

Tésztához:
25 g Ráma

125 ml víz

1 csipet só

75 g búzaliszt

15 g Dr. Oetker Gustin Étkezési 
keményítő
3 tojás (közepes méretű)

1 késhegynyi Dr. Oetker Sütőpor
Krémhez:
1 tasak Dr. Oetker Házi Krémes krém
800 ml tej

A tejet egy főzőedényben felforraljuk, hozzáadjuk a mákot, a 
cukrot és a citrom aromát. Első rottyanásig főzzük, majd a tűzről 
levéve hagyjuk hűlni. A tepsit (40 x 30 cm) sütőpapírral kibéleljük. 
A sütőt előmelegítjük.

A Rámát a vízzel és a sóval egy főzőedényben felolvasztjuk. A 
lisztet a keményítővel elkeverjük, egy adagban a Rámához ad-
juk, és mérsékelt tűzőn addig keverjük, míg a tészta egy gom-
bóccá összeáll és elválik az edény falától (kb. 1-2 perc). Majd a 
tűzről levéve 2 tojást egyenként (Fontos! Ettől lesz majd üreges 
a tészta belseje!) a konyhai robotgép legmagasabb fokozatán 
a tésztához keverünk. Az utolsó tojást felverjük, és csak annyit 
keverünk a tésztához, hogy az szép fényes legyen. Akkor jó, ha 
nehezen cseppen le a habverőről. Hagyjuk kihűlni. Végül 75 g 
máktölteléket és a sütőport a kihűlt tésztához keverjük. A tész-
tát nagyobb átmérőjű csillagcsövű habzsákba töltjük, majd az 
előkészített tepsibe egymástól kellő távolságra (kb. 4 cm) kb. 3 cm 
átmérőjű halmokat nyomunk. A tepsit a sütő középső részébe 
toljuk, és a süteményt megsütjük.

Alsó és felső sütés: kb. 200 °C (előmelegítve)
Légkeveréses: kb. 180 °C (előmelegítve)
Gáz: kb. 4-5. fokozat (előmelegítve)
Sütési idő: kb. 20 perc

A megsült fánkokat sütőrácsra helyezzük, és azonnal levágjuk a 
tetejüket, hogy a gőz távozhasson a tészta belsejéből. A Házi  Kré-
mes krémet a tasakon lévő használati utasítás alapján elkészítjük, 
majd habzsákba töltjük. A fánkokat egy teáskanál máktöltelék-
kel megtöltjük, majd a töltelékre Házi Krémes krémet nyomunk. 
A fánkokat kb. 1 órára hűtőszekrénybe helyezzük, porcukorral 
meghintve tálaljuk.

1. Előkészítés:

2. Elkészítés:

Mákos képviselofánk

(Kb. 20 darab)

Hozzávalók:
Töltelékhez:

350 g aszalt szilva

2 teáskanál Dr. Oetker Aroma rum
20 ml víz

300 g darált dió

100 g porcukor

1 tasak Dr. Oetker Vanillincukor
1 citrom reszelt héja

1 citrom facsart leve

2 csapott teáskanál őrölt fahéj

100 g olvasztott Ráma 

Tésztához:
250 g rétes tészta (2 x 4 lap)

kevés olvasztott Ráma

 TIPP:
- Ínyenceknek 
  vörösborral elkevert 
  áfonyalekvár kísére-
  tében kínáljuk.

Aszalt szilvás-diós rétes
Az aszalt szilvát apróra vágjuk, egy éjszakára rum aromával elkevert vízbe áztatjuk.
Másnap a tepsit (40 x 30 cm) sütőpapírral kibéleljük. A sütőt előmelegítjük. A darált 
dióból két evőkanálnyit félreteszünk.

A diót a cukorral, a vanillincukorral, a citromhéjjal és a fahéjjal elkeverjük, majd 
hozzákeverjük a citrom levét és az olvasztott Rámát. 
A réteslapokat szétválasztjuk, egyenként az olvasztott Rámával megkenjük, és 4 - 4 
lapot egymásra fektetünk. A tésztát 10-10 egyforma négyzetlapra vágjuk. A tészta-
lapokon a diós tölteléket elosztjuk, majd a lecsöpögtetett szilvát a diós töltelékre 
rétegezzük. A tésztalapokat feltekerjük, és az előkészített tepsibe fektetjük, a teker-
cseket olvasztott Rámával megkenjük, és a félretett darált dióval megszórjuk.

Alsó és felső sütés: kb. 200 °C (előmelegítve)
Légkeveréses: kb. 180 °C (előmelegítve)
Gáz: kb. 3-4. fokozat (előmelegítve)
Sütési idő: kb. 15-20 perc

A megsült tekercseket sütőrácsra téve hagyjuk kihűlni.

1. Előkészítés:

2. Elkészítés:



(Kb. 12 darab)

Hozzávalók:
Tésztához:
375 g búzaliszt

1 tasak Dr. Oetker Expressz Élesztő
3 teáskanál curry

25 g kókuszreszelék

170 ml víz

1 tojás (közepes méretű)

2 evőkanál napraforgó olaj

Töltelékhez:
100 g mazsola

100 g baracklekvár

1 evőkanál balzsamecet

1 sárga húsú paprika

125 g pulykasonka

1 lilahagyma

2 evőkanál indiai fűszerkeverék

Ezenkívül:
kevés kókuszreszelék

A töltelékhez a mazsolát a baracklekvárral és a balzsamecettel 
elkeverjük, majd hagyjuk állni. A paprikát megmossuk, lecsöpög-
tetjük, és apróra vágjuk. A pulykasonkát apróra vágjuk. A hagymát 
megtisztítjuk, karikákra vágjuk. A tepsit (40 x 30 cm) sütőpapírral 
kibéleljük. A sütőt előmelegítjük.

A lisztet az Expressz Élesztővel elkeverjük, és egy keverőedénybe 
szitáljuk. Hozzákeverjük a curryt és a kókuszreszeléket, majd 
a vizet, a tojást és az olajat, és konyhai robotgéppel (dagasztó 
spirállal) először alacsony, majd a legmagasabb fokozaton 
jól összedolgozzuk. A tésztát enyhén lisztezett munkalapon 
átgyúrjuk, majd tepsi méretűre kinyújtjuk. A tésztát az indiai 
fűszerkeverékkel meghintjük, és 12 négyzetre vágjuk. A tésztala-
pok közepén a sonkát, a paprikát és a hagymakarikát elosztjuk. 
Végül a tésztalap 2-2 sarkát összefogva kis tutajokat alakítunk, a 
tutajokat a tepsibe állítjuk, majd letakarva meleg helyen 15 percet 
pihentetjük.  Végül a tepsit a sütő középső részébe toljuk, és a 
tutajokat megsütjük.

Alsó és felső sütés: kb. 200 °C (előmelegítve)
Légkeveréses: kb. 180 °C (előmelegítve)
Gáz: kb. 3-4. fokozat (előmelegítve)
Sütési idő: kb. 18 perc

A megsült tutajokat sütőrácsra téve hagyjuk kicsit hűlni, majd 
tetejükön a mazsolás tölteléket elosztjuk, kókuszreszelékkel 
meghintve tálaljuk.

1. Előkészítés:

2. Elkészítés:

Egzotikus pulykás tutaj

(Kb. 48 darab)

Hozzávalók:
Töltelékhez:

200 g pisztácia (nem sózott)

200 g hántolt mandula (nem sózott)

100 g méz

100 g porcukor

5 evőkanál víz

fél teáskanál őrölt fahéj

100 g kandírozott citrom- vagy narancshéj

Tésztához:
250 g búzaliszt

1 csapott teáskanál Dr. Oetker 
Sütőpor

100 g porcukor

1 tasak Dr. Oetker Vanillincukor
fél teáskanál Dr. Oetker Aroma citrom

2 tojás (közepes méretű)

70 g Ráma

 TIPP:
-  A mandulát 
   mogyoróval 
   helyettesíthetjük.

Mandulás-pisztáciás 
szelet

A pisztáciát és a mandulát apróra törjük, egy serpenyőben zsiradék nélkül arany-
barnára pirítjuk, majd hagyjuk hűlni. A mézet egy főzőedényben a porcukorral és a 
vízzel összemelegítjük, majd hozzákeverjük a pirított magokat, fahéjjal fűszerezzük.  
A tepsit (40 x 30 cm) sütőpapírral kibéleljük. A sütőt előmelegítjük.

A lisztet a sütőporral elkeverjük, és egy keverőedénybe szitáljuk. Hozzáadjuk a többi 
hozzávalót, és konyhai robotgéppel (dagasztó spirállal) először alacsony, majd a 
legmagasabb fokozaton jól összedolgozzuk. A tésztát enyhén lisztezett munkalapon 
átgyúrjuk, majd tepsi méretűre kinyújtjuk. A tésztát a tepsibe fektetjük, tetején a mé-
zes-magos tölteléket elosztjuk, a kandírozott gyümölccsel megszórjuk. Végül a tepsit 
a sütő középső részébe toljuk, és a süteményt megsütjük.

Alsó és felső sütés: kb. 180 °C (előmelegítve)
Légkeveréses: kb. 160 °C (előmelegítve)
Gáz: kb. 2-3. fokozat (előmelegítve)
Sütési idő: kb. 25 perc

A megsült süteményt sütőrácsra téve hagyjuk kihűlni, majd tetszőleges méretű 
csíkokra szeletelve tálaljuk.

1. Előkészítés:

2. Elkészítés:



(Kb. 16 szelet)

Hozzávalók:
Töltelékhez:
100 g mandula

50 g pisztácia

150 g aszalt meggy vagy vörösáfonya

150 g mazsola

100 g meggy vagy áfonyalekvár

Tésztához:
400 g búzaliszt

1 tasak Dr. Oetker Instant Élesztő
100 g porcukor

1 tasak Dr. Oetker Bourbon 
Vaníliás cukor
200 ml langyos tej

100 g Ráma

1 tojás (közepes méretű)

 TIPP:
- Az aszalt gyümölcsöket 
  ízlés szerint egy nappal 
  a sütés előtt 1-2 evőkanál 
  rummal meglocsoljuk, 
  éjszakára állni hagyjuk.

A mandulát és a pisztáciát egy serpenyőben zsiradék nélkül 
aranybarnára pirítjuk, majd hűlni hagyjuk. A kihűlt magokat apróra 
törjük, néhány kanállal a díszítéshez félreteszünk belőle. Az 
aszalt gyümölcsöket apróra vágjuk. A kuglóf sütőformát (22 cm 
átmérőjű) kivajazzuk, lisztezzük. A sütőt előmelegítjük.

A lisztet az élesztővel elkeverjük, és egy keverőedénybe szitáljuk. 
Hozzáadjuk a többi hozzávalót, és konyhai robotgéppel (dagasztó 
spirállal) először alacsony, majd a legmagasabb fokozaton kb. 5 
percig sima tésztává dagasztjuk. A tésztát letakarjuk, és meleg 
helyen kelni hagyjuk, míg láthatóan megnő. A megkelt tésztát eny-
hén lisztezett munkalapon még egyszer átgyúrjuk, és 35 x 35 cm 
lappá nyújtjuk. A tésztalapot a lekvárral megkenjük. Az előkészített 
magokat és gyümölcsöket a tésztán egyenletesen elosztjuk, majd 
feltekerjük. A tekercset a félretett magokban megforgatjuk, majd 
a tésztavarrattal felfelé a sütőformába helyezzük. A sütőformát a 
sütő alsó harmadába toljuk, és a süteményt megsütjük.

Alsó és felső sütés: kb. 180 °C (előmelegítve)
Légkeveréses: kb. 160 °C (előmelegítve)
Gáz: kb. 2-3. fokozat (előmelegítve)
Sütési idő: kb. 40 perc

A megsült kuglófot 10 percig a formában, majd egy sütőrácsra 
téve hagyjuk kihűlni.

1. Előkészítés:

2. Elkészítés:

Gyümölcsös kuglóf

(Kb. 25 darab)

Hozzávalók:
Tésztához:

300 búzaliszt

1 tasak Dr. Oetker Instant Élesztő
250 ml langyos tej

fél teáskanál cukor

1 csipet só

2 evőkanál napraforgó olaj

Töltelékhez:
160 g hagyma

2 evőkanál napraforgó olaj

350 g darált pulykahús

kevés víz

2 teáskanál só

100 g reszelt sajt 

frissen őrölt bors, fűszerpaprika 

ízlés szerint

 TIPP:
- Készíthetünk vege-     
  táriánus változatot is. 
  Ilyenkor a darált    
  húst pl. 280 g sava-   
  nyú káposztával és 
  200 g reszelt répá-   
  val helyettesíthetjük. 
  A zöldségeket a   
  hagymával kevés 
  olajon megpároljuk,   
  ízlés szerint fűsze-  
  rezzük, hagyjuk ki-
  hűlni, hozzáadjuk a   
  reszelt sajtot, majd 
  a megkelt tészta-
  lapok közepére 
  halmozzuk. 

Húsos batyu
A hagymát megtisztítjuk, apróra vágjuk, az olajon megpirítjuk, hozzáadjuk a darált húst 
és megpároljuk, ha szükséges, kevés vizet adunk hozzá, ízlés szerint fűszerezzük. 
Hagyjuk kihűlni, majd hozzákeverjük a reszelt sajtot.
A tepsit (40 x 30 cm) sütőpapírral kibéleljük. A sütőt előmelegítjük.

A lisztet az élesztővel elkeverjük, és egy keverőedénybe szitáljuk. Hozzáadjuk a többi 
hozzávalót, és konyhai robotgéppel (dagasztó spirállal) először alacsony, majd a leg-
magasabb fokozaton kb. 5 percig sima tésztává dagasztjuk.  A tésztát letakarjuk, és 
meleg helyen kelni hagyjuk, míg láthatóan megnő. 
A megkelt tésztát enyhén lisztezett munkalapon még egyszer átgyúrjuk, kb. 2-3 mm 
vékonyra nyújtjuk, majd nagyobb méretű pogácsaszaggatóval kiszaggatjuk. A tészta-
lapok közepére egy-egy adag húsos tölteléket helyezünk, majd a tészta széleit fel-
hajtjuk, kicsit összenyomkodjuk annyira, hogy a töltelék ne buggyanjon ki. A batyukat 
az előkészített tepsibe állítjuk, tetejüket kevés olajjal vagy olvasztott Rámával meg-
kenjük, majd a tepsit a sütő középső részébe toljuk, és a batyukat megsütjük.

Alsó és felső sütés: kb. 180 °C (előmelegítve)
Légkeveréses: kb. 200 °C (előmelegítve)
Gáz: kb. 2-3. fokozat (előmelegítve)
Sütési idő: kb. 15-20 perc

1. Előkészítés:

2. Elkészítés:



(Kb. 12 szelet)

Hozzávalók:
Tésztához:

200 g búzaliszt

fél csapott teáskanál Dr. Oetker 
Sütőpor

1 tojás (közepes méretű)

1 csipet só

2 evőkanál víz

125 g Ráma

Töltelékhez:
300 g natúr kecskesajt

200 g koktél paradicsom

300 ml tejföl

4 tojás (közepes méretű)

1 evőkanál Dr. Oetker Gustin 
Étkezési keményítő

25 g zöldfűszer-keverék

só, frissen őrölt bors és szerecsendió 

ízlés szerint

Ezenkívül:
100 g dióbél

2 marék madársaláta

4 szelet füstölt sonka (pl. feketeerdei)

 TIPP:
-  A tölteléket 50 g 
  apróra vágott dióval 
  tovább ízesíthetjük.

- Vegetáriánusok 
  füstölt sonka helyett 
  reszelt sajttal 
  (pl. parmezánnal) 
  szórják meg 
  a lepényt.

Kecskesajtos 
lepény (quiche)

A tortaformát vagy kapcsos sütőformát (kb. 26 cm átmérőjű) 
kivajazzuk. A sütőt előmelegítjük.

A lisztet a sütőporral elkeverjük, és egy keverőedénybe szi-
táljuk. Hozzáadjuk a többi hozzávalót, és konyhai robotgéppel 
(dagasztó spirállal) először alacsony, majd a legmagasabb 
fokozaton tésztává dolgozzuk. A tészta kétharmad részét lisz-
tezett munkalapon sütőforma méretű körlappá nyújtjuk, majd 
a sütőformába fektetjük. A maradék tésztát hengerré formáz-
zuk, és a tészta köré, a sütőforma oldalára nyomkodjuk úgy, 
hogy a tésztának kb. 3 cm magas peremet alakítsunk. A tész-
tát villával néhányszor megszurkáljuk, majd a sütőformát a 
sütő középső részébe toljuk, és a tésztát elősütjük.

Alsó és felső sütés: kb. 200 °C (előmelegítve)
Légkeveréses: kb. 180 °C (előmelegítve)
Gáz: kb. 3-4. fokozat (előmelegítve)
Sütési idő: kb. 15 perc

A sajtot lereszeljük. A paradicsomot megmossuk, lecsöpög-
tetjük, és apróra vágjuk. A tejfölt, a tojást, a keményítőt és 
a fűszereket jól elkeverjük, majd hozzáadjuk a sajtot és a 
paradicsomot. A tölteléket az elősütött tésztán egyenletesen 
elsimítjuk, és a lepényt tovább sütjük.

Sütési idő: kb. 45 perc

A diót nagyobb darabokra vágjuk, serpenyőben zsiradék nélkül 
megpirítjuk, majd hagyjuk kihűlni. A salátát megmossuk, le-
csöpögtetjük. A sonkaszeleteket vékony csíkokra vágjuk.
A megsült lepényt sütőrácsra téve hűlni hagyjuk, majd a még 
langyos lepényt a sonka csíkokkal, a salátával és a dióval 
díszítve tálaljuk.

1. Előkészítés:

2. Elkészítés:


