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A minôség a legjobb recept.

Az új internetes sütési közösségi olda-
lon megoszthatod kedvenc receptjeidet, kipró-
bálhatod mások ötleteit, elmondhatod vélemé-
nyedet a receptekről, kommentelhetsz, szavaz-
hatsz, megmutathatod szakértelmed. A Sütnijó 
gondol a gyakorlott és a kezdő háziasszonyok-
ra is egyaránt, mindenki könnyen megtalálhatja 
a neki való finomságokat. 

A finomságok világa pár kattintás segítsé-
gével feltárul előtted, újabbnál újabb ötletekkel 
lepheted meg szeretteidet, akik biztosan ér-
tékelni fogják az általad készített házi sütemé-
nyeket, desszerteket. 

A részletes keresőben folyamatosan bön-
gészgetheted az újdonságokat, de sütidobo-
zaidban elmentheted a jól bevált recepteket is. 
Ha valaki folyamatosan elkápráztat nagyszerű 
finomságaival, jelöld Sütibarátnak, és értesülj 
első kézből receptfeltöltéseiről.

A sütési ötletek, tippek mellett gyűjtheted 
a Sütnijó muffinpontjait is, melyek segítsé-
gével értékes nyereményekkel gazdagodhatsz! 

     Osztozz velünk a sütés örömteli 
élményében, hiszen sütni mindig jó!

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

Találd meg! 
Süsd meg! 
Oszd meg!



A minôség a legjobb recept.

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.

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

Ahogy hosszabbodnak a nappalok, vendégfogadó 
kedvünk is a természettel ébredezik. Ilyenkor a tavaszt 
és a húsvéti készülődést megidéző ízekre vágyunk. 
A Dr. Oetker legfrissebb receptgyűjteményében a 
hagyományos ízek mellett újszerű megközelítésben 
találkozhatunk kelt tésztás kedvenceinkkel, így a köny-
nyen elkészíthető, édes és sós finomságok garantál-
tan segítenek elkápráztatni a vendégsereget. 

Az ínycsiklandó sütemények elkészítésében ter-
mészetesen most is segítőtársai lesznek a Dr. Oetker 
minőségi sütési hozzávalói. Osztozzon velünk a sü-
tés élményében, hiszen sütni tavasszal is jó!
Örömteli sütést és vidám vendégvárást kíván:

Tar Zsoltné Ildikó
a Dr. Oetker Mesterkonyha vezetője

Tavaszi vendégvárás



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 segítségével nem kell konyhatün-
dérnek lennünk ahhoz, hogy tökéletesen sikerült 
finomságokkal kedveskedjünk szeretteinknek.

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.

Nélkülözhetetlen segítotársak

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. 

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

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. 

Vanillincukor XXL
Új kiszerelés: nagyobb tasakban

A megszokott minőségű Dr. Oetker
Vanillincukor ezentúl nagyobb, 40 gram-
mos kiszerelésben is segít a sütemé-
nyeket, krémeket, desszerteket fino-
mabbá varázsolni. Az adagolás is 
egyszerű: 2 teáskanál Vanillincukor 
megfelel 1 kis tasak (10 g) Dr. Oetker 
Vanillincukornak.

Mézes Krémes
Házias ízvilág

A Dr. Oetker legújabb termékötletével 
régi hagyományokat idéző süteményt
készíthetünk anélkül, hogy órákat tölte-
nénk a konyhában. A süteménypor do-
boza a tésztalapok, a krém és a kakaós
bevonó alapporát is tartalmazza. Így 
csupán tej, méz, margarin és tojás 
hozzáadása szükséges az ínycsiklan-
dó sütemény elkészítéséhez.

Újdonság a sütés
szakértojétol:

Újdonság a sütemények
szakértojétol:



(Kb. 16 szelet)

Hozzávalók:
Tésztához:
150 ml tej 

150 ml étolaj

400 g búzaliszt

1 tasak Dr. Oetker Instant Élesztő
1 teáskanál só

2 tojás (közepes méretű)

Töltelékhez:
100 g pörkölt, sózott mogyoró

100 g szárított paradicsom olajban

150 g füstölt sonka

5 evőkanál metélőhagyma

A mogyorószemeket összezúzzuk. A szárított paradicsomot és 
a sonkát apróra szeleteljük. A metélőhagymát feldaraboljuk. A 
kuglófformát (22 cm átmérőjű) kivajazzuk és enyhén kilisztezzük. 
A sütőt előmelegítjük.

A lisztet az élesztővel elkeverjük, és egy keverőedénybe szitáljuk. 
A tejet az olajjal egy főzőedényben meglangyosítjuk, és a többi 
hozzávalóval a lisztes-élesztős keverékhez adjuk. Az egészet 
konyhai robotgéppel (dagasztó spirállal) először alacsony, majd 
legmagasabb fokozaton sima tésztává dagasztjuk. Meleg helyen 
letakarva kelni hagyjuk, amíg láthatóan megnő. Az előkészített 
mogyorót, paradicsomot, sonkát, és a metélőhagymát konyhai ro-
botgéppel (dagasztó spirállal) a tésztához keverjük. A masszából 
kb. 35-40 cm hosszú hengert formázunk és a kuglófformába he-
lyezzük, kicsit megnyomkodjuk, hogy egyenletes legyen, és ismét 
kelni hagyjuk (kb. 30 percet). A formát a sütő alsó 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. 40-45 perc

Sütés után a kuglófot 10 percig a formában, majd a formából 
kivéve, sütőrácson hagyjuk kihűlni.

1. Előkészítés:

2. Elkészítés:

 TIPP:
- A pikáns kuglóf hidegen és    
  melegen egyaránt ízletes.

- A megsült kuglófot 
  lefagyaszthatjuk.

Vendégváró tavaszi kuglóf

(Kb. 20 szelet)

Hozzávalók:
Tésztához:

375 g búzaliszt

1 tasak Dr. Oetker Expressz Élesztő
1 teáskanál só

225 ml langyos víz

5 evőkanál étolaj

Töltelékhez:
1 fej hagyma

400 g póréhagyma

300 g konzerv kukorica 

250 g mozzarella sajt

2 evőkanál étolaj

300 g darált hús

1 teáskanál só

1 teáskanál bors

1/2 teáskanál őrölt koriander

300 ml tejföl (20%-os zsírtartalmú) 

4 tojás (közepes méretű)

2 teáskanál Dr. Oetker Gustin 
Étkezési keményítő

1 mokkáskanál só

A hagymát megtisztítjuk és felkockázzuk. A póréhagymát megmossuk és 1 cm vastag 
szeletekre vágjuk. A kukorica levét lecsöpögtetjük. A mozzarellát felkockázzuk. 
A tepsit sütőpapírral béleljük. A sütőt előmelegítjük.

A töltelékhez az étolajat egy nagyobb serpenyőben felforrósítjuk, és a darált húst 
elősütjük. Hozzáadjuk a hagymát, és rövid ideig a hússal továbbsütjük. Sóval, borssal 
és korianderrel fűszerezzük. Hozzáadjuk a póréhagymát is, és 10 percig, fedő alatt 
pároljuk. A tölteléket hagyjuk kissé lehűlni, majd hozzákeverjük a kukoricát és a moz-
zarellát. A tejfölhöz hozzáadjuk a tojást, a mokkáskanál sót és étkezési keményítőt, 
majd az egészet a darált húsos keverékhez adjuk.

A tésztához a lisztet az Expressz Élesztővel elkeverjük, és egy keverőedénybe szi-
táljuk. Hozzáadjuk a többi hozzávalót és konyhai robotgéppel (dagasztó spirállal) 
sima tésztává dagasztjuk. A tésztát kinyújtjuk (kb 30x40 cm), és a tepsibe helyezzük. 
Majd a tölteléket a tésztán egyenletesen elsimítjuk.
A tepsit a sütő alsó részébe toljuk, és a lepényt megsütjük.

Alsó és felső sütés: kb. 200 °C (előmelegítve)
Légkeveréses: kb. 180 °C (előmelegítve)
Gáz: kb. 3-4. fokozat (előmelegítve)
Sütési idő: kb. 30-35 perc

Sütés után a lepényt a tepsivel együtt sütőrácsra helyezzük, és még melegen tálaljuk.

1. Előkészítés:

2. Elkészítés:

Pikáns pórés lepény



(Kb. 15 darab)

Hozzávalók:
Tésztához:
180 ml tej

45 g Rama

1 teáskanál Dr. Oetker Aroma citrom
1 csipet só

90 g búzaliszt

3 tojás (közepes méretű

Krémhez:
1 tasak Dr. Oetker Házi Krémes krém 

800 ml tej 

Díszítéshez:
1 tasak Dr. Oetker Tortabevonó

A tepsit (40 x 30 cm) sütőpapírral kibéleljük. A sütőt előmelegítjük.

A tejet a margarinnal, az aromával és a sóval egy főzőedényben 
felolvasztjuk. A lisztet egy adagban hozzákeverjük, és mérsékelt 
tűzőn addig keverjük, míg a tészta egy gombóccá összeáll és 
elválik az edény falától (kb. 1-2 perc). Majd a tűzről levéve 3 tojást 
egyenként (ettől lesz majd üreges a tészta belseje!) a konyhai 
robotgép legmagasabb fokozatán a tésztához keverjük. (Akkor jó, 
ha nehezen cseppen le a habverőről.) Hagyjuk kihűlni. 
A tésztát 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 megsültjük.

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 Krémes 
krémet a tasakon lévő használati utasítás alapján elkészítjük, 
majd habzsákba töltjük. A fánkokat a krémmel megtöltjük. A máz-
hoz a tortabevonót a tasakon lévő használati utasítás alapján 
megolvasztjuk, majd a kihűlt fánkok tetejét a mázzal lecsurgatjuk. 
A fánkokat tálalásig (min. 1 órára) hűtőszekrénybe helyezzük.

1. Előkészítés:

2. Elkészítés:

Képviselofánk csokis kalappal

(Kb. 20 szelet)

Hozzávalók:
Tésztához:

200 g tejszín

50 ml tej

500 g búzaliszt

1 tasak Dr. Oetker Instant Élesztő
75 g porcukor

1 tasak Dr. Oetker Bourbon 
Vaníliás cukor

1 csipet só

2 tojás (közepes méretű)

Töltelékhez:
250 g mogyorókrém

80 g mandulaforgács

Ezenkívül:
40 g mandulaforgács

A sütőformát (28 cm átmérőjű koszorú forma) kikenjük margarinnal és mandula-
forgáccsal hintjük. A sütőt előmelegítjük.

A tejszínt és a tejet egy főzőedényben meglangyosítjuk. A lisztet az élesztővel elke-
verjük, és egy keverőedénybe szitáljuk. Hozzáadjuk a többi hozzávalót, ill. a langyos 
tejszínkeveréket és konyhai robotgéppel (dagasztó spirállal) először alacsony, majd 
legmagasabb fokozaton sima tésztává dagasztjuk. Meleg helyen letakarva kelni 
hagyjuk, míg láthatóan megnő.
A töltelékhez a mogyorókrémet gőz felett megolvasztjuk, úgy, hogy könnyen 
kenhetővé váljon. A tésztát enyhén lisztezett munkafelületen 55 x 30 cm-es lappá 
nyújtjuk. A tésztán a mogyorókrémet egyenletesen elsimítjuk, majd mandulaforgács-
csal hintjük. A hosszabbik oldalról indítva a tésztát feltekerjük és koszorú formában 
a sütőformába helyezzük. A tésztát letakarva, meleg helyen újra, további 40 percig 
pihentetjük. A sütőformát a sütő alsó 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. 25-30 perc

Sütés után a süteményt 10 percig a formában, majd sütőrácson hagyjuk kihűlni. 

1. Előkészítés:

2. Elkészítés:

Mogyorókrémes koszorú



(Kb. 24 darab)

Hozzávalók:
Morzsatésztához:
100 g búzaliszt

50 g porcukor 

1 tasak Dr. Oetker Vanillincukor
70 g Rama

1⁄2 teáskanál őrölt fahéj

Töltelékhez:
1 doboz barackbefőtt (480g)

100 g őrölt mák 

50 g porcukor

200 g félzsíros túró 

Kelt tésztához:
375 g búzaliszt

1 tasak Dr. Oetker Expressz Élesztő
50 g porcukor

1 tasak Dr. Oetker Vanillincukor
1 tojás (közepes méretű)

150 ml tej

50 g Rama

A barackot egy szűrőn lecsepegtetjük, szeletekre vágjuk. A tepsit 
(40 x 30 cm) sütőpapírral béleljük. A sütőt előmelegítjük.

A morzsatésztához valamennyi hozzávalót egy keverőedénybe 
tesszük és egy konyhai robotgéppel (keverő spirállal) kezdetben 
alacsony majd legmagasabb fokozaton morzsásra keverjük.
A tésztához a lisztet az Expressz Élesztővel elkeverjük, és egy 
keverőedénybe szitáljuk. Hozzáadjuk a többi hozzávalót és kony-
hai robotgéppel sima tésztává keverjük. A tésztát enyhén lisztezett 
munkalapon egy kb. 48 cm hosszú hengerré formázzuk. A hengert 
2 cm széles szeletekre vágjuk. A tallérokat egy tepsibe helyezzük, 
és enyhén szétlapítjuk. A töltelékhez a porcukrot, a mákot és a 
túrót összekeverjük. A tallérokra 1 teáskanálnyi tölteléket teszünk, 
és elsimítjuk, majd minden tallérra 2-2 barackszeletet helyezünk. 
Végül a tallérokat tésztamorzsával hintjük. 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. 3-4. fokozat (előmelegítve)
Sütési idő: kb. 15 perc

Sütés után a tallérokat sütőrácson hagyjuk kihűlni.

1. Előkészítés:

2. Elkészítés:

Barackos-mákos tallérok

 TIPP:
- A tallérokat ízlés szerint    
  porcukorral hinthetjük.

- A megsült tallérokat 
  lefagyaszthatjuk.

(Kb. 20 darab)

Hozzávalók:
Tésztához:

175 ml tej

50 g Rama

350 g búzaliszt

1 tasak Dr. Oetker Instant Élesztő
50 g porcukor

1 tasak Dr. Oetker Vanillincukor
1 csipet só

1 tojás (közepes méretű)

Töltelékhez:
700 g meggybefőtt (lecsöpögtetve)

500 ml habtejszín

100 g porcukor

1 tasak Dr. Oetker Eredeti Puding 
étcsokoládés

2 tojás (közepes méretű)

Ezenkívül:
100 g Amarettini (mandulás keksz)

A tejet egy főzőedényben felmelegítjük, és a margarint felolvasztjuk benne. 
A meggyet egy szűrőn lecsöpögtetjük. A tepsit (40 x 30 cm) kikenjük margarinnal, 
vagy sütőpapírral kibéleljük. A sütőt előmelegítjük.

A lisztet az élesztővel elkeverjük, és egy keverőedénybe szitáljuk. Hozzáadjuk a többi 
hozzávalót a meleg tejes keverékkel együtt, és konyhai robotgéppel (dagasztó spirál-
lal) először alacsony, majd legmagasabb fokozaton sima tésztává dagasztjuk. Meleg 
helyen letakarva kelni hagyjuk, míg láthatóan megnő.
A tésztát enyhén lisztezett munkafelületen még egyszer átgyúrjuk, majd kinyújtjuk, 
és az előkészített tepsibe fektetjük. A tésztát újra, további kb. 15 percig kelni hagyjuk.
A tejszínt, a cukrot, a pudingport és a tojásokat egy keverőedényben sima krémmé 
keverjük, majd felfőzzük. A még forró krémet a tésztán egyenletesen elsimítjuk. 
A meggyel megszórjuk. Az Amarettinit összemorzsoljuk, és a süteményre szórjuk.
A tepsit a sütő alsó 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. 30-35 perc

Sütés után a süteményt még a tepsiben, sütőrácsra helyezve hagyjuk kihűlni. 

1. Előkészítés:

2. Elkészítés:

Csokis-meggyes szelet



(Kb. 20 darab)

Hozzávalók:
Tésztához:
60 g fekete olívabogyó (kimagvazva) 

150 g feta- vagy juhsajt

375 g búzaliszt

1 tasak Dr. Oetker Expressz Élesztő
1 teáskanál só

100 ml tej

100 ml étolaj

150 g tejföl (20 %-os)

1 tojás (közepes méretű)

1 mokkáskanál szárított olasz 

fűszerkeverék

Az olívabogyót kis darabokra vágjuk. A fetasajtot felkockáz-
zuk. A tepsit (40 x 30 cm) sütőpapírral béleljük. A sütőt elő-
melegítjük.

A lisztet az Expressz Élesztővel elkeverjük, és egy keverőedénybe 
szitáljuk. Az olivabogyó és a fetasajt kivételével hozzáadjuk a töb-
bi hozzávalót, és konyhai robotgéppel (dagasztó spirállal) sima 
tésztává dagasztjuk. Hozzáadjuk az olivabogyót és a sajtot. A 
masszát két evőkanál segítségével az előkészített tepsibe hal-
mozzuk, enyhén megnyomkodjuk és formázzuk. A halmokat 15 
percig pihentetjük. 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. 3-4. fokozat (előmelegítve)
Sütési idő: kb. 18-20 perc

Sütés után a süteményt sütőpapírral együtt sütőrácson hagyjuk 
kihűlni. Langyosan vagy hidegen tálaljuk.

1. Előkészítés:

2. Elkészítés:

(Kb. 16 szelet)

Hozzávalók:
Tésztához:

200 g spenót (gyorsfagyasztott)

400 g búzaliszt

1 tasak Dr. Oetker Expressz Élesztő
1 teáskanál só

75 ml víz (kb. 9 evőkanál)

5 evőkanál étolaj

Töltelékhez:
300 g vöröshagyma

1 evőkanál étkezési olaj 

80 g paradicsompüré

só

őrölt bors

fűszerpaprika (édesnemes)

100 g szalámi

100 g ementáli sajt

Ezenkívül:
1 evőkanál étolaj

 TIPP:
- A spenótos koszorú 
  megsülve jól fagyasztható.

Fuszeres spenótos 
koszorú

A spenótot felengedjük. A sajtot lereszeljük. A hagymát megtisztítjuk, és apróra kockáz-
zuk. A szalámit kockákra vágjuk. A tepsit (40 x 30 cm) sütőpapírral béleljük. A sütőt 
előmelegítjük.

A töltelékhez az étolajat egy serpenyőben felforrósítjuk, és a hagymát megpároljuk. 
Hozzákeverjük a paradicsompürét, majd a sót, borsot, fűszerpaprikát, és hagyjuk 
kihűlni. A tésztához lisztet az élesztővel elkeverjük, és egy keverőedénybe szitáljuk. 
Hozzáadjuk a spenótot és a többi hozzávalót, és konyhai robotgéppel (dagasztó 
spirállal) először alacsony, majd legmagasabb fokozaton sima tésztává dagasztjuk. A 
tésztát enyhén lisztezett munkafelületen még egyszer átgyúrjuk, majd egy 50 x 30 cm 
nagyságú lappá nyújtjuk. A hagymás masszát a tésztán egyenletesen elsimítjuk, úgy, 
hogy a tészta széleinél kb. 1 cm-nyit szabadon hagyunk, majd szalámival és sajttal 
megszórjuk.  A tésztát a hosszabbik oldaltól indítva feltekerjük, és a tepsibe helyezve 
a hengerből koszorút formázunk. A tésztakoszorút 15 percig pihentetjük, majd 16 
szeletet formázva bevágjuk (nem vágjuk át teljesen a tésztát), és felületét olajjal meg-
kenjük. A tepsit a sütő középső részébe toljuk, és a tésztát megsütjük.

Alsó és felső sütés: kb. 200 °C (előmelegítve)
Légkeveréses: kb. 180 °C (előmelegítve)
Gáz: kb. 3-4. fokozat (előmelegítve)
Sütési idő: kb. 25 perc

Sütés után a tésztát sütőrácson hagyjuk kihűlni. Melegen vagy hidegen is tálalhatjuk.

1. Előkészítés:

2. Elkészítés:

Fetás-olívás falatok



(Kb. 20 szelet)

Hozzávalók:
Tésztához:

200 ml tej 

50 g Rama

375 g búzaliszt

1 tasak Dr. Oetker Instant Élesztő
50 g porcukor

1 tasak Dr. Oetker Vanillincukor
1 csipet só

3 tojássárgája (közepes méretű)

Töltelékhez:
1  kg alma

1 tasak Dr. Oetker Eredeti Puding 
vaníliaízű
300 ml tej

Ezenkívül:
fél csapott teáskanál őrölt fahéj

100 g porcukor

3 tojásfehérje (közepes méretű)

50 g szeletelt mogyoró

Vaníliás-almás 
szelet

Az almát meghámozzuk, négy részre vágjuk, majd vékony ha-
sábokra szeleteljük. A tepsit (40x30 cm) kikenjük margarinnal. 
A sütőt előmelegítjük.

A tejet egy főzőedényben felmelegítjük, és a margarint fel-
olvasztjuk benne. A lisztet az élesztővel elkeverjük, és egy 
keverőedénybe szitáljuk. Hozzáadjuk a többi hozzávalót és a 
tejes keveréket, és az egészet konyhai robotgéppel (dagasztó 
spirállal) először alacsony, majd legmagasabb fokozaton sima 
tésztává dagasztjuk. Meleg helyen letakarva kelni hagyjuk, 
amíg duplájára nő. Majd a masszát enyhén lisztezett munka-
lapon még egyszer átgyúrjuk, elnyújtjuk, és a tepsibe helyez-
zük. A töltelékhez pudingot a tej felhasználásával a tasakon 
feltüntetett módon elkészítjük, majd még melegen a tésztán 
egyenletesen elsimítjuk. Az előkészített almaszeleteket a 
pudingon pikkelyszerűen elrendezzük. A tepsit a sütő alsó 
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 + 15 perc

A fahéjat a cukorral elkeverjük. A tojásfehérjét kemény 
habbá verjük, és hozzáadjuk a fahéjas cukrot is. A masszát 
nyomózsákba töltjük, és a süteményre nyomjuk. A szeletelt 
mogyoróval megszórjuk. A süteményt kb. 15 percre újra 
visszatesszük sülni. Sütés után a süteményt sütőrácson 
hagyjuk kihűlni.

1. Előkészítés:

2. Elkészítés:

 TIPP:
- A süteményt alma helyett
  ananásszal vagy sárga-  
  barackkal is elkészíthetjük. 


