
A minőség a legjobb recept.

57. számú receptgyűjtemény

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

A minőség a legjobb recept.

Kelt tésztás
finomságok

A Dr. Oetker a család intézményének elköte-
lezett híveként a „Támogatjuk a családot”
program keretében 2009 óta jelentős segítséget
nyújt az SOS Gyermekfalvakban élő gyerekek-
nek. Az idei évben többek között az SOS
Gyermekfalvak utógondozási programjához,
a gondozásban élő fiatalok otthonteremtési
törekvéseihez járulunk hozzá. Az együttműkö-
déssel a „család intézménye” iránti elkötele-
zettségünket kívánjuk kifejezni, így támogatá-
sunk a Dr. Oetker termékek értékesítéséhez nem 
kapcsolódik.
Az SOS családokban a vér szerinti családjukat
vesztett gyerekek egy nevelőanya vagy házas-
pár szerető gondoskodásában, testvéreikkel 
együtt nevelkednek. Emellett sok olyan család
van, ahol a gyermekek átmenetileg veszé-

lyeztetett helyzetbe kerülnek, például a szülők
betegsége és anyagi gondok miatt.
Az SOS új programjának célja, hogy a krízis-
helyzetekben tanácsadással vagy a gyerekek
időleges befogadásával segítséget nyújtson
a családoknak, mert ezzel sok esetben meg-
előzhető a gyermekek állami gondoskodásba
vétele, családból való kiszakítása.
Az SOS Gyermekfalvak biztonságos működése 
csak jólelkű támogatók rendszeres segítsé-
gével képzelhető el. Ha egyetért az alapítvány 
céljaival és módjában áll segíteni a gyerekeken, 
részletesebb tájékoztatást talál munkájukról és 
a támogatás lehetőségeirôl: www.sos.hu 

Segítsünk közösen!

Krémesen egyszeru!´´

Új!



További ínycsiklandó kelt tésztás recepteket talál 
a Dr. Oetker Kelt tészták A-tól Z-ig c. könyvben.
A Dr. Oetker termékekről bővebb információért, 
további tippekért és öltekért tájékozódjon 
a Dr. Oerker honlapján: www.oetker.hu

Tavasszal vendégfogadó kedvünk is ébredezni kezd, 
érzékeink is újra a házi készítésű, frissen sült finom-
ságok felé fordulnak. A Dr. Oetker legújabb receptfüze-
tében ínycsiklandó ötleteket kínálunk a húsvéti készü-
lődéshez, vendégváráshoz. A kelt tésztából készült 
édes és sós finomságokat érdemes szépen megfor-
mázni, szemnek-szájnak egyaránt vonzó tavaszi dísz-
be öltöztetni, így akár ajándékba is adhatjuk szeretteink-
nek. A receptfüzetben ezért külön kis fejezetet szen-
teltünk az Instant Élesztővel és Expressz Élesztővel

készülő tésztáknak, ahol lépésről-lépésre leírjuk haszná-
latukat, és hasznos tippekkel segítünk a tökéletes vég-
eredmény elérésében. 

A kelt tésztás finomságok elkészítéséhez, ajándékozá-
sához örömteli élményeket kíván:

Ördög Józsefné Szilvia
a Dr. Oetker Mesterkonyha vezetője

A minőség 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.

A tökéletes kelt tészta titka

Új! Kelt tésztás sütemények készítése – lépésről lépésre 

Hasznos tippek, ötletek 

Marcipános szarvacska 

Morzsás szilvatorta    

Barackos-mandulás szívek 

Almás-tejfölös szelet

Fonott tortácskák

Tönkölybúzás veknik

Sárgarépás-cukkinis kosarak 

Pikáns paradicsomos-hagymás 

táskák

 4. oldal

 5. oldal

 6. oldal

 7. oldal

 8. oldal

9. oldal

10. oldal

12. oldal

13. oldal

14. oldal
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Ha a tésztához Expressz Élesztőt használunk, 
sütés előtt csupán 15 percig kell a tésztát pihen-
tetnünk, kelesztés nem szükséges!
Instant Élesztővel készülő tésztánál a kelesztés 
mindig szükséges. Takarjuk le ehhez a tésztát kony-
haruhával, és helyezzük meleg, huzattól mentes 
helyre, amíg szemmel láthatóan megnő.

Sütőben: a keverőedényt fedjük le egy kony-
haruhával, és helyezzük a tésztát 50 °C-os 
sütőbe (alsó/felső sütés) úgy, hogy a sütő ajtaját
hagyjuk résnyire nyitva.
Mikrohullámú sütőben: fedjük le a tésztát 
egy nedves konyharuhával. Állítsuk a mikro-
hullámú sütőt 80-90 Wattra, és kb. 8 percig 
hagyjuk kelni a tésztát. Amennyiben a mikro-
hullámú sütőnk nem forgótányéros, úgy 4 perc 
elteltével fordítsuk meg a tésztát.
Kelesztő edényben: tegyük a tésztát egy fede-
les kelesztő edénybe, majd állítsuk az edényt 
kézmeleg vízbe. Addig hagyjuk kelni a tésztát, 
amíg szemmel láthatóan megnő.
A tésztát keleszthetjük szobahőmérsékleten 
(18-21°C), így egy picivel hosszabb ideig tart, 
amíg az élesztőgombák kifejtik hatásukat.
Az instant szárazélesztő használatakor a hideg 
hozzávalók csak akkor használhatók fel köz-
vetlenül a hűtőszekrényből, ha maga a tészta is 
kb. egy éjszakán át a hűtőszekrényben „kel”. 
Ilyenkor a keverőedényt fedjük le egy enyhén 
nedves konyharuhával, vagy kevés olajjal ken-
jük át a tészta felületét.

A tészta akkor kelt meg, ha felülete egyenletesen 
megnőtt és selymes tapintású lett. Ha a tészta 
kicsi maradt, ragad az átgyúrás során, akkor még 
nem kelt meg. Ha felülete száraz, repedezett, 
laza, akkor pedig túlkelt.

1.   A lisztet egy keverőedénybe szitáljuk és alaposan elkeverjük benne az 
      Expressz Élesztőt.
2.   Hozzáadjuk a receptben megadott többi hozzávalót (a tejet és a zsiradékot
      nem szükséges az Expressz Élesztő használatánál felmelegíteni), majd egy 
      konyhai robotgép (dagasztó spirál) segítségével kb. 2 percig sima tésztává
      dagasztjuk. Keleszteni nem szükséges!
3.   A tésztát a receptnek megfelelően elkészítjük, és csupán 15 percig pihentetjük 
      a tepsiben, majd megsütjük (a sütő beállításait és a sütési időt a receptben
      megadottak szerint szabályozzuk).

1.   A lisztet egy keverőedénybe szitáljuk és alaposan elkeverjük benne az 
      Instant Élesztőt.
2.   Hozzáadjuk a receptben megadott többi hozzávalót. A gyümölcsöket, dió-
      féléket, sajtot és az ezekhez hasonló hozzávalókat csak a tészta össze-
      dolgozásának végén adjuk hozzá, hogy a tészta elszíneződését elkerüljük. 
      Az élesztőben csak a meleg hatására indulnak be a felhajtó folyamatok, ezért 
      fontos, hogy a receptben megadott folyadék (pl. tej), kézmeleg (kb. 37 °C) 
      legyen.
3.   A tésztát alaposan összedolgozzuk: konyhai robotgéppel (dagasztó spirál)
      először alacsony, majd legmagasabb fokozaton kb. 5 percig sima tésztává 
      dagasztjuk.
4.   A tésztát ezután nem süthetjük meg azonnal, hanem takarjuk le konyharuhával,
      és helyezzük meleg, huzattól mentes helyre, amíg szemmel láthatóan megnő 
      (40-50 perc).  A Hasznos tippek fejezetben erről bővebben olvashatunk.
5.   A tésztát az első kelesztés után enyhén átgyúrjuk, majd a receptben megadot-
      tak szerint folytatjuk a sütemény elkészítését. Végül a tésztát a sütőformában 
      vagy tepsiben újra meleg helyen kelni hagyjuk (kb. 10-15 percig), majd meg- 
      sütjük (a receptben megadottak szerint).

Instant Élesztó́

Kelt tésztás sütemények készítése – lépésrol lépésre
Expressz Élesztó́

´´ Hasznos tippek, ötletek

•  

•  

•  

•  

•  

Kelesztés Tárolás
A kelt tésztás sütemények frissen a legfino-
mabbak. Ha a süteményt nem otthon fogyaszt-
juk el, hanem becsomagoljuk (szállításhoz, aján-
dékként), mindig hagyjuk teljesen kihűlni, hogy 
a nedvesség a süteményből elpárologhasson, 
és a tészta ropogós maradjon.
A kenyér több napig friss marad, ha kihűlve ke-
nyértartóban vagy fóliába csomagolva tároljuk, 
szobahőmérsékleten. 
A megsült kelt tésztás süteményeket vagy ke-
nyereket le is fagyaszthatjuk. Ilyenkor a kihűlt 
süteményt adagonként csomagoljuk fagyasz-
tózacskóba, és fagyasszuk le. Fogyasztáshoz
a süteményt adagonként hagyjuk szobahőmér-
sékleten felengedni, és az eredeti receptben 
megadott hőmérsékleten 5-10 perc alatt átsütjük.

•  

•  

•  
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(Kb. 12 szelet)

Hozzávalók:
Morzsatésztához:
75 g Rama

100 g zabpehely (finomszemű) 

100 g porcukor

Töltelékhez:
1 üveg szilvabefőtt (kb. 380-400 g)

1 tasak Dr. Oetker Eredeti Puding 
vaníliaízű
40 g porcukor

200 ml almalé

50 g mandulaforgács

Kelt tésztához:
300 g búzaliszt

1 tasak Dr. Oetker Expressz Élesztő
75 g porcukor

1 tasak Dr. Oetker Vanillincukor
75 ml tej

100 g Rama

1 tojás (közepes méretű)

Díszítéshez:
1 tasak Dr. Oetker Kész Cukormáz 
fehér

A sütőformát (26 cm átmérő) kivajazzuk és enyhén lisztezzük.
A szilvát lecsepegtetjük, majd apró kockára vágjuk. A sütőt 
előmelegítjük.

A morzsatésztához a margarint egy teflonedényben megolvaszt-
juk. Hozzáadjuk a zabpelyhet és a cukrot, és alaposan összeke-
verjük. A töltelékhez a pudingport a cukorral és a 200 ml almalével 
simára keverjük, majd felfőzzük. Mikor kezd sűrűsödni, belekever-
jük az apróra vágott szilvabefőttet is, és fél percig együtt főzzük.
A kelt tésztához a lisztet az élesztővel elkeverjük, és egy 
keverőedénybe szitáljuk. Hozzáadjuk a többi hozzávalót és az 
egészet konyhai robotgéppel (dagasztó spirál) kezdetben ala-
csony, majd 2 percig legmagasabb fokozaton keverve sima tész-
tává dagasztjuk. A tésztát enyhén lisztezzük, majd a sütőformába 
helyezzük, úgy, hogy a forma alakjához igazítjuk. A tészta szé-
leit a formában kb. 3 cm magasra húzzuk. A mandulaforgácsot a 
tésztára szórjuk, a szilvatölteléket egyenletesen elsimítjuk, végül 
a zabpehelyből készült tésztát is rámorzsáljuk a töltelékre.
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. 3-4. fokozat (előmelegítve)
Sütési idő: kb. 35-40 perc

Sütés után a süteményt a sütőformából kivesszük és sütőrácson 
hagyjuk kihűlni. A kész cukormázat a tasakban kézzel kicsit át-
gyúrjuk, és a süteményt ízlés szerint díszítjük.

1. Előkészítés:

2. Elkészítés:

(kb. 16 darab)

Hozzávalók:
Kelt tésztához:

150 ml tej

75 g Rama

400 g búzaliszt

1 tasak Dr. Oetker Instant Élesztő
25 g porcukor

1 csapott teáskanál só

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

Töltelékhez:
100 g étcsokoládé

1 tasak Dr. Oetker Marcipánmassza 

Kenéshez:
kb. 1 evőkanál tej

A tejet egy főzőedényben felmelegítjük, és a margarint felolvasztjuk benne. 
A tepsit (kb. 30 x 40 cm) sütőpapírral béleljük. A sütőt előmelegítjük.

A tésztához a lisztet az élesztővel elkeverjük, és egy keverőedénybe szitáljuk. Hozzá-
adjuk a többi hozzávalót, ill. a meleg tejes-margarinos keveréket és az egészet kony-
hai robotgéppel (dagasztó spirál) először alacsony, majd legmagasabb fokozaton 
5 percig sima tésztává dagasztjuk. A tésztát meleg helyen letakarva kelni hagyjuk, 
amíg szemmel láthatóan megnő. A tésztát enyhén lisztezett munkafelületen átgyúr-
juk, és egy kb. 35 cm átmérőjű körré nyújtjuk. A töltelékhez a csokoládét apró da-
rabokra vágjuk. A marcipánt tészta méretűre kinyújtjuk, a tésztára helyezzük és picit 
rányomjuk, majd 16 egyforma cikkre vágjuk (lásd. 1 fotó).  A csokoládédarabokat a 
cikkek külső szegélyén egyenletesen elosztjuk (lásd. 2 fotó). Minden tésztaszeletet a 
hegyes vége felé feltekerünk, és a végével lefelé tepsibe helyezünk. A szarvacskákat 
tejjel megkenjük és meleg helyen még egyszer kelni hagyjuk. 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. 15-18 perc

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

1. Előkészítés:

2. Elkészítés:

Morzsás szilvatorta
Marcipános szarvacska

 TIPP:
- A sütemény quiche-formában
(30 cm átmérő) is elkészíthető.

 TIPP:
- A sütemény lefagyasztható.
- A szarvacskák csokoládé  
  nélkül, csak marcipánnal 
  töltve is nagyon finomak.

21
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(Kb. 20 szelet)

Hozzávalók:
Kelt tésztához:
125 ml tej

75 g Rama

375 g búzaliszt

1 tasak Dr. Oetker Instant Élesztő
80 g porcukor

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

Töltelékhez:
1-1,5 kg alma (piros héjú)

400 g tejföl

200 g porcukor

100 g mandulaforgács

1 tasak Dr. Oetker Bourbon 
Vaníliás cukor

A tejet egy főzőedényben felmelegítjük, a margarint felolvasztjuk 
benne. A tepsit (kb. 30 x 40 cm) sütőpapírral kibéleljük, vagy kiva-
jazzuk és enyhén lisztezzük. A sütőt előmelegítjük.

A tésztához a lisztet az élesztővel elkeverjük, és egy keverő-
edénybe szitáljuk. Hozzáadjuk a többi hozzávalót a tejes-marga-
rinos keverékkel együtt, és az egészet konyhai robotgéppel (da-
gasztó spirál) kezdetben alacsony, majd 5 percig legmagasabb 
fokozaton keverve sima tésztává dagasztjuk. A tésztát letakarva 
kelni hagyjuk (kb. egy órát), míg az szemmel láthatóan megnő.
A töltelékhez a tésztát enyhén lisztezett munkafelületen még 
egyszer átgyúrjuk, majd tepsi méretű téglalapot nyújtunk belőle, 
és a tepsibe fektetjük. Az almát megmossuk, (nem hámozzuk), 
cikkekre vágjuk és a tésztán elosztjuk. A tejfölt, cukrot, mandula-
forgácsot, és a Bourbon vaníliás cukrot összekeverjük, majd az 
almaszeleteken egyenletesen elosztjuk. 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. 3-4. fokozat (előmelegítve)
Sütési idő: kb. 30-35 perc

Sütés után a süteményt sütőrácson hagyjuk kihűlni.

1. Előkészítés:

2. Elkészítés:

(kb. 12 darab)

Hozzávalók:
Töltelékhez:

400 g sárgabarack 

(lecsepegtetett befőtt) 

150 g Dr. Oetker Marcipánmassza 
125 g sovány túró

Kelt tésztához:
375 g búzaliszt

1 tasak Dr. Oetker Expressz Élesztő
75 g porcukor

1 tasak Dr. Oetker Vanillincukor
125 g Rama

125 g sovány túró

1 tojás (közepes méretű)

Ezenkívül:
3 evőkanál sárgabaracklekvár

50 g mandulaforgács

A mandulát egy teflonedényben alacsony hőmérsékleten aranybarnára pirítjuk, majd 
hagyjuk egy tányéron kihűlni. A sárgabarackbefőttet lecsöpögtetjük. A tepsit (kb. 30 x 
40 cm) sütőpapírral béleljük. A sütőt előmelegítjük.

A töltelékhez a marcipánmasszát apró kockára vágjuk, és egy keverőedénybe
tesszük. A túrót hozzáadjuk, és az egészet konyhai robotgéppel (habverő) összeke-
verjük. A tésztához a lisztet az élesztővel elkeverjük, és egy keverőedénybe szitáljuk. 
Hozzáadjuk a többi hozzávalót, és az egészet konyhai robotgéppel (dagasztó spirál) 
először alacsony, majd legmagasabb fokozaton 2 percig sima tésztává dagasztjuk. 
A tésztát enyhén lisztezett munkafelületen hengerré formázzuk, majd 1 cm vastag-
ságúra kinyújtjuk. Szív alakú kiszúró forma segítségével (kb. 10 cm átmérőjű) a 
szíveket kiszúrjuk, majd a sütőtepsibe helyezzük.  A tölteléket egyenletesen elosztjuk 
rajta, úgy, hogy a szívek széleit 1 cm szélességben szabadon hagyjuk. Az elfelezett 
barackokat, domború oldalukkal felfelé a szívekre helyezzük.
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. 3-4. fokozat (előmelegítve)
Sütési idő: kb. 20-25 perc

Sütés után a süteményt sütőpapírral együtt, sütőrácson hagyjuk kihűlni. A barack-
lekvárt egy szűrőn átpasszírozzuk, és egy főzőedényben rövid ideig felfőzzük. A süte-
mények tetejét a forró lekvárral bevonjuk, majd a szeletelt mandulával hintjük.

1. Előkészítés:

2. Elkészítés:

Almás-tejfölös szeletBarackos-mandulás szívek

 TIPP:
- Az almaszeletekből kisebb 
  kiszúróformával különböző 
  motívumokat is formázha
  tunk.
- A sütemény lefagyasztható.

8 9



(Kb. 12 darab)

Hozzávalók:
Kelt tésztához:

175 ml tej

100 g Rama

500 g búzaliszt

1 tasak Dr. Oetker Instant Élesztő
75 g porcukor

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

1 tojásfehérje (közepes méretű)

1 csapott teáskanál só

Ezenkívül:
1 tojássárgája (közepes méretű) 

1 evőkanál tej

Krémhez:
1 tasak Dr. Oetker Eredeti Puding 

vaníliaízű
150 ml tej

150 g joghurt

Díszítéshez:
 kb. 400 g szőlő (magnélküli)

1 tasak Dr. Oetker Tortazselé 
színtelen

2 evőkanál cukor

250 ml fehér szőlőlé

Fonott tortácskák

A tepsit (kb. 30 x 40 cm) sütőpapírral béleljük. A sütőt elő-
melegítjük. A tejet egy főzőedényben felmelegítjük, és a mar-
garint felolvasztjuk benne.

A tésztához a lisztet az élesztővel elkeverjük, és egy 
keverőedénybe szitáljuk. Hozzáadjuk a többi hozzávalót, a 
meleg tejes-margarinos keveréket, és az egészet konyhai ro-
botgéppel (dagasztó spirál) kezdetben alacsony, majd 5 percig 
legmagasabb fokozaton keverve sima tésztává dagasztjuk. A 
tésztát letakarva, meleg helyen kelni hagyjuk (kb. egy órát), 
amíg az szemmel láthatóan megnő. A tésztát enyhén lisz-
tezett munkafelületen még egyszer átgyúrjuk, majd hengerré 
formázzuk. A hengert 36 egyenlő részre osztjuk és minden 
darabból egy kb. 15 cm hosszú hengert sodrunk. Ezután 3-3 
hengert összefonunk (lásd. 1 fotó), majd a fonatot a két végé-
nél összefogjuk és összenyomjuk (lásd 2. fotó). A fonatokat 
a sütőtepsibe helyezzük. A tojássárgát a tejjel felverjük, és a 
fonatokat megkenjük. A krémhez a vaníliaízű pudingot a tasa-
kon lévő utasítás szerint, de csak 150 ml tej és 150 ml joghurt 
hozzáadásával elkészítjük.  A pudingkrémet a „tortácskákon” 
egyenletesen elosztjuk. A tortákat meleg helyen még egyszer 
kelni hagyjuk (kb. 20-30 perc). A tepsit a sütő alsó részébe 
toljuk, és a süteményt megsütjük.

Alsó és felső sütés: kb. 190 °C (előmelegítve)
Légkeveréses: kb. 170 °C (előmelegítve)
Gáz: kb. 4-5. fokozat (előmelegítve)
Sütési idő: kb. 20-25 perc

Sütés után a tortácskákat sütőpapírral együtt sütőrácsra 
húzzuk és hagyjuk kihűlni. A szőlőszemeket megmos-
suk, és a tortácskákon elosztjuk. A tortazselét a tasakon 
lévő utasítás szerint a cukor és a szőlőlé hozzáadásával 
elkészítjük, a szőlőre csurgatjuk és hagyjuk, hogy meg-
szilárduljon.

1. Előkészítés:

2. Elkészítés:
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 TIPP:
- A süteményt tejszínhab-
bal is kínálhatjuk, melyet 
Dr. Oetker Habporból is 
elkészíthetünk.



(Kb. 12 darab)

Hozzávalók:

Töltelékhez:
kb. 300 g sárgarépa

kb. 300 g cukkini

2 evőkanál napraforgóolaj

só 

frissen őrölt bors

1 pohár tejföl (20%-os, 150g)

1 csapott evőkanál Dr. Oetker Gustin 
Étkezési keményítő
Kelt tésztához:
350 g búzaliszt

1 tasak Dr. Oetker Instant Élesztő
1 teáskanál só

1 teáskanál cukor

175 ml langyos víz

2 evőkanál napraforgóolaj

(Kb. 4 darab)

Hozzávalók:
Kelt tésztához:

500 g tönkölybúza liszt

1 tasak Dr. Oetker Instant Élesztő
1 pohár tejföl (20%-os, 150 g)

2 evőkanál olívaolaj

1 teáskanál só

2 teáskanál cukor

1 teáskanál majoranna

1 teáskanál kakukkfű

200 ml meleg víz

Ezenkívül:
kevés tönkölybúzaliszt

A tepsit (kb. 30 x 40 cm) sütőpapírral béleljük, a sütőt előmelegítjük.

A tésztához a lisztet az élesztővel elkeverjük, és egy keverőedénybe szitáljuk. Hozzá-
adjuk a többi hozzávalót és az egészet konyhai robotgéppel (dagasztó spirál) kez-
detben alacsony, majd legmagasabb fokozaton 5 percig keverve sima tésztává da-
gasztjuk. A tésztát letakarva, meleg helyen kelni hagyjuk (kb. 1 órát), amíg szemmel 
láthatóan megnő. A tésztát lisztezzük, a keverőedényből a munkafelületre fordítjuk. 
Újból lisztezzük, majd 4 egyenlő nagyságú részre osztjuk (lásd 1. fotó). A szeleteket 
megfogjuk a végeiknél és többször megcsavarjuk, míg egy kb. 20 cm hosszú veknit 
nem kapunk (lásd 2. fotó). A vekniket a tepsibe fektetjük, meleg helyen 20 percig 
ismét kelni hagyjuk. A tepsit a sütő középső részébe toljuk, és a vekniket megsütjük. 

Alsó és felső sütés: kb. 240 °C (előmelegítve)
Légkeveréses: kb. 220 °C (előmelegítve)
Gáz: 6. fokozat (előmelegítve)
Sütési idő: kb. 10 perc

10 perc után a sütési hőmérsékletet csökkentjük, és a vekniket készre sütjük.

Alsó és felső sütés: kb. 180 °C (előmelegítve)
Légkeveréses: kb. 160 °C (előmelegítve)
Gáz: 3-4. fokozat (előmelegítve)
Sütési idő: kb. 25-30 perc

Sütés után a vekniket sütőrácson hagyjuk kihűlni.

1. Előkészítés:

2. Elkészítés:
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 TIPP:
- A sárgarépát helyettesíthet-
  jük sütőtökkel.
- A tésztát ízesíthetjük egy
  evőkanálnyi szárított fűszer- 
  keverékkel is.

1. Előkészítés:

2. Elkészítés:

A muffin formákat kivajazzuk. A sütőt előmelegítjük.

A töltelékhez a sárgarépát és a cukkinit megmossuk, megtisz-
títjuk, és kis kockára vágjuk. Egy serpenyőben az olajat felfor-
rósítjuk, hozzáadjuk a zöldségeket, sóval és borssal erősen 
fűszerezzük, majd kb. 5 percig pároljuk. A tejfölt és az étkezési 
keményítőt összekeverjük, és a zöldségekhez adjuk. A tésztához 
a lisztet az élesztővel elkeverjük, és egy keverőedénybe szitáljuk. 
Hozzáadjuk a többi hozzávalót, és az egészet konyhai robotgép-
pel (dagasztó spirál) kezdetben alacsony, majd legmagasabb 
fokozaton 5 percig keverve sima tésztává dagasztjuk. A tésztát 
enyhén lisztezett munkafelületen 12 egyenlő részre osztjuk, majd 
golyóvá formázzuk. A golyókat kézzel kb. 10 cm átmérőjű lappá 
formázzuk. A lapokat a muffin formába helyezzük, úgy, hogy a 
széleit a formához nyomjuk, majd a tölteléket egyenletesen el-
osztjuk a formákban. A sütőformát a sütő középső részébe toljuk, 
és a süteményt megsütjük.

Alsó és felső sütés: kb. 180 °C (előmelegítve)
Légkeveréses: kb. 160 °C (előmelegítve)
Gáz: kb. 3-4. fokozat (előmelegítve)
Sütési idő: kb. 30-35 perc

Sütés után a süteményt a muffin formából kivesszük és melegen 
tálaljuk.
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 TIPP:
- A megsült vekni  
  lefagyasztható.
- A fűszerek ízlés szerint 
  variálhatók.



(Kb. 16 darab)

Hozzávalók:
Kelt tésztához:
500 g búzaliszt

1 tasak Dr. Oetker Instant Élesztő
1 teáskanál só

1 teáskanál cukor

4 evőkanál napraforgóolaj

2 evőkanál fehér borecet

250 ml meleg víz

Töltelékhez:
250 g aszalt paradicsom 

250 g póréhagyma

2 evőkanál napraforgóolaj

2 csipet só

1 evőkanál cukor

1 evőkanál fehér balzsamecet

1 pohár tejföl (20%-os, 150 g) 

Pikáns 
paradicsomos-hagymás  

táskák

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

A tésztához a lisztet az élesztővel elkeverjük, és egy keverő-
edénybe szitáljuk. Hozzáadjuk a többi hozzávalót és az egé-
szet konyhai robotgéppel (dagasztó spirál) kezdetben ala-
csony, majd legmagasabb fokozaton 5 percig keverve sima 
tésztává dagasztjuk. A tésztát meleg helyen kelni hagyjuk 
(kb. 1 óra), amíg szemmel láthatóan megnő.
A töltelékhez az aszalt paradicsomot apró darabokra vágjuk. 
A póréhagymát megtisztítjuk, félbe vágjuk, majd vékony 
szeletekre vágjuk. Az olajat egy teflonedényben felforrósítjuk, 
és a hagymát pici só hozzáadásával üvegesre dinszteljük 
(kb. 15 percig). Hozzáadjuk a cukrot, az ecetet, az aszalt 
paradicsomot és a tejfölt, és kis ideig még együtt főzzük. 
A megkelt tésztát enyhén lisztezett munkafelületen még 
egyszer átgyúrjuk, elfelezzük, majd két egyforma lappá 
(kb. 32x24 cm) nyújtjuk. A lapokat 8-8 téglalapra vágjuk 
(kb. 8x12cm). A tölteléket a lap alsó részébe töltjük, a széleket 
szabadon hagyjuk (ld. 1. fotó), majd felsodorjuk. A végeket 
megcsavarjuk (ld. 2. fotó) és varrattal lefelé a tepsibe helyez-
zük. A kis csomagokat hosszában bevágjuk és kicsit széthúz-
zuk. A másik tésztalapnál ugyanezt megismételjük. A tepsit 
sütő középső részébe toljuk, és a süteményt megsütjük.

Alsó és felső sütés: kb. 180 °C (előmelegítve)
Légkeveréses: kb. 160 °C (előmelegítve)
Gáz: kb. 3-4. fokozat (előmelegítve)
Sütési idő: kb. 30-32 perc

Sütés után a süteményt sütőpapírral együtt sütőrácsra 
húzzuk. A legjobb, ha melegen tálaljuk. Ízlés szerint rózsa-
borssal hintjük.

1. Előkészítés:

2. Elkészítés:
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 TIPP:
- A sütemény lefagyasztható.
- Paradicsom helyett aszalt 
  szilvával is elkészíthetjük.


