
A minőség a legjobb recept.

60. számú receptgyűjtemény

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

Tavaszi
finomságok

Segítsünk közösen!
A Dr. Oetker a család intézményének  
elkötelezett híveként a „Támogatjuk a 
családot” program keretében hosszú 
évek óta jelentős segítséget nyújt az 
SOS Gyermekfalvakban élő gyerekek-
nek. Az együttműködéssel a „család in-
tézménye” iránti elkötelezettségünket 
kívánjuk kifejezni, így támogatásunk a 
Dr. Oetker termékek értékesítéséhez 
nem kapcsolódik.
Az SOS Gyermekfalvak biztonságos 
működése csak jólelkű támogatók rend-
szeres segítségével képzelhető el. Ha 
egyetért az alapítvány céljaival és mód-
jában áll segíteni a gyerekeken, részlete-
sebb tájékoztatást talál munkájukról és a 
támogatás lehetőségeiről: www.sos.hu

Ú jdonság!

Az új Dr. Oetker Piskóta alapporral könnyedén
és gyorsan elkészíthetjük kedvenc piskóta 
alapú tortáinkat. A tojásokat szétválasztás 
nélkül, kevés vízzel együtt egyszerűen hozzá-
adjuk az alapporhoz, megsütjük és máris kész 
a finom piskóta. Az egyedülálló receptúrának 
köszönhetően a piskótatészta nem esik össze, 
látványosan magas és jól szeletelhető marad. 
BIZTOSAN SIKERÜL!



A Dr. Oetker termékekről bővebb információért, 
további tippekért és öltekért tájékozódjon a 
Dr. Oerker honlapján: www.oetker.hu

A jó idő vendégfogadó kedvünket is meghozza - tavaszt 
idéző, házi készítésű finomságokkal kápráztatjuk el 
szeretteinket. A Dr. Oetker legújabb receptfüzete most 
is számos ötletet kínál a húsvéti készülődéshez, ven-
dégváráshoz.  A hagyományosan kelt tésztából készült 
édes és sós süteményeket is érdemes szépen megfor-
mázni, díszíteni, így szemnek-szájnak egyaránt vonzó 
finomságokat alkothatunk. A tavaszi receptfüzetben 
idén is részletesen foglalkozunk az Instant Élesztővel 

és Expressz Élesztővel készülő tésztákkal, és hasznos 
tippekkel segítünk a tökéletes végeredmény elérésében.  

Az ínycsiklandó sütemények elkészítéséhez örömteli él-
ményeket 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.

Vendégváró finomságok kelt tésztábólÚ j !

Kelt tésztás sütemények készítése – lépésről lépésre 

Hasznos tippek, ötletek 

Körtés-áfonyás csigák 

Fordított marcipános almatorta    

Vaníliás almatorta 

Áfonyás tekercs

Nyuszitorta fondant díszítéssel

Zöldséges-mozzarellás töltött zsömlék

Aszalt szilvás-kolbászos cipó 

Pikáns sajtos-gyümölcsös pite

 4. oldal

 5. oldal

 6. oldal

 8. oldal

 9. oldal

10. oldal

12. oldal

13. oldal

14. oldal

15. oldal
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A sütnijó! oldalán további húsvéti recepteket 
talál! Az oldal tagjaként ráadásul nem csak 
8000 ínycsiklandó finomság közül válo-
gathat, de az inspiratív közösség a húsvéti 
készülődést is valódi élménnyé varázsolja. 
www.sütnijó.hu



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:
Töltelékhez:

2 üveg körtebefőtt 

(1 üveg kb. 350-400 g)

50 g aszalt vörösáfonya

1 tasak Dr. Oetker 
Eredeti Puding vaníliaízű

50 g cukor

350 ml víz

1 tasak Dr. Oetker 
Bourbon Vaníliás cukor

Kelt tésztához:
125 ml tej

125 g Rama

400 g búzaliszt

1 tasak Dr. Oetker Instant Élesztő
125 g porcukor

1 tasak Dr. Oetker Vanillincukor
1 csipet só

1 tojás (közepes méretű)

Mázhoz:
kb. 3 evőkanál sárgabaracklekvár

Körtés-áfonyás csigák

A körtebefőttet lecsepegtetjük, majd apró kockára vágjuk. A 
pudingport a cukorral, vaníliás cukorral elkeverjük, fokoza-
tosan hozzáadjuk a vizet, simára keverjük, majd megfőzzük. 
Levesszük a tűzről, hozzáadjuk az összekockázott körtét és 
a vörös áfonyát. Az egészet rövid ideig tovább főzzük, majd 
hagyjuk kihűlni. A sütőformát (26 cm átmérő) kivajazzuk.

A tésztához a tejet felmelegítjük, és a margarint felolvasztjuk 
benne. A lisztet az élesztővel elkeverjük, és egy keverő-
edénybe szitáljuk. Hozzáadjuk a többi hozzávalót a tejes keve-
rékkel együtt, és az egészet konyhai robotgéppel (dagasztó 
spirállal) először alacsony, majd legmagasabb fokozaton 5 
percig sima tésztává dagasztjuk. A tésztát meleg helyen kelni 
hagyjuk, amíg szemmel láthatóan megnő (kb. 40-50 perc). A 
sütőt előmelegítjük. A tésztát enyhén lisztezett munkafelületen 
átgyúrjuk, és egy 40 x 30 cm-es lappá nyújtjuk. A tölteléket 
egyenletesen elsimítjuk rajta, úgy, hogy a tészta szélét 2 cm 
szélességben szabadon hagyjuk (ld. 1. kép). A tésztát a hosz-
szabbik oldalról indítva feltekerjük, és 8 cm széles darabokra 
vágjuk. A darabokat vágási felülettel felfelé a sütőformába 
helyezzük (ld. 2. kép). 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. 45-50 perc

Sütés után a sütőforma oldalát eltávolítjuk. A süteményt 
sütőpapírral együtt sütőrácson hagyjuk kihűlni. A kihűlt süte-
ményt egy tálra helyezzük. A sárgabaracklekvárt felmelegítjük, 
és a sütemény tetejét megkenjük vele.

1. Előkészítés:

2. Elkészítés:

1 26

 TIPP:
• A töltelékhez friss 
gyümölcsöt is használhatunk 
(kb. 1 kg).
• A tölteléknél a víz-
mennyiség felét rummal is 
helyettesíthetjük.
• A sütemény lefagyasztható.



(Kb. 12 szelet)

Hozzávalók:
Töltelékhez:
750 g alma

2 evőkanál cukor

3 dl víz

Kelt tésztához:
100 ml tej

250 g búzaliszt

1 tasak Dr. Oetker Instant Élesztő
30 g porcukor

1 tojás (közepes méretű)

Krémhez:
1 pohár tejföl 

(150 g, 20%-os zsírtartalmú)

2 tojás (közepes méretű)

60 g porcukor

1 tasak Dr. Oetker 
Bourbon Vaníliás cukor

Az almákat megmossuk, meghámozzuk, négybe vágjuk, a mag-
házat eltávolítjuk, majd vékony szeletekre vágjuk. Egy főzőedénybe 
tesszük, hozzáadjuk a vizet és cukrot, majd 2-3 percig pároljuk. 
Végül leöntjük az almáról a vizet, és egy szűrőben hagyjuk le-
csöpögni. A sütőformát (28 cm átmérő) kivajazzuk.

A tésztához a tejet felmelegítjük. A lisztet az élesztővel elkeverjük, 
és egy keverőedénybe szitáljuk. Hozzáadjuk a többi hozzávalót a 
tejes keverékkel együtt, és az egészet konyhai robotgéppel (da-
gasztó spirállal) először alacsony, majd legmagasabb fokozaton 
5 percig sima tésztává dagasztjuk. A tésztát meleg helyen kelni 
hagyjuk, amíg szemmel láthatóan megnő (kb 40-50 perc). A sütőt 
előmelegítjük.Egy keverőedényben a tejfölt, a tojást, a cukrot és 
a vaníliás cukrot elkeverjük. A tésztát enyhén lisztezett munka-
felületen átgyúrjuk, majd egy 30-32 cm átmérőjű lappá nyújtjuk. 
A lapot a sütőformába helyezzük, úgy hogy egy kis peremet 
hagyunk a tésztából, amit a tortaforma oldalához nyomkodunk. 
A tejfölös krémet ráöntjük a tésztára, majd egyenletesen elosztjuk 
rajta az almaszeleteket. A süteményt újra, kb. 20 percig meleg 
helyen kelesztjük. A tepsit az előmelegített sütő középső részébe 
toljuk, és a süteményt megsütjük.

Alsó és felső sütés: kb. 170 °C (előmelegítve)
Légkeveréses: kb. 160 °C (előmelegítve)
Gáz: kb. 3-4. fokozat (előmelegítve)
Sütési idő: kb. 40-45 perc

Sütés után a süteményt egy sütőrácson hagyjuk kihűlni.

1. Előkészítés:

2. Elkészítés:

(Kb. 12 szelet)

Hozzávalók:
Mandulás réteghez:

25 g Rama

50 g mandulaforgács

30 g barna cukor

1 tasak Dr. Oetker 
Bourbon Vaníliás Cukor

150 g Dr. Oetker Marcipánmassza
Gyümölcsös réteghez:

3 db szilva

kb. 500-600 g alma 

Kelt tésztához:
325 g búzaliszt

1 tasak Dr. Oetker Expressz Élesztő
50 g barna cukor

1 csipet só

1 tojás (közepes méretű)

50 g Rama

250 ml tej (langyos)

A sütőformát (28 cm átmérő) kivajazzuk. A sütőforma alját először mandulaforgács-
csal, majd cukorral és a Bourbon vaníliás cukorral hintjük. A marcipánt kis darabokra 
vágjuk és a formában egyenletesen elosztjuk. A sütőt előmelegítjük.

A szilvákat megmossuk, a magot eltávolítjuk, majd négybe vágjuk és a sütőforma 
aljában elosztjuk. Az almát meghámozzuk, négybe vágjuk, majd a negyedeket vé-
konyan felszeleteljük, és legyezőszerűen a szilvára rétegezzük. A tésztához a lisz-
tet az élesztővel elkeverjük, és egy keverőedénybe szitáljuk. Hozzáadjuk a többi 
hozzávalót, és az egészet konyhai robotgéppel (dagasztó spirállal) először alacsony, 
majd legmagasabb fokozaton 2 percig sima tésztává dagasztjuk. A lágy tésztát 
közvetlenül a tálból egy lisztezett kanál hátlapjával az gyümölcsrétegre simítjuk (ld. 
1.kép). A tepsit a sütő alsó 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. 35-40 perc

Sütés után a süteményt a formában hagyva egy sütőrácsra helyezzük, és 15 percig 
hűlni hagyjuk. A süteményt egy késsel a formától elválasztjuk, és sütőpapírral bé-
lelt sütőrácsra fordítjuk (ld. 2. kép). A formában maradt mandulát kikanalazzuk, és 
a süteményen elosztjuk. A süteményt hagyjuk teljesen kihűlni, majd egy tortatálra 
helyezzük.

1. Előkészítés:

2. Elkészítés:

Vaní l iás a lmatorta
Fordított marcipános almatorta

 TIPP:
• A sütemény szilva nélkül is   
  nagyon finom!
• Ha a sütemény teteje 
  a sütés során túlságosan 
  barnulna, tegyünk rá 
  sütőpapírt.

21

8 9

 TIPP:
• A sütemény birsalmával   
  is elkészíthető.



(Kb. 16 szelet)

Hozzávalók:
Kelt tésztához:

175 ml tej

25 g Rama

400 g búzaliszt

1 tasak Dr. Oetker Instant Élesztő
40 g porcukor

fél csapott teáskanál só

1 teáskanál őrölt kardamom

1 tojás (közepes méretű)

Töltelékhez:
250 g fekete áfonya

50 g porcukor

1 csapott teáskanál őrölt fahéj

25 g Rama

Ezenkívül:
kb. 2 evőkanál tej

kb. 2 evőkanál porcukor

    Áfonyás tekercs 

A tepsit (40 x 30 cm) sütőpapírral béleljük.

A tésztához a tejet felmelegítjük, és a margarint felolvaszt-
juk benne. A lisztet az élesztővel elkeverjük, és egy 
keverőedénybe szitáljuk. Hozzáadjuk a többi hozzávalót a 
tejes keverékkel együtt, és az egészet konyhai robotgéppel 
(dagasztó spirállal) először alacsony, majd legmagasabb fo-
kozaton 5 percig sima tésztává dagasztjuk. A tésztát meleg 
helyen kelni hagyjuk, amíg szemmel láthatóan megnő (kb. 
40-50 perc). A sütőt előmelegítjük. A töltelékhez áfonyát meg-
mossuk, és egy szűrőn lecsöpögtetjük. A cukrot és a fahé-
jat összekeverjük. A vajat egy főzőedényben felolvasztjuk. 
A tésztát enyhén lisztezett munkafelületen egy 40 x 30 cm-
es lappá nyújtjuk. A megolvasztott vajjal meglocsoljuk, majd 
fahéjas cukorral hintjük. Az áfonyát egyenletesen elosztjuk 
rajta, úgy, hogy a hosszabbik oldalon 5 cm szélességben 
szabadon hagyjuk (ld. 1. kép). A tésztát a hosszabbik oldal-
ról indítva feltekerjük, és varrattal lefelé a tepsibe helyezzük. 
A tekercs végeit összenyomjuk, és tejjel megkenjük. A tésztát 
meleg helyen újra kelesztjük (kb. 20 percig), majd egy éles 
kés segítségével 3 cm mélyen bevágjuk (ld. 2. kép). 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. 25 perc

Sütés után a süteményt sütőpapírral együtt sütőrácson 
hagyjuk kihűlni. Tálalás előtt porcukorral hintjük.

1. Előkészítés:

2. Elkészítés:

1 210

 TIPP:
• A sütemény különösen finom,  
  ha egy gombóc vanília 
  fagyival tálaljuk.



(Kb. 12 darab)

Hozzávalók:
Kelt tésztához:
200 ml tej

4 evőkanál olívaolaj

500 g búzaliszt

1 tasak Dr. Oetker Instant Élesztő
1 teáskanál méz

2 tojás (közepes méretű)

1 teáskanál só

Töltelékhez:
1 üveg aszalt paradicsom

(olajos lében)

1 darab kalifornia paprika

2 szál újhagyma

200 g mini mozzarella

oregánó levelek

(Kb. 15 szelet)
Hozzávalók:

Tésztához:
300 g sárgarépa

300 g rétesliszt
3 tojás

150 ml napraforgó olaj
250 g porcukor

1 csomag Dr. Oetker Vanillincukor
1 csomag Dr. Oetker Sütőpor
1 csapott teáskanál őrölt fahéj

Ezenkívül:
kb. 3 evőkanál sárgabaracklekvár

Díszítéshez:
1 doboz Dr. Oetker Fondant fehér

kevés Dr. Oetker Holland Kakaópor 
(színezéshez)

Dr. Oetker Dekor toll csokoládé ízű
marcipánrépák

A sütőformát (25 x11 cm) sütőpapírral béleljük. A sütőt előmelegítjük. A sárgarépát 
megtisztítjuk és lereszeljük.

A tészta hozzávalóit (kivéve a répát) egy mély tálba öntjük, majd kézi robotgép (habverő) 
segítségével legalább 4 percig keverjük, végül egy kanállal beleforgatjuk a reszelt sár-
garépát is. Az alaposan átkevert masszát a sütőformába öntjük, majd megsütjük.

Alsó és felső sütés: kb. 180 °C (előmelegítve)
Légkeveréses: kb. 160 °C (előmelegítve)
Gáz: 3-4. fokozat (előmelegítve)
Sütési idő: kb. 50-55 perc

Sütés után a süteményt 10 percig a formában hagyjuk, majd a formából kivéve 
sütőrácson hagyjuk kihűlni. A sárgabaracklekvárt felmelegítjük, majd a torta felüle-
tét megkenjük vele. Díszítéshez a fondant cukormasszát gyúrjuk át alaposan, 
és nyújtófa segítségével, két fóliaréteg között (vagy kevés porcukorral megszórt 
munkafelületen) nyújtsuk ki kb. 0,5 cm vastagra és kb. 38 cm hosszúra. A fondantot a 
süteményre fektetjük és rásimítjuk, a felesleges fondant darabokat körben levágjuk. 
A nyuszi formázásához, a bevonásból megmaradt fehér fondantból mogyorónyi da-
rabot lecsípünk a nyuszi szemének, fogainak és a tappancsának. A legjobb, ha ezt 
azonnal egy zacskóba csomagoljuk, hogy ne száradjon ki. A maradék fondanthoz 
hozzákeverünk kevés kakaóport és világosbarnára színezzük. Az egyes lépéseknél 
ragasztáshoz dekor tollat (cukormázat) használunk. A nyuszi hátsó részéhez a barna 
masszából egy 4 cm-es, és 3 db 1 cm-es golyócskát formázunk. A nagy golyóhoz 
hozzáragasztjuk dekor tollal az egyik kis golyót. A maradék két golyót oválissá ala-
kítjuk (tappancsok), kissé ellapítjuk és a nagy golyó oldalaihoz ragasztjuk. A fehér 
fondantból 3-3 kicsi és egy-egy nagyobb foltot formázunk és a tappancsokra ragaszt-
juk. A nyuszi felső részének formázásához egy mogyorónyi barna masszából 5 cm 
hosszú hengert formázunk (mellső lábakhoz). A nyuszi fejéhez egy másik darab fon-
dantból 5 cm hosszú cseppet formázunk. A végeit jó 2 cm mélyen bevágjuk, ezek 
lesznek a nyuszi fülei. A füleket picit széthúzzuk és a kés hátlapjával fülkagylókat for-
mázunk. A nyuszi fejét a henger közepére ragasztjuk. A nyuszi orrához kb. 2 mm-es 
barna golyócskát formázunk és a fejhez ragasztjuk. A szemének 2 fehér golyócskát 
készítünk, melyet ellapítva, dekor toll segítségével az orr fölé illesztünk. A dekor tol-
lal pupillákat rajzolunk. Az orr alá szintén fehér fondantból 2 fehér fogat ragasztunk.
A nyuszi kész hátsó és felső részét a sütemény tetejére ragasztjuk. Kevés sütemény-
morzsát is szórhatunk köré, így még látványosabb lesz. Végül marcipánrépákkal díszítjük.

1. Előkészítés:

2. Elkészítés: 21

Zöldséges-mozzarel lás 
töltött zsömlék

Nyuszitorta fondant díszítéssel

 TIPP:
• A sütemény lefagyasztható.

Előkészítés:

Elkészítés:

A tepsit sütőpapírral béleljük.

A tésztához a tejet és az olajat meglangyosítjuk. A lisztet az 
élesztővel elkeverjük, és egy keverőedénybe szitáljuk. Hozzáad-
juk a többi hozzávalót a tejes keverékkel együtt, és az egészet 
konyhai robotgéppel (dagasztó spirállal) először alacsony, majd 
legmagasabb fokozaton 5 percig sima tésztává dagasztjuk. A 
tésztát meleg helyen, letakarva kelni hagyjuk, amíg szemmel 
láthatóan megnő (kb. 40-50 perc). A sütőt előmelegítjük.
A töltelékhez az aszalt paradicsomot, paprikát apró kockára 
vágjuk, az újhagymát felkarikázzuk. A mozzarella golyókat négy-
be vágjuk. A megkelt tésztát enyhén lisztezett munkafelületen át-
gyúrjuk, majd egy 30 cm hosszú hengerré formázzuk. A hengert 
12 egyenlő részre osztjuk. Minden részt egy kb. 12 cm átmérőjű 
kör alakú lappá nyújtunk. A zöldségeket a lapok közepébe helyez-
zük, a mozzarellát elosztjuk rajtuk (ld. 1. kép), majd oregánóval 
hintjük. A tésztát összehajtjuk, a széleket jól összenyomjuk, és 
cipóvá formázzuk (ld. 2. kép). A cipókat a varrattal lefelé a tepsibe 
fektetjük, és meleg helyen újra kelni hagyjuk (kb. 20 perc).Ezután 
a tepsit a sütő középső részébe toljuk, és a süteményt megsütjük.

Alsó és felső sütés: kb. 220 °C (előmelegítve)
Légkeveréses: kb. 200 °C (előmelegítve)
Gáz: kb. 4-5. fokozat (előmelegítve)
Sütési idő: kb. 18-20 perc

Sütés után a zsömléket még melegen tálaljuk.
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 TIPP:
• A marcipánrépákat 
  otthon is elkészíthetjük 
  a Dr. Oetker Fondantból   
  vagy Marcipánmasszából, 
  ételszínezékek segítségével.
• Piros és zöld fondantból 
  kis tojásokat formázunk, 
  és répák helyett ezekkel is 
  díszíthetjük a süteményt.



(Kb. 20 szelet)

Hozzávalók:
Töltelékhez:
1 üveg almabefőtt

1 üveg körtebefőtt

50 g Rama

1 üveg almaszósz (kb. 355 g) 

2 evőkanál vágott kakukkfű

1 tasak Dr. Oetker Finesse 
Reszelt Citromhéj
3 csipet só

150 g Cheddar sajt

3 evőkanál búzadara

Kelt tésztához:
150 ml tej

100 g Rama

100 g Cheddar sajt

500 g búzaliszt

1 tasak Dr. Oetker Instant Élesztő
1 teáskanál só

2 tojás (közepes méretű)

A tepsit (40 x 30 cm) kivajazzuk.

A töltelékhez a befőtteket lecsepegtetjük, majd a gerezdeket 
legalább 3 részre vágjuk. Hozzáadjuk az almaszószt, kakukk-
füvet, a reszelt citromhéjat és a sót. A sajtot durva reszelőn 
lereszeljük, és a masszához keverjük. A tésztához a tejet 
felmelegítjük, és a margarint felolvasztjuk benne. A lisztet az 
élesztővel elkeverjük, és egy keverőedénybe szitáljuk. A sajt 
kivételével hozzáadjuk a többi hozzávalót és a tejes keveréket, 
és az egészet konyhai robotgéppel (dagasztó spirállal) először 
alacsony, majd legmagasabb fokozaton 5 percig sima tésztává 
dagasztjuk. Végül hozzákeverjük a sajtot is. A tésztát meleg he-
lyen kelni hagyjuk, amíg szemmel láthatóan megnő (kb 40-50 
perc). A sütőt előmelegítjük. A tésztát 40 x 30-as lappá nyújtjuk. 
Búzadarával megszórjuk, és a tölteléket egyenletesen elosztjuk 
rajta. Újra meleg helyen kelesztjük, amíg szemmel láthatóan 
megnő (kb. 20 perc). A tepsit a sütő alsó 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. 35-40 perc

Sütés után a süteményt sütőrácson hagyjuk kihűlni.

1. Előkészítés:

2. Elkészítés:

(Kb. 15 szelet)

Hozzávalók:
Kelt tésztához:

200 g aszalt szilva (mag nélkül)

kb. 100 g füstölt kolbász 

300 g búzaliszt

1 tasak Dr. Oetker Expressz Élesztő
1 púpos teáskanál só

200 ml langyos víz

4 evőkanál olíva olaj

60 g pisztácia

Kenéshez:
víz

A szilvát és a kolbászt kis darabokra vágjuk. A tepsit sütőpapírral béleljük, és a sütőt 
előmelegítjük.

A lisztet az élesztővel elkeverjük, és egy keverőedénybe szitáljuk. Hozzáadjuk a 
vizet, olajat, és a sót, és az egészet konyhai robotgéppel (dagasztó spirállal) 2 
percig keverve sima tésztává dagasztjuk. Végül a szilvát, a kolbászt és a pisztáciát 
is a masszához keverjük. A tésztát enyhén lisztezett munkafelületen egy kb. 20 cm 
hosszú cipóvá formázzuk, és 1 cm hosszan bevágjuk. A cipót a tepsibe fektetjük 
és meleg helyen, letakarva kelni hagyjuk kb. 15 percig, amíg szemmel láthatóan 
megnő. Ezután a sütő középső részében megsütjük.

Alsó és felső sütés: kb. 200 °C (előmelegítve)
Légkeveréses: kb. 180 °C (előmelegítve)
Gáz: kb. 3-4. fokozat (előmelegítve)
Sütési idő: kb. 35-38 perc

Sütés után a cipót sütőrácson hagyjuk kihűlni.

1. Előkészítés:

2. Elkészítés:

P ikáns 
sajtos-gyümölcsös pite

Aszalt szi lvás-ko lbászos cipó

 TIPP:
• A befőtt helyett friss
  gyümölcsöt is használ-
  hatunk (750g - 750g).
• A süteményt tálalhatjuk
  frissen reszelt Cheddar
  sajttal (50 g) és kakukk-
  fűvel díszítve.
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 TIPP:
• A cipó max. 3 napig 
  tárolható, illetve 
  lefagyasztható.


