
A minőség a legjobb recept.

         70. számú receptgyűjtemény

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

A minőség a legjobb recept.

Gyümölcsös 
barangolások

További izgalmas lekvár, dzsem és befőtt re-
ceptekért, dekorációs ötletekért és letölthető 
címkékért látogass el a www.befozok.hu
oldalra. Fedezd fel velünk egész évben az
otthoni befőzés örömét, meríts ötleteket tipp-
jeinkből. Remek lehetőség, hogy megoszd 
receptjeidet, tapasztalataidat másokkal is.

A befőzött kincsekkel örömet 
okozhatunk szeretteinknek. 
Szalagok, színes zsinórok, szal-
véták, kreatív címkék segítsé-
gével az alkalomnak megfelelő 
ajándékot alkothatunk.
További tippeket és recept-
ötleteket a www.befozok.hu 
weboldalon találsz.

Saját készítésu 
ajándékok



A minőség a legjobb recept.

További tippeket és receptötleteket a www.befozok.hu 
weboldalon találsz.

Járjuk be képzeletben kis hazánk legnépszerűbb 
gyümölcstermő vidékeit, gyűjtsük be a legízletesebb 
fajtákat, készítsünk belőle kreatív ízkombinációkat. 
Közismert, hogy a magyar gyümölcs utánozhatatlan 
zamatokkal rendelkezik, ezért  lehet a belőle készített 
lekvár is ínycsiklandóan finom. Töltsük meg kosarunkat 
ropogós szabolcsi almákkal, szemezgessünk a kunsági 
eperföldekről, szakajtsunk a szaftos gönci kajsziból. 

Édes csellengésünknek páratlanul finom lekvárok 
és dzsemek lesznek a gyümölcsei, amelyeket aztán 
egész évben élvezhetünk.

Jó befőzést kíván Önnek:

Farkas Szilvia
Dr. Oetker Mesterkonyha
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A jó lekvár titka

Mosoni meglepetés  

Újfehértói útitárs  

Kecskeméti kaland   

Gönci gondoskodás

Cecei cégér

Szabolcsi szüret

Fertődi finomság

Zalai zamatok 

Gyümölcs Kisokos 

Gyümölcs naptár

Milyen mennyiséget vásároljunk?

 4. oldal

 6. oldal

 7. oldal

 8. oldal

 9. oldal

10. oldal

11. oldal

12. oldal

13. oldal

14. oldal

15. oldal

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

max. 20 perc
max. 40 perc
max. 60 perc

Az elkészítési idő állási-, sütési- és hűtési idő nélkül értendő.

Könnyen elkészíthető
Gyakorlatot igényel
Tapasztalatot kíván

Gyümölcsös barangolások
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A gy�s és gyümölcsös lekvár titka – Dzsemfixek

A jó lekvár titka
A Dr. Oetker befőzőszerekben a természetes gyümölcspektin teszi lehetővé, hogy a hosszadalmas főzési 
folyamatot 3 percre rövidítsük. Ezáltal a gyümölcsök rostjai nem főnek szét, így megőrzik az értékes vitamino-
kat és a gyümölcsök eredeti ízét.

A Dr. Oetker Dzsemfixek természetes alapanyaga a 
gyümölcspektin, mely a hagyományosan órákig tartó 
főzési folyamatot 3 percre rövidíti.  
 • A Dr. Oetker Dzsemfix 2:1 változat cukortakarékos, 
használatával a cukor mennyiségét felére csökkent-
hetjük (1250 g gyümölcshöz 500 g cukor hozzáadása 
elegendő), így lekvárunk még gyümölcsösebb ízű lesz. 
 • A Dr. Oetker Dzsemfix 3:1 a még inkább cukorta-
karékos változat (1250 g gyümölcshöz csupán 350 g
cukor szükséges). Egyedülálló tulajdonsága, hogy 
édesítőszerek, illetve  egyéb cukorhelyettesítő fel-
használásval készíthetünk vele alacsonyabb ener-
giatartalmú lekvárokat. 
 • Az új  Dr. Oetker Dzsemfix 4:1 a leginkább  cukorta-
karékos változat, használatával a cukor mennyiségét 
negyedére csökkenthetjük (1000 g gyümölcshöz 250 g
cukor hozzáadása elegendő), kiemeli a gyümölcs 
eredeti ízét.

 • Kimondottan a szilva tulajdonságainak figyelem-
bevételével fejlesztettük ki a Dr. Oetker Dzsemfix 
Szilvához terméket, amely kiemeli a szilva eredeti 
ízét. 1000 g szilva és 400 g cukor hozzáadásával per-
cek alatt elkészül a finom, magas gyümölcstartalmú 
szilvalekvár.  
• Kimondottan a sárgabarack tulajdonságainak figye-
lembevételével fejlesztettük ki az új Dr. Oetker 
Dzsemfix Sárgabarackhoz terméket, amely kiemeli 
a sárgabarack eredeti ízét. 1250 g sárgabarack és 
350 g cukor hozzáadásával percek alatt elkészül a 
finom, magas gyümölcstartalmú lekvár.

A kényelmes megoldás – Befozocukrok
A befőzőcukrok optimális arányban tartalmazzák a befőzéshez szükséges cukrot és a zselésítő anyagot, 
lecsökkentve ezzel a lekvárfőzés hosszadalmas folyamatát. A Dr. Oetker Befőzőcukor 2:1, a Dr. Oetker 
Befőzőcukor 3:1 és a Dr. Oetker Befőzőcukor 4:1 segítségével cukortakarékos, intenzíven gyümölcsös 
lekvárokat készíthetünk. A Dr. Oetker Befőzőcukor Fruktózzal és édesítőszerekkel termékkel akár 40%-kal 
kevesebb kalóriatartalmú, gyümölcsösen édes lekvárokat készíthetünk. A Dr. Oetker Befőzőcukor Sztíviával 
termékben a cukor egy részét a természetes édesítőszerként ismert sztívia növény kivonatával (szteviol 
glikozidok) helyettesítettük. A termékben lévő sztívia 150 g cukrot vált ki, így akár 30%-kal csökkenthetjük a 
befőzött lekvár cukortartalmát.

Finom gyümölcsök 
egész évben – 
Befott tartósító
A Dr. Oetker Befőtt tartósítóval a siker garantált,
hiszen optimális arányban tartalmazza a finom be-
főttek készítéséhez szükséges anyagokat.
Így könnyedén eltehetjük kedvenc gyümölcseinket, 
hogy télen is élvezhessük a nyár édes ízét.

Új!

A Dr. Oetker Dzsemfixek és Befőzőcukrok 
használatával nincs szükség dunsztolásra. 
A még forró lekvárt azonban rögtön töltsük 
színültig jól záródó üvegekbe, majd kb. 5 perc-
re állítsuk azokat fejjel lefelé, hogy a lehető 
legkevesebb levegő maradjon az üvegben, és 
így a baktériumképződés is elkerülhető. Ezt 
követően máris mehetnek a lekvárok a kamra 
polcaira.

Fontos!
Befőzéskor mindig vegye figyelembe, hogy 
termékeinket a különféle gyümölcsök átla-
gos tulajdonságainak figyelembevételével 
alkottuk meg. Az egyes gyümölcsök tulaj-
donságai azonban az időjárás függvényé-
ben (csapadék és napfény mennyisége) 
változhatnak.
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EPERLEKVÁR FRISS MENTÁVAL
Az epret megmossuk, eltávolítjuk a csumát, majd botmixer segítségével pépesítjük. 
A mentaleveleket alaposan lemossuk, lecsepegtetjük és apróra vágjuk.
Az epret, a dzsemfixet és a kimért cukrot egy nagy főzőedényben alaposan össze-
keverjük. Állandó keverés mellett nagy lángon felforraljuk. Forrás után a lekvárt 
folyamatos keverés mellett további 3 percig forrni hagyjuk, majd levesszük a tűzről és 
az apróra vágott mentaleveleket hozzáadjuk. Ha szükséges, a főzés közben kelet-
kezett habot eltávolítjuk a tetejéről. Az előkészített üvegeket azonnal peremig töltjük 
és csavaros tetővel (twist-off befőttesüveg tető) lezárjuk. Az üvegeket rögtön meg-
fordítjuk és a tetejére fordítva kb. 5 percig állni hagyjuk.

Előkészítés:

Elkészítés:

kb. 7 db 200 ml-es üveghez

Hozzávalók:
1250 g eper (előkészítve mérve)

500 g cukor

1 tasak Dr. Oetker Dzsemfix 2:1
3 evőkanál mentalevél (aprított)

TIPP:
• A mentalevelet 
helyettesíthetjük 
egy teáskanál friss, 
reszelt gyömbérrel.

KÁVÉS MEGGYDZSEM 
A meggyet megmossuk, kimagozzuk és 1100 g-t kimérünk, majd 
kb. a felét botmixerrel pépesítjük, 150 ml eszpresszót kimérünk.
A meggyet, az eszpresszót, a dzsemfixet és a kimért cukrot egy 
nagy főzőedényben alaposan összekeverjük. Állandó keverés
mellett nagy lángon felforraljuk. Forrás után a dzsemet folyamatos 
keverés mellett további 3 percig forrni hagyjuk, majd levesszük 
a tűzről. Ha szükséges, a főzés közben keletkezett habot el-
távolítjuk a tetejéről. Az előkészített üvegeket azonnal peremig 
töltjük és csavaros tetővel (twist-off befőttesüveg tető) lezárjuk. 
Az üvegeket rögtön megfordítjuk és a tetejére fordítva kb. 5 percig 
állni hagyjuk.

Előkészítés:

Elkészítés:

kb. 7 db 200 ml-es üveghez

Hozzávalók:
1100 g meggy (előkészítve mérve)

150 ml erős eszpresszó

1 tasak Dr. Oetker Dzsemfix 3:1
350 g cukor

TIPPEK:
•  Mélyhűtött 
meggyet is használ-
hatunk.
•  Főzött eszpresszó 
helyett használhatunk 
2 tasak (kb. 2 teás-
kanál) instant 
eszpresszóport is, 
majd ehhez 1250 g 
meggyet használjunk.

Mosoni 
meglepetés

Újfehértói 
útitárs



kb. 6 db 200 ml-es üveghez

Hozzávalók:
850 g sárgabarack 

(előkészítve mérve) 

200 ml narancslé 100 %-os

200 ml répalé 100 %-os

1 tasak Dr. Oetker Finesse 
reszelt narancshéj
350 g cukor 

1 tasak Dr. Oetker Dzsemfix 
Sárgabarackhoz

Előkészítés:

Elkészítés:

MULTIVITAMINOS KAJSZIDZSEM
A sárgabarackot leforrázzuk, héját lehúzzuk, a gyümölcsöket fél-
bevágjuk, kimagozzuk, apróra vágjuk és kimérünk 850 g-ot.
A gyümölcsöt, a gyümölcsleveket, a reszelt narancshéjat és a 
cukrot egy főzőedénybe öntjük és jól elkeverjük. Állandó keverés 
mellett nagy lángon felforraljuk. Forrás után a dzsemet folyamatos 
keverés mellett további 3 percig forrni hagyjuk, majd levesszük 
a tűzről. Ha szükséges, a főzés közben keletkezett habot el-
távolítjuk a tetejéről. Az előkészített üvegeket azonnal peremig 
töltjük és csavaros tetővel (twist-off befőttesüveg tető) lezárjuk. 
Az üvegeket rögtön megfordítjuk és a tetejére fordítva kb. 5 percig 
állni hagyjuk.
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TIPP:
• A gyümölcsleve-
ket alma- illetve 
őszibaracklével 
helyettesíthetjük.

kb. 6 db 200 ml-es üveghez

Hozzávalók:
750 g sárgabarack 

(előkészítve mérve)

250 g vöröshagyma 

(előkészítve mérve)

125 ml narancslé 100%-os

125 ml fehérborecet

1 tasak Dr. Oetker Dzsemfix 
Sárgabarackhoz

120 g cukor

só

frissen őrölt chilipehely

TIPP:
• Petrezselyem 
illetve rozmaring 
hozzáadásával az 
eltarthatósági idő 
lerövidül.
 

Kecskeméti kaland Gönci 
gondoskodásSÁRGABARACK CSATNI

A sárgabarackot megmossuk, a magját eltávolítjuk. Kimérünk 750 g-ot és pépesítjük. 
A hagymát megpucoljuk, apróra vágjuk és 250 g-ot kimérünk.
A hozzávalókat – a fűszerek kivételével – a dzsemfixszel egy nagy főzőedényben jól 
összekeverjük. Magas fokozaton állandó keverés mellett felforraljuk, majd folyamatos 
keverés mellett további 10 percig főzzük. A csatnit sóval és chilivel ízlés szerint ízesítjük. 
Az előkészített üvegeket peremig töltjük, jól lezárjuk és legalább 5 percre fejre állítjuk.
•  A vöröshagymát helyettesíthetjük lila-, vagy újhagymával.
• Ha a csatnit szeretnénk alkohollal feltúrbózni, akkor cseréljük le a narancslevet gin-re.
• Rozmaringgal és petrezselyemmel is fokozható az ízélmény. A petrezselymet 
  finomra aprítjuk, majd 2 evőkanállal keverünk a csatniba főzés után. A rozmaringot 
  apróra vágva kell 1 evőkanállal főzés előtt hozzáadni.
• 25 g apróra vágott gyömbérrel csípőssé varázsolható a csatni.
• Ha tüzes-fűszeres csatnit szeretnénk, főzés előtt adjunk hozzá egy finomra aprított    
  pepperonit.
• A savanykásabb ízvilág elérése érdekében adjunk a csatnihoz 1 tasak Dr. Oetker   
  Finesse reszelt citromhéjat.

Előkészítés:

Elkészítés:

Javaslatok:



kb. 7 db 200 ml-es üveghez

Hozzávalók:
1000 g alma (előkészítve mérve)

250 ml tiszta, édesítetlen almalé 100 %-os

1 tasak Dr. Oetker Dzsemfix 3:1
350 g cukor

1 késhegynyi őrölt kardamom

Előkészítés:

Elkészítés:

Variációk:

Figyelmeztetés:

ALMADZSEM
Az almát meghámozzuk, cikkekre vágjuk és 2x500 g-ot kimérünk 
belőle. Az egyik részt nagyon apróra kockázzuk, majd a másik 
részt botmixerrel pürésítjük. Kimérünk 250 ml almalevet.
Az almát, az almalevet, a dzsemfixet, a kimért cukrot és a karda-
momot egy nagy főzőedényben alaposan összekeverjük. Állandó 
keverés mellett nagy lángon felforraljuk. Forrás után a dzsemet 
folyamatos keverés mellett további 3 percig forrni hagyjuk, majd 
levesszük a tűzről. Ha szükséges, a főzés közben keletkezett 
habot eltávolítjuk a tetejéről. Az előkészített üvegeket azonnal 
peremig töltjük és csavaros tetővel (twist-off befőttesüveg tető) 
lezárjuk. Az üvegeket rögtön megfordítjuk és a tetejére fordítva 
kb. 5 percig állni hagyjuk.
Citromízesítésű almadzsemhez a kész gyümölcsmasszába 
1 evőkanál darabolt citromverbénát vagy citromfüvet keverünk.
Alma-körte dzsemhez az alma felét körtével helyettesítjük.
Alma-szilva dzsemhez 250 g előkészített almát (apróra kockáz-
zuk), 250 g előkészített szilvát (botmixerrel pépesítjük) és 500 ml 
tiszta almalevet használunk. Végül a gyümölcsmasszába 1 ½ evő-
kanál friss kakukkfüvet keverünk.
A dzsem tartóssága fűszernövények hozzáadásával rövidül.
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DINNYESZIRUP 
A dinnyét hasábokra vágjuk, eltávolítjuk a magokat, meghámozzuk, a gyümölcs húsát 
feldaraboljuk és kimérünk 1500 g-ot. A gyömbért meghámozzuk, és apróra vágjuk.
A dinnyedarabokat a narancslével, a gyömbérrel, a sóval és a dzsemfix-szel egy nagy 
főzőedényben pépesítjük. Folyamatos keverés mellett felforraljuk és állandó kever-
getés közben legalább 3 percig rotyogva főzzük. A gyümölcsmasszáról, ha szüksé-
ges, a főzés közben keletkezett habot leszedjük. A gyümölcsmasszát durva szitán 
átnyomkodjuk, és azonnal az előkészített üvegekbe peremig töltjük, csavaros tetővel 
(twist-off befőttesüveg tető) lezárjuk. Az üvegeket rögtön megfordítjuk és a tetejére 
fordítva kb. 5 percig állni hagyjuk (ha lehetséges). Használat előtt felrázandó.
• Frissítő italhoz felöntünk egy kevés dinnyeszirupot hideg ásványvízzel vagy 
  pezsgővel.
• Ha fanyar italt szeretnénk, finomítsuk a dinnyeszirupot Ginger Ale-lel (gyömbér 
  ízű szénsavas üdítőital), citromkarikával és finomra vágott bazsalikommal.

Előkészítés:

Elkészítés:

Javaslatok:

kb. 3 db 500 ml-es üveghez

Hozzávalók:
1500 g görögdinnye 

(előkészítve mérve), kb. 3 kg dinnyéből

20 g gyömbér

250 ml narancslé 100%-os

1 késhegynyi só

1 tasak Dr. Oetker Dzsemfix 3:1

TIPP:
•  A szirupot tároljuk 
hűvös, sötét helyen, 
az eltarthatósága 
kb. 3 hónap.

TIPP:
• A fűszernövények-
kel ízesített alma-
dzsemeknél az 
üvegeket a kihűlés 
ideje alatt többször 
forgassuk meg, így 
a fűszernövények 
egyenletesen el-
oszlanak benne.

Szabolcsi szüret

Cecei cégér



kb. 7 db 200 ml-es üveghez

Hozzávalók:
1000 g áfonya (fekete áfonya, 

előkészítve mérve)

400 ml narancslé, kb. 3-4 db narancsból

1 tasak Dr. Oetker Bourbon 
Vaníliás Cukor
1 tasak Dr. Oetker Dzsemfix 3:1
350 g cukor

Előkészítés:

Elkészítés:

ÁFONYA - NARANCS DZSEM 
Az áfonyát megmossuk, szemezzük, 1000 g-t kimérünk belőle, 
majd az egészet botmixerrel pürésítjük. A narancs levét kifacsar-
juk és 400 ml-t kimérünk.
Az áfonyát, a bourbon vanílliás cukrot, a narancshéjat, a narancs-
levet, a dzsemfixet és a kimért cukrot nagy főzőedényben alapo-
san összekeverjük. Állandó keverés mellett nagy lángon felfor-
raljuk. Forrás után a dzsemet folyamatos keverés mellett további 
3 percig forrni hagyjuk, majd levesszük a tűzről. Ha szükséges, 
a főzés közben keletkezett habot eltávolítjuk a tetejéről. Az 
előkészített üvegeket azonnal peremig töltjük és csavaros tetővel 
(twist-off befőttesüveg tető) lezárjuk. Az üvegeket rögtön meg-
fordítjuk és a tetejére fordítva kb. 5 percig állni hagyjuk.
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RIBIZLI-DUÓ      
A ribizliket megmossuk, szárukat eltávolítjuk. Kimérünk kétszer 500 g-ot, majd 
pépesítjük.
A ribizli masszát, a dzsemfixet és a cukrot egy nagy főzőedényben jól összekeverjük. 
Állandó keverés mellett nagy lángon felforraljuk. Forrás után a dzsemet folyamatos 
keverés mellett további 3 percig forrni hagyjuk, majd levesszük a tűzről. Ha szüksé-
ges, a főzés közben keletkezett habot eltávolítjuk a tetejéről. Az előkészített üvege-
ket azonnal peremig töltjük és csavaros tetővel (twist-off befőttesüveg tető) lezárjuk. 
Az üvegeket rögtön megfordítjuk és a tetejére fordítva kb. 5 percig állni hagyjuk. 
A megmaradt ribizlipépből likőr készíthető. A masszát egy tálban összekeverjük 
500 g barna cukorral és 700 ml vodkával. Egy hétig állni hagyjuk, alkalmanként 
megkeverjük. Majd egy szűrőn keresztül az elkészült likőrt üvegbe töltjük.

Előkészítés:

Elkészítés:

Javaslat:

kb. 6 db 200 ml-es üveghez

Hozzávalók:
500 g piros ribizli (előkészítve mérve)

500 g fekete ribizli (előkészítve mérve)

1 tasak Dr. Oetker Dzsemfix 4:1
250 g cukor

TIPP:
• A feketeribizlit 
helyettesíthetjük 
áfonyával. 

TIPP:
• Friss áfonya 
helyett használ-
hatunk mélyhűtött 
áfonyát is. Ilyenkor 
a gyümölcsöt 
felolvasztjuk és 
a lecsepegtetett 
gyümölcsből mérjük 
ki a szükséges 
mennyiséget. 

Zalai zamatokFertodi 
finomság



Mindig szép, érett, hibátlan gyümölcsöt használjunk lekvárok vagy befőttek készítéséhez. A túlérett vagy 
sérült gyümölcsök nem alkalmasak befőzésre. Saját szüretelésű gyümölcsöket nem feltétlenül kell azon-
nal befőznünk. Érés idején le is fagyaszthatjuk azokat, és egy későbbi időpontban, akár más gyümölccsel 
kombinálva készíthetünk belőlük friss lekvárt vagy dzsemet. A lefagyasztott gyümölcsből felolvasztás és 
lecsepegtetés után mérjük ki a receptben megadott mennyiséget.

EPER
Sose folyóvíz alatt mossuk meg a 
törékeny gyümölcsöt. Az erős víz-
sugár roncsolhatja az érzékeny 
szemeket, így veszíthet aromájából, 
levéből. Az eper magas fehérje 
tartalmú gyümölcs, ezért főzéskor 
természetes hab keletkezik a lekvár 
tetején. Mielőtt a kész lekvárt a 
befőttes üvegekbe töltenénk,
távolítsuk el a habot 
a tetejéről.

MEGGY
Tökéletesen érett gyümölcsöt hasz-
náljuk befőzéshez. A lekvár optimá-
lis állagának eléréséhez turmixoljuk 
össze a kimért gyümölcs felét. 
A meggynek különleges 
zamatot kölcsönöz, ha
erdei gyümölcsökkel
vagy őszibarackkal 
házasítjuk.

MÁLNA ÉS SZEDER
Mindkét gyümölcs rendkívül érzé-
keny a megnyomódásra és köny-
nyen penészedik, ezért szüretelést 
követően azonnal javasolt fel-
használni. Ne mossuk meg, csupán 
gondosan válogassuk át a törékeny 
szemeket, így nem veszíthetnek 
aromájukból, levükből. A málna jól 
kombinálható bogyós gyümölcsök-
kel, sárgabarackkal, nektarinnal
vagy őszibarackkal. 

RIBIZLI
A ribizlifajták közül hazánkban a 
piros változat elterjedtebb, fekete 
párja magas C-vitamin tartalmáról 
közismert. A ribizli magas savtar-
talmú gyümölcs. Jól fagyasztható.
A ribizlifürtöket - alapos mosást kö-
vetően - egy villa segítségével 
könnyen le tudjuk szemezni. 
Jól kombinálható erdei 
gyümölcsökkel és 
meggyel.

SÁRGABARACK
A sárgabarack héját könnyedén el-
távolíthatjuk, ha befőzést megelőző-
en leforrázzuk. Ha kevéssé lédús 
sárgabarackot szeretnénk befőzni, 
a befőzés végéhez közeledve ad-
junk a gyümölcshöz kevés piros 
szőlőlét, pezsgőt, vagy bort, így 
főzéskor nem illan el az alkohol. Az 
eper és a mandula nagyon
jól illik a kajszihoz.

NEKTARIN ÉS ŐSZIBARACK
A nektarin és őszibarack héja 
barnás árnyalatot kölcsönöz a dzse-
meknek. Ezért érdemes a gyümöl-
csöket meghámozni felhasználást 
megelőzően. Az őszibarackot köny-
nyebb meghámozni, ha leforrázzuk. 
Őszibarack befőzésekor mindig 
dupla mennyiségű Dr. Oetker 
Dzsemfixet használjunk.

ÁFONYA
A vadon termett és nemesített áfonya 
egyaránt alkalmas a befőzésre, de
nagyon sérülékeny, szüretelést köve-
tően azonnal javasolt felhasználni. 
Kevésbé lédús, ezért a gyümölcs 
egy részét érdemes összeturmixolni
lekvárfőzéskor. Az áfonya alacsony
                     savtartalmú gyümölcs, 
                 tökéletesítsük alma vagy
                málna hozzáadásával lek-
              várunkat.

SZILVA
Azért, hogy a szilva héját ne főzzük 
szét, érdemes a gyümölcsöt apróra 
vágni lekvárfőzést megelőzően.
Nagyon jól kombinálható erdei  

gyümölcsökkel, almával és
                    változatosan fűszerez-    

                 hető fahéjjal, szeg-
fűszeggel.

ALMA
Különböző fajtái között a mézédes 
és a savanyú változat is megtalál-
ható, ezért savtartalmuk is igen kü-
lönbözik egymástól. Magas pektin-

      tartalmának köszönhetően
               nagyon jó hatással van az        
               emésztésre. A gyümölcs ki-
               préselt levéből kitűnő zselé
               készíthető. Fahéjjal,szeg-
               fűszeggel nagyon jól har-
               monizál.

KÖRTE
Ha magunk szüreteljük, figyeljünk 
arra, hogy a körtét akkor szedjük, 
ha húsa még kemény, de héja már 
sárgás színre váltott. Leszedve 
tovább érik, ezért javasolt mielőbb 
feldolgozni. Remekül
házasítható szilvával
vagy akár a magas 
C-vitamin tartalmú 
kivivel.

CITRUSFÉLÉK
A citrusfélékből (citrom, narancs, 
zöld citrom, grépfrút stb.) készült 
dzsemekhez felhasználhatjuk a gyü-
mölcs kifacsart levét, vagy akár a 
gyümölcs felaprított húsát. Minél 
savanyúbb a gyümölcs, annál több 
cukrot szükséges a lekvárfőzéskor 
felhasználni.

BODZA
A bodza virágzatát szörp készítésé-
hez használhatjuk, amellyel tovább 
ízesíthetünk italokat, krémeket, tölte-
lékeket. A bodzabogyóból lekvárt ké-
szíthetünk. A bodzavirág és a bodza-
bogyó szedésénél mindig figyeljünk
arra, hogy csak autómentes
környezetben lévő 
bokrok terméseit 
szedjük le.
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Milyen mennyiséget vásároljunk?
A Dr. Oetker receptekben mindig az előkészített gyümölcs 
mennyiségét találjuk. Minden gyümölcs rendelkezik azon-
ban olyan részekkel, melyeket nem kívánunk befőzni. 
Ha szeretné tudni, milyen mennyiséget szükséges vásárol-
nia ahhoz, hogy a receptben megadott mennyiséget meg-
kapjuk, a mellékelt táblázatok nagy segítségére lesznek.

A táblázatok a gyümölcsök és zöldségek átszámításához 
szükséges szorzószámokat tartalmazzák. A szorzószámot 
a receptben megadott mennyiséggel felszorozva meg-
kapjuk a vásárolni szükséges mennyiséget. Pl. 600 g eper-
hez (1,03 szorzóval megszorozva) 620 g gyümölcsöt kell 
beszereznünk.*

receptben megadott előkészített mennyiség (g-ban) 
x szorzó = szükséges gyümölcsmennyiség

J A N U Á R   

F E B R U Á R   

M Á R C I U S   

Á P R I L I S   

M Á J U S   

J Ú N I U S   

J Ú L I U S   

A U G U S Z T U S   

S Z E P T E M B E R   

O K T Ó B E R   

N O V E M B E R   

D E C E M B E R

narancs, ananász, banán, kivi  

narancs, ananász, banán, kivi  

narancs, ananász, banán, kivi  

narancs, ananász, banán, kivi 

eper, cseresznye, banán, kivi 

eper, cseresznye, meggy, málna, egres, banán, kivi   

meggy, málna, egres, ribizli, sárgabarack, nektarin, őszibarack, 
feketeszeder, alma, banán, kivi   

málna, egres, ribizli, sárgabarack, nektarin, őszibarack, feketeszeder, 
alma, ringló, csipkebogyó, áfonya, körte, szilva, füge, szőlő, banán, kivi   

nektarin, őszibarack, feketeszeder, alma, ringló, csipkebogyó, áfonya, 
körte, szilva, füge, szőlő, bodza, banán, kivi  

alma, körte, szilva, füge, szőlő, bodza, birsalma, banán, kivi    

alma, birsalma, narancs, banán, kivi  

narancs, ananász, banán, kivi

Gyümölcsök 

Alma
Ananász
Banán
Bodzabogyó
Citrom
Cseresznye
Egres
Eper
Grépfrút
Kivi
Körte
Málna
Mangó
Meggy
Narancs
Nektarin
Őszibarack
Papaya
Rebarbara
Ribizli
Sárgabarack
Szilva
Zöldcitrom

Szorzó

1,09                   
1,92                   
1,43                   
1,43                   
1,56                   
1,14                   
1,02                   
1,03                   
1,52                   
1,11                   
1,08                   
1,04                   
1,45                   
1,12                   
1,39                   
1,09                   
1,09                   
1,39                   
1,28                   
1,02                   
1,1                     
1,06                   
1,3

Zöldségek 

Cukkini
Hagyma
Karalábé
Padlizsán
Paprika
Paradicsom
Sárgarépa
Sütőtök

Szorzó

1,18                  
1,09                  
1,54                   
1,22                  
1,19                   
1,10                   
1,22                   
1,43

TIPPEK:
• Ha nagyobb mennyiségű lekvár 
befőzésére vállalkozunk, a meg-
tisztított gyümölcsöt citromsavas 
vízbe tegyük a lekvár főzéséig, így 
a gyümölcs élénk színe megma-
rad, a levegőn nem barnul meg.
• Soha ne főzzünk be egyszerre 
nagyobb mennyiséget (a csoma-
goláson található utasítás sze-
rint maximum dupla adagot ké-
szítsünk). A nagyobb mennyiség-
nél megnövekszik a főzési idő, 
kevésbé jól tudjuk a gyümölcsö-
ket átfőzni, elvesznek a vitami-
nok, és a dzsem színe és állaga 
sem lesz megfelelő.

* A táblázatban szereplő szorzók a legelterjedtebb gyümölcsök 
átlagos értékeit vették figyelembe. Az egyes esetek eltérhetnek a 
gyümölcs fajtájától függően.


