
A minőség a legjobb recept.

63. számú receptgyűjtemény

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

Tavaszi 
varázslatok

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

Az új Dr. Oetker hűtött, friss Leveles tésztával valóban gyerekjáték a sütés. A praktikus 
papírkarton csomagolás biztonsággal megőrzi a tészta formáját és frissességét a bolti 
hűtőpulttól egészen a konyháig. Az igazi varázslat azonban otthon történik: a készre 
nyújtott, sütőpapírra feltekert leveles tésztát sütés előtt néhány perc alatt felenged-
jük, a papírról könnyedén leválasztjuk és innen már csak a kreativitásunkon múlik, 
milyen süteményt készítünk belőle. Lehet vendégváró falat, uzsonna vagy desszert, 
házi krémes, pogácsa, croissant, édes vagy sós: a tészta sokoldalú felhasználásának 
egyedül a képzeletünk szab határt.
Így valóban öröm a sütés!



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

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 és leveles tésztából

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

Tavasszal vendégváró kedvünk is ébredezni kezd, 
érzékeink  újra a házi készítésű, frissen sült finomságok 
felé fordulnak. A Dr. Oetker legújabb receptfüzetében 
ínycsiklandó ötleteket kínálunk a húsvéti készülődéshez. 
Instant Élesztővel és Expressz Élesztővel könnyedén 
készíthetünk omlós kelt tésztákat, a sikerélmény garan-
táltan nem marad el. Amennyiben gyorsan elkészíthető 
finomságokra vágyunk, a Dr. Oetker friss, sütésre kész  

Leveles tésztájával pillanatok alatt varázsolhatunk vendég-
váró falatokat az asztalra.  
A tavaszi finomságok készítéséhez vidám perceket és 
édes élményeket kíván:

Farkas Szilvia
Dr. Oetker Mesterkonyha

Kelt tésztás sütemények készítése – lépésről lépésre 

Hasznos tippek, ötletek 

Almarózsa torta 

Édes burger    

Leveles szívek 

Édes kenyérlapok

Színes fonat

Leveles csillagok

Citromos koronák 

Pikáns cukkinis virágok

 4. oldal

 5. oldal

 6-7. oldal

 8. oldal

 9. oldal

10. oldal

11. oldal

12. oldal

13. oldal

14-15. oldal
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Tippek és trükkök

Tárolás
A kelt tészták frissen sütve a legfinomabbak. 
Azonban, ha ön szeretné szállítani vagy aján-
dékként becsomagolni, fontos, hogy a tészta a 
csomagolás előtt mindig teljesen kihűljön.
A kenyerek több napon át is frissek maradnak, ha 
fóliába vagy fagyasztó zacskóba csomagoljuk, 
vagy a kenyértartóba helyezzük (csomagolás 
előtt figyeljünk rá, hogy teljesen kihűlt-e).
A kisült kelt tészta lefagyasztható. Érdemes 
kisebb adagokban, jól becsomagolva lefagyasz-
tani, és szobahőmérsékleten felengedni. Szük-
ség szerint a receptben megadott hőmérsékleten 
5-10 percig sütve felfrissíthetjük a tésztát.

•  

•  

•  

Az Expressz Éleszto felhasználása lépésrol - lépésre:

Az Instant Éleszto 
felhasználása lépésrol - lépésre:

A lisztet az élesztővel elkeverjük és egy keverőedénybe szitáljuk.
Hozzáadjuk a többi hozzávalót. Gyümölcsöket, magokat, sajtot vagy ehhez 
hasonló alapanyagot csak később a már összegyúrt tésztához gyúrunk 
hozzá, hogy elkerüljük a tészta elszíneződését. A folyékony halmazállapotú 
alapanyagoknak kézmelegnek (kb. 37 °C) kell lennie, mivel az élesztő meleg 
hatására fejti ki felhajtóerejét.
A kelt tésztát jól át kell gyúrni, ezért konyhai robotgéppel (dagasztó spirállal) 
kezdetben alacsony, majd legmagasabb fokozaton kb. 5 percig keverve sima 
tésztává dolgozzuk.
A kelt tészta nem süthető azonnal, hanem meleg helyen letakarva hagyni kell 
kelni, amíg szemmel láthatóan megnő (kb. 45-50 perc). A Tippek és trükkök 
fejezetben hasznos ötleteket talál a kelesztésre vonatkozóan. 
Az első kelesztési idő letelte után a tésztát még egyszer átgyúrjuk, majd 
követjük a recept elkészítésének további lépéseit. Végül sütőformában vagy 
a tepsiben meleg helyen, letakarva újra megpihentetjük, majd a receptben 
megadottak szerint sütjük.

1.
2.

3.

4.

5.

A lisztet egy keverőedénybe szitáljuk, majd az élesztőt gondosan hozzákeverjük.
Hozzákeverjük a receptben felsorolt valamennyi hozzávalót. 
A tejet és a zsiradékot az Expressz élesztő használatánál nem kell felmelegíteni!
A masszát konyhai robotgéppel (dagasztó spirállal)  kb. 2 percig keverve sima 
tésztává dagasztjuk. Kelesztési idő ebben a szakaszban nem szükséges!
A recept további lépéseit követve a tésztát összegyúrjuk, csak 15 percig keleszt-
jük, majd sütjük. A sütő hőmérsékletének beállítása, illetve a sütési idő recept 
szerint változó.

1.

2.

3.

Ha a kelt tésztát az Expressz Élesztővel készítjük, 
a tésztának csak 15 perc kelési időre van szük-
sége a sütés előtt. 
Friss vagy instant élesztővel készült kelt tész-
tának meleg helyen kell kelnie, amíg szemmel 
láthatóan megnő (kb. 45-50 perc). 

Sütő: a tésztát egy keverőedénybe helyezzük, 
konyharuhával letakarjuk, majd a sütőbe helyez-
zük 50°C (alsó- felső sütés), amíg duplájára kel 
a tészta.
Mikro: a tésztát egy keverőedénybe helyezzük, 
nedves konyharuhával vagy konyhai törlőken-
dővel lefedjük. A mikrót 80-90 Watt-ra állítjuk és 
a tésztát kb. 5 percig kelesztjük, majd 5 percig 
hagyjuk pihenni.
Szobahőmérsékleten (18-21 °C) az élesztőnek 
több időre van szüksége, amíg kifejti hatását.
Hűtőszekrényben a tésztát egy éjszakán át 
kelesztjük. A hozzávalókat hidegen adagoljuk, 
a keverőedényt fedjük le egy nedves konyha-
ruhával vagy kenjük le a tészta felületét olajjal 
és hagyjuk a hűtőben egy éjszakára.
A legfontosabb a kelesztés során, hogy legyen 
letakarva és ne érje a tésztát huzat.

Kelesztés

Ideális helyek a kelesztéshez:

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  
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(Kb. 12 szelet)

Hozzávalók:
Kelt tésztához:

150 ml tej

125 g Rama Vajas íz

500 g búzaliszt

1 tasak Dr. Oetker Instant Élesztő
75 g cukor

2 tojás (közepes méretű)

Töltelékhez:
kb. 50 g Rama Vajas íz

2 tasak Dr. Oetker Finesse Bourbon 
Vanília Aroma
kb. 900 g alma

Ezenkívül:
kb. 75 g sárgabarack lekvár Almarózsa 

torta
Kelt tészta:
A tejet egy főzőedényben felmelegítjük és a margarint 
felolvasztjuk benne. A lisztet az élesztővel elkeverjük, és 
egy keverőedénybe szitáljuk. Hozzáadjuk a többi hozzávalót 
és a tejes margarint, majd az egészet konyhai robotgéppel 
(dagasztó spirállal) kezdetben alacsony, majd legmagasabb 
fokozaton sima tésztává dagasztjuk. A tésztát letakarva me-
leg helyen kelni hagyjuk kb. 45-50 percig, amíg szemmel 
láthatóan megnő. Egy kapcsos sütőformát (26 cm átmérőjű) 
margarinnal kikenünk. A sütőt előmelegítjük.

Alsó és felső sütés: kb. 180 °C (előmelegítve)
Légkeveréses: kb. 160 °C (előmelegítve)
Gáz: kb. 3-4. fokozat (előmelegítve)
Sütési idő: kb. 60-65 perc

Töltelék:
A tésztát kettévágjuk és a tésztadarabokat enyhén lisztezett 
munkafelületen 35 x 30 cm-es lapokká nyújtjuk. A margarint 
egy főzőedényben felolvasztjuk, hozzáadjuk a Finesse-t, 
majd a lapokat egyenletesen megkenjük. Mindkét lapot 
hosszában 5 db egyenként kb. 30 x 7 cm-es csíkra vágjuk. Az 
almákat megmossuk, a magházat eltávolítjuk és vékonyan 
felkarikázzuk. A tésztacsíkokra az almakarikákat egymáson 
elcsúsztatva ráfektetjük és kicsit a tésztába nyomjuk. A leg-
első almakarika 1 cm-rel lógjon le a tésztacsíkról (1. kép). Az 
első csíkot a rövidebb oldaláról indítva feltekerjük (az alma-
karikák eltörhetnek a feltekerés során), majd függőlegesen a 
tortaforma közepébe állítjuk. A többi csíkot e köré a feltekert 
csík köré fektetjük (2. kép). A süteményt sütőpapírral lefed-
jük, hogy a felülete ne barnuljon meg. A tepsit a sütő alsó 
részébe toljuk és a süteményt megsütjük.

Sütés után a süteményt a formában hagyjuk. A lekvárt felfor-
rósítjuk és a még forró süteményre kenjük. A tortát a formá-
ban hagyjuk kihűlni.

Elkészítés:

1 2

 TIPP:
• A sütemény tésztája 
  lefagyasztható.

6 9



(6 darab)

Hozzávalók:
Tésztához:
1 csomag Dr. Oetker 
Leveles tészta
Kenéshez:
némi víz

Vaníliás krémhez:
125 g vaníliás joghurt

125 g mascarpone krémsajt

30 g porcukor

egy fél narancs leve

Díszítéshez:
némi porcukor

néhány bogyós gyümölcs

néhány mentalevél

A leveles tésztát kisimítjuk és a tészta feléből 6 db egyenként 9 cm 
átmérőjű szív formájú alapot szúrunk ki. A szíveket enyhén zsíro-
zott sütőtepsibe fektetjük, és egy villával megszúrkáljuk. A mara-
dék tészta felét vízzel vékonyan megkenjük, majd összehajtjuk. 
Ebből a lapból is kiszúrunk 6 db, egyenként 9 cm átmérőjű szívet, 
melyek közepét is kiszúrjuk egy kisebb szív alakú kiszúrófor-
mával (6,5 cm).  A szívalapokat megkenjük vízzel, majd a kiszúrt 
kereteket ráhelyezzük. A tepsit a sütő középső részébe toljuk 
és a süteményt megsütjük. Sütés után a süteményt sütőrácson 
hagyjuk kihűlni.

Alsó és felső sütés: kb. 200 °C (előmelegítve)
Légkeveréses: kb. 180 °C (előmelegítve)
Gáz: 4. fokozat (előmelegítve)
Sütési idő: kb. 14-16 perc

Vaníliás krém: A krémhez a hozzávalókat összekeverjük, és a 
kihűlt szíveket megtöltjük. A süteményt porcukorral hintjük, majd 
ízlés szerint bogyós gyümölccsel és mentalevéllel díszítjük.

Elkészítés:

(7 darab)

Hozzávalók:
Meggyszószhoz:

350 g magozott meggybefőtt

150 ml meggybefőtt leve

fél tasak Dr. Oetker Finesse 
Reszelt Citomhéj
60 g barna cukor

1 evőkanál Dr. Oetker Gustin 
Étkezési keményítő

1 csipet fahéj

Tésztához:
1 csomag Dr. Oetker Leveles tészta

Kenéshez:
némi víz

Krémhez:
300 ml hideg tej

1 tasak Dr. Oetker Aranka 
Krémpor vaníliaízű

Ezenkívül:
1 tojás (felverve)

némi jégcukor

A tepsit sütőpapírral kibéleljük, a sütőt előmelegítjük.

A meggybefőttet lecsepegtetjük, a meggy levét felfogjuk. Egy főzőedényben a meggy 
levéhez hozzáadjuk a citromhéjat, a barna cukrot, az étkezési keményítőt, a fahéjat 
és az egészet sűrű masszává főzzük. A meggyet a masszához keverjük és rövid 
ideig pároljuk. A leveles tésztát kitekerjük. A tészta egyik oldalát vízzel megkenjük és 
összehajtjuk. Egy kb. 7,5 cm átmérőjű kiszúróforma segítségével 7 lapot kiszúrunk 
és egy margarinnal enyhén kikent sütőformába helyezzük. A lapokat tojással meg-
kenjük és jégcukorral megszórjuk. A tepsit a sütő középső részébe toljuk és a leveles 
tésztát megsütjük.

Alsó és felső sütés: kb. 200 °C (előmelegítve)
Légkeveréses: kb. 180 °C (előmelegítve)
Gáz: kb. 4-5. fokozat (előmelegítve)
Sütési idő: kb. 14-16 perc

Sütés után a tésztát sütőrácson hagyjuk kihűlni.

Krém: Egy keverőedénybe tesszük a kimért tejet, majd a krémport és a tasakon 
lévő utasítás alapján felverjük. A leveles tésztalapokat félbe vágjuk és az alsó 
lapon a kihűlt meggyszószt egyenletesen elosztjuk, tetejére kanalazzuk a krémet, 
majd a felső tésztalappal befedjük. A kész süteményt a legjobb ízhatás miatt legalább 
1 órára tegyük hűtőbe fogyasztás előtt.

Előkészítés:

Elkészítés:

Leveles szívekÉdes burger

 TIPP:
• A kisebb kiszúrt 
  szíveket kenjük meg
  vízzel, szórjuk meg
  jégcukorral és snack-
  ként tálalhatjuk.
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(Kb. 18 szelet)

Hozzávalók:
Kelt tésztához:
200 ml tej

70 g Rama Vajas íz

500 g búzaliszt

1 tasak Dr. Oetker Instant Élesztő
100 g cukor

1 tasak Dr. Oetker Vanillincukor
1 csipet só

1 tojás (közepes méretű)

Töltelékhez:
80 g aszalt sárgabarack

némi búzaliszt

60 g durvára darabolt csokoládé

25 g zúzott pisztácia

Kenéshez:
1 felvert tojás

Kelt tészta: A tejet egy főzőedényben felmelegítjük és a mar-
garint felolvasztjuk benne. A lisztet az élesztővel elkeverjük és 
egy keverőedénybe szitáljuk. Hozzáadjuk a többi hozzávalót és 
a tejes margarint, majd az egészet konyhai robotgéppel (dagasz-
tó spirállal) kezdetben alacsony, majd legmagasabb fokozaton 
5 percig keverve sima tésztává dagasztjuk. A tésztát letakarva 
meleg helyen kelni hagyjuk (kb. 45-50 percig), amíg szemmel 
láthatóan megnő. A tepsit kikenjük margarinnal, vagy sütőpapírral 
béleljük. A sütőt előmelegítjük.

Alsó és felső sütés: kb. 180 °C (előmelegítve)
Légkeveréses: kb. 160 °C (előmelegítve)
Gáz: kb. 3-4. fokozat (előmelegítve)
Sütési idő: kb. 35-38 perc

Töltelék: A sárgabarackot kis darabokra vágjuk. A tésztát eny-
hén lisztezett munkafelületen még egyszer átgyúrjuk, majd 
három részre osztjuk. Minden tésztadarabhoz hozzágyúrunk 1-1 
töltelékfajtát: a csoki darabokat, pisztáciát és némi liszt hozzá-
adásával az aszalt barackot. A tésztahalmokból 3 db kb. 40 cm 
hosszú hengert formázunk, melyeket összefonunk (1. kép). 
A henger végeket jól összefogjuk (2. kép). A fonatot a tepsibe 
fektetjük, felületét megkenjük felvert tojással és meleg helyen 
hagyjuk pihenni (kb. 20 perc), amíg szemmel láthatóan megnő, 
majd sütés előtt a felvert tojással megkenjük. A tepsit a sütő 
középső részébe toljuk és a süteményt megsütjük.

Sütés után a süteményt egy sütőrácson hagyjuk kihűlni.

Elkészítés:

(25 darab)

Hozzávalók:
Kelt tésztához:

160 ml tej

50 g Rama Vajas íz

400 g búzaliszt

1 tasak Dr. Oetker Instant Élesztő
30 g cukor

1 tasak Dr. Oetker Vanillincukor
1 csipet só 

1 tojás (közepes méretű)

Töltelékhez:
70 g Rama Vajas íz

80 g cukor

2 teáskanál őrölt fahéj

Kelt tészta: A tejet egy főzőedényben felmelegítjük és a margarint felolvasztjuk 
benne. A lisztet az élesztővel elkeverjük és egy keverőedénybe szitáljuk. Hozzá-
adjuk a többi hozzávalót és a tejes margarint, majd az egészet konyhai robotgép-
pel (dagasztó spirállal) kezdetben alacsony, majd legmagasabb fokozaton 5 percig 
keverve sima tésztává dagasztjuk. A tésztát letakarva meleg helyen kelni hagyjuk 
(kb. 45-50 perc), amíg szemmel láthatóan megnő. A sütőformát (25 x 11 cm át-
mérőjű) margarinnal kikenjük. A sütőt előmelegítjük.

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

A tésztát enyhén lisztezett munkafelületen még egyszer átgyúrjuk és egy 40 x 40 
cm-es lappá nyújtjuk.

Töltelék: A margarint egy főzőedényben kissé megolvasztjuk, majd hozzáadjuk a 
cukrot, fahéjat és egy kés, vagy kanál hátlapja segítségével a tésztán egyenlete-
sen elsimítjuk. A lapot 25 egyenként 8 x 8 cm-es lappá vágjuk (1. kép) A lapokat 
függőlegesen a sütőformába állítjuk. (2. kép) A lapokat kicsit széthúzzuk egymástól, 
hogy a forma teljesen ki legyen töltve. A tepsit a sütő alsó részébe toljuk, és a süte-
ményt megsütjük.

Sütés után a kenyeret a formából kivéve egy sütőrácson hagyjuk kihűlni.

Elkészítés:

Színes fonat
Édes kenyérlapok

 TIPP:
• A kenyér tésztája 
  lefagyasztható.

21

 TIPP:
• Klasszikus
  variációként 
  töltelék nélkül is
  elkészíthetjük 
  a süteményt.
• A sütemény tésztája
  lefagyasztható.

21
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(12 darab)

Hozzávalók:
Tésztához:
1 csomag Dr. Oetker 
Leveles tészta
Citromos krémhez:
60 ml citromlé

60 ml víz

60 g cukor

1 evőkanál Dr. Oetker 
Eredeti Puding vaníliaízű
fél tasak Dr. Oetker Finesse 
Reszelt Citromhéj
20 g Rama Vajas íz

Díszítéshez:
némi feketeáfonya

néhány citromkarika (négybe vágva)

A leveles tésztát kisimítjuk és kiszúrunk 12 db egyenként 10 cm 
átmérőjű csillagformát. A csillagokat enyhén margarinozott 
muffinsütő mélyedéseibe fektetjük és egy villával megszúrkáljuk. 
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: 3-4. fokozat (előmelegítve)
Sütési idő: kb. 10-12 perc

Sütés után a süteményt sütőrácson hagyjuk kihűlni.

Krém: A citromlevet egy főzőedénybe öntjük, majd hozzáadjuk a 
vizet, a cukrot, a pudingport és a reszelt citromhéjat. Az egészet 
felfőzzük, majd a főzőlapról lehúzva hozzákeverjük a margarint 
és hagyjuk kihűlni. Miután a krém kihűlt, egy habverővel fel-
lazítjuk, csillag végű nyomózsákba töltjük és a kihűlt koronákba 
töltjük. A süteményt ízlés szerint fekete áfonyával és citrom-
szelettel díszítjük.

Elkészítés:

(4 darab)

Hozzávalók:
Tésztához:

1 csomag Dr. Oetker 
Leveles tészta

Kenéshez, szóráshoz:
1 tojás (felverve)  

némi reszelt parmezán sajt 

Lazacos töltelékhez:
fél sárgarépa

1 evőkanál víz

1 evőkanál olívaolaj

némi újhagyma (apróra vágva)

némi kapor

1 csipet bors

2 evőkanál 20 %-os tejföl

100 g füstölt lazacfilé (felkockázva)

A leveles tésztát kisimítjuk és a tészta feléből 4 db egyenként 10 cm átmérőjű 
csillagalapot szúrunk ki. A csillagokat sütőpapírral bélelt tepsibe fektetjük és egy 
villával megszúrkáljuk. A maradék tészta felét vízzel vékonyan megkenjük, majd 
összehajtjuk. Ebből a lapból is kiszúrunk 4 db, egyenként 10 cm átmérőjű csil-
lagot, melyek közepét kiszúrjuk egy kisebb csillag alakú kiszúróformával (6,5 cm).  
A csillagalapokat megkenjük vízzel, majd a kiszúrt csillagkereteket ráhelyezzük. A 
csillagokat felvert tojással megkenjük és parmezánnal megszórjuk. A tepsit a sütő 
középső részébe toljuk, és a süteményt megsütjük.

Alsó és felső sütés: kb. 190 °C (előmelegítve)
Légkeveréses: kb. 170 °C (előmelegítve)
Gáz: kb. 3-4. fokozat (előmelegítve)
Sütési idő: kb. 18-22 perc

Töltelék: A sárgarépát lereszeljük, hozzáadjuk a felaprított újhagymát, kaprot és 
egy kis olajon enyhén megpirítjuk. Hozzákeverjük a kockára vágott lazacot, ízlés 
szerint borsozzuk és kis ideig pároljuk, majd hozzáadjuk a 2 evőkanál tejfölt is.  
A tölteléket a csillagok mélyedésébe töltjük és még melegen tálaljuk.

Elkészítés:

Citromos koronákLeveles csillagok

 TIPP:
• A kiszúrt kisebb 
  csillagokat 
  is süssük meg, 
  majd díszítésre    
  használhatjuk.
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(Kb. 24 darab)

Hozzávalók:
Kelt tésztához:
500 g búzaliszt

1 tasak Dr. Oetker Instant Élesztő
1 csapott teáskanál só

frissen őrölt bors

6 evőkanál olívaolaj

250 ml langyos víz

1 tojásfehérje (közepes méretű)

Töltelékhez:
kb. 350 g cukkini

150 g parmezán

200 g krémsajt

kb. 1 csapott teáskanál só

frissen őrölt bors

100 g nyers sonka (kockára vágva)

némi friss vagy őrölt kakukkfű

Ezenkívül:
1 tojássárgája (közepes méretű)

kb. 1 evőkanál tej

Pikáns cukkinis
virágok

A tepsit sütőpapírral béleljük. A sütőt előmelegítjük.

Kelt tészta: A lisztet, az élesztővel, sóval, borssal elkever-
jük és egy keverőedénybe szitáljuk. Hozzáadjuk az olajat, 
a tojásfehérjét és a langyos vizet, majd az egészet konyhai 
robotgéppel (dagasztó spirállal) kezdetben alacsony, majd 
legmagasabb fokozaton sima tésztává dagasztjuk. A tésztát 
letakarva meleg helyen kelni hagyjuk (kb. 45-50 perc), amíg 
szemmel láthatóan megnő.

Töltelék: A cukkinit megmossuk, lereszeljük és egy szűrőn 
hagyjuk lecsöpögni. A parmezánt lereszeljük és 3 evőkanálnyit 
félreteszünk. A cukkinit, a parmezánt, a krémsajtot, a sót és a 
borsot összekeverjük, majd hozzáadjuk a sonkát és a kakukk-
füvet is. A tésztát egy hengerré formázzuk és 3 részre vágjuk. 
Mindhárom tésztát enyhén lisztezett munkafelületen 30 x 30 
cm-es lappá nyújtjuk. A tölteléket is 3 részre osztjuk és a 
lapokat egyenletesen megkenjük, majd szorosan feltekerjük. 
Egy olló segítségével a hengereket 8 ferde szeletre vágjuk 
(1. kép) és úgy rakjuk a tepsibe, hogy a szeletek egy virág-
szirmot formázzanak (2. kép). A tojássárgáját tejjel felverjük 
és  megkenjük vele a virágszirmokat, a félretett parmezánnal 
és a kakukkfűvel ízlés szerint megszórjuk, majd 15 percig 
pihentetjük. A tepsit a sütő középső részébe toljuk és a süte-
ményt megsütjük.

Alsó és felső sütés: kb. 180 °C (előmelegítve)
Légkeveréses: kb. 160 °C (előmelegítve)
Gáz: kb. 3-4. fokozat (előmelegítve)
Sütési idő: kb. 55-60 perc

Sütés után a süteményt sütőpapírral együtt sütőrácson 
hagyjuk kihűlni, vagy még melegen tálaljuk.

Előkészítés:

Elkészítés:

1 2

 TIPP:
• A sütemény tésztája 
  lefagyasztható.
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