
A minőség a legjobb recept.

66. számú receptgyűjtemény

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

Varázslatos 
finomságok

Újdonság a hűtőpultban:
Dr. Oetker friss, sütésre kész tészták

További izgalmas sütemény receptekért, dekorációs ötletekért látogass el a 
www.sütnijó.hu oldalra. Fedezd fel velünk a házi süteménykészítés örömét, meríts 
ötleteket tippjeinkből. Remek lehetőség, hogy megoszd receptjeidet másokkal is.



A Dr. Oetker termékekről bővebb információért, 
további tippekért és ötletekért tájékozódjon a 
Dr. Oetker 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.

Tavaszi receptek gyorsan és egyszerűen
Tavasz. Szeretjük. A természet felébred, feltöltődik 
energiával és melegséggel. Ezáltal a mi lelkünk is 
melegséggel telik el. És hogy mi teheti ezt a harmó-
niát még varázslatosabbá? A szeretteinkkel töltött 
idő. A vendégvárást, az együtt töltött időt az asztalra 
kerülő ínycsiklandozó falatokkal még emlékezeteseb-
bé tehetjük . Legyen szó édes vagy sós finomságokról, 
a Dr. Oetker most is számos varázslatos ötletet kínál.

Ezek elkészítésében pedig újra segítségükre lesznek a 
Dr. Oetker minőségi sütési hozzávalói.  
A tavaszi finomságok készítéséhez vidám perceket és 
édes élményeket kíván:

Farkas Szilvia
Dr. Oetker Mesterkonyha

Élesztők és sütésre kész, friss kelt tészta 

Csokoládéfonat  

Almás túrótorta    

Gombás vagy hagymás-sonkás csónakok 

Sörkenyér két töltelékkel

Paradicsomos-hagymás focaccia

Spenótspirál

Pikáns rétestornyok

Kelt gofri kompóttal 

Bogyós crumble leveles tésztával 

 4-5. oldal

 6-7. oldal

 8. oldal

 9. oldal

 10. oldal

11. oldal

12. oldal

13. oldal

14. oldal

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 Élesztő 
felhasználása lépésről-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 (45-50 perc). 
A Tippek és trükkök fejezetben hasznos ötleteket talál a kelesztésre 
vonatkozóan. 
Az első kelesztési idő letelte után a tésztát még egyszer átgyúr-
juk, majd követjük a recept elkészítésének további lépéseit. Végül 
sütőformában vagy a tepsiben meleg helyen, letakarva újra megpi-
hentetjük, majd a receptben megadottak szerint sütjük.

1.
2.

3.

4.

5.

A lisztet egy keverőedénybe szitáljuk, majd az élesztőt gondosan hozzá-
keverjük. 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 sza-
kaszban nem szükséges!
A recept további lépéseit követve a tésztát összegyúrjuk, csak 15 percig 
kelesztjük, 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:

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

Az Instant Élesztő 
felhasználása lépésről-lépésre:

Friss Kelt tészta: 
Időtakarékos kelt finomságok – pihentetés nélkül

Az új Dr. Oetker friss, sütésre kész Kelt tésztával valóban gyerekjáték a sütés. A praktikus papír-
karton 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 kelt tésztát a  sütés előtt kb. 30 perccel kivesszük a hűtőből, 
kitekerjük és a papírt könnyedén leválasztjuk róla. 
Az ízlés szerint választott tölteléket előkészítjük, majd a tésztára kenjük és formázzuk pl. csiga, 
koszorú, fonott kalács alakúvá.
Felvert tojássárgájával, margarinnal vagy tejjel megkenjük a süteményt és aranybarnára sütjük.

Így valóban öröm a sütés!

1.

2.

3.
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Kb. 10-12 szelet

Hozzávalók:
Tésztához:

1 csomag Dr. Oetker friss, 
sütésre kész Kelt tészta

Töltelékhez:
100 g cukor

2 evőkanál (kb. 20 g) 

Dr. Oetker Holland Kakaó
1 kávéskanál őrölt fahéj

35 g lágy Rama margarin

Kenéshez:
1 közepes méretű tojás

Díszítéshez:
kevés porcukor

Csokoládé-
fonat

A kelt tésztát a csomagoláson leírtak szerint, felhasználás 
előtt fél órával kivesszük a hűtőből. A csomagolóanyagot el-
távolítjuk a tésztáról, majd előmelegítjük a sütőt.

Töltelék:
A hozzávalókat egy evőkanál segítségével alaposan össze-
keverjük.

Kelt tészta:
A tésztát a sütőpapírral együtt kitekerjük és a tölteléket egyen-
letesen elosztjuk rajta. A tésztát hosszanti oldalától felteker-
jük, majd hosszában elfelezzük (1. ábra). A két tésztaköteget 
egymás köré fonjuk (2. ábra), sütőpapírral együtt a tepsibe 
helyezzük, és koszorúvá formázzuk. A tojást felverjük, majd 
megkenjük vele a tésztakoszorút.
A tepsit a sütő középső részébe toljuk, és a süteményt arany-
barnára sütjük.

Alsó és felső sütés: kb. 180 °C (előmelegítve)
Légkeveréses sütés: kb. 160 °C (előmelegítve)
Sütési idő: kb. 20-25 perc

A csokoládéfonatot sütőpapírral együtt sütőrácsra húzzuk, 
hagyjuk kihűlni és langyosan tálaljuk. 

Díszítés:
Tálalás előtt porcukorral meghintjük.

Előkészítés:

Elkészítés:

 TIPP:
• A sütemény 
fagyasztható.
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Kb. 10 darab

Hozzávalók:
Tepsihez:
sütőpapír

Tésztához:
150 g búzaliszt

150 g rozsliszt

1 tasak Dr. Oetker Instant Élesztő
fél teáskanál só

2 evőkanál olívaolaj

200 ml meleg víz

Kenéshez:
1 pohár 20%-os tejföl (150 g)

ízlés szerint bors

ízlés szerint majoranna

Gomba feltét:
250 g barna csiperkegomba

1 gerezd fokhagyma

3 evőkanál olívaolaj

csipet só

frissen őrölt bors

kevés metélőhagyma

kb. 20 g parmezán

Sonka feltét:
3 fej mogyoróhagyma

150-200 g szalonna- vagy sonkakocka

A tepsit sütőpapírral kibéleljük.
Kelt tészta: A búza- és a rozslisztet az élesztővel keverőtálban 
alaposan összekeverjük. Hozzáadjuk a többi hozzávalót, és az 
egészet konyhai robotgéppel (dagasztó spirál) először röviden a 
legalacsonyabb, majd a legmagasabb fokozaton kb. 5 perc alatt 
sima tésztává dagasztjuk. A tésztát letakarva meleg helyen addig 
kelesztjük, míg láthatóan nagyobb nem lesz (kb. 45-50 perc). 
A sütőt előmelegítjük.
Kenés:  A tésztát enyhén lisztezett munkafelületen röviden átgyúr-
juk, majd kb. 10 egyforma méretű darabra osztjuk. Előbb golyóvá, 
majd kb. 6x10 cm méretű csónak alakú lappá formázzuk, és a 
sütőpapírra helyezzük. A fűszeres tejföllel megkenjük, a széleit 
szabadon hagyjuk.

Alsó és felső sütés: kb. 200 °C (előmelegítve)
Légkeveréses sütés: kb. 180 °C (előmelegítve)
Sütési idő: kb. 15-20 perc

Gomba feltét: Megpucoljuk a gombát és méret szerint negye-
deljük. A fokhagymát meghámozzuk és aprítjuk. Serpenyőben 
olajat forrósítunk. Hozzáadjuk a fokhagymát és a gombát, meg-
pirítjuk, sóval, borssal ízesítjük. A gombát elosztjuk a csónakokon 
és tepsibe helyezve, a sütő középső részében megsütjük.
Sonka feltét: Ehhez meghámozunk 3 mogyoróhagymát, hosszá-
ban elfelezzük, majd vékony karikákra vágjuk. A megkent csóna-
kokon elosztjuk, 150-200 g szalonna- vagy sonkakockát szórunk rá, 
majd tepsibe helyezve, a sütő középső részében ezt is megsütjük.

Megmossuk a metélőhagymát, felkarikázzuk és a gombás csóna-
kokra szórjuk. A parmezánt zöldségpucolóval vékonyan “meghá-
mozzuk” és a csónakokra szórjuk. A csónakokat melegen tálaljuk.

Előkészítés:
Elkészítés:

Kb. 24 darab

Hozzávalók:
40x30 cm-es magasfalú tepsihez:

sütőpapír

Tésztához:
375 g búzaliszt

1 tasak Dr. Oetker Expressz Élesztő 
50 g lágy Rama margarin

50 g cukor

1 tasak Dr. Oetker Vanillincukor
2 közepes méretű tojás

100 ml tej

Tészta tetejére:
1,5 kg alma

4 közepes méretű tojásfehérje

150 g cukor

4 közepes méretű tojássárgája

750 g túró (sovány)

1 tasak Dr. Oetker Vanillincukor
2 teáskanál őrölt fahéj

200 g habtejszín

50 ml tej

3 evőkanál Dr. Oetker Gustin 
Étkezési Keményítő

Díszítéshez:
kb. 100 g lágy eperlekvár

A tepsit sütőpapírral kibéleljük, a sütőt előmelegítjük.
Kelt tészta: A lisztet az élesztővel egy keverőtálban alaposan összekeverjük. Hozzá-
adjuk a többi hozzávalót és az egészet konyhai robotgéppel (dagasztó spirál) kb. 2 
perc alatt sima tésztává dolgozzuk. A tésztát a tepsiben egyenletesen kinyújtjuk.
A tészta tetejére: Meghámozzuk az almát, eltávolítjuk a magházat és deszkán 
hosszában kb. 1/2 cm vastag szeletekre vágjuk (1. ábra). Kiszúrókkal tetszőleges 
motívumokat pl. alma szúrunk ki, majd félretesszük (2. ábra). A maradék almada-
rabokat kis kockákra vágjuk.
A tojásfehérjét a cukor 1/3-ad részével nagyon kemény habbá verjük. A tojássárgáját 
a maradék cukorral, a túróval, a vanillincukorral, a fahéjjal, a tejszínnel és a tejjel 
konyhai robotgéppel (habverő) egy nagy keverőtálban, legmagasabb fokozaton 
1 perc alatt simává keverjük. Belekeverjük a 3 evőkanál étkezési keményítőt, majd 
óvatosan hozzákeverjük a tojáshabot. Végül hozzáadjuk az almadarabkákat is. Az 
így kapott masszát elosztjuk a tésztán. Az almaformákat elhelyezzük a tölteléken, 
kicsit belenyomkodjuk és a sütő középső részén megsütjük. 

Alsó és felső sütés: kb. 180 °C (előmelegítve)
Légkeveréses sütés: kb. 160 °C (előmelegítve)
Sütési idő: kb. 45-50 perc

A süteményt a tepsiben sütőrácson hagyjuk kihűlni.
A gyümölcskrémet kis lábasban röviden felforraljuk, végül egy teáskanál segítségével 
óvatosan elosztjuk az almamotívumokon.

Előkészítés:
Elkészítés:

Gombás vagy hagymás-
sonkás csónakok

Almás túrótorta 

 TIPP:
• Kiszúráshoz 
használhatunk alma-
forma helyett más, 
például szívformát is.

8 9
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Kb. 12 szelet

Hozzávalók:
Tésztához:
1 csomag Dr. Oetker friss, 
sütésre kész Kelt tészta
Tetejére:
1 fej vöröshagyma (kb. 250 g)

1 fokhagymagerezd

2 evőkanál olívaolaj

durva tengeri só

frissen őrölt bors

friss vagy szárított olasz zöld-

fűszerek ízlés szerint

500 g paradicsom

kb. 20 g fekete olajbogyó

Kb. 24 szelet

Hozzávalók:
Tepsihez:
sütőpapír

Tésztához:
500 g búzaliszt

1 tasak Dr. Oetker Instant Élesztő
1 teáskanál só

50 g lágy Rama margarin

330 ml sör

Töltelék 1:
50 g magozott aszalt szilva

kb. 200 g juh- vagy fetasajt

kb. 100 g szeletelt gépsonka 

(esetleg Serrano-sonka)

Töltelék 2:
kb. 125 g vékonyra szeletelt kolbász 

vagy szalámi (esetleg Chorizo 

szalámi - spanyol kolbász)

kb. 150 g Edami sajt

A tepsit sütőpapírral kibéleljük.
Kelt tészta: A lisztet az élesztővel keverőtálban alaposan összekeverjük. Hozzá-
adjuk a többi hozzávalót (félreteszünk 3 evőkanál sört a kenéshez) és az egészet 
konyhai robotgéppel (dagasztó spirál) először a legalacsonyabb, majd a legmaga-
sabb fokozaton kb. 5 perc alatt sima tésztává dagasztjuk. A tésztát letakarva meleg 
helyen addig kelesztjük, míg láthatóan nagyobb nem lesz (kb. 45-50 perc). A sütőt 
előmelegítjük.
Töltelékek: Az 1-es töltelékhez a szilvát és a juh- vagy fetasajtot kis darabokra 
vágjuk. A 2-es töltelékhez a szalámit szintén kis darabokra vágjuk, és a sajtot le-
reszeljük. A tésztát enyhén lisztezett munkafelületen még egyszer átgyúrjuk, majd 
elfelezzük. Az egyik felét enyhén lisztezett munkafelületen kb. 30x30 cm-es négy-
zetté nyújtjuk. A tésztanégyzetet sonkával, szilvával és juhsajttal megszórjuk, 1 cm 
peremet szabadon hagyunk. A szemközti oldalról feltekerjük a tésztalapot és az 
illesztéssel lefelé beletesszük a tepsibe (1. ábra).
A másik tésztanégyzetet megfelelően elkészítjük és elosztjuk rajta a szalámit illetve 
sajtot. Mindkét tésztahengert ollóval vagy késsel többször, kb. 3 cm mélyen bevag-
dossuk és a maradék sörrel megkenjük (2. ábra). A kenyereket még egyszer, kb. 20 
percig kelesztjük. A tepsit a sütő alsó részébe toljuk.

Alsó és felső sütés: kb. 200 °C (előmelegítve)
Légkeveréses sütés: kb. 180 °C (előmelegítve)
Sütési idő: kb. 28-33 perc

A kenyereket sütőpapírral együtt sütőrácsra húzzuk és melegen tálaljuk.

Elōkészítés:
Elkészítés:

Paradicsomos-
hagymás focaccia

Sörkenyér 
két töltelékkel 

 TIPP:
• A pikáns kenyerek 
fagyaszthatók.

10 11

A sütőt előmelegítjük. A tésztát felhasználás előtt 30 perccel 
kivesszük a hűtőből.
A tetejére: A hagymát meghámozzuk, elfelezzük, és vékony 
szeletekre vágjuk. Megtisztítjuk a fokhagymát és szétnyom-
juk. Az olívaolajat és a fokhagymát serpenyőben felforrósítjuk, 
és ebben megpároljuk a hagymaszeleteket. Sóval, borssal és 
zöldfűszerekkel (a friss zöldfűszereket előtte daraboljuk) ízesítjük.
Kelt tészta: A tésztát kivesszük a csomagolásból és tetszés 
szerint eredeti téglalap formájában hagyjuk, vagy négy sarkát 
levágva ovális alakúra formázzuk. A paradicsomot megmossuk 
és karikákra vágjuk. Először a hagymát osztjuk el a tésztán, majd 
a paradicsomkarikákat és az olajbogyókat. Sóval, borssal és 
zöldfűszerekkel ízesítjük, majd a focaccia-t a sütőpapírral együtt, 
a sütő középső részén megsütjük.

Alsó és felső sütés: kb. 200 °C (előmelegítve)
Légkeveréses sütés: kb. 180 °C (előmelegítve)
Sütési idő: kb. 18-22 perc

A focaccia-t sütőrácson hagyjuk és melegen tálaljuk. Ízlés szerint 
tehetünk rá kakukkfűágat és csöpögtethetünk rá kevés olívaolajat.

Elōkészítés:

Elkészítés:



Kb. 13-15 darab

Hozzávalók:

18-22 cm átmérőjű tortaforma

Tésztához:
1 csomag Dr. Oetker friss, 
sütésre kész Réteslap
Töltelékhez:
kevés étolaj

250 g vegyes darált hús

1 karikára vágott újhagyma

1 kockára vágott piros paprika

1 kockára vágott sárga paprika

100 g durvára gyalult cukkini

1 evőkanál aprított bazsalikomlevél

1 csipet só

1 csipet bors

kevés őrölt kömény

kevés kurkuma

3 közepes méretű tojás

Kenéshez:
100 g olvasztott Rama margarin

Öntethez:
250-300 g tejföl 20 %-os

1 csipet só

1 kávéskanál currypor

A tésztát a csomagoláson található leírás szerint előkészítjük. 
A csomagolóanyagot eltávolítjuk a tésztáról, a sütőformát sütő-
papírral kibéleljük, majd a sütőt előmelegítjük.
Töltelék: A töltelékhez felforrósítjuk az olajat és megpirítjuk benne 
a darált húst. Hozzáadjuk az újhagymát, a paprikát és a cukkinit, 
lefedve megpároljuk, majd bazsalikommal, sóval, borssal, kömény-
nyel és kurkumával fűszerezzük. Az egészet lehűtjük, majd az 
egész tojásokat belekeverjük.
Tészta: A rétestésztát kitekerjük. Konyharuhára teszünk egy ré-
teslapot és megkenjük forró margarinnal. A második réteslapot 
ráfektetjük, és szintén megkenjük, majd ráhelyezzük a harmadik 
lapot. A töltelék felét rátesszük, az oldalszéleket behajtjuk. Kony-
haruha segítségével feltekerjük és a rétesrudat kb. 5 cm széles 
darabokra vágjuk és függőlegesen beállítjuk egy kb. 18-22 cm 
átmérőjű tortaformába. A maradék 3 réteslappal megismételjük a 
folyamatot, és a maradék tölteléket elosztjuk rajta. A formát rácson 
az előmelegített sütő közepébe toljuk és aranybarnára sütjük.

Alsó és felső sütés: kb. 180 °C (előmelegítve)
Légkeveréses sütés: kb. 160 °C (előmelegítve)
Sütési idő: kb. 35-40 perc

Öntet: Az öntethez összekeverjük a hozzávalókat és a rétes-
tornyok mellé tálaljuk.

Előkészítés:

Elkészítés:

6 darab

Hozzávalók:
Tésztához:

1 csomag Dr. Oetker friss, 
sütésre kész Leveles tészta

Töltelékhez:
2 evőkanál étolaj

200 g (fél csomag) mélyhűtött 

vagy friss spenótlevél

1 közepes fej apróra vágott 

lila hagyma

2 gerezd aprított 

vagy zúzott fokhagyma

fél kávéskanál só

ízlés szerint őrölt bors, 

őrölt szerecsendió

egy kevés ételízesítő

fél evőkanál finomliszt

Kenéshez:
1 közepes méretű tojás

Szóráshoz:
100 g apróra vágott juh- vagy fetasajt

Öntethez:
 250 g 20%-os tejföl

1 evőkanál majonéz

1 kávéskanál almaecet

1 kávéskanál finomra vágott 

metélőhagyma

1 csipet só

1 csipet frissen őrölt fehér bors

A tésztát a csomagoláson található leírás szerint előkészítjük. A csomagolóanyagot 
eltávolítjuk a tésztáról, a sütőt előmelegítjük.
Töltelék: Az olajat felforrósítjuk. Hozzáadjuk a spenótot és a hagymát, majd keve-
rés közben rövid idő alatt megpirítjuk. Hozzáadjuk a fokhagymát, a sót, a borsot, a 
szerecsendiót és az ételízesítőt. Jól elkeverjük, pár percig pároljuk. Beleszitáljuk és 
elkeverjük a lisztet, majd levesszük a tűzhelyről és hűlni hagyjuk.
Tészta: A leveles tésztát kitekerjük, majd 6 darab 12 cm átmérőjű kört szaggatunk. 
A köröket egyenként 4 helyen bevagdossuk (lásd fotó), majd a tojást felverjük és 
megkenjük vele a tésztát. A tészták közepébe egy evőkanál tölteléket teszünk, és 
megszórjuk némi juhsajttal. A tészta egyik negyedét ráhajtjuk a töltelékre, majd az 
óramutató járásával megegyezően ráhajtjuk a többi negyedet is. A “spirálokat” a 
sütőpapírral együtt a tepsibe helyezzük, az előmelegített sütő közepébe toljuk és a 
spenótos finomságot készre sütjük. Sütés után a sütőrácson hűlni hagyjuk.

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

Öntet: Összekeverjük a hozzávalókat és a megsült spenótspirálok mellé tálaljuk.

Előkészítés:

Elkészítés:

Pikáns 
rétestornyok

Spenótspirál 
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Kb. 4-6 adag

Hozzávalók:
Tésztához:
1 csomag Dr. Oetker friss, 
sütésre kész Leveles tészta
Kenéshez és szóráshoz:
1 közepes méretű tojás

kevés jégcukor

Krémhez:
500 ml szobahőmérsékletű tej

1 tasak Dr. Oetker Gála 
Vaníliaízű Krémpuding
Gyümölcsréteghez:
200 g vegyes bogyós gyümölcs 

(apróra vágott eper, málna, áfonya)

Díszítéshez:
néhány szem eper és áfonya

A tésztát a csomagoláson található leírás szerint előkészítjük. A 
csomagolóanyagot eltávolítjuk a tésztáról, a sütőt előmelegítjük.
Tészta: A tésztát a sütőpapírral együtt kitekerjük, majd a tésztát 
a hosszanti oldal mentén félbe hajtjuk. Kissé összenyomkodjuk, 
majd kb. 20-22 db kört (ø4 cm) szúrunk ki belőle és a sütőpapírral 
együtt a tepsibe rakjuk. A tésztakorongokat megkenjük a felvert 
tojással és megszórjuk jégcukorral. A tepsit az előmelegített sütő 
közepébe toljuk.

Alsó és felső sütés: kb. 190 °C (előmelegítve)
Légkeveréses sütés: kb. 170 °C (előmelegítve)
Sütési idő: kb. 15-18 perc

Sütés után a süteményt a sütőrácson hagyjuk kihűlni.

Krém: A kimért tejet egy keverőtálba öntjük, majd a Gála krém-
pudingot a tasakon lévő utasítás szerint elkészítjük. A krémet, a 
leveles tészta korongokat és a bogyókat felváltva 4-6 pohárba 
töltjük. Eperrel és áfonyával díszítjük és tálalásig hideg helyre 
tesszük.

Előkészítés:

Elkészítés:

Kb. 15 darab

Hozzávalók:
Gofrisütőhöz:

egy kevés Rama margarin

Tésztához:
150 ml tej

150 g vaj

350 g búzaliszt

1 tasak Dr. Oetker Instant Élesztő
1 evőkanál cukor

1 tasak Dr. Oetker Vanillincukor
2 közepes méretű tojás

125 g jégcukor (elhagyható)

Kompóthoz:
1 üveg szilva (lecsöpögtetve 385 g)

50 g szárított meggy

25 g cukor

1 evőkanál citromlé

1 tasak Dr. Oetker Finesse 
Reszelt Citromhéj

1 púpos evőkanál Dr. Oetker Gustin 
Étkezési Keményítő

ízlés szerint őrölt fahéj, őrölt 

szegfűszeg vagy őrölt szerecsendió

A sütéshez előkészítjük a gofrisütőt.
Kelt tészta: A tejet felmelegítjük és felolvasztjuk benne a vajat. A lisztet az élesztővel 
keverőtálban alaposan összekeverjük. Hozzáadjuk a jégcukor kivételével a többi 
hozzávalót. Az egészet konyhai robotgéppel (dagasztó spirál) röviden a legalacso-
nyabb, majd a legmagasabb fokozaton kb. 5 perc alatt sima tésztává dagasztjuk. A 
tésztát letakarva meleg helyen addig kelesztjük, amíg láthatóan nagyobb nem lesz 
(kb. 45-50 perc). Ezután gyúrjuk bele a kimért jégcukrot.
Kompót: A szilvát egy szűrőben lecsöpögtetjük, közben a levét felfogjuk. A megy-
gyet durvára aprítjuk. Kimérünk 350 ml levet, ha kell, vízzel felöntjük. Hozzáadjuk a 
gyümölcsökön kívül a többi hozzávalót. Habverővel elkeverjük, és keverés közben 
felforraljuk, majd óvatosan belekeverjük a szilvát és a meggyet.
Tészta: A megkelt tésztához hozzákeverjük a kimért jégcukrot.
Sütés: Előmelegítjük a gofrisütőt. A gyártó használati utasítását vegyük figyelembe.
A gofrisütőt közepes hőmérsékletre visszakapcsoljuk és zsiradékkal megkenjük. A 
tésztát adagonként (egyenként kb. 1 púpos evőkanál) a sütőre öntjük és aranybar-
nára sütjük. A gofrikat sütőrácson hagyjuk kihűlni és még melegen kompóttal tálaljuk.

Előkészítés:
Elkészítés:

Bogyós crumble 
leveles tésztával Kelt gofri kompóttal

 TIPP:
• Friss szilvából kompót: 500 g 
szilvát megmosunk, kimagozzuk, 
összekeverjük 50 g cukorral 
és néhány percig állni hagyjuk, 
majd egy lábasban felforraljuk, 
szűrőbe öntjük, és a levét fel-
fogjuk. A levet, ha kell, 350 ml-ig 
vízzel felöntjük, aztán elkészítjük 
a leírás szerint.
• A gofrikat tejszínhabbal tálaljuk.
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 TIPP:
• A maradék leveles tészta 
lapokat tálalhatjuk ropog-
tatnivalóként. A gyümölcs-
réteget elkészíthetjük 
felolvasztott, fagyasztott 
gyümölcsből is. 


