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A minőség a legjobb recept.

Süss szívből
színesEn!



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

Süssük tarkává a tavaszt!
Sokan vallják: a legszebb évszak a tavasz. Hir-
telen rügyezni kezdenek a fák, virágba borulnak 
a mezők, derűs csicsergésbe kezdenek a mada-
rak. Egyszer csak minden olyan tarkává válik!
Csaljunk mosolyt szeretteink arcára külön-
legesen színes és vidám tavaszi sütemények-
kel. Legyen szó édes vagy sós ínyencségekről,
egyszerűen elkészíthető vagy lélegzetelállítóan 

látványos konyhai remekekről – kis füzetkénkben 
mindenki biztosan megtalálja a kedvére valót.

Szívből színesEn!

Farkas Szilvia
Dr. Oetker Mesterkonyha
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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 
spirál) kezdetben alacsony, majd legmagasabb fokozaton kb. 5 per-
cig 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 sütő-
formában vagy a tepsiben meleg helyen, letakarva újra megpihentet-
jük, 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 
szakaszban 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.

Az Instant Élesztő felhasználása 
lépésről-lépésre:
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A Dr. Oetker friss tésztáival valóban gyerekjáték a sütés. 
A praktikus papírkarton csomagolás biztonsággal megőrzi a tészta 
formáját és frissességét a bolti hűtőpulttól egészen a konyháig. 
A tészta sütőpapírra feltekerve, a hűtőből kivéve gyorsan formázható. 
Azonban az igazi varázslat az Ön érdeme, hiszen kreatív receptekkel 
izgalmas és ízletes süteményeket készíthet nehézségek nélkül és garantált sikerrel. 

Dr. Oetker friss, sütésre kész tészták 
Időtakarékos f inomságok gyorsan, 
egyszerűen

Friss, sütésre kész Leveles tész-
tánk sokféleképpen felhasznál-
ható: házi krémeshez, édes és 

sós aprósüteményekhez, pohár-
desszertekhez, pitékhez. A roppanós, 

vékony tésztarétegeknek köszön-
hetően a mindig könnyed ízek és az 

elégedett mosolyok garantáltak. 

Réteslapunkkal könnyedén 
készíthetők el a család kedvenc réte-
sei és nosztalgikus finomságai. Mind 

sós, mind édes süteményekhez kiváló 
a vékonyra nyújtott tészta. A töltelék 
jellegétől függően 2-3 lap használatát 

javasoljuk egy rúd réteshez. 

A Dr. Oetker friss, sütésre kész Pizza 
tésztájával villámgyorsan készíthet 
pikáns falatokat az egész család 
számára. Használjuk pizzához, 

pizzakenyerekhez, töltött  vagy akár 
egyéb sós finomságokhoz, a végered-
mény mindig ropogós és ínycsiklandó.

A friss, sütésre kész Kelt tésztával 
a mai életritmusunkhoz igazodóan, 
a hosszas kelesztési folyamat el-
kerülésével segítünk korunk házi-

asszonyainak. A tészta szinte azonnal 
ízesíthető, formázható pl. csiga, 

koszorú vagy fonott kalács alakúvá. 

Így valóban öröm a sütés!
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Kb. 12-16 szelet

Hozzávalók:

Tésztához:

250 ml tej

75 g Rama margarin

100 g kockacukor

500 g búzaliszt

1 tasak Dr. Oetker Instant élesztő

60 g cukor

1 tasak Dr. Oetker Vanillincukor

1 csipet só

1 darab tojás (M-es) 

50 g aprított mandula

Kenéshez:

1 darab felvert tojás

A tepsit (kb. 30x40 cm) sütőpapírral béleljük, a sütőt előmelegítjük.
A tejet megmelegítjük és felolvasztjuk benne a margarint. A kockacukrot mélyhűtőta-
sakba tesszük és sodrófa segítségével durvára aprítjuk.
A lisztet az élesztővel keverőtálban alaposan elkeverjük. A kockacukor kivételével 
hozzáadjuk a többi hozzávalót. Hozzáöntjük a meleg tejes margarint, majd az 
egészet konyhai robotgéppel (dagasztó spirál) kezdetben a legalacsonyabb, majd a 
legmagasabb fokozaton kb. 5 perc alatt sima tésztává dagasztjuk. A tésztát letakarva 
15 percig meleg helyen állni hagyjuk. 
A tésztába enyhén lisztezett munkafelületen belegyúrjuk a kockacukrot, majd 4 egy-
forma méretű darabra osztjuk. A darabokat kb. 40 cm hosszú hengerekké formázzuk. 
Közben figyelünk arra, hogy a kockacukor a „tésztában maradjon”. A 2-2 hengerből 
keresztet formázunk úgy, hogy az egyik henger a másik alá, majd a következő fölé, 
a másik pedig fordítva, előbb a másik fölé, majd a következő alá kerüljön. (1. kép)
Először az alsó hengerek végeit óramutató járásával megegyezően a tőle balra levő 
hengerekre hajtjuk. (2. kép)
Végül a lenti végeket az óramutató járásával ellentétes irányban a jobbra levő hengerekre 
hajtjuk. A végeket kicsit összenyomkodjuk. Két kézzel óvatosan az egész tészta alá nyú-
lunk, és a fonatot betesszük a tepsibe (3. kép). Az esetlegesen lehullott cukordarabokat 
újra visszanyomkodjuk. A kalácsot még egyszer 30 percig meleg helyen állni hagyjuk. A 
tésztát a felvert tojással megkenjük, a tepsit a sütő középső részébe toljuk és megsütjük.

Alsó és felső sütés: kb. 170 °C (előmelegítve)
Légkeveréses sütés: kb. 150 °C (előmelegítve)
Sütési idő: kb. 35-40 perc

Sütés után a sütőpapírral együtt sütőrácsra tesszük és melegen tálaljuk.

Előkészítés:

Elkészítés:

Édes f onot t konty 

 TIPPEK:

• A kockacukrot kés-
sel is elfelezhetjük.

• A kalács lefagyaszt- 
ható.
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8 darab

Hozzávalók:

Tésztához:

1 csomag Dr. Oetker friss, sütésre 

kész Leveles tészta

Tetejére:

2 darab kisebb alma (kb. 250-300 g)

1-2 evőkanál 20 %-os tejföl

1 teáskanál gyümölcsdzsem 

(pl. sárgabarack)

Kenéshez:

2 evőkanál gyümölcsdzsem

7

Az almákat megmossuk, negyedeljük, majd kivágjuk a közepüket 
és vékony szeletekre vágjuk. A leveles tésztát a csomagoláson 
leírtak szerint, felhasználás előtt 10-15 perccel kivesszük a 
hűtőből. A csomagolóanyagot eltávolítjuk a tésztáról, a sütőt 
előmelegítjük.
Tészta: A leveles tésztát a sütőpapírral együtt kitekerjük és 6 
darab (kb. 12 cm Ø) korongot szaggatunk. A maradék tésztát 
összegyúrjuk, majd kinyújtjuk és további 2 korongot szaggatunk 
belőle. A korongokra ollóval kis cakkokat vagdosunk (1. kép), 
hogy napformákat kapjunk. A cakkok végei legyenek hegyesek. 
A napocskákat a sütőpapírral együtt egy tepsibe (kb. 30x40 cm) 
helyezzük.
Töltelék: A tejfölt összekeverjük a gyümölcsdzsemmel, majd 
mindegyik napformára teszünk 1-1 kis adagot, és a forma tete-
jén elkenjük. Az almaszeleteket napsugárformában a tésztada-
rabokra tesszük (2. kép), majd a sütő középső részébe toljuk és 
megsütjük.

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

A süteményt sütőpapírral együtt sütőrácsra húzzuk.
Kenés: A gyümölcsdzsemet szitán keresztül átnyomkodjuk, és 
sütőecset segítségével megkenjük vele a forró süteményeket. 
A süteményt hagyjuk kihűlni.

1

Kis napraforgók almával 
Előkészítés:

Elkészítés:

2

 TIPPEK:

• Tálaljuk tejszínhabbal, 
amit Dr. Oetker Hab- 
fixálóval és Dr. Oetker 
Vanillincukorral verjünk 
keményre.

• A sütemény lefagyaszt- 
ható.



12 darab

Hozzávalók:

Muffin formához:

12 db muffin papír

Töltelékhez:

150 g aprított mandula

50 g cukor

50 ml habtejszín

Tésztához:

225 ml tej

75 g Rama margarin

500 g búzaliszt

1 tasak Dr. Oetker Instant Élesztő

1 csipet só

1 darab tojás (M-es)

50 g cukor

1 tasak Dr. Oetker Vanillincukor

Ezen kívül:

100 g mogyorókrém (pl. Nutella)

A muffin papírokat a formába tesszük, majd a sütőt előmelegítjük.
Töltelék: A mandulát serpenyőben közepes hőfokon kevergetés közben megpirít-
juk. A cukrot összekeverjük a mandulával, és amikor a cukor már világosbarna és 
megolvadt, hozzáadjuk a tejszínt, majd krémes masszává keverjük, kissé felfőzzük.  
A tölteléket átöntjük egy tálba és hűlni hagyjuk.
Kelt tészta: A tejet felmelegítjük és felolvasztjuk benne a margarint.
A lisztet az élesztővel keverőtálban alaposan elkeverjük. Hozzáadjuk a többi hoz- 
závalót és a meleg tejes margarint, majd az egészet konyhai robotgéppel (dagasztó 
spirál) kezdetben a legalacsonyabb, majd a legmagasabb fokozaton kb. 5 perc 
alatt sima tésztává dagasztjuk. A tésztát letakarva meleg helyen kelni hagyjuk kb. 
15 percig, amíg láthatóan nagyobb nem lesz. A kihűlt töltelékbe belekeverjük a mo-
gyorókrémet. A tésztát enyhén lisztezett munkafelületen röviden átgyúrjuk és téglalap 
alakúra (kb. 35x40 cm) nyújtjuk.
A tölteléket egyenletesen elkenjük rajta. A tésztalapot az egyik oldalról feltekerjük. 
A tekercset kb. 12 darab egyforma vastag szeletre vágjuk, majd az elvágott felével 
felfelé a muffin formába tesszük. A muffin formát rácson a sütő alsó felébe toljuk és 
a muffinokat megsütjük.

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

A süteményt a muffin papírral együtt kivesszük a formából és sütőrácson hagyjuk 
kihűlni akár langyosan is fogyaszthatjuk.

Előkészítés:
Elkészítés:

Karamell-nugátos csigák 
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 TIPP:

• Mandula helyett 
tetszés szerint 
használhatunk mo-
gyorót vagy diót is. 



Kb. 16 szelet

Hozzávalók:

Tésztához:

350 g búzaliszt

1 tasak Dr. Oetker Expressz Élesztő

75 g cukor

1 tasak Dr. Oetker Vanillincukor

1 darab tojás (M-es)

150 ml tej

Tetejére:

kb. 1000 g vegyes gyümölcs (pl. 

bogyós gyümölcs)

150 g 20 %-os vagy zsírosabb tejföl

1 darab tojás (M-es)

25 g cukor

1 tasak Dr. Oetker Vanillincukor

Díszítéshez:

kb. 50 g fehércsokoládé

9

A gyümölcsöt megmossuk, megtisztítjuk, szemezzük és esetleg 
kisebb darabokra vágjuk. A tepsit sütőpapírral béleljük (kb. 
30x40 cm), a sütőt előmelegítjük.
Kelt tészta: A lisztet az élesztővel keverőtálban alaposan el- 
keverjük. Hozzáadjuk a többi hozzávalót, majd az egészet kony-
hai robotgéppel (dagasztó spirál) kb. 2 perc alatt sima tésztává 
dagasztjuk. A tésztát két részre osztjuk és golyókat formázunk 
belőle. Az egyik golyót a tepsiben nagy ovális formává nyújtjuk 
vagy a kezünkkel szétnyomkodjuk.
Tetejére: A zsíros tejfölt, a tojást, a cukrot és a vanillincukrot 
összekeverjük, és a felét elkenjük a tésztán. A gyümölcs 
negyedét elosztjuk rajta, a süteményt a sütő középső részébe 
toljuk és megsütjük.

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

Közben előkészítjük a második pizzát, rátesszük a maradék tej- 
fölös feltétet és a gyümölcs negyedét, végül megsütjük.

Díszítés: A pizzákra sütés után rögtön rátesszük a maradék 
gyümölcsöt. A fehércsokoládét apró darabokra törjük vagy for-
gáccsá reszeljük, és tálalás előtt a pizzákon elosztjuk.

Édes pizza 
Előkészítés:

Elkészítés:

1 2

 TIPPEK:

• Ha a pizzát egzotikus 
gyümölcsökkel rakjuk 
meg, pl. ananásszal vagy 
kivivel, szórjuk meg sütés 
után pl. kókuszchipsszel.

• Ha nincs két tepsink, a 
második pizzát sütőpa-
píron is előkészíthetjük.

• Elkészíthetjük fagyasztott, 
bogyós gyümölccsel is 
(a gyümölcsöt lecsepeg-
tetés után mérjük ki.)



 TIPP:

• Fogyasztás előtt 
távolítsa el a hur-
kapálcákat.

Kb. 12-16 szelet

Hozzávalók:

Tésztához:

300 g sárgarépa, 6 darab tojás (M-es)

200 g cukor, 150 g Rama Vajas Íz

200 g búzaliszt, 200 g finomra darált dió

1 tasak Dr. Oetker Sütőpor

2 tasak Dr. Oetker Finesse narancshéj

2 csapott tk. őrölt fahéj, 2 tk. őrölt gyömbér

Krémhez:

400 g lágy Rama Vajas Íz margarin, 150 g porcukor

2 tasak Dr. Oetker Finesse Bourbon Vanília 

aroma

2 tasak Dr. Oetker Finesse Citromhéj

Díszítéshez:

2 csomag Dr. Oetker fehér Fondant

1 tubus Dr. Oetker zöld Ételszínezék

1 tubus Dr. Oetker sárga Ételszínezék

1 tubus Dr. Oetker piros Ételszínezék 

70 g Dr. Oetker natúr Marcipánmassza

díszítőcukrok a szemeknek, 2 db hurkapálca 

kevés Dr. Oetker Gustin Étkezési Keményítő

Tészta: A répát megpucoljuk és kis lyukú reszelőn lereszeljük. 
A tojásokat szétválasztjuk, a fehérjéket habbá verjük. A margarint, a cukrot és a to-
jássárgákat egy keverőtálba tesszük és habosra keverjük A többi hozzávalót a liszthez 
adjuk, majd a tojásos keverékkel simára keverjük. A répából kinyomkodjuk a ned-
vességet és a masszához keverjük, majd óvatosan belefogatjuk a tojásfehérjehabot is. A 
masszát 2 egyenlő részre osztjuk, majd két 18 cm Ø, sütőpapírral bélelt kapcsos tortafor-
mába öntjük. A tortaformákat a sütő középső részébe tesszük és a süteményt megsütjük. 
Alsó és felső sütés: kb. 180 °C (előmelegítve)
Légkeveréses sütés: kb. 160 °C (előmelegítve)
Sütési idő: kb. 55-60 perc
A tortákról eltávolítjuk a formát, kihűlés után a tésztalapokat vízszintesen kettévágjuk. 
Krém: A krém hozzávalóit habosra keverjük, majd a 2/3-ával betöltjük a lapokat és a 
maradékkal az oldalát és tetejét, majd 30 percre hűtőbe tesszük.
Díszítés: 1 csomag fondantot keményítővel beszórt felületen átgyúrunk, először a sár-
ga, majd a zöld ételszínezéket cseppenként adagolva megszínezzük. A zöld fondan-
tot keményítővel beszórt felületen pár mm vékonyra nyújtjuk, a nyújtófára tekerjük és 
a tortára simítjuk. A felesleget körben levágjuk, abból csíkot sodrunk és a torta alját 
díszítjük. A maradékot félretesszük. A második csomag fondantot keményítővel beszórt 
felületen átgyúrjuk, 2/3-1/3 arányban kettéosztjuk. A nagyobbik darabból félgömböt 
formázunk (ez lesz a nyuszi feje) és a torta közepére tesszük. A maradékból elkészítjük 
a többi díszítést. Mellső tappancsok: Kb. 20-20 g fondantból tappancsokat formázunk, 
az ujjakat éles késsel bevágjuk. Hátsó tappancsok: A vékonyra nyújtott fehér fondan-
tot formára vágjuk. A rózsaszín foltokhoz egy kevés fondantot piros ételszínezékkel 
megszínezünk, kiszaggatjuk, és kevés vízzel a tappancsokra ragasztjuk. Szemek: Óva-
tosan díszítőcukrokat nyomunk a fondantba. Orr: Némi fondantot rózsaszínre színezünk.
Fülek: A marcipánt átgyúrjuk, két részre osztjuk és füleket formázunk belőle. A vékonyra 
nyújtott fehér fondanttal becsomagoljuk a marcipán füleket. Óvatosan átszúrunk rajtuk 
egy-egy hurkapálcát, majd a fejbe szúrjuk. A torta tetejére fehér és sárga fondantból 
tojásokat, virágokat készítünk. A maradék fondantot sárga és piros ételszínezékkel 
narancssárgára színezzük, majd kis répákat formázunk belőle.  A végeikre a maradék 
zöld fondantból szárakat készítünk.
A tappancsokat, orrot és a többi díszt kevés vízzel a tortára illesztjük.

Elkészítés:

Nyuszi torta 
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 TIPP:

• Fogyasztás előtt távolítsa 
el a fogpiszkálókat.

12 darab

Hozzávalók:

Tésztához:

2 darab tojás (M-es), 120 g cukor

150 g lágy Rama margarin 

1 tk. Dr. Oetker Bourbon Vanília paszta

200 g búzaliszt 

1 csapott teáskanál Dr. Oetker Sütőpor

1 csipet só, 100 ml tej 

Muffin formához:

12 db muffin papír

Krémhez:

1 tasak Dr. Oetker Eredeti Puding 

vaníliaízű

2 evőkanál cukor, 400 ml tej

200 g lágy Rama margarin

150 g porcukor

Dr. Oetker sárga Ételszínezék (kb. 12 csepp)

Dr. Oetker piros Ételszínezék (kb. 6 csepp)

Díszítéshez:

Dr. Oetker fehér Fondant

kevés Dr. Oetker piros Ételszínezék

24 db fogpiszkáló, vékony ecset

11

A muffin papírokat a formába tesszük, a sütőt előmelegítjük.
Tészta: A tojásokat keverőtálba ütjük, majd a cukorral fehére- 
désig keverjük. Hozzáadjuk a puha, kis kockákra vágott marga-
rint és a vanília pasztát, majd felhabosítjuk. Beleszitáljuk a lisztet, 
a sütőport és a sót, végül a tejjel simára keverjük. A masszát 
belekanalazzuk a sütőpapírokba, majd a tepsit a sütő középső 
részébe toljuk, és a süteményeket megsütjük.
Alsó és felső sütés: kb. 180 °C (előmelegítve)
Légkeveréses sütés: kb. 160 °C (előmelegítve)
Sütési idő: kb. 20-25 perc
Sütés után a muffinokat hagyjuk kihűlni, ha a tetejük csúcsos, 
tetszés szerint levághatjuk. 
Krém: A pudingot a cukorral és a tejjel megfőzzük, majd lefedve hűlni 
hagyjuk. A szobahőmérsékletű margarint felkockázzuk, keverőtálba 
tesszük, majd konyhai robotgép (habverő) segítségével felhabosítjuk. 
Az átszitált porcukrot kanalanként hozzáadjuk, simára keverjük. A 
végén hozzákeverjük a kihűlt pudingot, majd megszínezzük a krémet.  
Először cseppenként sárga ételszínezéket adagolunk hozzá egészen 
addig, amíg halványsárga nem lesz a krém (érdemes minden csepp 
után alaposan elkeverni), majd néhány csepp piros ételszínezék hoz- 
záadásával barackvirág színűre színezzük. A krémet csillagcsővel el-
látott habzsákba kanalazzuk, és rövid időre hűtőbe tesszük, hogy köny- 
nyebben kezelhető legyen. Ezután a muffinok tetejére nyomjuk a krémet.
Díszítés: Elkészítjük a fülecskéket. A kb. 360 g fondantot 12 egy-
forma részre osztjuk, mindből 1-1 tojás alakzatot formázunk. A „to-
jásokat” éles késsel hosszában kettévágjuk, így fogunk két-két fület 
kapni. Közepüket kissé kilapítjuk, a széleket elegyengetjük, végüket 
hegyesre formázzuk. Talpukba óvatosan 1-1 fogpiszkálót szúrunk. 
A maradék fondantból tojásdíszeket készítünk (kb. 10-12 db mini 
tojás jön ki belőle). Egy tálkába csepegtetünk pár csepp piros 
ételszínezéket, és egy kis ecsettel megszínezzük a füleket. A cup-
cakekbe szúrjuk, tálalásig hűtőbe tesszük.

Nyuszifüles cupcake 
Előkészítés:

Elkészítés:



12 darab

Hozzávalók:

Tésztához:

1 csomag Dr. Oetker friss, sütésre 

kész Pizza tészta

Töltelékhez:

200 g főtt sonka

100 g juhsajt

1 kisebb paprika (kb. 100 g)

1/2 pohár 20 %-os tejföl (kb. 60-70 g) 

tetszés szerint őrölt bors

némi majoranna

Szóráshoz:

kb. 50-60 g reszelt Gouda

Paradicsomszószhoz:

1 doboz darabolt paradicsom (400 g)

1/2 pohár 20 %-os tejföl (kb. 60-70 g) 

65 g piros pesto

1 csapott teáskanál Dr. Oetker Gustin 

Étkezési keményítő

tetszés szerint némi kakukkfű vagy 

bazsalikom

A pizzatésztát kivesszük a hűtőből, a csomagolóanyagot eltávolítjuk a tésztáról és a 
sütőt előmelegítjük. 
Töltelék: A sonkát és a juhsajtot kis kockákra vágjuk. Megtisztítjuk a paprikát és 
szintén kis kockákra vágjuk. A hozzávalókat összekeverjük a tejföllel és tetszés sze-
rint fűszerezzük. 
Tészta: A pizza tésztát a sütőpapírral együtt kitekerjük és 12 egyforma méretű tégla- 
lapot vágunk ki belőle. A téglalapok közepébe egy púpos evőkanál tölteléket teszünk. 
A tésztaszéleket ráhajtjuk és odanyomjuk. A golyókat hajtással lefelé, a sütőpapírral 
együtt csatos tortaformába tesszük (24 cm Ø). Rászórjuk a sajtot és kb. 15 percig 
állni hagyjuk. Ezután a formát sütőrácson a sütő alsó felébe toljuk és megsütjük.

Alsó és felső sütés: kb. 180 °C (előmelegítve)
Légkeveréses sütés: kb. 160 °C (előmelegítve)
Sütési idő: kb. 40-45 perc

Paradicsomszósz: A paradicsomot, a tejfölt, a pestot és a keményítőt főzőedényben 
összekeverjük, és keverés közben felforraljuk.

A batyukat papírral együtt kivesszük a formából és a szósszal együtt melegen tálal-
juk.

Előkészítés:

Elkészítés:

P  ikáns sonkás batyuk 

 TIPP:

• Vegetáriánus tölte- 
lékhez helyettesíthet-
jük a sonkát több pap- 
rikával és juhsajttal.
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6 darab

Hozzávalók:

Tésztához:

1 csomag Dr. Oetker friss, sütésre 

kész Leveles tészta

Kenéshez:

1 darab tojás (M-es)

Töltelékhez:

50 g 20 %-os tejföl

fél gerezd fokhagyma

1 nagy csipet só

6 darab tojás (M-es)

60 g kockázott bacon vagy sonka

60 g zöldborsó (fagyasztott is lehet)

Díszítéshez:

bazsalikomlevél

retekkarika
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A leveles tésztát a csomagoláson leírtak szerint, felhasználás 
előtt 10-15 perccel kivesszük a hűtőből. A csomagolóanyagot el-
távolítjuk a tésztáról, a sütőt előmelegítjük. 
Töltelék: A tejfölt a megpucolt, lereszelt fokhagymával összeke- 
verjük, majd ízlés szerint sózzuk.
Tészta: A leveles tésztát a sütőpapírral együtt kitekerjük és 6 egy-
forma méretű darabra vágjuk. A tésztadarabokat 1 cm-es peremet 
hagyva körbevágjuk úgy, hogy a kés ne vágja át teljesen tésztát. 
A peremet lekenjük felvert tojással.
A peremen belül a tésztadarabokat megkenjük az ízesített tejföl-
lel. Sütőpapírral együtt egy sütőtepsibe (kb. 30x40 cm) tesszük, 
és addig sütjük, amíg a perem felemelkedik és pirulni kezd (kb. 
12 perc). Ekkor kivesszük a tepsit a sütőből, minden tésztada- 
rab közepébe óvatosan belecsúsztatunk 1-1 felütött tojást, majd 
megszórjuk bacon- vagy sonkakockákkal és zöldborsóval. Továb-
bi kb. 10-12 percre visszatoljuk a sütőbe addig, amíg a fehérje 
megszilárdul.

Alsó és felső sütés: kb. 180 °C (előmelegítve)
Légkeveréses sütés: kb. 160 °C (előmelegítve)
Sütési idő: kb. 22-24 perc

Díszítés: Az elkészült sós süteményeket bazsalikomlevelekkel és 
retekkarikákkal díszítve tálaljuk, a tojást finoman meg is sózhatjuk.

Tavaszi reggeli 
Előkészítés:

Elkészítés:

 TIPP:

• Sonka és bacon helyett 
használhatunk további 
zöldségeket, hogy egy 
vegetáriánus reggelit 
készítsünk magunknak. 



Kb. 12-16 szelet

Hozzávalók:

Tésztához:

1 csomag Dr. Oetker friss, sütésre 

kész Kelt tészta

Kenéshez:

20 g Rama margarin

Töltelékhez:

250 g félzsíros tehéntúró

100 g porcukor

2 evőkanál 20 %-os tejföl

2 evőkanál búzadara

1 tasak Dr. Oetker Vanillincukor

1 tasak Dr. Oetker Finesse Reszelt 

Citromhéj

80 g aszalt vörösáfonya

Díszítéshez:

1 evőkanál porcukor

pár csepp citromlé

Dr. Oetker Dekor Ostyavirág

A kelt tésztát a csomagoláson leírtak szerint, felhasználás előtt fél órával kivesszük a 
hűtőből. A csomagolóanyagot eltávolítjuk a tésztáról, a sütőt előmelegítjük.
Töltelék: A túrót villával összetörjük, majd a porcukorral, tejföllel, búzadarával, va- 
nillincukorral és a citromhéjjal krémesre keverjük. Beleforgatjuk az aszalt áfonyát és 
a tölteléket két részre osztjuk.
Tészta: A kelt tésztát a sütőpapírral együtt kitekerjük, hosszában két egyforma rész-
re vágjuk. Az így kapott két hosszú téglalapot megkenjük a töltelékkel úgy, hogy a 
szélekre ne kerüljön belőle. A széleket összecsípjük és a két tésztarudat hengerré 
igazgatjuk. 
A tésztahengereket egymás mellé helyezzük, végeiket az egyik oldalon összenyomkod- 
juk, majd lazán összetekerjük, koszorút formázva. A széleket a koszorú alá hajtjuk. 
A margarint felolvasztjuk, a koszorút a sütőpapírral együtt egy tepsire (kb. 30x40 cm) 
helyezzük, majd a tetejét megkenjük az olvasztott margarinnal.
A tepsit a sütő középső részébe toljuk, és a koszorút aranybarnára sütjük. 

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

Díszítés: A porcukrot egy kis tálkába szitáljuk, majd cseppenként hozzáadjuk a ki-
facsart citromlevet. Simára keverjük, majd a kihűlt koszorúra kis pöttyöket nyomunk 
és arra helyezzük az ostyavirágokat.

Előkészítés:

Elkészítés:

Túrós-áfonyás koszorú 
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 TIPP:

• Az asztalt áfonya 
helyett tetszés sze-
rint használhatunk 
más gyümölcsöt a 
töltelékhez. 



24 darab

Hozzávalók:

Tésztához:

1 csomag Dr. Oetker friss, sütésre 

kész Réteslap

Töltelékhez:

1 tasak Dr. Oetker Süti Puding 

Oroszkrém tortához

800 ml tej

80 g mascarpone 

120 g cukor (ízlés szerint)

Kenéshez:

80 g Rama margarin

Muffin formához:

kevés Rama margarin

Díszítéshez:

kb. 100-120 g eper

mentalevelek
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A réteslapokat a csomagoláson leírtak szerint, felhasználás előtt 
kb. 15-20 perccel kivesszük a hűtőből. A csomagolóanyagot el-
távolítjuk a tésztáról, a sütőt előmelegítjük.  
Töltelék: A süti pudingot a csomagoláson leírtak alapján a cukorral 
és 200 ml tejjel simára keverjük. A maradék tejet lábasban felforraljuk, 
levesszük a tűzről, és hozzáöntjük a csomómentesen elkevert puding-
port. Folyamatos keverés közben az egészet sűrűre főzzük. Lehúzzuk 
a tűzről, lefedjük, és hagyjuk kihűlni. Miután kihűlt a puding, konyhai 
robotgéppel (habverő) felhabosítjuk és hozzákeverjük a mascarponét. 
Tészta: A réteslapot kitekerjük és mindegyik lapot 16 darab egyforma 
négyzetre vágjuk. A kenéshez a margarint megolvasztjuk és a muffin 
forma mélyedéseit vékonyan kikenjük. Egy négyzetet megkenünk 
vékonyan olvasztott margarinnal, majd ráteszünk egy másik lapot 
úgy, hogy a sarkokat kissé elforgatjuk az előző laphoz képest. 
Ezt a lapot is megkenjük margarinnal, majd szintén elcsúsztatva 
rátesszük a harmadik négyzetet. Erre ismét margarint kenünk, 
végül pedig ugyancsak elforgatva a negyedik rétesnégyzet kerül. 
Az összeragasztott lapokat a kikent muffin forma mélyedéseibe 
nyomkodjuk. Hasonlóan járunk el a többi rétesnégyzettel is.
A muffin formát a sütő középső részébe toljuk, és a kosarakat 
világos aranyszínűre sütjük. 

Alsó és felső sütés: kb. 190 °C (előmelegítve)
Légkeveréses sütés: kb. 170 °C (előmelegítve)
Sütési idő: kb. 4-6 perc

Tálalás: A réteskosarakat közvetlenül tálalás előtt megtöltjük a 
pudingos krémmel, majd megmosott, tetszőlegesen felcikkezett 
eperrel és mentalevelekkel díszítve tálaljuk. 

1

Pudingos réteskosárkák 
Előkészítés:

Elkészítés:

2



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

Újdonság a hu  ̋tőpultban:
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.




