
A minőség a legjobb recept.

����V]iP~�UHFHSWJ\ĦMWHPpQ\

Tavaszváró
finomságok



A minőség a legjobb recept.

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

.|QQ\HQ�HONpV]tWKHWĘ
Kis gyakorlat szükséges

Tapasztalatot kíván

20 percen belül

20 – 40 perc között

40 – 60 perc között

.pUM�N��D�UHFHSWHN�HONpV]tWpVpQpO�PLQGLJ�YHJ\H�¿J\HOHPEH�V�WĘMH�KDV]QiODWL�XWDVtWiViW�
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$�'U��2HWNHU�WHUPpNHNUĘO�EĘYHEE�LQIRUPiFLypUW��
további tippekért és ötletekért tájékozódjon a 

Dr. Oetker honlapján: www.oetker.hu

Tavaszváró finomságok
Ismét beköszönt a tavasz, megújul a természet 

zöld ruhát öltenek a fák és virágba borul a táj.  

Ínycsiklandó tavaszváró receptjeinkkel új színt 

vihetünk mindennapjainkba, akár édes, akár sós 

¿QRPViJUyO�OHJ\HQ�V]y��+D�HJ\�IXUIDQJRV�Wt]yUDLYDO�
lepnénk meg a legkissebeket, vagy ínycsiklandó

vendégváró falatokat készítenénk, esetleg új 

vacsora ötleteket keresünk, kis füzetünkben ezen

alkalmakra is találunk megoldást.

Farkas Szilvia

Dr. Oetker Mesterkonyha

eOHV]WĘ�OpSpVUĘO�OpSpVUH� � �

Tavaszi leveles virágok   

Szórt almás pite    

Fahéjas duplacsiga 

eGHV�PDFL�]VHPOpN

Csokoládés koszorú

$OPiV�ERG]iV�EXNWD

Lahmacun

Camambert nappite

Töltött házi bagett

.DNDyV�K~VYpWL�Q\XV]L

 5. oldal

 6. oldal

 7. oldal

 8. oldal

 9. oldal

10. oldal

11. oldal

12. oldal

13. oldal

14. oldal

15. oldal
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A 'U��2HWNHU�KĦW|WW��V�WpVUH�NpV]�/HYHOHV�WpV]WiMiYDO�
gyerekjáték a sütés. A praktikus papírkarton csomagolás 

EL]WRQViJJDO�PHJĘU]L�D� WpV]WD� IRUPiMiW�pV� IULVVHVVpJpW�
D� EROWL� KĦWĘSXOWWyO� HJpV]HQ� D� NRQ\KiLJ��$� NpV]UH� Q\~M-
WRWW�� V�WĘSDStUUD� IHOWHNHUW� WpV]WiW� HONpV]tWpV� HOĘWW� V]R-

EDKĘPpUVpNOHWHQ�QpKiQ\�SHUFLJ�iOOQL�KDJ\MXN��pV�LQQHQ�
PiU�FVDN�D�NUHDWLYLWiVXQNRQ�P~OLN��PLO\HQ�¿QRPViJJDO�
lepjük meg családtagjainkat. Lehet vendégváró falat, 

házi krémes, pogácsa, édes vagy sós: a tészta sokoldalú 

és gyors felhasználásának egyedül a képzeletünk szab 

határt. A roppanós, vékony tésztarétegeknek köszön-

KHWĘHQ�D�PLQGLJ�N|QQ\HG�t]HN�pV�D]�HOpJHGHWW�PRVRO\RN�
garantáltak. Így valóban öröm a sütés!

Új Tojásdekor készlet
A Dr. Oetker Tojásdekor készlettel mostantól új szintre emel-

KHWM�N�D�K~VYpWL�WRMiVIHVWpVW��=VHOpV�iOODJiQDN�N|V]|QKHWĘHQ�
HOHJHQGĘ� FVXSiQ�SiU� FVHSS� IHVWpNHW� WHQQL� WHQ\HU�QNUH� pV�
QpKiQ\�IRUJDWiV�XWiQ�NpV]�LV�YDQQDN�J\|Q\|UĦ�J\|QJ\Ki]�
IpQ\Ħ�WRMiVDLQN��6]iUDGiV�XWiQ�SHGLJ�NHGY�QN�V]HULQW�GHNRUiO�
hatjuk a csomagban található 3D vagy sima matricákkal.

Ennél egyszerubb talán nem is lehet
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Az Expressz Éleszto
felhasználása lépésrol-lépésre:

$�OLV]WHW�D]�pOHV]WĘYHO�HONHYHUM�N�pV�HJ\�NHYHUĘHGpQ\EH�V]LWiOMXN�
+R]]iDGMXN�D�W|EEL�KR]]iYDOyW��*\�P|OFV|NHW��PDJRNDW��VDMWRW�YDJ\�
HKKH]�KDVRQOy�DODSDQ\DJRW�FVDN�NpVĘEE�D�PiU�|VV]HJ\~UW�WpV]WiKR]�
J\~UXQN�KR]]i��KRJ\�HONHU�OM�N�D�WpV]WD�HOV]tQH]ĘGpVpW��$�IRO\pNRQ\�
halmazállapotú alapanyagoknak kézmelegnek (kb. 37 °C) kell lennie, 

PLYHO�D]�pOHV]WĘ�PHOHJ�KDWiViUD�IHMWL�NL�IHOKDMWyHUHMpW�
A kelt tésztát jól át kell gyúrni, ezért konyhai robotgéppel (dagasztó 

spirállal) kezdetben alacsony, majd legmagasabb fokozaton kb. 5 

percig keverve sima tésztává dolgozzuk.

$� NHOW� WpV]WD� QHP� V�WKHWĘ� D]RQQDO�� KDQHP� PHOHJ� KHO\HQ� OHWDNDUYD�
KDJ\QL�NHOO�NHOQL��DPtJ�V]HPPHO�OiWKDWyDQ�PHJQĘ��NE��������SHUF���
A Tippek és trükkök fejezetben hasznos ötleteket talál a kelesztésre 

vonatkozóan. 

$]�HOVĘ�NHOHV]WpVL� LGĘ� OHWHOWH�XWiQ�D�WpV]WiW�PpJ�HJ\V]HU�iWJ\~UMXN��
PDMG� N|YHWM�N�D� UHFHSW� HONpV]tWpVpQHN� WRYiEEL� OpSpVHLW��9pJ�O� V�WĘ-

formában vagy a tepsiben meleg helyen, letakarva újra megpihentetjük 

( kb. 20 perc), majd a receptben megadottak szerint sütjük.

1.

2.

3.

4.

5.

$�OLV]WHW�HJ\�NHYHUĘHGpQ\EH�V]LWiOMXN��PDMG�D]�pOHV]WĘW�JRQGRVDQ�KR]]i�
NHYHUM�N��+R]]iNHYHUM�N�D�UHFHSWEHQ�IHOVRUROW�YDODPHQQ\L�KR]]iYDOyW��
$� WHMHW� pV� D� ]VLUDGpNRW� D]� ([SUHVV]� pOHV]WĘ� KDV]QiODWiQiO� QHP� NHOO�
felmelegíteni! A masszát konyhai robotgéppel (dagasztó spirállal)  kb. 

��SHUFLJ�NHYHUYH�VLPD�WpV]WiYi�GDJDV]WMXN��.HOHV]WpVL�LGĘ�HEEHQ�D�V]D-

kaszban nem szükséges!

A recept további lépéseit követve a tésztát összegyúrjuk, csak 15 percig 
kelesztjük��PDMG�V�WM�N��$�V�WĘ�KĘPpUVpNOHWpQHN�EHiOOtWiVD��LOOHWYH�D�V�WpVL
LGĘ�UHFHSW�V]HULQW�YiOWR]y�

1.

2.

3.

Az Instant Éleszto
felhasználása lépésrol-lépésre:
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Kb. 10 darab

Hozzávalók:
0XI¿QV�WĘ�

���FP�iWPpUĘMĦ�PpO\HGpVHNNHO�

némi margarin

Tésztához:
1 csomag 'U��2HWNHU�IULVV��V�WpVUH�

kész Leveles tészta
Töltelékhez:

��HYĘNDQiO�Dr. Oetker Eredeti 
3XGLQJ�YDQtOLDt]Ħ

250 ml tej

��S~SR]RWW�HYĘNDQiO�FXNRU

Kenéshez:
1 darab felvert tojás (M-es)

Díszítéshez:
porcukor

$� OHYHOHV� WpV]WiW� D� FVRPDJROiVRQ� OHtUW�PyGRQ�� IHOKDV]QiOiV� HOĘWW� ������ SHUFFHO� D�
KĦWĘEĘO�NLYHVV]�N�pV�iOOQL�KDJ\MXN��$�FVRPDJROyDQ\DJRW�HOWiYROtWMXN�D�WpV]WiUyO��PDMG�
D�V�WĘW�HOĘPHOHJtWM�N�

$OVy�pV�IHOVĘ�V�WpV��NE�������&��HOĘPHOHJtWYH�
/pJNHYHUpVHV�V�WpV��NE�������&��HOĘPHOHJtWYH�

A leveles tésztát kisimítjuk és virág alakú kiszúróval 10 db virágformát (kb. 9 cm 

iWPpUĘMĦ��YiJXQN�NL�EHOĘOH��(J\�PDUJDULQQDO�NLNHQW�PXI¿QV�WĘ�PpO\HGpVHLEH��NE��
�� FP� iWPpUĘMĦ�� Q\RPNRGMXN� D� WpV]WDYLUiJRNDW� pV� D� V]LUPRNDW� NLVLPtWMXN��$� WpV]-

WiW�YLOOiYDO�PHJV]XUNiOMXN��D�WHSVLW�D�V�WĘ�N|]pSVĘ�UpV]pEH�WROMXN��pV�D�V�WHPpQ\W�
HOĘV�WM�N�����iEUD���

6�WpVL�LGĘ��NE�������SHUF

A pudingot a csomagoláson található leírás szerint elkészítjük, majd félretesszük. 

$�WpV]WDYLUiJRNDW�D�V�WĘEĘO�NLYpYH�D�SXGLQJJDO�PHJW|OWM�N�����iEUD���PDMG�D�WHSVLW�~MUD�
D�V�WĘEH�KHO\H]]�N�~MDEE�������SHUFUH��
6�WpV�XWiQ�D�V�WHPpQ\W�D�V�WĘUiFVRQ�KDJ\MXN�NLKĦOQL��PDMG�SRUFXNRUUDO�PHJV]yUMXN�

(OĘNpV]tWpV�

Elkészítés:

Tavaszi leveles virágok

6

 TIPP:
�  Tetszés szerint a 

W|OWHOpN�HONpV]tWKHWĘ�
Dr. Oetker Eredeti 
Csokoládés puding�
gal is.



Kb. 20 szelet

Hozzávalók:
7HSVLKH]����[���FP��
V�WĘSDStU

Morzsa tésztához:
200 g búzaliszt

200 g cukor

1 tasak Dr. Oetker Vanillincukor
NE����NpVKHJ\Q\L�ĘU|OW�IDKpM

����J�KĦW|WW�YDM��QHP�OiJ\�

50 g szeletelt mandula

Töltelékhez:
1500 g alma

Kelt tésztához:
375 g búzaliszt

1 tasak 'U��2HWNHU�([SUHVV]�pOHV]WĘ
50 g cukor

1 tasak Dr. Oetker Vanillincukor
1 csipet só

200 ml tej

���J�OiJ\�5DPD�PDUJDULQ

Szórt almás pite

7

$�WHSVLW�V�WĘSDStUUDO�NLEpOHOM�N��$�V�WĘW�HOĘPHOHJtWM�N�

$OVy�pV�IHOVĘ�V�WpV��NE�������&��HOĘPHOHJtWYH�
/pJNHYHUpVHV�V�WpV��NE�������&��HOĘPHOHJtWYH�

Morzsa tészta:�$�KR]]iYDOyNDW�NHYHUĘWiOED� WHVV]�N��pV�NRQ\KDL�
URERWJpSSHO��GDJDV]Wy�VSLUiO��¿QRP�PRU]ViYi�GROJR]]XN�
Alma töltelék: Az almát meghámozzuk, a magházat eltávolítjuk 

és vékony szeletekre vágjuk.

Kelt tészta:�$� OLV]WHW� D]� pOHV]WĘYHO� NHYHUĘWiOEDQ� DODSRVDQ� HONH�
YHUM�N�� +R]]iDGMXN� D� W|EEL� KR]]iYDOyW�� PDMG� D]� HJpV]HW� NRQ\-

hai robotgéppel (dagasztó spirál) kb. 2 perc alatt sima tésztává 

dagasztjuk. A tésztát enyhén belisztezzük, hengerré formázzuk, 

és a tepsiben kinyújtjuk. A süteményt az almaszeletekkel pikkely-

V]HUĦHQ�VĦUĦQ�EHIHGM�N��PDMG�D�PRU]ViW�HJ\HQOHWHVHQ�HORV]WMXN�
UDMWD��$�V�WHPpQ\W����SHUFLJ�SLKHQWHWM�N��$�WHSVLW�D�V�WĘ�N|]pSVĘ�
részébe toljuk.

6�WpVL�LGĘ��NE��������SHUF

$�V�WHPpQ\W�D�WHSVLEHQ�V�WĘUiFVRQ�KDJ\MXN�NLKĦOQL�

(OĘNpV]tWpV�

Elkészítés:

 TIPP:
�  A sütemény körtével 

vagy szilvával is 

HONpV]tWKHWĘ�
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10 darab

Hozzávalók:
Tepsihez:
V�WĘSDStU

Tésztához:
250 ml tej

���J�5DPD�PDUJDULQ

500 g búzaliszt

1 tasak 'U��2HWNHU�,QVWDQW�pOHV]WĘ
50 g cukor

1 tasak Dr. Oetker Vanillincukor
1 darab tojás (M-es)

1 csipet só

Töltelékhez:
���J�OiJ\�5DPD�PDUJDULQ

130 g barna cukor

��WHiVNDQiO�ĘU|OW�IDKpM

Öntethez:
200 ml habtejszín

65 g cukor

Tészta: A tejet megmelegítjük, és megolvasztjuk benne a margarint. A lisztet az 

pOHV]WĘYHO� NHYHUĘWiOEDQ� DODSRVDQ� HONHYHUM�N��+R]]iDGMXN� D� W|EEL� KR]]iYDOyW� pV� D�
meleg tej-zsiradék keveréket. Az egészet konyhai robotgéppel (dagasztó spirál) 

röviden a legalacsonyabb, majd a legmagasabb fokozaton kb. 5 perc alatt sima 

tésztává dagasztjuk. A tésztát letakarva meleg helyen kelni hagyjuk, amíg láthatóan 

QDJ\REE�QHP�OHWW��NE��������SHUF���$�WHSVLW� �NE����[���FP��V�WĘSDStUUDO�EpOHOM�N��D�
V�WĘW�HOĘPHOHJtWM�N��

$OVy�pV�IHOVĘ�V�WpV��NE�������&��HOĘPHOHJtWYH�
/pJNHYHUpVHV�V�WpV��NE�������&��HOĘPHOHJtWYH�

A tésztát enyhén lisztezett munkafelületen még egyszer röviden átgyúrjuk, majd 

téglalap alakúra (kb. 40x30 cm) nyújtjuk. A lágy margarint elkenjük a tésztán, majd 

az összekevert barna cukros fahéjjal egyenletesen megszórjuk. A tésztát a hosszanti 

oldalától kezdve feltekerjük, és a vágott felével lefelé fordítjuk. A tésztahengert kb. 

���HJ\IRUPD�YDVWDJ�V]HOHWUH�YiJMXN��0LQGHQ�V]HOHWHW�N|]pSHQ�IHQWUĘO�KiURPQHJ\HG�
részig bevágjuk (1. kép), majd egyenként oldalra széthajtjuk, és a tepsibe tesszük 

����NpS���0pJ�HJ\�NHYHVHW�NHOQL�KDJ\MXN��NE�����SHUF���PDMG�D�V�WĘ�N|]pSVĘ�UpV]pEHQ�
megsütjük.

6�WpVL�LGĘ��NE��������SHUF

Öntet: A tejszínt és a cukrot magasfalú edénybe öntjük, és felforraljuk. Alacsony 

KĘPpUVpNOHWHQ�NE�����SHUF�DODWW�VĦUĦ�|QWHWWp�IĘ]]�N��N|]EHQ�LGĘQNpQW�PHJNHYHUM�N�
$� IDKpMDV� FVLJiW� V�WĘSDStUUDO� HJ\�WW� V�WĘUiFVUD� K~]]XN��$� IRUUy� WHNHUFVHNHW� EĘYHQ�
PHJNHQM�N�D]�|QWHWWHO��pV�KDJ\MXN�NLKĦOQL�YDJ\�PHOHJHQ�WiODOMXN�

Elkészítés:

Fahéjas duplacsiga

8

 TIPP:
�  Öntet nélkül 

a sütemény 

fagyasztható. 



8 darab

Hozzávalók:
Tepsihez:
V�WĘSDStU

Tésztához:
150 ml tej

���J�5DPD�PDUJDULQ

1 tasak 'U��2HWNHU�7RUWDEHYRQy��pW
400 g búzaliszt

1 tasak 'U��2HWNHU�,QVWDQW�pOHV]WĘ
75 g cukor

1 tasak Dr. Oetker Vanillincukor
1 csipet só

1 darab tojás (M-es)

Ezen kívül:
1 tasak Dr.Oetker Tortabevonó Ét
NE����HYĘNDQiO�WHM

Díszítéshez:
'U��2HWNHU�'HNRU�7ROO��
&VRNROiGp��pV�NDUDPHOOt]Ħ

A tejet kis edényben megmelegítjük. Felolvasztjuk benne a marga-

rint és az egy tasak tortabevonót.

Kelt tészta:�$� OLV]WHW� D]� pOHV]WĘYHO� NHYHUĘWiOEDQ� DODSRVDQ� HONH�
YHUM�N�� +R]]iDGMXN� D� W|EEL� KR]]iYDOyW�� PDMG� D� PHOHJ� WHM�]VLUD�
dék-tortabevonó keveréket. Az egészet konyhai robotgéppel (da-

gasztó spirál) röviden a legalacsonyabb, majd a legmagasabb 

fokozaton kb. 5 perc alatt sima tésztává dagasztjuk. A tésztát le-

takarva meleg helyen kelni hagyjuk, amíg láthatóan nagyobb nem 

OHV]��NE��������SHUF���$�WHSVLW��NE����[���FP��V�WĘSDStUUDO�EpOHOM�N�
A tésztát enyhén lisztezett munkafelületen még egyszer röviden 

iWJ\~UMXN�� +HQJHUUp� IRUPi]]XN�� pV� �� HJ\IRUPD� PpUHWĦ� GDUDEUD�
osztjuk. A tortabevonóról eltávolítjuk a csomagolást, majd kb. 8 

egyforma darabra vágjuk. A 9 tésztából egyet félreteszünk (abból 

lesznek a macifülek). A 8 darab tésztát egyformán megtöltjük da-

rabolt tortabevonóval, golyókká formázzuk, és a tepsibe tesszük.

A félretett tésztadarabból egy hosszú hengert formázunk (kb. 20 

FP��pV����HJ\IRUPD�PpUHWĦ�GDUDEUD�RV]WMXN��*RO\yNNi�IRUPi]]XN�
és macifüleknek a tésztadarabokhoz nyomkodjuk. A zsemléket 

laposra nyomkodjuk, és a tésztát letakarva meleg helyen még 

egyszer kelni hagyjuk, amíg láthatóan nagyobb nem lesz (kb. 20 

SHUF���$�V�WĘW�HOĘPHOHJtWM�N�
$OVy�pV�IHOVĘ�V�WpV��NE�������&��HOĘPHOHJtWYH�
/pJNHYHUpVHV�V�WpV��NE�������&��HOĘPHOHJtWYH�
$�¿JXUiNDW�WHMMHO�PHJNHQM�N�pV�D�V�WĘ�N|]pSVĘ�UpV]pEHQ�PHJV�WM�N�
6�WpVL�LGĘ��NE��������SHUF
$� PDFL�]VHPOpNHW� V�WĘSDStUUDO� HJ\�WW� V�WĘUiFVUD� K~]]XN�� pV�
KDJ\MXN�NLKĦOQL�
Díszítés: Dekortollal füleket, szemeket, szájat és orrot rajzolunk.

(OĘNpV]tWpV�

Elkészítés:

Édes maci-zsemlék

9

 TIPP:
� A maci-zsemlék 

díszítés nélkül 

fagyaszthatóak. 

Felengedés után leg-

jobb, ha kb. 5 perc alatt 

V�WpVL�KĘPpUVpNOHWHQ�
újrasütjük, és utána 

díszítjük.
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Kb. 12 szelet

Hozzávalók:
&VDWRV�WRUWDIRUPiKR]�����FP����

kevés zsiradék

Tésztához:
150 ml tej

���J�5DPD�PDUJDULQ

350 g búzaliszt

1 tasak 'U��2HWNHU�,QVWDQW�eOHV]WĘ
50 g cukor

1 teáskanál Dr. Oetker Bourbon 
Vanília paszta

1 darab tojás (M-es)

Töltelékhez:
���J�YDM�YDJ\�5DPD�PDUJDULQ

30 g cukor

1 tasak Dr. Oetker Tortabevonó Ét
Kenéshez:

NE����HYĘNDQiO�WHM

A tejet megmelegítjük, és felolvasztjuk benne a margarint.

Kelt tészta:�$�OLV]WHW�D]�pOHV]WĘYHO�NHYHUĘWiOEDQ�DODSRVDQ�HONHYHUM�N��+R]]iDGMXN�D�
többi hozzávalót és a meleg tej-zsiradék keveréket. Az egészet konyhai robotgéppel 

(dagasztó spirál) röviden a legalacsonyabb, majd a legmagasabb fokozaton kb. 5 

perc alatt sima tésztává dagasztjuk. A tésztát letakarva meleg helyen kelni hagyjuk, 

amíg láthatóan nagyobb nem lesz (kb. 45-50 perc). A csatos tortaformát kivajazzuk. 

$�V�WĘW�HOĘPHOHJtWM�N��

$OVy�pV�IHOVĘ�V�WpV��NE�������&��HOĘPHOHJtWYH�
/pJNHYHUpVHV�V�WpV��NE�������&��HOĘPHOHJtWYH�

Töltelék: A margarint megolvasztjuk. A tésztát enyhén lisztezett munkafelületen 

téglalap alakúra (kb. 50x30 cm) nyújtjuk. A tortabevonóról eltávolítjuk a csomagolást 

pV� QDJ\O\XN~� VDMWUHV]HOĘQ� OHUHV]HOM�N��$� IHOROYDV]WRWW� ]VLUDGpNRW� HFVHWWHO� HJ\HQOH-

tesen elosztjuk a tésztán, majd rászórjuk a cukrot és a tortabevonót. Közben minden 

oldalon 2 cm-es peremet szabadon hagyunk (1. kép). A tésztát a hosszanti oldal-

ról feltekerjük. A hengert a vágással lefelé a tortaformában koszorúvá formázzuk, 

és a végeit jól összenyomkodjuk. A koszorút tejjel megkenjük, és késsel cikk-cakk 

formában bevagdossuk (2. kép). Felcsatoljuk a tortaforma szélét. A tésztát még 

egyszer meleg helyen kelni hagyjuk, amíg láthatóan nagyobb nem lesz (kb. 20 perc). 

$�IRUPiW�UiFVRQ�D�V�WĘ�N|]pSVĘ�UpV]pEH�WROMXN�

6�WpVL�LGĘ��NE��������SHUF

$�IRUPiW�V�WĘUiFVUD�WHVV]�N��$�WRUWDIRUPD�V]pOpW�OHFVDWROMXN��pV�OHYHVV]�N��
$�V�WHPpQ\W�KDJ\MXN�NLKĦOQL�YDJ\�ODQJ\RVDQ�WiODOMXN�

(OĘNpV]tWpV�
Elkészítés:

Csokoládés koszorú

10

 TIPP:
�  A koszorú 

más töltelékkel (pl. 

mogyoró, dió, mák, 

vörösáfonya. stb.) 

LV�HONpV]tWKHWĘ���



12 darab

Hozzávalók:
tepsi mérete (kb. 30x20 cm)

Tésztához:
250 ml tej

���J�5DPD�PDUJDULQ

500 g búzaliszt

1 tasak 'U��2HWNHU�,QVWDQW�pOHV]WĘ
50 g porcukor

1 csipet só

1 tasak Dr. Oetker Vanillincukor
1 darab tojás (M-es) vagy

2 darab tojássárgája (M-es)

Töltelékhez:
500 g alma

1 tasak Dr. Oetker Eredeti Puding 
YDQtOLDt]Ħ
300 ml bodzaszörp

1 csomag Dr. Oetker Finesse Reszelt 
Citromhéj
Ezen kívül:
NE�����J�5DPD�PDUJDULQ

porcukor

Kelt tészta: A tejet megmelegítjük, és felolvasztjuk benne a mar-

JDULQW�� $� OLV]WHW� NHYHUĘWiOED� |QWM�N�� pV� D]� pOHV]WĘYHO� DODSRVDQ�
HONHYHUM�N��+R]]iDGMXN�D�W|EEL�KR]]iYDOyW�pV�D�PHOHJ�WHM�]VLUDGpN�
keveréket. Az egészet konyhai robotgéppel (dagasztó spirál) rövi-

den a legalacsonyabb, majd a legmagasabb fokozaton kb. 5 perc 

alatt sima tésztává dagasztjuk. A tésztát letakarva meleg helyen 

kelni hagyjuk, amíg láthatóan nagyobb nem lesz (kb. 45-50 perc). 

Töltelék: Az almákat meghámozzuk, és kis kockákra vágjuk. A 

SXGLQJSRUW�NE����HYĘNDQiO�ERG]DV]|USSHO�VLPiUD�NHYHUM�N��$�PD-

radék szörpöt a cukorral és a reszelt citromhéjjal felforraljuk, a 

megkevert pudingport beleöntjük, és 1 perc alatt kevergetés köz-

EHQ�PHJIĘ]]�N��PDMG�EHOHWHVV]�N�D]�DOPDNRFNiNDW��$�PDUJDULQW�
felolvasztjuk, és kb. a negyedével a formát vékonyan kivajazzuk. 

$�V�WĘW�HOĘPHOHJtWM�N�
$OVy�pV�IHOVĘ�V�WpV��NE�������&��HOĘPHOHJtWYH�
/pJNHYHUpVHV�V�WpV��NE�������&��HOĘPHOHJtWYH�
A tésztát enyhén lisztezett munkafelületen röviden átgyúrjuk, hen-

JHUUp�IRUPi]]XN��pV����HJ\IRUPD�PpUHWĦ�GDUDEUD�RV]WMXN��0LQGHJ\LN
darabot golyóvá formázzuk, kör alakúra nyújtjuk (Ø kb.12 cm), 

pV� HJ\HQNpQW� NE�� �� HYĘNDQiO� W|OWHOpNHW� WHV]�QN� D� N|]HSpEH��$�
tésztát ráhajtjuk a töltelékre és szorosan összenyomjuk. A buk-

tákat vágással lefelé a formába tesszük, és a maradék folyékony 

zsiradékkal megkenjük. Még egyszer hagyjuk addig kelni, amíg 

OiWKDWyDQ�QDJ\REE�QHP�OHV]��NE�����SHUF���$�IRUPiW�UiFVRQ�D�V�WĘ�
alsó felébe toljuk.

6�WpVL�LGĘ��NE��������SHUF
A forró buktákat porcukorral meghintjük, és melegen tálaljuk.

Elkészítés:

Almás-bodzás bukta

11

 TIPP:
�  A buktát Dr. Oetker 
([SUHVV]�9DQtOLDt]Ħ�
desszertöntettel 
tálaljuk.



Kb. 6 darab

Hozzávalók:
Tepsihez:
V�WĘSDStU

Tésztához:
400 g fehér tönkölybúzaliszt 

1 tasak 'U��2HWNHU�,QVWDQW�pOHV]WĘ
1 gerezd fokhagyma

1 teáskanál só

1 teáskanál cukor

��HYĘNDQiO�ROtYDRODM

250 ml langyos víz

Darált húsos szószhoz:
kb. 150 g zöldpaprika

kb. 450 g húsos paradicsom

1 gerezd fokhagyma

1 hagyma

NE����HYĘNDQiO�ROtYDRODM

250 g darált marhahús

��HYĘNDQiO�SDUDGLFVRPS�Up

1 pohár tejföl 20%-os (125 g)

só

IULVVHQ�ĘU|OW�ERUV

��WHiVNDQiO�ĘU|OW�UyPDL�N|PpQ\

Tészta:�$� OLV]WHW� D]� pOHV]WĘYHO� NHYHUĘWiOEDQ� DODSRVDQ� HONHYHUM�N��$� IRNKDJ\PD�
gerezdet megtisztítjuk, fokhagymanyomón átnyomjuk, és a többi hozzávalóval együtt 

a liszthez adjuk. Az egészet konyhai robotgéppel (dagasztó spirál) röviden a legala-

csonyabb, majd a legmagasabb fokozaton kb. 5 perc alatt sima tésztává dagaszt-

juk. A tésztát letakarva meleg helyen kelni hagyjuk, amíg láthatóan nagyobb nem 

lesz (kb. 45-50 perc). 

Darált húsos szósz:�$�SDSULNiW�pV�D�SDUDGLFVRPRW�PHJPRVVXN��pV�PLQGNHWWĘW�NLV�
darabokra vágjuk. A fokhagymagerezdet és a hagymát megtisztítjuk, majd felkockáz-

]XN��1DJ\�VHUSHQ\ĘEHQ�IHOIRUUyVtWMXN�D]�RODMDW��%HOHWHVV]�N�D�KDJ\PiW�pV�D�SDSULNiW��
PDMG�NE����SHUF�DODWW�N|]HSHV�OiQJRQ��YHJHVUH�SiUROMXN��+R]]iDGMXN�D�GDUiOW�K~VW�pV�
IRO\DPDWRV�NHYHUpV�N|]EHQ�DGGLJ�SLUtWMXN��DPtJ�D�K~V�iW�QHP�V�O��(]XWiQ�KR]]iDGMXN�
D� IRNKDJ\PiW�� SDUDGLFVRPS�UpW�pV�D� IĦV]HUHNHW��PDMG���SHUF�HOWHOWpYHO� D�GDUDEROW�
SDUDGLFVRPRW�LV�pV�ODVV~�WĦ]|Q�DGGLJ�IĘ]]�N��PtJ�D�OHYH�HO�QHP�SiURORJ��)Ę]pV�XWiQ�
belekeverjük a tejfölt. A tésztát enyhén lisztezett munkafelületen átgyúrjuk, majd 6 

HJ\IRUPD�PpUHWĦ�DGDJUD�RV]WMXN��(J\HQNpQW�JRO\yNDW�IRUPi]XQN�EHOĘOH��pV�OHWDNDUYD�
V]REDKĘPpUVpNOHWHQ�PpJ�HJ\V]HU�NHOQL�KDJ\MXN��NE�����SHUF���$�WHSVLW��NE����[���FP��
V�WĘSDStUUDO�EpOHOM�N��$�V�WĘW�HOĘPHOHJtWM�N�
$OVy�pV�IHOVĘ�V�WpV��NE�������&��HOĘPHOHJtWYH�
/pJNHYHUpVHV�V�WpV��NE�������&��HOĘPHOHJtWYH�
A tésztadarabokat egyenként laposra nyomkodjuk, majd lisztezett felületen lepénnyé 

nyújtjuk, és a tepsibe tesszük. A darálthúsos szószt egyenletesen elosztjuk és el-

VLPtWMXN�D���OHSpQ\HQ��PDMG�D�V�WĘ�N|]pSVĘ�UpV]pEH�WROMXN�pV�PHJV�WM�N�
6�WpVL�LGĘ��NE��������SHUF
A lepényt ízlés szerint salátával, petrezselyemmel és friss kecskesajttal megszórjuk, 

és tálaljuk.

Elkészítés:

Lahmacun

12

 TIPP:
� A megsült 

lahmacun 

becsomagolva és 

OHKĦWYH�NpW�QDSLJ�
tárolható. 

)RJ\DV]WiV�HOĘWW�
kb. 5 perccel sütési 

KĘPpUVpNOHWHQ�
átsütjük.  
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Kb. 16 szelet

Hozzávalók:
Tésztához:
2 csomag 'U��2HWNHU�IULVV��V�WpVUH�
kész Leveles tészta
Töltelékhez:
100 g zöld pesztó

����J�IĘWW�VRQND�

125 g camembert kör alakú

Kenéshez:
1 darab felvert tojás (M-es)

Díszítéshez:
szezámmag

$�OHYHOHV�WpV]WiW�D�FVRPDJROiVRQ�OHtUW�PyGRQ��IHOKDV]QiOiV�HOĘWW�
������ SHUFFHO� D� KĦWĘEĘO� NLYHVV]�N� pV� iOOQL� KDJ\MXN�� $� FVRPD-

JROyDQ\DJRW�HOWiYROtWMXN�D�WpV]WiUyO��PDMG�D�V�WĘW�HOĘPHOHJtWM�N��
$�WHSVLW��NE����[���FP��D�V�WĘSDStUUDO�NLEpOHOM�N�

$OVy�pV�IHOVĘ�V�WpV��NE�������&��HOĘPHOHJtWYH�
/pJNHYHUpVHV�V�WpV��NE�������&��HOĘPHOHJtWYH�

A leveles tésztát kisimítjuk és egy tányér segítségével (kb. 25 cm 

iWPpUĘMĦ��N|UIRUPiW�YiJXQN�NL�EHOĘOH��$�WpV]WDN|U�N|]HSpUH�KHO\H]�
zük a camembert sajtot, a pesztóról az olajat leöntjük, majd a sajt 

N|U�O� HJ\HQOHWHVHQ� HORV]ODWMXN� D� SHV]WyW�� $� IĘWW� VRQNiW� DSUyEE�
darabokra vágjuk és a pesztóra szórjuk (1. ábra). A másik leve-

les tészta lapot kitekerjük és ráhelyezzük a töltelékkel megkent 

lapra. A camembert sajt körül a tésztát villával megszurkáljuk, 

PDMG�D�IHOVĘ�WpV]WiW�D]�DOVy�WpV]WD�PHQWpQ�N|UEH�YiJMXN�~J\��KRJ\�
a szélek illeszkedjenek. Végül a tészta széleit villával óvatosan 

összenyomjuk és a sajtig bevágva 16 darab csíkot szelünk, majd 

H]HNHW�PHJWHNHUM�N�����iEUD���$�V�WHPpQ\W�HJ\�V�WĘWHSVLUH�KHO\H]�
zük, felvert tojással megkenjük és szezámmaggal meghintjük. 

$�WHSVLW�D�V�WĘ�N|]pSVĘ�UpV]pEH�WROMXN��

6�WpVL�LGĘ��NE��������SHUF

6�WpV�XWiQ�D�V�WHPpQ\W�D�V�WĘUiFVRQ�KDJ\MXN�NLKĦOQL��PDMG�D�
FDPHPEHUW�HW� IHGĘ� WpV]WDUpWHJHW� IHOYiJMXN� pV� ODQJ\RVDQ� IR�
gyasztjuk. 

Elkészítés:

Elkészítés:

Camembert nappite

13

 TIPP:
�  A maradék tésztát 

pesztóval megkenjük, 

félbehajtjuk és csavart 

rudakat formázunk 

bele. Tojással megken-

jük, majd némi szezám-

maggal megszórva 

készre sütjük.
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Kb. 16 szelet

Hozzávalók:
Tepsihez:
V�WĘSDStU

Töltelékhez:
200 g szalonna- vagy sonkakocka

����J�UHV]HOW�*RXGD�VDMW

Tésztához:
375 g búzaliszt

1 tasak 'U��2HWNHU�([SUHVV]�pOHV]WĘ
½ csapott teáskanál só

200 ml víz

��HYĘNDQiO�pWRODM

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

QpKiQ\�NDULND�PHWpOĘKDJ\PD

$�WHSVLW��NE����[���FP��V�WĘSDStUUDO�EpOHOM�N��$�V�WĘW�HOĘPHOHJtWM�N�

$OVy�pV�IHOVĘ�V�WpV��NE�������&��HOĘPHOHJtWYH�
/pJNHYHUpVHV�V�WpV��NE�������&��HOĘPHOHJtWYH��

Töltelék:�$�VRQNDNRFNiNDW�VHUSHQ\ĘEHQ�PHJSLUtWMXN��PDMG���HYĘNDQiOQ\LW�IpOUHWHV]�QN�
EHOĘOH� 
Tészta:�$�OLV]WHW�D]�pOHV]WĘYHO�NHYHUĘWiOEDQ�DODSRVDQ�HONHYHUM�N��+R]]iDGMXN�D�W|EEL�
hozzávalót, és az egészet konyhai robotgéppel (dagasztó spirál) röviden a legala-

csonyabb, majd a legmagasabb fokozaton kb. 2 perc alatt sima tésztává dagasztjuk. 

A tésztát elfelezzük (két részre osztjuk), majd enyhén lisztezett munkafelületen 

egyenként (kb. 40x20 cm) téglalap alakúra nyújtjuk. A sonkakocka felét a tészta 2/3 

részén elosztjuk (1. kép), az egyik hosszanti oldal 1/3 részét szabadon hagyjuk. A 

sajt felét elosztjuk rajta. A szabadon hagyott oldalt középre behajtjuk (2. kép). Majd 

ezután az alsó harmadot felhajtjuk, és a végeket is ráhajtjuk. A vágással lefelé tep-

sibe tesszük. A másik tésztadarabbal az eljárást megismételjük. Mindkét darabon, 

legjobb tésztakártyával vagy késsel, kb. 8 adagot megjelölünk. Az adagokat ollóval 

NHUHV]WEHQ�EHYDJGRVVXN�����NpS���PDMG�D�V�WĘ�N|]pSVĘ�UpV]pEHQ�PHJV�WM�N�

6�WpVL�LGĘ��NE��������SHUF

7iODOiV�HOĘWW�D�WHMI|OOHO��PHWpOĘKDJ\PiYDO�pV�D�VRQNDNRFNiNNDO�GtV]tWM�N�

(OĘNpV]tWpV�

Elkészítés:

Töltött házi bagett

14

 TIPP:
�  A töltött 

bagett kiválóan 

fagyasztható.  
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Kb. 14-16 darab

Hozzávalók:
Tésztához:
1 csomag 'U��2HWNHU�IULVV��
sütésre kész Leveles tészta
Töltelékhez:
15 g Dr. Oetker Holland Kakaópor
1 tasak Dr. Oetker Vanillincukor
30 g cukor

����WHiVNDQiO�ĘU|OW�IDKpM�

���J�5DPD�PDUJDULQ

Kenéshez:
1 darab felvert tojás (M-es)

Díszítéshez:
30 g porcukor

125 g mascarpone

1 tasak Dr. Oetker Dekor gyöngy 
Rózsaszín
1 darab kezeletlen héjú narancs

$�OHYHOHV�WpV]WiW�D�FVRPDJROiVRQ�OHtUW�PyGRQ��IHOKDV]QiOiV�HOĘWW�
������ SHUFFHO� D� KĦWĘEĘO� NLYHVV]�N� pV� iOOQL� KDJ\MXN�� $� FVRPD-

JROyDQ\DJRW� HOWiYROtWMXN� D� WpV]WiUyO�� PDMG� D� V�WĘW� HOĘPHOHJtWM�N��
$OVy�pV�IHOVĘ�V�WpV��NE�������&��HOĘPHOHJtWYH�
/pJNHYHUpVHV�V�WpV��NE�������&��HOĘPHOHJtWYH��
A leveles tésztát kisimítjuk, keresztben félbevágjuk és az egyik 

lapot a megolvasztott margarinnal megkenjük. A töltelék hozzá-

YDOyLW� HYĘNDQiOODO� |VV]HNHYHUM�N�� D� WpV]WiUD� NDQDOD]]XN�� PDMG�
HJ\HQOHWHVHQ�HORV]WMXN�~J\��KRJ\�D�WpV]WD�DOVy�pV�IHOVĘ�UpV]pQ�HJ\�
fél cm-es csíkot szabadon hagyunk. A maradék margarinnal meg-

locsoljuk, végül ráhelyezzük a másik lapot, s kézzel az egészet 

NLVVp�PHJQ\RPNRGMXN��$�WpV]WiW�IHNYĘ�KHO\]HWEH�IRUJDWMXN�����FP�
es csíkokra vágjuk (1. ábra) és néhány csíkot a két végét össze-

fogva megtekerünk úgy, hogy a végén egy kis lyukat hagyunk. 

A maradék tésztadarabokból középen összefogva és a végüket 

OHIHOp�KDMWYD�Q\XV]LI�OHNHW� IRUPi]XQN� ����iEUD���$� WpV]WiW�D�V�WĘ-

papírral együk a tepsibe (kb. 40x30 cm) helyezzük, majd a felvert 

WRMiVVDO�PHJNHQM�N��$�WHSVLW�D�V�WĘ�N|]pSVĘ�UpV]pEH�WROMXN��pV�D�
süteményt megsütjük.

6�WpVL�LGĘ��NE��������SHUF
6�WpV� XWiQ� D� V�WHPpQ\W� D� V�WĘUiFVRQ� KDJ\MXN� NLKĦOQL�� PDMG�
porcukorral megszórjuk. A mascarponét a porcukorral együtt 

NRQ\KDL� URERWJpSSHO� �KDEYHUĘ�� HONHYHUM�N�� +DE]ViNED� W|OWM�N�
pV�FVLOODJIHMĦ�NLQ\RPyYDO�GtV]W�Q\RPXQN�D� WpV]WDIRQDWRN�DOVy�
felére és a nyuszifülekre orr gyanánt. Végül a narancsot meg-

pucoljuk, a héjából hajszálvékony csíkokat vágunk, és ezekkel, 

valamint a rózsaszín dekor gyöngyökkel díszítjük.

(OĘNpV]tWpV�

Elkészítés:

Kakaós-húsvéti nyuszi

15

 TIPP:
�  A kakaópor helyett 

használhatunk csupán 

fahéjas tölteléket is.  

15 g cukor és 

egy teáskanál fahéj 

keverékével.



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

További izgalmas sütemény receptekért, dekorációs ötletekért látogass el a 

www.sütnijó.hu oldalra. Fedezd fel velünk a házi süteménykészítés örömét, meríts 

|WOHWHNHW�WLSSMHLQNEĘO��5HPHN�OHKHWĘVpJ��KRJ\�PHJRV]G�UHFHSWMHLGHW�PiVRNNDO�LV�

Ellenálhatatlan ínyencségek kicsik és 
nagyok örömére!
1pSV]HUĦ�V�WHPpQ\HNHW�YDUi]VROKDWXQN�D�FVDOiGL�DV]WDOUD�D�Dr. Oetker 
Süti Pudingokkal anélkül, hogy órákig a konyhában kellene szorgos-

kodnunk. A termékcsalád új tagjával mostantól ízletes Kókuszos 
szeletet is készíthet, mely kókuszreszeléket is tartalmaz. 

$� NUpPHV� ¿QRPViJRNNDO� Ki]LDV� t]HNEHQ� pOYH]KHWM�N� NHGYHQF�
süteményeinket, az Oroszkrém tortát vagy a Hatlapos süteményt, 
de gyerekjátékká válik az ínycsiklandó Sajttorta elkészítése is, akár 

sütve, akár hidegen elkészítve szeretjük.

Új!


