
A minőség a legjobb recept.

����V]iP~�UHFHSWJ\ĦMWHPpQ\

Sütésben 
gazdag tavasz



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�YHJ\H�¿J\HOHPEH�VDMiW�V�WĘMH�WXODMGRQViJDLW�
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$�'U��2HWNHU�WHUPpNHNUĘO�EĘYHEE�LQIRUPiFLypUW��
további tippekért és ötletekért tájékozódjon a 
Dr. Oetker honlapján: www.oetker.hu

Sütésben gazdag tavasz
Engedje, hogy receptötleteink sokfélesége inspirál-
ja, és varázsoljon ízletes süteményeket a családi 
asztalra. A tavasz alkalmából ismét összeállítot-
WXQN� gQQHN� HJ\� FViEtWy� J\ĦMWHPpQ\W�� DPL� QHP�
okoz majd csalódást. Válasszon kedvére, legyen 
az egy kiadós majomkenyér a tavaszi piknikhez,

vegán lángos, magyaros töki pompos vagy illa-
tos almás csiga. Ínycsiklandó recept ötleteink-
NHO�D�V�WpV�LVPpW�N�O|QOHJHV�pOPpQ\�OHV]�

Farkas Szilvia
Dr. Oetker Mesterkonyha
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Éleszto kisokos     
Kovászos kalácskoszorú
Marcipános-mazsolás copf  
Almás csiga
Tavaszi roló
Kevert bogyós sütemény
Töki pompos 
Pikáns majomkenyér karalábé-mártogatóssal
Vegán lángos
Mandulás leveles csavart 

 5. oldal
  6. oldal
 7. oldal
 8. oldal
9. oldal

10. oldal
11. oldal

12-13. oldal
14. oldal
15. oldal



A Dr. Oetker Szárított rozskovásszal�KRVV]DGDOPDV��VRN�RGD¿J\HOpVW�
LJpQ\OĘ�PXQND�QpON�O�N|QQ\HQ�YDUi]VROKDW�tQ\FVLNODQGy��KDJ\RPiQ\RV�
t]Ħ�pV�iOODJ~�NRYiV]RV�NHQ\HUHW�YDJ\�V�WHPpQ\W�D]�pWNH]ĘDV]WDOUD�
Csak adjon egy tasak 'U��2HWNHU�,QVWDQW�pOHV]WĘW a recepthez és 
QpKiQ\�yUD�P~OYD�PiU�NpV]�LV�D�NRYiV]RV�¿QRPViJ�

A termékkel kapcsolatos további tippekért illetve recept ötletekért 
látogasson el a www.oetker.hu weboldalra.

Szárított kovásszal egyszerubb!
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Varázsolja egyedivé süteményeit, tortáit, krémjeit. 
Az új Fekete zsírszegény kakaóporral egyedülálló, 
intenzív fekete színt és jellegzetes ízt adhat sütemé-
nyeinek, színezék hozzáadása nélkül.

További tippekért és recept ötletekért látogasson el a 
www.oetker.hu weboldalra.

Fekete zsírszegény 
kakaópor sütéshez



$�OLV]WHW�D]�pOHV]WĘYHO�HONHYHUM�N�pV�HJ\�NHYHUĘHGpQ\EH�V]LWiOMXN�
Hozzáadjuk a többi hozzávalót. Gyümölcsöket, magokat, sajtot vagy 
HKKH]�KDVRQOy�DODSDQ\DJRW�FVDN�NpVĘEE�D�PiU�|VV]HJ\~UW�WpV]WiKR]�
J\~UXQN�KR]]i��KRJ\�HONHU�OM�N�D�WpV]WD�HOV]tQH]ĘGpVpW��$�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 legalább 
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.

Az Instant Éleszto
felhasználása lépésrol-lépésre:

Az Expressz Éleszto
felhasználása lépésrol-lépésre:

$�OLV]WHW�HJ\�NHYHUĘHGpQ\EH�V]LWiMXN��PDMG�D]�pOHV]WĘW�JRQGRVDQ�KR]]i�
keverjük, végül hozzáadjuk a receptben felsorolt valamennyi hozzávalót.  
$�WHMHW�pV�D�]VLUDGpNRW�D]�([SUHVV]�pOHV]WĘ�KDV]QiODWiQiO�QHP�NHOO�
IHOPHOHJtWHQL� A masszát konyhai robotgéppel (dagasztó spirállal)
OHJDOiEE���SHUFLJ�NHYHUYH�VLPD�WpV]WiYi�GDJDV]WMXN��.HOHV]WpVL�LGĘ�
HEEHQ�D�V]DNDV]EDQ�QHP�V]�NVpJHV�
A recept további lépéseit követve a tésztát összegyúrjuk, csak 15 percig 
kelesztjük��PDMG�V�WM�N��$�V�WĘ�KĘPpUVpNOHWpQHN�EHiOOtWiVD��LOOHWYH�D�
V�WpVL�LGĘ�UHFHSW�V]HULQW�YiOWR]y�

1.

2.

3.
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6 darab

Hozzávalók:
Tepsihez:
V�WĘSDStU

Tésztához:
����J�WHOMHV�NLĘUOpVĦ�W|QN|O\E~]DOLV]W

180 g búzaliszt

150 ml tej

100 g Rama margarin

100 g cukor

2 darab tojás (M-es)

1 tasak 'U��2HWNHU�,QVWDQW�eOHV]WĘ
1 tasak Dr. Oetker Szárított 

rozskovász
1 tasak Dr. Oetker Vanillincukor

1 tasak Dr. Oetker Finesse Reszelt 
FLWURPKpM

1 csipet só

��FVLSHW�ĘU|OW�V]HUHFVHQGLy

60 g mazsola

��HYĘNDQiO�'U��2HWNHU�5XP�DURPD
Kenéshez:

1 felvert tojás (M-es)

Díszítéshez:
40 g szeletelt mandula Kovászos kalácskoszorú

6

A mazsolát a rum aromába áztatjuk és legalább fél órát állni hagyjuk. A tejet meg-
melegítjük, és megolvasztjuk benne a margarint.
Tészta:�$�NpWIpOH�OLV]WHW�D�VyYDO��D]�pOHV]WĘYHO��D�NRYiVV]DO��D�FXNRUUDO��D�YDQLOOLQFX-
NRUUDO��FLWURPKpMMDO�pV�D�V]HUHFVHQGLyYDO�HJ\�NHYHUĘWiOEDQ�DODSRVDQ�|VV]HNHYHUM�N��
Hozzáadjuk a tojásokat, a tej-zsiradék keveréket és a mazsolát. Az egészet kony-
hai robotgéppel (dagasztó spirál) kb. 5 perc alatt sima tésztává dolgozzuk. Enyhén 
megszórjuk liszttel, lefedjük egy tiszta konyharuhával és meleg helyen addig keleszt-
jük, míg láthatóan nagyobb nem lesz (kb. 45-50 perc). Közben a tepsit (kb. 35x40 cm) 
V�WĘSDStUUDO�EpOHOM�N��pV�D�V�WĘW�HOĘPHOHJtWM�N�

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

A kovászos tésztát enyhén lisztezett munkafelületen átgyúrjuk, és 12 részre osztjuk. 
A 12 tésztából egyenként kb. 40 cm egyforma hosszúságú rudakat sodrunk 
(1. kép), majd egy-egy rudat  összecsavarva kis koszorút készítünk (2. kép) és 
D�WpV]WDYpJHNHW�|VV]HLOOHV]WM�N��$]�tJ\�NDSRWW���GE�NRV]RU~W�D�V�WĘSDStUUDO�EpOHOW�
tepsire helyezzük, konyharuhával lefedjük és további kb. 15-20 percig kelesztjük.
$�NRV]RU~NDW�D�IHOYHUW�WRMiVVDO�PHJNHQM�N��PDQGXOiYDO�PHJV]yUMXN��PDMG�D�V�WĘ�
N|]pSVĘ�UpV]pEH�WROMXN�pV�DUDQ\EDUQiUD�V�WM�N�

6�WpVL�LGĘ��NE��������SHUF

$�NDOiFV�NRV]RU~NDW�HJ\�V�WĘUiFVUD�KHO\H]]�N��pV�KDJ\MXN�NLKĦOQL��$PLNRU�WHOMHVHQ�NL-
KĦOW�WHWV]pV�V]HULQW�SRUFXNRUUDO�PHJV]yUMXN�

(OĘNpV]tWpV�

Elkészítés:

 TIPP:
�  A mandula helyett 
a tetejét megszórhatjuk 
sütésálló dekor-
cukorral is.
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Kb. 12 darab

Hozzávalók:
Tepsihez:
V�WĘSDStU

Tésztához:
150 ml tej

50 g Rama margarin

350 g tönkölybúzaliszt

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

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

Töltelékhez:
1 csomag Dr. Oetker Lübecki 
0DUFLSiQPDVV]D 

75 g cukor

2 darab tojásfehérje (M-es)

100 g durvára aprított vagy szeletelt 

mandula

80 g mazsola

2 teáskanál 'U��2HWNHU�5XP�DURPD
Kenéshez:
NE����HYĘNDQiO�WHM

A kimért mazsolát a rum aromába áztatjuk. A tejet felmelegítjük, és 
felolvasztjuk benne a margarint. Ha szeletelt mandulát használunk, 
akkor kézzel kisebb darabokra törjük és félretesszük. 
Tészta:�$� OLV]WHW� NHYHUĘWiOEDQ� DODSRVDQ� HONHYHUM�N� D]� pOHV]WĘYHO��
Hozzáadjuk a többi hozzávalót és a tej-zsiradék keveréket. Az 
egészet konyhai robotgéppel (dagasztó spirál) röviden a legalacso-
nyabb, majd a legmagasabb fokozaton kb. 5 perc alatt sima tész-
tává dagasztjuk. A tésztát letakarva meleg helyen kelni hagyjuk, 
míg láthatóan nagyobb nem lesz (kb. 45-50 perc). A tepsit (kb. 
��[���FP��V�WĘSDStUUDO�NLEpOHOM�N��pV�D�V�WĘW�HOĘPHOHJtWM�N�
$OVy�pV�IHOVĘ�V�WpV��NE�������&��HOĘPHOHJtWYH�
/pJNHYHUpVHV�V�WpV��NE�������&��HOĘPHOHJtWYH�
Töltelék: A marcipánmasszát apró darabokra csipkedjük, magas-
IDO~� NHYHUĘWiOED� WHVV]�N�� KR]]iDGMXN� D� FXNURW� pV� D� WRMiVIHKpUMpW�
pV�NRQ\KDL�URERWJpSSHO��KDEYHUĘ��VLPD�PDVV]iYi�NHYHUM�N��$�PHJ�
kelt tésztát enyhén lisztezett munkafelületen téglalap (kb. 40x30 cm)
alakúra nyújtjuk. Elkenjük rajta a marcipánmasszát úgy, hogy a
hosszanti oldalakon kb. 1 cm-t szabadon hagyunk. Rászórjuk a man-
dulát, és elosztjuk rajta a rumos mazsolát. A tésztát a hosszanti 
oldalától kezdve feltekerjük. A hengert a hajtással lefelé a tepsibe
fektetjük, és a végeit összenyomkodjuk. Ollóval egymástól kb. 3-4 cm
távolságra ferdén annyira belevágunk a hengerbe (1. kép), hogy majd-
nem át is vágjuk. A keletkezett szeleteket felváltva a jobb, majd bal 
oldalra kihajtjuk (2. kép). A tésztát tejjel megkenjük, és további 20 
SHUFLJ�PHOHJ�KHO\HQ�NHOHV]WM�N��$�WHSVLW�D�V�WĘ�DOVy�UpV]pEH�WROMXN�
és a süteményt aranybarnára sütjük.
6�WpVL�LGĘ��NE��������SHUF
$� FRSIRW� V�WĘSDStUUDO� HJ\�WW� UiFVUD� K~]]XN�� KDJ\MXN� NLKĦOQL� YDJ\�
langyosan tálaljuk.

(OĘNpV]tWpV�

Elkészítés:

Marcipános-mazsolás copf

 TIPPEK:
� A copf jól 
fagyasztható.
� A mazsolát helyette-
síthetjük 100 g puha, 
aszalt áfonyával vagy 
kockázott puha aszalt 
sárgabarackkal.



18-20 darab

Hozzávalók:
Tepsihez:
V�WĘSDStU

Tésztához:
150 ml tej

75 g Rama margarin

400 g búzaliszt

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

2 darab tojás (M-es)

1 csipet só

1 teáskanál Dr. Oetker Bourbon 
vanília paszta

Töltelékhez:
���J�ĘU|OW�PDQGXOD

500 g alma

��HYĘNDQiO�ViUJDEDUDFN�OHNYiU

Ezenkívül:
25 g vaj

NE����HYĘNDQiO�SRUFXNRU

Tészta:�$�WHMHW�IHOPHOHJtWM�N��pV�PHJROYDV]WMXN�EHQQH�D�PDUJDULQW��$�OLV]WHW�NHYHUĘWiO-
ED�|QWM�N��pV�D]�pOHV]WĘYHO�DODSRVDQ�HONHYHUM�N��+R]]iDGMXN�D�W|EEL�KR]]iYDOyW��pV�
konyhai robotgéppel (dagasztó spirál) röviden a legalacsonyabb, majd a legma-
gasabb fokozaton kb. 5 perc alatt sima tésztává dolgozzuk. A tésztát letakarva meleg 
helyen kelni hagyjuk, míg láthatóan nagyobb nem lesz (kb. 45-50 perc). Közben a 
WHSVLW��NE����[���FP��V�WĘSDStUUDO�EpOHOM�N��pV�D�V�WĘW�HOĘPHOHJtWM�N��

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

Töltelék:�$�PDQGXOiW� WHÀRQ�VHUSHQ\ĘEHQ�]VLUDGpN�QpON�O� DUDQ\EDUQiUD�SLUtWMXN��pV�
WiQ\pURQ� KDJ\MXN� NLKĦOQL��$]� DOPiW�PHJKiPR]]XN�� NLV� NRFNiNUD� YiJMXN� pV� |VV]H-
NHYHUM�N�D�PDQGXOiYDO��$� OHNYiUW�HJ\�HGpQ\EHQ�IHOPHOHJtWM�N��KRJ\�NHQKHWĘ�iOODJD�
legyen. A tésztát egy kis liszttel megszórjuk, tésztakártya segítségével kivesszük a 
tálból, enyhén lisztezett munkafelületen még egyszer röviden átgyúrjuk. A tésztát
téglalap alakúra (kb. 50x40 cm) nyújtjuk, és a lekvárral megkenjük. Elosztjuk rajta 
az almadarabokat úgy, hogy a hosszanti oldalakon kb. 2 cm-t szabadon hagyunk. 
A tésztát a hosszanti oldaláról feltekerjük, és kb. 2-3 cm vastag szeletekre vágjuk. 
A szeleteket a tepsibe tesszük, és még egyszer meleg helyen kelni hagyjuk, kb. 20 
SHUFLJ��PDMG�D�WHSVLW�D�V�WĘ�N|]pSVĘ�UpV]pEH�WROMXN��pV�D�FVLJiNDW�PHJV�WM�N�

6�WpVL�LGĘ��NE��������SHUF

A vajat megolvasztjuk, és a csigákat sütés után azonnal megkenjük vele, majd cu-
NRUUDO�PHJV]yUMXN��$�V�WHPpQ\W�V�WĘSDStUUDO�HJ\�WW�NLYHVV]�N�D�WHSVLEĘO��pV�UiFVRQ�
KDJ\MXN�NLKĦOQL�

Elkészítés:

Almás csiga

8

 TIPPEK:
� A csigák frissen 
D�OHJ¿QRPDEEDN�
� A sütemény jól 
fagyasztható.
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9

 TIPP:
� A tölteléket 
tetszés szerint 
variálhatjuk. 
Tölthetjük akár 
HJ\V]HUĦ�NXNRULFD�
salátával vagy 
sonkasalátával is 
a rolókat.

10 darab

Hozzávalók:
���GDUDE�QDJ\�KDEUROy�V�WĘIRUPD�

(kb. 12-14 cm-es)

Tepsihez:
V�WĘSDStU

Tésztához:
1 csomag Dr. Oetker friss, 
sütésre kész Leveles tészta
Töltelékhez:
150 g fagyasztott zöldborsó

2 szál sárgarépa

2 darab közepes fej burgonya

3 darab közepes csemegeuborka (ecetes)

1 közepes alma

Mártáshoz:
350 ml tejföl 20 %-os

����HYĘNDQiO�PDMRQp]

1,5 teáskanál mustár

1 kávéskanál só

fél teáskanál cukor

1 teáskanál citromlé

t]OpV�V]HULQWL�ĘU|OW�ERUV

Kenéshez:
1 darab felvert tojás (M-es)

$�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��D�WHSVLW��NE����[���FP��D�V�WĘ-
SDStUUDO�NLEpOHOM�N��PDMG�D�V�WĘW�HOĘPHOHJtWM�N�

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

A leveles tésztát kitekerjük, majd éles késsel a rövidebb oldal
mentén összesen kb. 10 darab, egyenként kb. 1,5 cm széles 
FVtNRNDW�YiJXQN�����NpS���$�V�WĘIRUPiNUD�D�KHJ\HVHEE�YpJpQpO�
fogva, kis ráfedéssel rátekerjük a tésztacsíkokat (2. kép). A 
csücsök részt úgy alakítsuk ki, hogy ne legyen lyuk, különben ki-
folyik a töltelék. Amikor az összes tésztát feltekertük a formákat 
D]�HOĘNpV]tWHWW� WHSVLEH�IHNWHWM�N��$�WpV]WD�UROyNDW�PLQGHQ�ROGDOUyO�
PHJNHQM�N�IHOYHUW�WRMiVVDO��$�WHSVLW�D�V�WĘ�N|]pSVĘ�UpV]pEH�WROMXN��
és a „répákat” aranybarnára sütjük. 

6�WpVL�LGĘ��NE��������SHUF

$�PHJV�OW�WpV]WiW�KDJ\MXN�NLKĦOQL��DGGLJ�HONpV]tWM�N�D�W|OWHOpNHW�

A répát és a burgonyát megpucoljuk, majd apró kockákra vágjuk. 
$]�|VV]HYiJRWW�]|OGVpJHNHW�D�]|OGERUVyYDO�HJ\�WW�HJ\�IĘ]ĘHGpQ\EH
tesszük, kicsit megsózzuk és annyi vizet engedünk rá, hogy ellepje. 
3XKiUD�IĘ]]�N��OHV]ĦUM�N��PDMG�KĦOQL�KDJ\MXN��$�NLKĦOW�]|OGVpJHNKH]�
hozzákeverjük az apróra vágott almát és a csemegeuborkát. 
$�PiUWiV� KR]]iYDOyLW� HJ\� Np]L� KDEYHUĘYHO� DODSRVDQ� HONHYHUM�N��
PDMG�D�NLKĦOW�]|OGVpJHNUH�|QWM�N�pV�|VV]HNHYHUM�N��
A „répákat” egy kis kanál segítségével egyesével megtöltjük, majd 
mindegyiket egy-két szál petrezselyemzölddel vagy kaporral 
díszítjük. A megmaradt tölteléket a „répák” mellé tálaljuk.

(OĘNpV]tWpV�

Elkészítés:

Töltelék:

Tavaszi roló



Kb. 30 szelet

Hozzávalók:
Tepsihez:
V�WĘSDStU

Tésztához:
375 g búzaliszt

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

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

125 ml langyos tej

50 g lágy Rama margarin

1 csipet só

Tetejére:
150-200 g áfonya

125 g piros ribizli

100 g vaj

75 g cukor

1 tasak Dr. Oetker Vanillincukor
80-100 g szeletelt mandula

$�WHSVLW��NE����[���FP��V�WĘSDStUUDO�NLEpOHOM�N��PDMG�D�V�WĘW�HOĘPHOHJtWM�N�

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

Tészta:�$�OLV]WHW�NHYHUĘWiOEDQ�DODSRVDQ�HONHYHUM�N�D]�pOHV]WĘYHO��+R]]iDGMXN�D�W|EEL�
hozzávalót, és konyhai robotgéppel (dagasztó spirál) kb. 2 perc alatt sima tésztává 
dolgozzuk. A tésztát enyhén lisztezett munkafelületen még egyszer röviden átgyúr-
juk, hengerré formázzuk, és kb. 30x35 cm nagyságú téglalappá kinyújtjuk. A kinyújtott 
tésztát a sodrófa segítségével a tepsibe helyezzük, és kb. 15 percig kelni hagyjuk.
Tetejére:�,GĘN|]EHQ�D]�iIRQ\iW�pV�D�ULEL]OLW�PHJPRVVXN��pV�D�ULEL]OLV]HPHNHW�OHK~]-
zuk a száráról. A vajat kis darabokban egyenletesen elosztjuk a tésztán. Összeke-
verjük a cukrot és a vanillincukrot, és a tésztára szórjuk. A bogyókat elosztjuk rajta, 
pV�D�WHWHMpUH�D�V]HOHWHOW�PDQGXOiW�LV�UiV]yUMXN��$�WHSVLW�D�V�WĘ�N|]pSVĘ�UpV]pEH�WROMXN��
és a süteményt megsütjük.

6�WpVL�LGĘ��NE��������SHUF

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

(OĘNpV]tWpV�

Elkészítés:

Kevert bogyós sütemény
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 TIPP:
� A süteményt 
elkészíthetjük 
250 g friss málnával
vagy 250 g lecsepeg-
tetett fagyasztott 
gyümölccsel is.  



Kb. 6-8 szelet

Hozzávalók:
Tepsihez:
V�WĘSDStU

Tésztához:
150 g burgonya 

500 g búzaliszt 

1 tasak Dr. Oetker Szárított 
rozskovász 
1 tasak 'U��2HWNHU�,QVWDQW�pOHV]WĘ 

��HYĘNDQiO�Vy�

1 teáskanál cukor 

200 ml langyos tej 

Feltéthez:
350 ml tejföl (20%-os)

2 gerezd fokhagyma 

150 g kockázott bacon 

2 kisebb fej lila hagyma 

Vy��ĘU|OW�IHNHWH�ERUV�

150 g trappista sajt

$�EXUJRQ\iW�PHJPRVVXN��PHJKiPR]]XN��IHONRFNi]]XN��%Ę�Yt]EHQ�
SXKiUD�IĘ]]�N��/HV]ĦUM�N��pV�D�IĘ]ĘOpEĘO�IpOUHWHV]�QN�����PO�W��
$�EXUJRQ\iW�NUXPSOLQ\RPyYDO�PpJ�PHOHJHQ�iWW|UM�N��PDMG�KĦOQL�
KDJ\MXN��$�WHSVLW��NE����[���FP��V�WĘSDStUUDO�NLEpOHOM�N�
Tészta: Egy tálban összekeverjük a lisztet, a szárított rozskovászt, 
D]�LQVWDQW�pOHV]WĘW��D�VyW�pV�D�FXNURW��+R]]iDGMXN�D]�iWW|UW�EXUJR-
Q\iW��D�IHOPHOHJtWHWW�IĘ]ĘYL]HW�pV�D�PHOHJ�WHMHW��PDMG�NRQ\KDL�UR-
botgéppel (dagasztó spirál) legalább 3 percig dagasztjuk. A tésztát 
letakarva meleg helyen kelni hagyjuk, míg láthatóan nagyobb nem 
lesz (kb. 45-50 perc). A megkelt tésztát lisztezett felületen kézzel 
átgyúrjuk, majd kb. 2-2,5 cm vastag, kb. 30x35 cm-es téglalappá
Q\~MWMXN��6RGUyID�VHJtWVpJpYHO�D�WHSVLEH�KHO\H]]�N��$�V�WĘW�HOĘ�
melegítjük.

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

Feltét:�$�WHMI|OEHQ�HONHYHUM�N�D�PHJSXFROW��¿QRPUD�UHV]HOW�IRNKDJ\�
mát, ízlés szerint sózzuk, borsozzuk. A lila hagymát megpucoljuk, 
felkarikázzuk. A sajtot lereszeljük. 
A tésztát vastagon megkenjük az ízesített tejföllel, majd eloszlatjuk 
rajta a baconkockákat és a hagymakarikákat, végül megszórjuk 
D� OHUHV]HOW� VDMWWDO��$� W|NL� SRPSRVW� D� V�WĘ� DOVy� KDUPDGiEDQ� OpYĘ�
rácsra helyezzük és megsütjük.

6�WpVL�LGĘ��NE��������SHUF

$�WHSVLYHO�HJ\�WW�UiFVUD�WpYH�KDJ\MXN�WHOMHVHQ�NLKĦOQL�

(OĘNpV]tWpV�

Elkészítés:

Töki pompos
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 TIPP:
� Bacon helyett 
kolbászkarikákkal is 
elkészíthetjük. 



Kb. 15 adag

Hozzávalók:
&VDWRV�WRUWDIRUPiKR]�

�����FP�NXJOyIEHWpWWHO��
kevés zsiradék

Tésztához:
600 g búzaliszt

1 tasak 'U��2HWNHU�,QVWDQW�pOHV]WĘ
1 csapott teáskanál cukor

2 csapott teáskanál só

1 pohár 20%-os tejföl (kb. 150 g)

300 ml tej

50 g Rama margarin

Töltelékhez:
125 g alpesi sajt

100 g juhsajt

125 g mozzarella sajt

+HPSHUJHWpVKH]�
kb. 100 g Rama margarin

���J�IHQ\ĘPDJ

��FVRPDJ�V]iUtWRWW�PHWpOĘKDJ\PD

175 g alpesi sajt

tört fekete bors

Mártogatóshoz:
kb. 360 g zsenge karalábé

100 g juhsajt

1 pohár 20%-os tejföl (kb. 150 g)

só

IULVVHQ�ĘU|OW�ERUV

��HYĘNDQiO�IRO\pNRQ\�Pp]

kevés citromlé

Pikáns majomkenyér 
karalábé-mártogatóssal
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 TIPPEK:
� A majomkenyér jól 
fagyasztható.
��)HQ\ĘPDJ�KHO\HWW�
használhatunk 
napraforgó-, vagy 
tökmagot.  

A tésztához a tejet felmelegítjük, és megolvasztjuk benne a 
PDUJDULQW��$�V�WĘIRUPiW�YpNRQ\DQ�NLNHQM�N�PDUJDULQQDO�
Tészta:�$�OLV]WHW�NHYHUĘWiOEDQ�DODSRVDQ�HONHYHUM�N�D]�pOHV]-
WĘYHO��+R]]iDGMXN�D�W|EEL�KR]]iYDOyW�pV�D�ODQJ\RV�WHM�]VLUDGpN�
keveréket, majd 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, míg láthatóan nagyobb nem lesz (kb. 
45-50 perc). 
Töltelék: $]�DOSHVL�VDMWRW�NE�����HJ\IRUPD�PpUHWĦ�NRFNiUD�
YiJMXN��$� MXKVDMWRW� NE�� �� HJ\IRUPD�PpUHWĦ� NRFNiUD� YiJMXN��
A mozzarellából 7 kockát vágunk a többi sajtdarab méreté-
ben. A maradék mozzarellát lereszeljük és a mártogatóshoz 
félretesszük.
+HPSHUJHWpV� $�PDUJDULQW�IHOROYDV]WMXN��$�IHQ\ĘPDJRW�WHÀRQ�
VHUSHQ\ĘEHQ�]VLUDGpN�QpON�O�DUDQ\EDUQiUD�SLUtWMXN��pV�WiQ\pURQ�
KDJ\MXN�NLKĦOQL��$�PDJRNDW�GXUYiUD�DSUtWMXN��$]�DOSHVL�VDMWRW�NLV�
O\XN~�UHV]HOĘQ�OHUHV]HOM�N��$]�|VV]HV�KR]]iYDOyW�HJ\HQNpQW�NLV�
tálkákba tesszük. A tésztát enyhén meglisztezzük, a munka-
felületen még egyszer átgyúrjuk. A tésztát hengerré formáz-
]XN��pV�NE�����HJ\IRUPD�PpUHWĦ�DGDJUD�RV]WMXN��(]HNHW�ODSRV-
ra nyomkodjuk, és mindegyikre ráteszünk 1-1 sajtkockát. A 
tészta széleit ráhajtjuk, és összenyomjuk. A tésztagolyókat 
HOĘV]|U�PHJKHPSHUJHWM�N� D�PDUJDULQEDQ��PDMG� HJ\� WHWV]pV�
szerinti másik hozzávalóban. Felváltva betesszük a formába. 
Az esetlegesen megmaradt margarinnal megkenjük. A tésztát 
letakarva meleg helyen kb. 15-20 percet kelni hagyjuk, köz-
EHQ�D�V�WĘW�HOĘPHOHJtWM�N�

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

$� IRUPiW� HJ\� tY� V�WĘSDStURQ� �PHUW� HVHWOHJ� QpPL� ]VLUDGpN�
IRO\KDW�NL�D�IRUPiEyO��UiFVRQ�D�V�WĘ�DOVy�UpV]pEH�WROMXN��pV�
a majomkenyeret megsütjük. 

6�WpVL�LGĘ��NE��������SHUF

Mártogatós: $�NDUDOiEpW�PHJKiPR]]XN��pV�¿QRPUD�UHV]HO-
M�N��MyO�NLQ\RPNRGMXN�YDJ\�V]ĦUĘQ�MyO�OHFV|S|JWHWM�N��$�MXKVDM�
tot egy tálban villával szétnyomkodjuk, majd belekeverjük a 
tejfölt és a reszelt mozzarellát. Az esetleg megmaradt alpesi 
VDMWRW�pV�D�V]iUtWRWW�PHWpOĘKDJ\PiW�V]LQWpQ�EHOHNHYHUM�N��$�
reszelt karalábét nagyon óvatosan beleforgatjuk. Az egészet 
sóval, borssal, mézzel és citromlével ízesítjük. A mártogatóst 
kis tálkába öntjük, és megszórjuk az esetleg megmaradt 
IHQ\ĘPDJJDO�

$�NHQ\HUHW�D�IRUPiEDQ�NE�����SHUFLJ�UiFVRQ�KDJ\MXN�NLKĦOQL��
PDMG�NLERUtWMXN�D�IRUPiEyO��/HJMREE��KD�PpJ�ODQJ\RVDQ�WiODO-
juk a mártogatóssal.

(OĘNpV]tWpV�

Elkészítés:
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21

10 darab

Hozzávalók:
Tésztához:

250 ml langyos víz

350 g búzaliszt

1 tasak 'U��2HWNHU�,QVWDQW�pOHV]WĘ
1 csapott teáskanál só

1 csapott teáskanál cukor

��HYĘNDQiO�QDSUDIRUJyRODM

Ezenkívül:
étolaj

Mártogatóshoz:
2 pohár 'U��2HWNHU�&UHPH�9HJD

1 gerezd fokhagyma

NHYpV�PHWpOĘKDJ\PD

IULVVHQ�ĘU|OW�ERUV

kevés cukor

só

Tetejére:
kb. 200 g reszelt vegán sajt

150-200 g paradicsom

Tészta:�$�OLV]WHW�D]�pOHV]WĘYHO�NHYHUĘWiOEDQ�DODSRVDQ�HONHYHUM�N��+R]]iDGMXN�D�W|EEL�
hozzávalót és a langyos vizet, majd konyhai robotgéppel (dagasztó spirál) röviden 
a legalacsonyabb, majd a legmagasabb fokozaton kb. 5 perc alatt sima tésztává 
dolgozzuk. A tésztát letakarva meleg helyen addig kelesztjük, míg láthatóan nagyobb 
nem lesz (kb. 45-50 perc).
A tésztát enyhén lisztezett munkafelületen még egyszer röviden átgyúrjuk, és kb. 
���HJ\HQOĘ�PpUHWĦ�DGDJUD�RV]WMXN��$�WpV]WiW�JRO\yNNi�IRUPi]]XN��NLODStWMXN��pV�NLFVLW�
széthúzzuk úgy, hogy a széle magasabb legyen, és kb. 12 cm-es lepények kelet-
NH]]HQHN� ���� NpS��0pJ�HJ\V]HU� OHWDNDUYD� NHOHV]WM�N�� NE�� ������ SHUFLJ�� ,GĘN|]EHQ�
D]�RODMDW�HGpQ\EHQ�YDJ\�IULWĘ]EHQ�NE�������&�UD�IRUUyVtWMXN�DQQ\LUD��KRJ\�D]�RODMED�
belemártott fakanál nyele körül buborékok keletkezzenek. A lepényeket a forró olajba 
WHVV]�N�����NpS���0LQGNpW�ROGDOiW�N|]HSHV�KĘIRNRQ�NE����SHUF�DODWW�DUDQ\EDUQiUD�V�W-
M�N��6]ĦUĘNDQiOODO�NLYHVV]�N��pV�NRQ\KDL�SDStUW|UOĘQ�MyO�OHFV|S|JWHWM�N�
Mártogatós:�$�PHWpOĘKDJ\PiW�PHJPRVVXN��pV�NLV�NDULNiNUD�YiJMXN��$�IRNKDJ\PiW�
PHJWLV]WtWMXN��pV�¿QRPUD�YiJMXN�YDJ\�IRNKDJ\PDQ\RPyQ�iWQ\RPMXN��$�&UHPH�9HJD�W�
HJ\� WiOED� WHVV]�N�� D� IRNKDJ\PiYDO� pV�D�PHWpOĘKDJ\PiYDO��PDMG� VyYDO� pV�ERUVVDO�
ízesítjük. A mártogatóst elosztjuk a lángosokon. 
Tetejére:�6DMWWDO�pV�PHWpOĘKDJ\PiYDO�PHJV]yUMXN��$�SDUDGLFVRPRW�PHJPRVVXN��
felszeleteljük, és rátesszük. A lángost legjobb, ha langyosan tálaljuk.

Elkészítés:

Vegán lángos

14

 TIPP:
�  A lángos nagyon 
ízletes reszelt 
Cheddar vagy 
Gouda sajttal is.
  



12 darab

Hozzávalók:
Tepsihez:
V�WĘSDStU

Tésztához:
1 csomag Dr. Oetker friss, 
sütésre kész Leveles tészta
Töltelékhez:
1 darab tojás (M-es)

50 g szeletelt mandula

60 g jégcukor

Díszítéshez:
porcukor

$�OHYHOHV�WpV]WiW�D�FVRPDJROiVRQ�OHtUW�PyGRQ��IHOKDV]QiOiV�HOĘWW�
������SHUFFHO�D�KĦWĘEĘO�NLYHVV]�N�pV�iOOQL�KDJ\MXN��$�PDQGXOD�
szeleteket kézzel kissé összemorzsoljuk, apróbb darabokra törjük. 
A csomagolóanyagot eltávolítjuk a tésztáról. A tepsit (kb. 35x40 cm)
V�WĘSDStUUDO�EpOHOM�N�pV�D�V�WĘW�HOĘPHOHJtWM�N�

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

A leveles tésztát kitekerjük és félbevágjuk. A tojást felverjük, majd a 
tésztalapokat megkenjük. Az egyik tésztalapot az apró darabokra 
tört mandulaszelettel és a jégcukor kb. 2/3-val meghintjük, végül 
a másik tésztarészt ráhelyezzük, jól megnyomkodjuk, a széleket 
összenyomjuk. Az összeillesztett tészta tetejét megkenjük tojás-
sal, a maradék mandulát és a jégcukrot rászórjuk. Éles késsel a 
rövidebb oldal mentén összesen kb. 12 darab, egyenként kb. 2 cm 
széles darabokat vágunk. Az így keletkezett csíkokat megcsavarjuk
pV�D�V�WĘSDStUUDO�EpOHOW�V�WĘWHSVLEH�IHNWHWM�N��$�WHSVLW�D�V�WĘ�N|]pSVĘ
UpV]pEH�WROMXN��PLN|]EHQ�D�V�WpVL�KĘPpUVpNOHWHW������&�UD�FV|NNHQW�
jük, végül a süteményt aranybarnára sütjük.

6�WpVL�LGĘ��NE��������SHUF

$]�HONpV]�OW�¿QRPViJRNDW�V�WĘUiFVRQ�KDJ\MXN�NLKĦOQL��PDMG�WiODOiV�
HOĘWW�SRUFXNRUUDO�GtV]tWM�N��

(OĘNpV]tWpV�

Elkészítés:

Mandulás 
leveles csavart
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 TIPP:
�  Jól záródó dobozban 
eltéve a sütemények 
NE����QDSLJ�PHJĘU]LN�
frissességüket, vagy 
akár fagyaszthatók is. 



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

Válasszon a kedvenc klasszikusai közül, vagy próbálja ki a termék-
család legújabb tagját a Zabpelyhes Cookies sütemény alapport,
melyhez csupán méz és margarin hozzáadása szükséges. 
Gazdagíthatja ízlése szerint kókuszreszelékkel, csokival, szárított 
gyümölcsökkel vagy magvakkal.
Visszatért a termékcsalád régi nagy kedvence a Vakondtúrás Torta, 
PHO\�N�O|QOHJHV�N�OVĘYHO�pV�tQ\FVLNODQGy��EDQiQRV�KDEUpWHJJHO�
varázsolja el érzékeinket.

A Dr. Oetker a család intézményének 
elkötelezett  híveként hosszú évek óta
nyújt segítséget az SOS Gyermekfalvak-
EDQ�pOĘ�J\HUHNHNQHN��$]�HJ\�WWPĦN|GpV�
sel a „család intézménye” iránti elkötele-
zettségünket kívánjuk kifejezni, így támo-
gatásunk a Dr. Oetker termékek értéke-
sítéséhez nem kapcsolódik.
Az SOS Gyermekfalvak biztonságos 
PĦN|GpVH�FVDN�MyOHONĦ�WiPRJDWyN�UHQG�
V]HUHV�VHJtWVpJpYHO�NpS]HOKHWĘ�HO��
Kérjük, ha Ön céljaikkal egyetért és 
módjában áll segíteni a gyermekeken, 
az SOS családokon, tájékozódjon a tá-
PRJDWiV�UpV]OHWHLUĘO�D]�626�*\HUPHN-
falvak honlapján: www.sos.hu

A minőség a legjobb recept.

Támogatjuk a családot!

KÖZKÍVÁNATRA!
Megújult külsovel csábít a Dr. Oetker 
süteménypor termékcsalád!


