
MOST VAN IDŐ A KÖZÖS FŐZÉSRE!

SZUPER ÖTLETEK 
REGGELIRE

#otthonmaradok

Vajas kenyér, felvágott, némi sajt, esetleg bolti májkrém – a legtöbben ezeket esszük reggelire, pedig nem árt néha 
egy kicsit ennek is megadni a módját. Sokkal fi nomabb és egészségesebb csirkesonkát, májkrémet, pástétomot vagy éppen 

túrókrémet készíthetünk házilag, ha rászánunk egy kis időt. Bevált recepteket is mutatunk hozzá!
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HOZZÁVALÓK:
50 dkg csirkemellfi lé 
só, frissen őrölt bors
szárított fűszer ízlés szerint (majoránna, kakukkfű, oregánó, porított fokhagyma, 

chili, pirospaprika, római kömény)

1 A csirkemelleket vágjuk fel 3-3 szeletre, húsklopfolóval lapítsuk ki. Sózzuk, borsoz-
zuk, ízlés szerint fűszerezzük, egy éjszakát hagyjuk állni a fűszerben.
2 Másnap folpackkal együtt formázzunk belőle szoros hengert, a végeit kössük el. 
A folpackot légmentesen zárjuk le mindenhol.
3 Csomagoljuk 2 réteg alufóliába, majd tegyük fazékba, öntsünk rá annyi vizet, 
amennyi ellepi, és takarékon, gyöngyözve (nem is kell forrnia) főzzük 1 órát. Hagyjuk 
kihűlni a vízben, majd csomagoljuk ki. Tegyük szeletelés előtt hűtőszekrénybe (és 
tároljuk is ott), hogy szép vékonyan tudjuk vágni.
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Házi csirkesonka
ELKÉSZÍTÉS 15 PERC + PÁCOLÁS ÉS FŐZÉS

KALÓRIA 590 KCAL/EGÉSZ ADAG

#otthonmaradok



HOZZÁVALÓK 4 SZEMÉLYRE:
80 dkg darált sertéshús
1 fej vöröshagyma
kevés olaj | 2 szelet kenyér
1 tojás | só, bors
1 csokor petrezselyem
15 szál kakukkfű
2 dl főzőtejszín
1 dl száraz fehérbor

1 A darált húst összekeverjük az előzőleg fi nomra vágott, kevés olajon megpirított vörös-
hagymával, a vízbe áztatott, kicsavart kenyérrel, a tojással, sóval, borssal, a vágott petrezse-
lyemmel és a morzsolt kakukkfűvel.
2 A masszát késes aprítóba tesszük, ráöntjük a tejszínt, a bort, és összeaprítjuk, hogy jó 
krémes legyen. (Botmixerrel is összeturmixolhatjuk, ha nincs késes aprítónk.)
3 Kiolajozott kenyérformába (alagútformába) simítjuk a masszát, és 160 °C-ra előmelegí-
tett sütőben sütjük kb. 30 percig. Melegen és hidegen is fi nom, kínálhatunk mellé friss 
kenyeret, savanyúságot stb.
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Kakukkfüves húskenyér 
ELKÉSZÍTÉS 75 PERC
SÜTÉS 30 PERC
KALÓRIA 561 KCAL/ADAG

#otthonmaradok



HOZZÁVALÓK 4 SZEMÉLYRE:
20 dkg főtt, füstölt karaj
20 dkg natúr krémsajt
só, frissen őrölt bors
1 teáskanál mustár
4-5 darab csemege uborka

1 A felkockázott karajt keverjük el a krémsajttal, botmi-
xerrel pépesítsük egészen homogénre.
2 Ízesítsük sóval, borssal, mustárral, keverjük hozzá a le-
csöpögtetett, apróra kockázott uborkát.
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Füstölt húsos pástétom  
ELKÉSZÍTÉS 15 PERC

KALÓRIA 194 KCAL/ADAG

#otthonmaradok
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Túrókrémek – 1.

#otthonmaradok

Liptói túró
ELKÉSZÍTÉS 10 PERC
KALÓRIA 737 KCAL/EGÉSZ ADAG 

HOZZÁVALÓK:
10 dkg juhtúró | 25 dkg tehéntúró | 5 dkg vaj
2 evőkanál kapribogyó, szükség szerint aprítva
3 darab savanyú uborka, apró kockákra vágva
1 evőkanál sós paprikakrém vagy 1 teáskanál pirospaprika
só, frissen őrölt bors

1 A juhtúrót a túróval és a puha vajjal habosra keverjük. Hozzáadjuk a kapribo-
gyót, az aprított uborkát, a paprikakrémet. Ha szükséges, sózzuk, borsozzuk.

Túrókrém retekkel
ELKÉSZÍTÉS 10 PERC
KALÓRIA 323 KCAL/EGÉSZ ADAG 

HOZZÁVALÓK:
25 dkg túró
3 evőkanál tejföl
csipet só, frissen őrölt bors
3-5 darab hónapos retek

1 A túrót a tejföllel elkeverjük, sózzuk, borsozzuk, majd a megmosott, meg-
tisztított retket belereszeljük, így kínáljuk.

Medvehagymás túrókrém
ELKÉSZÍTÉS 10 PERC
KALÓRIA 619 KCAL/EGÉSZ ADAG 

HOZZÁVALÓK:
25 dkg túró
15 dkg natúr krémsajt
néhány levél medvehagyma
só, frissen őrölt bors

1 A túrót a krémsajttal és az apróra vágott medvehagymával elkeverjük, sóz-
zuk, borsozzuk.
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Túrókrémek – 2.

#otthonmaradok

Aszalt paradicsomos túrókrém 
paprikába töltve
ELKÉSZÍTÉS 15 PERC
KALÓRIA 499 KCAL/EGÉSZ ADAG 

HOZZÁVALÓK: 
25 dkg túró
3 evőkanál tejföl
1 evőkanál sós paprikakrém vagy 1 teáskanál pirospaprika
5 darab olajban eltett aszalt paradicsom
só, frissen őrölt bors
2-3 darab tölteni való paprika (mérettől függően)

1 A túrót a tejföllel, a paprikakrémmel és az apróra vágott aszalt paradi-
csommal elkeverjük, sózzuk, borsozzuk.
2 A paprikákat megmossuk, kicsumázzuk, majd beletöltjük a túrókrémet. 
Kihűtjük, utána jól lehet szeletelni.

Juhtúrós sültpaprikakrém snidlinggel
ELKÉSZÍTÉS 10 PERC + PAPRIKASÜTÉS
KALÓRIA 181 KCAL/EGÉSZ ADAG 

HOZZÁVALÓK:
3 piros kaliforniai vagy kápia paprika
10 dkg juhtúró
só, néhány szál snidling

1 A paprikákat megmossuk, majd 250 °C-os sütőben, sütőpapírral bélelt le-
mezen megsütjük, míg a héja szinte fekete lesz (20-25 perc). Műanyag vagy 
kerámiatálba tesszük, folpackkal letakarjuk, pár percig hűlni hagyjuk.
2 Lehúzzuk a héját, magházát, magjait kiszedjük, a paprikahúst leturmixol-
juk. Hozzákeverjük a juhtúrót, majd sóval és aprított snidlinggel ízesítjük.



HOZZÁVALÓK 4 SZEMÉLYRE:
8 tojás
15 dkg natúr krémsajt
1 nagy csokor friss zöldfűszer  vegyesen 

(snidling, bazsalikom, petrezselyem stb.)
só, frissen őrölt bors
1 teáskanál mustár

1 A tojásokat főzzük keményre, ha kihűltek, pucoljuk meg. Villával 
törjük össze.
2 Keverjük el a krémsajttal, adjuk hozzá az aprított zöldfűszereket, 
sóval, frissen őrölt borssal, a mustárral ízesítsük. Tegyük hűtőszek-
rénybe, hogy összeérjen.
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Krémsajtos-zöldfűszeres tojáskrém
ELKÉSZÍTÉS 20 PERC

KALÓRIA 247 KCAL/ADAG

#otthonmaradok



HOZZÁVALÓK:
A májkrémhez: 10 dkg füstölt húsos szalonna vagy bacon | 5 dkg vaj | 2 fej vöröshagyma (10 dkg)
1 gerezd fokhagyma | 50 dkg csirke-, borjú- vagy sertésmáj | 15 dkg natúr krémsajt (vagy mascarpone)
1 teáskanál só | 1-1 kávéskanál bors és szárított majoránna | 1 teáskanál méz (elhagyható)
A kenyérhez: 50 dkg kenyérliszt + a formához | 1 csapott evőkanál só | 1 teáskanál cukor
1 tasak szárított élesztő | 3,5 dl langyos víz | 1 evőkanál olaj + a formához

1 A kenyérhez összekeverjük a lisztet a sóval, cukorral és a szárított élesztővel, ráöntjük a langyos vizet és az olajat. 
Galuskaszerű masszává keverjük. Konyharuhával letakarjuk, egy éjszakát pihentetjük szobahőmérsékleten.
2 Másnap egy hőálló, lefedhető edényt (pl. jénait, vaslábast) kizsírozunk, kilisztezünk, majd a nyúlós, kissé ragadós 
masszát belehalmozzuk. Liszttel megszórjuk a tetejét, majd lezárjuk az edényt, és 35-40 percre 220 ºC-ra előme-
legített sütőbe tesszük. Ekkor 180 ºC-ra mérsékeljük a hőfokot, levesszük az edény tetejét, és további kb. 10 perc 
alatt készre sütjük a kenyeret. Egy rácsra fordítjuk a formából.
3 A májkrémhez a szalonnát apróra vágjuk, serpenyőben sütni kezdjük a vajon, majd hozzáadjuk a fi nomra vágott 
hagymát, fokhagymát. Amikor üveges, rádobjuk az ereitől megtisztított, szükség szerint feldarabolt májat, jól át-
pirítjuk nagy tűzön, 5 perc alatt. Amikor szép pirult a máj széle, lehúzzuk a lángról, 5 percig pihentetjük. Sózzuk, 
borsozzuk.
4 Mikor kihűlt, hozzáadjuk a krémsajtot, a majoránnát, majd botturmixszal összedolgozzuk. Mézzel ízesíthetjük. 
Hűtőben 2-3 napig eláll.

SZUPER ÖTLETEK REGGELIRE

8

Házi májkrém friss kenyérrel
ELKÉSZÍTÉS 40 PERC + KELESZTÉS
SÜTÉS 45-50 PERC
KALÓRIA 4177 KCAL/EGÉSZ ADAG

#otthonmaradok


