MOST VAN IDŐ A KÖZÖS FŐZÉSRE!
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EGYSZERŰ SÜTEMÉNYEK A KAMRA,
MÉLYHŰTŐ KINCSEIVEL
Nyári gyümölcsökkel teli zacskók sorakoznak a mélyhűtő alsó rekeszében, és a kamrában is találtál tavalyi befőtteket?
Süss okosan, és használd fel a kéznél lévő alapanyagokat ezekhez az egyszerű, mégis isteni édességekhez!

#otthonmaradok

EGYSZERŰ SÜTEMÉNYEK A KAMRA, MÉLYHŰTŐ KINCSEIVEL

Diós piskóta almakompóttal
ELKÉSZÍTÉS 35 PERC + 50 PERC SÜTÉS
KALÓRIA 3957 KCAL/EGÉSZ TORTA
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HOZZÁVALÓK 22 CM ÁTMÉRŐJŰ TORTÁHOZ:
8 dkg liszt | 25 dkg darált dió + néhány szem a díszítéshez | fél kávéskanál őrölt fahéj | csipet só
1 púpos kávéskanál sütőpor | 5 tojás | 25 dkg nádcukor | 7 dkg vaj/margarin, olvasztva | almakompót a tálaláshoz
1 A lisztet, a darált diót, a fahéjat, sót és a sütőport összekeverjük. A tojásokat szétválasztjuk, a fehérjéből és 20 dkg
nádcukorból kemény habot verünk.
2 A tojássárgáját kihabosítjuk a maradék 5 dkg nádcukorral. A kettőt óvatosan összekeverjük, majd beleforgatjuk
a diós keveréket. Végül hozzáadjuk az olvasztott vajat/margarint, elkeverjük.
3 Sütőpapírral kibélelt 22 cm átmérőjű tortaformába öntjük, és 170 °C-ra előmelegített sütőben kb. 50 perc alatt
megsütjük. Tűpróbával ellenőrizzük. (A közepe a zsiradéktól beesik sütés végére, ez így természetes.) Felszeletelve,
az almakompóttal tálaljuk.
Tipp: Ha nincs a kamrában kész almakompót, készíthetünk frissen is:
4 almát meghámozunk, feldarabolunk (magházát eltávolítjuk), meglocsoljuk
fél citrom levével. Hozzáadjuk fél citrom reszelt héját, 3 darab szegfűszeget,
10 dkg cukrot és 10 dkg mazsolát, majd annyi vizet öntünk hozzá, hogy éppen
ellepje. Puhára főzzük.

#otthonmaradok

EGYSZERŰ SÜTEMÉNYEK A KAMRA, MÉLYHŰTŐ KINCSEIVEL

Mézes meggyes pite
ELKÉSZÍTÉS 45 PERC + PIHENTETÉS
SÜTÉS 25-30 PERC
KALÓRIA 308 KCAL/SZELET
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HOZZÁVALÓK 16 SZELETHEZ:
45 dkg liszt + a nyújtáshoz | 1 csapott teáskanál szódabikarbóna | 12 dkg vaj/margarin | 15 dkg porcukor
3-4 evőkanál tej | 2 evőkanál méz | 1 tojás
A töltelékhez: 1 kg magozott meggy | 3 dl meggylé | 15 dkg cukor
8 dkg étkezési keményítő | 2 evőkanál meggylekvár | 1 tojás a kenéshez
1 A töltelékhez a magozott meggyet 2 dl meggylével és a cukorral egy forralóedénybe tesszük, felforraljuk,
majd besűrítjük a maradék 1 dl meggylében elkevert keményítővel. Kihűtjük.
2 A tésztához a lisztet, a szódabikarbónát, a vajat/margarint és a porcukrot elmorzsoljuk. A tejet, mézet és
tojást összekeverjük, majd a lisztes részhez adjuk, sima tésztává gyúrjuk. 15 percig szobahőmérsékleten pihentetjük.
3 A tészta kétharmadából lisztezett felületen tepsi méretű lapot nyújtunk (kb. 30x30 cm-es), és egy magas
peremű, sütőpapírral bélelt tepsibe tesszük. A meggylekvárral vékonyan megkenjük, egyenletesen rárétegezzük a meghűlt meggytölteléket, majd befedjük a maradék tésztából nyújtott vékonyabb lappal.
4 A felvert tojással megkenjük, villával megszurkáljuk, hullámos vonalakkal díszítjük. 170 °C-ra előmelegített
sütőben 25-30 perc alatt aranybarnára sütjük.

#otthonmaradok

EGYSZERŰ SÜTEMÉNYEK A KAMRA, MÉLYHŰTŐ KINCSEIVEL

Joghurtos-ribizlis kuglóf
ELKÉSZÍTÉS 25 PERC + 40-45 PERC SÜTÉS
KALÓRIA 3994 KCAL/EGÉSZ KUGLÓF
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HOZZÁVALÓK 1 KUGLÓFHOZ:
22 dkg puha vaj/margarin + a formához
22 dkg porcukor + a tálaláshoz
3 tojás
1 dl natúr joghurt
1 (kezeletlen) citrom reszelt héja
fél csomag sütőpor
25 dkg liszt + a formához
15 dkg ribizli
1 A puha vajat/margarint a porcukorral habosra keverjük, folyamatos keverés mellett hozzáadjuk az egész tojásokat és a joghurtot, majd a citromhéjjal és sütőporral elkevert lisztet. Belekeverjük a leszemezett ribizlit is.
2 A kuglófformát kivajazzuk, kilisztezzük, majd megtöltjük a masszával.
160 °C-ra előmelegített sütőben 40-45 perc alatt készre sütjük, tűpróbával ellenőrizzük. Ha kihűlt, meghintjük porcukorral.

#otthonmaradok

EGYSZERŰ SÜTEMÉNYEK A KAMRA, MÉLYHŰTŐ KINCSEIVEL

Almás kalács
ELKÉSZÍTÉS 60 PERC + KELESZTÉS
SÜTÉS 45 PERC
KALÓRIA 3553 KCAL/EGÉSZ KALÁCS
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HOZZÁVALÓK 1 KÖZEPES MÉRETŰ KALÁCSHOZ:
1 csomag szárított élesztő (7 g) | 1 teáskanál kristálycukor | 2,5 dl tej | 40 dkg liszt + a nyújtáshoz
10 dkg porcukor | 5 dkg vaj, olvasztva | csipet só | 1 tojás
A töltéshez: 3 darab piros alma | 5 dkg vaj, olvasztva | 10 dkg kristálycukor
1 teáskanál őrölt fahéj | 1 tojássárgája | 1 dl tej
1 Az élesztőt futtassuk fel a kristálycukorral elkevert langyos tejben. A lisztet keverjük össze a porcukorral, az olvasztott vajjal, sóval, tojással, végül az élesztős tejjel. Dagasszuk simára a tésztát, majd egy konyharuhával letakarva
meleg helyen kelesszük a duplájára.
2 Lisztezett deszkán nyújtsuk ki a tésztát ujjnyi vastagra, szaggassunk 8 cm átmérőjű köröket belőle.
3 Az almák magházát szúrjuk ki, szeleteljük fél cm vastag körökre. Egy kenyérformát béleljünk ki sütőpapírral, állítsuk az egyik rövidebb oldalára (így az aljától kezdve tudunk pakolni bele).
4 Ebbe rétegezzük a tésztát az almával felváltva úgy, hogy a tésztakorongok mindkét oldalát kenjük meg olvasztott vajjal, az almaszeleteket pedig forgassuk meg a fahéjjal elkevert cukorban. Addig rétegezzük, míg megtelik a
forma, az utolsó egy tésztakorong legyen. További 10-15 percet pihentessük.
5 Fektessük vissza a formát, a kalács tetejét kenjük meg a tojássárgájával elkevert tejjel, majd 180 °C-ra előmelegített sütőben 45 percig süssük. Ha úgy látjuk, hogy nagyon pirul a teteje, fedjük le fóliával. Langyosan, egy pohár
hideg tejjel a legﬁnomabb.
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EGYSZERŰ SÜTEMÉNYEK A KAMRA, MÉLYHŰTŐ KINCSEIVEL

Bundás rumos alma
ELKÉSZÍTÉS 30 PERC
KALÓRIA 319 KCAL/ADAG
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HOZZÁVALÓK 4 SZEMÉLYRE:
10 dkg liszt
1 tojás
1 dl tej
1 evőkanál cukor
csipet só
4 darab piros, édes alma
2 evőkanál rum
olaj a sütéshez
fahéjas porcukor és lekvár a tálaláshoz
1 A lisztből, tojásból, tejből, cukorból és csipet sóból keverjünk tejföl sűrűségű palacsintatésztát.
2 Az almákat hámozzuk meg, szúrjuk ki a magházukat, majd szeleteljük fel őket ujjnyi vastagra.
3 Mindegyik szeletet áztassuk meg kicsit a rumban, majd papírtörlővel itassuk szárazra. Mártsuk a tésztába, majd bő, forró olajban süssük aranybarnára az almákat.
4 Papírtörlőn itassuk le, majd fahéjas porcukorral, lekvárral tálaljuk.

#otthonmaradok

EGYSZERŰ SÜTEMÉNYEK A KAMRA, MÉLYHŰTŐ KINCSEIVEL

Mákos zebratorta
ELKÉSZÍTÉS 25 PERC + 40-45 PERC SÜTÉS
KALÓRIA 5204 KCAL/EGÉSZ TORTA
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HOZZÁVALÓK EGY KB. 22 CM ÁTMÉRŐJŰ TORTÁHOZ:
5 tojás
20 dkg porcukor
1 csomag vaníliás cukor
1,5 dl víz
2,5 dl olaj
1 csomag sütőpor
40 dkg liszt
5 dkg darált mák
1 A tojásokat kettéválasztjuk, a tojásfehérjéket 5 dkg cukorral kemény habbá verjük. A maradék 15 dkg cukrot, a
vaníliás cukrot, a tojássárgájákat, 1 dl vizet és az olajat kézzel simára keverjük, majd hozzáadjuk a fehérjehabot.
Végül óvatosan beleforgatjuk a sütőporral elkevert lisztet.
2 A masszát elfelezzük, az egyik felébe belekeverjük a maradék fél dl vizet és a darált mákot. A kétféle tésztát egy
sütőpapírral bélelt tortaformába kanalazzuk úgy, hogy először a tortaforma közepére teszünk 2 evőkanál fehér
masszát, majd ennek a közepére 2 evőkanál mákosat. (A következő két kanál mindig „szétnyomja” annyira az alatta lévő réteget, hogy szétterüljön a forma oldaláig.) Ezt addig ismételjük folyamatosan, míg elfogynak a masszák.
3 170 °C-ra előmelegített sütőben 40-45 perc alatt készre sütjük, tűpróbával ellenőrizzük. Kínálhatunk mellé lekvárt, vaníliafagylaltot.

#otthonmaradok

EGYSZERŰ SÜTEMÉNYEK A KAMRA, MÉLYHŰTŐ KINCSEIVEL

Gyümölcsös, vaníliás kekszsütemény
ELKÉSZÍTÉS 35 PERC + HŰTÉS
KALÓRIA 3132 KCAL/EGÉSZ ADAG
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HOZZÁVALÓK EGY 25x30 CM-ES FORMÁHOZ:
Az alaphoz: 25 dkg háztartási keksz
A vaníliás pudinghoz: 6 dl tej | 1 rúd vanília kikapart magjai
10 dkg cukor | 2 csomag vaníliás pudingpor
Az erdei gyümölcsös pudinghoz: 2 dl víz | 60 dkg erdei gyümölcs
10 dkg cukor | 2 csomag vaníliás pudingpor
1 Egy 25x30 cm-es tepsit kibélelünk fóliával, majd kirakjuk egy réteg háztartási keksszel.
2 Az erdei gyümölcsös pudinghoz felforralunk 1 dl vizet a gyümölccsel és a cukorral.
Botmixerrel pürésítjük, majd besűrítjük a maradék vízzel elkevert pudingporral. Az elkészült pudingot egyenletesen a kekszekre terítjük, teljesen kihűtjük.
3 A vaníliás pudinghoz felforralunk 5 dl tejet, a cukrot és a vanília kikapart magját, majd
folyamatos kevergetés mellett besűrítjük az 1 dl tejben elkevert vaníliás pudingporral.
A szokásos módon felfőzzük, majd a kihűlt erdei gyümölcsös pudingra rétegezzük.
4 A tetejét befedjük egy réteg keksszel, majd kihűtjük, fóliával lefedjük, néhány órára
hűtőszekrénybe tesszük. A tepsiből kifordítva, a kekszek mentén felszeletelve tálaljuk.

#otthonmaradok

EGYSZERŰ SÜTEMÉNYEK A KAMRA, MÉLYHŰTŐ KINCSEIVEL

Osztrák császármorzsa málnaszósszal
ELKÉSZÍTÉS 30 PERC
KALÓRIA 794 KCAL/ADAG
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HOZZÁVALÓK 4 SZEMÉLYRE:
4 tojás | 5 dkg mazsola | 15 dkg vaj | 5 dkg cukor
30 dkg liszt | 3,5 dl tej | fél citrom reszelt héja | 1 csomag vaníliás cukor
A málnaszószhoz: 25 dkg (fagyasztott) málna
1 evőkanál porcukor | 1 mokkáskanál citromlé
1 A tojásokat válasszuk szét, a fehérjéből verjünk kemény habot. A mazsolát áztassuk
forró vízbe. A vaj felét olvasszuk meg, a többit tegyük félre a sütéshez. A sárgáját keverjük ki a cukorral, az olvasztott vajjal, majd folyamatosan kevergetve adagoljuk hozzá a lisztet és a tejet. Végül forgassuk hozzá a habbá vert tojásfehérjét és a reszelt
citromhéjat. Sűrű, palacsintatészta állagú masszát kapunk.
2 Nagy teﬂonserpenyőben olvasszuk meg a maradék vajat, öntsük rá a masszát, szórjuk meg a lecsepegtetett mazsolával, vaníliás cukorral, majd közepes lángon kezdjük
el sütni. Mikor azt látjuk, hogy a teteje is kezd megszilárdulni, lapos fakanállal fordítsuk meg (nem baj, ha szétszakad). Süssük meg a másik oldalát is. A lapát segítségével daraboljuk fel, majd minden darabkát süssünk aranybarnára, ropogósra.
3 A málnaszószhoz főzzük össze a fagyasztott málnát a cukorral, adjunk hozzá kevés
citromlevet, végül kínáljuk a császármorzsához. Málnaszósz helyett természetesen kínálhatunk mellé lekvárt is!

#otthonmaradok

EGYSZERŰ SÜTEMÉNYEK A KAMRA, MÉLYHŰTŐ KINCSEIVEL

Erdei gyümölcsös isler
ELKÉSZÍTÉS 60 PERC + PIHENTETÉS
SÜTÉS 8-10 PERC
KALÓRIA 367 KCAL/DARAB
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HOZZÁVALÓK 12-14 DARABHOZ:
A tésztához: 30 dkg liszt + a nyújtáshoz | 10 dkg porcukor
1 evőkanál sötét, cukrozatlan kakaópor | 20 dkg vaj/margarin | 1 tojás
A krémhez: 20 dkg erdei gyümölcs | 2 dl víz | 10 dkg cukor
1 csomag vaníliás pudingpor | 10 dkg puha vaj/margarin | 10 dkg étcsokoládé a díszítéshez
1 A tésztához a lisztet, cukrot, kakaóport és a vajat/margarint egy keverőtálba tesszük, kissé elmorzsoljuk, majd a tojással sima tésztává gyúrjuk. Fóliába csomagoljuk, hűtőszekrénybe teszszük 30 percre pihenni.
2 A krémhez az erdei gyümölcsöket, 1 dl vizet, a cukrot egy forralóedénybe tesszük, majd forrásig hevítjük. A maradék 1 dl vízben elkevert vaníliás pudingporral besűrítjük, majd félreteszszük hűlni.
3 A tésztát lisztezett munkalapon 2-4 mm vastagságúra nyújtjuk, majd egy 7-8 cm átmérőjű
kiszúróval vagy pohárral kiszaggatjuk. Sütőpapírral fedett sütőlemezen 160 °C-ra előmelegített
sütőben 8-10 perc alatt készre sütjük a korongokat.
4 A töltelékhez a kihűlt gyümölcsös részt a puha vajjal/margarinnal habosra keverjük, megtöltjük vele a korongokat. A tetejüket a vízgőz fölött megolvasztott étcsokoládéba mártjuk, hűtőben hagyjuk megdermedni.

#otthonmaradok

EGYSZERŰ SÜTEMÉNYEK A KAMRA, MÉLYHŰTŐ KINCSEIVEL

Gesztenyés csokoládétorta (lisztmentes)
ELKÉSZÍTÉS 20 PERC + SÜTÉS
KALÓRIA 3124 KCAL/EGÉSZ TORTA
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HOZZÁVALÓK EGY KB. 22 CM ÁTMÉRŐJŰ TORTÁHOZ:
6 tojás
12 dkg cukor
7,5 dkg vaj/margarin, olvasztva
10 dkg étcsokoládé, olvasztva
3 cl rum
25 dkg gesztenyemassza
6 dkg sötét, cukrozatlan kakaópor
fél csomag sütőpor
csipet só
porcukor a díszítéshez
1 A tésztához lágy habbá verjük az egész tojást a cukorral, óvatosan hozzákeverjük a vajjal/margarinnal összeolvasztott csokoládét, majd a rummal fellazított gesztenyemasszát, végül beleforgatjuk a kakaóporban elkevert sütőport és sót.
2 A masszát 22 cm átmérőjű, sütőpapírral kibélelt csatos tortaformába töltjük, és 170 °C-ra előmelegített sütőben 45-50 perc alatt készre sütjük. Tűpróbával ellenőrizzük, tálalás előtt porcukorral hintjük.

#otthonmaradok

