
MOST VAN IDŐ A KÖZÖS FŐZÉSRE!

KÉNYEZTETŐ UZSONNÁK – KÖNNYEDÉNKÉNYEZTETŐ UZSONNÁK – KÖNNYEDÉN

#fannytasztikus     #tantefannytesztak     #tantefannymagyarország

Egy szépen terített uzsonnaasztalnál úgy érezhetjük magunkat, akár a hercegkisasszonyok! 
A Tante Fanny friss, hűtőben tartható tésztáival ráadásul gyorsan 

varázsolhatunk édes és sós fi nomságokat: csak kitekerjük, töltjük, formázzuk és már süthetjük is!
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A FINOM FALATOK TÁMOGATÓJA A TANTE FANNY. 
Több mint 800 recept a   megújult   www.tantefanny.hu weboldalon.



HOZZÁVALÓK KB. 12 CSIGÁHOZ:
1 csomag (500 g) Tante Fanny friss kelt tészta vajjal 

(helyettesíthető egy csomag 400 g-os Tante Fanny friss élesztős 
leveles tésztával)

50 g olvasztott vaj
80 g barna cukor
1 evőkanál fahéj
200 g szilva, vékony szeletekre vágva

1 A sütőt alsó-felső sütéses fokozaton 200 ºC-ra előmelegítjük, a tésztát 
a csomagolás szerint előkészítjük.
2 A tésztát a sütőpapírral együtt kitekerjük, és megkenjük 30 g vajjal. A tetejére 
cukrot és fahéjat szórunk, majd beborítjuk a szilvaszeletekkel.
3 Alulról felfelé feltekerjük a tésztát, majd kb. 3 cm széles szelekre vágjuk, így 
körülbelül 12 csigát kapunk.
4 Megkenjük a sütőedényt (kb. 18x24 cm) a maradék vajjal. Belehelyezzük 
a csigákat.
5 Előmelegített sütőben kb. 20 perc alatt aranybarnára sütjük.

Tipp: Ha a csigákat melegen tálaljuk, kínáljunk hozzá vaníliafagyit!
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Szilvás-fahéjas 
csigák
ELKÉSZÍTÉS 20 PERC 
SÜTÉS 20 PERC

élesztős 

#fannytasztikus     #tantefannytesztak     #tantefannymagyarország



HOZZÁVALÓK KB. 8 CSIGÁHOZ:
1 csomag (400 g) Tante Fanny friss pizzatészta
150 g ricotta
2 gerezd fokhagyma hámozva, apróra vágva
100 g friss spenótlevél
100 g kaliforniai paprika, apróra vágva
őrölt só és bors

1 A sütőt alsó-felső sütéses fokozaton 220 ºC-ra előmelegítjük, a tésztát 
a csomagolás szerint előkészítjük.
2 A tésztát a sütőpapírral együtt kitekerjük. Összekeverjük a ricottát és a fok-
hagymát, majd megkenjük ezzel a tésztát úgy, hogy a tészta tetején kb. 3 cm 
széles csíkot szabadon hagyunk. Apróra vágjuk a spenótleveleket, rászórjuk 
a ricottával megkent tésztára, majd eloszlatjuk rajta az apróra vágott paprikát.
3 A tésztát a hosszabbik oldala mentén feltekerjük, majd körülbelül 3 cm széles 
szeletekre vágjuk. A szeleteket a vágott felülettel lefelé a sütőpapírra helyezzük.
4 A pizzacsigákat a sütő középső rácsán kb. 20 perc alatt ropogósra sütjük.

Tipp: Friss spenót helyett használhatunk gyorsfagyasztott 
leveles spenótot is.
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Vegetáriánus
pizzáscsigák
ELKÉSZÍTÉS 25 PERC 
SÜTÉS 20 PERC

#fannytasztikus     #tantefannytesztak     #tantefannymagyarország



HOZZÁVALÓK 1 TORTÁHOZ:
1 csomag (400 g) Tante Fanny friss élesztős leveles tészta
4 dl habtejszín
50 g kristálycukor
3 tojás
csipet só
300 g ribizli, leszárazva
vaj

1 A sütőt alsó-felső sütéses fokozaton 170 ºC-ra előmelegítjük, a tésztát 
a csomagolás szerint előkészítjük.
2 A habtejszínt a kristálycukorral, a tojásokkal és csipet sóval simára keverjük.
3 A tésztát sütőpapírral együtt kitekerjük, majd sütőpapír nélkül vajjal kikent tefl on 
serpenyőre helyezzük. A tölteléket a tésztára öntjük, és megszórjuk ribizlivel.
4 Előmelegített sütőben 170 ºC-on kb. 40 perc alatt készre sütjük.

Tipp: Olyan serpenyőt használjunk, amelynek a nyele nem műanyag vagy fa, 
hanem fémből van.
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Ribizlitorta
ELKÉSZÍTÉS 20 PERC 
SÜTÉS 40 PERC

#fannytasztikus     #tantefannytesztak     #tantefannymagyarország



HOZZÁVALÓK KB 10 DARABHOZ:
1 csomag (270 g) Tante Fanny friss leveles tészta
2 piros paprika elfelezve, kimagozva
30 g mandulaforgács
1 gerezd fokhagyma
1 csokor petrezselyem
100 ml olívaolaj
só

1 A felezett paprika szeleteket a bőrös oldalukkal lefelé olajozott serpenyőben 
hirtelen megsütjük, majd kb. 10 percre egy jól zárható műanyag zacskóba tesszük 
(így a bőrét könnyen le tudjuk húzni). A paprikát kis darabokra vágjuk.
2 A mandulát forró, száraz serpenyőben óvatosan megpörköljük.
3 Minden hozzávalót összekeverünk, botmixerrel pürésítjük és hűlni hagyjuk.
4 A sütőt alsó-felső sütéses fokozaton 220 ºC-ra előmelegítjük, a tésztát a csoma-
goláson lévő utasítás szerint előkészítjük. A tésztát 4 részre vágjuk.
5 A pesztó felével 3 tésztalapot vékonyan megkenünk, egymásra helyezzük 
őket, a tetejére az üres tésztadarab kerül. 2 cm-es csíkokra vágjuk, a végén egyszer-
kétszer összecsavarjuk az egészet.
7 A tésztákat a sütőpapírra fektetjük, a végeket jól összenyomjuk, hogy meg-
tartsák a formájukat. 15-20 perc alatt készre sütjük. A maradék paprikapesztóval 
együtt tálaljuk.

Tipp: A paprikapesztó hűtőben tárolva 2 hétig is eláll.
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Paprikapesztós
falatkák
ELKÉSZÍTÉS 35 PERC 
SÜTÉS 15-20 PERC

#fannytasztikus     #tantefannytesztak     #tantefannymagyarország



HOZZÁVALÓK:
1 csomag (270 g) Tante Fanny friss tönkölyös leveles tészta 

(helyettesíthető Tante Fanny friss vajas leveles tésztával)
125 g toastkenyér, kockákra vágva
150 g túró
125 g tejföl
1 teáskanál kezeletlen citromhéj, reszelve
3 tojás, szétválasztva
75 g cukor
150 g szeder
1 csipet só
1 tojás a kenéshez, felverve

1 A sütőt alsó-felső sütéses fokozaton 210 ºC-ra előmelegítjük, a tésztát 
a csomagolás szerint előkészítjük.
2 A toastkenyeret, túrót, tejfölt, kevés sót, citromhéjat és tojássárgáját össze-
keverjük. A fehérjét a cukorral habbá verjük, és óvatosan hozzáadjuk.
3 A tésztát a sütőpapírral együtt kitekerjük egy tepsibe, a túrós tölteléket 
rákenjük a tészta 2/3-ára. A szedret rászórjuk, a tészta széleit behajtjuk és 
az egészet feltekerjük.
4 A rétest tojással megkenjük.
5 A sütő középső rácsán 10 percig sütjük 210 ºC-on, utána kb. 30 percig sütjük 
175 ºC-on, míg aranybarna lesz.

Tipp: Ízlés szerint más idény szerinti bogyós gyümölccsel is elkészíthetjük.
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Szedres túrós rétes
ELKÉSZÍTÉS 15 PERC 
SÜTÉS 40 PERC

a
l)

#fannytasztikus     #tantefannytesztak     #tantefannymagyarország



HOZZÁVALÓK:
1 csomag (300 g) Tante Fanny friss omlós quiche és linzertészta
250 g tejföl
4 tojás
só és bors, őrölve
szerecsendió, őrölve
fűszerek (ízlés szerint)
300 g színes paradicsom, negyedelve
friss bazsalikom a díszítéshez

1 A sütőt alsó-felső sütéses fokozaton 190 ºC-ra előmelegítjük, a tésztát 
a csomagolás szerint előkészítjük.
2 A tejfölt a tojásokkal simára keverjük. Sóval, borssal, szerecsendióval 
és fűszerekkel ízesítjük.
3 A tésztát a sütőpapírral együtt kitekerjük, azzal együtt kerek formába 
tesszük, így nincs szükség zsiradékra. A lelógó részeket visszahajtva meg-
erősítjük a szélét.
4 A tejfölös keveréket beletöltjük, és beletesszük a paradicsomokat.
5 A quiche-t a sütő legalsó sínén kb. 45 percig sütjük, míg aranybarna lesz.

Tipp: Más zöldségeket vagy szalonnát is használhatunk a quiche tésztára.
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Quiche színes 
paradicsommal
ELKÉSZÍTÉS 15 PERC 
SÜTÉS 45 PERC

tészta

#fannytasztikus     #tantefannytesztak     #tantefannymagyarország



HOZZÁVALÓK EGY KB 29 X 20,5 CM FORMÁHOZ:
1 csomag (300 g) Tante Fanny friss édes linzertészta
300 g nagyobb szemű egres tisztítva, elfelezve
200 g mascarpone
2 nagy tojás
85 g porcukor
1 csomag bourbon vaníliaaroma

1 A sütőt alsó-felső sütéses fokozaton 180 ºC-ra előmelegítjük, a tésztát 
a csomagolás szerint előkészítjük.
2 A mascarponét, a porcukrot, a tojásokat és a vaníliaaromát simára keverjük.
3 A tésztát sütőformába terítjük, a kilógó széleket visszahajtjuk. Az édes 
mascarponemasszát a tésztára öntjük. Az egreseket vágott felükkel felfelé 
a masszára rendezzük.
4 A sütő legalsó rácsán kb. 30 perc alatt megsütjük.

Tipp: Édesszájúaknak egy gombóc vaníliafagylalttal kínáljuk.
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Egres pite bourbon
vaníliás krémmel
ELKÉSZÍTÉS 20 PERC 
SÜTÉS 30 PERC

#fannytasztikus     #tantefannytesztak     #tantefannymagyarország



HOZZÁVALÓK:
1 csomag (400 g) Tante Fanny friss pizzatészta
150 g gouda sajt, reszelve
80 g füstölt sajt, reszelve
50 g szalonna, kockázva
oregánó

1 A sütőt alsó-felső sütéses fokozaton 220 ºC-ra előmelegítjük, a tésztát 
a csomagolás szerint előkészítjük
2 A pizzatésztát a sütőpapírral együtt kitekerjük és hosszában 3 egyforma 
nagyságú részre vágjuk. Az első tésztára hosszában gouda sajtot és oregánót 
szórunk. A második tésztára füstölt sajtot, a harmadikra ismét gouda sajtot és 
kockázott szalonnát szórunk.
3 A tésztát egyesével óvatosan egy-egy csíkban feltekerjük, és perecet formázunk 
belőlük. A tetejüket megszórjuk a maradék gouda sajttal. A füstölt sajttal töltött 
perec tetejét oregánóval is fűszerezzük.
4 A sütő középső rácsán kb. 20 perc alatt megsütjük.

Tipp: További ízesítésként a tetejére őrölt piros paprikát is szóratunk a reszelt 
sajton kívül.
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Perec háromféle
töltelékkel
ELKÉSZÍTÉS 20 PERC 
SÜTÉS 20 PERC

#fannytasztikus     #tantefannytesztak     #tantefannymagyarország


