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Az 1998. november 2-án létrejött, majd a 2002-es, 

a 2006-os és a 2010-es önkormányzati választások 

után újjáalakult szigetszentmiklósi 

Német Kisebbségi Önkormányzat legfôbb feladata 

és célja a kezdetektôl a Szigetszentmiklóson élô 

német kisebbség érdekeinek érvényre juttassa, 

a nyelv és a hagyományok, a partneri kapcsolatok 

ápolása, a helyi gazdaság és a civil szféra lehetôség 

szerinti támogatása.

A hagyományôrzés és –ápolás céljával készült 

ez a receptkönyv is, bizonyságául annak, 

hogy nem csupán a nyelve, de sajátos 

konyhamûvészete is fontos kincse egy nemzetiségnek.

Hohl László

elnök

Köszöntjük az olvasót!
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Levesek , elôéletek



Bacon szallonából 25 dkg-ot apró 

kockára vágunk, és feltesszük 

pirulni (nem kell olaj alá, úgyis 

lesz saját zsiradéka). Közben egy 

kis fej vöröshagymát apró kockára 

vágunk, és ha lepirult a szalonna, 

hozzákeverjük. Kb. 50 dkg 

krumplit megpucolunk, apró

kockákra vágjuk, így tesszük 

hozzá a hagymás szalonnához. 

Megfûszerezzük borssal, sóval, 

majorannával, kicsit hagyjuk érni 

az ízeket, és felengedjük 

kb. 2 liter húslével. Ha megfôtt 

a krumpli , belekeverjük 

a tejszínt, és készre fôzzük. 

Tálaláskor pirított zsemlekockát 

adunk hozzá (esetleg elôtte egy 

kis fokhagymás olajban megforgat-

hatjuk ôket, akkor még fi nomabb).

Müller Ilona
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Tiroli burgonya-krémleves



Megtisztítunk, összezúzunk 

4-6 nagyobb gerezd fokhagymát, 

és 5 dkg vajon épp csak meg-

futtatunk. Hozzáadunk egy 

nagyobb, karikákra vágott póré-, 

vagy egy csomag újhagymát, 

és együtt pirítjuk ôket kb. 

2-3 percig. Az egészet felöntjük 

2 liter húslevessel. Fehérborssal 

ízesítjük, és ha szükséges, 

megsózzuk, majd felforraljuk. 

Mikor már forr, óvatosan 

beleöntünk, állandó kevergetés 

mellett, 2-3 dl tejszínnel simára 

kevert 2 púpozott evôkanál 

lisztet. Pár percig még 

forraljuk, majd készen is van.

Közvetlenül tálaláskor friss, 

sajtos pirítóst helyezünk a 

tányérokba, arra merjük rá a 

levest. Végezetül meghintjük az 

apróra vágott metélôhagymával.

Hermann Imréné
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Bajor fokhagymakrém-leves



10 dkg füstölt szalonnát vékony 

csíkokra vágunk, és 3 evôkanál 

olajon kiolvasztjuk. Hozzáadunk 

egy nagy fej megtisztított, fi nomra 

aprított vöröshagymát, aranysár-

gára pirítjuk, és összekeverjük 

20 dkg csíkokra vágott füstölt 

tarjával. Vízzel felengedjük. 

40 dkg savanyú káposztát 

(ha szükséges) átmosunk, kissé

összevágjuk, és a levesbe tesszük. 

Sóval (a füstölt szalonna és a tarja

miatt óvatosan bánjunk vele!), 

ôrölt borssal, babérlevéllel 

ízesítjük, és 35-40 percig fôzzük. 

A végén tejfölös habarással enyhén 

sûrítjük. Frissen vágott kaporral, 

egy kanál tejföllel tálaljuk.

Elek Sándor

5

Bajor káposztaleves



Egy szál tormát megreszelünk, 

fél citrom levével elkeverjük. 

Egy fazékban felolvasztjuk 

2 dkg vajat, és megpirítunk benne

 30 dkg lisztet. Hozzáöntünk fél 

liter húslevet és fél liter tejet. 

Állandóan kevergetve felforraljuk, 

és belekeverjük a reszelt tormát. 

Sóval, borssal, cukorral ízesítjük, 

majd levesszük a tûzrôl, 

és melegen tartjuk. 

5 dkg apró kockákra vágott 

füstölt szalonna zsírját kisütjük, 

majd a zsírjában megpirítunk 

egy pirítós kenyér kockáit. 

1 dl tejszínt belekeverünk 

a levesbe, és felforraljuk, 

de nem fôzzük tovább. 

A szalonna- és kenyérkockákat 

a leves tetejére szórjuk, 

és zsázsalevéllel díszítjük.

Braun Katalin
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Tormaleves



Ledarálunk 20 dkg csirkemájat. 

Összekeverjük 15 dkg darált 

marhahússal, majd hozzáadunk 

egy mokkáskanál sót, majorannát, 

2 csipet ôrölt feketeborsot,

1 db egész tojást és annyi 

zsemlemorzsát, hogy óriás 

gombócokká tudjuk formázni. 

Forrásban lévô sós vízben 

35 percig lassú tûzön fôzzük. 

Ezután a megfôtt gombócokat 

csészébe vagy tányérba tálaljuk. 

Forró húslevest merünk rá.

Braun Katalin
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Bajor májgombóc leves



6 dkg vajat habosra keverünk, 

összekeverjük 20 dkg elkapart 

marhamájjal, három tojással, egy 

beáztatott és jól kinyomkodott 

zsemlével, 5 dkg zsemlemorzsával,

 kevés majoránnával. 

Megsózzuk, megborsozzuk. 

A masszát galuskaszaggatón 

beleszaggatjuk egy fazék 

forrásban levô vízbe. 

Tíz-tizenöt percig fôzzük 

a galuskát, megvárjuk 

míg feljön a víz színére, 

ekkor szûrôkanállal kivesszük, 

lecsöpögtetjük, és áttesszük 

az elôzôleg elkészített 

hús- vagy erôlevesbe.

Szászi Móni
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Sváb májgaluskaleves



1 dl olajból, 8 dkg lisztbôl 

világos rántást készítünk, 

megszórjuk vágott 

petrezselyemmel. 

Hozzáadunk 5 dkg zúzott 

fokhagymát, és felengedjük 

1,5 liter húslevessel 

(kockából is lehet). 

2 dl tejfölt simára keverünk 

5 dl tejjel, a levesbe öntjük. 

Jól felforraljuk, sóval, 

borssal ízesítjük. 

Fokhagymás pirítóssal tálaljuk.

Knoll Albertné

Fokhagymaleves
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1 kg fi nomra gyalult káposztát 

besózunk, és kb. 1 óra 

múlva kinyomkodjuk. 

Az ecetet felhigítjuk vízzel, 

és kevés cukorral ízesítjük. 

A káposztát leöntjük ezzel 

a salátalével, jól elkeverjük

 és megszórjuk törött borssal.

Ledni Laci
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Káposztasaláta 



Néhány szem burgonyát héjában 

megfôzünk, meghámozunk, majd 

hidegen karikákra vágunk. 

Közben megtisztítunk egy 

nagyobb fej zellert, kis darabokra 

szeljük. Egy nagy fej hagymát 

felszeletelünk – ízlés szerint 

lehet több is – olajban egy kicsit 

megfuttatjuk, majd beletesszük 

a felaprított zellert, és vízzel

feltöltve, megsózva puhára 

pároljuk. Amikor puha, 

kis cukorral, ecettel ízlés szerint 

ízesítjük, és az egészet még forrón 

a tálban lévô burgonyára öntjük. 

Óvatosan átforgatjuk. 

Sült hús mellé, de önmagában 

is fogyasztható, igazán akkor jó, 

amikor már az ízek összeértek.

Ledni Laci 
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Zelleres krumplisaláta
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Fôételek



Öt zsemlét áztassunk be langyos 

tejbe, majd csavarjuk ki , és tegyük 

tálba. 50 dkg marhamájat, 

10 dkg szalonnát és 2 fej 

vöröshagymát vágjunk külön-

külön apró kockákra, majd 

húsdarálón daráljuk pépesre. 

A kicsavart zsemlékhez adjunk 

hozzá 4 egész tojást, egy marék 

felaprított petrezselymet, sót, 

borsot, szerecsendiót és egy kis 

lisztet. Dolgozzuk össze a darált 

pépet és a fûszeres zsemléket. 

Ha túl lágy a massza, keverjünk 

bele zsemlemorzsát, amíg összeáll.

A masszából formáljunk 

gombócokat és fôzzük forrásban 

lévô húslében kb. 25 percig. 

Tálalhatjuk savanyú 

káposztaágyon, és kiválóan 

kiegészítheti a spätzle köretként.

Scherzinger Mária 
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Sváb májgombóc 



20 púpozott evôkanál lisztbôl, 

3 tojásból víz hozzáadásával 

nokedlitésztát készítünk, 

amit kifôzünk. 1 kg hagymát 

megpucolunk, karikára vágunk, 

és margarinban aranybarnára 

pirítunk. 20 dkg ementáli sajtot 

és 20 dkg juhsajtot lereszelünk. 

Füstölt szalonnát kockára vágunk 

és kisütünk, ebbôl ízlés szerinti 

mennyiséget veszünk. 

Egy tûzálló tálat a kisült 

szalonna zsírjával megkenünk. 

A nokedli felét beleöntjük, sózzuk, 

a hagyma felét ráhalmozzuk, 

majd a sajtok felével megszórjuk. 

Ugyanezt megismételjük 

még egyszer, majd 

elômelegített sütôbe tesszük. 

Addig sütjük, amíg a sajt 

szép aranybarna színt kap. 

A kisült szalonnát a végén 

rá kell szórni az elkészült ételre. 

(Ugyanúgy, mint a túrós tésztánál.)

Tilly Gáborné

Spatzle
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Sertéscombszeleteket kissé 

kiklopfolunk. 

Sóval, borssal megszórjuk. 

Kiolajozunk egy tepsit, 

és a hússzeleteket, amelyeket 

elôtte lisztben megforgattunk, 

egymás mellé fektetjük. 

Legalább 8 gerezd fokhagymát 

megpucolunk és apróra vágunk, 

összevagdaljuk, 

ezt rászórjuk a húsokra. 

Kevés lisztet, pirospaprikát, sót, 

borsot szintén a húsokra szórunk. 

Ha van otthon kész húslevesünk, 

annak a levét, ha nincs, 

leveskockából készített húslevest 

összekeverek egy doboz konzerv 

paradicsompürével, 

és ezt a húsokra öntjük. 

A tepsit letakarjuk, és elômelegített 

sütôben megsütjük a húsokat.

Tilly Gáborné

Sváb pecsenye
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Fél kiló lisztet 2 kávéskanál sóval, 

fél csomag sütôporral, 

15 dkg zsírral, 10-15 dkg Rámával, 

egy tojással és egy pohár 

tejföllel összegyúrunk. 

Közepes keménységû tésztát 

kell kapnunk (ha keményebb, 

kis tejet önthetünk hozzá). 

Egy tepsit kizsírozunk, 

a tésztát kinyújtva belefektetjük, 

a tetejét késsel kockásra vagdossuk, 

és közepes lángon megsütjük. 

A tészta a tepsiben 

kb. ujjnyi vastag legyen. 

Körülbelül 25 perc alatt kész.

Tilly Gáborné

Tira fleka (húsleveshez)
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Néhány szelet karajt lisztbe 

forgatunk, és kevés olajban 

hirtelen kisütünk, hogy 

kifehéredjen. 

A szeleteket lábasba tesszük, 

vizet öntünk rá, és hozzáadunk 

három húsleveskockát, 

5-6 gerezd reszelt fokhagymát. 

Lassú tûznél keverés mellett 

puhára fôzzük, vigyázva, 

hogy ne süljön le. 

Sült krumplival tálaljuk.

Végh Ferencné

Sváb pecsenye – másképp
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Hozzávalók : 80-90 dkg sertésmáj, 

1-2 vöröshagyma, 7 dkg zsír, 

1 evôkanál pirospaprika, 

1 kanál mustár, 2 dl tejföl, 

2 babérlevél, csipetnyi majoránna, 

egy evôkanál liszt, só, ôrölt bors.

A vöröshagymát apróra vágjuk, 

a sertésmájat pedig apró szeletekre. 

A zsírt felforrósítjuk, hozzákeverjük

 a kockára vágott vöröshagymát,

 félig megpirítjuk, 

hozzákeverjük a szeletelt májat. 

Állandó keverés mellett 

két percig pirítjuk. 

Meghintjük ôrült borssal, 

liszttel, pirospaprikával, 

majoránnával, kevés vízzel felöntjük. 

Beletesszük a babérleveleket, 

a mustárt és a tejfelt, és felforraljuk. 

A végén ízlés szerint ecettel 

savanyítjuk, sózzuk. 

Kenyérrel tálaljuk. 

Kasza János

Böllér kedvence
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Bablevest készítünk

sok babbal, zöldséggel. 

Amikor a bab megpuhult, 

szûrôkanállal kiszedjük 

a kétharmadát. 

Egy lábasban olajat melegítünk, 

beletesszük a lecsepegtetett 

és megfôzött babot, majd

krumplinyomóval összetörjük. 

Állandó kevergetés 

mellett megpirítjuk. 

Sózzuk és egy kevéske 

ôrölt borssal fûszerezzük. 

Széles metélt tésztával összekeverve 

savanyúsággal fogyasztjuk.

Mayer Aranka

Babos tészta
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Hat szelet tarját vagy karajt 

kiklopfolunk, sózunk, 

borsozunk, majd lisztbe 

forgatjuk, és mindkét oldalát 

éppen csak megpirítjuk.

Egy kevés olajon egy fej átnyomott 

fokhagymát 1 evôkanál sûrített 

paradicsommal lepirítunk, 

beletesszük a hússzeleteket, 

és kevés vízzel, valamint száraz 

fehérborral puhára pároljuk.

Burgonyakrokettel tálaljuk. 

Nanasnani
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Sváb sertésszelet



Fél kg csirkemellet szép nagy 

szögletes szeletekké vágunk, 

mindkét oldalukat kissé 

kiklopfoljuk. 10 dkg füstölt 

szalonnát kis kockákra vágunk, 

és a zsírját kisütjük. 

30 dkg savanyú káposztát hideg 

vízben kimosunk, kifacsarunk

és felaprózunk. A szalonnához 

adjuk, megborsozzuk és meg-

pároljuk. A párolt káposztát 

a húsokra terítjük, feltekerjük, 

és hústûvel megtûzzük. 

Egy evôkanál vajat felforrósítunk, 

a hústekercseket hirtelen 

megpirítjuk benne. Felöntjük 

2,5 dl fehér borral, picit sózzuk, 

és lefedve készre pároljuk. 

1 dl tejszínt csomómentesre 

keverünk egy kiskanál liszttel, 

és a húshoz adva összeforraljuk.

Rizzsel tálaljuk.

Szászi Móni
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Sváb hústekercs



Hozzávalók: 30 dkg liszt, fél evôkanál 
ecet, 3 evôkanál olaj, só, 20 dkg friss 

spenót, 1 zsemle, 15 dkg darált 
sertéshús, 2 tojás, fél pohár snidling, só, 

ôrölt bors, ôrölt szerecsendió, 
1 liter húsleves (kockából is készülhet), 

1 vöröshagyma, 5 dkg vaj. 
A lisztet sóval, langyos vízzel, 

olajjal és ecettel összedolgozzuk, 
majd 20 percig pihentetjük. 

A spenótot megtisztítjuk, megmossuk, 
és forró vízben 3 percig elôfôzzük, majd 

leszûrjük. A vöröshagymát
apróra vágjuk. A zsemlét 

beáztatjuk és kinyomkodjuk. 
A zsemléhez adjuk a darált húst, az 

apróra vágott spenótot, a vöröshagymát, 
a tojásokat és a fûszereket, majd jól 

összedolgozzuk. Ezzel kész a töltelék. 
A tésztát kb. 3 mm vastagságúra 

kinyújtjuk. Fánkszaggatóval kerekre 
vagy késsel kockákra formázzuk. 

A tölteléket a közepébe helyezzük, 
majd a széleit jól összenyomkodjuk. 

A húslevest felforraljuk,
és ebben a húsos táskákat kb. 20 percig

 fôzzük, és további 5 percig a lében 
pihentetjük. Közben a szeletekre vágott 

vöröshagymát vajban aranysárgára 
pirítjuk és a kitálalt sváb húsos táska 

tetejére szórjuk.

Mayer Aranka

Sváb húsos táska
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40 dkg kukoricaliszt, 

10 dkg búzaliszt, 

3 ek. olvasztott zsír, só, tej. 

Összekeverünk 40 dkg 

kukoricalisztet 

és 10 dkg búzalisztet. 

Olajon egy lábasban állandóan 

kevergetve világosbarnára pirítjuk. 

Apránként annyi forró vizet adunk 

hozzá, hogy egy masszát kapjunk. 

Hideg tejjel kínáljuk.

Schilling Mihályné

Kukuruzsterz (Kukoricasterc)
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A tejben áztatott élesztôhöz 

kevés cukrot adunk, és amikor 

felfutott, egy kanál zsírral 

és liszttel összedolgozzuk. 

Kb. fél órán át pihentetjük. 

A tésztát lobogó forró vízbe 

szaggatva is ki lehet fôzni, 

de készülhet sülten

és apróra vágott dinsztelt

káposztával is.

Schilling Mihályné

 Knédli
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1 kg savanyúkáposzta, 1 hagyma, 

1 dl tejföl, 1 ek. liszt. 

Egy fej apróra vágott hagymát 

és 1 kg savanyú káposztát 

feltesszük fôzni annyi vízben, 

hogy teljesen ellepje. 

Egy evôkanál lisztet simára 

keverünk 1 dl tejföllel, 

és ezzel besûrítjük a fôzôlevét, 

majd újra felforraljuk. 

Kis Antal

Böjtös káposzta (Fastekraut)
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Evôkanálnyi zsírban hagymát 

dinsztelünk üvegesre, 

beleteszünk evôkanálnyi lisztet, 

és sárgára pirítjuk. 

Kevés cukorral és ecettel tovább 

pirítjuk, majd 2 dl vízzel 

fölengedjük, egy-két babérlevelet, 

egy-két szegfûborsot, 

sót teszünk bele. 

Személyenként 1-2 tojást 

csúsztatunk a híg rántásba. 

Akkor kész, ha a tojás 

megkeményedett. 

Óvatosan kell keverni, 

hogy ne törjenek össze a tojások.

Pirított zsemlekockás gombóccal, 

nokedlivel is fi nom.

Gelencsérné Treml Hildegard

Savanyútojás (Saura Aier)
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Hozzávalók : fél kiló krumpli , liszt, 

só, bazsalikom, babérlevél, 

szerecsendió, borsikafû, rozmaring 

Elkészítés: A megpucolt, 

felaprított krumplit egy 

félbevágott hagymával, 

valamint a fenti fûszerekkel, 

bô sós vízben megfôzzük. 

Leszûrjük, összetörjük, 

az egynegyedét külön szedjük 

és zsiradékon pirosra sütjük, 

majd bazsalikommal és

rozmaringgal fûszerezzük. 

A krumpli nagyobbik felét liszttel 

eldolgozzuk, hogy könnyû legyen, 

de ne ragadjon. 

Nudlikat készítünk belôle, 

és lobogó sós vízben kifôzzük. 

A végén a nudlikat a pirított 

krumplival keverjük össze. 

Lekvárral, befôttel tálaljuk.

Wagner Flóra

Sufnudli 
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1-1,5 kg burgonyát 

és egy-két gerezd fokhagymát

nyersen lereszelünk. 

Hozzáadunk 10-30 dkg 

fi nom lisztet (vigyázzunk, 

hogy ez ne legyen sok), 

ízlés szerint sót, borsot, 

pirospaprikát. 

Jól összekeverjük, 

majd fakanállal pacsnikat 

formálunk, és kicsit 

szétlapítva kisütjük. 

A masszába reszelt sajtot 

is rakhatunk.

Mihalek Jenôné

Prósza
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25 dkg füstölt húsos szalonnát nagyobb 
kockákra darabolunk. Egy nagy lábosban 
a zsírját kiolvasztjuk, rádobunk 
1 felaprított közepes fej hagymát, amit 
kicsit megpirítunk. 75 dkg savanyú 
káposztát megmosunk, a lábosba 
tesszük, együtt pároljuk néhány per-
cig, majd annyi vizet öntünk rá, hogy 
ellepje. Felforraljuk, majd lassú tûzön 
fôzzük, míg a káposzta megpuhul. 
Közben elkészítjük a kelt tésztát. 
2 dkg élesztôt 0,5 dl tejben felfuttatunk,
kevés liszttel kovászt készítünk. 
További 2 dl tejjel és 20 dkg liszttel 
kidolgozzuk, pici olajat adunk hozzá. 
A cipót kb. 20 percig pihentetjük, majd 
hüvelykujjnyi vastagságúra lapogatjuk, 
és fánkszaggatóval 10-12 db kis gombócot 
szaggatunk. Jól átgyúrjuk ezeket 
isztezett deszkán, majd letakarva
meleg helyen tovább pihentetjük. 
Ez idô alatt a káposzta is megfô. 
Fedôvel letakarva a levét átszûrjük
egy másik lábosba, olajat és sót szórunk 
bele, és felforraljuk. A gombócokat 
óvatosan a forrásban lévô lébe rakjuk, 
és fedôvel letakarva kb. egy órán át 
pároljuk. Akkor jó, amikor a víz elfô, 
és a tészta zsírjára sül. 
Ezután rátesszük a káposztát, és sós 
vízben fôtt krumplival fogyasztjuk.

Mihalek Jenôné 

Sváb szalonnás káposzta
kelt gombóccal
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Fél kg marhaszegyet megmosunk, 

majd egészben 1, 5 liter, forrásban 

lévô vízbe rakjuk. Megsózzuk, 

és lefedve. kis lángon félpuhára 

fôzzük. 25 dkg leveszöldséget és 

fél kg burgonyát megtisztítunk. 

Az elôbbit kisebb, az utóbbit 

közepes kockákra vágjuk. 

Elôször a zöldségeket adjuk 

a leveshez, majd kb. 10 percnyi 

fôzés után a burgonyát is. 

Ételízesítôvel fûszerezzük. 

Ezután 2 fej vöröshagymát 

meghámozunk, kis kockákra 

vágunk, és vajon kissé megfuttatunk. 

20 dkg zöldbabbal a levesbe 

tesszük, és puhára fôzzük. 

Közben 15 dkg csavartmetéltet 

kifôzünk. A húst a levesbôl 

kiemeljük, kockákra vágjuk, majd 

a tésztával együtt a levesbe vissza-

rakjuk. Megforrósítjuk, szerecsen-

dióval és ôrölt borssal fûszerezzük, 

ha kell, utána sózzuk. Tálaláskor 

a tetejére fölaprított pet  rezselymet 

és metélôhagymát szórunk.

Szászi Móni
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Sváb egytál



Maradék töltött 

káposztából kitûnô étel. 

Tejben felfuttatunk egy csomag 

élesztôt egy kis cukorral, sóval 

és amennyi lisztet felvesz, 

összedolgozzuk, a végén 

hozzáadunk 5 dkg zsiradékot. 

Ha megkelt, kinyújtjuk 

2-3 cm vastagra, fánkszaggatóval 

kiszaggatjuk. 

A maradék töltött káposztát 

meglangyosítjuk, és kétfelé 

vesszük. (Akkora lábasban, vagy 

magas szélû tepsiben készítjük, 

hogy a gombócok elférjenek.) 

Beleöntjük a káposzta egyik felét. 

Minden egyes gombócot 

belemártogatunk a káposzta 

levébe, és szorosan egymás mellé 

rakjuk ôket az edényben. Végül 

ráöntjük a káposzta másik felét, 

és közepesen forró sütôben 

45-50 perc alatt megsütjük. 

Nagyné Rozália
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Káposztás kelt gombóc



Fele-fele arányban használunk 

sertés- és marhahúst. 

250 g darált sertéshúst, 250 g 

darált marhahúst, 1 egész tojást, 

1 evôkanál olvasztott vajat, egy 

csapott teáskanál sót és 1 fej apróra 

vágott vöröshagymát jól 

összedolgozunk 1 db áztatott 

zsemlével. 2 dl 1 babérlevéllel, 

leveskockával felteszünk fôni.

Közben a húsmasszából 15-20 kicsi 

gombócot formázunk. Ha a leves fô, 

a gombócokat óvatosan beletesszük, 

kis lángon 10 percig fôzzük. 

A húsgombócokat egy szûrôre 

kiszedjük, lecsöpögtetjük.

40 g vajból és 3 evôkanál lisztbôl 

világos rántást készítünk. 

Kb. egy liter húslevessel felengedjük, 

egy fél citrom levével és 100 ml 

fôzôtejszínnel jól elhabarjuk, majd 

a gombócokat visszahelyezzük, 

újra felfôzzük, 50 ml fehérborral, 

és ha szükséges, még ízesítjük. 

Vízben fôtt burgonyával teljes fogás.

Jahnke Éva
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Königsbergi húsgombócok



Az elkészítés elôtt érdemes 

két napig pácolni a csülköket.

Kevés olajból, 4 egész babérlevélbôl, 

10 szem feketeborsból, 1,2 kg 

cikkekre vágott vöröshagymából 

pácot készítünk. Ezt 2 db 

– kb. 2 kg – sertéscsülökre tesszük, 

és annyi vízzel engedjük fel, 

hogy ellepje a húsokat. Hideg 

helyre tesszük. A csülköket 

a páclében kb. egy óra alatt 

puhára fôzzük. A lábasból kivéve 

a húsokat tepsibe tesszük. 

A fôzôvíz tetejérôl leszedjük 

a zsírt, és a csülökre locsoljuk 

2 dl sör kíséretében. 185 fokra 

elômelegített sütôben, 40-45 perc 

alatt ropogósra sütjük, a maradék 

sörrel idôrôl-idôre  meglocsoljuk.

Közben elkészítjük a köretet: 

10 dkg füstölt szalonnát lepirí-

tunk, rádobunk 80 dkg savanyú 

káposztát (ha túl savanyú, elôtte 

mossuk át), sót, borsot, babérlevelet, 

és a levét elpároljuk.

Nagy Hajnalka
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Sörös csülök bajor káposztával



Egy kiló vegyes gombát jól megmosunk, falatnyi darabokra vágunk. 

4 evôkanál vajat megolvasztunk egy lábasban, hozzáadjuk a gombát, 

jól átforgatjuk a vajon, majd lefedjük. 1 nagy fej hagymát megtisztítva, 

szeletekre vagy kockára vágva hozzáadunk, elkeverünk. 

Néha megkeverve kb. 20 percig kis lángon, lefedve pároljuk. 

A 15. perc környékén hozzáadunk 125 ml fôzôtejszínt, 125 ml tejfölt, 

sózzuk, borsozzuk, és egy evôkanál ecettel ízesítjük. 

Végül apróra vágott petrezselyemmel jól elkeverjük. 

A zsemlegombóchoz 10 db szikkadt zsömlét kis 

darabkákra vágunk, maximum fél liter forró tejjel 

leöntjük, összekeverjük és állni hagyjuk, 

amíg a tejet mind magába szívja.

Közben egy nagy fej fi nomra vágott hagymát 3 dkg 

vajban üvegesre párolunk, 3 evôkanál vágott 

petrezselymet és 1 citrom lereszelt héját hozzá-

adunk. Megsózzuk, majd 3 tojást és a hagymás 

keveréket a zsemlemasszával jól összedolgozzuk. 

Egy nagy (kb. 7 literes) lábasba felteszünk sós vizet 

forrni , majd amikor már forr, vizes kézzel egy 

próbagombócot formázunk. Ha nem esik szét, 

a vízben, mehet a többi. Ha nem jó, egy kis lisztet adunk még a masszához. 

A vizet újból felforraluk a gombócokkal, ha már a tetején lebegnek, 

a hôfokot lejjebb vesszük. Kb. 20 percig kell félig lefedve csendesen forró 

vízben fôzni. Azután a gombócokat hideg vízbe tesszük pár pillanatra. 

Faludi Kati
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Bajor gombás tál zsemlegombóccal 



Hozzávalók: 35 dkg száraz lencse,  
10 dkg húsos szalonna, 15 dkg 
füstölt sonka, 5 dkg fôzôkolbász, 
15 dkg vöröshagyma, só,  ôrölt 
feketebors, ecet, 10 dkg sárgarépa,
 friss petrezselyemzöld
Elkészítése: A szalonnát 
felkockázzuk, zsírját kisütjük, 
félretesszük. A vöröshagymát
 felkockázzuk, megpirítjuk. 
A sonkát feldaraboljuk, 
a hagymához adjuk, beletesszük 
a megmosott lencsét. 
Annyi vízzel öntjük fel, 
hogy ellepje, és megsózzuk. 
Kis lángon addig fôzzük, 
míg megpuhul. 
Közben megtisztítjuk 
a sárgarépát, hasábokra vágjuk, 
a kolbászt felkarikázzuk, majd 
hozzáadjuk a félig megfôtt 
lencséhez. Amikor a lencse 
megfôtt, ecettel, petrezselyemmel 
ízesítjük, és hagyjuk kihûlni. 
Behûtve tálaljuk, 
a kisült szalonnával megszórva.

Mihalek Jenôné

Sváb lencse 
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A szalonnát üvegesre sütjük, 

majd zsírjából kivesszük. 

Savanyított káposztát 

dinsztelünk, párolunk. 

Amikor teljesen puha lesz, 

rátesszük az elôsütött szalonnát, 

majd még egy rövid párolás után 

tört krumplival tálaljuk.

Gelencsérné Treml Hildegard

Szalonnás káposzta
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Hozzávalók : 60 dkg fi nom liszt, 

2 tojás, só, víz, 30 dkg savanyú 

káposzta, 1 szál puha 

füstölt kolbász.

Elkészítése: 

Kemény tésztát gyúrunk, 

2-3 mm vastagra nyújtjuk, 

gyufaméretûre vágjuk, 

majd kifôzzük. 

A kolbászt karikára vágva 

kisütjük, a belôle sült zsiradékon 

megpároljuk a kiázott, 

összevágott savanyú 

káposztát, végül összekeverjük 

a kifôtt tésztával.

Kreisz Nelli

Savanyú káposztás, kolbászos 
tészta (Sauer Kraut Nudel)
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Édességek-sósságok



Egy dl langyos, cukros tejben 

felfuttatunk 2 dkg élesztôt. 

15 dkg rétes és 15 dkg fi nomlisztet 

átszitálunk, és 1 tojássárgájával, 

2 evôkanál zsírral, sóval, 

a felfuttatott élesztôvel, kevés 

tejjel hólyagos tésztává dagasztjuk. 

Langyos helyen kb. 45 perc alatt 

duplájára kelesztjük. 

A töltelékhez megtisztítunk 2-3 fej 

vöröshagymát, fi nomra vágjuk, 

sózzuk, borsozzuk, és olajon 

megfonnyasztjuk. 

A megkelt tésztát ujjnyi vastagra 

nyújtjuk, megkenjük a töltelékkel, 

derelyemetszôvel háromszög alakúra 

vágjuk. Egyenként kifl i formájúra 

feltekerjük, sütôpapírral bélelt 

tepsire rakjuk. Tojássárgájával 

megkenjük, szezámmaggal vagy 

köménnyel megszórjuk. 20 percig 

pihentetjük, elômelegített sütôben 

közepes lángon 18-20 percig sütjük.

Knoll Albertné

Sváb sörkifli
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5 dl tejet 3 evôkanál kristálycukorral,
 1 csomag vaníliás cukorral, 

csipet sóval felforralunk. 
Állandóan kevergetve apránként 
hozzáadunk 20 dkg búzadarát, 
és kis lángon kevergetve fôzzük, 

amíg össze nem áll, és el nem 
válik az edény falától. 
Majd hagyjuk hûlni. 

4 tojássárgáját hozzákeverünk 
a kihûlt grízmasszához. 

A tojásfehérjékbôl kemény habot 
verünk egy kevés kristálycukorral, 

és azt is a masszához adjuk. 
A sütôt 200 fokra elômelegítjük. 

2 evôkanál vajat egy olyan 
serpenyôben, amit a sütôbe is 

be tudunk tenni, felforrósítunk, 
és beleöntjük a masszát. 

Amikor az alja kezd megsülni, 
pecsenyelapáttal megforgatjuk, 

és darabokra törjük. 
Majd a sütôbe tesszük, 

ahol szépen feljön, könnyû lesz, 
és egyenletesen pirul. 
Aranysárgára sütjük. 

Ha kész van, villával tovább 
daraboljuk, porcukorral megszórjuk.

Kreisz Nelli

Császármorzsa, avagy grízsmarni
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30 dkg ôrölt diót, egy egész tojást 

és egynek a sárgáját összegyúrjuk, 

majd egy-két tojás fehérjébôl 

30 dkg cukorral habot verünk, és 

a két alapanyagot összedolgozzuk. 

Prézlis (zsemlemorzsás) deszkán

 kisujjnyi vastagra nyújtjuk, 

és erre kenjük a mázat: 

1 tojásfehérjét habbá verünk, 

és annyi porcukrot rakunk bele, 

hogy sûrû masszát kapjunk. 

Fél citromlevét adunk hozzá. 

A gyúródeszkán kiterített diós 

keverékre kenjük, s két centiméteres 

rudacskákra szabdaljuk. 

A tepsibe szórjunk prézlit 

(így nem ragad oda). 

Nem forró sütôben inkább

szárítjuk, mint sütjük. 

A megszáradt fehér tojáshabos 

tetejével olyan, mint egy 

hósapkás kis házikó.

Gelencsérné Treml Hildegard

Diós stangli
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50 dkg krumplit meghámozunk, 

kockára vágunk, és kevés sós 

vízben puhára fôzünk. 

Villával pépesre törjük 

(vagy krumplinyomón átnyomjuk). 

Hozzáadunk csipet sót, 1 tojást, 

és kb 15-20 dkg lisztet, 

amennyit a krumpli felvesz, 

hogy jól gyúrható, fi nom, 

puha tésztát kapjunk. 

Fél cm vastagra nyújtjuk, 

és rombusz alakúra vágjuk. 

Kevés olajban mindkét oldalát 

pirosra sütjük. 

Lekvárral megkenve 

vagy kristálycukorral 

megszórva tálaljuk.

Knoll Albertné 

Fluta 
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Hozzávalók: fél kiló liszt, 

2 dl cukros tej, 5 dkg élesztô, 5 dkg vaj, 

2 tojás, 2,5 dl víz, só, cukor, gríz

Elkészítés: A liszthez hozzáadjuk 

a cukros tejben megfuttatott élesztôt, 

majd egy csipet sót. Ezután a vajat 

elkeverjünk a 2 egész tojással, 

a lisztes masszához öntjük, 

és sima tésztát gyúrunk belôle. 

Miután nyolc gombócot formáztunk,

45 percig kelesztjük. Amikor megkelt

a tészta, 1-1,5 centiméter vékony 

csíkra nyújtjuk, egy kis cukorral és 

grízzel megszórjuk, majd szorosan 

feltekerjük. Közben a vizet kevés sóval 

és olajjal felfôzzük. A gombócokat 

a vízbe tesszük fedô alá, majd egy 

nedves ruhával szorosan

betekerjük, légmentesen lezárva

vele a lábost. Kis lángon kb. 40 percig

gôzöljük így a gombócokat. 

(Készíthetjük forró sütôbe téve, 

majd a lángot mérsékelve, ekkor 

a végén le kell szedni a fedôt, 

és a tészta tetejét pirosra sütni.) 

Finom pikáns házi lekvár illik hozzá.

Mihalek Jenôné

Gôzgombóc (Hébeknédli)
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250 g vajat 2 tojással és 130 g 

cukorral habosra keverünk. 

400 g lisztet, csipetnyi sót és 

2 teáskanál fahéjat hozzáadva 

lágy tésztává gyúrjuk. 

Teáskanál segítségével kis golyókat 

szaggatunk a tésztából, 

és sütôpapírral kibélelt tepsire

rakjuk.Fahéjat egy evôkanál 

cukorral összekeverünk. 

Egy üvegpohár alját benedvesítünk, 

majd a cukros fahéjba mártjuk, 

és a tésztagolyókat 

ezzel a pohárral lapítjuk le. 

A poharat idônként újra benedve-

sítjük, és a cukros fahéjba mártjuk.

A 170 C-fokra elômelegített sütôben 

kb. 12-15 perc alatt megsütjük.

140 g mogyorókrémet gôz fölött 

megolvasztunk, majd a kihûlt 

süteményeket kettesével ezzel 

a krémmel ragasztjuk össze.

www.deutschnet.hu

Plätzchen 
(Fahéjas karácsonyi aprósütemény)

44



Három tojás fehérjét habnak 

felverünk, majd 25 dkg 

porcukrot hozzákeverünk. 

Ebbôl félreteszünk egy keveset 

(ez lesz majd a hab). 

25 dkg darált diót és egy 

evôkanál prézlit is belekeverünk.

Villával kis halmocskákat 

teszünk a tepsibe. Zsírozott, 

lisztezett tepsiben, elômelegített 

sütôben világosra sütjük.

Kiszedjük a sütôbôl, és rátesszük 

a habot a tetejére, és még sütjük 

kis ideig, míg a hab meg nem köt.

Hab: A félretett cukros 

tojásfehérjéhez hozzákeverünk 

egy pár csepp ecetet, és ízlés 

szerint még egy kevés porcukrot. 

Minden világosra sült halmocska 

tetejére egy csepp habot rakunk. 

Ezután még keveset sütjük.

Stáhlyné Werny Mária

Nuss Pussel (Diós csók) 
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Négy, egyforma nagyságú almát 

alaposan megmosunk, 

magházukat eltávolítjuk. 

50 g porcukrot összegyúrunk 

75 g nyers marcipánmasszával, 

és hozzáadunk 2 evôkanál 

mazsolát, 2 evôkanál 

csokoládédarát és 2 evôkanál 

tört mogyorót, majd ezt

a masszát beletöltjük 

az almák üregeibe.

Az almákat egy sütôlemezre 

rakjuk, és a tetejét 

vajdarabkákkal szórjuk meg. 

A sütôben 200 C-fokon addig

sütjük, míg az almák héja 

fi noman fel nem szakad, 

ez kb. 20-30 perc.

Tálaláskor ízlés szerint 

csokoládé öntettel vagy keményre 

vert tejszínhabbal kínáljuk.

www.deutschnet.hu 

Bratapfel (Sült alma)
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Fél kg lisztbôl, 3 dkg élesztôbôl, 

7 dkg porcukorból, 4 dl langyos 

tejbôl, 1 tojásból, csipet sóból és 

7 dkg margarinból kelt tésztát 

készítünk. Sütôlapra helyezzük, 

és 20 percig kelesztjük. 

A töltelékhez 15 dkg margarint, 

2 evôkanál tejet és 20 dkg cukrot 

felfôzünk, és elkeverjük 

1 csomag vaníliás cukorral, 

15 dkg mandulával, 4 evôkanál 

citromlével, majd kihûtjük. 

Utána a tészta tetejére kenjük, 

és megsütjük. Amikor a tészta 

kihûlt, félbevágjuk. A krémhez 

elkészítünk 1 csomag vaníliás 

pudingot, majd kihûtjük. 

15 dkg margarint 5 dkg porcukorral 

habosra keverünk, és hozzáadjuk 

a kihûlt pudingot. Ezzel a 

krémmel megtöltjük a  süteményt. 

A gázsütô 3-4-es fokozatán 

35 perc alatt elkészül. 

Mayer Aranka

Méhcsípés

47



½ kg krumplit megfôzünk 

sós vízben, majd a vizet leöntjük 

róla. Krumplinyomóval áttörjük, 

hûlni hagyjuk, majd 

hozzáadunk dió nagyságú zsírt, 

1 egész tojást és annyi lisztet, 

hogy összeálljon a tészta. 

Lisztezett gyúrótáblára tesszük, 

kinyújtjuk kb. 0,5-1 cm vastagra, 

tetszés szerint szaggatjuk, 

vagy derelyevágóval kockákra 

vágjuk, és forró olajban mindkét 

oldalát jól megsütjük. 

Szalvétára szedjük ki , 

hogy ne legyen olajos.

Leves után kitûnô második 

fogásnak.

Andó József

Krumplis lángos
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Elômelegítjük a sütôt. 

50 dkg túróra ráütünk 6 tojást, 

hozzáteszünk 1 pohár tejfölt, 

8 evôkanál cukrot, 7 evôkanál 

lisztet, 1 csomag sütôport, 

1 csomag vaníliás cukrot, 

egy citrom reszelt héját. 

Aki szereti , mazsolát is tehet 

hozzá. Géppel jól összekeverjük, 

közepes méretû tepsibe töltjük, 

kb. 30-40 percig sütjük. 

A tepsiben szeleteljük fel. 

Melegen is, hidegen is 

fogyasztható.

Láng Andrásné

Topfa Feingeback
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30 dkg lisztbôl, 6 tojás sárgájából, 

3 kávéskanál rumból, 

1 kávéskanál cukorból, késhegynyi 

sóból tésztát készítünk. 

Egyujjnyi vastagra kinyújtjuk, 

4 ujjnyi szélesre, 6 ujjnyi 

hosszúra elvágjuk 

derelyevágóval. 

A tészta csücskét behúzzuk 

a középen bevágott tésztába, 

és olajban kisütjük.

Sülés után még melegen vaníliás 

cukorral meghintjük.

Andó József

Forgácsfánk (Csöröge)
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Másfél dl tejbôl, 4-5 dkg lisztbôl, 2,5 dkg cukorból és 2 dkg élesztôbôl 

kovászt készítünk. Lefedve langyos helyen duplájára kelesztjük. 

25 dkg liszthez adjuk a kovászt, majd csipet sót, 2,5 dkg cukrot, 

és kidolgozzuk úgy, hogy az edény faláról elváljon. 

Közben beledolgozunk 4 dkg olvasztott 

vajat és 1 tojást is. Letakarva 40 percig 

kelesztjük, ez alatt elkészítjük a tölteléket. 

20 dkg darált mákot és 10 dkg megmosott 

mazsolát leforrázunk vízzel, néhány percig 

állni hagyjuk, majd lehûtjük. 

Hozzáadunk 2 evôkanál mézet, 1 citrom 

reszelt héját, rumot, 1 csomag vaníliás 

cukrot, 2 dkg olvasztott vajat, és jól 

összedolgozzuk. A megkelt tésztát lisztezett deszkán 3 mm vastagságban téglalap alakúra 

kinyújtjuk, és rákenjük a tölteléket. A széleken 2 mm-es részt üresen hagyunk, így a tésztát 

könnyebben fel tudjuk tekerni. Koszorú alakúra hajtjuk, 

és kivajazott tepsibe tesszük. Tetejét megvizezzük, és késsel néhány helyen bevágjuk. Ezután 

még 20 percig kelesztjük, majd 220 fokon sütjük kb. 30 percig. 

Közben 15 dkg porcukorból 2 evôkanál vízzel szirupot fôzünk, rummal ízesítjük, 

és a még forró tésztát bekenjük vele. Ha kihûlt, fogyasztható.

Mayer Aranka

Mákos koszorú 
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Összegyúrunk 25 dkg lisztet, 

14 dkg vajat vagy zsírt, 

7 dkg porcukrot, 1 egész tojást, 

késhegynyi szódabikarbónát. 

Tepsibe tesszük, savanykás 

ízzel megkenjük.

Ezután elkészítjük a tölteléket. 

6 tojás sárgáját 25 dkg porcukorral 

fehéredésig keverünk. 

Hozzáadunk 20 dkg darált diót, 

1-2 vaníliás cukrot és a tojások 

keményre vert habját, majd a 

tésztára kenjük és kisütjük.

Csak akkor keverjük a következô 

krémet a tésztára, ha kihûlt. 

20 dkg vajat 3 tojás sárgájával, 

5 dkg porcukorral habosra kev-

erünk. ½dl feketekávét 15 dkg por-

cukorral, 4 kávéskanál kakaóval 

összefôzünk. Ha kihûlt, 

hozzákeverjük a vajat.

A süteményt téglalap alakúra 

szeletelve tálaljuk.

Márkész Viorica

Bécsi szelet
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5 dkg élesztôt 2 dl tejben 

1 kockacukorral felfuttatunk. 

Hozzáadunk 1 tojás sárgáját, 

50 dkg lisztet, 15 dkg zsírt, 

csipet sót, és összegyúrjuk. 

Két cipót formálunk belôle, ezeket 

fél óráig meleg helyen kelesztjük. 

A tésztát ujjnyi vastagra 

kinyújtjuk, és ráterítjük a 

tölteléket. Ehhez 1 kg sült tököt 

darabokra vagdalunk, villával 

kicsit összetörjük, hozzákeverünk 

1 reszelt almát, 10 dkg cukrot, 

1 evôkanál rumot vagy citrom-

lét. Miután a tésztát a töltelékkel 

megkentük, össze göngyöljük, 

és fél órán keresztül kelesztjük. 

Tojásfehérjébôl készített habbal 

megkenjük, és közepesen 

meleg sütôben megsütjük. 

A hozzávalóknak langyosnak kell 

lenniük. A sütôajtót 10 percig nem 

szabad kinyitni, mert a tészta 

összeesik! Csak jonatán vagy 

jonagold almát lehet használni. 

Hidegen szeleteljük. 

Mayer Aranka

Sült tökös bejgli
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Két egész tojást, plusz 

egy sárgáját 25 dkg 

kristálycukorral jól 

kikeverünk, majd 25 dkg lisztet 

hozzákeverünk.

Kinyújtjuk, kiszaggatjuk 

(babapiskóka formájúra, 

ha tudjuk). 

Elômelegített sütôben, zsírozott, 

lisztezett tepsiben kisütjük.

Közvetlenül fogyasztás 

elôtt szokás borba mártani.

Stáhlyné Werny Mária

Kvicökl (Borbamártogatós) 
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Kevés langyos cukros tejben 

megfuttatunk 3 dkg élesztôt, 

majd összedolgozzuk

60 dkg liszttel, 2 tojássárgájával,

1 evôkanál porcukorral és annyi 

langyos tejjel, hogy közepes

keménységû kelt tésztát kapjunk. 

Végül beledolgozunk 2 evôkanál 

olvasztott margarint, és langyos 

helyen duplájára kelesztjük. 

Ujjnyi vastagra nyújtjuk, kockára 

vágjuk. Minden kocka közepére 

ízlés szerint édesített, citromhéjjal,

vaníliával ízesített, 2 tojás 

sárgájával, mazsolával és a 

tojásfehérjébôl felvert habbal össze-

kevert túróból halmokat rakunk. 

A tészta négy sarkát a túró fölött 

összecsípjük, tepsibe rakjuk, kissé 

megkelesztjük, majd tojásfehérjével 

megkenjük, és közepes tûznél szép 

pirosra sütjük.

Márkész Viorica

Túrós bukta
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Keverjünk össze 20 dkg lisztet, langyos tejben, kevés cukorral megfuttatott 

3 dkg élesztôt, 1 egész tojást, cukrot ízlés szerint, csipetnyi sót. 

Dolgozzuk el csomómentesre a tésztát, majd tegyük meleg helyre, és hagyjuk kelni.

Amikor megkelt, 4 dkg lágy margarint dolgozzunk bele, és fakanállal jól verjük fel 

a tésztát. Akkor lesz igazán jó, ha a tészta hólyagos, és leválik az edény faláról.

Ismét pihenni, kelni hagyjuk, ha megkelt, újra felverjük, és megint kelesztjük.

Ügyeljünk arra, hogy a tésztánk meg ne fázzon!

Ha ismét megkelt a tészta, akkor elômelegített, lisztezett gyúrótáblára tesszük. 

Kézzel vékonyra kihúzzuk, és 20 dkg, langyosra

 melegített, könnyen kenhetô hájat vékonyan 

rákenünk, majd, mint a bejglit, feltekerjük. 

Kissé lelapítjuk kézzel, jobbról, balról felhajtjuk

a tésztát, és ismét pihentetjük, kelesztjük. 

Ha megkelt, nyújtófával kinyújtjuk, kb. 0,5-1 cm 

vastagra, 5-6 cm-es kockákat vágunk. 

Tetszés szerint megtölthetjük dióval, mákkal, 

lekvárral, túróval. A sarkokat összefogjuk, 

és tepsibe tesszük, hagyjunk helyet, mert megdagadnak a sütemények. 

Közepes tûznél sütjük, ha megsült, vaníliás porcukorral meghintjük. 

Nagyon fi nom, ha egy kisebb, zsírozott tepsit teljesen kibélelünk a tésztával, 

a tetejét enyhén bekockázzuk, megszórjuk kristálycukorral, és megsütjük.

Ezt hájas plócnak nevezzük.

Andó József

Hájas sütemény
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1 kanál langyos tejben 

2 dkg élesztôt felfuttatunk. 

50 dkg lisztet 10 dkg vajjal 

vagy margarinnal elmorzso lunk, 

2 dl tejföllel jól kidolgozunk. 

Meglisztezett vászonkendôbe 

tesszük a tésztát, és felakasztjuk, 

hogy beleérjen a hideg vízbe, 

és 1 óra hosszáig kelesztjük. 

A gyúródeszkát kristály cukorral 

meghintjük, a tésztát 

ráborítjuk, majd másfél-két 

ujjnyi vastagra kinyújtjuk, 

10 cm hosszú csíkokat 

vágunk, kifl iket formálunk 

belôle. Középen megcsavarva

tepsibe helyezzük 5 cm 

távolságra egymástól. 

Közepes hômérsékletû tûzön 

világosra sütjük.

Andó József

Vasser gaugis (Vízen kullogó)
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A hozzávalókat – 50 dkg lisztet, 
2 dl tejet, 4 dkg élesztôt, 3 tojás 
sárgáját, 1 tojás fehérjét, 10 dkg 

margarint, 6 dkg kristálycukrot, 
1 vaníliás cukrot, 1 citrom héját, 
csipet sót – összegyúrjuk, fél órán 

át kelesztjük. A tésztát három 
részre osztjuk, kinyújtjuk, 

beletesszük csíkokban a tölteléket. 
A mákos töltelékhez 12 dkg darált 

mák, 8 dkg kristálycukor, 
citromhéj, fahéj, mazsola, vaníliás 
cukor és tej kell. A diós töltelékhez 

12 dkg diót, 8 dkg kristálycuk-
rot, narancs héjat, vaníliás cukrot, 

mazsolát és tejet használunk. 
Vigyázzunk, nehogy 

a töltelék lágy legyen! 
A gesztenyés tölteléknél a következô 

hozzávalókat dolgozzuk össze: 
15 dkg gesztenyemassza, cukor, 

rum, tejszín. A megtöltött tésztát 
összesodorjuk, majd hármat össze-
fonunk. Tojássárgájával megkenjük, 

és 40 percig pihentetjük. 
Mielôtt megsütjük, a tetejét darált 

mákkal megszórjuk. Sütési idô 
kb. 60 perc. Különleges, mutatós, 

fi nom karácsonyi tészta. 

Pálvölgyi Katalin

Különleges karácsonyi kalács 
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6 egész tojást kikavarunk 

2 csésze cukorral, 1 dl olajjal, 

1 kávéskanál szalalkálival.

Lisztet adunk hozzá, 

amennyit felvesz. 

Este gyúrjuk. 

Reggelig pihentetjük, 

½ ujjnyi vastagra nyújtjuk, 

majd babaformájú 

kiszúróval kiszúrjuk. 

Halványsárgára sütjük.

Márkész Viorica

Puppe -Baba

59



A hozzávalókból – 60 dkg lisztbôl, 

2 dkg élesztôbôl, 5 dkg 

mazsolából, 5 tojás sárgájából, 

½ liter tejbôl, csipet sóból, 

2 evôkanál porcukorból – lágy 

tésztát gyúrunk, alaposan 

kidolgozzuk, majd 

kuglófsütôbe téve megkelesztjük. 

Elômelegített sütôben 

lassú tûznél megsütjük. 

Pálvölgyi Katalin

Kuglóf
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Tejbe beáztatunk 2 dkg élesztôt. 

Összegyúrjuk 50 dkg liszttel, 

25 dkg margarinnal, 25 dkg 

cukorral, 1 tojással. 

Két cipót formálunk belôle. 

Az egyik cipót kisodorjuk, 

nagy tepsibe tesszük, vastagon 

megkenjük baracklekvárral, 

szeletelt almával, meghintjük 

cukorral, fahéjjal, rumba 

áztatott mazsolával, 

és megszórjuk zsemlemorzsával. 

Ismét alma, cukor következik. 

Végül beborítjuk az elnyújtott 

tészta másik felével. Tetejét 

tojásfehérjével megkenjük. 

Forró sütôben megsütjük. 

Schilling Mihályné

Porhanyós almás lepény
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20 dkg lisztet, 10 dkg vajat, 

1 dkg tejben felfuttatott 

élesztôt összegyúrunk. 

Fél órát pihentetjük, ezután 

a tésztát vékonyan kinyújtjuk. 

A töltelékhez valókat – 2 tojás 

fehérjét, 18 dkg porcukrot, fél 

citrom reszelt héját és levét, 5 dkg 

darált diót – habosra keverjük. 

A tésztára rákenjük a tölteléket, 

felsodorjuk, majd 1 cm-esre 

szeleteljük. Lapjára fektetve, 

zsírozott tepsibe fektetjük, 

és szép pirosra sütjük. 

Készíthetjük még a csigát 

kakaós, fahéjas, túrós és 

kókuszos töltelékkel is. 

Pálvölgyi Katalin

Diós csiga
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Stollen (Drezdai kalács)
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Elôször 5 dkg élesztôt 1 dl langyos 
tejjel és egy kis cukorral felfuttatunk. 
Majd 50 dkg fi nom lisztet tálba 
szitálunk, a közepébe kis mélyedést 
készítünk, beleöntjük a felfuttatott 
élesztôt, kis liszttel elkeverjük, 
és kb. 10 percig kelesztjük.
Addig 1,5 dl tejet elkeverünk 1 tojással,
10 dkg porcukorral, 1 cs. vaníliás
cukorral, csipet sóval, 1 kávéskanál 
fahéjjal, fél kávéskanál ôrölt szerecsen-
dióval, és végül 20 dkg felolvasztott 
vajjal. Összedolgozzuk a liszttel. 
Robotgéppel legalább 10 percig 
dagasztjuk, hogy a tészta szép 
fényes legyen. Langyos helyen 
duplájára kelesztjük. Kelés után 
kissé szétnyújtjuk, és 5 dkg össze-
darabolt aszalt gyümölcsöt, 
mazsolát, , kandírozott narancs-
héjat, durvára vágott diót lazán 
beledolgozunk. Hosszúkásra 
nyújtjuk, a szélét visszahajtjuk. 
15 percig kelesztjük tepsibe téve, 
sütôpapíron. Elômelegített, 
kb. 180 fokos sütôben 45 perc alatt 
megsütjük. Még melegen megkenjük 
a tetejét olvasztott vajjal, és vastagon 
megszórjuk porcukorral.

Tóth Sára



Tésztát gyúrunk 50 dkg lisztbôl, 

17 dkg porcukorból, 15 dkg zsírból, 

1 tojásból, fél csomag, 

tejben felfuttatott élesztôbôl, 

2 csomag vaníliás cukorból, 

1 doboz tejfölbôl. 

A tésztát három részre osztjuk. 

Legalább 2 órán keresztül 

hûtô szekrényben pihentetjük. 

A töltelékhez 30 dkg mákot 

kevés vízben megfôzünk, 

hozzáadunk 15 dkg cukrot és 

1 citrom héját. A három részre 

osztott tésztát kinyújtjuk, 

megkenjük szilvalekvárral, 

és erre tesszük a mákos töltelék felét. 

Ráhelyezzük a második 

tésztalapot, és ezt is megkenjük, 

majd a harmadik lappal 

beborítjuk. Megszurkáljuk 

és megsütjük. 

Wagner Flóra

Mákos zserbó 
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60 dkg lisztbôl 8 tojás sárgájával, 

csipet sóval, 3 dkg felfuttatott 

élesztôvel, kevés cukorral, 

2,5 dl tejjel rétestészta 

keménységû tésztát gyúrunk. 

Jól kidolgozzuk, fél órán át 

meleg helyen pihentetjük, 

közben elkészítjük a tölteléket. 

Ehhez kikeverünk 20 dkg vajat, 

20 dkg cukrot, 20 dkg darált 

diót. Utána a megkelt tésztát 

vékonyra kinyújtjuk, megkenjük 

a töltelékkel, feltekerjük, majd 

vízbe mártott késsel kisujjnyi 

vastagságúra szeleteljük. 

Lisztezett tepsibe tesszük, 

nem szorosan egymás mellé, 

és kelni hagyjuk. Forró sütôben 

kisütjük. Ha félig megsült, 

meglocsoljuk édes tejjel. 

Schilling Mihályné

Darázsfészek
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60 dkg lisztet 4 tojás sárgájával, 

0,5 dl olajjal, 1 mokkáskanál 

sóval, és annyi kefírrel összegyúr-

juk, hogy közepes keménységû, 

nem ragadós tésztát kapjunk. 

( Jól ki kell dolgozni!) 

15-20 percet letakarva 

pihentetjük, majd fél cm 

vastagságúra nyújtjuk.

A töltelékhez a tojásfehérjéket 

5-6 evôkanál cukorral és 

1 csomag vaníliás cukorral 

kemény habbá verjük. A tészta 

egyik felét kenjük meg 

szilva- vagy más savanykás 

lekvárral, a másikat a tojáshab-

bal (a szélekre ne tegyünk, mert 

nem ragad össze). Úgy hajtjuk 

félbe, hogy a töltelékek ne kev-

eredjenek egymással. A széleket 

jól összenyomkodjuk, majd dere-

lyemetszôvel kb. 10x10 cm-és 

táskákra elvágjuk. Bô, felforrósított

 olajban aranybarnára sütjük.
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Strudli 



Reszeljünk le 400 g száraz zsem-

lét, majd áztassuk be a morzsát 

300 ml tejbe fél óráig.  Közben 

mossunk meg 750 g ribizlit. 

Keverjünk habosra 80 g vajat

150 g cukorral. Válasszunk ketté

5 tojás sárgáját ás fehérjét, a 

sárgákat adjuk a vajas-cukorhoz.

Tegyünk bele 1 citrom lereszelt 

héját, fél csomag sütôport, majd 

a morzsamasszát is. Verjük fel 

keményre a tojások fehérjét, 

és adagokban dolgozzuk bele a 

tésztába. Majd óvatosan keverjük

el a ribizlit is benne, de pár 

szemet, fürtöt hagyjunk meg a 

díszítésre. Vajazzunk ki egy kerek 

tortaformát, tegyük bele a tésztát, 

és elômelegített sütôben tûpróbáig 

süssük 190 fokon. Ha megsült, 

hagyjuk még benn a sütôben 

nyitott ajtónál kb. 10 percet.

Tálaláskor megszórhatjuk 

porcukorral, és díszíthetjük 

a félretett ribizliszemekkel.
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Ribizlis morzsatorta



Kelt tésztát készítünk 70 g vajból 

vagy margarinból, 1 csomag 

élesztôbôl, 200 g lisztbôl, 

1 dl vízbôl vagy tejbôl és kevés 

sóból kelt tésztát késztünk. 

Miközben letakarva pihentetjük, 

elkészítjük a hagymatölteléket. 

Hat-nyolc nagy fej tisztított, apróra 

vágott vöröshagymát 30 g vajon 

puhára párolunk. 25 dkg tejfölt 

60 g liszttel csomómentesen 

elkeverünk. 2-4 tojást, tetszés 

szerinti köményt, pici sót és 

50 dkg apróra vágott húsos 

szalonnát hozzávegyítünk, s az 

egészet a forró hagymához adjuk.

A tésztát vékonyra sodorjuk, a 

zsírozott tepsibe fektetjük. A szélét 

magasra húzzuk, hogy a hagyma-

töltelék ne égjen a tepsi oldalán. 

Az egészre apró vajdarabkákat  

hintünk. A sütôt bemelegítjük. 

Amíg felhevül, a lepénynek szabad 

pihennie. 200 °C-os sütôben szép 

pirosas-barnára sütjük.

Jahnke Éva
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Hagymás lepény



Kemény tésztát gyúrunk a 

következô alapanyagokból : 

20 dkg cukor, 20 dkg Rama, 

50 dkg liszt, 2 tojássárgája, 

1 sütôpor 1-2 kanál tejföl. A tésztát

kinyújtjuk, és köröket szaggatunk 

belôle. A körök felének belsejébe egy 

kisebb kört lyukasztunk, ez lesz 

a teteje a süteménynek. A nem 

lyukas köröket megkenjük lekvárral.

A lyukas köröket tojásfehérjébe 

mártjuk, majd kristálycukorral 

elkevert durvára vágott dióba. 

Ezután minden - nem lyukas - 

körre egy diós-cukros lyukas kört 

teszünk. Ramával megkent 

tepsiben megsütjük. 

Frissen is fogyaszthatjuk, 

de minél többet áll, annál puhább 

lesz a tésztája.

Nagy Hajnalka
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Preckedli 
(sváb diós-lekváros sütemény)



Fél kg lisztet és 4 egész tojást 

egy tálba teszünk, majd vizet 

öntünk hozzá, hogy kelttészta-

szerû masszát kapjunk. 

Az egészet összegyúrjuk, majd kb. 

ujjnyi vastag rudakat csinálunk 

belôle. Ezeket egyformára vágjuk, 

és pereceket formázunk belôlük. 

Ezután sütôbe tesszük, 

és készre sütjük. 

Eközben sót felhígítunk vízben, 

majd a forró perecekre kenjük. 

Nagy Hajnalka
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Sváb perec 



A sütemény alapja egy egyszerû omlós tészta, amibe egy könnyû túrókrémes 

töltelék kerül. Az omlós tésztához 15 dkg lisztet, 10 dkg margarint, 5 dkg 

porcukrot, 1 tojás sárgáját, 1 cs. vaníliás cukrot és egy csipet sót összegyúrunk, 

majd fél órára a hûtôbe tesszük. 

Egy kb. 26 cm átmérôjû kapcsos tortaforma aljába sütôpapírt teszünk, az 

oldalát megvajazzuk. A sütôt 200 fokra elômelegítjük.

A tészta 2/3 részét kinyújtjuk, és a tortaforma aljába tesszük, majd a mara-

dék tésztából elkészítjük a torta 2-2,5 cm-es falát. Ezt a tésztával kibélelt 

tortaformát betesszük a sütôbe – kb. 10 percre, így biztosan nem marad 

nyers –, és ez alatt kész is lesz a töltelék.

A töltelék hozzávalóit - 50 dkg félzsíros túrót, 

5 tojás sárgáját, 5 dkg olvasztott margarint, 

15 dkg cukrot, 1 cs. vaníliás cukrot, 

7,5 dkg lisztet, 1 kanál citromlevet, 

1 citrom reszelt héját, csipet sót - összekeverjük.

 6 tojás fehérjét kemény habbá verünk, és a 

legvégén óvatosan keverjük a túrós masszához. 

Kivesszük a kissé már megsült tésztát, 

és beleöntjük a fehérjével már fellazított 

túrókrémet. Megszórhatjuk szeletelt 

mandulával, amitôl fi nom ropogós lesz a teteje.

45 percig sütjük, de kb. 30 perc után, amikor 

már szép aranybarna a színe, lejjebb vesszük a sütô hôfokát 150 fokra. 

Ha a teteje pirul, alufóliával kell letakarni. 

Lekapcsolt, késôbb kinyitott sütôben hagyjuk kihûlni, majd hûtôbe tesszük 

néhány órára. Csak tálalás elôtt kell kivenni a tortaformából.

Braun Katalin
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Käsekuchen (túrótorta)



2 dl tejet meglangyosítunk, egy evôkanál cukrot teszünk bele, és felfuttatunk benne 

2 dkg élesztôt. 25 dkg rétesliszttel és 25 dkg fi nomliszttel, 2 tojás sárgájával, kevés sóval 

és citrom reszelt héjával összedolgozzuk. Ha kell hozzá tej, annyit öntünk, hogy kissé 

keményebb kelt tésztát kapjunk. Végül 10 dkg olvasztott, langyos margarint is lassan 

hozzáadva bedagasztjuk fakanállal. Letakarjuk, és duplájára kelesztjük. 

(Ha nem szívná be a margarint, kelés közben is meglazíthatjuk fakanállal a tésztát). 

Miután megkelt, deszkára tesszük, és kétszer-háromszor hajtogatjuk, mint a hájas tésztát. 

Végül téglalap alakúra sodorjuk, úgy, hogy a 

tészta kisujjnyi vastag legyen. Mialatt a tészta 

pihen, fél csomag mazsolát rumban 

megáztatunk, késôbb leszûrjük. A kinyújtott 

tésztát olvasztott, langyos margarinnal 

megkenjük, meghintjük 1 csomag vaníliás 

cukorral, s erre hintünk 10 dkg cukros darált 

diót vagy mákot, és a mazsolát. A tésztát, mint a 

rétest, szorosan feltekerjük, és a két végét 

összeillesztjük. A koszorút egy nagy tepsi köze-

pére fektetjük. (Sütôpapírt tehetünk alá.) 

A tetejét megkenjük tojássárgájával. A koszorú külsô felét három cm távolságra 

körbebevagdaljuk úgy, hogy a közepe, illetve a belsô fele egyben maradjon, de a tepsi aljáig 

érjen a kés éle. Ezeket a vágatokat egyenként fél fordulattal széthajtjuk és lefektetjük a tepsi 

aljára, így a töltelék kilátszik belôle. Forró sütôbe tesszük, öt perc elteltével a lángot 

takarékra vesszük, így sütjük tovább. Mikor megsült, a tetejére abroszt borítunk, 

hogy „visszapuhuljon”. Miután kihûlt, a tetejére citrommázat csurgatunk. 

(A mázhoz 10 dkg porcukrot annyi citromlével keverünk össze, hogy éppen csak 

nehézkesen folyós legyen, kb. 15 percig keverjük.) 

Pálvölgyi Katalin
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