
SÜSSÜNK-FŐZZÜNK EGÉSZSÉGESEN 

Sajttorta sütés nélkül 
Hozzávalók:  

15 dkg háztartási keksz, 4 evőkanál porcukor, 30 dkg tejszínes sajtkrém, 2 dl habtejszín, 7 dkg 
margarin, 2 evőkanál citromlé.  
Elkészítés:  

Ledaráljuk a kekszet, összekeverjük az olvasztott margarinnal, majd egy 21 cm-es tortaforma 
aljába nyomkodjuk. Összedolgozzuk a sajtkrémet a porcukorral, a citromlével, és a habbá vert 
tejszínnel, majd ráhalmozzuk a kekszre. két-három órára hűtőbe tesszük, végül tálalás előtt 
még a formába körbevágjuk, gyümölccsel díszíthetjük 

Gyümölcsleves hidegen 
Hozzávalók 4 személyre:  

25 dkg friss meggy  
15 dkg málna  
10 dkg fekete ribizli  
10 dkg piros ribizli  
1 l víz  
10 dkg barna nádcukor  
1 teáskanál őrölt gyömbér  
Ízlés szerint só és kevés vanília  
1 púpozott teáskanál kukoricakeményítő  
1 dl főzőtejszín  
Elkészítés:  

A meggyet kimagozom, az epret felszeletelem, a ribizliket megszabadítom a száruktól.  
Egy fazékban 1 l vízben főzni kezdem a meggyet, sózom, cukrozom, fűszerezem. A 
keményítőt elkeverem a tejszínnel, majd hozzáadok egy keveset a meggyből és 1 
evőkanálnyit a többi bogyósból. Botmixerrel pürésítem. Forrás után 1-2 perccel hozzáadom a 
leveshez. Alaposan elkeverem, majd hozzáadom a többi gyümölcsöt. Egyet forralok rajta, 
leveszem a tűzről – amíg a leves hűl, az eper és a ribizlik kissé megpuhulnak, de 
vitamintartalmukból nem veszítenek.  
Szobahőmérsékletre hűtve zárható üvegtálba kanalazom – alaposan lehűtöm 

Babakeksz(7 hónapos kortól) 
Hozzávalók: 

1 nagyobb érett banán,1 teáscsészényi zabpehely,3 e.k.liszt ,2 e.k. olivaolaj  
Elkészítés: 

zabpelyhet apróra őröljük,banánt összetörjük. Összekeverjük az összetevőket.10 percig állni 
hagyjuk,majd olajos ujjunkkal megformázzuk ,pici 1 cm vastag lepényeket készítünk. 
Sütőpapírra rakjuk és előmelegített sütőben 180 C-on 15 perc alatt megsütjük 

Töltött saláta 
Hozzávalók:  



4 fej saláta, 40 dkg darált sovány sertés vagy szárnyashús, 12 dkg rizs, 4 dkg vaj, 2 tojás, 4-6 
kanál tejföl, ízlés szerint só és citromlé.  
Elkészítés:  

A húst elkeverjük a félig főtt rizzsel, a két tojással, és gyengén megsózzuk. a salátákat jól 
megmossuk, lecsurgatjuk,és a levelek közét ezzel a töltelékkel megtöltjük. Ezután a leveleket 
egymásra borítjuk, és a salátafejeket fehér cérnával átkötjük. Egy tűzálló edényt vajjal 
kikenünk, egymás mellé tesszük a megtöltött salátafejeket, meglocsoljuk őket tejföllel, és a 
sütőben fedő alatt 30-40 percig sütjük. Ha megsült, a cérnát eltávolítjuk, és a levélbe néhány 
csepp citromlevet csavarunk.  
Kókuszos zabpehely keksz 
Hozzávalók:  

 
10 dkg rozsliszt  
6 dkg zabpehely  
4 dkg kókuszreszelék  
7 dkg cukor  
1 kk. szódabikarbóna  
10 dkg olvasztott vaj  
1 egész tojás  
csipet só  
A sütőt 180 fokra melegítjük, a tepsit sütőpapírral béleljük ki. Az olvadt vajba belekeverjük a 
cukrot, csipet sót, majd a tojással habosra keverjük. A lisztet, zabpelyhet, kókuszreszeléket, 
szódabikarbónát összekeverjük.  
A lisztes keverékbe belekeverjük a vajas keveréket,  
majd diónyi golyókat formázunk és 1 cm magas koronggá lapítjuk.  
Az előmelegített sütőben 13-15 percig sütjük 

Cukkini fasírt 

Hozzávalók: 3 kisebb cukkini, 3 tojás, 3 gerezd fokhagyma, kevés tömlős sajt, zsemlemorzsa, 
petrezselyemlevél vagy kapor, só, olaj. 

Elkészítés:  lereszeljük a cukkinit, megsózzuk, fél óráig állni hagyjuk, majd kinyomkodjuk a 
levét. összekeverjük a tojással, az összezúzott fokhagymával, a felaprított petrezselyemmel 
vagy kaporral. Hozzáadjuk a sajtot, és annyi zsemlemorzsát, hogy formázható legyen. 
Fasírtokat formázunk belőle és kisütjük. Köretnek salátát tálalhatunk 

Póréhagymaleves vargányával 

Hozzávalók: 

• fél dl olaj 
• 20 dkg póréhagyma 
• 2 gerezd fokhagyma 
• 10 dkg vargánya 
• 1 csokor petrezselyem 



• só 
• kakukkfű 
• rizstej 

Elkészítés: A póréhagymát vékony karikákra vágjuk, és kevés olajon aranyszínűre pirítjuk. 
Hozzáadjuk a szeletekre vágott vargányát, erős tűzön lepirítjuk, sózzuk, kakukkfűvel, finomra 
vágott zöldpetrezselyemmel, zúzott fokhagymával fűszerezzük, vízzel felöntjük, és lassan 
készre főzzük. A tűzről levesszük, hozzákeverjük a rizstejet, és azonnal tálaljuk. Tovább 
forralni nem szabad. 

Császárszalonnába göngyölt pulykanyárs bazsalikomos rakott burgonyával 

hozzávalók: 

• 60 dkg pulykamell 
• 5 dkg császárszalonna 
• rozmaring 
• őrölt bors 
• só 
• 60 dkg burgonya 
• fél csokor bazsalikom 
• 2 dl tejszín 
• 1 evőkanál étkezési keményítő 
• 4 dkg vaj 
• zsemlemorzsa 

Elkészítés: A pulykamellből vékony, lehetőleg minél nagyobb szeleteket vágunk. 
Kiklopfoljuk, majd a szeletelt császárszalonnát ráterítjük. Sózzuk, fűszerezzük, és az egyik 
végénél kezdve feltekerjük, egy órára a fagyasztóba tesszük, hogy jól vágható legyen a 
későbbiekben. Mindeközben a burgonyát káposztareszelőn vékony karikákra vágjuk, és egy 
kivajazott, kimorzsázott edénybe rétegezzük. A tejszínt sóval, a keményítővel, az aprított 
bazsalikommal, rozmaringgal, őrölt borssal elkeverjük, majd a burgonyára öntjük. 160 fokos 
sütőben addig sütjük, míg szilárd állagú lesz. A pulykatekercseket éles késsel kb. 2 cm vastag 
karikákra vágjuk, majd 4-5 darabot adagonként kihegyezett pálcikákra húzunk. Az így 
elkészített nyársakat roston vagy serpenyőben ropogós pirosra sütjük, ügyelve arra, hogy ne 
száradjanak ki. A burgonya a tejszíntől kellően szaftos marad, így mártást nem muszáj hozzá 
adnunk, de ízlés szerint különféle „mártogatósokkal” tálalhatjuk. 

Kókuszos csirkemell fokhagymás sárgarépapürével 

Hozzávalók: 

• 60 dkg csirkemellfilé 
• 2 dl kókusztej 
• fél dl tejszín 
• 10 dkg vaj 
• 80 dkg sárgarépa 
• só 



• fokhagyma 
• fehérbors 

Elkészítés: A sárgarépát szeletekre vágjuk, kevés vajon üvegesre pároljuk, sózzuk, és annyi 
vizet öntünk hozzá, hogy épp ellepje. Puhára pároljuk, fűszerezzük kevés fokhagymával, majd 
mixerrel pépesítjük Olvasztott vajat adunk hozzá, és habosra keverjük. A csirkemellet, 
sózzuk, fehérborssal fűszerezzük, és kevés forró olívaolajban elősütjük. Hozzáöntjük a 
kókusztejet, a tejszínt, és lassú tűzön puhára pároljuk. A répapürét a tányérra helyezzük, erre 
tálaljuk a mellet, locsolunk rá egy keveset a kókuszos léből. 

Túrófelfújt aszalt gyümölcsökkel és mézben karamellizált barackkal 

Hozzávalók: 

• 20 dkg túró 
• 3 tojás 
• 4 dkg búzadara 
• 15 dkg cukor 
• só 
• 1 citrom héja 
• 3 dkg mazsola 
• 3 dkg aszalt szilva 
• 3 dkg aszalt barack 
• 2 evőkanál méz 
• 2 őszibarack 

Elkészítés: A túrót áttörjük, majd hozzáadjuk a búzadarát, az apróra vágott aszalt 
gyümölcsöket, és hűvös helyen pihentetjük. Közben a tojás sárgáját a cukorral simára 
keverjük, hozzáadjuk a lereszelt citromhéjat, egy csipetnyi sót. Kivajazunk, kilisztezünk egy 
sütőformát. A pihentetett tésztához hozzáadjuk a tojássárgáját, jól összedolgozzuk. A tojások 
fehérjéből kemény habot verünk, és lágyan a masszához keverjük. A tésztát az előkészített 
formákba adagoljuk, majd vízzel telt tepsibe állítva, kb. 150-160 fokos sütőben készre sütjük. 
A barackokat hámozva, darabolva serpenyőbe tesszük, mézet adunk hozzá, és erős tűzön 
óvatosan pirítjuk. A mézes barackhoz szeletelt mandulát, de akár barackpálinkát is adhatunk. 

Narancsos kecskesajt tortácska karamellizált tökmaggal 

Hozzávalók: 

• 30 dkg tönkölyliszt 
• 10 dkg méz 
• 30 dkg krémes kecskesajt 
• 2 narancs 
• 5 dkg tökmag 
• szódabikarbóna 
• fél dl olaj 



Elkészítés: A narancs héját lereszeljük, levét kifacsarjuk. A tönkölyliszthez hozzáadjuk a 
szódabikarbónát, az olajat, a mézet, a reszelt narancshéjat, a narancslevet és annyi vizet, hogy 
sűrű galuskatészta szerű masszát kapjunk. Tepsibe öntjük, kb. 2 cm vastagon, majd 160 fokos 
sütőben megsütjük. Amikor a tészta kihűlt, a tepsiből kiborítjuk, és három vékony lapba 
vágjuk. A kecskesajtot keverőtálba tesszük, hozzáadjuk a reszelt narancshéjat és a mézet, 
krémesre keverjük. A tészta lapokat betöltjük a sajtkrémmel, és hűtőbe téve dermesztjük. Egy 
serpenyőben mézet hevítünk, beletesszük a tökmagot, aranybarna színig hevítjük, majd a 
tökmagokat a mézből kivesszük, és zsírpapírra helyezzük. A tésztát kivesszük a hűtőből, és 
egy pogácsaszaggató segítségével kis tortácskákat szúrunk ki belőle. A tortácskát tányérra 
helyezzük, mellétesszük a karamellizált tökmagot, narancsfilével díszítjük. 

Zöldbabos paradicsomleves 

Hozzávalók 4 személyre: 

• 1 fej vöröshagyma 
• 1 cukkini 
• 3 szál szárzeller 
• 50 dkg hámozott paradicsom, konzerv 
• 1 kis csomag bazsalikom 
• 3 ág kakukkfű 
• 3 evőkanál olívaolaj 
• 1 dl vörösbor 
• 3 dl zöldségleves 
• 30 dkg zöldbab 
• 4 evőkanál pesto a tálaláshoz 

A zöldségeket megtisztítjuk, a hagymát finomra, a cukkinit és a szárzellert hasábokra vágjuk. 
A paradicsomot összedaraboljuk. A bazsalikom és a kakukkfű leveleit finomra aprítjuk. 

Mélyebb edényben olajat forrósítunk, a hagymát megfonnyasztjuk benne, hozzáöntjük a 
vörösbort, beforraljuk, majd beletesszük a hámozott paradicsomot, felöntjük a 
zöldséglevessel. Felforraljuk, hozzáadjuk a zöldbabot, a cukkinit és a szárzellert. Sóval, 
borssal és a zöldfűszerekkel ízesítjük, már nem főzzük tovább. A levest forrón, a tetejére 1-1 
kanál pestót téve tálaljuk. 

Baconbe tekert csirkemell körtés-sajtos rucolával 

Hozzávalók 2 személyre: 

• 1 csirkemell 
• 5 dkg bacon 
• 1 körte 
• 10 dkg rucola 
• Kevés olívaolaj és balzsamecet 
• Só 



A csirkemellet kisebb darabokra vágjuk és baconbe tekerjük. Néhány csepp olívaolajon pár 
percig fedő alatt pároljuk, majd a fedőt levéve ropogósra sütjük. 

Ez alatt elkészítjük a salátát: a rucolát az apró kockára vágott kéksajttal és körtével 
összekeverjük, 1 kanál olívaolajjal, balzsamecettel, csipet sóval ízesítjük, és a csirkesütésből 
visszamaradt zsiradékon picit átforgatjuk. 

Borsós – gombás saláta 

Hozzávalók 4 személyre: 

• 70 dkg csiperkegomba 
• 40 dkg zöldborsó 
• 1 piros színű kaliforniai paprika 
• 2 hagyma 
• 3 evőkanál olívaolaj 
• 1 csomag petrezselyem 
• 1 tubus majonéz 
• 4 dl tejföl 
• 2 evőkanál mustár 
• Só és bors ízlés szerint 

A zöldborsót kevés sós vízben puhára pároljuk, majd leszűrjük, lecsepegtetjük. A gombát 
megtisztítjuk, felaprítjuk és a paprikát kimagozzuk és csíkokra vágjuk. A hagymát felaprítjuk, 
és az olívaolajban megfonnyasztjuk. Hozzáadjuk a gombát és a paprikát és addig pároljuk, 
amíg összeesnek. Ekkor hozzákeverjük a zöldborsót és a felaprított petrezselyemzöldet. A 
majonézből, a tejfölből és a mustárból mártást készítünk, és belekeverjük a lehűlt zöldségeket. 
Rozmaringággal díszíthetjük a tetejét. 

Lecsós csirkecomb 

Hozzávalók 4 személyre: 

• 1,5 kg TV paprika 
• 70 dkg paradicsom 
• 50 dkg vöröshagyma 
• 20 dkg füstölt szalonna 
• 1 csapott kanál fűszerpaprika 
• Tengeri só 
• 4 db filézett csirkecomb 
• Olívaolaj 

A paradicsomozott leforrázzuk, a héját lehúzzuk, és kockákra vágjuk. A paprikát 
kicsumázzuk hosszába félbevágjuk és fél centi vastagra felszeleteljük. A szalonnát kockára 
vágjuk, kisütjük, rátesszük a finomra vágott hagymát, amit üvegesre pirítunk. Megszórjuk 
fűszerpaprikával, és hozzáadjuk a paradicsom felét. Fedővel lefedve addig főzzük, míg 
teljesen szét nem fő a paradicsom és a hagyma. Megsózzuk, hozzáadjuk a paprikát, 10 percig 
főzzük, majd a maradék paradicsomot hozzátéve még 5 percig főzzük. 



A csirkecombokat félbevágjuk, majd mindkét oldalukat besózzuk. Serpenyőben felforrósítjuk 
az olajat, és beletesszük a csirkecombokat a bőrös felükkel. Addig sütjük, míg a bőr ropogós 
nem lesz. Ekkor megfordítjuk, és kb. 3-4 percig sütjük. Ennyi idő alatt a csirkecomb puhára és 
szaftosra sül. A kész lecsóra téve tálaljuk. 

Halfilé olaszosan 

Hozzávalók 4 személynek: 

• 4 szelet tengeri halfilé 
• 40 dkg koktélparadicsom 
• 5 dkg magozott fekete olívabogyó 
• 2 fej lilahagyma 
• 3 gerezd fokhagyma 
• 1 evőkanál olívaolaj 
• 4 ág kakukkfű 
• 2 evőkanál vaj 
• 2 evőkanál citromlé 
• 4 evőkanál balzsamecet 

A halat megmossuk, szárazra töröljük, sózzuk, borsozzuk. A paradicsomokat az 
olajbogyókkal együtt félbevágjuk. A lilahagymát szeletekre, fokhagymát apró darabokra 
vágjuk. Serpenyőben felforrósítjuk az olajat, beletesszük a halszeleteket, és közepes lángon 
mindkét felüket 2-2 percig sütjük. A visszamaradt olajban felolvasztjuk a vajat. Beletesszük a 
hagymákat, a kakukkfüvet, rövid ideig pároljuk. Ezután beledobjuk a paradicsomot és az 
olajbogyót is. Sóval, borssal ízesítjük, és 2-3 perc múlva meglocsoljuk a citromlével és a 
balzsamecettel. Még 1-2 percre visszatesszük a serpenyőbe a halszeleteket, és együtt sütjük a 
zöldségekkel. 

Túrós málnakrém 

Hozzávalók 4 személyre: 

• 50 dkg tehéntúró 
• 5 dkg porcukor (gyümölcscukor) 
• 1 dl tejföl 
• 40 dkg málna 
• ½ citrom leve 

A túrót áttörjük, simára keverjük a porcukorral, a tejföllel és a citrom levével ízesítjük. A 
málnából néhány szemet félreteszünk, a többit a túrókrémbe keverjük. Talpas poharakba 
töltjük,a tetejét a félretett málnaszemekkel díszítjük. 

A krém ugyanígy elkészíthető szederből, vagy magozott meggybefőttből is. 

 

 


