
Krumplis pogácsa 

Készítette: Bognár Edit  

 

 

Hozzávalók: 

 25 dkg burgonya 

 25 dkg finomliszt 

 25 dkg margarin+ fél kanál zsír 

 3 dkg élesztő 

 2 db tojássárgája 

 1 csapott evőkanál só 

 1 dl tejföl 

 

 

Elkészítés: 

Ezt a receptet még a nagymamámtól kaptam. A titok, hogy megmaradt 

krumplipüréből készíti el a krumplis pogácsát, így a vasárnapi ebéd 

köretmaradéka sem megy kárba.  De ha éppen nincs készen krumplipürénk, 

akkor a krumplit héjában megfőzzük, meghámozzuk és áttörjük.  

A lisztet elmorzsoljuk a margarinnal, a zsírral, az élesztővel, hozzáadjuk a két 

tojás sárgáját, sót, tejfölt és a krumplipürét. Jól összegyúrjuk és letakarva fél órát 

pihenni hagyjuk. 

Utána négyszögletesre kinyújtjuk és harmadolással hajtogatjuk: 

Alulról felfelé és felülről lefelé egymásra hajtjuk, azután a baloldali 

egyharmadát a tetejére, a jobboldalit pedig alá hajtjuk. A hajtogatást kétszer 

megismételjük fél órás pihentetővel. Majd 3 cm-es vastagságúra kinyújtjuk, a 

tetejét berácsozzuk, kiszaggatjuk, és vizes olajjal megkenjük. Sütőben kb. 25 

percig sütjük 200°C-on. 

 

 

 

 

 



Sajtos-sonkás pogácsa 

Készítette: Dretzky-Berg Timea 

 

 

 

Hozzávalók: 

 maradék krumplipüré 

 1 tojás 

 sonka 

 sajt 

 

 

 

 

Elkészítés: 

A sonkát kockára vágni, a sajtot lereszelni. A maradék krumplipüré 

mennyiségétől függően kell hozzáadagolni a sonka és sajtmennyiséget, egy jól 

összeállt masszát kell, kapjunk belőle. 

Muffin formába adagolni – vagy ennek hiányában korongokat formálni belőle 

– és 175 fokon kb. 15 percig sütni. 

A recept ízlés szerint zöldségekkel is kiegészíthető. 

Jó étvágyat!  

 

 

 

 

 

 

 



Gyerekek kedvence: kókuszgolyó 

Készítette: Fleck Adrienn 

 

A kókuszgolyót sokan sokféleképpen készítik. Egy könnyen és gyorsan 

elkészíthető édesség, amit gyerekek, felnőttek egyaránt imádnak. Ez az 

édesség kitűnően alkalmas arra, hogy olyan megmaradt élelmiszereket 

hasznosítsunk, amiket máskülönben nem nagyon tudnánk hasznosítani, 

gondoljunk csak a meggybefőtt levére, a piskótaszélekre, vagy a megmaradt 

kekszre. Ha potyogtatott meggyes piskótát vagy egyéb meggyes süteményt 

készítünk, általában a meggylé megmarad, csak a gyümölcsöt használjuk fel 

a sütemény készítésénél. Mit is kezdhetnénk a kompót levével, hogy ne vesszen 

kárba? Kitűnő választás a kókuszgolyó… 

Hozzávalók: 

 50 dkg keksz (darálva) - (bármilyen megmaradt keksz alkalmas hozzá, de 

keksz helyett a megsütött piskóta széleit is felhasználhatjuk morzsolva) 

 20 dkg porcukor 

 meggybefőtt megmaradt leve (szükség szerint) 

 1 kávéskanál rum vagy rumaroma 

 cukrozatlan kakaópor ízlés szerint 

 kókuszreszelék vagy megmaradt töltetlen tábláscsokoládé-kockák a 

díszítéshez 

Elkészítés: 

A kekszet ledaráljuk, vagy a piskótát lemorzsoljuk; egy nagy tálban 

összekeverjük a hozzávalókat. Annyi meggylevet használjunk fel, hogy könnyen 

formázható masszát kapjunk és egy nagy tömbbé tudjuk formálni a masszát. 

(A meggylé mellett lekvárt is tehetünk a kókuszgolyó-masszánkba.)  

Kis golyókat formálunk. Végül a golyókat kókuszba forgatjuk. Ha van 

megmaradt töltetlen csokoládénk, lereszeljük és a golyókat akár ebben a 

csokoládéforgácsban is meghempergethetjük kókusz helyett. Ennek a csokis 

kekszgolyónak is garantált a sikere.   

   

 

 



Töltött kifli 

Készítette: Fleck Adrienn 

Sokszor járunk úgy, hogy a vasárnapi húsleves főzése során keletkező főtt hús 

nem fogy el. Hogy ne kelljen kidobni, el szoktuk tenni és másnap 

belecsipegetjük a húslevesbe. De van ennél kreatívabb módszer is a főtt hús 

hasznosítására. Egy példa:  

Hozzávalók: 

 megmaradt főtt hús 

 kifli 

 tejföl 

 mustár 

 főtt tojás 

 só 

 reszelt sajt 

 

Elkészítés: 

A kifli végeit levágjuk. A kiflit kettévágjuk, a belsejét kiszedjük, és egy tálba 

morzsoljuk. Ehhez a morzsolt kiflihez hozzámorzsoljuk a megmaradt főtt húst, 

tetszés szerint rakunk hozzá sót, tejfölt, mustárt, főtt tojást, reszelt sajtot. Jól 

formálható, nem híg masszát kell, hogy kapjunk. 

Ha szeretnénk, összepépesítjük az egészet (az sem baj, ha darabosan marad). 

Ezzel a krémmel megtöltjük a kiflijeinket. Egy tepsit sütőpapírral kibélelünk, 

ráfektetjük a megtöltött kifliket és 180 fokos előmelegített sütőben kb. 5 percig 

sütjük. Kész is a finom uzsonna, vacsora.  

 

 

 

 

 



A legegyszerűbb almatorta 

Készítette: Fleck Adrienn 

Nem fogyott el a megvásárolt alma? Vagy nincs lehetőség a kertben termett 

saját alma megfelelő tárolására? Már romlik, kezd rohadni? Íme egy 

pofonegyszerű recept az alma feldolgozására, mielőtt teljesen tönkremegy és 

ki kellene dobnunk.  

Hozzávalók:  

 1 kg alma 

 1 kávéskanál fahéj 

 mazsola 

 ízlés szerint kristálycukor 

 sütőpapír 

 4,5 dl csapvíz 

 2 csomag vaníliás vagy tejszínes pudingpor 

 babapiskóta 

 

Elkészítés: 

Az almát meghámozzuk, lereszeljük. Lábosba tesszük, felöntjük 2 dl hideg 

csapvízzel. Rövid idő alatt megpároljuk a reszelt almánkat. Ízesítjük fahéjjal, 

cukorral, tehetünk bele mazsolát.  

Egy pohárban összekeverjük a két csomag pudingport 2,5 dl csapvízzel, jól 

elkeverjük, nehogy csomós maradjon. Ezt a pudingporos vizes keveréket, 

ráöntjük az megpárolt almára és tovább főzzük, egészen addig, míg be nem 

sűrűsödik az almakrémünk. Közben egy csatos kör alakú tortaformát alulról 

kibélelünk sütőpapírral. A sütőpapírra szorosan babapiskótát fektetünk. A 

babapiskótára még forrón ráöntjük az almakrém felét. Ezután ismét egy sor 

babapiskóta következik, aztán ismét almakrém. Ha végeztünk, félretesszük, 

hagyjuk kihűlni. Ha már ez megtörtént, egy-két órára hűtőbe tesszük. Ez idő 

alatt megdermed az almakrém és könnyen szelhetővé válik a „tortánk”. 

 

 



Kekszes-pudingos süti 

Készítette: Fleck Zsolt 

Mi finomat készíthetünk megmaradt kekszből? Például a világ legegyszerűbb 

sütijét… 

 

Hozzávalók: 

 keksz  

 2 csomag pudingpor  

 1 liter tej 

 5 evőkanál kristálycukor 

 

 

Elkészítés: 

Jénai tál alját szorosan kibéleljük keksszel. Közben pudingot főzünk 1 liter tejből, 

2 csomag pudingporból (tetszés szerinti ízesítésű pudingot választunk, lehet 

csokoládés, vaníliás, epres, puncsos stb.) és kb. 5 evőkanál cukorból. Mikor 

megfelelő sűrűségű a pudingunk, levesszük a tűzről. A pudingból rakunk egy 

adagot a jénai tál alján levő kekszekre. A pudingot szétterítjük a kekszek 

tetején, ismét puding következik, még egy sor keksz és az utolsó sor keksz tetejét 

is célszerű megkenni vékonyan pudinggal, könnyebben megpuhul az a réteg 

keksz is. A tetejére szórhatunk cukrot, csokidarát, ha szeretnénk egy kis díszítést 

rá. Ezt követően hagyjuk kihűlni a pudingos sütinket, ha már teljesen kihűlt, 

hűtőbe tesszük és pár órát várunk, míg a puding a kekszet teljesen megpuhítja 

és a süteményünk könnyen szelhetővé válik.    

 

 

 

 



Kolbászos-krémes burgonya 

Készítette: Vasas Gáborné 

Hozzávalók: 

• 6 nagyobb héjában főtt burgonya (nálam maradékból) 

• 1 nagy fej hagyma 

• 5 dkg vaj 

• 0,5 l tej 

• 3 evőkanál liszt 

• 20 dkg füstölt kolbász 

• só 

• bors 

• fokhagyma (granulátum vagy friss) 

Elkészítés: 

A hagymát apróra vágom, és a vajban megdinsztelem. Adok hozzá 3 kanál 

lisztet, gyorsan elkeverem, és apránként öntök hozzá tejet. Kevergetve krémes 

állagúra főzöm. Sózom, borsozom, fokhagymával ízesítem, végül belekeverem 

az apróra vágott vagy darált kolbászt . Pár percig még kevergetem, hogy a 

kolbász megízesítse a szószt, majd a karikára vágott főtt krumplit is 

beleforgatom. Egy hőálló edényt vastagon kivajazok, és beleöntöm a krémes 

krumplit. 190 °C-os sütőben addig sütöm, míg a teteje, és a széle kicsit megpirul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Töltött-rántott kifli 

Készítette: Vasas Gáborné 

Pár darab kifli száradt a kenyereskosárban… 

Bármilyen más felvágottal, vagy akár zöldséggel is lehet a tölteléket ízesíteni. 

Hozzávalók 2-3 személyre: 

• 3 kifli 

• 15 dkg sonka 

• 10 dkg sajt 

• 2 dkg vaj 

• 2 evőkanál tejföl 

• só, bors, fokhagyma 

• petrezselyem 

• Panírozáshoz: 

• 1 tojás 

• tej 

• zsemlemorzsa 

• só 

 

Elkészítés: 

A kiflik végét levágom és vagy félbe, vagy 3 részre darabolom. Lehetőleg 

egyenesebb kifliket válasszunk! A közepét egy kisebb késsel kivágom. A sonkát 

és a sajtot felaprítom, adok hozzá tejfölt, egy kis darab vajat, sót, borsot, 

fokhagymaport és apróra vágott petrezselymet. Krémesre keverem, majd 

megtöltöm vele a kifliket. 

A tojáshoz tejet keverek, sózom, és megforgatom benne a kifliket. Kicsit 

hagyom, hogy megszívja magát a tejes tojással, majd zsemlemorzsában 

megforgatom és bő, forró olajban megsütöm.  

A kisült kifliket egy maradék főtt burgonyából készült körettel tálaltam. 

Kolbászos krémes burgonyával. 

 

 

 



Virslis csiga 

Készítette: Vasas Gáborné 

A hűtőben már jó pár napja ott árválkodott 1 csomag virsli és egy darab sajtos 

párizsi, amiből ezt a süteményt készítettem el. 

A tészta receptjét az interneten találtam, a töltelék és a formázás az én 

ötletem. Nagyon sokszor csináltam már a családnak, imádják. A másnapot 

ritkán éri meg….. 

Hozzávalók:  

 50 dkg liszt 

 1 csésze langyos tej 

 1/2 csésze olaj 

 1/2 csésze joghurt 

 1 evőkanál cukor 

 1 tojás 

 1/4 kocka friss élesztő 

 1 mokkáskanál só 

A csésze űrmértéke: 180 ml. Töltelék: 12-14 szál virsli (vagy ugyanennyi 

mennyiségű hasábokra vágott párizsi, esetleg krinolin), ketchup, reszelt sajt (kb. 

20 dkg). 

Elkészítés: 

Az élesztőt 1/2 dl. langyos-cukros tejben felfuttatjuk. Közben kimérjük a lisztet, 

átszitáljuk, közepébe mélyedést készítünk. Ebbe a mélyedésbe öntjük a felfutott 

élesztőt, a tojást és a cukrot. A megmaradt tejet egy tálba öntjük, hozzáadjuk 

a joghurtot és az olajat. Habverővel elkeverjük, hogy szép sima legyen. Ezt a 

keveréket is a liszthez adjuk a sóval együtt. Alaposan kidagasztjuk a tésztát, 

majd letakarva, langyos helyen duplájára kelesztjük. Ezután lisztezett lapra 

borítjuk a tésztát és finoman átgyúrjuk. Elosztjuk kb. 6 egyforma darabra. 

Mindegyik darabból hosszúkás, kb. 30-35 cm-es tésztát nyújtunk. 

A tészta közepét hosszában megkenjük ketchuppal, megszórjuk reszelt sajttal 

és ráhelyezünk 2-2 ½ szál virslit. 

Feltekerjük, mint egy kalácsot. Ezután kb. kétujjnyi darabokat vágunk belőle. 

Sütőpapírral kibélelt (vagy olajjal vékonyan kikent) tepsibe helyezzük, 10 percig 

még pihentetjük, majd közepes tűznél megsütjük. 


