
Ehető Gyógynövények  
A nyertes receptek gyűjteménye



EHETŐ GYÓGYNÖVÉNYEK RECEPTPÁLYÁZAT

Hamarosan itt a karácsony. A szeretet, a család ünnepe.  
Ilyenkor a lakást különböző illatok lengik körbe: a fahéj, a 
narancs, a sült alma, a szegfűszeg.                
                                                                                                        
Karácsonyi receptpályázatunkra   egy hónapon keresztül vár-
tuk, azokat a kreatív, újszerű karácsonyi recepteket, melyekkel 
szemben egyetlen, de annál fontosabb kikötésünk volt csupán: 
az elkészült étel alapanyagai között szerepelnie kell egy, vagy 
akár több ehető gyógynövénynek. Ezúttal sem csalódtunk. 
Rengeteg érdekes, új és klasszikus receptet kaptunk gyógy-
növényekkel „felturbózva”. 

Akinek van kedve, még meg tudja velük bolondítani szentestét.
Kellemes készülődést és ünnepeket kívánunk!



FŐÉTEL KATEGÓRIA

Harcsafilé kakukkfüves fűszervajjal, 
zsályás sült puliszkával

HELYEZETT

1.

A receptet beküldte:

Borbély Gyuláné

Hozzávalók 2 fő részére Elkészítés

2 db 18 dkg-os harcsafilé

só, őrölt bors

olívaolaj

A fűszervajhoz:
50 g vaj, 1-1 teáskanál apróra 

vágott kakukkfű, petrezselyem

1 gerezd reszelt fokhagyma, fél 

citrom reszelt héja, só, bors

A puliszkához:
5 dl tej és 6 dl víz összekeverve  

3 teáskanál sóval

50 dkg kukoricaliszt

5 dkg vaj

8 dkg reszelt parmezán

2 evőkanál friss zsálya felaprítva

frissen őrölt feketebors

• A szárazra törölt halfiléket sóval, frissen őrölt borssal 
bedörzsöljük, és egy órán át hűtőben pihentetjük. 

• A szobahőmérsékletű vajat a hozzávalókkal elkeverjük, 
alufóliába csomagolva henger alakúra formázzuk vagy 
jégkockatartóban lefagyasztjuk.

• Egy teflonbevonatú serpenyőben 2 evőkanál olíva-
olajat felhevítünk és a halat belehelyezzük, a filét a 
bőrös felével kezdjük sütni. Egy spatula segítségével 
nyomjuk le pár másodpercig, hogy a hal bőre egyenle-
tesen piruljon. Mindkét oldalon 3-4 percig süssük, míg 
aranybarna és ropogós nem lesz a bőre.

• A vizes sós tejet felforraljuk és belekeverjük a kukori-
calisztet. Addig főzzük folyamatos keverés mellett, míg 
el nem válik az edény falától. Ezután beledolgozzuk a 
vajat, sajtot, zsályát, és a fekete borssal ízestjük. Egy 
tepsire öntjük és kb. 1 cm-es vastagságúra simítjuk. Ha 
kihűlt, kb. 2 x 5 centiméteres darabokra szeleteljük és 
forró olajban ropogósra sütjük.

• Tálaláskor a fűszervajat a forró halra helyezzük, sült 
puliszkával, friss salátával tálaljuk.

Felhasznált gyógynövények

zsálya



FŐÉTEL KATEGÓRIA

Rozmaringos vargányaleves

HELYEZETT

2.

A receptet beküldte:

Lelkesné Kiss Anita Mária

Hozzávalók 4 személyre Elkészítés

2 szelet füstölt szalonna

1 fej kicsi/közepes vöröshagyma

3-4 közepes burgonya

1 szál sárgarépa

2 szál fehérrépa

1 kb. 10-15 cm-es rozmaring ág

40 gramm szárított vargánya

1 szál lestyán és 1 zöldségzöld

Rántáshoz: 
1 evőkanál zsír

2 evőkanál fehérliszt

2,5 dl 10%-os főzőtejszín

• A füstölt szalonnát felkockázzuk, majd megpirítjuk a 
zsírjában. 

• Az apróra vágott hagymát hozzáadjuk a szalonnához, 
üvegesre pároljuk. 

• Amikor szépen megpárolódott, a sárga- és a fehérré-
pát kockára vágjuk és hozzáadjuk, kicsit tovább pirítjuk 
a hagymát a zöldségekkel is. 

• 0,5 liter vízzel felengedjük, beleteszünk 2 (női) marék, 
kb. 40 gramm szárított vargányát és a kockára vágott 
burgonyát is hozzáadjuk. 

• Felöntjük 1 liter vízzel, dobunk hozzá egy kb. 15 cm-es 
rozmaring ágat, aprított lestyánt, zöldségzöldet és 
tovább főzzük, amíg a zöldségek megpuhulnak. 

• Amikor kész, alacsony lángon melegen tartjuk. Zsíron/
olajon, ki hogyan szereti, 2 evőkanál liszttel vékony 
rántást készítünk, felengedjük egy merőkanál levessel, 
majd 2,5 dl 10%-os főzőtejszínnel és szűrőn keresztül a 
levesbe csorgatjuk, közben folyamatosan kevergetjük. 

• Készre forraljuk és tálaljuk.

rozmaring

Felhasznált gyógynövény



FŐÉTEL KATEGÓRIA

Karácsonyi menüsor
Marhahúsleves gyógynövényekkel

HELYEZETT

3.

A receptet beküldte:

Kerekes Henrietta

Hozzávalók Elkészítés

1,5-2 kg marhaszegy és oldalas

4 db sárgarépa

3 db petrezselyemgyökér

1 db zellergumó

1 db karalábé

1 nagy vagy 2 kisebb fej 

vöröshagyma

1 nagy fej fokhagyma

1 cikk káposzta

6-8 db kelbimbó

1-2 db burgonya

4-5 db csiperkegomba

1 db érett tv paprika

1 db paradicsom

1 csokor petrezselyemzöld

2-3 szál zellerzöld

1 szál lestyán

½ marék kakukkfű

1 ek. só

1 ek. ételízesítő

1 tk. egész fekete bors

1 késhegy őrölt szerecsendió 

vagy egészből 4-5 reszelés

25 dkg apró tészta

• A marhahúsokat folyó vízzel megmossuk, majd egy 
magas falú fazékba téve felöntjük 3-4 liter hideg 
vízzel és felforraljuk.

• Ez alatt a zöldségeket megmossuk, megtisztítjuk és 
nagyobb darabokra, hasábokra vágjuk.

• Miután felforrt a leves, egy kisebb, sűrű szövésű 
szűrővel szépen lehabozzuk.

• Hozzáadjuk a zöldségeket, amiket szépen, gusztán 
elrendezünk a fazékban, és hozzáadjuk a fűszereket.

• Miután ismét felforrt, takaréklángra tesszük, és fedő-
vel letakarva főzzük legalább 3-3,5 órán át!

• A főzési idő vége felé lobogó sós vízben kifőzzük a 
levestésztát, hideg vízben egyszer átöblítjük, majd 
leszűrjük, lecsepegtetjük és lezárt tetejű tálba téve 
félretesszük. 

• Amikor a marhahús kész van, elzárjuk a lángot és 
leszűrjük a levest.

• Igény szerint erős paprikával, borssal, friss, apróra 
vágott petrezselyemzölddel tálaljuk a levest.

• Kész is!

szerecsendiólestyán kakukkfű

Felhasznált gyógynövények



FŐÉTEL KATEGÓRIA

Karácsonyi menüsor
Paradicsomos-mozzarellás csirkemell házi gyógynövényes 

pestóval és petrezselymes burgonyával

HELYEZETT

3.

A receptet beküldte:

Kerekes Henrietta

Hozzávalók a csirkemellhez
 és a burgonyához:

Hozzávalók a gyógynövényes 
pesto szószhoz:

Elkészítés

50 dkg csontozott csirkemell

20 dkg mozzarella

2 db paradicsom

házi gyógynövény pesto szósz

1 csipet Himalája só

tarkabors

1 csipet Cayenne-bors

 ½ marék petrezselyem

50 dkg burgonya

olívaolaj

2 marék bazsalikom (friss levél)

¼ marék kakukkfű (friss levél) 

¼ marék petrezselyem (friss 

levél)

3 gerezd fokhagyma

1 csipet Himalája só

8 evőkanál extraszűz olívaolaj

1 marék durvára vágott dió

2 dkg parmezán sajt

A csirkemell és a petrezselymes burgonya elkészítése:

• A csirkemellet egy darabban hagyva bevagdossuk 
kb. 2 centiméterenként, majd sózzuk, borsozzuk.

• A csikemellet kívül-belül megkenjük a házi pesto 
szósszal.

• A paradicsomot és a mozzarellát vékony karikákra 
vágjuk.

• A csirkemell bevagdosott részeibe beletesszük a 
karikákra vágott paradicsomot és mozzarellát.

• Tepsibe tesszük, majd alufóliával lefedjük, előmelegí-
tett sütőben 180 fokon 40 percig sütjük.

• Amíg a csirkemell a sül, addig a burgonyát meg-
mossuk, meghámozzuk, kockákra vágjuk, majd sós 
vízben félpuhára főzzük. 

• A petrezselyemzöldet felaprítjuk, majd a főtt burgo-
nyára szórjuk.

A gyógynövényes pesto szósz elkészítése:

• A bazsalikomleveleket, kakukkfűleveleket, petrezse-
lyemleveleket megmossuk, majd lecsepegtetjük és 
papírtörlőn leszárítjuk.

• A durvára vágott diót egy serpenyőben 2-3 perc 
alatt kissé átpirítjuk, hogy intenzívebb legyen az íze.

• A fokhagymát megtisztítjuk, fokhagymanyomóval 
felaprítjuk.

• A friss gyógynövényleveleket mozsárba tesszük  és 
a Himalája sóval együtt szétzúzzuk.

• Hozzáadjuk a diót, a fokhagymát, tovább zúzzuk, míg 
sűrű pépet nem kapunk.

• Beletesszük a sajtot, majd az olívaolajat kanalanként 
adagolva tesszük bele.

• Alaposan összekeverjük a pépet és kész is a szósz. 

Felhasznált 

gyógynövények:

bazsalikomkakukkfű dió



FŐÉTEL KATEGÓRIA

Karácsonyi menüsor
Bodzás-lime-os, citromos túrós sütemény

HELYEZETT

3.

A receptet beküldte:

Kerekes Henrietta

Hozzávalók Elkészítés

Hozzávalók a zselatinhoz:
1 csomag tortazselé (Dr. Oetker 

12 g)

2,5 dl citromleves/lime-leves víz

2 csapott evőkanál kristálycukor

1-2 lime

1 citrom

ízlés szerint bodza

Hozzávalók a túrókrémhez:
45 dkg tehéntúró

5 evőkanál porcukor 

2 csomag vaníliás cukor

1 fél citrom reszelt héja 

1 teáskanál frissen facsart cit-

romlé

ízlés szerint bodza

4 dl hideg habtejszín 

1 csomag expressz zselatin fix (Dr. 

Oetker 20 g)

Hozzávalók a piskótához  
(a sütemény alja):
Babapiskóta

0,5 dl tej

• A hosszúkás formát kibéleljük Folpackkal. 

• A lime-ot, citromot vékony karikákra vágjuk, bele-
helyezzük sorban a forma aljára, teszünk még bele 
ízlés szerint szárított vagy friss bodzát.

• A tortazselét egy kisebb edénybe tesszük, a cukorral 
együtt kevergetjük, majd hozzáöntjük a citromos-li-
me-os levet, főzzük, majd forrástól számított 1 perc 
után lezárjuk a gáztűzhelyet. Hagyjuk pihenni 10-12 
percig, majd a formába, öntjük a karikára vágott 
citrusfélékre és bodzára, majd betesszük a hűtőbe, 
amíg a krém nincs kész.

• A túrót, porcukrot, vaníliás cukrot, a citrom reszelt 
héját és levét, valamint a bodzát összekeverjük.

• A tejszínhabot elkezdjük kicsit felverni a robotgéppel 
vagy kézi mixerrel, majd hozzáadjuk a zselatin fixet 
és kemény habbá verjük. 

• Végül hozzáadjuk a túrós krémet is és jól összeke-
verjük a mixerrel.

• Kivesszük a hűtőből a formát  – addigra megder-
medt a zselatin  –, rákenjük egyenletesen a tú-
rós-tejszínhabos krémet. 

• A babapiskótákat megmártogatjuk a tejben és rá-
nyomkodjuk a krémre. 

• Betakargatjuk az egészet a Folpackkal és 1 éjszakára 
betesszük a hűtőbe.

• Másnap kiborítjuk egy tálcára és szeletelve kínáljuk, 
tetejét friss citromfűvel és mentával díszítjük.

bodza

Felhasznált 

gyógynövény:



DESSZERT KATEGÓRIA

Csipkebogyós mézes krémes

HELYEZETT

1.

A receptet beküldte:

Bíróné Nagy Szilvia

Hozzávalók Elkészítés

5 dkg vaj

10 dkg porcukor

1 evőkanál méz

2 egész tojás

45 dkg liszt (20 dkg finomliszt 

és 25 dkg teljes kiőrlésű liszt)

1 csapott evőkanál mézeskalács 

fűszerkeverék

1 kávéskanál sütőpor vagy 

szódabikarbóna

Hozzávalók (krém):
0,5 l tej

4 púpozott evőkanál teljes 

kiőrlésű liszt

20 dkg vaj

20 dkg porcukor

10-15 szem csipkebogyóhús 

(apróra vágott, magok nélkül)

1 bögre natúr csipkebogyó leve 

(vízben 5-6 órán át áztatott 

csipkebogyó)

1 evőkanál csipkebogyólekvár

• A vajat, a cukrot, a mézet és a tojást gőz felett fel-
főzzük. 

• A felfőzés után a 45 dkg liszttel, a kiskanál sütőporral 
vagy szódabikarbónával és a mézeskalács fűszerkeve-
rékkel összegyúrjuk. Ha kemény a tészta, egy pici tejet 
lehet hozzá önteni, lényeg, hogy a tészta nyújtható 
legyen. 

• A tésztát 3 egyenlő részre osztjuk, majd vékony lapok-
ra, egyformára kinyújtjuk és a tepsi hátoldalán meg-
sütjük, kb. 5-6 perc egy lap sütése, hogy ne legyen 
nagyon kemény.

• Ha kihűlt a tészta, megkeményedhet, de a krémtől 
visszapuhul.

Krém elkészítése
• A 0,5 l tejet a púpozott evőkanál liszttel sűrű péppé 

főzünk. 

• Ha kihűlt, hozzáadjuk a vajat, a porcukrot, összekever-
jük, majd hozzáadjuk az apróra vágott csipkebogyó-
húst, a csipkebogyó levét, a csipkebogyólekvárt, és 
ezekkel is jól összekeverjük.

• A kihűlt lapok közé töltjük a krémet (lap-krém-lap-
krém-lap). A tetejét csipkebogyóhússal díszítjük, de 
csokimázzal is be lehet vonni a tetejét, majd állni hagy-
juk, amíg a tészta jól megpuhul.

csipkebogyó

Felhasznált gyógynövények



DESSZERT KATEGÓRIA

Levendulás keksz

HELYEZETT

2.

A receptet beküldte:

Kelemenné Temlén Bernadett

Hozzávalók Elkészítés

100 g puha vaj

50 g porcukor

170 g liszt

1 kávéskanál sütőpor

2 evőkanál apróra vágott 

levendulalevél

1 evőkanál száráról lefosztott 

levendulavirág

• Melegítsük elő a sütőt 220 fokra.

• Egy tálba öntsük bele a porcukrot, tegyük hozzá a vajat 
és keverőgéppel keverjük habosra. 

• Adjuk hozzá a lisztet, sütőport és az aprított leven-
dulaleveleket. 

• Lassú fokozaton elegyítsük, majd ha nagyjából ösz-
szeállt, öntsük ki lisztezett felületre és gyúrjuk össze. 
Linzerszerű, omlós tésztát kapunk. 

• Nyújtsuk ki kb. 1 cm vastagságúra, majd szórjuk meg a 
felületét a levendulavirággal. Sodrófával nyomkodjuk 
bele a tésztába, kb. fél cm vastagságúra simítsuk el. 

• Sütőpapírral bélelt tepsire szaggatjuk és 10-12 perc 
alatt készre sütjük. Ha kicsit barnul a széle, akkor már jó. 

• Ízletes, és elkészülve is kellemes levendulaillata van 
a keksznek. 

levendula

Felhasznált gyógynövény



DESSZERT KATEGÓRIA

Homoktövis torta

HELYEZETT

3.

A receptet beküldte:

Vunsch-Kondor Adrienn

Hozzávalók Elkészítés

11 tojás

5 púpos evőkanál liszt

2 púpos evőkanál homoktövis-

mag-őrlemény

2 csomag vaníliás pudingpor

16 csapott evőkanál cukor

2,5 dl tej

1,5 dl homoktövisvelő

30 dkg vaj

15 dkg porcukor

7 dkg kókuszreszelék

1 púpos evőkanál homok-

tövishús-őrlemény

25 dkg aszalt sárgabarack

rum

• A piskóta elkészítése: 7 tojásfehérjét kemény habbá 
verünk, miközben folyamatosan adagolunk hozzá 7 
csapott evőkanál cukrot. 

• A felvert fehérjébe óvatosan belekeverünk 7 tojássár-
gáját, 5 púpos evőkanál lisztet és 2 púpos evőkanál 
homoktövishús-őrleményt. 

• Előmelegített sütőben közepes hőfokon megsütjük, 
majd ha kihűlt a tészta, 3 részre vágjuk.

A krém készítése: 
• 2 csomag vaníliás pudingport, 4 tojássárgáját, 9 csa-

pott evőkanál cukrot simára keverünk 2,5 dl tej és 
1,5 dl homoktövisvelő keverékével, majd lassú tűzön, 
folyamatos keverés mellett sűrűre főzzük. 

• 30 dkg vajat kihabosítunk, a kihűlt krémmel csomó-
mentesre összedolgozzuk.

A habcsók készítése: 
• 4 tojásfehérjét 15 dkg átszitált porcukorral kemény 

habbá verünk, majd óvatosan beleforgatunk 7 dkg 
kókuszreszeléket és 1 púpos evőkanál őrleményt ho-
moktövishús-őrleményt. 

• Habzsákba tesszük, és sütőpapírral bélelt tepsire apró 
halmokat nyomunk. 

• Előmelegített sütőben alacsony hőfokon megsütjük 

a habcsókokat. 

Összeállítás:
• A tortalapokat betöltjük a homoktöviskrémmel, a krém 

tetejére rumba áztatott aszalt sárgabarackot szórunk, 
majd a torta tetejét és oldalát is bevonjuk a krémmel. 

• Legvégül a torta tetejére halmokat nyomunk a mara-
dék krémből, és a kihűlt habcsókkal, valamint apróra 
vágott aszalt sárgabarackkal díszítjük.

homoktövis

Felhasznált gyógynövény



KÜLÖNDÍJASOK

Borókás csirke

A receptet beküldte:

Votisky András

A LEGJOBB 
FÉRFIRECEPT:

Hozzávalók 4 személyre Elkészítés

2 db csirkemell

4-6 db csirkecomb

1 fej vöröshagyma

1/2 fej fokhagyma

2-3 evőkanál borókabogyó

15-20 dkg császárszalonna

5 evőkanál étolaj, kevés 

liszt

2 dl tejföl

ízlés szerint: só, bors

reszelt trappista sajt

• Az előre besózott húst lisztben megforgatjuk, olajban 
kicsit megpirítjuk, majd a húsos szalonnát kisütjük. 

• Ezt követően egy tűzálló tálba tegyük a húst, a tetejére 
pedig rakjuk rá a szalonnaszeleteket. 

• A megpirított hagymát keverjük össze a borókabo-
gyóval, az áttört fokhagymával és ízlés szerint borssal, 
majd hígítsuk föl vízzel és öntsük a húsra. 

• A húst lefedve, lassú tűzön süssük puhára. A legvégén 
szórjunk rá reszelt sajtot és várjuk meg, amíg a sajt 
ráolvad. 

• Tálaláskor öntsük le tejföllel.

Felhasznált gyógynövény

borókabogyó



KÜLÖNDÍJASOK

Diós-kovászos kenyér útifűmaghéjjal

A receptet beküldte:

Nagy Krisztina

A LEGJOBB KENYÉR

Elkészítés

Előző nap délben feletetjük a meglévő ko-
vászunkat. 50 g kovászhoz adunk 30 g 80-as 
királybúzalisztet, 20 g rozslisztet és  50 g lan-
gyos vizet. Jól összekeverjük. Még aznap este el-
készítjük az előtésztát ebből az erős kovászból.

Jól összekeverjük és letakarva hagyjuk a kony-
hapulton másnap reggelig.

Másnap reggel a dagasztótálba teszünk 3 ek. 
útifűmaghéjat, 715 g langyos vizet és beleada-
golunk 1170 g lisztet, ami következőkből áll:

• 100 g rozsliszt

• 150 g rétesliszt

• 320 g 120-as királybúzaliszt

•  600 g 80-as királybúzaliszt

dió

• Kissé összedolgozzuk és hagyjuk 30 percet 
pihenni (autolízis).

• Pihentetés után a lisztes keverékhez adjuk 
a megerősített, 234 g kovászos előtésztát. 

• Átgyúrjuk egyneművé, majd hozzáadunk  
31 g sót, amit egy kupicányi vízben feloldot-
tunk. A konyhapultra borítva erőteljesen 
gyúrjuk, amíg megszűnik a ragacsossága 
(liszt hozzáadása nélkül). 

• Olajozott dagasztótálba visszatéve 30 per-
cet pihentetjük. 

• Ezután félóránként áthajtogatjuk a keny-
értésztát. Pultra helyezve kihúzzuk, mint a 
rétestésztát, két szélét középre hajtjuk és 
csigaformára felgöngyölítjük. Visszatesz-
szük a tálba, letakarjuk. 

• A 3. hajtogatás után hűtőbe tesszük más-
nap reggelig. 

• Másnap a tésztát 2 részre osztjuk, mind-
egyiket kilapogatjuk az ujjbegyünkkel és 
jól megszórjuk 1-1 marok durvára vágott 
dióval. 

• A tésztából golyót formázunk és vaslá-
basba tesszük 1,5 órára, hogy megkeljen. 
Kelesztés után egy csipketerítőt helyezünk 
a felületére és lisztet szitálunk rá. Eltávo-
lítjuk a csipkét, a kenyeret oldalt bevágjuk, 
a lábas fedelét rátesszük. 

• Bekapcsoljuk a sütőt 230 fokra és betesz-
szük a vaslábossal együtt a hideg sütőbe. 
70 percre állítjuk. 

• 70 perc után levesszük a fedőt, lejjebb állít-
juk a sütőt, 200 fokra, és további 10 percig 
sütjük.

• Ha elkészült, hagyjuk a lábasban kihűlni. 
Ropogós héjat kapunk puha belsővel, első 
osztályú alapanyagokkal.

Felhasznált gyógynövény



KÜLÖNDÍJASOK

Túrós keksz körömvirággal

A receptet beküldte:

Ludányi Emőke

A LEGEREDETIBB

Hozzávalók Elkészítés

25 dkg liszt (ebből 10 dkg  

zabpehelyliszt)

25 dkg tehéntúró

2 db tojás

12 dkg vaj

1 k.k kk. szódabikarbóna 

1 k.k. kk. só

2 ek. szárított körömvirág

olajos magvak

• A vaj felét megolvasztjuk és a virágszirmokat 3-4 percig 
lassú tűzön dinszteljük (ne égjenek meg). Megderm-
esztjük.

• A maradék vajat elmorzsoljuk a liszttel, beletesszük a 
néhány csepp citromlében feloldott szódaport és a 
tojással, túróval, sóval meg a vajas körömvirággal jól 
összegyúrjuk.

• Lisztezett deszkán ujjnyi vastagra nyújtjuk és fodros 
szélű szaggatóval kiszaggatjuk.

• 4. Megkenjük tojással, megszórjuk pici sóval és olajos 
magvakkal

• Előmelegített sütőben 15-17 percig sütjük.

• Miután kivesszük a tepsit a sütőből, hideg vízzel per-
metezzük.

Tipp: 
• Készíthetjük cickafark virággal, vadkakukkfűvel, illetve 

vadmajoránnával is. 

Felhasznált gyógynövény
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KÜLÖNDÍJASOK

Karácsonyi borókás-karamellás almás pite

A receptet beküldte:

Német Pálné

A LEGINKÁBB 
GYÖRGYTEÁS

Hozzávalók Elkészítés

Tészta:

300 g liszt

100 g vaj

50 g barna cukor

1 tk. fahéj

1 db tojás

1-2 ek. tejföl

1 tk. sütőpor

Töltelék:
kb. 3 nagyobb alma

40 g vaj

70 g cukor

1 ek. étkezési keményítő 

ízlés szerint borókabogyó, fahéj, 

kardamom

Tetejére:
1 tojás

• Először a tölteléket készítjük el. Az almákat megpu-
coljuk és felkockázzuk. A cukrot és a vajat lassú tűzön, 
folyamatos keverés mellett nem túl sötét karamellé 
főzzük. Az almát belekeverjük a karamellbe, felöntjük 
egy kis vízzel, hogy ne égjen le. Amikor már az alma 
megpuhult kicsit, hozzáadjuk a borókát, fahéjat, karda-
momot és a keményítőt, elkeverjük, levesszük a tűzről 
és kihűtjük.

• A vajat a sütőporos liszttel, cukorral, fahéjjal elmorzsol-
juk, majd hozzáadjuk a tojást, tejfölt és jól összegyúr-
juk. Kinyújtjuk, méretre vágjuk a piteformába és villával 
megszurkáljuk a tésztát. Megszórhatjuk darált dióval 
vagy mákkal, akár egy kis csipkelekvárral is megken-
hetjük ízlés szerint. 

• Beletöltjük a kihűlt almás tölteléket és a tetejét ízlés 
szerint díszítjük a maradék tésztával, majd lekenjük 1 
felvert tojással. 

• Előmelegített sütőben 170-180 °C-on kb. 20-25 percet 
sütjük.

• Egy bögre téli teával mennyei.

borókabogyó fahéj kardamon
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