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BABKA
Gyors és finom



MÁKOS MÁLNÁS BABKA

Elkészítés
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127 g tej

10 g friss vagy 3 g szárított élesztő

25 g kristálycukor

271 g liszt -BL55-

csipet só

1 db citrom reszelt héja3

5 g tojássárgája

30 g vaj

Töltelék:

56 g tej

20 g vaj

40 g kristálycukor

1 db citrom reszelt héja

csipet só

100 g darált mák -cukrozatlan-

100 g marcipán

63 g egész tojás

puha, szaftos és nagyon finom

A tejet egy kevéske cukorral melegítsük meg.
Adjuk hozzá az élesztőt és hagyjuk felfutni.Közben a lisztet, a
maradék kristálycukrot, sót és citrom héját keverjük át dagasztó
karral.

A felfutott élesztőt adjuk hozzá, tegyük bele a tojássárgáját és a
puha vajat is dagasztó karral dolgozzuk össze, akkor jó ha középre
összeáll a tészta és számomra elég vicces “slattyogó” hangot ad ki a
tészta, ahogy odacsapódik a habüst falához.
Tegyük kelesztő fokozatra a sütőbe 30 percre.

Töltelék.
A tejet, vajat, krstálycukrot, citromhéjat, sót forraljuk fel. Adjuk
hozzá a mákot és 1 percig kevergetve főzzük. nagyon sűrű masszát
kapunk.A marcipánt csipkedjük pici darabokra és adjuk a mákhoz,
keverjük bele. Adjuk hozzá a tojást, keverjük el.

A tésztát lisztezett munkalapon nyújtsuk 1-2 mm vékonyra.
Kenjük meg a mákkal, szórjuk meg friss málnával, amiket
eltépkedünk.

Szorosan tekerjük fel a tésztát. A feltekert tésztát még hengergető
mozdulatokkal nyújtsuk, vigyázva, hogy ne nyíljon ki.
Fordítsuk a tésztát merőlegesen magunk felé, a rúd merőlegesen
feküdjön a munkalapon.

Hozzávalók



MÁKOS MÁLNÁS BABKA

Elkészítés
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puha, szaftos és nagyon finom

A tészta végétől 2 cm-re vágjuk végig éles késsel közzépen.2 “rudat” 
kapunk, amik felül egyben vannak.
Hajtsuk egymásra a rudakat, igyekezzünk a vágott felületet kintre 
igazítani.

A vekni -kicsi- formát formaelválasztóval fújjuk ki és a tésztát 
“nyomjuk” össze a vekni forma méretére.
Ez annyi, hogy a tésztát nyomjuk finoman össze. Tegyük a formába 
és 30 perc kelesztés következik, ismét sütőben.

Ha nincs kelesztő fokozatod, akkor meleg helyen 40-50 percig kell 
keleszteni mindkettő kelesztésnél.
Melegítsük elő a sütőt 180 fokra és toljuk be a babkát. Süssük készre 
25-30 perc alatt.  Hagyjuk a formában kihűlni.



KEKSZ
A pöffeteg! 
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150 g liszt

6 g sütőpor

csipet só

60 g kakaópor- Holland-

150 g kristálycukor

10 g vaníliás cukor

62 g vaj

120 g egész tojás

70 g csokoládé csepp

Hozzávalók

CSOKIS
PÖFFETEG

Imádatos, gyors és készíts
sokat, mert gyorsan elfogy. 
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A lisztet, sütőport, sót és a kakaóport,
kristálycukrot, vaníliás cukrot keverjük el.
Adjuk hozzá a vajat és gyors mozdulatokkal
morzsoljuk el a vajat.
Adjuk hozzá a tojásokat és gyúrjuk tésztává.

Készítsünk egy mélyedést a tésztába, szórjuk
bele a csokoládé cseppeket, és gyúrjuk át.

Tegyük hűtőbe 30 percre.
A  sütőt melegítsük elő, 200 fokra, alsó-felső
állásban.

A tepsibe tegyünk sütőpapírt.

A tésztából diónyi méretű golyókat formázzunk
és hempergessük meg alaposan porcukorban. Kb
150 g a porcukor mennyisége.

Tegyük a tepsire, egymástól illő távolságban,
hiszen meg fognak nőni picit.

10-12 perc alatt süssük készre.

Hűtsük le teljesen.

Elkészítés
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Mogyorós keksz.

Melegítsük elő a sütőt 165 fokra, alsó-felső állásban.
A vajat habosítsuk ki.
A mogyoró lisztet, porcukrot keverjük el.
Adjuk a vajhoz és dolgozzuk össze szilikon saptulával.
Végül al isztet is adjuk hozzá, itt már dologzhatunk kézzel,
de gyorsan. Ha összeállt a massza, kettő sütőpapír között
nyújtsuk 3 mm vékonyra.
Tegyük tepsire, Húzzuk le a felső papírt.
Süssük készre 20-25 perc alatt.
Hűtsük le és morzsáljuk el.

Szilva kompót.
A szilvát mossuk meg és magozzuk ki. Vágjuk 12 részre,
falatnyi szeletekre.
Tegyük gyorsforralóba a fűszerekkel és a cukorral. Közepes
hőfokon forraljuk fel, kevergessük meg olykor.
Ha nem enged levet akkor pótoljuk egy kis vízzel. Nem kell
sok lé, de legyen alatta. nekem kb 100 g mennyiségű levet
engedett a szilva.

Elkészítés Hozzávalók

Mogyorós keksz:

 5 g vaj

35 mogyoró liszt -darált 

mogyoró-

5 g porcukor

35 g liszt

Szilva kompót:

800 g szilva -japán-

3 g fahéj -őrölt-

3 g szegfűszeg -őrölt-

50 g nádcukor

Omlós tészta:

150 g liszt

100 g vaj

50 g porcukor

csipet só

1 db tojássárgája -L 

méretű-50 g marcipán *

SZILVÁS PITE MARCIPÁNNAL

Őrülten finom pite!

20 cm-es pite forma -kivehető aljú- Tesco-
gyorsforraló 3L-es
2 méretű levél kiszúró, az enyém 5 cm-es és 1 cm-es
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Omlós tészta.

Minden hozzávalót gyúrjunk nagyon gyorsan össze. Ha
nagyon meleg a kezünk, akkor robotgéppel, kekszlapáttal
dologzzunk. Tegyük a tésztát legalább 1 órára hűtőbe.
Lisztezett pulton nyújtsuk 3-4 mm vastagra.
Tekerjük fel a sodróra és tegyük a pite formába. Igazgassuk
meg a tésztát, a kilógó részeket szedjük le. A legegyszerűbb
ha a sodróval átmegyünk a formá tetején, így levágjuk a
felesleges tésztát.

A maradék tésztát gyúrjuk össze és nyújtsukk i 2-3 mm
vékonyra. Szúrjuk ki a 2 méretű levél kiszúróval, a nagy
leveleket pedig erezzük meg egy éles késsel. ne vágjuk át
tésztát, csak mintázzuk meg.

Melegítsük elő a sütőt 180 fokra, alsó-felső állásban.
A tésztába szórjuk bele a mogyorós keksz morzsáját.

Erre csipkedjük a marcipánt.
Öntsük rá a szilvát és terítsük el.
Tegyük rá a tészta dekort.

Tegyük sütőbe és 25-30 perc alatt süssük készre.

Elkészítés

SZILVÁS PITE MARCIPÁNNAL

Őrülten finom pite!



SÜSS MEG!

FÜGE TORTA

Izgalmas



FÜGE TORTA

Elkészítés
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Habcsók.
Melegítsük elő a sütőt 93 fokra, légkeverésre.
A fehérjét kezdjük el habosítani, majd amikor opálos színe lesz
adjuk hozzá a cukor felét, habosítsuk tovább.

 Mikor már fehér és folyékony, adjuk hozzá a cukor másik felét és a
borkősavat is. Készítsünk kemény,de flexibilis habot.
Töltsük habzsákba a 8b dekorcsővel.
Sütőpapírral béllet tepsire nyomjunk kisebb és nagyobb halmokat.
1,5 órán át szárítsuk.

Mézes piskóta.
Melegítsük a sütőt elő 175 fokra, légkeverésre.
A vajat és a cukrot habosítsuk ki.
A tojásoka tegyesével adjuk hozzá, mindkettővel vetessük fel,
keverjük krémesre.
A lisztet, sütőport, szódabikarbónát és sót keverjük el.
A mézet és tejet melegítsük össze mikróban, 20 mp, 800W-on,
keverjük el. Fel kell oldódnia a méznek.
Az alaphoz a lisztes keverék felét adjuk hozzá, keverjük el.
Öntsük hozzá a mézes tejet, keverjük el.
Végül a maradék lisztes keveréket is dolgozzuk bele.
Sütőpapírral bélelt tepsire állítsuk a 3 db, 15 cm-re behúzott
tortagyűrűt és töltsük bele a masszát, mindháromba egyformán.
Toljuk sütőbe és süssük készre 15-18 perc alatt.
Hagyjuk a formában kihűlni.

Hozzávalók

Habcsók:

25 g tojásfehérje

50 g kristálycukor 

csipet borkősav 

pici narancsvirágvíz 

Mézes piskóta:

90 g vaj

118 g kristálycukor

 2 db tojás -L méretű-

155 g liszt

3 g sütőpor

2 g szódabikarbóna csipet 

só

50 g méz

50 g tej

állítható tortagyűrű 3 db, gyorsforraló 3L-es
habverő, acetate fólia
robotgép, hőmérő
fém spatula, habzsák
8B dekorcső, botmixer
tapadásmentes lap



FÜGE TORTA

Elkészítés
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csoki kabát

Füge lekvár.
A fügéket mossuk meg, a csúcsát vágjuk le és aprítsuk fel.
Tegyük gyorsforralóba a mézzel, citromlével és fahéjjal.
Forraljuk fel, főzzük 5-8 percet. Botmixerrel pürésítsük.
Ezalatt a keményítőt és a vizet keverjük el, adjuk a forró fügéhez,
takarék lángos, folyamatosan keverve sűrítsük be.
Hagyjuk hűlni, majd töltsük habzsákba.

Mascarpone hab.
A mascarponét, mézet, porcukrot, vanília magvait és a habtejszínt
habosítsuk ki.
Először megfolyik az alap, majd ahogy keverjük -robotgéppel,
közepes fokozaton- egyre sűrűbb állagot kap. Videón csekkold.
Töltsük habzsákba

.Összeállítás.
A tapadásmnets lapra állítsuk a tortakartont, erre az állítható
tortagyűrűt a piskóta méretére behúzva. Béllejük ki acetate fóliával
a formától 0,5 cm-el magasabban.
A piskóta az első. Erre körbe nyomjuk a mascarpone habot, kb 1.5
cm magasan, középre pedig egy picike habot tegyünk, kenjük el. Ha
van még fügének, vágjuk vékony szeletekre és fektessük rá.
Töltsük meg a lekvárral, majd újabb hab réteg vékonyan.
Piskóta következik ismét.

Hozzávalók

Fahéjas füge lekvár:

180 g friss füge -lila-

30 g méz

25 g citromlé

2 g őrölt fahéj

5 g keményítő -kukorica- + 4 g víz

Vaníliás mascarpone hab

50 g mascarpone

18 g méz

100 g porcukor

1/2 rúd vanília magvai

150 g habtejszín 30%-os

Csoki kabát:

200 g étcsokoládé

2 g kakaóvaj

pink ételfestékpor



FÜGE TORTA

Elkészítés
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csoki kabát

Itt is mint az elsőnék, körbe a hab, alulra vékonyan, de itt már nincs
füge, csak a lekvár. és a tetejét sem zárjuk le habbal, hanem az utolsó
piskótával.
A maradék habot kenjük rá a tetejére.
Tegyük fagyóba 1 órára.
Vegyük ki, vegyük le a tortagyűrűt, és az acetate fóliát is, és fém
spatulával kenjük körbe a habbal. Nem, nincs extra hab, a torta
oldaláról húzzuk át a tortát. Itt még nem fagyott ki, de már kihűlt
annyira, hogy a fólia levhető és átkenhető.
Tegyük vissza a fagyóba 2 órára.

Csoki kabát.
A csokoládét temperáljuk a csomagoláson szereplő útmutató szerint.
A kakaóvajat melegítsük meg és adjuk hozzá az ételfestékport.
Keverjük el és adjuk a csokihoz.
Az acetate fóliát mérjük ki a torta méretéhez, kerületet számolunk. A
magasság pedig a torta magasságától 0.5 cm-el nagyobb.
Kenjük fel rá a csokoládét, fém saptulával húzzuk el. Simítsuk
egyenletesre.
Vegyük ki a fagyóból a tortát és finom mozdulattal fektessük rá a
csokit a fóliával.
Ne egyszerre húzzuk rá, hanem egy pontot illesszük a tortára- mivel
fagyott a torta rá is tapad azonnal- majd körbe haladva simítsuk rá,
ügyelve arra, hogy a fólia mindig leérjen a torta aljához.
Most fóliával együtt tegyük fagyóba 15 percre.
Óvatosan húzzuk le a fóliát.



FÜGE TORTA

Elkészítés

8 Dekoráció.
A kész tortát tegyük tálalóra.
Dekoráljuk fügével, szederrel ,habcsókokkal. Csorgassuk meg mézzel.
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Piskóta:
A mogyorót pirítsuk meg. Dörzsöljük le a héját és ismét
pirítsuk meg , amíg illatozik. Kutterban daráljuk morzsásra.
A tojásfehérjéket a kristálycukor felével verjük habbá.
A sárgájákat a maradék kristálycukorral és vcaníliás cukorral
fehéredésig verjük.
A fehérjehab felét forgassuk a sárgájás alapba.
A lisztet,sütőport, sót és kakaóport szitáljuk össze. Adjuk
hozzá a mogyorót, keverjük át.
A felét forgassuk a tojásos alapba, majd a maradékot is adjuk
hozzá. Forgassuk össze.

Végül a maradék tojásfehérjehabot is forgassuk bele.
A tésztából 3 ek mennyiséget vegyünk ki és adjuk az
olvasztott vajhoz, keverjük el. Adjuk a tésztához, forgassuk
össze.
A sütőt melegítsük elő 170 fokra, alsó-felső állásban.
Sütőpapírral bélelt tepsire állítsuk a 2 db 16 cm-re behúzott
tortagyűrűt. A masszát töltsük bele.
40-45 perc alatt süssük készre.
Hűtsük le.

Elkészítés

Piskóta:

50 g mogyoró

6 db tojás -L méretű_

100 g kristálycukor

20 g vaníliás cukor

182 g liszt

10 g sütőpor

csipet só

30 g kakaópor

90 g vaj

Meggy kence:

80 g mirelit meggy

100 g víz

2 g fahéj -őrölt-

2 g szegfűszeg -őrölt-

50 g kristálycukor

11 g rum -ha gyerkők is eszik akkor

aroma-

Hozzávalók

CSOKI TORTA

Mogyoróval és meggyel

kutter-aprító-
állítható tortagyűrű
acetate fólia
spatula
simító
robotgép
habzsákok
16 mm-es csillag dekorcső
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Meggy.
A rum kivételével minden hozzávalót forraljunk fel, főzzük 
szét a meggyet. Adjuk hozzá a rumot, keverjük át.
Csoki krém.
A vaj kivételével minden hozzávalót melegítsünk össze 
mikróban, 4X30 mp, 800W-on. Keverjük krémesre. A 
cukornak fel kell oldódnia. ha szükséges melegítsünk rá. 
Tegyük át habüstbe és tegyük hűtőbe 1 órára.
Habosítsuk ki.
A vajat apránként adagoljuk, habosítsuk át ezzel is.

Morzsa.
A piskóták tetejét vágjuk le. A meggyet -kencét- szűrjük le, a 
folyadékot osszuk ketté.
Az egyik felet öntsük a meggyre. Törjük morzsává a piskótát. 
Adjunk hozzá 110 g habtejszínt, a meggyes levet és 8 g rumot 
vagy aromát. Keverjük át.

.

Elkészítés Hozzávalók

Csoki krém:

350 g étcsokoládé

250 g habtejszín 30%-os 

40 g kristálycukor

8 g rum -ha gyerkők is eszik 

akkor aroma-

70 g vaj

Burkoló:

250 g vaj

250 g mascarpone

70 g porcukor

pici rózsaszín ételfesték

CSOKI TORTA

Mogyoróval és meggyel
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Összeállítás.
A tortagyűrűt állítsuk 16 cm-re. Béleljük ki acetate fóliával 14 
cm magasan.
Piskóta, kence és krém.
Újabb piskóta, krém, a meggyes morzsa, ezt simítsuk el és 
krémmel zárjuk.
Piskóta, kence, krém.
Az utolsó piskótát kenjük meg a kencével, zárjuk le a tortát. 
kenjük meg a maradék kencével és a maradék krémmel. 
Tegyük fagyóba 2-3 órára.

Burkoló.
Mindent habosítsunk ki.
A tortáról vegyük le a gyűrűt és az acetate fóliát.
Burkoljuk le a tortát, simítsuk le. Tegyük fagyóba 10 percre. 
Javítsuk a hibákat és burkoljuk le a tetejét is. Tegyük fagyóba 
20 percre.
Csorgatás.
100 g étcsokoládét 5 g olajjal melegítsünk össze, keverjük 
krémesre. Töltsük habzsákba.
csorgassuk körbe a kifagyott tortát.
A maradék burkolót töltsük habzsákba a dekorcsővel, 
dekoráljuk a tortát.

Elkészítés

CSOKI TORTA

Mogyoróval és meggyel



SÓS KARAMELLÁS TORTA

Sütés nélkül!
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Morzsa:

216 g babapiskóta

150 g vaj

Gianduja:

70 g török mogyoró – pirítva-

70 g porcukor

70 g étcsokoládé

-opcionálisan olaj, ha a mogyoró túl

száraz-

Csoki ganache:

200 g étcsokoládé

146 g habtejszín 30%-os

50 g vaj

Hozzávalók

SÓS
KARAMELLÁS

őrületes desszert 

1
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3

A morzsához a babapiskótát kutterben daráljuk
morzsává. A vajat olvasszuk meg. Keverjük össze.
Műanyag lapra tegyünk acatate fóliát a
tortagyűrű méretében.
Öntsük bele a morzsát, terítsük, dolgozzuk fel a
forma oldalára. Egyenesítsük ki az oldalsó
morzsa réteget-90 fok- és simítsuk el középen,
alul is a morzsát. Tegyük fagyóba.

Gianduja.
A mogyorót pirítsuk meg. Szedjük le a héját.
Tegyük kutterba, daráljuk morzsásra. A
csokoládét olvasszuk fel. Adjuk a mogyoróhoz a
porcukorral. Daráljuk krémesre. Ha nem
krémesedik- mert száraz a mogyoró- adjunk
hozzá olajat.
Töltsük a morzsára, irány a fagyó.

Csoki ganache.
A csokit, tejszínt melegítsük össze mikróban.
Keverjük krémesre. Adjuk hozzá a vajat,
keverjük el. Botmixerrel emulgáljuk.
Töltsük a gianduja rétegre. Irány a fagyó

Elkészítés

Kutter
Botmixer
Gyorsforraló
Habverő
Acetate fólia
20cm-es tortagyűrű
Habzsák
Tepsi



Sós karamell:

192 g kristálycukor

220 g habtejszín 30 %-os

27 g vaj

4 db zselatin lap -Aldis-

2-3 g só- kóstolj-

Vajkaramella:

55 g vaj

63 g habtejszín 30%-os

80 g kristálycukor

Csipet só

0,5 g szódabikarbóna

30 g étcsoki a csíkozáshoz

Hozzávalók

SÓS
KARAMELLÁS

őrületes desszert 

4

5

6

Sós karamell.
A zselatint hidratáljuk.
A cukrot karamellizáljuk. A tejszínt melegítsük
meg. 2 részletben adjuk a karamellhez. Ha
felolvadt teljesen, akkor a vajat is adjuk hozzá,
keverjük el. A zselatint adjuk hozzá, keverjük el.
A megkötött csokira öntsük rá, irány a fagyó 1-2
órára.

Vajkaramella.
Minden hozzávalót forraljunk fel. Folyamatosan
kevergetni fogunk, 10-15 perc. Szóval, forrpont
után 7- en bugyogtatjuk- nem forr de buborekos.
Így főzzuk addig amíg színt kap.
Ahogy meg van a szín, adjuk hozzá a
szódabikarbónát, vegyük le a tűzről és keverjük 1
percet.
Töltsük sütőpapírral bélelt tepsire. Irány a fagyó
10-15 percre.
Törjük darabokra.

Dekor.
A csokit melegítsük meg mikróban, töltsük
habzsákba. Vágjuk ki a végét 1 mm nagyságban.
A tortát vegyük ki a fagyóból. Melegítsük meg a
gyűrűt hajszárítóval. Nyúljunk alá a tortának,
vegyuk le az acetate fóliát. Toljuk meg felfelé a
tortát nagyon óvatosan!
Mikor megmozdul, tegyük a tálalóra és felfelé
húzzuk le a gyűrűt. Macerás, mert nagy a torta és
vékony a piskóta. Óvatosan és türelemmel bánj
vele, különben megrepedhet.
Csorgassuk le a csokival. Dekoráljuk a
vajkaramellával.

Elkészítés



BANÁN
karamell és ananász torta



BANÁN TORTA

Elkészítés

1

2

Csokoládé ganahce:

300 g étcsokoládé 50%-os

100 g fehér csokoládé

180 g habtejszín 30%-os

Banános ananász lekvár:

70 g ananász -konzerv-

80 g ananászlé-konzerből-

3 g lime héja

5 g lime leve

158 g banán -érett-

5 g pektin -NH-

20 g baran cukor

1 g citromsav

puha, szaftos és nagyon finom

Csokoládé ganache.
A ganache-t készítsük el. Minden hozzávalót melegítsünk össze
mikróban 2-3 X 30 mp, 800W-on.
Keverjük krémesre.
Osszuk ketté a mennyiséget.Tapadásmenets lapra tegyük egy acetate
fólia darabot, amit méretre vágtunk a 12 cm-es tortagyűrűhöz. Erre
állítsuk a tortagyűrűt. Töltsük meg a ganache-al. Tegyük fagyóba 2
órára.

Banános ananász lekvár.
Az ananászt és a levét, lime héját, levét botmixerrel turmixoljuk le.
Adjuk hozzá a banánt és azt is turmixoljuk le.
Forraljuk fel.A pektint és a cukrot keverjük el, adjuk a forró
alaphoz. Rögtön a citromsavat is. Folyamatosan keverve forraljuk
fel, majd főzzük közepes hőfokon 3-4 percig.
Osszuk ketté ezt is és az egyik felét már most önthetjük is a
kifagyott ganache-re. Tegyük fagyóba 2-3 órára.

Hozzávalók

gyorsforraló 3L-es
habverő
serpenyő
botmixer
tortagyűrűk -állíthatók 2 db- 2 db 12 cm-es tortagyűrű
acetate fólia
habzsák
1M csillag dekorcső
forgatható tortaállvány
simító
fém spatula



BANÁN TORTA

Elkészítés
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4

puha, szaftos és nagyon finom

Banános piskóta.
Az olajat, vajat, b cukrot, fahéjat és sót habosítsuk ki.
A tojásokat egyesével adjuk hozzá és vetessük fel.
A banánpépet adjuk hozzá, keverjük át, habverővel, robotgéppel
dolgozunk VÉGIG!
A lisztet és sütőport szitáljuk össze. Adjuk a felét az alaphoz, keverjük
át. A tej felét adjuk hozzá, keverjük el.A maradék lisztes sütőport adjuk
hozzá, keverjük el.Végül a tejet is, és keverjük el.
Sütőpapírral bélelt tepsire állítsunk 2 db tortagyűrűt, 16 cm-es méretre
húzva. Töltsük egyenlő arányban a gyűrűkbe a tésztát.
175 fokra ELŐMELEGÍTETT, alsó-felső állásban- sütőben, süssük 15
percet.
Ez alatt feljön a piskóta, dupla akkora lesz mint az induló állapot volt.
Majd vegyük le a hőfokot 160 fokra és süssük 35-40 percet. Valójában
most sütjük át a tésztát.Hűtsük le teljesen a formában. Majd vágjuk
kettő lapba mindkettő piskótát. Nedves hatású, nagyon nedves  én
imádom mert olyan jó kis “szottyos”.

Vaníliás mascarpone hab.
Minden hozzávalót habosítsunk ki. Töltsük habzsákba.

Hozzávalók

Banán piskóta:

50 g olaj

91 g vaj

189 g barna cukor

4 g fahéj -őrölt-

csipet só

120 g tojás -kb 2 db L méretű –

250 g érett banán

200 g tej

245 g liszt

6 g sütőpor

Vaníliás mascarpone hab: 

650 g mascarpone -LIDL-

255 g habtejszín 30%-os

50 g méz

20 g vaníliás cukor



BANÁN TORTA

Elkészítés

5

6

Ananászos sós karamell:

20 g barna cukor

14 g habtejszín 30%-os

30 g ananászlé -konzervből-

14 g va

jsó- kóstolj

Vaníliás pirított ananász:

15 g ananász -konzerv-

5 g vaníliás cukor

Ananászos mascarpone hab -

burkoló és dekor:

177 g mascarpone -LIDL-

50 g habtejszín 30%-os

30 g méz

25 g ananászlé -konzerv-

puha, szaftos és nagyon finom

Töltés.
A tapadásmenets lapra állítsuk a tortagyűrűt a piskóta méretében.
Béllejük ki minimum 20 cm-es acetate fóliával.
Alulra piskóta. Erre egy kis réteg mascarpone hab.Arra ültessük az
insertet- csoki ganache és ananászos banán, ananásszal felfelé-
töltsük ki a piskóta és az insert közötti részt a habbal. Piskóta és
hab.Piskóta, kicsi hab és az insert, banánnal felfelé. Itt is töltsük ki a
piskóta és az insert közötti hézagot a habbal.Piskótával zárjuk a sort.
A maradék habbal kenjük le a piskótát. Tegyük fagyóba 2-3 órára.

Ananászos sós karamell
A cukrot karamellizáljuk. Adjuk hozzá a tejszín és ananászlé
keverékét de kettő részletben. Főzzük 1-2 percet közepes hőfokon,
kevergessük. Végül a vajat is és a sót.
Hűtsük le és töltsük habzsákba.
Vaníliás pirított ananász.
Az ananász vágjuk kisebb darabokra. A serpenyőt forrósítsuk meg,
tegyük bele az ananászt, sisteregni fog. Mikor egy kissé elkezd
pirúlni, akkor a cukrot szórjuk ár és rázogatva, magas lángon
karamellizáljuk.Hűtsük le.

Hozzávalók



BANÁN TORTA

Elkészítés
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puha, szaftos és nagyon finom

Ananászos mascarpone hab. -BURKOLÓ-
Minden hozzávalót habosítsunk ki. Burkolás, dekor.A kifagyott
tortáról vegyük le a tortagyűrűt és az acetate fóliát.
Én már ekkor rátettem a tálalómra és azt raktam a forgatható
tortaállványra. Vágjuk le éles késsel a tetején az egyenetlenségeket,
csekkold a videót.
Vékonyan kenjük át az ananászos mascarponéval, majd húzzuk le a
simítóval a tortát. Félpucér tortát készítünk. A tetejét is burkoljuk
le, simítsuk le.
Tegyük fagyóba 20 percre.

Csorgatni fogunk.
A langyos karamellt habzsákból csorgatjuk a tortára. A maradék
ananászos habot habzsákba töltjük, 1M dekorcsővel. Kis halmokat
nyomunk.Minden halomra egy db pirított ananász. Végül középre
csoki dekor.



MÁKOS
háromszög

pn



Tészta:

400 g liszt

40 g kristálycukor

15 g vaníliás cukor

7 g szárított élesztő

250 g tej

csipet só

100 g olvasztott vaj

Mák töltelék:

260 g mák-darált, cukrozatlan-

150 g kristálycukor

20 g vaníliás cukor

10 g citromhéj

5 g citromlé

175 g víz

Hozzávalók

MÁKOS
HÁROMSZÖG

Imádatos, gyors és készíts
sokat, mert gyorsan elfogy. 

1

3

4

Tészta.
A tejet a vaníliás cukorral melegítsük meg.
Adjuk hizzá az élesztőt. Futtassuk fel.
A lisztet, kristálycukrot, sót és a vajat tegyük
egy tálba.
Öntsük rá az élesztős tejet és dolgozzuk tésztává.
Kézzel dagasszuk be, majd pulton folytassuk és
csapkodjuk a pulthoz a tésztát.
NE LISZTEZZ ALÁ!
Kissé ragacsos a tészta, de könnyedén
felszedhető a pultról.
Mikor sima a tészta, tegyük vissza a tálba és 30
perc kelesztés következik 40 fokon.

Mák töltelék.
Minden hozzávalót forraljunk fel és főzzük 3-4
percet közepes hőfokon. Hűtsük langyosra.

Nyújtás, töltés.
Melegítsük elő a sütőt 180 fokra, alsó-felső
állásban.
A megkelt tésztát most már lisztezett
munkalapon nyújtsuk 2 mm vékonyra. Igen nagy
lesz.

Elkészítés



MÁKOS
HÁROMSZÖG

Imádatos, gyors és készíts
sokat, mert gyorsan elfogy. 

5 Kenjük meg a töltelékkel, mindnehová jusson és
egyenletesen kenjük el.

Tekerjük fel szorosan, majd kissé nyújtsuk el,
hogy hosszabb rudat kapjunk.

Éles késsel háromszögeket vágjunk.
Tegyük sütőpapírral bélelt tepsire, kenjük le
felvert tojással.
Süssük készre 20-25 perc alatt.
Hagyjuk a tepsin kihűlni.

Elkészítés



1
Melegítsük elő a sütőt 160 fokra, alsó-felső állásban. 

A vajat, barna cukrot, vaníliás cukrot és a sót kekszlapáttal
habosítsuk ki.

A lisztet, kakaóport, fahéjat, sütőport szitáljuk össze.

A tojásokat egyesével adjuk az alaphoz és mindegyikkel
keverjük simára.

A narancsok héját reszeljük le és a levüket facsarjuk ki egy
tálkába.

A narancslé harmadát adjuk az alaphoz, keverjük el, majd a
liszt harmada, keverjük el. Így dolgozzunk míg van
alapanyag.

Forgassuk bele a csoki cseppeket.

A formát formaelválasztóval fújjuk ki és a masszát tegyük
bele. Simítsuk el.
Tegyük sütőbe 70 percre.

Hagyjuk a formában 20-30 percet hűlni és borítsuk ki.
Most csak porcukorral szórtam meg.

Elkészítés

380 g vaj

280 g barna cukor

8 g vaníliás cukor

nagy csipet só

250 g tojás

435 g liszt

15 g kakaópor

nagy csipet fahéj

1 csomag sütőpor

4 db nagy naracs leve és reszelt héja

200 g csokoládé csepp

Hozzávalók

CSOKIS KUGLÓF

Nyammiiiiii !

kuglóf forma



KAKAÓS LINZER

Elkészítés

1

2

105 g liszt

10 g kakaópor -Holland-

csipet só

32 g porcukor

63 g vaj

40 g tojássárgája

1 tk. hidegvíz

lekvár

fincsi nasi

A sütőt melegítsük elő 180 fokra, alsó-felső állásban.
A tepsit béleljük ki a sütőpapírral.
A lisztet, kakaóport, sót, porcukrot keverjük össze.
Adjuk hozzá a vajat és gyors mozdulatokkal morzsoljuk el.
Adjuk hozzá a tojássárgát és vizet és dolgozzuk össze.
Lisztezett munkalapon nyújtsuk ki 0,3 cm vastagságra.
Szúrjuk ki a nagy szív kiszúróval. Párosan számoljunk, mert össze
fogjuk ragasztani.
Tehát pl van 20 db szív alakú tésztánk, akkor 10 db közepét szúrjuk
ki a kis méretű szív kiszúróval.

Tegyük sütőpapírral bélelt tepsire és süssük készre 10-15 perc alatt.

Hagyjuk teljesen kihűlni.

Kenjük meg lekvárral, én barackkal kentem, de eper, áfonya, szilva,
málna….. bármivel kenhetjük.

A lyukas kekszeket szórjuk meg porcukorral, majd illesszük a nagy
kekszre.

Hozzávalók

szív kiszúró, kör kiszúró
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