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Készült 
 
 
 

 
 

 



 
 
 

 
 
 
 

Készült 
 
 
 A Martin János Szakképző Iskola, Szakiskola 

és Készségfejlesztő Iskola  
nyomdász tanműhelyében.  

 
A recepteket a pék tanulók állították össze. 

 
 
 

 

 

 
 
 
Elkészítés:  
 
A tésztához valókat (a liszt és a kakaó kivételével) gőz fölött 
felmelegítjük, hogy a zsír és a cukor elolvadjon.  
 
Kihűlés után hozzáadjuk a lisztet, majd 3 részre osztjuk.  
 
Egy részbe kakaót teszünk.  
 
A fehéren maradt részekből 2 egyforma lapot sütünk lisztezett 
tepsi hátán.  
 
A kakaós részből 9 egyforma hosszúságú rudakat sütünk 
ugyan azon tepsi hátán.  
 
A pudingot a liszttel, tejjel vaníliával megfőzzük. 
 
 Ha kihűlt, hozzáadjuk a cukorral elkevert margarint. 
 
Az alsó lapot megkenjük lekvárral, valamint a krém felével.  
 
Erre rakjuk a kakaós rudakat, egy kicsit belenyomkodva a 
krémbe, majd rákenjük a maradék krémet is.  
 
Óvatosan ráhelyezzük a felső lapot, amit szintén megkentünk 
lekvárral (lekváros oldalával lefelé).  
 
Csoki mázzal bevonjuk. 
 
 Egy egész nap kell, hogy megpuhuljon. 
 
Hosszú szeletekre vágjuk úgy, hogy mindegyikben 3 petty le-
gyen. Nagyon finom!  
 



 

Pettyes mézes 

 
 

Hozzávalók a tésztához:  

 25 dkg kristálycukor,  

 1 evőkanál zsír, 

 3 evőkanál méz,  

 6 evőkanál tej,  

 2 egész tojás,  

 1 kávéskanál szódabikarbóna, 

 60 dkg liszt,  

 2 evőkanál kakaó. 

 

Krém:  

7 dl tej, 2 csomag vaníliás pudingpor, 2 evőkanál liszt, 1 cso-

mag vaníliás cukor, 25 dkg margarin, 20 dkg porcukor. 

 

A sütemény töltéséhez: 

 1 kis üveg lekvár (én meggy lekvárt használtam).  

 

Tetejére:10 dkg tortabevonó, 3 evőkanál étolaj. 
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Mézes puszedli 

 
Hozzávalók: 

 35 dkg liszt 

 10 dkg rétesliszt 

 10 dkg porcukor 

 1 púpos tk. szódabikarbóna 

 2 tk. kakaó 

 1/2 tk. őrölt fahéj 

 1/2 tk. őrölt szegfűszeg 

 csipetnyi őrölt gyömbér 

 fél citrom leve 

 1 db tojás 

 1 tojássárgája 

 1 ek. tejföl 

 15 dkg akácméz 

 8 dkg vaj, vagy zsír 
A mázhoz: 

 1 tojásfehérje 

 15 dkg porcukor 

 egy csepp ecet 
                                         
 

 
 
 
Elkészítés:  
 
A cukrot a tojással habosra keverjük, majd adunk hozzá 2 evő-
kanál mézet, 5 dkg margarint, és 6 kanál langyos tejjel tovább 
keverjük.  
 
Beletesszük a szódabikarbónával elkevert lisztet és a tejfölt, 
sót. 
  
Könnyen nyújtható tésztát készítünk, ha szükséges, még tejet 
tehetünk bele. 4 lapot sütünk belőle, lisztezett tepsi hátán.  
 
A margarint, a porcukrot és a vaníliás cukrot habosra keverjük. 
 
A tejben megfőzzük a búzadarát 5 dkg cukorral. 
 
Ha kihűlt, hozzáadjuk a cukros margarint, majd belekeverjük a 
kókuszreszeléket is.  
 
Az első lapot megkenjük lekvárral, rárakjuk a második lapot. 
 
Erre kenjük a kókuszos krémet, ráhelyezzük a harmadik lapot.  
 
Ezt szintén lekvárral kenjük meg és rátesszük a negyedik la-
pot.  
 
Tetejét csoki mázzal vonjuk be.  
 
Egy napig hagyjuk puhulni, hűtőben.  
 



 
 

Kókuszos mézes 

 
 

Hozzávalók:  

 15 dkg porcukor,  

 1 tojás,  

 2 evőkanál méz,  

 5 dkg margarin,  

 6 evőkanál tej,  

 50 dkg liszt,  

 1 csapott evőkanál szódabikarbóna, 

 1 evőkanál tejföl, csipet só. 

 

Krém: 20 dkg margarin, 15 dkg porcukor, 1 csomag vaníliás 

cukor, 4 dl tej, 4 evőkanál búzadara, 5 dkg cukor, 10 dkg kó-

kuszreszelék, meggylekvár (lehet másféle is).  

 

Tetejére: 10 dkg tortabevonó, 3 evőkanál olaj. 

 

Elkészítés: 

 

A tészta száraz összetevőit egy tálban összekeverjük, majd hoz-

záadjuk a tojást, a tojássárgáját, a zsírt, a tejfölt és a mézet.  

 

Sűrű masszát gyúrunk belőle.  

 

Kicsit ragacsos lesz az állaga, de ettől nem kell megijedni. 

 

Sütőpapírral kibélelt tepsiben nagyobb dió méretű gombócokat 

készítünk, és nem túl szorosan egymás mellé tesszük őket. 

 

Előmelegített, 200° C-os sütőben körülbelül 8-10 percig sütjük.  

 

Nagyon fontos, hogy ne szárítsuk ki. 

 

Ha a puszedlik teteje elkezd repedezni, máris vegyük ki őket a 

sütőből.  

 

Ekkor még puhák, hűlés közben majd keményednek egy kicsit.  

 

Amikor kihűltek, mártsuk őket a mázba. 

 

Ehhez a fehérjét keverjük ki a porcukorral és egy csepp ecettel.  

 

Akkor lesz igazán szép a máz, ha apránként adagoljuk a fehérjé-

hez a porcukrot, és teljesen simára keverjük. 

 

Tipp: Ne legyen se híg, se túl sűrű a tojásmáz! Tegyünk próbát: 

ha már szép vékonyan rajtamarad a máz a puszedlin, akkor pont 

jó a sűrűsége. 



 

Azonnal puha mézes puszedli. 
                        

 
Hozzávalók: 

 30 dkg liszt 

 1 csapott teáskanál szódabikarbóna 

 12,5 dkg méz 

 1 púpos evőkanál zsír (ez 2,5 dkg vagy 4 dkg vaj) 

 2 kisebb tojás sárgája 

 8 dkg porcukor 

 1,5 teáskanál mézeskalács fűszerkeverék 

 2 púpos evőkanál tejföl 

 20 dkg étcsokoládé                                                                      

 2 evőkanál olaj 

 
 

 

Elkészítés:  

 

A lisztet a margarinnal elmorzsoljuk, hozzáadjuk a szódabi-

karbónát, a 2 tojás sárgáját, porcukrot, mézet, kakaót és a mé-

zeskalács fűszerkeveréket, sót.  

 

Összedolgozzuk a tésztát és legalább három órára hűtőbe tesz-

szük.  

 

Az sem baj, ha egy éjszakát pihentetjük.  

 

Ezután 3 mm-re kinyújtjuk, és különböző formákkal kiszag-

gatjuk. 

  

Sütőpapírral kibélelt tepsibe rakjuk, majd előmelegített sütő-

ben alacsony hőfokon megsütjük. 5-6 perc alatt megsül.  

 

Ezután a tojás fehérjét a cukorral felverjük habosra pár csepp 

citromlé hozzáadásával, és ezzel díszítjük a kalácsokat.  



 

Omlós mézeskalács 

 

 

 

Hozzávalók: 

 55 dkg liszt,  

 30 dkg margarin, 

  2 tojás sárgája,  

 10 dkg porcukor,  

 10 dkg méz,  

 1 kiskanál szódabikarbóna,  

 4 evőkanál kakaó,  

 fél csomag mézeskalács fűszerkeverék, csipet só. 

 

Díszítő máz: 

 1 tojás fehérje,  

 15 dkg porcukor,  

 kevés citromlé. 

 

Elkészítés: 

 

A mézet összeolvasztjuk a zsírral (vagy vajjal) és hagyjuk kicsit 

hűlni. Ezután hozzáadjuk a porcukrot és a tojások sárgáját, majd 

kevergetve a fűszerkeveréket és a tejfölt. Végül beleforgatjuk a 

szódabikarbónával elkevert lisztet, és kanállal jól elkeverjük. (A 

tészta lágy, ettől nem kell megijedni!) Egy tálba rakjuk és lefed-

ve a hűtőben pihentetjük egy éjszakát. 

 

Másnap enyhén vizes kézzel diónyi golyókat (16 g) sodrunk be-

lőle, amit sütőpapírral bélelt tepsibe teszünk, egymás között he-

lyet hagyva, mert megnőnek és kicsit elterülnek. 

 

180 fokra előmelegített sütőben (hőlégkeveréssel) kb. 8-10 perc 

alatt megsütjük. 

 

Melegen még lágy, ezért a tepsiben hagyjuk teljesen kihűlni. 

 

Vízgőz felett megolvasztjuk a csokoládét az olajjal és megforgat-

juk benne a puszedlikat. 

 

Megszórjuk egy kevés cukorkával és sütőpapíron hagyjuk, míg a 

csokoládé megszilárdul. 



 

Lekvárral töltött mézeskalács 
muffin 

 

 

Hozzávalók: 

 1 tojás 

 2,5 dl tej 

 70 g méz 

 0,5 dl olaj 

 280 g sima liszt 

 100 g cukor 

 1 csomag sütőpor 

 1 ek kakaópor 

 3 kk mézeskalács fűszer vagy fahéj 

 lekvár ízlés szerint 

 
 
 
Elkészítés: 
 

A lisztet elmorzsoljuk a margarinnal, elkeverjük benne a szó-
dabikarbónát, sütőport, hozzáadjuk a felvert egész tojásokat, 
cukrot, fahéjat, szegfűszeget, mézet, és annyi tejjel dolgozzuk 
össze, hogy gyúrható tésztát kapjunk.  
 
Vigyázzunk, ha lágy a tészta, sokat kell lisztezni, mert ragad.  
 
Legalább egy órára hűtőbe tesszük, majd vékonyra nyújtjuk, 
különböző formákkal kiszaggatjuk.  
 
Alacsony hőfokon megsütjük. 
 
Nagyon gyorsan sül. 
 
 
 
A díszítéshez:  
1 tojás fehérje,  
12 dkg porcukor pár csepp citromlé.  
Kemény habbá verjük, habzsákba tesszük, és tetszés szerint 
díszítjük. 
Amíg a hab nem szárad rá, ne rakjuk egymásra!  



 

Mézes kalács figurák 

 

 

Hozzávalók:  

 38 dkg liszt,  

 17 dkg porcukor,  

 1 csapott evőkanál szódabikarbóna, + pici sütőpor,  

 kevés fahéj,  

 5 szem szegfűszeg összetörve,  

 3 dkg margarin,  

 2 egész tojás,  

 2 evőkanál méz, 

  kb. fél dl tej. 

 

Elkészítése: 

 

Az összes folyékony hozzávalót összekeverjük (a lekvár kivéte-

lével).  

 

Az összes száraz hozzávalót szintén összekeverjük. 

 

Végül egynemű masszává dolgozzuk a nedves és száraz hozzá-

valókat. 

 

A muffin formát kibéleljük papír kapszlikkal és mindegyikbe 

teszünk egy-egy kanálnyi tésztát.  

 

Erre egy teáskanál lekvárt teszünk, majd befedjük még 1 kanál 

tésztéval.  

 

A forma csak 3/4 -éig legyen megtöltve, mivel a tészta még jócs-

kán nőni fog. 

 

Előmelegített sütőben 180 fokon kb 20 percig sütjük (tűpróbával 

ellenőrizzük!). 

 

Sütés után hagyjuk kihűlni.  

 

A tetejét olvasztott csokoládéba márthatjuk, amit még megszór-

hatunk őrölt dióval vagy csokidarával is. 



 

Mézes zserbó 
 

 
 

 

Hozzávalók:  

 20 dkg cukor, 

  3 kanál méz,  

 1 nagyobb tojás,  

 4 dkg zsír,  

 9 kanál tej,  

 1, 5 kávéskanál szódabikarbóna,  

 60 dkg liszt. 

 

 

Krém: 3 dl tejben vaníliával kemény tejbegrízt főzünk. Ha 

kihűlt, hozzákeverünk 15 dkg vaj, és 15 dkg porcukor keveré-

két.  

Baracklekvár a lapok kenéséhez.  

 
 
 
Elkészítés: 
 
 A lisztet a margarinnal elmorzsoljuk, hozzáadjuk a sütőport, 
vaníliát, porcukrot, és a felvert tojásokat.  
 
Alaposan kidolgozzuk.  
 
Ha nem állna össze a tészta, pici tejet adhatunk hozzá. 
 
A kidolgozott tésztát kettévesszük, s az egyik felébe kakaót 
rakunk.  
 
Simára dolgozzuk, a kakaóval, majd vékonyra kinyújtjuk.  
 
Tetszés szerinti formára szaggatjuk, és mérsékelten meleg sü-
tőben világosra sütjük.  
 
A kakaó nélküli lappal is ugyanígy járunk el, csak azt sütés 
előtt megkenjük tejjel, s megszórjuk kristálycukorral.  
 
Vigyázzunk, hogy fehér maradjon, ne barnuljon meg, mert így 
lesz szép.  
 
Ha kihűlt, összeragasztjuk őket bármilyen lekvárral. 
 
Egy barna-egy fehér. Hagyjuk puhulni! 
 
Sokáig eláll, persze csak akkor, ha nem eszik meg rögtön.  



 

Karácsonyi aprósütemény 
 

 
 

 

Hozzávalók:  

 

 60 dkg liszt,  

 1 sütőpor,  

 1 vanília,  

 30 dkg porcukor,  

 25 dkg margarin,  

 2 tojás,  

 3 dkg kakaó. 

 

 

Elkészítés:  

 

A cukrot, mézet, zsírt, tejet, és a jól felvert egész tojást lassú 

tűzön habzásig keverjük.  

 

Kihűlés után hozzáadjuk a lisztet, szódabikarbónát.  

 

Összedolgozzuk a tésztát, és ha van időnk, legalább 1 órára 

tegyük hűtőbe.  

 

Könnyebb vele dolgozni, nem ragad annyira. 4 lapot sütünk 

belőle, lisztezett tepsi hátán.  

 

Az alsó és felső lapot lekvárral, középen pedig a grízes krém-

mel töltjük.  

 

Tetejét csoki mázzal vonjuk be, de Anyukám vaníliás porcu-

korral szórta meg.  

 

Egy éjszaka hagyjuk puhulni.  



 

 

 

Lajcsi szelet  

 

                                 

 

Hozzávalók:  

 2 egész tojás,  

 5 dkg vaj,  

 20 dkg cukor, 

  2 kanál kakaó,  

 2 kanál méz,  

 40 dkg liszt,  

 2 kávéskanál szódabikarbóna. 
 

 

 

Krém: 6 dl tej, 1 csomag vanília ízű pudingpor, 1 csomag eper 

ízű pudingpor, 20 dkg margarin, 20 dkg porcukor. 

 

 

Elkészítés:  

A tojásokat a cukorral, mézzel, zsírral gőz fölött habosra ke-

verjük, ha kihűlt, beletesszük a szódabikarbónát, sütőport, és a 

lisztet.  

Gyorsan összedolgozzuk, és három lapot sütünk belőle, liszte-

zett tepsi hátán. 

A krémhez a tejből, lisztből, búzadarából, vaníliával sűrű pé-

pet főzünk, s ha kihűlt, összekeverjük a cukorral kikevert mar-

garinnal.  

Ezzel kenjük meg a lapokat.  

 

Teteje:  

2 tojás fehérjéből,  

12 dkg porcukorral,  

1 evőkanál ecettel kemény habot verünk, és a sütemény tetejé-

re simítjuk. Villával mintát rajzolhatunk rá. Így szebb, mutató-

sabb lesz. 



 

Habos mézes zserbó 

 

 

Hozzávalók a tésztához:  

 3 egész tojás,  

 20 dkg cukor,  

 3 evőkanál zsír,  

 3 evőkanál méz,  

 2 kávéskanál szódabikarbóna,  

 1 sütőpor,  

 50 dkg liszt. 

 

Hozzávalók a krémhez:  

 Fél liter tej,  

 3 evőkanál rétesliszt, 

  2 evőkanál búzadara,  

 1 vaníliás cukor,  

 20 dkg margarin,  

 20 dkg porcukor. 

 

 

Elkészítés:  
 
 
A tojásokat, vajat, cukrot, mézet, gőz fölött kb. 5 perc alatt si-
mára kavarjuk, ha kihűlt, beletesszük a lisztet, amibe beleke-
vertük a szódabikarbónát, és a kakaót. 
 
Jól kidolgozzuk a tésztát, és három lapot sütünk belőle, liszte-
zett tepsi hátán. 
 
Kétszer 3dl tejben megfőzzük a pudingokat. (vanília-eper) 20 
dkg vajat, 20 dkg porcukorral simára keverünk, majd ketté-
vesszük a vajkrémet.  
 
Külön edénybe tesszük, és hozzáadjuk a kihűlt pudingokat.  
 
Megtöltjük a lapokat úgy, hogy alulra az eper krém, felülre a 
vaníliás krém kerüljön.  
 
Tetejére csoki mázat teszünk. 10 dkg torta bevonó, 3 evőkanál 
étolaj.  



 

 

Mézes krémes 

 
 

Hozzávalók:  

 40 dkg liszt,  

 5 dkg vaj,  

 15 dkg porcukor,  

 1 tojás,  

 2 evőkanál méz,  

 5 evőkanál tej,  

 1 teáskanál szódabikarbóna. 

 

 

Krém: 1l tej, 3 csomag vaníliás pudingpor, 25 dkg porcukor, 

25 dkg margarin. Fél liter habtejszín, (Hulala) 1 csomag habfi-

xáló. 

 

 
 
 
Elkészítés:  
 
A lisztet elmorzsoljuk a zsírral, hozzáadjuk a pezsgőt, porcuk-
rot, mézet, tojást.  
 
Annyi tejjel gyúrjuk össze, hogy könnyen tudjunk vele dol-
gozni.  
 
Három részre osztjuk. 
 
 Egyenként kinyújtjuk, zsírozott lisztezett tepsi hátán kisütjük 
a lapokat, kihűlés után töltjük. 
 
A krémhez megfőzzük a tejben a grízt.  
 
Ha kihűlt hozzáadjuk a porcukorral elkevert margarint.  
 
Ezután kettévesszük, egyik felébe 2 kanál kakaót, a másikba 
vaníliát teszünk.  
 
Az alsó lapra a kakaós krémet kenjük, erre tesszük a másik 
lapot, rá a vaníliás krémet, majd az utolsó lappal befedjük. 
  
Végül csoki mázzal vonjuk be.  
 
A krém alatt a lapokat megkenhetjük valamilyen lekvárral.  
 
Másnapig hagyjuk puhulni. 



 

 

Grízes mézes 

 
Hozzávalók a tésztához:  

 40 dkg liszt,  

 1 teáskanál pezsgő, (szódabikarbóna)  

 8 dkg zsír, 10 dkg porcukor 

 1-2 evőkanál méz,  

 1 tojás,  

 kb. 1-1,5dl tej. 

 

 

 krém:1l tej, 8 evőkanál gr íz,(búzadara) 20 dkg margar in, 

20 dkg porcukor, 2 evőkanál kakaó, 1cs vaníliás cukor. Tetejé-

re 10 dkg tortabevonó, 3 evőkanál étolaj. 

 

 

Elkészítés:  
 
A tejhez hozzáadjuk a tojást, a cukrot, a vajat és a mézet.  
Állandóan kavargatva felfőzzük.  
 
Kihűlés után hozzáadjuk a szódabikarbónával elkevert lisztet.  
 
Két lapot sütünk belőle lisztezett tepsi hátán.  
 
A tejből és a pudingból sűrű krémet főzünk.  
 
Ha kihűlt összekeverjük a porcukorral, amit a margarinnal ala-
posan kikevertünk.  
 
Az egyik lapra rákenjük a pudingos krémet, erre rásimítjuk a 
kemény habbá vert habtejszínt, amibe a habfixálót is beleke-
vertük.  
 
Végül beborítjuk a másik lappal.  
 
Egy napig hűtőben hagyjuk puhulni, de lehet tovább is.  
 
Szeletelés előtt szórjuk meg porcukorral.  



 

 

Román krémes 

 

 

Hozzávalók:  

 50 dkg liszt,  

 1 evőkanál szódabikarbóna,  

 4 egész tojás,  

 2 evőkanál méz, 

 25 dkg porcukor,  

 10 dkg darált dió. 

 

 

Krém: 1liter tejföl, 25 dkg darált dió, 25 dkg porcukor, 1 vaní-

liás cukor. 

 

 

Elkészítés:  

A lisztet a szódabikarbónával elkeverjük. Hozzáadjuk porcuk-

rot, darált diót, mézet és az egész tojásokat.  

Összegyúrjuk, és egy éjszakára hűtőbe rakjuk.  

Reggel 5 lapot sütünk belőle, lisztezett tepsi hátán. 

A krém hozzávalóit összekeverjük, és megtöltjük vele a lapo-

kat.  

Tetejére: csoki mázat teszünk. (10 dkg tortabevonó étcsokolá-

dé+ 3 evőkanál étolaj)  

Hamar puhul.  


