
KÖNNYEN ELKÉSZÍTHETŐ 
FINOMSÁGOK



A receptekről
A kedvenc “gyerek-barát” receptjeimet akkor kezdtem el gyűjtögetni, amikor a 
nagyobbik lányom nagyjából 2-3 éves lehetett. Praktikus volt, hogy van egy 
recept-válogatásom, amiből bármikor ihletet tudok meríteni, ha délutáni uzsit 
kell összedobnom vagy szeretnék egy kicsit különlegesebb reggelit. 

Ezek a receptek saját gyűjtések és kísérletezések. Mi nagyon gyakran 
szemezgetünk belőlük, a lányok imádják őket, és már van, hogy ők rendelik 
meg, hogy mi legyen a “nasi-menü”. 

A receptek kivétel nélkül mind olyanok, hogy közösen a gyerekekkel is el 
tudjátok készíteni, így még akár technika órát is ki tudjátok pipálni :)

Jó sütögetést!

www.lekvarmuhely.com 

http://www.lekvarmuhely.com




ZABKEKSZ 
20 perc • 4 adag

Több okból is szeretem ezt a 
kekszet. Egyrészt nagyon könnyen 
elkészíthető, másrészt nem kell 
hozzá semmi különleges 
alapanyag, harmadrészt pedig 
sokáig eláll.



ZABKEKSZ

Hozzávalók

● 15 dkg finomliszt
● 7,5 dkg apró szemű 

zabpehely
● 10 dkg nádcukor
● 1 kk őrölt fahéj
● fél kk 

szódabikarbóna
● 1 nagy evőkanál méz
● 12 dkg puha vaj / 

margarin
● csipet só
● lekvár

Keverd össze először a száraz 
hozzávalókat, majd add hozzájuk 
a nedveseket. 

Formázz belőle golyókat, lapítsd 
ki, helyezd sütőpapírra, majd tedd 
be 175 fokra előmelegített sütőbe.

Szűk 10 perc alatt megsülnek a 
kekszek. Hagyd teljesen kihűlni 
őket, mielőtt nekiestek.

TIPP!
A sütőből akkor vedd ki, amikor 
még kicsit nyersnek tűnnek, 
különben megégnek..

Ez a keksz önmagában sem 
rossz, de lekvárral a legjobb! 

Elkészítés

Lekvár ajánlat

230GR BOLDOGSÁG (Eperlekvár)

www.lekvarmuhely.com 

https://www.lekvarmuhely.com/termek/230-gr-boldogsag/
http://www.lekvarmuhely.com


AMERIKAI 
PALACSINTA

15 perc • 2 adag

Most talán több idő van 
kényelmesen megreggelizni 
együtt, Ehhez küldöm ezt a 
pofonegyszerű, ám annál 
fenségesebb receptet.



AMERIKAI PALACSINTA

Hozzávalók

● 20 dkg finomliszt
● fél tasak sütőpor
● 1 evőkanál porcukor
● 2,5 dl tej
● 1 nagy tojás
● 35 gr olvasztott vaj
● csipet só
● lekvár a tálaláshoz

A lisztet, a sütőport, a porcukrot 
és a sót keverd össze, majd 
szitáld át. 

Olvaszd meg a vajat, és a tojás 
sárgájával együtt add hozzá a 
tejhez. 

Verd fel a tojásfehérjét. A tejes 
részt keverd hozzá a lisztes 
részhez, közben folyamatosan 
kevergesd.

Készíts homogén tésztát, majd a 
legvégén forgasd bele a felvert 
tojáshabot is.

Egy serpenyőt vékonyan kenj 
meg olajjal, majd süss tenyérnyi 
nagyságú palacsintákat. 

Elkészítés

Lekvár ajánlat

ARANY KÖRTE

www.lekvarmuhely.com 

https://www.lekvarmuhely.com/termek/arany-korte/
http://www.lekvarmuhely.com


KÓKUSZGOLYÓ
20 perc • 8 adag

Az örök klasszikus nagy kedvenc a 
gyerekeknél. Nem nagyon lehet 
vele mellélőni, mert szinte 
mindenki szereti. 



KÓKUSZGOLYÓ

Hozzávalók

● 25 dkg darált 
háztartási keksz

● 1,25 dl Sió meggy - 
szilva - alma 
gyümölcslé (sima 
meggylé is megteszi)

● 10 dkg porcukor
● 5 dkg olvasztott vaj
● 2 ek kakaópor
● 1 kk rum aroma
● 2 ek lekvár
● kókuszreszelék

Dolgozz össze minden hozzávalót 
(használd nyugodtan a kezedet).

Amikor teljesen homogén 
masszát kaptál, formálj golyókat, 
és forgasd meg a 
kókuszreszelékben.

Tedd hűtőbe legalább egy órára. .

TIPP!
Kakaóból érdemes minél 
magasabb kakaótartalmú verziót 
használni.  

Elkészítés

Lekvár ajánlat

A BARACK KÉTSZER

www.lekvarmuhely.com 

https://www.lekvarmuhely.com/termek/a-barack-ketszer/
http://www.lekvarmuhely.com


KLASSZIKUS 
ZABKÁSA

20-25 perc • 2 adag

A zabkása tele van rostokkal, 
amelyek megkötik a felesleges 
salakanyagokat, a 
méreganyagokat. Lassú 
felszívódása miatt kevésbé éhezel 
meg és kedved szerint ízesítheted.



KLASSZIKUS ZABKÁSA

Hozzávalók

● 3 dl víz
● 1 dl tej
● 25 gr apró szemű 

zabpehely
● 25 gr nagy szemű 

zabpehely
● csipet só
● 6-8 szem mandula
● 2 ek lekvár

Öntsd össze a tejet a vízzel, majd 
forrald fel őket. 

Szórd bele a két fajta zabpelyhet 
és főzd alacsony lángon 10 
percig. 

Néha kavargasd meg, nehogy 
odakapjon az alja. 

Add hozzá a sót, majd további 5 
percet főzd a keveréket.

Ezután tegyél egy fedőt a lábosra, 
és hagyd pihenni újabb 5 percig. 

Add hozzá a lekvárt, és szórd 
meg a tetejét durvára vágott 
mandulával. 

Elkészítés

Lekvár ajánlat

ILLATOS ALMA

www.lekvarmuhely.com 

https://www.lekvarmuhely.com/termek/illatos-alma/
http://www.lekvarmuhely.com


KÖNNYÍTETT 
RÁKÓCZI-TÚRÓS
15 perc • 4 adag

Ezt a pohárdesszertet bármikor 
lelkiismeret furdalás nélkül 
elfogyaszthatod, hiszen 
nyírfacukorral, sovány túróval, 
sovány tejföllel, valamint 
diabetikus lekvárral készül.



KÖNNYÍTETT RÁKÓCZI-TÚRÓS

Hozzávalók

● 10-12 db diabetikus 
keksz (opcionális, 
akár keksz nélkül is 
elkészítheted)

● 250 gr sovány túró
● 150 gr sovány tejföl
● 100 ml habtejszín
● 50 gr nyírfa cukor
● lekvár ízlés szerint

Aprítsd fel a kekszet kisebb 
darabokra, majd a harmadát 
oszlasd el a poharak alján. Törd át 
a túrót, majd keverd össze a 
tejföllel és a nyírfacukorral. Verd 
fel a habtejszínt, majd óvatosan 
forgasd a tejfölös-túrós 
keverékhez.

Kanalazz a kekszre a túrós 
krémből, majd tegyél pár kanál 
lekvárt a túróra.

Most következhet még egy 
kekszes, és még egy túrós réteg, 
majd ismét pár kanál lekvár. A 
tetejét szórd meg keksz törettel.

Tedd be a hűtőbe egy órára.

Elkészítés

Lekvár ajánlat

BARACK-KÖNNYEDÉN

www.lekvarmuhely.com 

https://www.lekvarmuhely.com/termek/barack-konnyeden/
http://www.lekvarmuhely.com


CSÁSZÁRMORZSA

30 perc • 4 adag

Ez egy nagy kedvenc a 
gyerekkoromból, Anyukám 
rengetegszer készítette el nekünk. 
Mostanság mi reggelire szoktuk 
enni, de a nap bármely szakában 
jól fog esni.



CSÁSZÁRMORZSA

Hozzávalók

● 3 tojás
● 325 ml tej
● 150 gr búza dara
● 45 gr házi vaníliás 

cukor
● 80 gr vaj
● nagy csipet só
● lekvár

A tojásokat válaszd ketté, a 
fehérjét tedd egyelőre félre, a 
sárgáját pedig dolgozd simára a 
tejjel. 

Add hozzá a tejes részhez a 
búzadarát, a sót, a vaníliás cukrot, 
majd habverővel keverd össze 
őket is. 

Hagyd állni a keveréket 3-4 órán 
keresztül, de az sem baj, ha egy 
egész éjszakát pihenteted. 

Sütés előtt egy csipet sóval verd fel 
a tojásfehérjét kemény habbá, majd 
forgasd bele a búzadarás részbe.

Olvaszd meg a vajat egy nagy 
serpenyőben, és öntsd bele a 
masszát. Az első 5 percben ne nyúlj 
hozzá, hagyd, hogy kicsit 
megsüljön az alja. Végig alacsony 
lángon süsd, időnként kavard meg.

Elkészítés

www.lekvarmuhely.com 

Lekvár ajánlat
A BARACK KÉTSZER

https://www.lekvarmuhely.com/2017/10/31/hazi-vanilias-cukor/
https://www.lekvarmuhely.com/2017/10/31/hazi-vanilias-cukor/
http://www.lekvarmuhely.com/2017/10/31/hazi-vanilias-cukor/
http://www.lekvarmuhely.com
https://www.lekvarmuhely.com/termek/a-barack-ketszer/


HÁZI 
GYÜMÖLCS- 
JOGHURT
2 perc • 1 adag

A mandula segít az agyad 
felpörgetésében, a zabpehely 
sokáig eltelít, és nem fog egy óra 
múlva rád törni ismét az étvágy.



HÁZI GYÜMÖLCS JOGHURT MANDULÁVAL

Hozzávalók

● 1 pohár natúr joghurt
● 1 ek lekvár
● 1 ek zabpehely
● 6-8 szem mandula

Keverd össze a natúr joghurtot az 
eperlekvárral, majd add hozzá a 
zabpelyhet. 

A tetejét szórd meg a durvára 
vágott mandula szemekkel.

TIPP!
Tehetsz bele bármilyen friss 
gyümölcsöt is, mi banánnal 
szoktuk néha variálni. 

Elkészítés

Lekvár ajánlat

230GR BOLDOGSÁG

www.lekvarmuhely.com 

https://www.lekvarmuhely.com/termek/230-gr-boldogsag/
https://www.lekvarmuhely.com/termek/230-gr-boldogsag/
http://www.lekvarmuhely.com


KRÉMES 
SAJTTORTA

15 perc • 4 adag

Sütés nélkül elkészíthető sajttorta, 
ami egy kis varázslatot csempész 
a mindennapokba.



KRÉMES SAJTTORTA

Hozzávalók

● 7,5 dkg kakaós keksz
● 3,5 dkg olvasztott vaj
● csipet só

● 20 dkg natúr krémsajt
● 25 dkg túró
● 0,5 dl görög joghurt
● 6 dkg méz
● pár csepp citromlé
● 8 ek. lekvár

Késes aprítóval daráld le a 
kekszet, add hozzá az olvasztott 
vajat és a sót, majd alaposan 
keverd össze. Oszd el a kekszes 
részt a 4 db csatos üvegben, és 
nyomkodd le az aljára.

A túrót, a görög joghurtot, a 
krémsajtot, a mézet és a 
citromlevet keverd simára, majd 
kanalazd rá a kekszre.

A tetejére tegyél pár kanál lekvárt.

Tedd be a hűtőbe néhány órára.

Elkészítés

Lekvár ajánlat

230GR BOLDOGSÁG

www.lekvarmuhely.com 

https://www.lekvarmuhely.com/termek/230-gr-boldogsag/
http://www.lekvarmuhely.com


DIÓS KUGLÓF 
60 perc • 6-8 adag

Ez a kuglóf nem csak nyomokban 
tartalmaz diót, hanem tele van 
vele! Ha Te is rajongsz az olajos 
magvakért, akkor ez a recept 
Neked szól.



DIÓS KUGLÓF

Hozzávalók

● 130 ml tejföl
● 15 dkg dió (darálva)
● 20 dkg házi vaníliás 

cukor
● 20 dkg liszt
● 12,5 dkg puha vaj
● 3 tojás
● fél zacskó sütőpor
● csipet só
● lekvár

A tojásokat keverd habosra a 
cukorral, majd add hozzá a többi 
hozzávalót, és dolgozd simára a 
tésztát. 

Kend ki vajjal a kuglóf sütő 
formáját, majd szórd meg egy kis 
liszttel – így könnyebb lesz majd 
kivenned a formából a kuglófot, 
ha megsült.

Öntsd a tésztát a formába, és 
tedd 175 fokra előmelegített 
sütőbe 45-50 percre.

Hagyd a formában kihűlni mielőtt 
kivennéd.

Elkészítés

Lekvár ajánlat

ARANY KÖRTE

www.lekvarmuhely.com 

https://www.lekvarmuhely.com/2017/10/31/hazi-vanilias-cukor/
https://www.lekvarmuhely.com/2017/10/31/hazi-vanilias-cukor/
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A LekvárMűhelyről
A LekvárMűhely egyedi ízvilágú, 80%-os gyümölcstartalommal készült 
kézműves lekvárokat kínál, amelyek minden étkezést különlegessé 
varázsolnak. 

A termékek gondosan válogatott hazai gyümölcsökből készülnek, egy kis 
csavarral. Bourbon vanília? Fahéj? 5 puttonyos Tokaji aszú? Ezek mind 
megtalálhatóak egy-egy üvegben. 

A lekvárok kizárólag természetes összetevőkből készülnek, nem tartalmaznak 
semmilyen tartósítószert, aromát, ízfokozót, színezéket.

Remélem, ízleni fognak a finomságok!

www.lekvarmuhely.com 

http://www.lekvarmuhely.com


Lekvár rendelés
www.lekvarmuhely.com/termekek

További receptek
www.lekvarmuhely.com/receptek

Facebook
www.facebook.com/lekvarmuhely

Instagram
www.instagram.com/lekvarmuhely

Email
info@lekvarmuhely.com

http://www.lekvarmuhely.com/termekek
http://www.lekvarmuhely.com/receptek
http://www.facebook.com/lekvarmuhely
http://www.instagram.com/lekvarmuhely

