
 
 

Brokkoli krémleves 
 

Hozzávalók: 
1,5 kg brokkoli 
6 dl tejföl 
só 
őrölt fehér bors 
1 l tej 

Eszközök: 
nagy lábas 
kés 
vágódeszka 
botmixer 
kavarókanál és merőkanál 

 
Elkészítés: Először a brokkolit szétbontjuk, megmossuk. A brokkoli szára is ehető, így ne dobjuk              
ki azt! Jól mossuk meg, és vágjuk nagyobb darabokra. Az is beleszámít a brokkoli súlyába! A                
szálkás, fás részeket viszont ki kell vágni. A brokkolit felöntjük annyi vízzel, amennyi ellepi.              
Sózzuk, borsozzuk. Puhára főzzük, majd hozzáadjuk a tejfölt, és összeturmixoljuk. Szükség           
esetén tejjel hígíthatjuk. Visszatesszük a tűzhelyre, és egyet rottyantunk rajta. Beállítjuk az ízét a              
fűszerekkel. 
 

Sertés pörkölt 
 

Hozzávalók: 
80 dkg sertés lapocka 
2 db zöldpaprika 
egy zacskó csemege paprika 
egy zacskó bors 
só 
2-3 evőkanál zsír 
két közepes fej vöröshagyma 
80 dkg krumpli 
egy csokor petrezselyem 
2 db paradicsom 

Eszközök: 
nagy lábasok 
kések 
fakanál, evőkanál, villa 
krumpli pucoló  
vágódeszka 
műanyag tálak 
 

 
Elkészítés: végy egy lábast vagy fazekat! Egy vágódeszkán vágd fel a a hagymát kockára, majd a                
húst és tegyél a lábasba két-három evőkanál zsírt, melegítsd fel, majd tedd bele a hagymát! Amint                
a hagyma üvegesre pirult, tedd hozzá a felkockázott húst, amit a hagyma után vágtál fel! Keverd                
össze egy kicsit, majd tegyél hozzá negyed evőkanál őrölt paprikát, kanálhegynyi borsot, sót ízlés              
szerint. Ezt is keverd össze, majd hagyd rotyogni. Lehet hozzá egy kis vizet is önteni, hogy                
gyorsabban főjön, gyakran rá kell nézni és megkavarni. Miután a hús félig megpuhult, rakd bele a                
felkockázott paradicsomot, paprikát. Hagyd elfőni benne a zöldségeket és kész is. Menet közben             
lehet még ízlés szerint fűszerezni. 
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Carbonara spagetti 

 

Hozzávalók: 
1 csomag spagetti tészta 
40-45 dkg felkockázott bacon  
2 ek olíva, vagy napraforgó olaj 
morzsolt petrezselyem 
1-2 gerezd fokhagyma 
3 db tojás 
30 dkg trappista sajt 
só, bors 

Eszközök: 
nagy lábas 
merőkanál 
szűrő 
sajtreszelő 
kisebb, mélyebb tálka 
nagyobb, mélyebb serpenyő 
kés, kiskanál, fakanál, villa 
vágódeszka 

 
Elkészítés: A tésztát feltesszük főzni. Eközben a serpenyőbe 1-2 kanálnyi olajat hevítünk, hozzá             
adjuk a felkockázott bacont, és várunk, míg a zsírja kicsapódik. Hozzáadunk petrezselymet és             
fokhagymát, eközben egy külön tálkában 3 tojássárgáját felverünk, ebbe belereszeljük a sajtot,            
sózzuk, borsozzuk. A tésztát leszűrjük, de úgy, hogy maradjon a főzőléből. A tésztát a baconos               
serpenyőbe forgatjuk, adunk hozzá 1 merőkanálnyi főzőlevet. Hozzákeverjük a tálka tartalmát           
(tojásos-sajtos-sós-borsos keverék), összeforgatjuk a tésztával. Végül ízlés szerint utána lehet          
sózni, vagy még sajtot ráreszelni. 
 

Pudingos-málnás piskóta 
 

Hozzávalók: 
5 tojás 
16-17 ek cukor 
5 ek liszt 
5 ek kakaó 
1 csomag sütőpor 
500 g fagyasztott málna 
3cs vaníliás pudingpor  
6 dl tej 
20dkg Rama vaj 
1 rumaroma 
10-15 db vajas keksz 

Eszközök: 
1 lábas,  
1 tepsi 
sütőpapír  
robotgép (habverő) 
fakanál 
 

 
Elkészítés: Piskóta: 5 tojásnak különválasztjuk a fehérjét és a sárgáját. A fehérjét 3 evőkanál              
cukorral kikeverjük. A sárgáját 3 ek cukorral ezután a fehérjéhez hozzákeverjük fakanállal, majd             
hozzáadunk 5 ek lisztet, 5 ek kakaóport, 1 cs sütőport és összekeverjük robotgéppel. Ezután              
sütőpapíron megsütjük 180 fokon. Málnás pudingréteg: kb. 500g fagyasztott málnát összetörünk           
3ek cukorral. Ezt összefőzzük 1 cs vaníliás pudingporral és 4 ek vízzel, majd gyorsan a piskótára                
öntjük. Vanília krém: 2 cs vanília pudingport 6 dl tejjel, 6 ek cukorral megfőzzük, majd ha kicsit hűlt                  
20 dkg Rama vajjal és 2-3 ek cukorral robotgéppel összekeverjük. Tetejére: vajas kekszet             
főzőrummal megkenjük, majd kakaóporral megszórjuk. 
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