
  

7 tuti süti, ha elfelejtettél bevásárolni 

Sokszor annyi munkánk, feladatunk akad, hogy a bevásárlás kerül a lista legvégére, aztán erre nem is marad időnk. Ezeket a sütiket 

akár gyerekzsúrral is elkészíthetitek! Lerobbant a kocsi, nincs kedvünk cipekedni, még a postára is be kellett ugranunk egy 

levélfeladás miatt, de olyan hosszú sort álltunk végig, amire bezárt a közért. Millió és egy oka lehet annak, hogy nem jutott 

bevásárlókosár a kezünkbe. Ezeket a sütiket bármikor elkészítheted, legyen az gyerekzsúr vagy baráti összejövetel. 

 

 

1. Lekváros ujjlenyomat kekszek barnított vajjal 

A barnított vajtól az amúgy egyszerű gyerek keksz egyszerre felnőttes ízt kap. Érdemes rászánni az időt, mert ez a különleges, diós 

aroma máshogy nem érhető el. 

 
 

hozzávalók / 8 adag 
A vajbarnítás 
225 g vaj  

A keksz 

20 dkg cukor 

28 dkg finomliszt 

1 csipet só 

4 ek lekvár/ dzsem 

elkészítés 

A vajbarnítás 
A vajat alacsony lángon addig kevergetjük, míg elkezd barnulni és kissé diós illata nem lesz. Levesszük a tűzről, majd 

szobahőmérsékleten hagyjuk megdermedni. 

A keksz 
Ha már szilárd a vaj, de könnyen kenhető, a cukorral habosra keverjük a robotgépben. Hozzáadjuk a lisztet és a sót, majd kb 15 

percre a hűtőbe tesszük, hogy formázható tésztát kapjunk. Addig előmelegítjük a sütőt 190ºC-ra. A tésztából kb 1,5 cm-es golyókat 

formázunk, és a sütőpapírral bélelt tepsibe tesszük egymástól 1,5 cm-re. Mindegyikbe belenyomjuk a hüvelykujjunkat, hogy egy kis 

mélyedést kapjunk, majd lekvárt kanalazunk bele.Kb. 15 perc alatt készre sütjük, majd a tepsiben hagyjuk hűlni néhány percet, 

végül rácson teljesen kihűtjük. Sütési hőfok: 190°C 

https://www.nosalty.hu/alapanyag/cukor
https://www.nosalty.hu/alapanyag/finomliszt
https://www.nosalty.hu/alapanyag/so
https://www.nosalty.hu/alapanyag/lekvar-dzsem


  

2. Diós-vaníliás hókifli 

Ki mondta, hogy csak karácsonykor süthetünk hókiflit? Ha van diód, ezt próbáld meg 

 

hozzávalók / 6 adag 

330 g finomliszt 

85 g porcukor 

250 g vaj 

120 g dió 

A tetejére 

20 g porcukor 

0,5 g vanília 

elkészítés 

A hókiflihez 
A lisztet elkeverjük a porcukorral, majd átszitáljuk. 

A diót összevágjuk, mozsárban megtörjük, majd hozzáborítjuk a lisztes keverékhez. (Szerintem jobb így, mint darálni, mert marad 

benne egy-két nagyobb darab, amitől sokkal jobb lesz a kiflik textúrája.) 

Mehet bele még egy csipet só, aztán a kockára vágott hideg vaj. 

Innentől következhet a kézimunka: szépen morzsoljuk el a hozzávalókat, aztán gyúrjuk össze az egészet egy nagy tésztává. 

Az elkészült tésztát folpackba tekerjük, kicsit lapítsuk is ki, mert így gyorsabban hűl, aztán mehet fél órára pihenni a hűtőbe. 

A hideg tésztát kicsomagoljuk és nagyjából 20 g-os gombócokat csipkedünk belőle. (Jó, én egyenként lemértem mindent, de nem 

kell ilyen alaposan lenni, mehet érzésre.) A két tenyerünk között kicsit meghengergetjük, majd az így kapott kígyót kifli alakúra 

pofozzuk. 

Sütőpapírral bélelt tepsire tesszük, a sütőt pedig 175 fokra előmelegítjük. 

12-15 perc alatt meg is sül. Vigyázat, ne hagyjuk tovább bent, mert akkor nagyon kiszárad! 

A tetejére 
A fél vaníliarúd magjait kikaparjuk és hozzáadjuk a porcukorhoz és kiskanállal alaposan eldolgozzuk benne. Az elején nehezebben 

megy, de ne adjuk fel, szépen elvegyül majd. 

Még langyosan megszórjuk a kifliket a vaníliás porcukorral. 

sütési hőfok: 175°C, sütési mód: alul-felül sütés 

https://www.nosalty.hu/alapanyag/finomliszt
https://www.nosalty.hu/alapanyag/porcukor
https://www.nosalty.hu/alapanyag/vaj
https://www.nosalty.hu/alapanyag/dio
https://www.nosalty.hu/alapanyag/porcukor


  

3. Fahéjas tallérok 

Fahéj és méz, képzed hozzá az illatokat, melyek felszállnak a sütődből, miközben készíted! 

 

hozzávalók / 4 adag 

60 g vaj (puha) 

115 g méz 

2 ek cukor 

2 ek porcukor 

185 g finomliszt 

2 kk sütőpor 

3 tk fahéj (őrölt) 

elkészítés 
A vajat, a mézet és a cukrokat egy lábasban összekeverjük. Lassú tűzön, állandó keverés mellett addig melegítjük, amíg a vaj 

elolvad. 5 percig hűlni hagyjuk. 

A vajas keverékhez hozzáadjuk a lisztet és a fahéjat. A tésztát púpozott teáskanálnyi halmokban egy sütőpapírral bélelt tepsire 

adagoljuk. Villával kb. 1 cm vékonyra kilapítjuk. 

Előmelegített sütőben, 220 fokon kb. 5 perc alatt megsütjük, majd hűlni hagyjuk. 

sütési hőfok: 220°C, sütési mód: hőlégkeveréses 

  

https://www.nosalty.hu/alapanyag/vaj
https://www.nosalty.hu/alapanyag/mez
https://www.nosalty.hu/alapanyag/cukor
https://www.nosalty.hu/alapanyag/porcukor
https://www.nosalty.hu/alapanyag/finomliszt
https://www.nosalty.hu/alapanyag/sutopor
https://www.nosalty.hu/alapanyag/fahej


  

4. Hamis hájas 

Édes-omlós, majdnem olyan mint a nagyié, de sokkal kevesebbet kell dolgozni vele. 

 

hozzávalók / 4 adag 

90 dkg finomliszt 

50 dkg vaj 

12 dkg sertészsír 

1 csipet só 

18 evőkanál víz 

1.5 ek ecet (20%-os) 

40 dkg lekvár/ dzsem (a töltelékhez) 

elkészítés 
A hozzávalókat összegyúrjuk és kb. 12 órára hűtőbe tesszük, majd enyhén lisztezett deszkán kinyújtjuk. 

Téglalap alakokat vágva, megtöltjük szilvalekvárral, diókrémmel, vagy más töltelékkel. 

Sütőpapíros tepsibe tesszük. Előmelegített sütőben halvány  színűre sütjük. 

Még forrón megporcukrozzuk. (Ebből a mennyiségből 3 és fél gáztepsivel lett.) 

sütési hőfok: 200°C, sütési mód: alul-felül sütés 

  

https://www.nosalty.hu/alapanyag/finomliszt
https://www.nosalty.hu/alapanyag/vaj
https://www.nosalty.hu/alapanyag/serteszsir
https://www.nosalty.hu/alapanyag/so
https://www.nosalty.hu/alapanyag/viz
https://www.nosalty.hu/alapanyag/ecet
https://www.nosalty.hu/alapanyag/lekvar-dzsem


  

 

5.  Almás kosárkák a muffinsütőből 

Ha van otthon konyhakész leveles tésztád, akkor a tésztagyúrást is kipipálhatod! 

 

hozzávalók / 6 adag 

a tésztához 
30 dkg finomliszt 

15 dkg vaj 

2 ek tejföl 

2 ek cukor 

1 csipet só 

az almatöltelékhez 

3 közepes db alma 

2 ek cukor 

1 kávéskanál fahéj 

elkészítés 

a tésztához 
Egy nagy keverőtálban elmorzsoljuk a sós-cukros lisztet vajjal. Hozzáadunk 2-3 evőkanálnyi tejfölt, hogy jó tésztát gyúrhassunk 

belőle. 

A buciból hengert formázunk, és késsel 12 karikára vágjuk, ezeket formázzuk a muffinsütő kivajazott mélyedéseibe. 

az almatöltelékhez 
Az almát meghámozzuk, először negyedekbe vágjuk. Magházat eltávolítjuk, és keresztbe szeleteljük a gyümölcsöt. Minden 

kosárkába egy negyed alma szeletei kerülnek. 

Fahéjas cukorral megszórjuk a kosárkákat, és mehetnek is a 180 fokra előmelegített sütőbe 15-20 percre sülni. 

Tálalás előtt hagyjuk hűlni a sütit. Jó étvágyat hozzá! 

sütési hőfok: 180°C 

sütési mód: hőlégkeveréses 

  

https://www.nosalty.hu/alapanyag/finomliszt
https://www.nosalty.hu/alapanyag/vaj
https://www.nosalty.hu/alapanyag/tejfol
https://www.nosalty.hu/alapanyag/cukor
https://www.nosalty.hu/alapanyag/so
https://www.nosalty.hu/alapanyag/alma
https://www.nosalty.hu/alapanyag/cukor
https://www.nosalty.hu/alapanyag/fahej


  

6. Gyors almás morzsasüti 

Ha van otthon zabpelyhed és egy pár almád, mindenképpen próbáld ki! Érdemes más-más gyümölccsel elkészíteni. 

 

hozzávalók / 6 adag 

tészta 

16 dkg finomliszt 

11 dkg vaj 

5 dkg cukor 

almás töltelék 

2 közepes db alma 

2 csapott ek finomliszt 

2 púpozott ek cukor 

1 kávéskanál fahéj 

morzsa 

50 g zabpehely 

5 dkg cukor 

6 dkg vaj 

elkészítés 

 A tésztához a vajat felolvasztjuk, és elkeverjük a cukorral. Hozzáadjuk a lisztet, összekeverjük, és fél órára hűtőbe tesszük. Ha letelt 

az idő, egy sütőpapírral bélelt tepsibe nyomkodjuk. 

150 fokra előmelegített sütőbe tesszük, és 15 percig sütjük. 

Az almát kicsumázzuk, majd vékony szeletekre vágjuk. A lisztet összekeverjük a cukorral és a fahéjjal, majd az almaszeleteket 

beleforgatjuk, és sütőből kivett tésztára tesszük. 

A maradék vajat összemorzsoljuk a cukorral és a zabpehellyel, majd az alma tetejére morzsázzuk. 

170 fokra előmelegített sütőbe tesszük, és 30-35 percig sütjük. 

sütési hőfok: 170°C 

https://www.nosalty.hu/alapanyag/finomliszt
https://www.nosalty.hu/alapanyag/vaj
https://www.nosalty.hu/alapanyag/cukor
https://www.nosalty.hu/alapanyag/alma
https://www.nosalty.hu/alapanyag/finomliszt
https://www.nosalty.hu/alapanyag/cukor
https://www.nosalty.hu/alapanyag/fahej
https://www.nosalty.hu/alapanyag/zabpehely
https://www.nosalty.hu/alapanyag/cukor
https://www.nosalty.hu/alapanyag/vaj


  

7. Meggyes kókuszgolyó 

Egy igazi jolly joker: a kókuszgolyó, ha nincs otthon meggybefőtted, azt ki is hagyhatod a közepéből. Jó készülődést kívánunk a 

zsúrra! 

 

hozzávalók / 6 adag 

25 dkg kekszmorzsa (darált háztartási keksz) 

6 dkg vaj (puha) 

15 dkg meggylekvár 

2 ek méz 

4 ek cukrozatlan kakaópor 

1 ek citromlé 

1 ek barna rum (elhagyható) 

8 dkg meggybefőtt (magozott) 

10 dkg kókuszreszelék 

elkészítés 
A meggybefőttet szűrőbe tesszük, lecsöpögtetjük. 

Közben a többi hozzávalóból puha tésztát gyúrunk. 

Vizes tenyérrel kb. 2 cm átmérőjű gömböket görgetünk belőle, melyeknek a közepét bemélyítjük, egy-egy szem meggyel töltjük, és 

újból összegyúrjuk. 

A legvégén kókuszreszelékbe hempergetjük a golyókat (kb. 18 db lesz belőle). 

Hűtőben pihentessük legalább egy órát, mielőtt tálalnánk. 

 

Jó étvágyat kívánunk hozzá! 
 

https://www.nosalty.hu/alapanyag/kekszmorzsa
https://www.nosalty.hu/alapanyag/vaj
https://www.nosalty.hu/alapanyag/meggylekvar
https://www.nosalty.hu/alapanyag/mez
https://www.nosalty.hu/alapanyag/cukrozatlan-kakopor
https://www.nosalty.hu/alapanyag/citromle
https://www.nosalty.hu/alapanyag/barna-rum
https://www.nosalty.hu/alapanyag/meggybefott
https://www.nosalty.hu/alapanyag/kokuszreszelek

