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Konyha: maga az élet. Összehoz és táplál, embereket, családot. 
Szeretet: szeretni és szeretve lenni jó. Amikor érezzük, boldogok vagyunk, szívünk majd kicsa�an, testünk-lelkünk rendben van. 

Az általam közve�teni kívánt elveket és értékeket fontosnak tartom, ezért szeretném továbbadni őket. Bár magam is több mindent 
megéltem a családi élet és a párkapcsolat rejtelmeiből, ez a könyv nem rólam szól, így az i� leírt tapasztalataim egyú�al sokunk 
tapasztalatai. Olyanoké, akikkel a képzés sokszínűsége okán az egyetemi éveim ala� foglalkoztam, és olyanoké, akik az Orvosi Központba 
jö�ek el hozzám, és oszto�ák meg velem kapcsolatuk, házasságuk nehézségeit, élményeit.

Az i� megjelent soraim még mindig a párokhoz szólnak, mégis a gyermeki lélekről, mert sokan keresnek meg olyan pszichés problémákkal, 
amelyek gyökerei a gyerekkorukba nyúlnak vissza.  E problémák többségéről a beszélgetések során kiderül, hogy talán megelőzhetők le�ek 
volna, ha akkor a szülők többet tudnak a gyermeki természetről. Sok pár jön el hozzám úgy, hogy a párkapcsola� problémák kapcsán a 
gyermekeik is szóba kerülnek, hiszen a szülők kapcsolatában zajló érzéseknek, bár közvete� módon ugyan, de ők is részesei.                          
A párkapcsolatból tehát továbblépünk, ha úgy tetszik, egy magasabb szintre, a család szentségébe, mert a kapcsolat gyümölcse, a gyermek, 
ebbe az egységbe, a szerelembe, az összetartozásba, a boldog várakozásba érkezik.  Általa válik a nő anyává, a férfi apává, és lesz a párból 
család. Op�mális esetben a gyermek ebben a kis közösségben nő fel, ezért fontos, hogy ez a há�ér nyugodt és boldog legyen, mert ha ilyen, 
akkor ő is kiegyensúlyozo�, harmonikus személyiséggé érik benne. Olyan felnő�é, aki számára a kapcsola�eremtés, a beilleszkedés, az 
alkalmazkodás nem kihívás, akinek a párkapcsolata és minden emberi kapcsolata harmonikus lesz. Az ilyen ember bátran engedi bele 
magát a kapcsolatokba, és az o�honról hozo� minta alapján bizalommal, kitartással és hűséggel él azokban. 

Ezek az emberi történetek ihle�ék ennek a könyvnek a létrejö�ét. 

Ahogyan egy család születésének kezdete a boldog párkapcsolat, úgy a mostani írásomat egy találkozás és a 2015-ben megjelent 
Szerelemkonyha című könyvem alapozta meg. Akkor a párkapcsolatból, a család alapjaiból indultam ki, és fejezeteken keresztül mélyültünk 
el abban, hogyan tudjuk a szenvedély tüzét megtapasztalni, táplálni, akár egy életen át életben tartani. 

Párokhoz szólok tehát most is, de a fókuszt áthelyeztem a gyermekekre, akik mindig részesei voltak az életemnek. Édesanyám óvodában 
dolgozo�, ahol a gyerekekkel én is sok időt töltö�em. Amikor elérkeze� a pályaválasztás ideje, nem volt kérdés számomra, hogy a 
csecsemő- és gyermeknevelés lesz az irány; a középiskolás éveim ala� természetesen a gyakorla� időt is egy óvodában töltö�em. Később, 
az egyetemen, éveken át tanultam fejlődéslélektant, majd képi kifejezéspszichológiát, az e két témában szerze� tudásom nagyban segí� a 
munkám. Ezeknek köszönhetően tudom például a rajzokat is bevonni az ülésekbe, mert beszédesek, minden korosztály számára ado�ak, 
segí�k a kommunikációt kérdező és rajzoló közö�: a rajtuk keresztül érkező üzenetek, időnként segélykiáltások, akár kulcsot is adhatnak a  
családban, a párkapcsolatban adódó probléma feltárásához, megoldásához.

Bevezetó
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Míg Kiss Móni (Mona) sü�csodáinak receptjeit a siker érdekében érdemes szó szerint követni, 
addig az én tanácsaimat tekintsétek a gyermeknevelés hosszú útjához egyfajta „térképnek”, amit – 
ha útvesztőbe juto�atok, vagy egy elágazás elő� álltok – bármikor elővehe�ek. A térkép csak 
javasol, lehetőségeket mutat, haladha�ok annak mentén, de el is térhe�ek tőle, mert az út 
mindenkinek más, és nektek kell kéz a kézben megtenni, valamint a célba is nektek kell együ� 
beérni.
Tudom, hogy a legnagyobb igyekezet melle� is kevés idő jut a gyerekekre, ezért az általam kiemelt 
témákban felvillanto� lehetőségek mindegyikét megvalósítani nem lehet. De ne is ez legyen a cél. 
Ragadjatok ki egyet-egyet, és a gyerekekkel együ� leljétek benne örömötöket!

Tetsze� az ötlet, ami most már valóság: így ebben a könyvben Mona képviseli a háziasszonyt, és 
osztja meg veletek többéves gyakorla� szakértelmét a „mentes” életmódról, én pedig a 
pszichológia, a párkapcsolat és a mentálhigiéné területén szerze� szakmai ismereteimet, 
tapasztalataimat írom le. 

Felmerülhet a kérdés, hogy miért éppen „mentesen”? Mentálhigiénés munkám során több 
kliensem kerese� fel azzal a problémával, hogy szorongásos állapota melle� tej-, glutén-, pollen-, 
fém- vagy egyéb jellegű allergiája van, és a tünetek erősségét, meglétét vagy akár hiányát 
párhuzamba tudja állítani a lelkiállapotával – és i� jön elő újra a „mérnöki” elemző hozzáállásom –, 
érdekelni kezdtek az összefüggések. Gyűjteni kezdtem az ismereteket, s azt a következtetés vontam 
le, hogy az allergiás reakciók sokszor valóban összefüggésbe hozhatók a pszichés állapotunkkal. Bár 
a könyvben az allergia lelki há�erét mélységeiben nem tárgyalom, tapasztalataim azt mutatják, 
hogy a gyerekekkel kapcsolatos tanácsok határozo�an segítenek abban, hogy egészséges lelkületű 
gyermekeket neveljetek, hiszen a lelki egészség a tes� egészséggel tagadhatatlan összefüggésben 
áll. Mona süteményeit már korábban ismertem, és nagyon megszere�em. Én magam is gyakran 
vásárolok olyan alapanyagokat, amelyekből „mentes” ételeket, süteményeket készítek – ezeket sok 
esetben valahogy „élőbbnek” érzem. Egy ilyen vásárlás alkalmával ismerkedtem meg Monával egy  
kisboltban, akinek addigra már három könyve jelent meg a „mentes” témában. Az ismeretség egyre 
hosszasabb beszélgetésekké mélyült, Mona pedig felvete�e a közös könyv ötletét. Ismerte az 
írásomat, és egyre csak biztato�, hogy a közös munkánk eredményeként a Szerelemkonyhának 
„gyermeke” szülessen: ő adja hozzá a fantasz�kus, mindenmentes recepteket, én pedig, mint a 
Szerelemkonyhában, a párkapcsola� útmutatást, azonban most a gyermeki lélek – ahogy mondani 
szoktuk –, a kicsi lelkünk megértésén és támogatásán keresztül.

Hogyan kerül a „térkép” mellé annyi csodás recept? Kicsit sorsszerűen, mégis az érdeklődésem 
okán. Édesanyám melle� kiskorom óta örömmel ve�em ki a részem a konyhai műveletekből és az 
egyéb háztartási munkákból. Bár pályám kezdetén a gyermekek felé fordultam, egy 
főzőversenyben való szereplés után a gasztronómia iránt is nyito�abb le�em. Így az első 
diplomamunkámat az élelmiszer-biztonság jogi és gyakorla� területéről írtam, még inkább 
megértve az egészséges életmód fontosságát – amelynek máig híve vagyok. A finom ételek irán� 
rajongásom megmaradt, sőt az évek során csak fokozódo�, így az első könyvem, a Szerelemkonyha 
témája – az, hogy a gasztronómiát „hozzáadom” a párkapcsola� pszichológiához (hi�el a közös 
étkezés és az együ�, illetve az egymásnak főzés fontosságában) – természetes módon adta magát. 
Ahogyan a mostaniban is: szerelmünk gyümölcsét is bevonva teremtünk újabb kohéziót, hogy 
ismét kisülhessen valami csoda, újra összeérjenek a hozzáado� dolgok.



Nekem ezt jelen� a Szeretetkony-
ha: nyito�ságot egy boldog, 
összetartó családban, ahol a szá-
munkra legfontosabbak, a gyer-
mekeink melle�, talán kicsit kö-
zelebb kerülhetünk a bennünk 
élő gyermeki lelkünkhöz is, a 
„kicsi énhez”…

A „mentes” étrendre való á�érés 
nem kérdés azok számára, akik-
nek ételallergiájuk van, de véle-
ményem szerint azok számára is 
érdekes lehet az ilyen ételek be-
építése az étrendbe, akiknek 
egyetlen élelmiszer vagy élel-
miszer-összetevő sem okoz prob-
lémát. Egyrészt az allergia sajnos 
váratlanul üthe� fel a fejét a csa-
ládban, másrészt az o�honunkba 
is érkezhet olyan vendég vagy ro-
kon, aki érinte�, így meglep-
hetjük vele, nem kizárva őt a 
közös étkezésből. Sokan rácso-
dálkoznak, hogy a közhiedelem-
mel ellentétben ezek a „mentes” 
ételek igenis szemet gyönyör-
ködtetőek és nagyon ízletesek, 
másfelől ha olykor-olykor elő-
veszitek ezeket a recepteket, 
meglátjátok, hogy van élet a 
megszoko� alapanyag-okon túl.  
Nem azért különlegesek, mert 
elérhetetlenek, hanem, mert 
mostanra váltak ismertebbé, 
ahogyan a világ válik egyre nyitot-
tabbá az egészséges életmód 
felé. 
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Szeretetkonyha, avagy hogyan süssünk-főzzünk együ� a gyermekeinkkel, gyermekeinknek? Egy gyermekekkel 

készülő könyv már nagyon rég megfogalmazódo� bennem. A gyerekek mindig is a szívem csücskei voltak. 

Szeretek velük foglalkozni, a konyha felé kicsit kinyitni az érdeklődésüket, ezért szoktam többek közt 

gyermektanfolyamokat vezetni. A szeretetkonyha egyben mentes is. Hogy miért? Az eddig megjelent 

könyveim a főzni-sütni vágyókat  az ételallergia világába kalauzolják, hisz' én magam ebben élek. 

A diéta számomra nem új fogalom, hisz több mint húsz éve ennek a világában élek: 19 évesen diagnosz�záltak 

nyombélfekélyt nálam, majd néhány évre rá emésztési problémáim le�ek. Kislányom születése után egy évvel 

csöppentem a cukorbetegséggel párosult ételallergia világába. Élő példa vagyok arra, hogy ez utóbbi teljesen 

váratlanul is meglephe� az embert.

Több mint nyolc éve diagnosz�zált cöliákiás (gluténérzékeny) vagyok, ami mellé párosult cukorbetegség, tej- és 

mogyoróallergia, egyéb más allergiák, pajzsmirigy alulműködés, a kislányom, Anna pedig tejallergiás. Az 

életünket a diéta veszi körül, amiben mi már nagyon könnyen tudunk tájékozódni. Kezdetben az alapanyagok 

használatának mássága nehézkessé te�e a sütés-főzést, ám minél többet próbálkoztam, annál gyorsabban 

ment a tanulás.  

Ildivel való találkozásomat amolyan sorsszerűnek mondanám. A gondolat a fejemben, hogy hogyan is 

képzelem el a gyerekkönyvet, a vele való találkozásom után teljesen le�sztult. Elmeséltem neki, hogyan 

képzelem el, és mivel tudtam: ő már írt egy pszichológia-alapú könyvet receptekkel fűszerezve, szinte adta 

magát, hogy legyen ez amolyan folytatás. 

Most már mondhatom, hogy több éves „szakmai” tapasztalat van mögö�em. A tanfolyamaim, rendezvényeim 

során sok mindenkivel találkozom, felnő�el-gyerekkel együ�esen is, látom, mire van igény. Illetve, azt is, hogy 

én mit hiányolok a gyerekek étrendjéből. E könyv 60 receptje az ételek finomsága melle� abban segít, hogyan 

próbáljuk a zöldségek, gyümölcsök fogyasztását megszere�etni a gyermekünkkel. Táplálkozási tanácsadóként 

is dolgozom, így a hozzám érkező kérdések, tanácskérések közö� sokszor szerepel, hogyan vezesse be a szülő a 

gyermek étrendjébe ezeket, mert a kicsi nem szere�, vagy éppen nem akarja megenni. Ebben a 60 receptben 

számos olyan finomság van, amibe belecsempésztem a zöldséget–gyümölcsöt, vagy éppen másmilyen 

„köntösbe” öltözte�em, így kicsi és nagy is élveze�el fogyaszthatja.

Az én legnagyobb kri�kusaim a családom tagjai, hiszen nap, mint nap azokat az ételeket fogyasztják, amiket 

készítek, így bizton állíthatom, hogy aki ezeket a recepteket köve�, nem fog csalódni.

De hogyan is kerül a gyermek a konyhába? Mindig is annak a híve voltam, hogy próbáljuk a dolgainkba bevonni 

a gyermekünket. Ezzel nemcsak több időt töltünk együ�, hanem sok mindent könnyebben megtanul. Annám 

(három éves kora óta tejallergiás) ma már kilenc éves elmúlt, és nagyszerűen tájékozódik a konyhában. 

Születése óta o� van velem, amikor főzök. Bizony, a pihenőszékében már „odaülte�em” magam mellé, és 

beszéltem hozzá, mikor mit csinálok. Ma már gyönyörű, mentes kenyereket készít, amikről senki nem 

mondaná meg, hogy azok egy kilencéves kislány keze munkái. És mivel Marcikám még kicsi, most ő járja végig 

ugyanezt az utat (időközben ő is tejallergiás le�). 

A Szeretetkonyha a családokhoz szól, édesanyákhoz, édesapákhoz, nagyszülőkhöz, és a gyermekekhez is. 

Tegyük az együ� töltö� időt minél tartalmasabbá, boldogabbá, akár a konyhában, főzés-sütés közben, akár a 

finomságok falatozása közben. Ne szalasszuk el az időt, a gyermek hamar felnő, ne sajnáljuk az időnket tőle!
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Egy kis „szakmai”
eligazítás 

Gluténérzékenység, lisztérzékenység – manapság igen elterjedt szavak, de valójában mit is takarnak? 

A gluténérzékenység avagy a cöliákia autoimmun betegség, amelynek során a vékonybél sérül. Nincs 

rá gyógyszer, egyetlen módja van a tünetmentesség elérésének, az pedig az élethosszig tartó diéta. I� 

nincsenek csalónapok, nem lehet félreevés, még akkor sem, ha a például a nagyi kedvesen kínál, hisz 

egy ilyen „kilengés” akár több éves, szigorúan betarto� diétát tehet tönkre azáltal, hogy az 

autoimmun folyamat beindul a szervezetben. A be nem tarto� diéta számos következménnyel, 

betegséggel járhat. A diéta során ki kell iktatni az étrendből a búza-rozs-árpa gabonákat, illetve azok 

bármilyen származékát. Az orvosok sokszor a zabot is a �ltólistához sorolják, hisz tároláskor, 

csomagoláskor szennyeződhet, így abból csak a jelölten gluténmenteset szabad fogyasztani. Még egy 

ok, ami mia� a zabot is ide sorolják, az pedig a benne lévő avenin (fehérje), ami ugyanolyan tüneteket 

válthat ki egyes cöliákiásoknál, mint a búzában lévő. De mit is fogyaszthat egy gluténérzékeny? 

Manapság már rengeteg alterna�va létezik a fehér rizslisz�ől a különböző lisztkeverékekig. Sokan 

nem is gondolnák, mennyi minden elkészíthető már gluténmentes változatban. Azt gondolom, ez az 

egyik olyan diéta, amely a legnagyobb önfegyelmet igényli. Az egyik ok épp az, amit fentebb 

említe�em: i� nincs csalónap! Ám ide tartozik az is, hogy például a konyhában, főzés közben mennyire 

kell figyelni a �sztaságra. Én emia� a búzalisztet és társait teljes mértékben száműztem. Kizárólag  

gluténmentesen főzök-sütök, a gluténnel való szennyeződés elkerülése vége�. Az allergiáknál sokszor 

összetévesz�k a laktózérzékenységet és a tejallergiát. A laktózérzékenyek fogyaszthatnak 

laktózmentes termékeket, amelyek álla� eredetűek, mert ezekbe laktázenzimet tesznek, ezzel 

pótolva a laktózérzékenyek enzimjét. Tehát a laktózérzékenyeknél enzimhiány lép fel. A tejallergiások 

ezzel szemben semmilyen álla� eredetű tejterméket nem fogyaszthatnak, mert ellenkező esetben 

súlyos allergiás reakciók léphetnek fel (az én kislányomnál a kiütésektől kezdve a szájdagadásig 

számos tünet színre lép). Ezeket a termékeket növényi helye�esítőkkel lehet pótolni, mint amilyenek 

például a rizsital, a kókuszjoghurt, a rizstejszín, vagy a totu (tojástúró). A könyvben szereplő, kivétel 

nélkül kipróbált receptek is így készültek: tehát összete� ételallergiások is bátran főzhetnek, 

süthetnek finomságokat ezeknek köszönhetően.
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 Irodalomjegyzék
 Melléklet
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68
74
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98
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Receptkeresó
22. Formakenyér
23. Vajas-sajtos kifli
28. Mini szendvics
29. Szendvicskrémek
36. Köles kórözött
37. Vasalt szendvics
42. Tojásmuffin
43. Sós, tojásos tekert palacsinta
48. Virsli bundázva
49. Gofri
54. Amerikai palacsinta
55. Joghurtos reggelizó
60. Gyümölcssaslik
61. Eperkrémleves
66. Kapros karalábéleves
67. Paradicsomleves
72. Burgonyafózelék
73. Rizseshús
78. Csirkefasírt
79. Zöldséges sült csirke karfiolpürével
84. „Hamis” brassói
85. Krokett
90. Lecsó másképp
91. Rakott padlizsán
96. Tócsni
97. Barackos gombóc
102. Mini pite
103. Perec
108. Sajtos rúd
109. Színes kalács
 

114. Burgonyás pogácsa
115. Aranygaluska
120. Hernyókifli
121. Meggyes-kakaós kalács
126. "Joghurtos" lángos
127. Kürtóskalács
132. Almafánk
133. Babapiskóta
138. Barackos "túró" kocka
139. Bocisüti
144. Piskóta csokifürdóben
145. Csokis-vaníliás muffin
150. Kuglóf
151. Meggyes kevert süti
156. "Túrós" mini muffin
157. Csokis óriás ropik
162. Diós-mazsolás óriás keksz
163. Pudingos virág
168. Rétes
169. Tejbegríz
174. Linzer
175. Banángolyó
180. Bounty ízú csokoládé
181. Gesztenyeszív
186. Eper mousse
187. Köleses rúd
192. Csokis nápolyi
193. Sós tallér
198. Süti nyalóka

 199. Sült banán
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A korai
   fejlesztés
       fontossága

Felvilágosult, modern világunkban ma már �sztában 
vagyunk azzal, hogy a csecsemő, születése pillanatában 
kezdi meg a tanulást. Amennyiben megfelelő keretet 
biztosítunk számára ehhez a végtelen folyamathoz, és 
hasznos ismeretekkel látjuk el, a tanulás csupán játék lesz 
számára. Ez jelentős hatással lehet gyermekünk későbbi 
életére, pozi�v irányba befolyásolhatja a majdani iskolai 
előmenetelét, és természetesen nagyban hozzájárulhat 
a bensőséges szülő-gyermek kapcsolat kialakulásához.
Azt már szinte mindenki tudja, hogy az első néhány év 
döntő fontosságú a gyermek jövője szempontjából. A jó 
szülők nagy gondot fordítanak arra, hogy maradéktalanul 
kielégítsék gyermekük alapvető szükségleteit, mint az 
étkezés, a kellemes hőmérséklet, �szta pelenka, kényel-
mes ruházat biztosítása. Arra azonban már jóval keve-
sebben figyelnek, hogy korlátlan lehetőséget biztosít-
sanak a mozgásra, a tapasztalatszerzésre, a világ fel-
fedezésére. Pedig annak a gyermeknek, akit bátorítanak 
a világ felfedezésére, az agya minden információra 
nyito�, és bármit képes erőfeszítések nélkül magába 
szívni. Azt szoktuk mondani, „olyan az agya, mint a 
szivacs”. S valóban: egyre több kutatás támasztja alá, 
hogy nagyrészt ebben az időszakban dől el, mire lesz 
képes a gyermek felnő�ként fizikálisan és mentálisan.
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Érdemes a gyermeki kíváncsiságra építenünk, támogatnunk a 

vágyát abban, hogy kívánja megismerni a körülö�ük lévő világot, 

hiszen a tanulás gyermekünk alapvető képessége
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Azt állítják, hogy a gyermekek 6 éves kor ala� pusztán azért nem 
tanulnak meg többet a világról, mert nem tesszük számukra elérhetővé 
az információt. Például csak azért nem tanulnak meg olvasni, mert túl 
kicsi betűkkel írunk, és nem látják jól. Vagy ha teszem azt, a vízparton 
megkérdezi egy gyermek a szüleitől, hogy mi az, a válasz általában csak 
annyi, hogy kacsa (rosszabb esetben háp-háp). Nem pedig az, hogy ez 
egy tőkésréce, a másik nevén vadkacsa, a madarak osztályába, o� is       
a lúdalakúak rendjébe, a récefélék családjába tartozó faj. Nem célunk 
túlzó elvárásokkal kisdoktorokat nevelni gyermekünkből, de érdemes    
a gyermeki kíváncsiságra építenünk, támogatnunk a vágyát abban, hogy 
kívánja megismerni a körülö�e lévő világot, hiszen a tanulás 
gyermekünk alapvető képessége, amely az agyi érési folyamatok 
lezárulásáig, hétéves korig fejleszthető a leghatékonyabban.
Kérlek benneteket, ne hagyjátok veszendőbe menni ezeket az értékes 
éveket! A korai fejlesztésnek nincs alsó korhatára, sőt: számtalan 
kutatásnak, kísérletnek köszönhetően egyre több információnk van       
a csecsemők képességeiről. A szakemberek többsége támogatja            
a tudatos fejlesztőmunkát, és minél korábban kezditek meg, annál 
nagyobb ismeretanyagot tudtok átadni. Ehhez számos segítséget 
találtok – ilyen például az Okosbaba program is –, csak ki kell 
választanotok a számotokra legszimpa�kusabbat. Lényeges azonban, 
hogy a tanítás/fejlesztés soha ne legyen kényszer, fáradság. Mindig jó 
kedéllyel, a legjobb mulatságként felfogva, sok-sok dicsére�el, fizikailag 
is megnyilvánuló szerete�el kísérve végezzétek. Fontos megjegyezni, 
hogy semmiképp se sie�essétek gyermeketek egyéni fejlődési ritmusát, 
csak és kizárólag azt támogatva végezzétek a fejlesztő gyakorlatokat.
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a tanítás/fejlesztés soha ne legyen kényszer, fáradság. Mindig jó 

kedéllyel, a legjobb mulatságként felfogva, sok-sok dicsére�el, 

fizikailag is megnyilvánuló szerete�el kísérve végezzétek
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Formakenyér

Elkészítés

A száraz alapanyagokat tálban elkeverjük, majd hozzáadjuk a vizet, és 
alaposan összedolgozzuk. Ezután hozzákeverjük az olajat is. Kenyér-
formába tesszük (sütőpapírral kibélelt vagy szilikonformába), tetejét 
olajjal vékonyan lekenjük. Előbb 50 fokos sütőben kb. 45 percig 
kelesztjük, majd 180 fokon 35-45 perc ala� megsütjük. (Szilikon 
sütőforma használatakor: ha kivesszük a formából, még kb. 5 percre 
visszatehetjük sülni).

5 g porélesztő
1-2 kiskanál só

Hozzávalók

30 dkg Mester család házi kenyérliszt
3,5 dkg kölesliszt

10 g kukoricapehely liszt
2,5 dkg szezámmag és lenmag vegyesen

1,5 evőkanál olaj
3,5 dl víz

+ olaj a kenéshez
+ magok a szóráshoz

Formakenyér

3,5 dkg kölesliszt
5 g porélesztő

3,5 dl víz
1,5 evőkanál olaj
+ olaj a kenéshez
+ magok a szóráshoz

Hozzávalók

30 dkg Mester család házi kenyérliszt

1-2 kiskanál só

2,5 dkg szezámmag és lenmag vegyesen
10 g kukoricapehely liszt
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1 dl víz (langyos)

Töltelék

+ 1 evőkanál olaj és 2 evőkanál margarin 
(olvaszto�) keveréke a kenéshez

Hozzávalók

10 dkg margarin (puha)
1 dl Joya növényi joghurt

30 dkg Nutri Free Mix per Pane lisztkeverék

5 g porélesztő

+ szezámmag a szóráshoz

6 dkg margarin (olvasztva)
10 dkg reszelt növényi sajt (Violife)

+ Kenyérvarázs rizsliszt a nyújtáshoz

1 kiskanál só

A száraz alapanyagokat tálban elkeverjük. Előbb a margarinnal, majd 
a joghur�al és a vízzel alaposan összedolgozzuk. Meleg helyen egy 
órán át kelesztjük. Közben a töltelék alapanyagait is kikeverjük.           
A tésztát rizslisz�el meghinte� lapon átgyúrjuk, kinyújtjuk, kockákra 
vágjuk. Mindegyik kockát megtöltjük a sajtos töltelékkel, feltekerjük, 
és kiflit formázunk belőle. Sütőpapírral boríto� tepsire rakosgatjuk, 
lekenjük az olajos-margarinos keverékkel, megszórjuk szezám-
maggal. Előmelegíte�, 180 fokos sütőben 20-30 perc ala� megsütjük.

Elkészítés

Vajas-sajtos kifli
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