
Receptgyűjtemény 
 

Őszi, téli időszakra 

 

 

Házi májpástétom 4 főre 
 

Vöröshagyma 20 dkg 
Csirkemáj 25 dkg 
Fokhagyma 2 gerezd 
Étolaj 15 ml 
Só ízlés szerint 
Majoranna ízlés szerint 
Borsikafű ízlés szerint 
Mustár 1 kávéskanál 
Tojás 1 db 
Petrezselyemzöld 1 tk 
 
Elkészítés: A megtisztított hagymát összekockázzuk, és étolajon lepirítjuk. Hozzáadjuk a szintén 
megtisztított csirkemájat, fűszerezzük, majd készre sütjük. Közben a tojást megfőzzük, miután kihűlt 
megtisztítjuk a héjától. A májat a tojással együtt kutterba tesszük, hozzáadjuk a mustárt és 
összepürésítjük.A kész májpástétomot hűtőben tároljuk. 
 

 

Házi csirkehúskrém 4 főre 
      
Csirkecomb filé  25 dkg 
Étolaj 10 ml 
Mustár   1/2 kávéskanál 
Petrezselyemzöld  1 tk 
Vöröshagyma 10 dkg 
Fokhagyma 2 gerezd 
 

 

Elkészítés:A megtisztított hagymát összekockázzuk, és étolajon lepirítjuk. Hozzáadjuk a kockákra 
vágott csirkecomb filé, fűszerezzük. Készre sütjük. Kutterban a mustárral együtt összepürésítjük.  
 

 
Almás kókuszgolyó 4 főre 
 
Keksz háztartási            30 dkg 

Kakaópor cukor mentes    1tk 
Maci kávé                       1ek 
Alma                              30 dkg              
Kókuszreszelék               5 dkg          
Méz                               1ek 
Fahéj             1mk 
 
Elkészítés: Az almát hámozzuk meg, kis lyukú reszelőn reszeljük le. Kicsit nyomkodjuk ki a levét, 
majd tegyük egy tálba. Keverjük hozzá a darált kekszet, fahéjat, maci kávét, kakaóport, és a mézet. 
Ha összeállt a massza, vizes kézzel gyúrjunk belőle golyókat, majd hempergessük meg 
kókuszreszelékbe. 
 



 
Tárkonyos pulykaraguleves 4 főre 
 
Pulykacomb filé  40 dkg 
Lestyán   1 tk 
Tárkony   1 tk 
Só    ízlés szerint 
Petrezselyemgyökér 20 dkg  
Petrezselyemzöld  1 cs 
Sárgarépa  20 dkg 
Vöröshagyma  10 dkg 
Zeller   1 kisebb darab 
Zöldborsó  20 dkg 
Étolaj   15 ml 
 

Elkészítés:A zöldségeket megmossuk, meghámozzuk, és apró kockákra vágjuk. A pulykacombfilét 
felkockázzuk. Egy fazékban olajon lepirítjuk a felkockázott húst és zöldségeket. Felöntjük, 1 l vízzel 
és hozzáadjuk a fűszereket. Készre főzzük. 
 

 
Diós guba vaníliás öntettel 4 főre 
 

Diós guba: 
Sütő margarin  5 dkg 
Darált dióbél 20 dkg 
Tej 8 dl 
Kifli 10 db 
Kristálycukor 5 dkg 
Porcukor 15 dkg 
Vaníliás cukor 1 cs 
Citromhéj 1 db 
 
Elkészítés: Karikázzuk fel a másnapos kifliket, majd helyezzük egy kivajazott tepsibe. A tejet 
felmelegítjük, majd keverjük bele a vaníliás cukrot és a kristálycukrot. Öntsük rá a kiflikre, és várjuk 
meg, míg kicsit magába szívja. A diót keverjük össze a porcukorral, szórjuk rá a kiflikre, jól keverjük 
össze, majd tegyük a sütőbe kb. 20-25 percre. 
 
Vanília öntet 
Tej 8 dl 
Kristálycukor 8 dkg 
Vaníliás cukor 1 cs 
Vanília ízű pudingpor 1cs 
 
Elkészítés:A 7 dl tejet tegyünk fel lábosban melegedni. Egy kis tálban a pudingport, vaníliás cukrot 
és kristálycukrot keverjük össze a maradék 1 dl tejjel. Ha már felforrt a tej, adjuk hozzá a kikevert 
pudingport és főzzük készre. 
 

 
 
 
 
 
 



 
Cukkinis csirkeragu petrezselymes burgonyával 4 főre 
 
Csirkecombfilé  40 dkg 
Étolaj   15 ml 
Borsikafű  1 mk  
Curry   1 mk 
Só   ízlés szerint 
Petrezselyemzöld  1 cs 
Fokhagyma friss  1 gerezd 
Bébisárgarépa   30 dkg 
Vöröshagyma  10 dkg 
Cukkini   30 dkg          
Liszt   10 dkg 
Tejföl 12%   450 g 
 
Elkészítés:A csirkecomb filét hosszúkás darabokra vágjuk. A vöröshagymát felaprítjuk, majd olajon 
megpároljuk. Hozzáadjuk a csirkecomb filét, a fűszereket, majd fehéredésig sütjük. Amikor a 
csirkehús teljesen kifehéredett, akkor hozzáadjuk a sárgarépát.Öntsük fel kevés vízzel és fedő alatt 
főzzük. A cukkinit héjastul nagyobb darabokra vágjuk, amikor a hús már megpuhult a cukkinit is 
beletehetjük. A tejfölta liszttel elkeverjük (habarástkészítünk), a főző léből egy keveset 
hozzákeverünk a habaráshoz (hő kiegyenlítést végzünk), majd keverjük hozzá a raguhoz. Készre 
főzzük. 
 
Petrezselymes burgonya 4 főre 
 
Burgonya  1 kg 
Étolaj   10 ml 
Só   ízlés szerint 
Petrezselyemzöld  2 cs 

 

Elkészítés:Aburgonyát meghámozzuk, 2-3 cm-es kockákra vágjuk, bő, sós vízben puhára főzzük, 
majd leszűrjük. Azolajonmegfuttatjuk a felvágott petrezselyemzöldet, majd összeforgatjuk a már 
megfőtt burgonyával. 
 
 

Zöldség fasírt tejszínes kukoricafőzelékkel 4 főre 
 

Brokkoli  40 dkg 
 Étolaj   20 ml 
Borsikafű  1 mk 
Kömény   1 mk 
 Só   ízlés szerint 
Fokhagyma   3 gerezd 
 Petrezselyemzöld  1 cs 
 Tojás   3 db 
 Zsemlemorzsa  50 g 
 
Elkészítés:A brokkolit rózsáira szedve megpároljuk. A párolt, villával összetört brokkolit 
összekeverjük a többi hozzávalókkal (ha túl száraznak érezzük tehetünk bele még egy tojás, ha túl 
hígnak, akkor még egy kis zsemlemorzsa). Kézzel megformázzuk a fasírtokat, és sütőpapírral bélelt 
tepsibe sorakoztatjuk. 180°C-os, légkeveréses sütőben készre sütjük.  

 



Kukoricafőzelék 4 főre 
 
Kukorica csemege 0,8 kg 
Étolaj 10 ml 
Tej  5 dl 
Só  ízlés szerint 
Főzőtejszín  2 dl 
Liszt 10 dkg 
Kristálycukor 20 g 
Petrezselyemzöld  1 cs 
 

Elkészítés: A kukoricát pár percig olajon pároljuk. Meghintjük liszttel, felöntjük a tejszínnel és a 
tejjel. Ízesítjük, majd készre főzzük. 

 
Káposztás pogácsa 10 főre 
 
Sütő margarin   20 dkg 
Tej   1 dl 
Tojás   2 db 
Liszt   40 dkg 
Kristálycukor   1 tk 
Élesztő    1 db 
Só   ízlés szerint 
Köménymag  ízlés szerint 
Vöröshagyma  15 dkg 
Fejes káposzta  80 dkg 
 
 
 
Elkészítés: A fejes káposztát megtisztítjuk és lereszeljük.Olajon megpirítjuk az apróra vágott 
vöröshagymát, majd beletesszük a kicsavart káposztát. Folyamatosan kevergetve megpirítjuk. A 
tűzről levéve borssal ízesítjük és hagyjuk kihűlni. A langyos tejben elkeverjük a cukrot, 
belemorzsoljuk az élesztőt, és kb. 10 perc alatt felfuttatjuk. A lisztet elkeverjük a sóval, a 
szobahőmérsékletű margarinnal, és a tojásokkal. Hozzáadjuk az élesztős tejet, és az egészet 
összegyúrjuk. A kishűlt káposztát a tésztához adjuk és 10 percen keresztül dagasztjuk. Nedves 
konyharuhával letakarva, szobahőmérsékleten 1 órán át kelesztjük. Alaposan lisztezett deszkán 
kinyújtjuk 2,5 cm vastagságúra. A tojást elkeverjük a tejjel, megkenjük a kinyújtott tésztát, és éles 
késsel 3-4 mm mélyen beirdaljuk, és lisztezett pogácsaszaggatóval kiszúrjuk. Sütőpapírral bélelt 
tepsire rakjuk a pogácsákat.180 fokra előmelegített sütőben, 18 perc alatt készre sütjük. 
 


