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Mákos – diós karácsonyi bejgli 
Tészta: 

4 dl tejföl, 25 dkg sertészsír 

4+1 tojás, 6 ek. cukor, 2 kk só, 

10 dkg élesztő, 1,2 kg liszt 

 

Máktöltelék: (3 rúdhoz) 

60 dkg darált mák, 30 dkg cukor 

2,5 dl víz, 2 csomag vaníliás cukor 

1 citrom reszelt héja, 

10 dkg mazsola, 1 kk fahéj 

 

Diótöltelék (3 rúdhoz): 

60 dkg darált dió, 30 dkg cukor 

2,5 dl víz, 2 csomag vaníliás cukor 

1 citrom reszelt héja, 10 dkg mazsola 

 

Elkészítés: 

2 edénybe forralom a vizet a cukorral, mazsolával, ha a cukor felolvadt, hozzáadom a 

darált mákot, a másik edénybe a darált diót, megvárom, amíg kihűl, akkor hozzáadom 

a reszelt citromhéjat. A tésztához a tejfölt, a zsírt, a 4 tojást a cukorral és a sóval össze-

keverem, belemorzsolom az élesztőt, és összegyúrom a liszttel. Könnyen gyúrható, 

nyújtható tésztát készítek. 6 részre osztom. Kinyújtom a cipókat, hármat mákkal, hár-

mat dióval töltök meg. A rövidebb oldalán a széleit ráhajtom, majd a hosszabbik olda-

lánál feltekerem, tepsibe helyezem, megkenem felvert tojással, az oldalát és a tetejét 

megszurkálom villával, hogy ne repedjen szét, és 180 fokra előmelegített sütőben 30-

35 perc alatt készre sütöm.(Tipp: Akkor lesz márványos a teteje, ha többször átkenem a 

felvert tojással, és a kenések között időben hideg helyre teszem a tepsivel.) 

Megvárom, amíg kihűl, utána szeletelem, kicsit ferdén. 

 

Vaníliás keksz recept 
Hozzávalók: 

25 dkg liszt, 1 tk szódabikarbóna 

15 dkg porcukor, 2 ek vanília aroma 

1 csipet só, 2-3 ek rum aroma 

1 tojás, 12 dkg margarin 
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Elkészítése: 

A sütőt előmelegítjük 200 °C-ra. 

A hozzávalókat egy tálba mérjük, összegyúrjuk (ha nagyon ragadna, hűtőbe tesszük). 

A tésztát lisztezett gyúródeszkán kinyújtjuk, tetszés szerinti formákra kiszaggatjuk, 

sütőpapírral bélelt tepsire helyezzük, és az előmelegített sütőben kb. 15 perc alatt kisüt-

jük. 

                         Havas fenyők recept 
 

Hozzávalók: 

32 dkg liszt 

22 dkg porcukor 

8 dkg darált mandula 

5 dkg vaj 

 2 tojás 

1 mandula ízű sütőaroma 

1 ek. rum 

 csipet só 

 

Töltelékhez: 

10 dkg földimogyoró 

1 ek. kakaópor 

 1 ek. méz 

 

Elkészítés: 

A tésztához valókat összegyúrjuk, és fóliába csomagolva, hűvös helyen fél órát pihen-

tetjük, majd lisztezett deszkán 2-3 mm vastagra nyújtjuk, fenyőformákat szúrunk ki 

belőle. 

A fenyőket sütőpapírral bélelt tepsibe tesszük, előmelegített sütőben, 180 fokon, 5-6 

perc alatt világossárgára sütjük. 

A földimogyorót finomra daráljuk, a mézzel és a kakaóval simára keverjük. 

A mogyorókrémmel két-két fenyőt összeragasztunk. Fantáziánk és időnk sze-

rint cukormázzal díszíthetjük. 

Hullócsillag recept 
Hozzávalók: 

2 dl joghurt, 2 tojás, 30 dkg liszt, 

http://www.izletes.hu/alapanyagok/cukor
http://www.izletes.hu/alapanyagok/tojas
http://www.izletes.hu/alapanyagok/mandula
http://www.izletes.hu/alapanyagok/mogyoro
http://www.izletes.hu/alapanyagok/kakao
http://www.izletes.hu/alapanyagok/liszt
http://www.izletes.hu/alapanyagok/mogyoro
http://www.izletes.hu/alapanyagok/mez
http://www.izletes.hu/alapanyagok/kakao
http://www.izletes.hu/alapanyagok/mogyoro
http://www.izletes.hu/alapanyagok/cukor
http://www.izletes.hu/alapanyagok/joghurt
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1 cs. sütőpor, 15 dkg cukor, 

1 cs. vaníliás cukor, 1 dl olaj 

 0,5 dl rum, 1 kiskanál kakaópor 

vegyes apróságok: 

dió, mandula, szaloncukor, csokidarabok, 

birsalmasajt, kókuszreszelék, narancshéj, 

aszaltgyümölcs 

Elkészítés: 

A vegyes apróságokat (kb. 40 dkg) földaraboljuk és rumba áztatjuk. Ezután a joghurtot 

egy tálba kanalazzuk, beleverjük a tojásokat és kikeverjük a masszát, majd beleöntjük 

a lisztet, a sütőport, a cukrot, vaníliás cukrot, az olajat és az egészet jól összedolgoz-

zuk. Ha a rumban kellően kiáztak az aprólékok, hozzáöntjük a tésztához, összekever-

jük, majd kétfelé osztjuk. az egyik felébe kakaóport öntünk, de csak annyit, hogy ép-

pen megfesse a tésztát. A kétféle masszát felváltva, egy sütőpapírral beborított tepsibe 

kanalazzuk, majd 180 fokon 25-30 percig sütjük. Ha megsült, lerántjuk róla a sütőpa-

pírt és süti szaggatóval kiszaggatjuk. 

 

Linzer 
Hozzávalók: 

25 dkg finomliszt ,9 dkg nádcukor , 

3 tojás sárgája , csipet só  

18 dkg margarin 

Elkészítés: 

A hozzávalókat összegyúrom, majd a tésztát egy bő órára a hűtőbe rejtem. Bemelegí-

tem 190 fokra a sütőt, előkészítem a sütőpapíros tepsiket. Lisztezett deszkán kinyújtom 

a tésztát, szaggatom, tepsire ültetem. Felütök még egy tojást, és a sárgájával szépen 

megkenem a tésztáim felét. Amíg nem köt meg a tojás, addig megszórom egy kevés 

tört dióval őket. Ezután a sütőbe tolom a tepsit, és nagyjából 10 perc alatt megsütöm a 

tésztákat. Rácson hűtöm, majd lekvárral töltöm őket. 

Hókifli 

Hozzávalók: 

40 dkg liszt, 25 dkg vaj, 1 kis doboz tejföl, 

szilvalekvár, vaníliás cukor, porcukor 

egy csipet só 

http://www.izletes.hu/alapanyagok/cukor
http://www.izletes.hu/alapanyagok/mandula
http://www.izletes.hu/alapanyagok/cukor
http://www.izletes.hu/alapanyagok/alma
http://www.izletes.hu/alapanyagok/sajt
http://www.izletes.hu/alapanyagok/alma
http://www.izletes.hu/alapanyagok/sajt
http://www.izletes.hu/alapanyagok/joghurt
http://www.izletes.hu/alapanyagok/tojas
http://www.izletes.hu/alapanyagok/liszt
http://www.izletes.hu/alapanyagok/kakao
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Elkészítés: 

A lisztet a vajjal, a tejföllel és a sóval a sütés előtti napon gyúrd össze, és tedd be a hű-

tőbe. A sütés napján nyújtsd ki félujjnyi vastagra, és 8-10 centi átmérőjű köröket szag-

gass ki belőle. Tegyél minden darabra egy kiskanál szilvalekvárt, majd óvatosan tekerd 

fel, és nyomkodd le a végét, nehogy a lekvár sütés közben kifolyjon. Előmelegített sü-

tőben süsd meg, és tálaláskor a vaníliás porcukorral szórd meg a tetejét. 

 

Gerbaud (Zserbó) 
Tészta: 

60 dkg liszt, 25 dkg margarin, 10 dkg cukor, 

2 tojássárgája, 3 evőkanál tejföl, 2 dkg élesztő 

Töltelékhez: 

25 dkg sárgabaracklekvár, 35 dkg darált dió 

20 dkg porcukor 

Bevonathoz: 10 dkg csokoládé tortabevonó 

 

Elkészítés: 

A tésztához a hozzávalókat összegyúrjuk, majd 4 cipóra osztjuk, és legalább fél óráig 

pihenni hagyjuk. 

Ezután kinyújtjuk a tésztákat, majd egy kikent tepsibe az első tésztát beletesszük. Meg-

kenjük lekvárral, megszórjuk dióval és cukorral. Erre jön a következő tészta és a tölte-

lék, amíg el nem fogy a tészta. 

A tetejét villával megszurkáljuk, és a sütőben 180 fokon aranybarnára sütjük. A torta-

bevonót felolvasszuk, majd a kihűlt süteményt beborítjuk vele. 

Ha teljesen kihűlt, már szeletelhetjük is. 

 

Hólabda 
Tésztához 

6 db tojás,30 dkg porcukor , 

6 ek. forró víz, 

1csomag sütőpor 

25 dkg liszt , 4 dkg Rama  

Tepsi kikenéséhez: 

2 dkg Rama, finomliszt 
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Krémhez: 

5 dl tej, 5 ek. rétesliszt, 

30 dkg Rama , 

30 dkg porcukor 

2 csomag vaníliás cukor 

pár csepp rum, vagy rumaroma 

Oldalához: 

10 dkg kókuszreszelék (kb) 

Mázhoz: 

20 dkg fehér csokoládé 

Elkészítés: 

A tésztához a tojásokat szétválasztjuk. Sárgájukat a porcukorral és a vízzel habosra 

felverjük, majd hozzáadjuk a sütőporral összeforgatott lisztet és az olvasztott, de nem 

meleg Ramát. A tojásfehérjét kemény habbá verjük, majd óvatos mozdulatokkal, ne-

hogy összetörjük, az előzőekbe forgatjuk. Egy nagy tepsit Ramával kikenünk, liszte-

zünk, de az is jó, ha sütőpapírral kibéleljük. A masszát belesimítjuk. Előmelegített sü-

tőben, közepes lánggal (180 °C) 16-17 perc alatt megsütjük. Amikor kihűlt, egy 4 cm 

átmérőjű pogácsaszaggatóval kiszúrjuk. A krémhez 2 deci hideg tejben simára kever-

jük a lisztet. A többi tejet felforraljuk, a lisztes keveréket beleöntjük, majd kevergetve 

sűrűre főzzük. A puha, szoba-hőmérsékletű Ramát a porcukorral és a vaníliás cukorral 

habosra keverjük, pár csepp rummal ízesítjük. A kihűlt főzött krémmel összedolgoz-

zuk. Egy kis piskótakorongot a krémmel vastagon megkenünk, majd egy másik tésztát 

ráillesztünk, egy kicsit össze is nyomjuk. Amikor mind kész, krémmel az oldalukat is 

körbekenjük, majd a kókuszreszelékben meghempergetjük. Tálcára rakosgatjuk. A fe-

hér csokoládét felolvasztjuk, egy kicsit hűlni hagyjuk, majd a kis sütemények tetejére 

kenjük vigyázva, hogy az oldalára ne folyjon le. Hűtőszekrényben dermesztjük néhány 

órán át. 

Sajtos csavart 
Tésztához: 

3 dl finomliszt, 4 dl reszelt sajt, 

1 mokkás k só, 0,5 dl hideg víz 

20 dkg Rama  

Nyújtáshoz: 

liszt 

Lekenéshez: 

1 tojás 
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Elkészítés: 

A lisztet a Ramával elmorzsoljuk. A sajtot beleszórjuk, megsózzuk, majd a hideg víz-

zel összegyúrjuk. Letakarva hűtőszekrénybe tesszük és legalább 1 órán át pihentetjük. 

Ezután enyhén lisztezett gyúrólapon 3-4 mm vastagságú, 40 cm hosszú téglalappá 

nyújtjuk. Lisztbe mártott derelyevágóval (esetleg késsel) a tésztából hosszában tíz, 

egyenként ujjnyi szélességű csíkot szabunk, amit azután 5 cm-es darabokra felvágunk. 

Az így kapott kis lapokat a közepüknél egyszer megcsavarva sütőpapírral bélelt tepsibe 

rakjuk. A tetejüket felvert tojással lekenjük, és előmelegített sütőben nagy lánggal (220 

°C, légkeveréses sütőben 200 °C) 11-12 percig sütjük. 

 

Barackmag 
Tésztához: 

25 dkg liszt, 15 dkg porcukor, 

20 dkg Ráma margarin, 

11 dkg darált dió, 3 ek. kakaópor 

1 mk. Sütőpor 

 Krémhez: 

½ l tej,4 púposabb ek. liszt, 

15 dkg porcukor, 

15 dkg Ráma margarin 

keserűmandula aroma 

 Elkészítés: 

A tészta hozzávalóit összegyúrom, és hűtőben pihentetem.Kis golyókat formázok belő-

le, és vajazott formákba nyomkodom. 200 °C-os sütőben megsütöm. Vigyázni kell, 

nehogy megégjen, mert a kakaó miatt nem igazán látni, hogy barnul. Óvatosan kisze-

dem a formából és kihűtöm.Közben elkészítem a krémet. A tejet a liszttel sűrűre főzöm 

és kihűtöm. A margarint habosra keverem a porcukorral, hozzáadom a kihűlt lisztes 

keveréket, majd annyi mandulaaromával ízesítem, hogy kellemes mandulás íze legyen, 

de ne legyen túl zöld, ha színes az aroma. 

 

Mézeskalács házikó 
Hozzávalók: 

75 dkg liszt, 27 dkg méz, 

18 dkg cukor,  

15 dkg Rama margarin 
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 ¾ csomag mézeskalács fűszerkeverék, 2 ek.kakaópor, 

 ¾ csomag sütőpor, csipet só, 

 2 tojás, porcukor 

Elkészítése: 

A margarint, a cukrot, a mézet, a fűszereket és a kakaót egy lábasban összemelegítem, 

és addig keverem, míg a cukor elolvad. Hagyom hűlni, majd belekeverem az egyik 

egész tojást, meg az egyiknek a sárgáját. A lisztbe keverem a sütőport, a sót és hozzá-

adom a mézes keveréket. A robotgép dagasztólapátjával jól összekeverem, deszkán 

átgyúrom és 1 órára a hűtőbe teszem. Közben kiszabom a ház elemeit. (2 db téglalap a 

teteje, 2 db a hosszabbik házfal, 2 db tűzfal, ami négyzetből és rajta egy háromszögből 

áll egyben kiszabva + 4 db kéményelem)A sütőpapírt kicsit meglisztezem, azon nyúj-

tom ki a tésztát fél cm vékonyra. Kiszabom az elemeket, de csak a leeső darabokat sze-

dem ki közüle. Így tartja meg a legjobban a formáját, mert nagyon fontos, hogy egye-

nes legyen minden olyan oldal, amit egy másikkal kell összeragasztani. A sütőpapírral 

együtt teszem a tepsire. A kisült elemeket olvasztott cukorral lehet összeragasztani. A 

cukormázhoz a tojásfehérjét felverem, és annyi porcukrot keverek hozzá, amennyit 

csak felvesz. Nagyon sűrűn folyós legyen. A díszítés csak fantázia kérdése.  

 

Méteres kalács  
Hozzávalók:  

4 db tojás,25 dkg porcukor, 

1,2 dl olaj, 1,2 dl langyos víz, 

25 dkg liszt, 1 cs. sütőpor 

4 ek. kakaópor 

 Krémhez: 

1 cs.vaníliás pudingpor 

1 cs. puncs pudingpor 

20-25 dkg porcukor 

25 dkg Ráma margarin, 8 dl tej 

rumaroma 

zöld színű keserűmandula aroma 

15 dkg tortabevonó csoki, 1 ek. olaj 

Elkészítése: 

Felverem a tojások fehérjét. A tojások sárgáját habosra keverem a cukorral, hozzáadom 

a vizet és az olajat. A lisztben alaposan elkeverem a sütőport és a tojássárgájához 

adom, majd óvatosan beleforgatom a felvert tojáshabot is. A massza felét (talán egy 
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nagyon picivel többet) egy kisebb méretű kb. 30 x 10 x 4,5 cm-es őzgerincformába 

öntöm, amibe sütőpapírt teszek. A maradék tésztába még keverek 2 evőkanál vizet és 4 

evőkanál kakaóport szitán keresztül. Ezt a kakaós masszát a másik őzgerincformába 

öntöm és előmelegített 200 °C-os sütőben kezdem el sütni, de pár perc múlva 180-ra 

mérséklem a hőmérsékletét. Fogpiszkálóval ellenőrzöm, hogy átsült-e. Ha kihűlt, ujj-

nyi vastag szeletekre vágom, és felváltva megtöltöm a kétféle krémmel. Egy alufólia 

lapon rakosgatom össze, mert amikor kész a rúd, könnyebb lesz vele bánni. Becsoma-

golom, ráadásul még egy réteg alufóliába betekerem, így elég stabil lesz, és a hűtőszek-

rényben hagyom jó pár órát dermedni..  

A krémhez megfőzöm a kétféle pudingot, a vaníliásat keserümandula aromával ízesí-

tem, szinezem, a puncsos ízét rumaromával erősítem. A margarint kikeverem a porcu-

korral, felét a zöld, felét a puncsos pudinggal keverem össze, miután kihűltek. 

A csokit 1 ek. olajjal a mikróban kb. 1 perc alatt felolvasztom. A fóliát kinyitom, bevo-

nom vele a rudakat, és ha megdermedt 45 fokos szögben felszeletelem 
 

Kekszpiramis 
Hozzávalók: 

30 dkg darált keksz 

20 dkg porcukor 

            4 evőkanál (házi) baracklekvár 

            4 evőkanál rum 

            4 evőkanál kakaópor 

            ½ dl tej (ha szükség van rá) 

Töltelék: 

            15 dkg porcukor 

            10 dkg vaj 

            10 dkg kókuszreszelék 

            kevés tej 

A hozzávalókat összegyúrom, és ha nagyon száraznak találom egy kis tejet öntök hoz-

zá.A töltelékhez a kókuszreszeléket annyi kis tejjel főzöm össze, hogy ne legyen annyi-

ra száraz, kihűtöm,, közben a vajat a porcukorral kikeverem és hozzáadom a kihűlt kó-

kuszt.Ez eredetileg a tekercs receptje, amihez egy fólián kinyújtom (két folpack  réteg 

között) a kekszes masszát, rákenem a kókuszosat és feltekerem.Piramiskészítésnél a 

masszát a formába nyomom, majd egy kis kúp alakú formával egy üreget készítek, eb-

be töltöm a tölteléket és lezárom egy keksszel.Mivel a családom nem mindegyik tagja 

szereti a kókuszt, ezért néhány piramisba egyszerűen csak készen vett csokis mogyoró-

krémet töltöttem. 
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Sportszelet 
Hozzávalók: 

 50 dkg darált keksz 

25 dkg Ráma margarin 

25 dkg cukor 

3 ek. kakaópor 

2 dl tej 

10 dkg keserű csoki 

1 rumaroma, rum 

 A Rámát a cukorral és a tejjel takarékon összeolvasztom, belekeverem a kakaóport és 

a rumaromát vagy a rumot (én mindkettőt tettem bele). A darált keksszel összekeve-

rem. Egy tábla keserű csokit a mikróban megolvasztok, és a masszához keverem. (Ettől 

még finomabb még csokisabb lesz, de ez el is maradhat.)Egy sütőpapírra teszem, kicsit 

szétnyomkodom, ráteszek egy másik sütőpapír lapot és sodrófával szép egyenletes, 

ujjnyi vastagra kinyújtom. (Ezt egy keményebb lapon vagy kis gyúródeszkán készítem, 

és azzal együtt a hűtőbe vagy hideg helyre teszem.) Ha megdermedt, egy kevés tejszínt 

megmelegítek és 2 tábla csokit (én tejcsokit) felolvasztok benne. Simára keverem és 

leöntöm vele a megdermedt kekszes masszát. Felszeletelve tálalom, de addig a hűtőben 

tartom. 

 

Gyömbéres mézeskalács szív 
Hozzávalók 
- 40 dkg finomliszt (+egykevés a nyújtáshoz) 

- 25 dkg akácméz 

- 12 dkg barnacukor 

- 10 dkg margarin 

- 1 narancs reszelt héja 

- 10 dkg cukrozott,kockázott gyömbér 

- 1 tasak sütőpor 

- 2 tojás 

- 2 ek. mézeskalácsfűszer 

 

Tetejére 
- 1 tojássárgája 

- 1 kk. olaj 

- szeletelt mandula 

- kandírozott gyömbér,narancs 
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Elkészítés 

A cukrot, margarint és a mézethőálló tálban vízgőz fölött addigmelegítem, míg a cukor

 és amargarin teljesen elolvad, majdidőnként megkeverve félreteszemhűlni. 

 

2. A lisztet, a mézeskalácsfűszert asütőport és a reszelt narancshéjatösszekeverem. 

A mézes masszábabelekeverem a tojásokat, és azapróra vágott cukrozott gyömbért,maj

d az egészet a liszthez keverem. 

 

3. Ha túl ragacsos lenne a tészta,egy kis lisztet adok hozzá, bár az ajó, 

ha egy kicsit ragad. Fóliábacsomagolom, és néhány órárahűtőbe teszem. Az sem baj, 

ha egyegész éjszakán át pihen a tészta. 

 

4. Lisztezett deszkán kb. fél cmvastagságúra nyújtom a tésztát, majdközepes méretű szí

v kiszúróvalkiszaggatom a formákat. Tetejüketlekenem az olajjal elkeverttojássárgájáv

al, majd mandulával,kandírozott gyömölcshéjjal díszítem. 

 

5. Egy sütőpapírral bélelt tepsibe egymástól kellő távolságba rakosgatom a sütiket. 200 

fokra (légkeverésen 170 fok) előmelegített sütőben kb. 8-12 perc alatt aranybarnára 

sütöm. 10 percig a tepsiben hagyom hűlni, majd leválasztom a sütőpapírról. 

 

Angol karácsonyi gyümölcskenyér 
 

Hozzávalók 
20 dkg liszt 

10 dkg vaj 

20 dkg porcukor 

6 tojássárgája 

6 tojásfehérje 

10 dkg mazsola 

4 dkg kandírozott narancshéj 

4 dkg kandírozott citromhéj 

1 citrom reszelt héja 

2 cl rum 

 

Elkészítés 
1. A mazsolát és a kandírozott gyümölcshéjakat egy nagy keverőtálba öntöm, és meg-

locsolom a rummal, majd lefedve félreteszem, hogy összeérjenek az ízek. Kb. 1 órán át 
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érlelem a gyümölcsöket, majd összekeverem a liszttel, hogy a tésztá-

ban egyenletesebben eloszoljanak és ne süllyedjenek le a tészta aljára. 

2. A vajat és a cukor 1/3-át habosra keverem, majd hozzáadom a reszelt citromhéjat, és 

egyenként beledolgozom a 6 tojássárgáját. 

3. A tojásfehérjéket a maradék cukorral kemény habbá verem. A habot óvatosan a va-

jas tojásmasszához keverem, majd beledolgozom a lisztes gyümölcskeveréket is. Lassú 

mozdulatokkal dolgozom, hogy a massza ne essen össze. 

4. A tésztát sütőpapírral bélelt gyümölcskenyérformába kanalazom, a tetejét elegyen-

getem. 180 oC-ra előmelegített sütőben kb. 50-60 percig sütöm. Ha elékészült, még 10 

percig a formában hagyom hűlni, majd kiborítom egy nagy vágódeszkára, és óvatosan 

lehúzom róla a sütőpapírt, és hagyom teljesen kihűlni. 

5. Porcukorral meghintve tálalom 

Fahéjas csillagok 
Hozzávalók 

300 g cukor 

3 tojásfehérje 

csipetnyi só 

1 kiskanál őrölt fahéj 

450 g őrölt mandula 

1 kiskanál őrölt szegfűszeg 

1 evőkanál ribizlizselé 

Elkészítés 
1. A tojásfehérjét egy csipet sóval kemény habbá verem, belekeverem a fahéjat, és a 

cukrot. A mázhoz egy keveset félreteszek. 

2. A mandulát a szegfűszeggel és a ribizlizselével összekeverem, és hozzáadom a tojás-

fehérjés masszát. Jól formázható tésztát gyúrok belőle. 

3. A sütőt előmelegítem 150 fokra. A tésztát fél cm vastagságúra nyújtom (hogy ne 

tapadjon a sodrófához, két fóliaréteg között nyújtom ki). Csillagokat szaggatok a tész-

tából, és a sütőpapírral bélelt tepsibe teszem. 

4. A mázat egy lapos késsel rákenem a csillagok tetejére, majd kb. 15 percig sütöm. A 

sütiket sütőpapírral együtt kiveszem a tepsiből és hagyom kihűlni 
 

Kiadja az Encsi Görög Katolikus Egyházközség  

Felelős kiadó: Pacsai János parókus  

3860 Encs , Váci M.u.36. Elérhetőség: 06-30-9536067, 06-46/386-596  

pacsai.janos@gmail.com, www.encsgorkat.hu  

Szerkesztőség email címe: encsilevelek@gmail.com 


