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Vendégvárónak is tökéletes

Tavaszváró sütemények
Húsvét után is jól fog a kalács az asztalon. Sokan 

kakaóval kísérik a reggeli után, az én kedvencem a 

kakaós kalács egy csésze meleg tejjel vagy kakaós 

kávéval, ez bármikor megkoronázhatja a reggelit. 

Egy kiadós ebéd után könnyű és finom, csupa citro-

mos piskótával ünnepelhetjük a tavaszt és a 

friss ízeket. Nem csak a családi asztalon mutat re-

mekül, vendégvárónak is tökéletes, sőt egy kis kre-

ativitással ajándékként is szolgálhat, ha épp minket 

látnak vendégül. 

Mogyorókrémes kalács

Karamelles répatorta 

Citrommázas koszorú

Hozzávalók: 500 g liszt, 50 g
cukor, 1 egész tojás, 1 tojás sár-
gája, 2 dl tejszín, 1 dl tej, 20 g 
friss élesztő, 1 csipet só, vaní-
lia, 250 gramm mogyorókrém. 
A tetejére: 1 felvert tojás, ol-
vasztott csoki, mandulapehely.

Elkészítése: A mogyoró-
krémen kívül a hozzávalókat 
összekeverjük, és addig da-
gasztjuk, amíg egy fényes, ru-
galmas, jól összeállt tésztát 

kapunk. Konyharuhával leta-
karjuk, és fél órát kelesztjük. 
Ha duplájára nőtt a tészta, ki-
borítjuk (vigyázzunk, hogy ez-
után már ne gyúrjuk tovább), és 
16 egyenlő részre vágjuk. A kis 
darabkákból gombocókat for-
málunk, és még 15 percig pi-
hentetjük. A gombócokat a te-
nyerünkkel szétlapítjuk, és 
mindegyik közepébe egy evő-
kanál mogyorókrémet teszünk. 

A tésztából újra gombocókat 
formálunk, és egy kivajazott 
kalácsformába egymás mellé 
helyezzük. Ismét letakarjuk, 
és hagyjuk duplájára kelni (40–
50 perc). A tetejét megkenjük 
egy felvert tojással, majd elő-
melegített, 170 fokos sütőben 
25–30 perc alatt aranybarnára 
sütjük. Miután kihűlt, olvasz-
tott csokival és mandulape-
hellyel díszítjük.

Hozzávalók a sütihez:  
380 g liszt, 1 tk. szódabikarbóna, 
1 tk. só, 230 g szobahőmérsékle-
tű vaj, 300 g cukor, 5 egész tojás, 
250 ml görög joghurt, 4 citrom 
héja, 2 citrom leve. A cukorszi-
ruphoz: 80 ml víz, 70 g porcu-
kor, 2 ek. citromlé. A mázhoz:  
100 g porcukor, 2 ek. citromlé, 1 
ek. olvasztott vaj. A díszítés-
hez: pirított kókuszcsipsz, szí-
nes cukorkák, csokitojások.

Elkészítése: A vajat és a 
cukrot egy kézi robotgéppel ki-
keverjük, majd egyenként hoz-
záadjuk a tojásokat. Ezután jön 
a citromok héja és a friss cit-
romlé. Egy másik tálban a lisz-
tet elkeverjük a szódabikarbó-

nával és a sóval, majd ezt a lisz-
tes keveréket a tojásos masszá-
hoz adjuk úgy, hogy közben a 
görög joghurtot is lassan öntjük 
hozzá. A tésztát kivajazott ko-
szorúformába vagy kuglóffor-
mába öntjük, és előmelegített, 
170 fokos sütőben 50–60 percig 
sütjük. A formából kivéve hagy-
juk kihűlni. A cukorsziruphoz a 
hozzávalókat felforraljuk, majd 
koszorúnk tetejét meglocsol-
juk vele. A mázhoz a porcuk-
rot, a vajat és a citromlevet el-
keverjük, majd egyenletesen a 
süti tetejére csorgatjuk. Végül 
kókuszcsipsszel megszórjuk, 
és ízlés szerint díszítjük. Aján-
déknak is tökéletes.

Hozzávalók a piskótá-
hoz: 125 g liszt, 1 tk. sütőpor, 1 
csipet só, 1 tk. fahéj, 1 csipet sze-
recsendió, 2 egész tojás, 100 g
barnacukor, 50 g cukor, 140 g 
olaj, 175 g reszelt répa. A ka-
ramellszószhoz:  100 g cu-
kor, 30 ml víz, 60 g tejszín, 15 
g vaj, vaníliakivonat, csipet só. 
A krémhez:  250 g krémsajt, 
150 g tejszín, 30 g porcukor, 80 
g karamellszósz.

Elkészítése: A piskótához a 
tojást a kétféle cukorral habos-
ra keverjük, majd fokozatosan 
hozzáöntjük az olajat. Egy má-
sik tálban elkeverjük a száraz 
hozzávalókat, majd ezeket a to-
jásos masszához töltjük. Leg-
végül belekeverjük a reszelt ré-
pát. Két tortaformát kivajazunk, 
kettéosztjuk bennük a tésztát, 
és előmelegített, 180 fokos sü-
tőben 30–35 perc alatt egyen-

ként megsütjük. Közben elké-
szítjük a karamellszószt. Eh-
hez a vizet és a cukrot köze-
pes lángon addig olvasztjuk, 
amíg elkezd karamellizálódni. 
Amikor aranybarna, lehúzzuk 
a tűzről, és óvatosan hozzáke-
verjük a tejszínt. Újabb 1 percig 
főzzük. Ismét levesszük a tűz-
ről, belekeverjük a vajat, a va-
níliát és a sót. Hagyjuk kihűlni. 
Végül a krémet készítjük el, eh-
hez a krémsajtot a porcukorral 
habosra keverjük, majd hozzá-
öntünk 80 grammot a kihűlt ka-
ramellszószunkból. A tejszínt 
habbá verjük, majd óvatosan a 
krémsajtba forgatjuk. A kihűlt 
piskótát megkenjük a krémmel, 
majd tortánk tetejét és oldalát 
is ezzel vonjuk be. Legvégül a 
tetejére öntjük a maradék kara-
mellszószt, és apróra vágott di-
óval díszítjük.
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