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Nagymama desszertje
Sült alma mindenféle földi jóval

• A tél közeledté-
vel eszembe jutnak 
olyan édességek, 
mint a sült alma és 
a sült gesztenye. A 
sült alma önmagában 
is nagyon finom, de 
töltve még finomabb. 
Gyerekkorunk egyik 
gyors édessége volt, a 
dióval töltött, mézzel 
lecsurgatott alma. A 
hűvös, őszi napokra 
ideális édesség. A sü-
tőből kivett, gőzölgő 
alma illata mindenkit 
elcsábít és rengeteg-
féle kombinációban 
elkészíthető.
(György Otília)

Túróval töltött sült alma

Szőlős, tejbegrízzel töltött 
sült alma

Zabpelyhes sült alma

Mákkal töltött sült alma
Hozzávalók:  3 alma, 25 dkg túró, 1 
tojás, 1 vaníliarúd, méz, citrom, bo-
gyós gyümölcs a tálaláshoz

Elkészítése:  Az almák tetejét levág-
juk, majd karalábévájóval kivájjuk a 
belüket. Meglocsoljuk egy fél citrom 

levével. A túrót összekeverjük a vaní-
lia kikapart magjával, egy evőkanál 
mézzel, a tojássárgájával, egy citrom 
lereszelt héjával és a felvert tojás fehér-
jével. Ezt a tölteléket az almába kana-
lazzuk, ráhelyezzük a levágott tetejét, 
majd 180 fokon 20 percet sütjük.

Hozzávalók:  5 alma, 3 evőkanál 
barna cukor, 10 dkg vaj, 1 teáskanál 
fahéj, 3 evőkanál zabpehely, vaní-
lia-fagylalt, gránátalma

Elkészítése:  A barna cukrot, a fa-
héjat és az olvasztott vajat össze-

keverjük egy tálkában. Az almákat 
meghámozzuk, kettévágjuk, mag-
házukat kivágjuk. Ezután minden 
felet enyhén bevágunk vékony 
szeletekre. Az almákat sütőlapra 
helyezzük és lekenjük a fahéjas 
keverékkel. A megmaradt fahéjas 

keverékhez hozzákavarjuk a zab-
pelyhet. Előmelegített sütőben süt-
jük 15 percig, majd kivesszük és a 
zabpelyhes keveréket elosztjuk az 
almákon. Visszatoljuk a sütőbe 
további 10 percre. Tálaláskor vaní-
lia-fagylaltot kínálunk mellé.

Hozzávalók:  4 nagyobb alma, 12 
evőkanál tejbegríz, 1 gerezd szőlő, 
csokoládédarabok

Elkészítése:  Az almák tetejét levág-
juk, majd karalábévájóval kivájjuk a 

belüket. Mindegyikbe beleszórunk 
pár szem szőlőt, megtöltjük a tej-
begrízzel az almákat, majd megszór-
juk darabos csokoládéval. Vissza-
rakjuk a kalapjukat, és előmelegített 
sütőben kb. 20 perc alatt megsütjük.

Hozzávalók:  4 nagyobb alma, 10 
dkg darált mák, 1-2 evőkanál cukor, 
4 dkg étcsokoládé, 1 dl tej, 1 marék 
mazsola, 1 tojás sárgája

Elkészítése:  A mákot a csoko-
ládéval, a cukorral és a tejjel össze-
főzzük, majd hozzáadjuk a mazso-

lát. Hűlni hagyjuk, miután kihűlt 
hozzákavarjuk a tojássárgát. Az 
almák tetejét levágjuk, majd kara-
lábévájóval kivájjuk a belüket. Meg-
töltjük a mákkal az almákat, majd 
visszarakjuk a kalapjukat, és elő-
melegített sütőben kb. 20 perc alatt 
megsütjük.




