
SÜTEMÉNY LEÍRÁSA 

Uzsonna sütemények 

Édes teasütemény: néró teasütemény: margarinos kevert tészta, lekvárral vagy krémmel töltve 

Zabpelyhes édes tea: zabpelyhes-csokidarabos linzer szilvalekvárral 

Isler: linzertészta barackízzel töltve, csokiba mártva 

Rétesek: vajas tészta, mákos, túrós, meggyes, almás ízesítéssel 

Pite: linzer tészta, túrós és meggyes töltelékkel 

Flódni: gyúrt tészta, négyféle töltelékkel rétegezve (barackíz, dió, mák, alma) 

Sós sütemények 

Sonkás sajtos batyú: szezámmagos vajas tészta sonkás sajtos töltelékkel 

Sajtos roló: szezámmagos vajas tészta sajtkrémmel töltve 

Sajtos masni: vajas tészta masninak formázva reszelt sajttal megsütve, baconnal bélelve 

Pogácsák: túrós-tepertős-burgonyás-füstöltsajtos-sajtos-sós, élesztős tészták 

Hajdúsági sós: hajtogatott élesztős, fűszeres kifli 

Búr kifli: vajas tészta dióhabbal 

Bécsi diós: linzer korongok diós krémmel töltve 

Briós: natúr élesztős tészta 

Kakaós csiga: élesztős tészta kakaóval feltekerve 

Beigli: pozsonyi tészta, dió-mák töltelékkel 

Túrós batyú: élesztős tésztatúró töltelékkel 

Szerelmes levél: vajas tészta lekvár töltelékkel 

Virsis roló: virsli vajastésztába csavarva 

Tortaszeletek 

Csokoládétorta: barna piskótalapok párizsi krémmel rétegezve 

Dobos torta: ugyanaz, mint a csoki torta csak fehér piskótalappal, teteje dobos cukorral bevonva 

Feketeerdőmeggy torta: barna piskótalapok, három fele töltelékkel: csokis rumos tejszín, 

cseresznyepálinkás vaníliás tejszín, meggytöltelék 

Lúdláb torta: barna piskótára rumos-meggyes párizsi krém 

Nelson torta: fehér piskótalap meggyes grillázs töltelékkel és vaníliás tejszínhabbal rétegezve 

Oroszkrém torta: fehér piskótalap sárga krémmel töltve (tojásfehérje, cukor, vanília puding) melyhez 

tejszínhabot, rumaromát, mazsolát és narancshéjat teszünk 

Tiramisu torta: barna piskótalap, babapiskóta kávéba áztatva, tejszínhabos tiramisu krém 



Márványos túró torta: fehér piskótalap epervelős, tejszínhabos krémtúróval töltve 

Trüffel torta: csoki darabos olajos magvas piskóta szilvalekvárral megkenve, rumos ét csokoládé krémmel 

betöltve 

Johurtos málna: joghurtos vaníliás tejszínkrémbe málnavelő csorgatva és barna piskótába töltve 

Pándi meggy: meggyes piskótalapok meggypudinggal megkenve és mascarpónés fehércsokis tejszínnel 

töltve, pörkölt dióval panírozva 

Szedres túró: barna piskótába joghurtos szeder és vaníliás túrókrém váltakozva betöltve 

Meglepetés torta: barna piskóta joghurtos vaníliás tejszínnel, málnavelővel 

Mozart: barna piskótába marcipános és csokis kekszes tejszínkrémet töltünk, közepébe marcipánlapot 

nyújtunk. 

Milotai Mézes grillázs torta: diós piskóta főzött diós és mézes krémmel töltve, karamellel leöntve. 

Somlói revolució: diógrillázsos piskóta étcsokis és fehércsokis krémmel, illetve narancs zseléréteggel 

töltve, étcsoki ganage-al leöntve 

Fitness: zabpelyhes linzer lap joghurtos tejszínkrémmel és erdei gyümölccsel 

Sacher Torta: magvas, csokidarabkás piskóta baracklekvárral töltve, csokoládéval leöntve 

Tejcsokoládés málna mousse: mandulalisztes piskóta tejcsokoládéval és málna mousse-szal 

Tejszínes gyümölcstorta: barna piskóta gyümölcsös tejszínkrémmel 

Scharlotte torta: joghurtos barackkrém piskótatekercs borítással 

Joghurtos gyümölcs torta: tejszínhabos joghurtos gyümölcskrém barna piskóta karikába töltve 

Gyümölcsös túró torta: tejszínes túrókrém gyümölcs darabokkal, barna piskóta karikába töltve 

Tejszínes gesztenye torta: tejszínes rumos gesztenyekrém, barna piskóta karikába töltve 

Fatörzs torta: csokoládé krémes barna piskóta rolád fatörzs formára alakítva 

Vanília torta: fehér piskóta karika tejszínes vanília krémmel töltve 

Szabolcsi almás-mákos torta: mákos lap párolt almával és főzött vaníliakrémmel 

Balatoni Habos Mogyoró: mogyorós felvert tejcsokoládé mousse-szal és fekete ribizlivel 

Pöttyös Panni: mákos felvert joghurtos mousse-szal 

Desszertek 

Yoyo: több tojássárgájából készült piskóta, vaníliás tejszínhabbal 

Sacher: piskótalapba kevert olajos magvak csokiforgáccsal, barackízzel töltve, csokival bevonva 

Hólabda: olajos kevert tészta, vanília pudingos főzött krémmel töltve, kókuszreszelékkel panírozva 

Pozsonyi diós: kifli 

Pozsonyi mákos: kifli 

Szedres alagút: tejszínes szederkrém barna piskóta talpon 



Szelet sütemények 

Almás szelet: gyúrt tészta, vanília pudingos almás töltelékkel 

Eszterházy: diós tojásfehérjés lap oroszkrémmel töltve 

Gerbaud: pozsonyi tészta (gyúrt) barackízes diós töltelékkel 

Gyümölcsös rizs: barna piskótalap, tejbe rizs, hab, teteje málnazselével leöntve 

Kókuszgolyó: nemes hulladék (vajkrémes süti széle - Pl.: dobos, rum) 

Mignon: piskótalap vajkrémes krémmel összetöltve, fondantba mártva. 

Nelson: enyhén mézes gyúrt tészta, főzött lisztes krém, különleges csokimáz 

Oroszkrémkocka: lásd oroszkrém torta 

Puncs: két piskóta közé rumos cukorszirupba áztatott piskóta, fondánnal a tetején 

Somlói kocka: barna és fehér piskótalap, tejszínhab, somlói galuska betét  somlói öntettel leöntve 

Szemes rolád: barna piskótalap három fele töltelékkel (vajkrém, puncsos vajkrém, kókuszgolyó töltelék) 

Tátra: fehér piskótalap párizsi krémmel rétegezve, csokival bevonva 

Reszelt túrós: kakaós gyúrt tészta ízesített túróval 

Pudingos mákrolád: mákos piskóta tejszínes pudinggal 

Rigó Jancsi: barna piskóta kakaó tejszínhabbal 

Macaron: mandulalisztes tészta különféle töltelékekkel 

Kalózok kedvence: barna piskótába rumos cukorsziruppal belocsolt fehér piskóta és főzött különleges 

csokipudinggal betöltve 

Mézes gerbaud: mézes tészta baracklekvárral és grízes krémmel 

Mese almás: két gyúrt tészta között alma töltelék 

Cukor – fehérliszt mentes szelet: gluténmentes lisztből készült piskóta és eritrittel édesített tejszínes krém 

Elefántszem: vanília krémes rolád banánnal a közepén 

Tökös mákos: sütőtökös-mákos krém fehér piskótában 

Női szeszély: krémlap tojásfehérje habbal 

Vitamin rúd: fehér nehéz felvert citromos főzött krémmel 

Raffaello szelet: kókuszos piskóta főzött krémmel 

Oreo kocka: barna piskóta étcsokival, tejszínes-oreo kekszes krémmel 

Túrós mennyország: zabpelyhes sült túrós gyümölcszselével 

Levendulás meglepetés erdei gyümölcs raguval: fehércsokoládé, levendulás krém erdei gyümölcsökkel 

Mézeskalács szelet: mézes tészta főzött krémmel 

Epres tejcsokis mousse: tejcsoki mousse eperrel töltve 



Levendulás joghurtos mousse: joghurtos mousse erdei gyümölcsös töltelékkel 

Narancsos étcsokis mousse: étcsoki mousse narancsvelővel töltve 

 

Pohárkrémek 

Somlói galuska: pörkölt diós vanília krémes somlói alap, csoki öntettel 

Nelson kehely: kókuszos piskóta, somlói öntet, eperragú, tejszínhabhab 

Gesztenyepüré: reszelt gesztenyemassza tejszínhabbal 

 

Krémesek, habos sütemények 

Francia krémes: krémeslap, krémeskrém, tejszínhab, fondános tető 

Habroló: vajas tészta benne meleg habbal 

Házi krémes: krémes lap, főzött krém sok tojássárgával 

Rákóczi túrós: linzer lap, túrótöltelék, meleg hab 

Sima: krémes lap, krémeskrém 

Ekler: forrázott tészta, változatos töltelékekkel 

Francia képviselő: forrázott tészta, főzött krém 

Mézes krémes: krémeslap, fahéjas vaníliás tejszínhab, fondános tető 

Nelson krémes: krémeslap, tojássárgájás lisztes krém felvert fehérjével lazítva 

Habos almás/mákos/meggyes kosárka: linzer tészta, töltelék, meleghab 

Madártej krémes: krémeslap főzött krémmel rétegezve 

Kardinális: felvert piskóta és fehérjehab csíkok lekvárral és tejszínnel töltve 

 


