
Kóstold meg
a világot!

R A N T O T T H U S W O K B A N . B M I N T B A L A Z S . C O M

1 1  R E C E P T  A  V I L Á G  O R S Z Á G A I B Ó L



"Nincs őszintébb szeretet, mint

az étel szeretete.”

―  GEORGE BERNARD SHAW



4 AMER IKA I  PALACS INTA

5 SÜTŐTÖK  LATTE

6 ANGOL  TARTÁRMÁRTÁS

7 GOFR I

8 EPERSZÓSZ ,  EPERÖNTET

9 MANGO  LASS I

1 0 MANDULATEJ

1 1 FLE ISCHKÜCHLE

1 2 CAPRESE  SALÁTA

1 3 PASTA  AL  BURRO

1 4 AYRAN

TARTALOM :



1) Az amerikai palacsintához egy nagy edényben keverd össze a lisztet, sütőport, sót és

cukrot. Csinálj egy lyukat a közepébe, és öntsd bele a tejet, a tojást és az olvasztott vajat.

2) Keverd addig, amíg teljesen sima nem lesz. Egészen sűrű tésztát fogsz kapni, sokkal

kevésbé folyik mint a hagyományos magyar palacsinta. Nem kell pihentetned, azonnal

sütheted.

3) Forrósíts meg és olajozz be egy sütőlapot vagy serpenyőt, amikor felforrósodott,

vedd vissza a hőmérsékletet közepesre. A tésztából önts bele kb. fél dl-nyi adagokat,

hogy 8-10 cm átmérőjű, kis lepényeket kapj. Ezek fél cm magasra fognak nőni a

sütőportól a hő hatására. Süsd meg az egyik oldalukat.

4) Amikor egy sütőlapáttal alányúlva halványbarna, a tetején pedig még éppen folyós a

tészta, nyúlj alá a lapáttal és egy hirtelen mozdulattal fordítsd meg. Süsd meg a másik

oldalukat is, ez maximum fél perc alatt kész.

190 g liszt
10 g (kb. 1 evőkanál) sütőpor
6 g (kb. egy kávéskanál) só
10 g (kb. egy evőkanál) cukor

Hozzávalók
295 ml tej
1 tojás
45 g vaj

AMERIKA

Amerikai
palacsinta

Jó étvágyat!Jó étvágyat!

Elkészítés

rantotthuswokban.bmintbalazs.com/amerikai-palacsinta

http://rantotthuswokban.bmintbalazs.com/gofri


1) Keverd bele a fahéjat és a vaníliás cukrot a sütőtök pürébe.

2) Egy lábasban tedd fel a tejet melegedni, add hozzá a cukrot és a

fűszeres sütőtököt.

3) Nem kell felforralni, csak addig melegítsd, ahogy jól esik. Ha esetleg

csomós maradt benne a fahéj, vagy ha habosan szereted, akkor egy

botmixerrel forgasd meg. Fogyaszd azonnal!

2,5 dl (kb. 275 g) sütőtök püré
1 l tej
55 g cukor

Hozzávalók
1 tk. őrölt fahéj
1 csomag vaníliás cukor

AMERIKA

Sütőtök latte

Elkészítés

rantotthuswokban.bmintbalazs.com/sutotok-latte

Egészségedre!Egészségedre!

Ez a sütőtökös ital amúgy forrón, de hidegen is kitűnő. A Starbucks
honlapján is jegesen kínálták, és az ember kérhetett rá tejszínhabot

is. Nem utolsó kényeztetés egy hűvös őszi vagy téli napon, és a
kellemesen édes, fahéjas íz egészen biztosan meghozza az ember

kedvét, még ha a hideg el is vitte!

http://rantotthuswokban.bmintbalazs.com/sutotok-pure
http://rantotthuswokban.bmintbalazs.com/mandulatej-keszitese


1) Az angol tartármártás elkészítéséhez tedd egy tálba a majonézt.

Használhatsz házi majonézt, vagy jobb minőségű boltit is.

2) Vágd fel apró darabokra az ecetes uborkát és a kapribogyót.

3) Add a citromlevet a majonézhez, és keverd ki.

4) Öntsd a felaprított savanyúságokat a majonézhez. Add hozzá a

fehérborsot, a kaprot és sózd. Keverd el.

5) Az angol tartármártás elkészült.

200 g majonéz
40 g ecetes uborka (2-3 db)
15 g kapribogyó (kb. 20 db)
1 tk. citromlé

Hozzávalók
4 nagyobb csipet szárított
kapor (vagy 1 tk. friss, apróra
vágva)
1 csipet fehér bors
só

ANGLIA

Angol
tartármártás

Jó étvágyat!Jó étvágyat!

Elkészítés

rantotthuswokban.bmintbalazs.com/angol-tartarmartas

http://rantotthuswokban.bmintbalazs.com/angol-tartarmartas


1) Keverd össze a lisztet, a sütőport, a cukrot, a vaníliás cukrot és a sót egy

tálban. 

2) Két másik tálba válaszd szét a tojást, a fehérjét tedd félre. 

3) A tojássárgájához add a tejet és az olvasztott vajat, és keverd össze.

4) Habverő segítségével verd fel a tojásfehérjét. 

5) Öntsd a száraz anyagokhoz a tejes tojássárgáját 2-3 adagban, és keverd el

csomómentesre. 

6) Add hozzá a felvert fehérje habot két adagban, és keverd ezt is el,

amennyire lehet lazán átfogatva. Ez nem lesz teljesen csomómentes, ez nem

gond, viszont ne keverd túl, hogy ne törd össze a habot! A gofri tésztája el is

készült. 

7) Süsd ki a gofrikat a gofrisütőben (6-10 perc alatt).

250 g liszt 
20 g sütőpor (4 teáskanál) 
2 g só (1/2 tk.)
50 g cukor
2 tojás

Hozzávalók
500 ml tej
1 cs. vaníliás cukor (10 g)
10 dkg vaj (esetleg 1 dl olaj)
Olaj a sütéshez

BELGIUM

GOFRI

Jó étvágyat!Jó étvágyat!

Elkészítés

rantotthuswokban.bmintbalazs.com/gofri

http://rantotthuswokban.bmintbalazs.com/gofri


1) Az eperszósz elkészítéséhez egy kisebb lábasba tedd bele az epreket,

és közepes lángon kezdd el főzni.

2) Miután először levet eresztett és az egész felbuggyant, az epreket csak

3-4 percig főzd. Ilyenkor a gyümölcsök még nagyobb darabokban

megmaradnak a szószban.
Ha fagyasztott epret használsz, akkor természetesen 5-10 perc kell, mire a lábasban a

fagyasztott gyümölcs először kienged.

3) Add hozzá a cukrot, jól keverd el, és főzd még 2 percig.

4) Vedd le a tűzről, hagyd egy kicsit kihűlni, és egy sűrűbb lyukú szűrőn

passzírozd át egy kanállal vagy spatulával. Csodálatos állagú, selymes és

egynemű eperszószt kapsz!

200 g eper (friss vagy fagyasztott) 
40 g cukor

Hozzávalók

FRANCIAORSZÁG

Eperszósz,
eperöntet

Jó étvágyat!Jó étvágyat!

Elkészítés

rantotthuswokban.bmintbalazs.com/eperszosz-eperontet

http://rantotthuswokban.bmintbalazs.com/gofri


1) Egy nagyobb keverőtálban öntsd össze a mangó pürét, a joghurtot, a

tejet. Sózd ízlés szerint, esetleg cukrot is adhatsz hozzá.

2) Keverd el homogénné az italt. Ha pürét használsz, akkor ehhez egy

sima kanál is tökéletes, bár botmixerrel kicsit kellemesebb, habosabb lesz

az ital. Ha friss és érett mangót találsz, akkor ahhoz mindenképp

botmixert használj.

3) Tedd hűtőbe legalább egy órára, és tálald jéghidegen kancsóban,

poharakba öntve.

A mango lassi jól behűtve tökéletes nyári frissítő ital.

7 dl mangó püré (egy nagyobb
konzerv)
7 dl natúr joghurt

Hozzávalók
3,5 dl tej
1/2 - 1 teáskanál só

INDIA

Mango lassi

Elkészítés

rantotthuswokban.bmintbalazs.com/mango-lassi

Egészségedre!Egészségedre!

http://rantotthuswokban.bmintbalazs.com/gofri


1) Egy befőttes üvegben, kancsóban vagy letakarható edényben öntsd fel

a mandulákat forró vízzel úgy, hogy teljesen ellepje őket. Hagyd egy

éjszakán át állni, hogy kiázzanak az ízek. Fontos, hogy a mandulán a

barna vékony héja rajta legyen, ebből (is) jönnek ki az ízek!

2) Másnap, amikor a mandulák megszívták magukat, öntsd le áztatóvizet.

A 3 pohár hideg vízzel mixeld jó alaposan percekig, amíg egészen

tejszerű állagot nem kapsz.

3) Egy vékony lyukú szűrőn vagy muszlin kendőn szűrd át, amennyire

lehet nyomkodd ki, hogy minden nedvességet megőrizz.

1 pohár mandula, barna vékony héjával együtt (kb. 200 g)
3 pohár víz

Hozzávalók

MEXIKÓ

ManDULATEJ

Elkészítés

rantotthuswokban.bmintbalazs.com/mandulatej-keszitese

Egészségedre!Egészségedre!

http://rantotthuswokban.bmintbalazs.com/mandulatej-keszitese


1) Áztasd be a kisebb darabokra tépkedett, szikkadt zsemlét langyos vízbe. Vágd

apróra a hagymát, a petrezselymet és a szardellát (ez akár el is hagyható, a végén

tényleg nem érzed az ízét, csak sós lesz tőle a vagdalt).

2) Tedd egy tálba a darált húst. A recepteskönyv vagy marha-sertést ír vegyesen, vagy

csak marhát. Add hozzá a jól kinyomkodott zsemledarabokat, a tojást, az apróra

vágott hagymát és petrezselyemzöldet. Sózd, borsozd és ízesítsd a szardellafilével.

Keverd el jól a hozzávalókat.

3) Formázz 8-10 cm-es húsgolyókat. Ízlés szerint zsemlemorzsában is meg lehet

forgatni, az eredeti recept szerint ez opcionális, én kihagytam.

4) Egy széles serpenyőben forrósítsd fel a vajat és az olajat, és tedd bele a

húsgombócokat. Süsd mindkét oldalukat 5-6 percig, amíg át nem sültek.

400 g darált hús: sertés és
marha vegyesen, vagy csak
marhahús
1 szikkadt zsemle
1 tojás
1 közepes hagyma

Hozzávalók
1-2 evőkanál aprított
petrezselyemzöld
3 evőkanál olaj (sütéshez)
1 evőkanál vaj (sütéshez)
1-2 szardellafilé (elhagyható)
Só
Bors

NÉMETORSZÁG
Fleischküchle: 

Jó étvágyat!Jó étvágyat!

Elkészítés

rantotthuswokban.bmintbalazs.com/fleischkuchle-eredeti-svab-fasirt

eredeti sváb fasírt

http://rantotthuswokban.bmintbalazs.com/gofri


1) A caprese saláta receptje végtelenül egyszerű. Végy személyenként egy

átlagos mozzarella golyót, ez nagyjából 125 g, egy vele azonos méretű,

érett, minél ízletesebb paradicsomot és vágd kb. fél cm-es szeletekre

mindkettőt. A paradicsomot legkönnyebb úgy szeletelni, ha a csumájával

lefelé, azon megtámasztva teszed a deszkára, és függőlegesen szeleteket

vágsz. A középső szeletekből kivághatod a zöld részt.

2) Egy kisebb, lapos tányéron rendezd sorba a hozzávalókat, mozzarella

szelet, paradicsom szelet, bazsalikomlevél, amíg el nem fogynak.

3) Ízesítsd sóval és locsold meg extra szűz olívaolajjal. Máris kész és

tálalhatod.

1 db, 125 g-os friss mozzarella golyó
1 db közepes méretű paradicsom
5-6 friss bazsalikomlevél

Hozzávalók
Extra szűz olívaolaj
Só

OLASZORSZÁG

Caprese 
saláta

Jó étvágyat!Jó étvágyat!

Elkészítés

rantotthuswokban.bmintbalazs.com/caprese-salata-avagy-capri-salata-olaszul-insalata-caprese

http://rantotthuswokban.bmintbalazs.com/caprese-salata-avagy-capri-salata-olaszul-insalata-caprese


1) Tedd fel a tésztát főni, és főzd meg még haraphatóra, vagyis al dentére.

A vajat közben vagy még előtte vedd ki a hűtőből, hogy amennyire lehet

megpuhuljon. 

2) Amikor a tészta kész, szűrd le, de tarts meg valamennyit a főzővizéből. A

vajjal és a parmezánnal együtt ez fogja a tésztaszószt alkotni. 

3) Add hozzá a parmezán felét és a kis kockákra vágott vajat. Keverd el és

fedő alatt a saját maradék gőzében hagyd még puhulni a tésztát 2-3

percig (a láng már ne égjen alatta). Közben a sajt és a vaj is elolvad, és

remek szósszá áll össze. 

4) Azonnal, forrón tálald, a maradék parmezánnal megszórva.

400 g fettuccine, spagetti vagy
linguine
60 g vaj

Hozzávalók

60 g reszelt parmezán
Só

OLASZORSZÁG

Pasta al 
burro

Jó étvágyat!Jó étvágyat!

Elkészítés

rantotthuswokban.bmintbalazs.com/pasta-al-burro

http://rantotthuswokban.bmintbalazs.com/gofri


1) Az Ayran elkészítéséhez a fele-fele víz és joghurt arány tökéletes. Mérd

ki először a joghurtot. Sima natúr joghurtot használj.

2) Öntsd fel ugyanannyi vízzel, és keverd jól el.

3) Sózd ízlés szerint. Általában 1-1,5% a só aránya, tömegre vetítve. Vagyis

1,5 dl joghurt + 1,5 dl víz 3-4 g sóval (ez kb. egy fél teáskanál) lesz finom,

de ízesítsd ízlés szerint! 

4) Ha úgy jobban szereted, akár habosíthatod is, pl., egy habverővel. 

5) Kínáld hidegen, nyáron akár jéggel!

1,5 dl natúr joghurt (egy pohár)
1,5 dl víz
3-4 g só (kb. 1/2 teáskanál)

Hozzávalók

TÖRÖKORSZÁG

AYRAN

Elkészítés

rantotthuswokban.bmintbalazs.com/ayran

Egészségedre!Egészségedre!

http://rantotthuswokban.bmintbalazs.com/mandulatej-keszitese


Kóstold meg a
világot!

Azért  kaptad ezt  az  ingyenes receptkönyvet ,  mert

fe l i ratkoztá l  a  Rántott  hús  wokban c ímű  b logom

hí r leve lére!  

Köszönöm,  hogy megt iszte l té l  b iza lmaddal !  Kér lek

kövesd továbbra i s  az  o lda l t ,  hamarosan ú j  receptekke l

je lentkezem! 

S Z I L Á G Y I  B A L Á Z S

R A N T O T T H U S W O K B A N . B M I N T B A L A Z S . C O M

http://rantotthuswokban.bmintbalazs.com/
http://rantotthuswokban.bmintbalazs.com/

