
Kenyér felfújt túróval 

Hozzávalók: 

25 – 30 dkg szikkadt kenyér (héj nélkül)  

2 db tojás 

5 dl tej a pudinghoz 

25 dkg tehéntúró  

20 dkg eperszósz vagy reszelt alma 

1 csomag vaníliás pudingpor 

2 csomag vaníliás cukor 

3 - 4 evőkanál cukor  

ízlés szerint mazsola  

Elkészítés: 

Előmelegítjük a sütőt. A kenyeret felkockázzuk. A pudingot a fél liter tejben ízlés szerinti 

mennyiségű cukorral, vaníliás cukorral megfőzzük. 

Egy jénai tálat, tepsit vajjal kikenünk, kiszórjuk kristálycukorral, és belerakjuk a  

kenyérkockákat erre rétegezzük az eperszószt (reszelt almát), mazsolát, majd leöntjük a 

puding felével, és beterítjük a maradék kenyérkockákkal. Erre is teszünk a gyümölcsből 

meglocsolunk a pudinggal. A túrót a cukorral, a vaníliás cukorral, a tojás sárgákkal és a 

tojások keményre felvert habjával összekeverjük, és rákenjük a pudingos réteg tetejére. 

20-25 perc alatt készre sütjük. 



 
 



Rakott kenyér 

Hozzávalók:  

1 kg- 1,2 kg kenyér (héj nélkül),  

2 db tojás,  

4 dl tej,  

1 teáskanál só;  

a töltelékhez:  

50 dkg darált marhahús,  

20 dkg sárgarépa,  

3 fej vöröshagyma,  

5 gerezd fokhagyma,  

1 teáskanál reszelt szerecsendió,  

1 teáskanál őrölt bors,  

só,  

20-30 dkg reszelt sajt. 

Elkészítés: Tűzálló edényt egyenletesen kikenünk libazsírral.  

Elkészítjük a tölteléket: serpenyőben libazsírt melegítünk, belerakjuk a kockára vágott 

vöröshagymát, az apróra zúzott fokhagymát és megdinszteljük. Hozzáadjuk a darált húst, 

jól elkeverjük, majd hozzátesszük a kockákra vágott sárgarépát, sót, szerecsendiót, 

borsot, és puhára pároljuk.  

Elkészítjük a tojásos tejet: 2 db tojást 4 dl tejjel kikeverünk, sóval, fokhagymával 

ízesítjük.  

A kenyérszeletekkel kirakjuk a tepsi alját és a kissé kihűlt töltelék felét egyenletesen 

elosztjuk rajta, kevés sajtot reszelünk rá. A húsrétegre ismét egy réteg kenyérszeleteket 

rakunk, majd megint húsréteg következik, erre is szórunk reszelt sajtot és végül a 

kenyérréteggel fejezzük be. A kenyérréteg tetejét meglocsoljuk a tojásos tejjel, 

rászórjuk a reszelt sajtot, és 180 °C-os sütőben kb. fél óráig sütjük. Ha megsült, kockákra 

vágva tálaljuk.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kenyér chips 

Hozzávalók: 

Tetszőleges mennyiségű kenyér, só, olívaolaj, fűszerek 

Elkészítés: 

A kenyeret vékonyra szeleteljük, majd kisméretű pogácsaszaggatóval korongokat 

szaggatunk. A kenyérkorongokat sózzuk, fűszerezzük ki-ki ízlése szerint (fehérbors, 

rozmaring, fokhagymapor…) és olíva olajjal vékonyan meglocsoljuk, majd alaposan 

összerázzuk, hogy a fűszer jól elkeveredjen. Tepsibe egymás mellé rakjuk a kenyér 

korongokat és sütőben néhány perc alatt megpirítjuk az egyik oldalát, majd megforgatjuk 

és a másik oldalát is aranyszínűre sütjük. Fűszeres, tejfölös mártogatót tálalunk mellé. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


