
Börczi Barnabás 

 
 

 

Csiga Boglárka 

Hozzávalók: 

 50 dkg finomliszt 

1 kávéskanál só 

2.5 dkg élesztő 

2 dl tej 

2 ek cukor 

1 csomag vaníliás cukor 

2 db tojássárgája 

5 dl napraforgó olaj 

4 ek tejföl 

1 citrom héja reszelve 

Elkészítés:A lisztet,tojást,sót,tejfölt keverőtálba tettük és ráreszeltük a citrom héját  

A tejet meglangyítottuk,hozzá tettük a cukrot majd belemorzsoltuk az élesztőt és 

elkevertük.Hozzáadtuk a tojáshoz,liszthez és összedolgoztuk. 

Kész is a tészta. 

Gyúró deszkán ujjnyi vastagra sodortuk majd kiszaggattuk. 

Tálcára tettük ,letakartuk konyharuhával és így kelesztettük 30-35 percig. 

Ezután forró olajban kisütöttük. 

Csokival, mogyoró krémmel,lekvárral,vaníliás cukorral tálaltuk. 

    Készítette Csiga Bogi(6/b) Csiga Lajos  



Farkas Gréta 

Túrós puffancs 

1/2 kg liszt, 25 dkg túró,2 pohár tejföl,1 tojás,só, 1 csomag vaníliás cukor, 1 kávéskanál 

szódabikarbóna összekeverve. Evő kanállal forró olajba szaggatva kisütjük. 

 

Fehér Dzsenifer 

Hozzávalók: 

1/2 kg liszt 

1dl étolaj 

csipet só 

15dkg kristálycukor 

1csomag élesztő 

2dl tej 

2dl víz 

Elkészítés: 

Az élesztőt felfuttatjuk langyos, cukros vizes tejben. A hozzávalókat egy tálba tesszük, majd 

az élesztőt is hozzá öntjük. Összedolgozzuk, addig dagasztjuk, míg hólyagos nem lesz a 

tésztánk. Ha ez kész, kelni hagyjuk. (kB. 30-40 percig). Utána deszkára kitesszük a tésztát, 

majd kB. ujjnyi vastagra nyújtjuk. Bögrével kiszaggatjuk, a tészta közepét kicsit 

benyomkodjuk,majd forró, bő olajban néhány perc alatt kisütjük. 

Díszítés: 

1. Milka foltos tejcsokoládé, színes tortadara 

2. Holland kakaó por, porcukor 

3. Házi baracklekvár, porcukor 

 

Huják Nóra 

recept: 20dkg liszt 

2dl forró víz  

Csipet só 

5 egész tojás  

Ebből égetett tésztát készítünk, a fánkokat vanília pudinggal és tejszínhabbal megtöltjük  

 

 

Komáromi István Bence receptje 

 



 
 

 

Keskeny Csongor 

       

 

Szalagos fánk 



 
 

Kujber Marcell és Milán 

Farsangi fánk 

300ml tej+125ml forró víz+1 ek. cukor+11g instant élesztő 

Összekeverni, 15 percig állni hagyni. 

Hozzáadunk 2 tojást, 125g olvasztott vajat, 2 ek. cukrot, 1tk. sót, 1 cs. vanilíás cukrot és 1 kg 

lisztet. 

Összegyúrjuk, 1 órát kelesztjük, sütjük. 

 

 

Nagy Vivien Hanna 

Nagy Vivien Hanna vagyok  3/b osztályból és küldöm a Nagymamám és a saját kezem által 

sütött fánk fotóit és receptjét. Hozzávalók: 3 tojássárgája 1 dl tejföl 25 dkg sima liszt 2 

evőkanál kristálycukor 1 evőkanál rum1 kicsi citrom reszelt héja(kezeletlen citrom, de 

elhagyható!) 

+ olaj vagy zsír a sütéshez  

1 csomag vaníliás cukor + kis porcukor keveréke a tetejére. 

A hozzávalókat összegyúrjuk 30 percig hűtőben pihentetni kell majd nyújtani, vágni,sütni és 

jóízűen elfogyasztani 

 
 

Németh Erik 

Recept: 

3 tojás sárgája 

1 dl tejföl 

25 dkg liszt 

2evokanal cukor 

1 evőkanál rum 

1 citrom hèja 

Olaj vagy zsír a sütéshez 

1csomag vaníliás cukor és porcukor a szóráshoz. Jó étvágyat kívánunk:) 



Nikolausz Barnabás 

 
 

Réger Tímea 

 
 

Sebestyén Mia 

 



Szakály Hanka 

 
 

 
 

Szakály Zorka 

 



Vass Boglárka 

 12 dkg liszt 

 0.5 csomag sütőpor 

 1 nagy csipet só 

 25 dkg túró 

 1 db kisebb tojás 

 2 csomag vaníliás cukor 

 2 púpos evőkanál cukor 

 6 dl olaj a sütéshez 

 A lisztet egy tálba szitáljuk, majd elkeverjük a sóval és a sütőporral. A túrót egy másik 

tálba öntjük, és jól összetörjük (Erre egy krumpli törőt használtam.) 

 Hozzáadjuk a cukrot, a vaníliás cukrot és a tojást, összekeverjük, majd a sütőporos 

liszttel összedolgozzuk. Kézzel kisebb diónyi gombócokat sodrunk a két tenyerünk 

között. 

 Forró olajban, közepesnél kisebb lángon mindkét oldalukat szép barnára sütjük. 

(Nekem nagy része megfordult magától.) 

 Konyhai papírtörlőn hagyjuk a felesleges olajat lecsepegni. Porcukorral meghintve, 

esetleg sárgabaracklekvárral kínáljuk. 

 

 


