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4 személyre
előkészítés: 15 perc

sütési idő: 30–35 perc
sütési hőmérséklet:  
200 °C/gáz: 6-os fokozat

hozzávalók
750 g kész, vajas leveles tészta

a töltelékhez
150 ml tejszín, habbá verve

450 g tejszínkrémsajt
50 g porcukor

a gyümölcstöltelékhez
225–350 g friss eper félbevágva 

(hagyjunk meg 4 szemet  
egészben a díszítéshez)

8 evőkanál jó minőségű eperlekvár

eszközök
1-2 nagy tepsi, sütőpapírral kibélelve

Gyümölcsös 
millefeuille
Ropogósra sütött leveles tésztalapok tejszínhabbal és tejszínkrém- 
sajttal összeragasztva. A friss eper és az eperlekvár vagy gyümölcs- 
püré színt és frissességet ad ennek a klasszikus francia finomságnak.

Nyári ragyogás
Könnyebb, mint azok a hagyományos tejszínkrémes szeletek, amelyek alapján 
készült ez a sütemény. a tésztalapokat csak közvetlenül fogyasztás előtt 
töltsük meg a tejszínhabbal és a gyümölccsel, különben elázik a tészta.  
az egyes alkotórészek azonban jó előre elkészíthetőek. a leveles tésztát  
2 nappal előbb megsüthetjük, de tartsuk jól záródó fémdobozban. a könnyű 
tejszínes krém hűtőszekrényben 1-2 óráig eláll. az epret is megtisztíthatjuk, 
félbevághatjuk és belekeverhetjük a lekvárba néhány órával előbb. a teljesen 
érett, szabadföldi epernek nincs szüksége erre a mázra, de a melegházi epret 
jobb, ha „feldobjuk” egy kissé.

Befejező simításoK
Ha a leveles tészta túlságosan felemelkedne sütés közben, és egyenetlenné 
válna a teteje, éles késsel válasszunk le egy-két réteget. az egyenetlen 
tésztaszéleket is levághatjuk.

CuKrászsüteméNyeK

Extra ötletek
eper coulis 

Az eperlekvár csodálatos édesítő  
és ízesítő, ha a friss eper nem  
lenne elég ízletes, de a házi coulis 
(gyümölcspüré) még jobb megoldás. 
tegyünk lábosba 450 g felszeletelt 
epret, 100 g porcukrot, 85 ml vizet  
és 1-2 teáskanál citromlevet. kis 
lángon főzzük 5 percig. A tűzről  
levéve turmixoljuk össze, majd 
passzírozzuk át szitán, hogy ne 
maradjanak benne magok. 
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CuKrászsüteméNyeK CuKrászsüteméNyeK
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1 melegítsük elő a sütőt 
200 °C-ra (gáz: 6-os 

fokozat). Lisztezett deszkán 
nyújtsuk ki a leveles tésztát 
2-3 mm vékonyra. Vágjuk fel 
12, kb. 11×6 cm-es tégla- 
lappá. fektessük tepsibe,  
és tegyük be a hűtőszekrény- 
be 15 percre.

2 süssük 20 percig, majd 
csökkentsük a hőmérsék- 

letet 130 °C-ra (gáz: 1/2-es 
fokozat). folytassuk a sütést 
további 10–15 percig, amíg  
a tészta ropogósra, arany- 
sárgára nem sül. 

5 Ha teljesen érett, szabad- 
földi epret kaptunk, hasz- 

náljuk úgy, ahogy van. Ha nem 
elég ízletes az eper, akkor  
a félbevágott szemeket 
mártsuk eperlekvárba,  
ezzel fényt és édességet  
is kölcsönzünk nekik. 

6 Helyezzük tálra az első 
tésztalapot. Kanalazzunk 

rá egy kevés krémet, locsoljuk 
meg kevés lekvárral, és ültes- 
sünk rá pár eperszemet. 
Helyezzük rá a második 
tésztalapot. ismételjük  
meg a rétegezést. 

7 az utolsó, harmadik 
tésztalapot is helyezzük 

rá, és szórjuk meg porcukorral. 
az egész eperszemeket 
mártsuk bele a maradék 
eperlekvárba.

8 Helyezzük mindegyik 
millefeuille-szelet 

közepére 1-1 mázas 
eperszemet. 

3 a töltelékhez verjük 
kemény habbá a tej- 

színt, majd vegyítsük bele  
a tejszínkrémsajtot. Ne kever- 
jük túl erősen, mert a hab 
összetörik.

4 szitáljuk át a porcukrot, 
forgassuk a krémbe.  

elég kemény krémet kell 
kapnunk, ami elbírja az eper 
súlyát. tegyük a krémet  
1 órára hűtőszekrénybe. 

Az epres millefeuille készítése

A desszert összeállítása
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Két, 20 cm átmérőjű pizzához
A tésztA elKészítéséneK  

ideje: 1 óra 15 perc
sütési idő: 20–25 perc
sütési hőmérséKlet:  
220 °C/gáz: 7-es fokozat

hozzávalók
175 g liszt

¼ teáskanál só
1 teáskanál szárított élesztő

150 ml kézmeleg víz
1 evőkanál olívaolaj

eszközök
pizzakő vagy kiolajozott sütőlemez

Pizzatészta 
készítése

SüSSünk tökéleteSen n technikák

A pizzatészta nem más, mint a különböző sós feltétek alapja.  
Ha magunk sütjük a tésztát, olyan vékony vagy vastag lehet, amilyet 
szeretünk, sőt az alakját és a nagyságát is megválaszthatjuk.

1  egy meleg tálban keverjük össze a lisztet, a sót és a szárított élesztőt. 
nyomjunk mélyedést a közepébe, és öntsük bele a meleg vizet  
és az olajat. Fakanállal vagy kézzel dolgozzuk ki a tésztát.

2  Borítsuk ki enyhén lisztezett deszkára, és gyúrjuk kb. 5 percig,  
amíg rugalmassá és simává nem válik. Minél élénkebben gyúrjuk,  
annál jobb.

3  tegyük vissza a tésztacipót a tálba, fedjük le műanyag fóliával  
vagy nedves konyharuhával, és meleg helyen hagyjuk kelni.  
körülbelül 45–60 perc alatt kel meg a kétszeresére.

4  Melegítsük elő a sütőt 220 °C-ra (gáz: 7-es fokozat). tegyük be  
a sütőbe a pizzakövet vagy a kiolajozott sütőlemezt. Borítsuk ki  
a tésztát enyhén lisztezett deszkára, és gyúrjuk 2-3 percig.  
Osszuk ketté, majd nyújtsuk ki mindkettőt 20 cm átmérőjű körré. 
Csúsztassuk rá a pizzakőre vagy a sütőlemezre.

5  A tészta szélét kicsit húzkodjuk meg, így vastagabb marad, ezáltal 
megakadályozzuk, hogy a töltelék lefolyjon. kenjük meg olajjal,  
fedjük le műanyag fóliával és hagyjuk kelni további 10 percig.  
kenjük meg mártással, rakjuk ki a választott feltétekkel. Süssük  
20–25 percig, vagy amíg a tészta teljesen át nem sül.
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A szakács tippjei
ha sietünk, használjunk 
pizzatészta alapport,  
de az előírt vízmennyiség  
egy részét helyettesítsük  
1 evőkanál olívaolajjal,  
ezzel javíthatunk az ízén. 
Gyúrjuk 5 percig, majd 
hagyjuk állni 10 percig.

A szakértő tanácsai
ne használjunk kézmelegnél 
melegebb vizet, mert elpusz- 
títjuk vele az élesztőbaktériu- 
mokat. 

Az előmelegített pizzakő vagy 
kiolajozott sütőlemez ropogó- 
sabb és biztosan átsült tész- 
tát eredményez.


