
JÓ HA TUDOD… 
 

Ünnepi ételeink másképp I. 
 

Közeleg az évvége, jönnek az ünnepek, családi összejövetelek. Ne feledkezzünk el 

családunk és saját magunk egészségéről, és a mértékletességről. Bátorítunk 

mindenkit, hogy az egészségügyi reform részeként mutasson példát családjának, 

környezetének. Ebben szeretnénk segíteni a következő recepttel is.  
 

Mákos bejgli 

Hozzávalók (1 rúdhoz): 

 

25 dkg liszt (fele finom-, fele teljes kiőrlésű liszt) 

6 ek. méz 

1 citrom héja 

1 dkg élesztő 

kb. 2 dl narancslé  

0,25 dl 100% extra szűz olívaolaj 

-- 

30 dkg mák 

15 dkg nyírfacukor 

1 narancs héja 

2 tk. vaníliapor 

2 dl Alpro vaníliás tej  

 

Elkészítés: 
 

A liszteket összekeverjük, az élesztőt langyos mézes vízben felfuttatjuk, majd 

hozzáadjuk a liszthez. Belekeverjük az olajat, citromhéjat, narancslevet; mézet. 

Rugalmas tésztát gyúrunk, melyet 35 percig meleg helyen kelesztünk. Eközben 

elkészítjük a tölteléket. A mákot megdaráljuk; majd összekeverjük a vízzel, mézzel, 

vaníliaporral, narancshéjjal. Összefőzzük, kihűtjük. A tésztát lisztezett deszkán 

kinyújtjuk, megkenjük a mákkal, felcsavarjuk. Olajozott, lisztezett tepsibe tesszük, 

megkenjük mézzel a tetejét, megszurkáljuk villával. Az előmelegített sütőt a 

legkisebb fokra kapcsoljuk, és ebbe beletéve még 15 percig kelesztjük (ez idő alatt 

elmosogatunk:), majd 160-180 fokra kapcsolva a sütőt, kb. 35-40 perc alatt kisütjük. 

Időközben lejjebb vehetjük a hőfokot. 

 

Forrás, és további receptek: http://magdireceptek.blogspot.com 
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