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Óbudai Kisgyermekes Családok Egészségnapja 

Receptgyűjtemény 2017. 

Babakonyha receptek 

Sajtkrém  

• 3 kávéskanálnyi reszelt trappista sajt 

• 1 főtt tojás sárgája 

• kefir 

• zöldhagyma 

• petrezselyem zöld 

A reszelt sajtot összekeverjük – ízlés szerint- apróra vágott zöldhagymával és petrezselyem 

zölddel. Hozzáadjuk a főtt tojás sárgáját, majd annyi kefirt, amivel elkeverve krémes állagú 

lesz. Fontos: A sárgáját alaposan el kell választani a fehérjétől. 1 éves kor előtt tojásfehérje 

nem adható a csecsemőnek, mert allergiát okozhat! 

 

Babakeksz 6-7 hónapos kortól  

• 20 dkg liszt, (zabpehely, rizspehely, tönkölybúza)  

• 2 evőkanál bio kókuszzsír v. olaj 

• 2 darab gyümölcs reszelve vagy pépesítve (alma, körte, idény szerint) 

Érdemes édes gyümölcsöt választani. Üvegreszelőn pépesítjük a gyümölcsöket. 
Összekeverjük a hozzávalókat. Ha túl híg lenne a massza, tegyünk hozzá még egy kis lisztet. 
Sütőpapíron kinyújtjuk. Nyomdával, kisebb pohárkával kiszúrhatjuk. Előmelegített sütőben 
180°C-on kb. 20 perc alatt készre sütjük. 

 

Sonkakrém (tejmentes) 

• 60 g csirkemell sonka 

• 25 g Liga margarin 

• 2 g petrezselyemzöld 

A gépsonkát ledaráljuk, hozzáadjuk a margarint és a finomra vágott petrezselymet, végül jól 

összekeverjük.  Kenyérre kenve kínáljuk.  

 
Tavaszi túrókrém 

• 25 dkg túró 

• ½ dl tejföl 

• 2 szál újhagyma, hajszálvékony karikákra vágva 
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• ½ gerezd fokhagyma összetörve, majd finomra aprítva 

• ½ csokor petrezselyem finomra aprítva 

A túrót szitán áttörjük, és a többi hozzávalóval kikeverjük. Pitával, enyhén pirított puha 

kenyérrel, vagy sajtos házi keksszel kínáljuk.  

 

Répa golyó (mézet csak 1 éves kor felett adunk!) 

• 40 dkg reszelt répa 

• 40 dkg reszelt alma 

• 30 dkg darált keksz 

• 4 evőkanál méz 

• 1 citrom leve 

A hozzávalókat lereszeljük, összekeverjük, majd diónyi golyókat gyúrunk belőle, és 

megforgatjuk kókuszreszelékben.  

 

Sütőtökös-zabpelyhes babakeksz 

• 20 dkg sütőtök 

• 15 dkg apró szemű zabpehely 

• 30-40 ml olívaolaj 

A hozzávalókat összegyúrjuk, picit pihentetjük, majd kis lapos korongokat készítünk, és 190 

fokon, 15-20 perc alatt kisütjük.  

A tésztát meg is felezhetjük, és mézzel, mazsolával elkészítve tea, kávé mellé fogyaszthatjuk.  

 
Reform konyha receptek  

Cukkinis brownie 

• 20 dkg cukkini,  

• 20 dkg étcsokoládé,  

• 10 dkg vaj ,  

• 4 tojás,  

• 5 dkg zabliszt,  

• 1 evőkanál cukrozatlan kakaópor,  

• vaj és zabliszt a tál kikenéséhez 

A cukkinit mossuk, reszeljük le sajtreszelőn, kicsit nyomkodjuk ki. Melegítsük elő a sütőt 230 

fokon. Vízgőz felett olvasszuk fel a vajat a darabokra tört csokoládéval együtt. Ne melegítsük 

túl! Keverjük hozzá az enyhén felvert tojásokat, a cukkinit, a lisztet és a kakaóport. Vajazzunk 

ki és finoman liszttel szórjunk ki egy 20x30 cm-s tepsit, kanalazzuk a krémet a formába. 
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Tegyük az előmelegített sütőbe, és süssük 15-20 perc alatt készre. Hagyjuk teljesen kihűlni, 

utána szeleteljük. 

 

Zöldséges palacsinta 

• 60 g tönkölyliszt,  

• tojássárgája,  

• 30 cl tej/ növényi tej, 60 g sárgarépa 

 Díszítéshez: 

• 60 g reszelt sajt, sonka szelet, sampinyon gomba, ¼ paradicsom, 

paradicsom püré 

Alaposan keverje össze a lisztet és a tojássárgáját, majd sózza meg. Adja hozzá a tejet és 

ismét keverje el. Adja hozzá a reszelt sárgarépát. Az enyhén kiolajozott serpenyőbe öntse 

bele a palacsintatészta felét, és egyenletesen ossza el. 2 percig süsse mindkét oldalán. 

 Tálaláskor a palacsintát díszítheti. A sonkaszeletekből vágjon ki szem alakú 

formát a sampinyon gombából legyen az orr, a paradicsomból pedig a száj. A reszelt sajttal 

szórja be az arcot, a paradicsompürével pedig rajzoljon hajat és pupillát a sonkára. 

 

Tönkölykenyér 

• 30 dkg tk. tönkölyliszt,  

• 10 dkg durumliszt,  

• 4 dl víz,  

• 1 teáskanál szárított élesztő,  

• 2 teáskanál só 

Kanállal alaposan keverjük el a liszteket egymással, a sóval és az élesztővel. Öntsük hozzá a 

vizet, keverjük el (kanállal). Elég ha 3-at 4-et keverünk rajta. Sűrű nokedlitészta állagot 

kapunk, amelyet nem kell simára keverni, csak arra ügyeljünk, hogy ne maradjon sehol 

száraz, lisztes rész, a tészta majd eldolgozza önmagát kelés közben. 12 órán át kelesszük 

letakarva szobahőmérsékleten, lukacsos, kovász-szerű tésztát kapunk. Lisztezett kézzel 

hajtogassuk át a tálban a ragacsos tésztát, pihenjen még minimum fél órát. Minél többet kel, 

annál finomabb, lukacsosabb lesz. Sütőpapírral bélelt tepsibe lisztes kézzel formázzunk 

téglalapot a tésztából, tekerjük meg spricceljük meg vízzel a tetejét. 250 fokra előmelegített 

sütőben süssük 10 percet, majd csökkentsük a hőfokot 220 fokra, süssük további 25 percet 

alsó-felső sütés. Sütés közben vízzel spricceljük. 

 

Gyümölcsös köles (2-3 adag) 

• ¼ csésze hántolt, bio köles,  

• ¾ csésze víz,  
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• 1 nagy szem savanykás alma,  

• 1 érett banán, frissen facsart almalé,  

• natúr joghurt,  

• csipet fahéj 

A kölest főzzük közepes hőfokon, fedő alatt háromszoros vízben puhára. Amikor már 

majdnem jó, dobáljuk rá a meghámozott, kockára vágott almát, és ezzel együtt pároljuk pár 

percet. Az alma ne főjön meg teljesen. Hűtsük ki, majd a banánnal, almalével pürésítsük. 

Nem baj, ha nem selymesen krémes, hiszen 8 hónapos babákkal már ismertethetjük a 

darabosabb ételeket is. A kész kásába keverhetünk natúr (lehetőleg bio) joghurtot is. Nagyon 

fontos, hogy semmiféle cukrot, édesítőt ne adjunk hozzá, hiszen a gyümölcsök önmagukban 

elég édesek.  

TIPP: meggyel, cseresznyével, őszibarackkal, sárgadinnyével is kombinálhatjuk a desszertet 

már 8 hónapos korban is. 

 

Fűszeres répakrém 

• 35 dkg sárgarépa,  

• 3 evőkanál natúr joghurt,  

• 2 gerezd fokhagyma,  

• 1 mokkáskanál őrölt fahéj,  

• 1 mokkáskanál őrölt római kömény,  

• negyed citrom,   

• 1 mk. fehérborecet, frissen őrölt bors,  

• jó minőségű napraforgóolaj vagy nem túl karakteres, lágy ízű olívaolaj 

A répákat pucoljuk meg, daraboljuk, majd hosszában vágjuk őket ketté. Locsoljuk meg kevés 

olívaolajjal, tegyük a sütőbe 220 fokon sülni 20 percet, míg megpuhul, enyhén megpirul. 

Tegyük a répákat a botmixer táljába, adjuk hozzá a joghurtot és 2 evőkanál napraforgóolajat 

vagy extra szűz olíva olajat, a fokhagymákat. Pürésítsük krémesre. Ízesíthetjük fahéjjal, 

chilivel, római köménnyel és pár csepp citromlével, mokkáskanál fehérborecettel.  

 
Gyors sült padlizsános tészta 

• 1 nagyobb padlizsán,  

• 15 szem koktélparadicsom,  

• 3 gerezd fokhagyma,  

• 5 dkg feta,  

• só, bors,  

• olívaolaj,  

• bazsalikom,  

• fusilli tészta (persze lehet más is) 
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Vágjuk fel kis kockákra a padlizsánt (a cukkinit csak karikákra), a paradicsomokat 

negyedeljük. Teflonban, 3 evőkanál olívaolajon pirítsuk meg félig a padlizsánokat, vegyük 

nagy lángra és adjuk hozzá a paradicsomot és a felaprított fokhagymákat is. Rázogatva 

süssük készre. Sózzuk, borsozzuk, a végén adjuk hozzá az összetépkedett bazsalikomot. Ne 

keverjük sütés közben, hogy a paradicsom ne törjön! Főzzük ki a tésztát, szűrjük le, keverjük 

el a padlizsánnal. Morzsoljuk rá a fetát. 

 

Édesburgonya-sárgarépa krémleves 

• 2 nagyobb édesburgonya, 2 szál sárgarépa 

• 2 szál újhagyma, 1 evőkanál olívaolaj 

• 10 g vaj, 1 cm darab gyömbér 

• 1 csipet citromos bors 

• 150 ml kókusztej, 600 ml csirkealaplé 

• kókuszpehely 

A répát és az édesburgonyát meghámozzuk, felkockázzuk, a hagymát felkarikázzuk, 

gyömbért meghámozzuk, lereszeljük. A vajat és az olívaolajat felforrósítjuk egy lábosban, a 

felkarikázott hagymát átfuttatjuk rajta.  Rádobjuk a felkockázott édesburgonyát és répát, 

közepes tűzön kicsit körbesütjük őket. Hozzáadjuk a lereszelt gyömbért, ezzel is sütjük 1 

percig, majd sózzuk, kevés citromos borssal ízesítjük. Takarékon lefedve megpároljuk a 

zöldségeket. Ha a zöldségek megpuhultak, a csirkealaplével felöntjük, botmixerrel pürésítjük, 

majd visszatesszük a tűzre. hozzáadjuk a kókusztejet, simára keverjük a levest és épphogy 

felforraljuk. Pirított kókuszpehellyel, magvakkal (tökmag, napraforgómag, szezámmag) 

díszíthetjük. 

 
Cukkini fasírt (kb. 20-25 db) 

• 1 nagy cukkini lereszelve (kb. 5-600 g) 

• 1 tk. só, 

• 2 evőkanál túró, 

• 8-10 dkg reszelt sajt (gouda pl.) 

• 1 db tojás 

• 7-8 dkg tönkölyliszt vagy teljeskiörlésű,  

• olaj vagy kókuszzsír a sütéshez 

A megmosott cukkinit apró lyukú reszelőn lereszeljük, megszórjuk a sóval, és 15-20 percig 

állni hagyjuk, majd kinyomkodjuk belőle a vizet és egy tálba tesszük. Hozzáadunk minden 

egyebet: túrót, tojást, sajtot és lisztet, és összegyúrjuk. Ha nem áll esetleg össze, akkor 

adhatunk még hozzá reszelt sajtot vagy lisztet. Kis gombócokat formázunk a masszából, 

kilapítjuk őket, és kevés olajon kisütjük. 
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Diós mártogatós sült zöldségekhez 

• 2 db cukkini 

• 10 dkg darált dió 

• 8 dkg natúr joghurt 

• 3 teáskanál olívaolaj 

• 1 gerezd fokhagyma 

• só, bors 

A cukkiniket hosszában feldaraboljuk és kevés olívaolajon (vagy akár olívaolaj nélkül) 

serpenyőben néhány perc alatt körbe grillezzük. A darált diót, a joghurtot, az olívaolajat és a 

szétnyomott fokhagymagerezdet kevés sóval és borssal egy tálba mérjük és botmixerrel 

turmixoljuk. A cukkinit a krémbe mártjuk, vagy a krémet a cukkinire vagy a (tönköly)kenyérre 

kenjük. 

 
Mazsolás padlizsános bulgur 

• 25 dkg körüli padlizsán,  

• 20 dkg bulgur,  

• 10 dkg mazsola,  

• 5-10 dkg fenyőmag,  

• 2 gerezd fokhagyma,  

• csokor friss menta,  

• olívaolaj,  

• só, frissen őrölt bors 

A bulgurt főzzük puhára sós vízben. Szűrjük le, keverjük el 1-2 ek. olívaolajjal. A padlizsánt 

vágjuk apró kockákra, felforrósított serpenyőben, kevés olajon süssük ropogósra (inkább 

több részletben, hogy mindenhol pirulni tudjon), pirítsuk hozzá a fenyőmagot is. Ha kisült az 

összes padlizsán, öntsük az egészet össze a serpenyőben, adjuk hozzá a mazsolát, az aprított 

fokhagymát, sütve forgassuk össze. Vegyük le a tűzről keverjük el a bulgurral, majd keverjük 

el benne az aprított mentát, fűszerezzük tovább sóval, borssal ha még szükséges. 

 

Meleg csicseriborsó saláta (1 főre)  

• 15 dkg főtt csicseriborsó,  

• 10 dkg koktélparadicsom,  

• 5 dkg cukkini,  

• 1 gerezd fokhagyma,  

• 2 ek. olívaolaj,  

• só, frissen őrölt bors,  

• őrölt római kömény,  

• 2 tojás 
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Szűrjük le és mossuk alaposan át a konzerv a csicseriborsót, csepegtessük le. Serpenyőt 

hevítsünk fel, öntsünk bele 2 ek. olívaolajat, kezdjük el benne sütni a csicseriborsót, a 

darabolt paradicsomot és a kockázott cukkinit. Sózzuk, borsozzuk, adjuk hozzá a zúzott 

fokhagymát a római köményt. Pár percet pirítsuk, amíg a paradicsom összeszottyan és a 

csicseriborsó pattogni nem kezd. Közben főzzük a tojást lágyra, félkeményre, keményre, 

ahogy szeretjük.  

 

Őszi quinoa/hajdina/köles saláta 

• 20 dkg qiunoa,vagy hajdina, vagy köles  

• 40 dkg pucolt sütőtök,  

• 1 nagy fej lila hagyma,  

• 1 nagy csokor petrezselyem,  

• 50 dkg sertészűz,  

• 10 dkg szeletelt bacon,  

• tengeri só, frissen őrölt bors,  

• olívaolaj,  

• 1 ek. méz,  

• 2 ek. fehérborecet, vagy édes, fehér balzsamecet 

A quinoát főzzük meg két és félszeres mennyiségű sós vízben kb. 18-20 perc alatt. A tököt 

kockázzuk, teflon/kerámia serpenyőben egészen kevés olívaolajon pirítsuk meg a kockákat. 

Ne keverjük, csak rázogassuk. Keverjük el a quinoával, adjuk hozzá az apróra kockázott lila 

hagymát és a vágott petrezselymet. 3 ek. olívaolajat keverjünk el 2 ek. fehérbor ecettel és 1 

ek. mézzel, keverjük el a salátával ezt az öntetet. Frissen őrölt borssal szórjuk. A sütőt 

melegítsük elő 250 fokon. A sertészüzet szeleteljük fel 2 ujjnyi vastagon, majd minden érmét 

tekerjünk körbe egy-egy baconszelettel. Tegyük sütőpapírral bélelt sütőlemezre (ízesítés 

nélkül!) és süssük 12-15 percet a forró sütőben. Tálalás előtt hagyjuk 5 percet pihenni, 

tálaláskor szórjuk meg bőven frissen durvára őrölt borssal és tengeri sóval. 

Jó étvágyat! 


