
 
 

Emese süteménypor 
 
Meggyes pite:      Almás pite: 
1 csg Emese süteménypor, 5 dkg margarin, 3 tojás sárgája, 3 evőkanál tejföl, 1 kávés kanál 
szódabikarbóna 
 
Az alapanyagokból tésztát gyúrunk, kettéosztjuk. Ki nyújtjuk közepes tepsi méretére, 
a kizsírozott tepsibe fektetjük az egyik tésztát, meg szórjuk bőven, lecsurgatott 
meggyel. A tészta másik felével betakarjuk, meg szurkáljuk villával, és bekenjük 
 tojásfehérjével. 200 C fokon sütjük kb. 25 percig. 
A meggyespite tésztáját tölthetjük, dióval, mákkal, túróval izlés szerint. 
Almatöltelék:    
 Kb 1kg reszelt alma, 20dkg cukor, teáskanál fahéj. Összekeverjük, a tésztát megtöltjük, és 
villával megszurkáljuk, sütjük. 200 C fokon kb: 15 percet. 
 
Piskóta: 
 
8 db tojás, 7 evőkanál kristálycukor, 8 evőkanál Emese süteménypor, 1 csg sütőpor 
 
A 8 db tojás fehérjéből a 7 evőkanál kristálycukorral, nagyon kemény habot verünk. Külön 
felverjük a tojások sárgáját, és óvatosan belekeverjük a habba. 
A süteményporban elkeverjük az 1 csg sütőport, és azt is a habba keverjük, vigyázva, hogy a 
hab ne törjön össze. 
Ezután tortasütő formába, vagy tepsibe öntjük, aminek az aljára papírt szabtunk. 
/Attól függ milyen süteményt, akarunk készíteni./  
Előmelegített sütőben sütjük, először 200 C fokon, majd 10 perc után csökkentjük 
a hőfokot 150 C fokra és még kb 20 percig sütjük. 
Ha kisült késsel körbevágjuk a forma mentén, majd fa táblára borítjuk, és a papírt óvatosan 
lehúzzuk róla. Visszafordítjuk, és ha kihűlt tetszés szerint  krémmel töltjük. 
 
 
 
 
 
Kuglóf  
40 dkg kristálycukor, 1 csg Ráma kocka margarin, 7 tojás, 1 citrom leve és héja, 3 dl tej, 56 
dkg süteménypor, 1 sütőpor, 
40dkg kristálycukrot összekeverek 1 ráma margarinnal, egyenként belekeverem a 7 tojás 
sárgáját, 1 citrom levét és héját, a 3dl tejet és az 56dkg süteményport. 7 tojás fehérjét jó 
kemény habbá verjük, és hozzákeverjük. 
A tésztát kettéosztjuk, az egyik felébe 2 evőkanál kakaóport keverünk. 
A kuglófformát kikenjük zsírral vagy margarinnal, és lisztezzük./ süteményporral/ 
Majd kanalanként a két fajta tésztát váltva feltöltjük a formát. 
Kisütjük és bevonjuk csokimázzal. 
 
 



 
 

Linzer karika: 
  
1 csg Emese süteménypor, 20 dkg Rama margarin, 1 tojás, 1 csg sütőpor 
A gyúródeszka megszórásához + süteménypor szükséges 
 
Az alapanyagokból tésztát gyúrunk, kisodorjuk és a kétféle linzerszaggatóval kiszúrjuk. 
Tepsibe rakjuk és világosra sütjük, 200 C fokon Kb. 15 percig. A kisült nem lyukas linzereket 
megkenjük lekvárral és a lyukasat a rá helyezzük. 
A lyukas közepű tésztát sütés előtt megkenhetjük tojásfehérjével és darált dióba mártjuk, vagy 
az összeragasztás után meghintjük porcukorral. 
 
Piskóta tekercs: 
 
6 db tojás, 5 evőkanál kristálycukor, 6 evőkanál Emese süteménypor, 1/2 csg sütőpor 
 
A 6 db tojás fehérjéből az 5 evőkanál kristálycukorral, nagyon kemény habot verünk. Külön 
felverjük a tojások sárgáját, és óvatosan belekeverjük a habba. 
A süteményporban elkeverjük az 1/2 csg sütőport, és azt is a habba keverjük, vigyázva, hogy a 
hab ne törjön össze. 
Ezután tepsibe öntjük, aminek az aljára papírt szabtunk. 
Előmelegített sütőben sütjük, először 200 C fokon, majd 10 perc után csökkentjük 
a hőfokot 150 C fokra és még KB 20 percig sütjük. 
Ha kisült késsel körbevágjuk a forma mentén, és a papírt óvatosan lehúzzuk róla. 
Konyharuhára borítjuk, és még melegen feltekerjük. 
Ha kihűlt baracklekvárral, vagy ízlés szerinti krémmel töltjük, porcukorral meghintjük, vagy a 
krémmel megkenjük. 
 
Főzött krém: 
10 dkg kukoricakeményítőt 1,5 dl tejben vagy vízben felfőzünk, 25 dkg margarint 20 dkg 
porcukorral 2 csg vaniliáscukorral kikeverünk. Ha a keményítő kihűlt a kettőt összekeverjük, s 
a piskótát megkenjük. 
 
Méteres kalács: 
 
6 tojás sárgáját 30 dkg porcukorral habosra keverjük, közben kanalanként hozzáadunk 1 dl 
étolajat és 1 dl langyos vizet. Végül a keményre vert tojásfehérjét, 30 dkg Emese süteményport 
és 1 csg sütőport keverünk bele. 
A masszát elfelezzük, és az egyik félhez keverünk 2 kanál kakaót, 1 evőkanál étolajat, 1 
evőkanál langyos vizet. Őzgerincformákba öntjük a kétféle masszát és 150 fokon lassan 
sütjük, KB 40 percig. 
Töltelék: 1 csg puncs pudingot 4 dl tejjel vagy vízzel megfőzzük. 
20 dkg porcukrot, 25 dkg margarinnal habosra keverjük, és ha a puding teljesen kihűlt, a 
kettőt összekeverjük. 
 
A kisült tésztákat felszeleteljük és egy szelet barna tészta, töltelék, sárga tészta így összerakjuk 
a sütit, kakaós masszával leöntjük és ferdén szeleteljük. 



 
 
 
 
Kakaómassza: 
7 kanál kakaó, 7 kanál porcukor, 4 kanál tej, ezt felforraljuk, a tűzről levéve 1 dl étolajat 
hozzákeverünk, és a tésztára öntjük. 
 
 
 
Kakaós tekercs Emese süteményporból 
 
Hozzávalók: 
 
0,5 kg Emese süteménypor 
20 dkg margarin 
10 dkg porcukor 
2 tojás 
½ csg sütőpor 
1 evőkanál kakaópor 
citrom 
Az összetevőkből tésztát gyúrunk, kétfelé osztjuk és a tészta egyik felébe gyúrunk 1 evőkanál 
kakaóport. Lisztezett /Süti poros/ konyharuhán vékonyra kisodorjuk, a konyharuha 
segítségével félretesszük, majd a kakaós tésztát szintén kisodorjuk konyharuhán és a kettőt 
egymásra helyezzük. Jó szorosan feltekerjük és konyharuhába csomagolva a hűtőszekrénybe 
tesszük 2 óra hosszára.  
A tepsibe sütőpapírt teszünk, a feltekert rúdból fél centis karikákat vágunk és sütjük. 
200 C fokon KB 15 percig szép világosra sütjük. 
 
Diós kifli: 
 
50 dkg Emese süteménypor, 20 dkg darált dió, 20 dkg margarin, csipet só,  
Összegyúrni az összetevőket és kis kifli alakot formázni belőle. 
180 C fokon halványra sütni, majd vanilíás porcukorba forgatni még melegen. 
 
Püspökkenyér: 
 
Hozzávalók: 
4 egész tojás, 15 dkg cukor, 15dkg Emese süteménypor,késhegynyi szódabikarbóna, 10 dkg 
mazsola, 10 dkg durvára vágott dió,  
 
A tojások sárgáit a cukorral kiekeverjük, hozzáadjuk a mazsolát és diót, belekevejük a 
süteményport és a keményre felvert tojásfehérjét. Zsírozott süteményporozott őzgerinc 
formába töltjük és sütjük. 
175 C fokos ha van légkeveréses sütőben sütjük kb 40 percig. Tű próbával ellenőrizzük. 
 
Ha kihült porcukrozzuk, vagy bekenjük csokimázzal 
 



 
Fatörzs torta 
 
Hozzávalók:  
 
Tésztához:   6 tojás, 6 evőkanál Emese süteménypor, 5 evőkanál kristálycukor, 2 ek. 
kakaópor, 1 sütőpor. 
 
Krémhez: 4 tojás sárgája, 10 dkg porcukor, 3 ek. kakaópor, 25 dkg vaj vagy margarin. 
 
 
Megsütjük a piskótát, és még melegen egy konyharuha segítségével feltekerjük, hagyjuk 
kihülni. 
 
 A tojássárgákat összekeverjük a porcukorral és gőz fölött addig melegítjük, amíg a 
tojásságák kifehérednek. Kihűtjük. 
A margarint kikeverjük, hozzáadjuk a kihült masszát és beleszitáljuk a kakaóport, simára 
keverjük. 
 
Megkenjük a piskótát belül-kívül és díszítjük. 
 
 
 
Stíriai metélt 
  
50 dkg tehéntúró 
20 dkg ’ Emese’ süteménypor  + Süteménypor a lisztezéshez 
4 tojás 
4 dkg vaj 
3 dl tejföl 
citromhéj, mazsola 
10 dkg cukor 
1 cs. vaníliás cukor 
 só 
1 kiskanál olaj vagy zsír 
1 ek zsemlemorzsa 
 
Az áttört túróval, egy tojással, a liszttel, kevés sóval, egy kanál tejföllel gyúrt 
tésztát készítünk. Ujjnyi vastagságúra nyújtjuk, ujjnyi metéltekre vágjuk. Forró sós 
vízben kifőzzük, lecsurgatjuk. 
A vajat a 3 tojássárgájával, cukorral, tejföllel, vaníliás cukorral, reszelt citromhéjjal 
jól elkavarjuk, hozzáadjuk a mazsolát és a felvert tojáshabot. A kifőzött tésztát 
ezzel a keverékkel óvatosan összevegyítjük és kikent, morzsával hintett tepsiben ( 
vagy sütőpapíron ) előmelegített sütőben pirosra sütjük. 
 
 



 
 
 
 
Diós kifli: 
 
 
 
50 dkg Emese süteménypor, 20 dkg darált dió, 20 dkg margarin, csipet só,  
 
Összegyúrni az összetevőket és kis kifli alakot formázni belőle. 
 
180 C fokon halványra sütni, majd vanilíás porcukorba forgatni még melegen. 
 
 
 
 
 
Túró Rudi 
 
30 dkg „Emese” süteménypor, 8 dkg vaj, 2 db tojás,  ½ csg szalagáré 
 
Ezeket összedolgozzuk és  két lapot sütünk belőle. 
 
Sütőpapíron nyújtsuk ki és tepsi hátán süssük. Vigyázzunk mert elég törékeny! 
 
Töltelék:  
½ kg túró, 25 dkg porcukor, 25 dkg vaj vagy margarin, 2 csomag vaníliás cukor, 
1 citrom reszel hélya, vagy leve. 
A lapokat megtöltjük, csokimázat teszünk a tetejére. 
 
 
Mákos Linzer:    
 
30 dkg „ Emese” süteményport 15 dkg margarinnal, 2 tojás sárgájával, fél csomag sütőporral 
összekeverjük, kétfelé osztjuk. 
  
Töltelék: 
17 dkg porcukrot, 20dkg darált mákkal, fél csomag sütőporral, 10 dkg süteményporral, 5 dkg 
olvasztott margarinnal, 2 dl tejjel, 1 citrom levével összekeverjük. 
A két tojás fehérjét kemény habbá verjük, és a masszába beleforgatjuk 
 
Megtöltjük a két lapot, sütjük, majd csokimázat teszünk a tetejére. 
 
 


