
Ünnepi recepttár
GastrOlaj



Köszöntelek kedves Olvasóm!

Lassan ismét eltelik egy év és közeledik az egyik 
legszebb ünnepünk, a Karácsony. A Kará- 
csony mindenkinek másról szól, mindenkinek 
mást jelent. Hiszen ahogy az ismert dal is mondja,  
mindannyian mások vagyunk. Mindannyian 
másképp éljük a hétköznapjainkat, mások a szoká-
saink  és másképp éljük meg családi életünk pil-
lanatait is.

Mégis azt gondolom, hogy a Karácsony összehozza 
a családokat, felerősíti a gondoskodás, az odafi-
gyelés érzését és középpontba helyezi az egymás 
iránt érzett szeretetünket. Ugye milyen jó dolog 
Karácsony este a szépen díszített asztal mellé leül-
ni és együtt a szeretteinkkel elfogyasztani az ün-
nepi vacsorát?

Én is nagyon szeretem ezeket az alkalmakat. 
Azért készítettem ezt a kiadványt, hogy segítsek 
Neked abban, hogy a különleges alkalomhoz  
különleges és egészséges fogásokat tálalhass  
szeretteidnek. Nagyon élveztem a próbálkozást és 
kísérletezgetést, de a legjobb érzés az öröm és az 
elismerés a családom arcán, mikor megkóstolták 
ezeket finomságokat. 

5 különleges fűszer olajat,  5 salátát, 5 főételt és 5 
desszertet és állítottam össze Neked, melyből nem 
maradtak ki a vegetáriánus fogások sem!

Forgasd, nézegesd és ami a legfontosabb készítsd 
el a most következő csodálatosan finom falatokat 
és fogyasszátok egészséggel egymást társaságában 
ezen a gyönyörű ünnepen!



Békés, boldog ünnepet 
kívánok Neked!

Martincsevicsné Jenei Gizella
GastrOlaj, az egészségőr



A fűszerolajakkal igazán különlegessé tudod tenni 
az ünnepi fogásokat (csendben jegyzem meg, hogy 
egyedi ajándéknak is kitűnő).

Alapolajnak használhatsz dióolajat vagy akár  
mogyoróolajat is. Válassz szép formájú, inkább  
szélesebb szájú palackokat, hogy könnyedén el tudd 
benne helyezni a fűszereket.

Először mindig a fűszerek és a hozzávalók kerül-
jenek a palackba, az olajat csak ezek után add 
hozzá. Ne aggódj, ha az elején például az erős  
paprika fent van az olaj tetején. Miután megszívják 
magukat, szépen elrendeződnek a hozzávalók. 

A fűszerolajakat elsősorban pácoláshoz, halak és 
húsok utóízesítéséhez, valamint salátákhoz aján-
lom. 

Érdemes a fűszerolajakat jó egy héttel a felhaszná-
lás előtt összeállítani, hogy legyen ideje az ízeknek 
összeérni.

Most jöjjön 5 fűszerolaj, mellyel szeretnék ötleteket 
adni Neked. Természetesen kedvedre és ízlésednek 
megfelelően variálhatod a hozzávalókat! 

FŰSZEROLAJAK



Mogyoróolajos fűszerolaj

Az alap olaj GastrOlaj hidegen sajtolt mogyoró-
olaj lesz. Én 2 decilitert használtam, ehhez mérem 
a többi hozzávalót. Természetesen lehet többel és 
kevesebbel is, attól függ, hogy mekkora üveget 
választasz.

Hozzávalók:
2 dl GastrOlaj hidegen sajtolt mogyoróolaj
2 db fahéjrúd
2 nagyobb szelet narancs (csíkokra szelve)
1 szelet citrom



Fahéjas fűszerolaj

Ez a rendkívül különleges fahéjas, csípős fűszerolaj 
nagyon finom a sült húsok utóízesítéséhez. 

Hozzávalók:
2 dl GastrOlaj hidegen sajtolt dióolaj
1 kisebb fahéjrúd
1 chili paprika
1 babérlevél
1 kis csokor kakukkfű
1 kisebb ág rozmaring
  
      
      



Fokhagymás-bazsalikomos fűszerolaj

Ehhez a fűszerolajhoz én GastrOlaj hidegen sajtolt 
mogyoróolajat használtam, de szerintem dióolajjal 
is nagyon finom lehet. Ezt is nyugodtan használ-
hatod sült húsok utóízesítéséhez, de nagyon finom 
salátákhoz vagy akár párolt zöldségekhez is.

Hozzávalók:
2 dl GastrOlaj hidegen sajtolt mogyoróolaj 
szárított majoránna ízlés szerint 
szárított bazsalikom ízlés szerint 
3 gerezd fokhagyma 
3 db babérlevél 
1 evőkanál bors (egész)



Fűszerolaj szegfűborssal

Ez egy nagyon érdekes fűszerolaj. Érdekes és 
különleges. Mivel elkészítési módja szerint össze 
kell turmixolni, így színében sem a megszokott 
fűszerolajakhoz hasonlít.

Hozzávalók:
2 dl GastrOlaj hidegen sajtolt dióolaj
1 csokor petrezselyem 
1 kisebb karalábélevél 
1 szál zellerlevél 
néhány szál metélőhagyma
2 szem szegfűbors
2 szem feketebors 

A zöld fűszereket aprítsd fel, majd tedd bele a 
turmixgépbe a többi hozzávalóval. Öntsd fel addig 
olajjal, míg el nem lepi a fűszereket teljesen. Tur-
mixold össze és már kész is. Ha zavar a sűrű massza, 
akkor egy nagyobb lyukú szűrűn átszűrheted, de 
akkor érdemes nagyobb mennyiségben elkészíteni.



Fűszerolaj gombával

Ez a fűszerolaj annak lesz igazán ízletes, aki  
rajong a gomba ízéért. Lehet egyszerűbben és 
bonyolultabban is készíteni, teljesen rád van bízva. 
Én most az alapot mondom.

Néhány szem szárított vargányát tettem 
az üvegbe és ezt öntöttem fel GastrOlaj  
hidegen sajtolt dióolajjal. Nem érdemes túlzásba 
vinni a gomba mennyiségét, mert a kevésnek is 
szépen átveszi az olaj az ízét.
 
Ha szeretnél tehetsz hozzá még borsot, babér-
levelet vagy köménymagot is, de önmagában
is csodálatos íze van.



Mákolajjal készített tejfölös uborka-saláta

Mákolaj és tejfölös uborkasaláta?

Látom magam előtt az arcodat, mert körülbelül 
én is így néztem, mikor először hallottam. De  
aztán megkóstoltam és nagyot csalódtam. Ismét 
bebizonyosodott, hogy nem szabad előítélettel  
lenni egy étellel szemben sem.

Hozzávalók:
2 db kígyó uborka
1 doboz tejföl vagy 
1 doboz natúr joghurt
2 evőkanál almaecet 
1 evőkanál kapor
1 gerezd fokhagyma
só
frissen őrölt bors
2 evőkanál GastrOlaj hidegen sajtolt mákolaj

Az uborkát szeld vékony szeletekre, sózd meg ízlés 
szerint és hagyd kicsit állni, majd gyenge mozdula-
tokkal csavard ki és tedd egy tálba. A fokhagymát 
reszeld le és a többi hozzávalóval összekeverve 
öntsd az uborkára.

SALÁTÁK



Vöröskáposztasaláta dióval

Sokan nem szeretik a káposztát nyersen, pedig 
úgy a legegészségesebb, mert nem éri hőhatás és 
ezért nem károsodnak a benne lévő vitaminok. Ha 
mindezt kiegészíted hidegen sajtolt olajjal, akkor 
igazán sokat teszel egészséged megőrzéséért. Ez a 
saláta lehet főétel is ha friss bagettel tálalod, de 
nagyszerű köretként, ízletes sült húsok mellé is. 

Hozzávalók
20 dkg vöröskáposzta
1 lilahagyma (lehet kisebb 
méretű is, de ezt rád bízom)
5 db bébi főtt cékla
Radicchio saláta (kb. 15 dkg)
5 dkg dióbél
15 dkg puha kecskesajt

A salátát és a káposztát szeleteld vékonyra és add 
hozzá a szintén vékonyra szelt hagymát. A cék-
lát vágd gerezdekre, majd keverd hozzá a kápo-
sztához.
Ha kész vagy, akkor először egy kicsit pirítsd meg 
a dióbelet egy serpenyőben – de ne használj hozzá 
olajat.
Ha ez is kész van, akkor jöhet az ÖNTET elkészí-
tése, melyhez használj 2 evőkanál GastrOlaj hide-
gen sajtolt dióolajat, 2 evőkanál juharszirupot és 
2 teáskanál borecetet.
Legvégül pedig nincs más dolgod, mint a zöldsé-
geket egy nagy tálba tenni, ízlésed szerint sózni, 
borsozni, ráönteni az öntetet, megszórni a dióval 
és a kecskesajttal.



Narancsos cikóriasaláta

Ez a saláta talán az egyik legegyszerűbb mégis a 
legdíszesebb saláta, amit valaha próbáltam. Aján-
lom neked is az ünnepi vacsorához köretként vagy 
előételként.

Hozzávalók:
1 narancs
1 vérnarancs
2 fej cikória 
1 maréknyi petrezselyem-
zöld
1 evőkanál oregano 
1 kis fej lilahagyma
5 dkg fekete olívabogyó
10 dkg feta sajt
10 dkg dióbél

Az elkészítés rendkívül egyszerű. A salátának vágd 
ki a keményebb részeit, kezeddel tépkedd kisebb 
darabokra és helyezd el egy nagy tálon. Ezután 
tedd rá a vékony szeletekre vágott narancsokat, a 
vékony szeletekre vágott lilahagymát, az olívabo-
gyót, a dióbelet és a fetasajtot. Ezután jöhet az 
oregano és végül az ÖNTET, amit 3 evőkanál 
Gastrolaj hidegen sajtolt dióolajból és 1 evőkanál 
vörösborecetből készíts el (ezt lehet édesíteni, ha 
úgy jobban szereted).

És már tálalható is.



Sonkás-tökmagolajos saláta

A sonka és tökmagolaj együtt remek választás. 
Nekem nagyon ízlett, ezért került bele ebbe a 
válogatásba, hogy veled is megismertessem.

Hozzávalók: 
1 kis fej saláta
2 paradicsom
1 gerezd fokhagyma
300 g főtt házi sonka 
(nem gépsonka!)
10 dkg bab 
(enyhén sós vízben meg-
főzve add a salátához)
10 dk csemegekukorica
2 zöldpaprika
5 evőkanál Gastrolaj hidegen sajtolt tökmagolaj
4 evőkanál almaecet
só
bors

A salátát tedd egy nagy tálba, majd add hozzá 
a szeletekre vágott főtt sonkát, az apróra vágott 
hagymát, a babot (melyet előtte megfőztél, 
kihűtöttél), a kockára vágott paprikát és a paradi- 
csomot.

Az ÖNTETHEZ keverd össze a sót, borsot, alma- 
ecetet, reszelt fokhagymát és a tökmagolajat, majd  
locsold meg vele a salátát.



Cézársaláta – egy kicsit másképp

Ez a saláta a jól ismert cézársaláta kiegészített, 
vagy ha úgy tetszik gazdagított változata.  
Mindenképpen kóstold meg.

Hozzávalók a salátához:
1 db avokádó 
1 fej saláta 
1 konzerv kukorica 
1 fej lilahagyma 
2 szelet kenyér 
2 egész csirkemell, csíkokra vágva (melyet az 
elkészítés előtt egy kevés olaj, só, bazsalikom, oreg-
ano és kakukkfű keverékével pácolj be – körülbelül 
1 órára)

Hozzávalók az öntethez:
1 nagy pohár natúr joghurt 
1/2 dl GastrOlaj hidegen sajtolt dióolaj 
1 teáskanál só 
1 evőkanál mustár 
1/2 evőkanál majonéz 
1 citrom leve 
2-3 gerezd fokhagyma 
1 kanál méz vagy cukor 
1/2 evőkanál balzsamecet 
1 teáskanál GastrOlaj hidegen sajtolt tökmagolaj 
ízlés szerint hagyma



Először is süsd meg a csirkemellet, majd óvato-
san pirítsd meg a kockákra szeletelt kenyeret (ha 
igazán különleges ízt szeretnél, akkor a kenyeret 
forgasd meg ugyanolyan fűszerben, mint amiben a 
csirkehúst pácoltad, de olajat ne tegyél rá, csupán 
egy keveset a serpenyőbe).

A salátát úgy tálald, hogy alulra teszed a kéz-
zel aprított salátaleveleket, erre jöhet a kukorica, 
a csirke, a kockákra vágott avokadó, a szeletekre 
vágott hagyma és a kenyérkocka.

Az öntetet úgy készíts el, hogy először a mus-
tárt teszed a tálba és utána adod hozzá a többi 
hozzávalót óvatosan, folyamatosan kevergetve. Ezt 
tálalhatod kis tálkába a saláta mellé vagy meg is 
locsolhatod vele a salátát közvetlenül a fogyasztás 
előtt (azért fontos, hogy ne öntsd rá korán, hogy 
ne essen össze).



Mogyoróolajos halfilé hagymaágyon

Főételek közé mindenképpen szerettem volna halas 
receptet ajánlani Neked. Gyerekkorom óta min-
den karácsonyi menüben előkelő helyen szerepel 
a hal, ezért hoztam két féle változatot is Neked. 
Természetesen belecsempészve a hidegen sajtolt 
olajokat.

Hozzávalók:
tengeri halfilé (társaságtól nagyságától függően)
GastrOlaj hidegen sajtolt mogyoróolaj a sütéshez
1 nagy fej vöröshagyma
halas fűszerkeverék
1 dl tejföl
mustár
bors

A halfiléket dörzsöld be a fűszerkeverékkel. 

Választhatsz kész fűszerkeveréket is, de ha  
szeretsz kísérletezgetni, akkor a halakhoz aján-
lom a következő fűszereket: petrezselyem, zeller, 
paradicsom, zöld- vagy pirospaprika, hagyma,  
szerecsendió, babérlevél, citrom, kapribogyó, mus-
tár, gomba, fekete- és fehérbors, borsikafű.

FŐÉTELEK



A tepsi alját vékonyan kend be a mogyoróolajjal, 
majd szórd rá a vékonyra vágott hagymát (fontos, 
hogy beborítsa a tepsit, ha nagyobb a tepsi, akkor 
szükséged lehet 2 fej vöröshagymára is). 

Erre a hagymaágyra tedd rá a szeletekre vágott 
halfilét.

Ezután kend meg vékonyan a filék tetejét mus-
táros, borsos tejföllel, majd fedd le az egészet 
fóliával. Ha a hal már megsült, akkor vedd le a 
fóliát és pirítsd meg egy kicsit. 



Fogasfilé bundában, mogyoróolajos 
zöldségkörettel

A fogasfiléket (én körülbelül 40 dkg-ot vettem) 
vágd 2-3 cm vastag darabokra, sózd és borsozd 
ízlés szerint. Kicsit hagyd állni, közben pedig ha-
bosítsd fel a 2 tojásfehérjét és keverd össze körül-
belül 10 dkg liszttel. A halszeleteket ebbe a lisztes 
masszába forgasd bele, majd forró olajban süsd 
ki.

Ezután jöhetnek a zöldségek. Itt is érvényes, hogy 
csak a képzeleted szabhat határokat. Amit én 
használtam az csupán egy ötlet, ettől természe-
tesen eltérhetsz ízlésednek megfelelően. Én wok-
ban készítettem el az alábbi köretet:

2-3 evőkanál GastrOlaj hidegen sajtolt 
mogyoróolaj
1 fej vöröshagyma
1 fej lila hagyma
1 gerezd fokhagyma
1 db nagyobb padlizsán
2 db kisebb cukkini
5 db paradicsom
2 db kápia pirospaprika
2 csipet provence-i fűszerkeverék
2 csipet őrölt bors
2 mokkáskanál só



Nagyobb kockára, vastag csíkokra vágd a zöld- 
ségféléket, hagymát, utána sózd be a padlizsánt 
és a cukkinit. 20 perc múlva a padlizsánt kicsit  
nyomkodd meg, hogy ha keserű lenne a leve,  
akkor az ne kerüljön bele.

Forrósítsd fel a mogyoróolajat a wokban, majd 
tedd bele a hagymákat, majd körülbelül 1 perc 
után tedd bele a cukkinit, padlizsánt, paprikát és 
a paradicsom húsát (ezek között is várhatsz 1-2 
percet).

A lényeg, hogy folyamatos kevergetés mellett, 
nagy lángon és rövid ideig készítsd. Ha úgy 
érzed, hogy a végén még tennél hozzá fűszert, 
akkor sóval és egy kevés provence-i fűszerkeve-
rékkel hintsd meg.



Libasült káposztasalátával

Bár a libasült elsősorban Márton napi specialitás, 
ez az egyszerűen elkészíthető recept szerintem 
méltó dísze lehet az ünnepi asztalnak. 

Hozzávalók:
2 libacomb
3 gerezd fokhagyma
1 fej vöröshagyma
fél fej vöröskáposzta
1 teáskanál vörösborecet
3 evőkanál GastrOlaj hidegen sajtolt dióolaj
1 alma
3 teáskanál cukor
só, bors, szegfűszeg ízlés szerint

A libacombokat dörzsöld be sóval és borssal. 

Egy párolóedénybe tegyél egy kevés étolajat és 
tedd bele a combokat és a megtisztított fokhagy-
magerezdeket. Fedd le és párold, amíg megpuhul 
(ha szükséges egy kis vizet önthetsz hozzá). 



A káposzta elkészítése – mellyel majd a libacombot 
tálalod – szintén nagyon egyszerű folyamat. Egy 
kevés napraforgóolajon párold üvegesre a kockára 
vágott vöröshagymát, majd szórd rá a csíkokra 
vágott vöröskáposztát. 

Hintsd meg sóval (ízlés szerint). 

Fedő alatt körülbelül 10 percig párold, majd 
ha kezd puhulni, akkor szegfűszeggel, borssal, 
vörösborecettel  és dióolajjal ízesítsd. Párold 
tovább, amíg puha lesz, végül add hozzá a 
hámozott, reszelt almát és a cukrot. 



Sütőtökös gnocchi zöldborsóval 
(vegetáriánus fogás)

A sütőtökös gnocchi szerintem mindenkinek ízleni 
fog, aki a vegetáriánus étrendet követi. 

Hozzávalók:
60 dkg sütőtök
GastrOlaj hidegen 
sajtolt mogyoróolaj
18 dkg liszt
késhegynyi őrölt 
szerecsendió
só
liszt a gyúráshoz 
és formázáshoz

Először hámozd meg és vágd kockákra a sütőtököt, 
majd tedd egy sütőpapírral bélelt tepsire.  
Locsold meg egy kevés Gastrolaj hidegen sajtolt 
mogyoróolajjal és körülbelül 200 fokos sütőben 
süsd puhára. 

Ezután mixerrel pürésítsd és ízlés szerint adj hozzá 
sót, szerecsendiót, majd keverd össze a liszttel és 
gyúrj belőle tésztát (ne legyen túl kemény, arra 
figyelj).



Ezt a tésztamennyiséget vedd kétfelé és körülbelül 
2 cm átmérőjű hengert formázz belőlük. Ebből a 
hengerből vágj körülbelül 2 cm-es darabokat és 
lisztezett kézzel formázd meg őket. 

A gnocchit enyhén sós vízben főzd ki, körülbelül 
2-3 perc, amíg feljön a felszínre. Egy szűrőlapáttal 
szedd ki őket és tedd egy tálba.

Ha kész a gnocchi, akkor körülbelül 15 dkg 
zöldborsót dobj a vízébe és főzd meg benne 
(ne túl puhára!).

Közben egy serpenyőben hevíts fel 6-7 
evőkanál vajat, majd tegyél bele 6-7 zsá-
lyalevelet, pirítsd meg és vedd ki (tedd  
félre egy tálba). Az így ízesített vajhoz add 
hozzá a karikákra vágott póréhagymát 
(egy fél elegendő) és dinszteld 2-3 percig.  
Ezután tegyél bele 1 gerezd, apróra vágott 
fokhagymát, egy fél citrom levét és egy kevés 
sót.

Ezzel az ízesített vajjal keverd össze a kész  
gnocchit. Tálaláskor tegyél a tányér köze-
pére egy adag gnocchit, tegyél rá 1-2 kanál 
zöldborsót, kicsit borsozd meg és végül hintsd 
meg reszelt parmezánsajttal. 



Egyszerű húsgolyók rozmaringos, dióolajos 
krumplipürével

Nem kell félni ettől a recepttől, mert sok-
kal egyszerűbb, mint amilyennek elsőre hangzik. 
Nálunk a gyerekeknél is nagy sikere volt.
Először készítsd el a húsgolyókat. 

Hozzávalók a húsgolyókhoz:
30 dkg darált sertéshús 
1 sárgarépa 
1 fej lilahagyma 
3 gerezd fokhagyma 
rozmaring (friss vagy szárított)
só 
bors 

Annyit kell tenned, hogy a darált húshoz hozzá- 
adod a lereszelt hagymákat és a sárgarépát, majd 
sózod, borsozod ízlés szerint és meghinted roz-
maringgal.  

Ha kész, akkor formázz belőle golyókat és süsd 
meg sütőpapíron. Ha elfogadsz egy tippet, akkor 
próbáld ki, hogy muffin sütőben sütöd (a szilikon 
jobb, mert nincs benne zsiradék).



Hozzávalók a krumplipüréhez: 
4 nagyobb krumpli 
2 gerezd fokhagyma 
rozmaring (friss vagy szárított)
GastrOlaj hidegen sajtolt dióolaj

Az összekockázott krumplit sós vízben főzd meg. 
Míg ez elkészül a dióolajon egy kicsit melegítsd 
össze a reszelt fokhagymát és a rozmaringot.

Ha kész a krumpli, akkor ezt a dióolajos-
rozmaringos-fokhagymást szószt add hozzá 
és úgy törd össze. 



Diós bejgli dióolajjal

Aki próbálkozott már valaha a bejgli elkészíté-
sével jól tudja, hogy ez nem egyszerű dolog. Sok  
helyen hiba csúszhat a folyamatba. Most mégis 
megpróbálkozom egy recept ajánlásával, mert  
abban ugye egyetértünk, hogy karácsony nem 
múlhat el bejgli nélkül.

Kezdjük a tésztával, mely mindkét bejglinél  
ugyanaz lesz.
Hozzávalók a tésztához:
600 g finomliszt 
150 g vaj 
250 g margarin 
1 csipet só 
1,5 dl tej 
1 kávéskanál + 50 g 
porcukor 
15 g élesztő 
2 tojás + 2 a kenéshez

Dolgozd össze a lisztet a vajjal, a margarinnal és a 
sóval. Közben az élesztő felfuttatásához langyosítsd 
meg a tejet, adj hozzá 1 kávéskanál porcukrot és 
az élesztőt (ha frisset használsz, akkor morzsold 
össze).

A lisztbe keverj bele 2 tojást és az 50 g por- 
cukrot, majd végül a felfuttatott élesztőt. Dolgozd 
jól össze, majd tedd ki egy lisztezett gyúródesz-
kára. 

DESSZERTEK



Ha sikerült jól összegyúrni, átgyúrni, akkor oszd el 
4 egyenlő részre és tedd hűtőbe míg elkészíted a 
tölteléket (2 lesz diós és 2 mákos). 

Egy jó tanács, hogy próbáld meg úgy elkészíteni, 
hogy a tészta és töltelék azonos súlyú legyen.

Dióolajos töltelék:
50 g mazsola 
3 evőkanál rum 
200 g darált dió 
3 evőkanál GastrOlaj hidegen sajtolt dióolaj
150 g porcukor 
1 zacskó bourbon 
vaníliás cukor 
1 citrom vagy narancs reszelt héja 
(előtte alaposan mosd meg!)
1/2 kávéskanál őrölt fahéj 
1 dl tej 
2-3 evőkanál zsemlemorzsa

A mazsolát öntsd le forró vízzel, csepegtesd 
le és locsold meg a rummal (jó ha ezután 1 
éjszakára be tudod így tenni a hűtőszekrénybe 
pihenni).

Keverd össze a diót, a dióolajat, a porcukrot, a 
vaníliás cukrot, a reszelt citrom vagy narancs- 
héjat, illetve a fahéjat, majd add hozzá a 
felforrósított tejet, az előzőleg elkészített 
mazsola felét és a zsemlemorzsát.



Hagyd kihűlni a tölteléket – ha folyósnak, lágynak 
találod a pihentetés után, akkor adhatsz hozzá 
még zsemlemorzsát, de csak apránként.

Ebből a tésztamennyiségből – ahogy korábban 
is írtam – 4 cipót kell készítened (2-2 diós és 
mákos). A cipókat nyújtsd ki kb. A/4-es méretű 
lap nagyságúra, majd kend meg tojásfehérjével 
(azt a tojást válaszd ketté, amit a kenéshez tettél 
félre). Ezután következik a töltelék, amit próbálj 
meg egyenletesen eloszlatni, majd tekerd fel és 
tedd egy sütőpapírral bélelt tepsibe (ugyanígy 
töltsd meg a többi cipót is).

Ha kész vagy, akkor a tetejét és oldalát kend meg 
a tojás sárgájával és tedd hűvös helyre, míg meg-
szárad (kb. fél óra), ezután tedd a konyhaasztalra, 
kend át újra tojássárgájával és ott pihentesd (újabb 
fél órát, de már nem a hűvös helyen).

Közben melegítsd elő a sütőt 190 fokra (légke-
veréses esetében kicsit kevesebb is elég, kb. 160 
fok). Mielőtt betennéd a tésztát 4-5 centimé-
terenként szúrd át nyárssal vagy valamilyen tűvel 
(vastagabb legyen, mint a hústű) és körülbelül fél 
óra alatt süsd készre. 

Sütőből kivéve hagyd teljesen meghűlni, majd 
alufóliával letakarva tedd hűvös helyre. Ha kibírod, 
akkor csak másnap szeleteld fel.



Mákos bejgli mákolajjal

Bár külön pontnak vettem a mákos bejglit azért 
szorosan kapcsolódik az előző recepthez, ugyanis 
ott 4 cipót formáztál a tésztából és ebből 2 bi-
zony a mákolajos töltelékre várakozik. Szóval nem 
kell újabb tésztát készítened, ezért itt most csupán 
a töltelék hozzávalóit írom le (természetesen ha 
mind a 4 rudat mákosnak szeretnéd akkor ennek 
megfelelően készítsd el).

Mákolajos töltelék:
50 g mazsola 
3 evőkanál rum 
200 g darált mák
3 evőkanál GastrOlaj hidegen sajtolt mákolaj 
150 g porcukor 
1 tasak (10 g) bourbon vaníliás cukor 
1 citrom reszelt héja 
1/4 kávéskanál őrölt szegfűszeg 
1 dl víz 
3-4 evőkanál citromlé 
2 evőkanál baracklekvár

A mákos töltelékhez keverd össze a mákot, a por-
cukrot, a vaníliás cukrot, a reszelt citromhéjat és 
a szegfűszeget, add hozzá a felforrósított vizet, 
a citromlét, a baracklekvárt és végül a maradék 
mazsolát. Hagyd kihűlni (ha töltés előtt lágynak 
találnád, akkor adhatsz hozzá egy kevés zsemle-
morzsát).

A további lépéseket az előző receptnek megfelelően 
hajtsd végre!



Tökmagolajos kuglóf

A hidegen sajtolt tökmagolajat nagyon szeretem. 
Különleges íze és színe képes még a legegyszerűbb 
salátát is feldobni. Sokáig azt gondoltam, hogy csak 
salátákhoz használhatom, de amikor találkoztam 
ezzel a kuglóffal, akkor minden kétségem elszállt. 
Tökmagolajjal finomságot is lehet készíteni!

Hozzávalók
4 tojás
100 ml víz
150 ml porcukor
1 csomag vaníliás cukor
100 ml GastrOlaj hidegen sajtolt tökmagolaj
1 marék tökmag
10 dkg finomított kristálycukor
25 dkg liszt
8 g sütőpor

A kuglóf formát zsiradékkal alaposan kend ki (min-
denhová kerüljön belőle), majd szórd meg liszttel, 
kicsit rázogasd meg, majd a felesleget öntsd ki. Így 
a megsült tészta nem fog a formába ragadni és 
kap egy jó kis ropogós kérget. 

Ezután a tökmagokat szépen elosztva szórd a 
formába.



A tojásokat válaszd szét, a sárgát a vízzel, porcu-
korral, vaníliás cukorral és tökmagolajjal keverd 
habossá. A tojásfehérjéből a kristálycukorral pedig 
verj egy nem túl kemény habot.

160 fokra melegítsd elő a sütőt és kb. 1óra alatt 
süsd készre. Tűpróbát ne felejtsd el (tudod, ha be-
leszúrsz pl. egy hústűt és miután kihúztad ragad a 
felülete, akkor a kuglóf belseje még nem sült át).  
A kész kuglófot még melegen megcukrozhatod – 
persze csak ha szeretnéd!



Diós mignon dióolajjal

Ezt a kis egyszerű, de mégis mutatós desszertet 
Neked ajánlom, ha nem szeretnél sok időt az édes-
ség elkészítésére fordítani, de mégis valami olyat 
tennél az asztalra a vacsora után, ami látványos 
és méltó az ünnephez.

Hozzávalók:
9 tojásfehérje
15 dkg porcukor
9 dkg pirított dió ledarálva
7 dkg liszt
8 dkg málnalekvár (lehet barack is, ízlésedre bí-
zom)
1 evőkanál GastrOlaj hidegen sajtolt dióolaj

Hozzávalók a díszítéshez:
egész diószemek a díszítéshez
25 dkg kockacukor
8 cl feketekávé
2 dkg vaj

A tojásfehérjét habosítsd fel, majd add hozzá a 
porcukrot és készíts belőle kemény habot.  

Ha kész, akkor óvatosan forgasd hozzá a pirí-
tott és finomra darált diót, illetve a lisztet. Kezd 
el összedolgozni a tésztát és közben add hozzá a 
dióolajat is.



Ha kész vagy, akkor nyújtsd ki a tésztát és 160 
fokos sütőben süsd aranysárgára. Ebből a tész-
tából fogod majd kiszaggatni a formákat és ezeket 
tapasztod össze a lekvárral.

A díszítéshez a kockacukrot tedd fel 1 dl vízben 
főni, majd add hozzá a kávét is. Addig főzd, míg 
jól besűrűsödik és csak ekkor add hozzá a vajat.
Várj vele addig, míg langyos lesz és csak akkor 
öntsd rá a süteményekre. A tetejét díszítheted 
dióval.



Vaníliafagyi hidegen sajtolt tökmagolajjal

Sokat gondolkodtam azon, hogy betegyem-e 
ezt a receptet ebbe a gyűjteménybe. Először túl 
egyszerűnek találtam, de úgy döntöttem, hogy a 
különleges ízvilága miatt mégis érdemes megkós-
tolni. Főleg akkor, ha szeretnél néhány döbbent 
arcot látni a vacsora végén, amikor tálalod ezt a 
desszertet.

Természetesen nem csak vaníliafagylalttal próbál-
hatod ki, kísérletezz bátran! 

Hozzávalók:
vanília fagylalt
GastrOlaj hidegen sajtolt tökmagolaj
tökmag



Mogyoróolaj

Mákolaj

Tökmagolaj

Dióolaj

Barackmagolaj

www.gastrolaj.hu

Saját sajtoló üzemünkben készült hidegen sajtolt 
olajainkat az alábbi elérhetőségen találod!

Jó egészséget kívánok!


