
budapest
(kenyér-gyártó, 2011.05.02 16:26) 

Kedves mindenki,aki kenyeret szeretne otthon sütni!

nekem van gépem is,de tepsiben is lehet nagyon finom kenyeret sütni!
Még dagasztani sem kell!
Hozzávalók:
75 dkg liszt (legalább 30% BL-55-ös liszt legyen benne)
1 evőkanál porélesztő
1 evőkanál édesítő (cukor, fruktóz vagy méz)
2,5 teáskanál só
6 dl folyadék (pl. 5 dl víz, 1 dl tej, de csak vízzel is nagyon jó!) 
Elkészítés: A száraz összetevőket egy nagy keverőtálban összekutyulom, majd hozzáadom a 
nedves összetevőket, és 1 perc alatt gyors keverőmozdulatokkal masszát csinálok belőle. Ezt 
konyharuhával letakarva 1,5 órára állni hagyom állandó hőmérsékletű, langyos helyen (pl. sütő 
belseje). A 90 perc alatt kétszeresére nő, laza szerkezetű, szakadós, buborékos tésztává növi ki 
magát. Fakanállal a tészta szélén körbe-körbe járva behajtogatom a masszát, nem sokat 
tapicskolom, hogy ne tömörödjön össze. Letakarva újra félreteszem, de csak arra a 15 percre, 
amíg bemelegítem a sütőt.

A sütőbe - begyújtás előtt - beteszek alulra egy fél tepsi vizet, a rácsra pedig a sütőedényt, ami 
bármi lehet, ami bírja a hosszan tartó, nagy hőt és van fedele (legjobb az öntöttvas sütőlábos, de 
pl. egy jénai is megteszi). Atomtiszta kell, hogy legyen. :) Mikor bemelegedett a sütő (250 fok, 
gázsütő 8-as fokozat), kiveszem a forró sütőedényt (fontos, hogy nagyon forró legyen), és a 
keverőtálból beleöntöm a tésztát. 20-30 percig fedővel sütöm teljes hőfokon, majd 20 percig fedő 
nélkül teljes hőfokon, elkészülés előtt pár perccel takarékra veszem. A végeredmény egy 
aranybarna, repedezett tetejű, illatos, tűpróbát kiálló bucikenyér lesz.

Én már nagyon sokszor csináltam,egy baj van vele,hogy mi öten vagyunk és egyszerre 
megesszük ezt az adagot..... 

Válasz 

Re: budapest
(anikogyorgyi, 2011.05.02 21:29) 

Köszönjük, hogy megosztottad velünk !
Ezt is kipróbáljuk :)) 

Válasz 

Re: budapest
(anikogyorgyi, 2011.05.02 21:29) 

Köszönjük, hogy megosztottad velünk !
Ezt is kipróbáljuk :)) 

Válasz 

Re: Re: budapest
(Hrovatin Rózsa, 2011.05.12 20:43) 

Nekem, moulinex 1500gr-os kenyérsütőgépem van, abban sütöm a kenyeret. 
Semmi cicó, 1/3 friss élesztő megkelesztve langyos vízben cukorral, kb 80dkg liszthez,
a géphez adott adagolókanál nagyobbik felével másfél adag só.
lehet hozzá tenni krumplipelyhet, ( 10 dkg liszttel kevesebb), vagy rozslisztet , abból kb 15-20 dkg, 



a többi fehér liszt.
A dagasztóval jól kidolgozni, hagyni állni, majd kivenni a gépből, hogy a lapátok ne maradjanak 
benne. Kicsit átdolgozni, és visszatenni kelni, majd 1 óra 10 percre állítom sütésre ha már meg 
kelt. ennyi

Válasz 

nincs
(anikogyorgyi, 2011.05.07 07:47) 

http://www.youtube.com/watch?v=rFpF-c8Jgx0&feature=related

Érdekes, ennél meg le vannak tiltva hozzászólások, miért is ? A kérdés költői ... 

Válasz 

Re: nincs
(sound, 2011.05.09 09:19) 

Engem a betegségek kivédése érdekel, és elég sokat haladtam már a megoldás kidolgozásával. 
Nem akarnám itt részletezni magukat a betegségeket, mert a sima leírásuk, eléggé 
gyomorfelkavaró lehet valakik számára, de van megoldás a gyógyításukra. 

Válasz 

EU parancs?
(DrSVB, 2011.05.08 10:32) 

Hadd tegyem közzé barátom megoldását - a jóváhagyásával - a "disznainkat nem szabad 
moslékkal etetni" EU igény megoldására. Plakátot függesztett ki, melyen tudatja minden 
odalátogató civil, vagy hivatalos személlyel, hogy: "Az én feleségem a disznóknak főz, mi esszük a 
maradékot!". 

Válasz 

Re: EU parancs?
(anikogyorgyi, 2011.05.09 07:56) 

Hát ez aranyos :))
Van még valami a tarsolyodban ? :)) 

Válasz 

nincs
(anikogyorgyi, 2011.05.07 07:41) 

http://www.youtube.com/watch?v=Psdg3OAw_a8 
Elképesztő ez a videó, amit én láttam, hasonló volt ... 

Válasz 

csere
(anikogyorgyi, 2011.05.06 18:23) 

-beréjünk, kinek mire van szüksége, szervezzük meg, ne legyünk kiszolgáltatva a sok minket 
átvágó x-y.nak, gyógynövénymag, tő, stb., hozzunk létre fórumot, ahol megírhatjuk mi az ami 
hiányzik, a többi már megy magától ! :)) 

Válasz 



nincs
(anikogyorgyi, 2011.05.01 18:03) 

Ezt inkább olvastam volna holnap :(
Attól még igenis termeljünk magunknak, és családunknak, amit csak tudunk !!!
Legeljünk továbbra is, a saját területünkön, mi azt tesszük !
Ja, a felhőket én is figyelem, és a kondenzcsíkok is tényleg soká megmaradnak, a fenébe :( 

Válasz 

Re: nincs
(Lívia, 2011.05.02 07:16) 

Ha nem meggyőző a link, akkor kiegészítem a magam megfigyelésével:
Mondják a naivak, hogy "ugyan már, utasszállítók! Azért hosszabb a csík, mert más-más 
magasságokban repülnek a gépek".
Ami csak a vaknak nem látható, hogy bizonyos gépek kondenzcsíkja rövid és gyorsan eltűnik. A 
többi gépé igen hosszú és szabályos csikokkal keresztbe -kasul csíkozzák az eget, - jön is utána 
az eső, a csíkozások rétegétől függően kisebb-nagyobb mértékben. DE, bizonyos légköri 
viszonyok esetén és teljes csendben még az is halható, hogy a már meglevő felhőréteg felett 
járnak a gépek!
Még egy lényeges dolog is megfigyelhető, hogy vannak napok, amikor 7 ágra tűz a nap, kék az ég 
és egyetlen hosszú csík sincs. Olyankor nem járnak az utas és teherszállító gépek??? A gép 
sztrájkol, vagy a nemzetközi pilótasereg? 

Válasz 

Re: Re: még egy kiegészítés a gyógyteák témához
(Lívia, 2011.05.04 08:47) 

Ma reggel a régió rádiójában egy gyógynövény feldolgozó cég vezetője nyilatkozott. Elmondta, 
amit ezt már tudtunk is, hogy több 10 millió Ft-ba kerül egy-egy tea bevizsgálása, amire a 
gyógynövény feldolgozóknak nincs pénzük. Viszont gyógyteát be lehet hozni bármelyik országból, 
legyen az Szlovákia, vagy Amerika. tehát ismét egy olyan rendelkezés, melyet a magyarok ellen 
hoztak! Hány gyógynövénygyűjtő sínyli meg ezt, nem beszélve a Herbária vállalatról is, a kisebbek 
mellett!!! 

Válasz 

Re: Re: Re: még egy kiegészítés a gyógyteák témához
(Éva, 2011.05.05 07:32) 

Micsoda gyönyörűszép, hatalmas polgári engedetlenséget lehetne ebből csinálni! Rentgeteg 
szereplővel! Ha én ebből élnék biztosan nem vetném alá magam ennek a "törvénynek". Ez persze 
elmondható szinte az összes többiről is! 

Válasz 

KENYER SÜTES
(MARCSI, 2011.05.03 04:36) 

Igazabol szeretnem tudni, hogy a lisztekbe milyen adalekokat raknak, 
hogy sokaig ne romoljon meg.
Ha jo kenyeret akarunk sütni, akkor igazi ösi regi malombol kell venni a lisztet, mint a feher 
lisztet,mint a teljes kiörlesüt, vagy kukoricat es rozs listet is. 
En csak villany tüzhelyhez tudok egy jo kenyer receptet,
kell
4 pohar feher liszt,



4 pohar teljes kiörlesü
ehez megy 
2 nagykanal szaritott elesztö
4 kiskanal szo, a himalaja labatol,
2 nagykanal cukor
a viz mennyiseg a lenyeg,
ehez kell 
2 pohar es egy negyed viz,
5 et olajos kupak et olaj vagy 
oliva olaj, vagy ket nagy kanal zsir,
majd betesszük a sütöbe ha megdagasztottuk,,
65 celsius fokon kellni addig mig jol el nem 
nyullik egy olyan tepsiben, minek az aljat
liszttel meghintettük.
addig hagyjuk kellni mig jo nagy nem lesz 
es megall a növekedesben, kb, ez harom negyed ora,
utanna meg a sütöt bekapcsoljuk 
175 celsius fokon es addig sütjük mig jo kemeny 
nem lesz a helya, vagy eppen milyen vasatagsagura 
akajuk hogy atsüljön a kenyer hejja 

Válasz 

Re: KENYER SÜTES
(anikogyorgyi, 2011.05.03 09:18) 

Kedves Marcsi !
Köszönjük a receptet :)
Gyűlnek jobbnál jobb ötletek, na majd sorjában kipróbáljuk :)) 

Válasz 

Zolinak
(anikogyorgyi, 2011.05.03 07:15) 

Drága Zoli !
A Megmaradáson kívül, kezdjük önállóvá tenni magunkat !
Gondolom a szíved repdes örömtől :))) Én nagyon örülök, egyre több növényről tudjuk mire jó, 
elkezdünk kenyeret sütni, tudatosan vásárolni, és Építjük a Tudásunkat !
Szeretettel Anikó 

Válasz 

kenyér
(anikogyorgyi, 2011.05.01 20:46) 

Próbáljunk sütni ! Előbb utóbb sikerülni fog ! Krumplis kenyeret sütöttem, ha valakit érdekel, leírom, 
de ez fehér lisztből van, és élesztős.
Kaptam egy levelet, majd elküldöm Zolinak, pont a kenyér sütésről, nem nyitottam meg, kevés már 
a korlátos netem, aki csak tud, és amit csak tud, próbálja magának elkészíteni, és szemüveggel 
akár, ELOLVASNI MINDEN KISBETŰT, TUDATOSAN VÁSÁROLNI, HA VAN A KÖZELBEN FALU, 
ÉS ISMERETSÉG, FELKUTATNI A HÁZI TEJ, TEJFÖL, TÚRÓ, SAJT LELŐHELYEKET !!! Nálunk 
a házi sajt kilója 1000 ft, füstölik is, köze nincs bolti sajthoz, csak hamar elfogy :)) Gyúrjunk tésztát 
is, ahány tojás, annyiszor 10 dkg liszt, semmi más !!! Só sem, mert lágy lesz a tészta ! A bolti 
tésztákat tojásporral gyártják, azért olyan színű a főzővíz ! Ha összeállt a tészta, legalább fél órát 
pihenjen, nyújtás előtt, ha hozzájuttok jó tápmentes tojáshoz, érdemes több lisztből tésztát 
készíteni, és megszárítani, ha egyszer a családnak ilyenből főztök, meglátjátok a különbséget !Ja, 
nem kell a tészta főző vízébe olajat :( tenni, a házi tészta nem ragad össze ! 



Válasz 

Re: kenyér
(Lívia, 2011.05.02 06:07) 

Kenyeret sütni nagyon egyszerű, még ha az első próbálkozások kudarcba is fulladnak. Kb. fél liter 
folyadék a kiindulás. Én többnyire a túró készítésből megmaradt savót használom, de jó a víz is. 
Kovászt készítek 2,5 dkg élesztőből, kávéskanálnyi cukorból, jó marék lisztből és hagyom kelni. 
Amikor megkelt, hozzáöntöm a maradék folyadékot ( savó, megsavanyodott tej, víz) és kevergetve 
teszem bele a többi hozzávalót, ami lehet csak liszt, de én főtt krumplit, kukoricalisztet, teljes 
őrlésű rozslisztet ( ebből csak max. 1/4-nyit) sima és réteslisztet keverek bele, hogy egy sűrűbb 
állagú tésztát kapjak+ 2 kávéskanálnyi sót. Dagasztom, aztán letakarva hagyom kelni. Ha 
ragacsos lenne a krumplitól és a rozsliszttól, felhígulna, akkor még adok hozzá réteslisztet. 
Kétszer-háromszor is megkelesztem, átdolgozás után. Ez nem azt jelenti, hogy csőszként állok 
mellette, nincs időhöz kötve, teszem a dolgom, aztán, amikor "arra járok" forgatok egyet rajta. 
Mikor szépen megkelt, hosszúkás sütőedénybe teszem, abban is hagyom kb. duplájára kelni, majd 
a sütőbe kerül, kb 1 óra alatt szép ropogós héjúra sül. Teljes kihűlés után szeletelhető. A 
rozsliszttel kell vigyázni, nem szabad túladagolni, mert összeesik a tészta, horpadt, kis kenyér lesz 
belőle, ha túl híg a tésztája, akkor is megtörténik. Én kenyérsütőgépben dagasztom, sajnos csak 
gázsütőben tudom sütni, mert nincs kemencénk, de így is nagyságrendekkel jobb ízű, eltarthatóbb, 
mint a bolti szörnyűség. De ha nincs kenyérsütőgép, mert éppen meghalt, akkor kézzel dagasztom 
meg, nem olyan nagy munka és megéri a fáradság.
Tésztát pedig, amint Anikógyörgyi írta, szárítva hónapokig is eláll, össze nem hasonlítható a 
boltban kapható termékekkel.

Válasz 

Re: Re: kenyér
(anikogyorgyi, 2011.05.02 07:47) 

Kedves Lívia !
Köszönjük ez remek receptet, én biztos megcsinálom, ha esetleg élesztő nélküli kenyér recepted 
lenne, az jó lenne, de főképp a KOVÁSZ érdekelne, mert ha van kovász mag, utána már lehet 
belőle félrerakni, van kemencénk is, A kényér című könyvből néztem a krumplis kenyér receptjét, 
de az is csak kenyérsütőgépre írja,és csak élesztős receptek vannak, attól még sikerült a kenyér, 
csak szeretnék saját kovászt !A tojásra visszatérve, nekem saját tyúkjaim termelnek, szabadon 
vannak nagy területen, az OLCSÓ TOJÁST NE VEGYÉTEK !!! A tojótáp a legolcsóbb, a takarmány 
drága, mi is 3500 ft,ért vettünk kukoricát ősszel, ismerőstől, különben 5000 lett volna, a ketreces 
tartásban nevelt tyúkok tojása tele van stressz hormonnal, ami nem bomlik le :(
Nagyon várom válaszod !
Szeretettel Anikó 

Válasz 

Re: Re: Re: kenyér
(Lívia, 2011.05.02 17:14) 

Kedves Anikó!
Az élesztő nélküli kovászos kenyérre hirtelen nem tudok válaszolni, de megpróbálok utána keresni. 
Egy időben vadásztam rá, aztán mintha találtam is volna (úgy rémlik) de belekényelmesedtem az 
élesztőbe. Egy kis türelmet kérek és ha valóban megtaláltam annak idején, most is elő fog kerülni! 
kenyérhez még annyit, hogy időnként keverek bele magokat is, napraforgót, szezám magot, 
lenmagot. Sőt, ha éppen nem kapkodok, akkor előre elkészítek ún. "nyanyát", ami kenyértészta 
tulajdonképpen, azt a hűtőben tartom és minden kenyérsütésnél teszek a tésztába egy maréknyit. 
Sokkal finomabb lesz tőle!
Nekem is vannak tyúkjaim, krédlik (törpék) de jól tojnak, nekünk elég amit adnak, a trágya pedig 
nélkülözhetetlen. Szabadon vannak ők is. Nagy néha, amikor tojásvásárlásra kényszerülök, 



elszörnyedek a festett sárgájú, bolti tojáson, ami nem is import. Én is kérdeznék, hátha tudsz 
segíteni, mert én csak egy városból kimenekült "kertész" vagyok. Pattogatni való kukoricát 
szeretnék vetni, gondolom ugyanaz az igénye, mint a takarmány vagy csemege kukoricának, na 
de annak micsoda?? tehetem olyan helyre, ahol csak fél napig süti a nap, vagy teljes napot kíván? 
A "legeléshez" csak annyit, hogy az én kertem nem szép! Amint valahonnan kikerül valami, 
azonnal szórok a helyére salátamagot, vagy hagymát dugok oda, hogy ne legyen üres föld és 
mindig legyen legelni való is. De meghagyom a cickafarkot, pittypangot, minden gyógyító növényt, 
ah idefújt magról kikel és van egy nagy csalánosom is a kert sarkában. Spenótot nem vetek, mert 
a csalánfőzelék sokkal hasznosabb, nyáron pedig a mángold adja a spenótnak valót. 

Válasz 

Re: Re: Re: Re: kovász
(Lívia, 2011.05.02 21:04) 

Kedves Anikó! Megkerestem: 5 dkg rozsliszt, 6 dkg meleg, de nem forró víz, 1 erre a célra szánt 
tiszta edény, 1 új fakanál. A lisztet a vizzel jól elkeverjük, sűrű nokedli állagú legyen és jól látható 
meleg helyre tesszük, majd naponta többször meg kell kevergetni- kb 2.-3. napon múlva megindul 
az erjedés. Egyre sűrűbb buborékok lesznek, kelésnek indul, savanykás illata, íze lesz.
Ekkor kell hozzátenni 5 dkg lisztet, 5 dkg meleg vizet, de nem forrót!, majd ismét naponta 
megkevergetni. 1-2 napon belül ismét buborékozni kezd és ujra savanyúvá válik, most 10 dkg 
lisztet 10 dkg meleg vizet adjunk hozzá, simára keverjük, majd 1-2 napig ismét pihenttetjük 
időnként megkevergetve, hadd induljon erjedésnek, kelésnek, ekkor kész és lehet sütéshez 
használni. Hűtőben kell tartani letakart edényben és ahogy fogy, mindig szaporítani kell liszttel, 
vizzel, átkeverni, kétszer hagyni felfutni, kétszer visszakeverni, majd mehet a hűtőbe a következő 
használatig. 60-80 dkg liszthez 10-15 dkg kovász kell és sokkal tovább kell keleszteni, mint az 
élesztős tésztát! Van aki a kovász mellett még élesztőt is használ 1-1,5 dkg-ot. Ezek után én is ki 
fogom próbálni, talán jövő héten lesz időm rá.

Az öregtészta: 60 dkg liuszt, 1-2 dkg burgonyapehely, kb 4 dl víz, 1,5 kk só, 1,5 kk cukor, 1 ek. olaj, 
késhegynyi ascorbinsav, 1, 2 dkg élesztő. Mindezt megdagasztani, duplájára keleszteni, ismét 
dagasztani, majd 12 órát állni, míg megkel, majd összeesik, ekkor ismét átgyúrni gombóccá, majd 
hűtőben lezért műanyagedényben tárolható. felhasználása: 2-3 napos koráig csak lecsipni belőle 
50-60 dkg liszthez 20-30 dkg-nyit, 3 nap után a kenyérdagasztáshoz szánt meleg vízből kivenni, 
elkeverni,, majd hozzáadni a többi lisztet, stb-t.Tovább, amint a kenyeret készítjük. Öregtésztát már 
többször használtam, valóban finomabb a kenyér tőle. Sok sikert hozzá!
Nem kell félni tőle, legfeljebb kicsit laposabb lesz, majd a gyakorlat meghozza a kívánt eredményt! 
Ne legyen lágy a tészta, az a lényeg!
Szeretettel mindenkinek:
Lívia 

Válasz 

Re: Re: Re: Re: Re: kovász
(anikogyorgyi, 2011.05.02 22:03) 

Kedves Lívia !
Köszönöm :))
Az aszkorbinsav feltétlen kell bele ?
A tyúkokra visszatérve, japán tyúkjaid vannak ? Nem tudom milyen a törpe tyúk :) Nekem japánok 
vannak, kakassal, ők igazi keltetőgépek, a normál tyúkjaimnak is van kakasa, a japánok mikor 
elültek, sötétben kicserélem a tojásokat normál tyúk tojásra, így folyamatosan vannak kiscsirkék, 
elképedve láttam a köziben, 27 ft 1 tojás ! Én is adok el, 4 éve 50 ft-ért, barátnőm veszi, érdekes ő 
is Pestről jött, aki csak bezárva tudja itt falun tartani a tyúkokat, szintén olcsón adja a tojást, csak 
az sem olyan, mint a szabadon tartott tyúké !
A mángoldot magról ültetted ? Nem láttam még árulni . Sok helyen van nálunk is csalán, most a 
Májusi teliholdkor kell szedni és szárítani télire !!! Tűző napban délben kell szedni !



5.-én nézem majd meg a linkeket az írásodban, korlátos a netem :( 

Válasz 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: kovász
(Lívia, 2011.05.03 06:26) 

Sztem az ascorbinsavat ki lehet váltani egy evőkanálnyi 10 %-os ecettel.
Mángold magot mindig fogok, sőt általában a saját magokat használom, mert a boltival egyre 
rosszabb a tapasztalatom. Ha küldesz egy címet emilben, szívesen beteszek borítékba és 
feladom. mimamuska@gmail.com-ra. Céklát is szoktam vetni, tavasztól, többször, a levele legelni 
való!!!!! Csalánt mindig szedek, de nem kötöttem eddig semmit a Hold fázisaihoz, sajnos az időm 
az, ami behatárol. Kukorica pattogatni való, ráadásul hibrid, de unoka szereti és az iskolában a 
rém egészségtelen mikros kukoricát kapja, ami már nem is pattogatott kukorica, hanem popcorn. :( 
Ha már a keltetés is szóba került... A kotlóst te leveszed a tojásokról naponta enni, inni, vagy 
magától is lejön? Mert én pesztrálom.. Nem tudom milyen tyúkok, kistestű, barna,de keveredettek, 
mert van egy fehér és egy kendermagos kopasznyakú is, a kakasok nagyon szépek, színesek, 
mint a mesekakasok. :) Szeretettel: Lívia. 

Válasz 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: kovász
(anikogyorgyi, 2011.05.03 07:07) 

Kedves Lívia !
Írok Neked !
A japán tyúkoknak külön szobájuk van, a kis házban, nem veszem le őket, maguktól jönnek le, 2-3 
naponta, esznek, isznak, fürdenek, és vissza a tojásra, elképesztőek, szépek, a kakast 
ébresztőórának hívom, vele ébredek :) A kutyakajás tálat rendesen kitakarítják, alig várják hogy 
végezzen az evéssel, most 5 japán tyúkom van, az egyik nem soká elül, igaz most kinn csinált 
fészket, pont 1 hónapig nevelte a kicsiket, általában évente háromszor négyszer ülnek el, 3 éve 
kaptam a szomszédtól a tyúkocskát az 5 kicsivel november elsején, mert megfagytak volna, nagy 
áldásnak tartom azóta is, mert a rendes tyúkjaim nem ülnek el egy ideje, igaz mindig kiszedjük a 
tojásokat, most 11 tyúk van a kakashoz, a kopasz nyakú Erdélyi vérvonal, örülj neki, nekem is van, 
és fekete, nagyon jó tojó, télen hoztam nekik a zöldségestől ezt, azt, nem ették meg, gondolom a 
vegyszerek miatt, nincsenek vegyszeres cucchoz szokva, főztem nekik saját krumplit, és mindig 
tárolok be tököt, na azzal élték túl ezt az iszonyú telet :))
Szeretettel Anikó 

Válasz 

Re: Re: Re: Re: kenyér
(anikogyorgyi, 2011.05.02 21:07) 

Én is, Budáról jöttem, és csak mondva csinált kertész vagyok, saját tapasztalatokból tanultam, és 
öreg bácsikáktól :)

Az én kertem sem szép, hanem hasznos, ami fontosabb :))
Nálunk napos helyen szokott lenni a kukorica, ha esetleg lófogú, arra nagyon vigyázz, tegyél el 
magot, mert az kincs ! Persze csak a középsőket, és kézzel morzsolva !
Termeltünk egyszer, már sajna nincs belőle, rengeteget eladtam, az ország minden részéből jöttek 
magot venni ! 

Válasz 
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