
HOZZÁVALÓK

ELKÉSZÍTÉS
 
BUCI
1.  Langyos cukros tejben felfuttatjuk az élesztőt.

2. Közben egy tálba átszitáljuk a lisztet, hozzáadjuk a sót, egy tojást, a vizet, 
a felfutott élesztőt, és az olajat.

3. 6-8 percig dagasztjuk a masszát, majd meleg helyen letakarva 45 percig 
kelesztjük.

4. Amikor megkelt, lisztezett deszkán átdolgozzuk a tésztát, 8 egyenlő részre 
szaggatjuk és bucikat formázunk belőle, majd megkenjük egy felvert tojással 
és megszórjuk szezámmaggal.

5. Sütőpapírral kibélelt tepsiben 200̇ C-on 20 percig sütjük.
 
HALPOGÁCSA
1. A fogasfilét apróra feldaraboljuk és beletesszük egy tálba, hozzáadjuk a 
pankómorzsát, a tojást, a felkarikázott újhagymát, az apróra vágott fokhagymát 
és petrezselymet, a citrom levét és héját, sózzuk, borsozzuk, és egybegyúrjuk.

2. Pogácsákat formázunk belőle, és az olajon egy serpenyőben aranybarnára 
sütjük őket.
 
ÖSSZEÁLLÍTÁS
1. A bucikat félbe vágjuk, az aljára helyezzük a halpogácsát, rá a salátalevelet, 
a sajtot, a lilahagymát, a paradicsomot, a ketchupot, a mustárt, a csemegeuborkát 
és végül a buci tetejét.

HERKENYTUBURGER RECEPT˝

HALPOGÁCSA
30 dkg Fogasfilé
15 dkg Pankómorzsa
1 db Tojás
2 db Újhagyma
1 gerezd Fokhagyma
1 csokor Petrezselyem
1 db Citrom facsart leve 
 és reszelt héja
1 csipet Bors
1 kk Só
3 ek Olaj

BUCI
25 dkg Liszt
150 ml Tej
2 g Élesztő
100 ml Víz
1 kk Cukor
1 ek Só
2 db Tojás
50 ml Olaj
1 ek Szezámmag

FELTÉTEK
8 db Jégsaláta levél
8 szelet Paradicsom
8 szelet Sajt
8 szelet Lilahagyma karika
24 szelet Csemegeuborka
4 ek Ketchup
4 ek Mustár



HOZZÁVALÓK

ELKÉSZÍTÉS
 
MUFFIN
1.  Egy robotgép segítségével kihabosítjuk a vajat a cukorral, szakaszosan 
adagoljuk bele a tojásokat, majd beleszitáljuk a lisztet a sütőporral.

2.  Megtöltjük a muffin formákat 3/4-ig és 180°C-on 10 perc alatt készre sütjük.
 
KRÉM
1. Kihabosítjuk a vajat a porcukorral és folyamatosan adagoljuk hozzá a tejet.

2. A felsorolt gyümölcsökkel színezhetjük, előtte érdemes pépesíteni és úgy 
a krémhez adagolni.

3. Habzsákba töltjük és így díszítjük fel a cupcakeket.

MANCS ÔRJÁRAT
CUPCAKE

KRÉM
25 dkg Vaj
25 dkg Porcukor
1 dl Tej

MUFFIN
15 dkg Liszt 
15 dkg Vaj
15 dkg Cukor
3 db Tojás
1 csomag Sütőpor

SZÍNEZÉSHEZ
1 db Citrom
10 dkg Málna
10 dkg Eper
10 dkg Sárgabarack / sárgadinnye
6 db Mentalevél / 1 db Avokádó
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