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SÜLT DIÓ 

Hozzávalók két adaghoz 

 10-15 szem dió 

Elkészítés: 
A diót száraz serpenyőben süssük meg mindkét oldalán.  Rázogassuk, keverges-
sük, mert hirtelen ég meg. 

Elkészítési idő: 2 perc 
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KÖLESGOLYÓ 

Hozzávalók két adaghoz: 

 két marék kölesgolyó 

Elkészítés: 
Közvetlenül az asztalon tegyük bele a kölesgolyót a levesbe. Gyorsan megszívja 
magát és szétmállik, így gazdagítva a levest. 

Elkészítési idő: 5 mp :)  
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PIRÍTOTT TÖKMAG 

Hozzávalók: két adaghoz: 

 2 evőkanál tökmag 

Elkészítés: 

A tökmagot száraz serpenyőben pirítsuk meg. Rázogassuk, kevergessük, mert ha-
mar megég. 

Elkészítési idő: 2 perc 
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PIRÍTOTT MANDULAFORGÁCS 

Elkészítés: 
A mandulaforgácsot száraz serpenyőben pirítsuk meg. Rázogassuk, kevergessük, 
mert hamar megég. 

Elkészítési idő: 2 perc 

Hozzávalók: két adaghoz: 

 2 evőkanál mandulaforgács 
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RAJZOS BALZSAMECET 

Hozzávalók két adaghoz: 

 1-2 teáskanál balzsamecet 

Elkészítés: 
Az ecetet kanál segítségével cseppentsük a levesre, majd egy kést húzzunk át rak-
tuk. Tetszőleges mintát lehet így kialakítani.  

Elkészítési idő: 1 perc 



  

SÜLT ZAB- ÉS  

ÉLESZTŐPEHELY 

Hozzávalók két adaghoz: 

 2 evőkanál zabpehely 

 2 teáskanál szárított sörélesztő-
pehely 

 1 csipet só 

 

Elkészítés: 
Száraz serpenyőben barnítsuk meg a zabpelyhet,  sózzuk, adjuk hozzá az élesztő-
pelyhet, keverjük át, és kész is. 

Elkészítési idő: 2 perc 

 



  

PATTOGATOTT KUKORICA 

Hozzávalók két adaghoz: 

 2 marék pattogatott kukorica 

Elkészítés: 
Pattogtassuk ki a kukoricát és hintsük meg vele a levest. 

Elkészítési idő: 3 perc 

 



  

ALMACHIPS 

Hozzávalók  2-3 adaghoz: 

 egy kis zacskó almachips 

Elkészítés: 
Közvetlen tálaláskor szórjuk a szirmokat a leves tetejére. 

Elkészítési idő: 5 mp :) 

 



  

CHIPS 

Hozzávalók két adaghoz: 

 1-2 maroknyi burgonyachips 

 

Elkészítés: 
Közvetlen tálaláskor szórjuk a szirmokat a leves tetejére. 

Elkészítési idő: 5 mp :) 

 



  

TEJSZÍNVIRÁG 

Hozzávalók két adaghoz: 
 2-3 ek tejszín  

Elkészítés: 
Kiskanál segítségével csurgassuk meg a levest tejszínnel. Rajzoljunk két kört egy-
másba, és egy pöttyöt az egész közepébe. Ezután egy nem túl vékony élű késsel 
húzzunk sugárirányban egyszer kifelé, egyszer befelé a felületen.  
Az egymásba csúszó színek adják majd ki a mintát.  

Elkészítési idő: 3 perc 
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