
Sietős napokraSietős napokra

gyors ételek, sütemények
mikróban



A lisztet a sütőporral és a sóval elkeverjük.
 Hozzáöntjük a tejet.

Tésztát gyúrunk belőle. (ha szükséges egy kis tejet még öntsünk hozzá)
Hosszúkásra kinyújtjuk.

Megkenjük a pizzaszósszal.
Megszórjuk a csíkokra vágott felvágottal.

Megszórjuk a pirított hagymával és rárakjuk a paprikát is.
Végül befedjük a reszelt sajttal.

Széleit behajtjuk, majd feltekerjük.
Egy bögrébe tesszük.

Mikróban 1.5 percig sütjük 900W-on.Forrón tálaljuk.

Pizzás tekercs mikróban 
ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ: 5 perc

FŐZÉSI IDŐ: 2 perc
ÖSSZES IDŐ: 7 perc

 
Hozzávalók: 

6 evőkanál liszt
¾ teáskanál sütőpor

1 csipet só
4 evőkanál tej

2 evőkanál pizza szósz
50 gramm sonkás felvágott

(bármilyen felvágott jó)
1 evőkanál pirított hagyma (lyoni hagyma)

¼ paprika
50 gramm reszelt sajt



Hozzávalók: 
 

1 darab banán (összenyomva) 
2 evőkanál tej 
1 evőkanál olaj 
1 evőkanál méz 
6 evőkanál liszt 

½ teáskanál fahéj 
¼ teáskanál szódabikarbóna

 ¼ tk só
 

Elkészítés: 
Minden hozzávalót összekeverünk.

2 bögrébe elosszuk.
A mikróban 1 perc 20 másodpercig sütjük 900 Watton.

Bögrében vagy tálra borítva tálaljuk.

Banános süti mikróban
ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ: 3 perc

FŐZÉSI IDŐ: 2 perc
ÖSSZES IDŐ: 5 perc



Hozzávalók: 
 

1 szelet kenyér
1 tojás

1 szelet füstölt szalonna (vagy bacon)
só, bors

2 evőkanál tej
5 dkg reszelt sajt

 
Elkészítés: 

A szalonnát apró kockákra vágjuk és megpirítjuk.
Közben a kenyeret 2 cm-es kockákra vágjuk. 

A tojást elkeverjük a tejjel, sózzuk, borsozzuk ízlés szerint.
A kenyér felét egy bögrébe tesszük, rárakjuk a szalonna felét, 
a maradék kenyeret, a maradék szalonnát és ráöntjük a tojást.

Tetejét megszórjuk a reszelt sajttal.
900 Watton másfél percig sütjük a mikróban.

Mikrós bundáskenyeres tojás
ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ: 3,5 perc

FŐZÉSI IDŐ: 1,5 perc
ÖSSZES IDŐ: 5 perc



Hozzávalók: 
85 gramm olvasztott margarin

85 gramm porcukor
2 tojás

85 gramm liszt
1 kávéskanál sütőpor

2 teáskanál instant kávépor
Krémhez:

1.5 teáskanál instant kávépor
1 teáskanál tej

25 gramm olvasztott margarin
100 gramm porcukor

 
Elkészítés: 

A vajat és a porcukrot habosra keverjük.
Hozzáadjuk a tojásokat, majd a sütőporral 

elkevert lisztet és az instant kávéport.
Egy mikrózható tálba öntjük és 900 W-on 3-3.5 percig sütjük. 

Tűpróbával ellenőrizzük, ha nem ragad a tészta a tűre, akkor jó. 
Ha még szükséges 1 percre tegyük vissza a mikróba.

Míg sül a tészta elkészítjük a krémet.
A kávét a tejben feloldjuk. 

Hozzáadjuk a vajat és a porcukrot, majd robotgéppel simára keverjük.
A kihűlt piskótára kenjük.

Kávés süti mikróban
ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ: 5 perc

FŐZÉSI IDŐ: 5 perc
ÖSSZES IDŐ: 10 perc



Hozzávalók: 
fél csésze fussili tészta

csipet só
negyed csésze sajt

2 evőkanál tej
 
 

Elkészítés: 
Fél csésze tésztát, fél csésze vízzel és egy csipet sóval egy pici 

mikrózható tálba tesszük.
4-5 percre betesszük a mikróba.

Megkeverjük, hozzátesszük a 2 evőkanál tejet és a sajtot. 
Csipet borssal ízesítjük.

Újabb fél percre mikróba tesszük.
Már el is készült a sajtos tésztánk.

Egyszemélyes sajtos tészta mikróban

ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ: 4 perc
FŐZÉSI IDŐ: 5 perc
ÖSSZES IDŐ: 9 perc



Hozzávalók: 
1 tojássárgája

1,5 evőkanál cukor
1 evőkanál olvasztott vaj

¼ teáskanál vanília aroma
3 evőkanál liszt

¼ teáskanál sütőpor
1 csipet só

½ teáskanál színes cukorka
Mázhoz:

2 evőkanál porcukor
1 teáskanál tej

1 csepp ételfesték
 

Elkészítés: 
Egy bögrébe tesszük a tojássárgáját.

Hozzáadjuk a cukrot, a vajat és a vanília aromát. Villával jól elkeverjük.
Hozzáadjuk a lisztet, a sütőport, a sót és a színes cukorkákat. 

Jól elkeverjük.
50 másodpercre a mikróba tesszük.

Addig elkészítjük a mázt.
A porcukrot simára keverjük a tejjel és a színezékkel.

Az elkészült süteményt tálra borítjuk és meglocsoljuk a mázzal.
Színes cukorkákkal díszíthetjük a tetejét.

Cukorkás mikrós süti
ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ: 5 perc

FŐZÉSI IDŐ: 1 perc
ÖSSZES IDŐ: 6 perc



Hozzávalók: 
2 közepes krumpli

5 dkg bacon szalonna felkockázva
5 dkg reszelt sajt
3 evőkanál tejföl

só, bors
 

Elkészítés: 
A krumplikat jól megmossuk és hústűvel megszurkáljuk.

Egy tányéron 5 percre betesszük a mikróba.
Mikor letelt az 5 perc kettévágjuk úgy, 
hogy az alján ne vágjuk el a krumplikat.

A belsejét is megszurkáljuk, villával kicsit megkapargatjuk.
A tányérra tesszük a krumpli mellé a bacont is. 

Visszatesszük és még 5 percig sütjük.
Addig a sajtot lereszeljük, a tejfölt elkeverjük a sóval, borssal.

A krumplit megszórjuk sajttal, megkenjük a tejföllel és 
a tetejére tesszük a bacont.

Még 2 percre visszatesszük a mikróba és már ehetünk is.

Héjában sült krumpli mikróban
ELŐKÉSZÍTÉSI IDŐ: 3 perc

FŐZÉSI IDŐ: 15 perc
ÖSSZES IDŐ: 18 perc



Próbáljátok ki. 
Jó étvágyat hozzá!

 
 

További receptekért kövessetek minket
a Facebookon és Instagramon. 

@gyorsvacsihu
 
 
 

Ha konyhai kiegészítőket,
ajándéktárgyakat, dekorációkat

keresnél, nézz körül webshopunkban.
www.gyorsvacsiwebshop.hu

 
kövess minket Facebookon és

Instagramon:
@gyorsvacsiwebshop.hu

A hét minden napjára 1-1 recept


