
TORTÁK

Fűszeres-diós almatorta   (tejmentes)            

Diós almatorta                                                         
(tej- és cukormentes)             

Mogyorós meggytorta                                            
(tej- és cukormentes)  

Mascarponés répatorta                                              
(tej- és/vagy lisztmentesen is készíthető)

Fekete Erdei meggy torta

Cappuccino torta

Rákóczi túrós torta

Sült túrótorta szilvazselével

Citromos joghurt torta eperhabbal

Citromos joghurt torta szederrel

Epres joghurt torta fehércsokoládéval

Fehér csokoládés mousse torta

Mogyorós-csokoládé mousse torta

Mákos guba torta                                       
(tejmentesen is készíthető)

                                                                              

                                                                                     

              

Összetétel

dió, alma,  barna rizsliszt, nádcukor, tojás, szódabikarbóna, fahéj

sárgarépa, dió, mogyoró, nádcukor,tönkölybúza liszt/ zöld 

banán liszt, tojás, mascarpone/kókusztejszín, narancslé,  fahéj, 

szegfűszeg, szódabikarbóna, agar

tönkölybúza liszt, barna nádcukor, tojás, kakaópor, tejszín, 

meggy, étcsokoládé (szójalecitin), kukorica keményítő, zselatin

tönkölybúza liszt, nádcukor, tojás, kakaópor, tejszín, kávé, 

étcsokoládé (szójalecitin), zselatin

tönkölybúza liszt, nádcukor, margarin, tojás, túró, tönkölybúza 

dara, baracklekvár (sárgabarack, nádcukor) citromhéj

tönkölybúza liszt, nádcukor, margarin, tojás, túró, tönkölybúza 

dara, tejszín, szilvalé, mandula, kukorica keményítő, citromhéj

dió, alma,  barna rizsliszt, tojás, szódabikarbóna, fahéj

tönkölybúza liszt, nádcukor, tojás, tejszín, joghurt, citrom, eper, 

zselatin
tönkölybúza liszt, nádcukor, tojás, tejszín, joghurt, citrom, 

szeder, kukorica keményítő, zselatin
tönkölybúza liszt, nádcukor, tojás, tejszín, joghurt, eper, 

fehércsokoládé, kukorica keményítő, zselatin

tönkölybúza liszt, nádcukor, tojás, tejszín, fehér csokoládé, 

mascarpone, narancslé, margarin, zselatin

mogyoró, meggy,  barna rizsliszt, tojás, szódabikarbóna, fahéj

tönkölybúza liszt, nádcukor, tojás, tejszín, étcsokoládé 

(szójalecitin), mascarpone,  mogyoró, zselatin

tönkölybúza liszt, só, nádcukor, tojás, tej/rizstej, mák, vanília, 

citromhéj, kukorica keményítő, szilvalekvár (szilva, nádcukor)



Narancsos csokitorta

Csokoládés sajttorta

Aszalt szilvás-mandulás almatorta 
(tejmentes)

Szilvás máktorta

Mézes körtetorta

Tejszínes narancstorta

Céklás csokoládé torta                                    
(vegán; tej -és tojásmentes)

Banános csokoládé torta                        
(vegán; tej -és tojásmentes)

Meggyes csokoládé torta                 
(vegán; tej -és tojásmentes)

Narancsos-csokoládé piramis         
(adagos desszert)

Citromos-áfonyás desszert                                
(adagos desszert)

Túró Rudi                                                      
(adagos desszert)

PITÉK

Meggyes pite  (tejmentes) 

Szedres-almás pite   (tejmentes)

Fahéjas-szilvás pite  (tejmentes)

Almás pite   (vegán; tej -és tojásmentes)

Meggyes pite   (vegán; tej -és tojásmentes)

Fahéjas-szilvás pite                             
(vegán; tej -és tojásmentes)

tönkölybúza liszt, alma, nádcukor, margarin,  tönköly búzadara, 

citromhéj, fahéj, szódabikarbóna,

tönkölybúza liszt, meggy, nádcukor, margarin, kukorica 

kemnyítő, szódabikarbóna

tönkölybúza liszt, szilva, nádcukor, margarin, 

kukoricakeményítő, fahéj, szódabikarbóna

Összetétel

tönkölybúza liszt, nádcukor, tojás, kakaópor, tejszín, 

étcsokoládé (szójalecitin), narancshéj, narancslekvár (narancs, 

nádcukor, pektin), zselatin

tönkölybúza liszt, nádcukor, tojás, margarin, étcsokoládé 

(szójalecitin), tejszín, kakaópor, mascarpone, tejföl, kukorica 

keményítő, 

tönkölybúza liszt, nádcukor, tojás, rizstej, napraforgó olaj, alma, 

aszalt szilva, mandula, fahéj, szódabikarbóna

tönkölybúza liszt, nádcukor, tojás, mák, tej, szilvalekvár (szilva, 

nádcukor), tejszín, vanília, kukorica keményítő, szódabikarbóna, 

zselatin

tönkölybúza liszt, nádcukor, tojás, kakaópor, tejszín, körte, méz, 

zselatin

tönkölybúza liszt, nádcukor, tojás, tejszín, joghurt, narancshéj, 

narancslekvár (narancs, nádcukor, pektin), zselatin

tönkölybúza liszt, nádcukor, cékla, napraforgó olaj, kakaópor, 

étcsokoládé (szójalecitin), rizstej, cékla, szódabikarbóna

tönkölybúza liszt, nádcukor, banán, napraforgó olaj, 

kakaópor,étcsokoládé (szójalecitin), rizstej, szódabikarbóna

tönkölybúza liszt, nádcukor, meggy, napraforgó olaj, kakaópor, 

rizstej, szódabikarbóna

tönkölybúza liszt, meggy, nádcukor, margarin, tojás, 

kukoricakeményítő

tönkölybúza liszt, alma, nádcukor, margarin, tojás, fahéj, szeder, 

citromhéj

tönkölybúza liszt, szilva, nádcukor, margarin, tojás, 

kukoricakeményítő, fahéj

tönkölybúza liszt, nádcukor, tojás, kakaópor, tejszín, 

étcsokoládé(szójalecitin), narancshéj, narancslekvár (narancs, 

nádcukor, pektin), zselatin

tönkölybúza liszt, nádcukor, tojás, tejszín, joghurt, citrom, 

áfonya, kukorica keményítő, zselatin

tönkölybúza liszt, nádcukor, tojás, kakaópor,túró, tejszín, 

étcsokoládé (szójalecitin), citrom



Barackos-túrós pite  

Epres-túrós pite

Sült túrótorta ribizlivel

Dió torta   (tejmentes)

MUFFINOK

Szilvás-fahéjas muffin    (tejmentes)

Meggyes muffin   (tejmentes)

Narancsos-csokoládés muffin (tejmentes)

Gesztenyés muffin aszalt szilvával            
(tejmentes)

KEKSZEK   (tejmentes)

Kókuszos-csokis zabpelyhes keksz       

Narancsos-diós zabpelyhes keksz     

Mogyorós-citromos zabpelyhes keksz       

Fahéjas-aszalt szilvás zabpelyhes keksz      

ÉDES APRÓ SÜTEMÉNYEK

Rugelach  diós                                    
(tojás mentesen is készíthető)

Rugelach  csokoládés                                          
(tojás mentesen is készíthető)

Linzer karika baracklekvárral      
(tejmentes)

Narancsos-gyömbéres keksz                          
(vegán; tej- és tojásmentes)

tönkölybúza liszt, nádcukor, tojás, napraforgó olaj, 

étcsokoládé(szójalecitin), joghurt, narancslekvár (narancs, 

nádcukor, pektin), szódabikarbóna

 tönkölybúza liszt, nádcukor, tojás, gesztenyepüré, aszalt szilva, 

napraforgó olaj, joghurt, szódabikarbóna

tönkölybúza liszt, nádcukor, margarin, tojás, túró, eper, 

tönkölybúza dara, kukorica keményítő, vanília

tönkölybúza liszt, nádcukor, túró, kakaópor, tojás, margarin, 

ribizli, zselatin, citromhéj

tönkölybúza liszt, dió, nádcukor, margarin, tojás, narancshéj, 

citromhéj, gyömbér

Összetétel

tönkölybúza liszt, nádcukor, tojás, szilva, napraforgó olaj, 

joghurt, fahéj, szódabikarbóna

 tönkölybúza liszt, nádcukor, tojás, meggy, napraforgó olaj, 

joghurt, szódabikarbóna

tönkölybúza liszt, nádcukor, margarin, tojás, túró, sárgabarack, 

tönkölybúza dara, citromhéj, vanília

Összetétel

tönkölybúza liszt, zabpehely, nádcukor,  kókusztej, 

kókuszreszelék, margarin, tojás,  étcsokoládé (szójalecitin), 

szódabikarbónatönkölybúza liszt, zabpehely, nádcukor,  dió,  margarin, tojás,  

narancs, kandírozott narancs, szódabikarbóna

tönkölybúza liszt,  zabpehely, nádcukor,  mogyoró,  margarin, 

tojás,  citrom, szódabikarbóna

tönkölybúza liszt,  zabpehely, nádcukor, aszalt szilva,  margarin, 

tojás,  fahéj, szódabikarbóna

Összetétel

tönkölybúza liszt, dió, margarin, nádcukor, mascarpone, 

baracklekvár (sárgabarack, nádcukor), fahéj, tojás

tönkölybúza liszt, dió, margarin, nádcukor, mascarpone, 

étcsokoládé(szójalecitin), kakaópor, fahéj, tojás

tönkölybúza liszt, nádcukor, margarin,  tojás, baracklekvár 

(sárgabarack, nádcukor) dió, citromhéj

tönkölybúza liszt, margarin, nádcukor, gyömbér, narancshéj, 

narancslé, fahéj, szódabikarbóna



Szilvalekváros papucs  (tojásmentes)

Mákvirág (tejmentes)

Hecsedli isler (tejmentes)

Gesztenyés kifli  

Mákos aprósütemény                                 
(vegán; tej -és tojásmentes)

Baracklekváros aprósütemény             
(vegán; tej -és tojásmentes)

Diós aprósütemény                                    
(vegán; tej -és tojásmentes)

SÓS APRÓ SÜTEMÉNYEK

TV ropi

Kakukkfüves-szezámmagos keksz  
(tejmentesen is elkészíthető)

Fűszerpaprikás-magos keksz                  
(vegán; tej -és tojásmentes)

Tökmagos-sajtos keksz  (tojásmentes)

Paprikás-sajtos csiga

Spenótos tekercs

tönkölybúza liszt, nádcukor, margarin, mák,  tojás,  szilvalekvár 

(besztercei szilva,nádcukor )

Süteményeink kizárólag ellenőrzött ökológiai gazdálkodásból származó alapanyagokból készülnek.

Nem használunk semmilyen ízfokozót, tartósítószert, színezéket és adalékanyagot.

Süteményeink mindegyike kézzel készül, természetes és egészséges alapanyagokból.

Minősítő szervezetünk: BIOKONTROLL Hungária Nonprofit Kft. HU-ÖKO-01.

tönkölybúza liszt, nádcukor, szilvalekvár (besztercei 

szilva,nádcukor ), margarin, tejföl , szódabikarbóna, só, 

tönkölybúza liszt, nádcukor, margarin,  tojás, tejföl, 

gesztenyemassza, tejszín

Összetétel

tönkölybúza liszt, margarin,  sajt, tojás, tejföl, só, 

szódabikarbóna

tönkölybúza liszt, margarin,  sajt, tojás, tejföl/rizstej, kakukkfű, 

szezámmag, só, szódabikarbóna

tönkölybúza liszt, nádcukor, margarin, mák,  tojás,  szilvalekvár 

(besztercei szilva,nádcukor )

tönkölybúza liszt, nádcukor, margarin,  tojás, étcsokoládé (szója-

lecitin), baracklekvár (sárgabarack, nádcukor) dió

tönkölybúza liszt, nádcukor, margarin, baracklekvár (sárga 

barack, nádcukor, pektin), szódabikarbóna

tönkölybúza liszt, nádcukor, margarin, dió, baracklekvár (sárga 

barack, nádcukor, pektin), étcsokoládé (szója lecitin) 

szódabikarbóna

 Süteményeinkben az allergéneket aláhúzással jelöltük, a 19/2004. (II. 26.) FVM-ESzCsM-GKM rendeletének 4. 

számú melléklete alapján

tönkölybúza liszt, margarin, lenmag, napraforgó mag, rizstej, 

fűszerpaprika, só, szódabikarbóna 

tönkölybúza liszt, margarin, tojás, tejföl, spenót, bors, só, 

szódabikarbóna

tönkölybúza liszt, sajt, margarin, tökmag, só, szódabikarbóna

tönkölybúza liszt, margarin,  sajt, tojás, tejföl, fűszerpaprika, só, 

szódabikarbóna










