


Mézeskalács bonbon 

Hozzávalók:

• 1dl SZEKSZÁRDI MÁRC 
• 10 dkg mogyoró 
• 2 evőkanál rum 
• 20 dkg mézes  kalács   morzsa 
• fél kávéskanál fahéj
• csokoládé 

A márcot egy edénybe tesszük és kicsit megmelegítjük.
Hozzáadjuk a darált mogyorót, a mézes morzsát, a rumot és a fa-

héjat, majd jól összekeverjük. Egy nyújtható tészta állagú masszát
kapunk. Ha nem áll  össze masszává, adjunk hozzá még egy kevés
márcot.

Gyúródeszkát meghintünk porcukorral, ráöntjük a masszát, és ke-
zünkkel nyomkodva 1,5 – 2 centiméter vastagságúra vékonyítjuk.

Vizes késsel kis darabokra vágjuk. 
Olvasztott csokoládéba mártogatjuk, jól lecsöpögtetjük, majd zsír-

papírra  tesszük.  Tetejét  megszórhatjuk  darált  mogyoróval,  színes
cukorral vagy spriccelhetjük sötétebb / világosabb csokoládéval.

https://www.mezeskalacs.hu/termek/szekszardi-marc
https://www.mezeskalacs.hu/termek/mezeskalacs-morzsa
https://www.mezeskalacs.hu/termek/mezeskalacs-morzsa
https://www.mezeskalacs.hu/termek/mezeskalacs-morzsa


Kosárka narancskrémmel

Hozzávalók:

• 3,5 dl tej
• 2 cs vaníliás cukor
• 4 db tojássárgája
• 9 - 10 dkg virágméz
• 2,5 dkg liszt
• 5 g zselatin
• 1 narancs
• 3 dl tejszín
• frissen reszelt, vagy cukrozott narancshéj
• PETRITS   MÉZES KOSÁRKA

A tejet a vaníliás cukorral felforraljuk, majd 10 percig hűlni hagy-
juk.

A tojássárgáját a mézzel enyhén habosra keverjük, hozzáadjuk a
lisztet, simára keverjük, majd hozzáadjuk az előzőleg felforralt te-
jet, és  gőz fölött, kevergetve besűrítjük.

Hozzáadjuk az előzőleg beáztatott zselatint, a narancs levét, és 2
ek cukrozott narancshéjat. Hagyjuk teljesen kihűlni.

3 dl tejszínt habbá verünk és lazán a kihűlt masszához keverjük.
A  kész  krémet  nyomózsákkal,  csillagcsővel  mézes  kosárkákba

nyomjuk (akár kanállal is eloszthatjuk, ha nincs kéznél nyomózsák)
és hűtőben pihentetjük, amíg a krém kicsi “tartást vesz fel”, a kosár-
ka pedig átpuhul. 

Ez a mennyiség akár 40-50 kosárkához is elegendő.
Ha kevesebb kosárkát töltenénk, a maradék krémből

fantasztikus pohárkrémet készíthetünk.

https://www.mezeskalacs.hu/termek/mezes-kosarka
https://www.mezeskalacs.hu/termek/mezes-kosarka


Csokis-meggyes pohárkrém

• 8 dkg étcsokoládé
• 2,5 dkg kakaópor
• 3 dkg étkezési keményítő
• 15 dkg porcukor
• 4 tojássárgája
• 6 dl tej 
• 4 evőkanál csokoládélikőr(elhagyható)
• 2,5 dl tejszín 
• 1 csomag SÜTIGYÖNGY
• meggy

A porcukrot, kakaóport, a keményítőt összekeverjük. A tejben el-
keverjük a tojássárgákat, a vaníliás cukrot és a likőrt.

Fokozatosan hozzáöntjük a kakaóporos keverékhez és csomó-
mentesre keverjük.

Alacsony hőfokon sűrűre főzzük, majd beleszórjuk az apróra vá-
gott csokoládét. Kihűtjük,
közben néhányszor átkever-
jük, hogy ne bőrösödjön
meg a felülete.

A tejszínt kemény habbá
verjük, és ¾ részét óvatosan
hozzáadjuk a csokoládépu-
dinghoz.

A poharak aljába sütigyön-
gyöt szórunk, kevés csokolá-
délikőrrel meglocsoljuk. Erre
jön egy adag csoki krém,
majd újra sütigyöngy.

Pár szem magozott megy-
gyet rakunk rá, végül befed-
jük a maradék krémmel. Te-
tejét tejszínhabbal, reszelt
csokival és meggyel díszít-
jük. 

https://www.mezeskalacs.hu/termek/suti-gyongy


Gesztenyés mézes krémes 

• 1 csomag PETRITS mézeslap
• 20 dkg vaj vagy margarin 
• ½ csomag vaníliás pudingpor 
• 1 dl víz
• 10 dkg cukor
• 20 dkg gesztenyemassza
• csokoládé 

A vaníliás pudingport kevés langyos vízzel simára keverjük, a többi
vizet felforraljuk, majd a pudingporos péphez öntjük. Besűrítjük és 
simára keverjük. 

Még melegen hozzákeverjük a cukrot és hűlni hagyjuk. Ha kihűlt a
vajjal habosra keverjük, és hozzáadjuk a gesztenyemasszát.

A gesztenyés krémet a mézes lapok közé töltjük, a sütemény te-
tejét is megkenjük a krémmel és díszítésként megszórjuk reszelt 
csokoládéval.

Hűtőszekrényben jól lehűtjük, majd felszeleteljük.

https://www.mezeskalacs.hu/termek/mezeslap


Könnyű almatorta

• 4-5 szem savanykás alma
• 70g SZEKSZÁRDI MÁRC 
• 30g vaj vagy margarin
• 1 teáskanál fahéj 

A tésztához:

• 0,5 dl étolaj
• 4 tojás 
• 200g cukor 
• 1 csomag sütőpor 
• 150g liszt 

Az almákat meghámozzuk és vékony szeletekre vágjuk. A márcot 
egy edényben megmelegítjük, elkeverjük benne a vajat és a fahéjat.

 Beletesszük az almaszeleteket és óvatosan megforgatjuk benne.
 
A tojásokat szétválasztjuk, a  fehérjéből és a cukorból kemény ha-

bot verünk. A tojássárgáját az olajjal jól összekeverjük, majd hozzá-
öntjük a habhoz. Végül a lisztet és a sütőport óvatosan hozzákever-
jük a tojásfehérjés habhoz.

Egy kapcsos tortaforma aljába belekanalazzuk a márcos almasze-
leteket, ráhalmozzuk a tésztát és közép meleg sütőben megsütjük.
(170 fokon kb 1 óra alatt sül meg). 
Mikor kihűlt a sütemény, kiborítjuk 
egy tányérra és felszeleteljük.

https://www.mezeskalacs.hu/termek/szekszardi-marc


Kókusztekercs

Hozzávalók a tésztához:

• 50 dkg mézeskalács morzsa
• 20 dkg porcukor
• 3 dkg kakaópor
• 1 cs vaníliás cukor
• tej (Annyi kell belőle, hogy az anyagok jól gyúrható masszává 

álljanak össze. Erre a készítésnél részletesen kitérünk.)

Hozzávalók a krémhez:

• 10 dkg vaj vagy margarin
• 15 dkg porcukor
• 1 cs vaníliás cukor
• 10 dkg kókuszreszelék

A tésztához való száraz összetevőket először tej nélkül keverjük 
össze, majd a tejet részenként adagolva gyúrjuk hozzá. Addig ada-
goljuk a tejet, amíg puha, de jól  nyújtható ragacsos tésztát kapunk.

A vajat a porcukorral habosítsuk ki és keverjük bele a kókuszresze-
léket!

A tésztát nejlonfóliák között nyújtófával egyszerűen ki tudjuk 
nyújtani anélkül, hogy az mindenhez odaragadna. Húzzuk le a felső 
fóliát, majd az így előkészített lapra kenjük szét a habosított kóku-
szos krémünket. Az alsó fólia segítségével szép egyenletesre teker-
jük fel! Hempergessük meg kókuszreszelékben, majd tegyük hűtő-
be egy órára, hogy jól átkeményedjen.  Amikor átkeményedett, már
szeletelhetjük is vékony szeletekre.

https://www.mezeskalacs.hu/termek/mezeskalacs-morzsa


Diós mézes krémes

• 1 csomag PETRITS mézeslap
• 2 kis pohár 20%-os tejföl 
• 20 dkg dió 
• 2 evőkanál cukor 
• 1 csomag vaníliás cukor

A tejfölt, a diót, a cukrot, a vaníliás cukrot simára keverjük, majd a 
mézes lapok közé töltjük. Hűtőszekrényben 1-2 órát pihentetjük, 
majd felszeleteljük.

Hozzávalók a díszes tetőhöz:

• Fehér máz
• Olvasztott csokoládé
• Nyomózsák (lehet papírlapból tekert tasak, vagy egy erősebb 

nejlon zacskó)
• kenőkés
• fogpiszkáló

Fehér máz készítése: 1 tojásfehérjét 7-8 evőkanál porcukorral és 
egy kiskanál vízzel kevergetés közben megmelegítünk.

Az olvasztott csokoládét töltsük a nyomózsákba, majd a lezárt 
zsák végére vágjuk apró lyukat!

A fehér mázat öntsük a sütemény tetejére, majd kenőkéssel 
egyenletesen kenjük el!

Mielőtt még megdermedne, csokiból húzzunk rá csíkokat!
Végül a fogpiszkálóval cen-

timéterenként oda-vissza raj-
zolva fejezzük be művünket!

https://www.mezeskalacs.hu/termek/mezeslap


Mini pavlova
 
Hozzávalók a pudinghoz:

• 4 dl tej
• 4 csapott evőkanál cukor
• 2 púpozott evőkanál liszt
• 2 tojás sárgája
• fél vanília rúd (helyette használhatsz vanília kivonatot, vagy vaníliás 

cukrot is)

A pavlova összeállításához:

• 12 db PETRITS   MÉZES KOSÁRKA
• 2 tojás fehérje
• 14 dkg kristály cukor
• néhány szem eper
• Karamell öntet (Készítését lásd alább a márcos oldalaknál.)

A tojás sárgákat, a cukrot és a lisztet egy fazékba tesszük, és ke-
vés tejet hozzáadva habverővel simára keverjük. Hozzáadjuk a ma-
radék tejet, és folyamatos keverés közben addig melegítjük, amíg 
krémessé nem válik ("beugrik"). A kosárkákba töltjük, figyelve rá, 
hogy a kosárkának maradjon egy pici pereme. A puding tetejére ke-
vés karamell öntet kanalazunk.

A tojásfehérjéket habverővel magas fordulaton verni kezdjük, és 
folyamatosan adagolva hozzá a cukrot kemény habbá verjük.

A habot nyomózsákba töltjük és csillagcsővel kis halmokat vagy 
csigákat nyomva feldíszítjük a kosárkákat.

A kosárkákat 250 fokos, felső
grillre kapcsolt sütőbe tesszük. 
1-2 perc alatt a tojásfehérje 
gyönyörű aranybarna-fehér 
mintát kap. Ekkor kivesszük a 
sütőből, gyümölcsdarabokkal 
gazdagítjuk, végül karamell ön-
tettel csurgatva díszítjük.

https://www.mezeskalacs.hu/termek/mezes-kosarka
https://www.mezeskalacs.hu/termek/mezes-kosarka


Mogyorós házi macaron

• 2 csomag MOGYORÓS CSÓK
• 25 dkg mascarpone krémsajt
• 4 teáskanál vaníliás cukor 

A mascarponét a vaníliás cukorral simára keverjük. A krémet csil-
lagcsöves nyomózsákkal 2-2 mogyoróscsók közé töltjük.

Hűtőszekrényben letakarva 5-6 órát pihentetjük. Teljesen átpu-
hul.

Ha marad egy  kevés krém, kis tálkákba nyomhatjuk, vagy tálalás-
nál a tányért is díszíthetjük vele. 

https://www.mezeskalacs.hu/termek/mogyoros-csok


Marlenka egyszerűen

• 1 csomag PETRITS mézeslap 
• 25 dkg mascarpone krémsajt
• 17 dkg SZEKSZÁRDI MÁRC
• dió 

A diót ledaráljuk és serpenyőben, folyamatosan kevergetve, köze-
pes láng felett néhány perc alatt megpirítjuk.

A mascarponét a márccal simára keverjük. A krémet a mézes la-
pok közé töltjük. A sütemény tetejét is megkenjük vékonyan a 
krémmel..

Megszórjuk pirított, darált dióval. Hűtőszekrényben 1-2 órát pi-
hentetjük, majd amikor átpuhult, felszeleteljük.

https://www.mezeskalacs.hu/termek/szekszardi-marc
https://www.mezeskalacs.hu/termek/mezeslap


Tiramisu torta 

• 25 dkg mascarpone krémsajt
• 1 csomag vaníliás pudingpor
• ½ l tej 
• 2 dl tejszín 
• cukor 
• 1 csomag vaníliás cukor 
• 1 csomag habfixáló
• 4 cs VANÍLIÁS MÉZES 
• főzött kávé 
• kakaópor

A pudingporból, 3 evőkanál cukorral és a tejjel pudingot főzünk 
és hűlni hagyjuk. A mascarponét 3-4 evőkanál cukorral és a vaníliás 
cukorral felhabosítjuk. A tejszínt habfixálóval kemény habbá verjük. 
A kihűlt pudingot a mascarponés masszát és a tejszínhabot össze-
keverjük. Félbevágott vaníliás mézesekkel körberakjuk a tortafor-
mát, majd az aljára kávéba mártott vaníliás mézeseket rakunk, rási-
mítjuk a krém felét, erre jön még egy adag kávéba mártott vaníliás 
mézes, majd a maradék krém. Végül kakaóporral megszórjuk. Hűtő-
szekrényben jól lehűtjük.

https://www.mezeskalacs.hu/termek/vanilias-mezes


A SZEKSZÁRDI MÁRC

Pettrits József ( 1873-1937) mézeskalácsos mester volt. Európa 
több országát megjárva tökéletesítette tudását, mire elkészítette 
az első pohár Szekszárdi márcot. Az ősi receptet használva, a hagyo-
mányok tiszteletével , mézből és cukorból készítjük a kiváló zamatú,
adalékanyagoktól mentes szörpöt. Egy szörpöt, mely csaknem a fe-
ledés homályába merült...

KREATÍV VILÁGBAN ÉLÜNK.
A Szekszárd márc sokoldalúságával segít nekünk finomságokat al-

kotni. Készíthetünk vele frissítő limonádét vagy karamellás tejet. 
Használhatjuk húsok pácolásához, saláta dresszingek édesítéséhez. 
Kiválóan illik gyümölcsteákhoz és kávéspecialitásokhoz.

A Szekszárdi márcot több receptünkben is használjuk, mert sokat 
egyszerűsít az életünkön, finom és természetes. A következő né-
hány recept azonban kifejezetten a Szekszárdi márcra épül.. Jó szív-
vel ajánljuk a kipróbálásukat.

Szekszárdi márcos limonádé

Hozzávalók 3 dl-hez:

• 3 cl SZEKSZÁRDI MÁRC
• 6 db négybe vágott citrom szelet cikk ,

kinyomkodva
• szódavíz
• Jég

A citrom szelet-cikkeket pohárba tesszük,
összenyomkodjuk, ráöntjük a márcot, bele-
tesszük a jeget, és szódával, vagy szénsavas
ásványvízzel felengedjük. 

Videón is megmutatjuk itt.

https://www.youtube.com/watch?v=kTqqF39wPCA
https://www.mezeskalacs.hu/termek/szekszardi-marc


SZEKSZÁRDI MÁRCOS TEJ

• 2 dl tej
• 2-3 cl SZEKSZÁRDI MÁRC

Készíthetjük jéghidegen, vagy forrón.

A jéghideg változathoz egyszerűen ad-
junk hozzá néhány jégkockát.

A forró változat sem különöseb-
ben bonyolult, használjunk meleg 
tejet. Ha a külsőre is adnánk egy pi-
cit, akkor a tejet tejhabosítóval, 
vagy felgőzölve habosítsuk fel, és 
ehhez adjuk óvatosan öntve a már-
cot.

Ez utóbbi változatot itt mutatjuk 
meg videón is.

KARAMELL ÖNTET

• 1 dl SZEKSZÁRDI MÁRC
• 1 dl 30 % zsírtartalmú tejszín

Összeöntjük a márcot és a tejszínt, majd keverés mellett addig 
fűzzük, amíg besűrűsödik (3-4 perc forralás). Kihűlés után még  sű-
rűbb és krémes lesz.

Ez az intenzív karamell zamatú, édes öntet fantáziánk szerint 
használható sütemények, tortaszeletek, pohárkrémek díszítéséhez, 
gazdagításához.

https://www.mezeskalacs.hu/termek/szekszardi-marc
https://youtu.be/4-3XLbBwBec
https://youtu.be/4-3XLbBwBec
https://www.mezeskalacs.hu/termek/szekszardi-marc


KRÉMES KARAMELL FAGYI FAGYIGÉP NÉLKÜL

Hozzávalók:

• 4 dl  jó hideg tejszín
• 4 tojássárgája
• 2 egész tojás
• 2 csomag vaníliás cukor
• 15 dkg SZEKSZÁRDI MÁRC

A tojásokat és a tojássárgákat a Szekszárdi márccal gőz fölött sű-
rű habbá verjük, majd gőzről levéve kihűlésig verjük.

A tejszínt a két csomag vaníliás cukorral habosra verjük (egy cso-
mag habfix is mehet bele, vagy helyettesíthetjük a tejszínt részben 
vagy egészben növényi tejszínnel is).

A felvert tejszínt óvatosan elkeverjük a tojáshabban és a kapott 
masszát fagyasztóba tesszük.

Nem kell fagyasztás közben átkevergetni, ha kifagyott, máris kész
a krémes, íncsiklandó karamell fagyink. 

https://www.mezeskalacs.hu/termek/szekszardi-marc


Meggyes, mákos mézes 

• 1 csomag PE  TR  ITS mézeslap 
• 2 kis pohár 20%-os tejföl 
• 20 dkg mák 
• 2 evőkanál cukor 
• 1 csomag vaníliás cukor 
• meggy lekvár

A tejfölt, a mákot,  a cukrot, a vaníliás cukrot simára keverjük.

A mézes lapokat megtöltjük a mákos krémmel úgy, hogy a lapo-
kat először megkenjük meggy lekvárral, majd a mákos krémmel. A 
sütemény tetejét is megkenjük egy kevés krémmel.

Hűtőszekrényben pihentetjük 1-2 órát, hogy átpuhuljon, végül 
felszeleteljük.

https://www.mezeskalacs.hu/termek/mezeslap
https://www.mezeskalacs.hu/termek/mezeslap
https://www.mezeskalacs.hu/termek/mezeslap


Epres, túrós kosárka

• 1 csomag PETRITS   MÉZES KOSÁRKA
• 8 dkg méz 
• 25 dkg túró
• 15 dkg eper
• 1 cs zselatin fix
• Márcos habcsók
• citromhéj
• mentalevél

A mézet, a túrót, az epret és a reszelt citromhéjat  összeturmixol-
juk. Hozzáturmixoljuk a zselatin fixet is.

Az így kapott túrókrémet kanállal elosztjuk a mézes kosárkákban. 
Szeletelt eperrel, márcos habcsókkal és mentalevéllel díszítjük, 
majd hűtőszekrényben 2-3 órát tárolva hagyjuk, hogy a kosárkák át-
puhuljanak.

https://www.mezeskalacs.hu/termek/marcos-habcsok
https://www.mezeskalacs.hu/termek/mezes-kosarka
https://www.mezeskalacs.hu/termek/mezes-kosarka


Aszalt gyümölcsös, mandulás keksz 

• 0,5 kg Petrits mézeskalács tészta
• aszalt sárgabarack
• aszalt szilva
• szeletelt mandula
• méz

Az aszalt gyümölcsöt tetszőleges méretű darabokra vágjuk.
A tésztát 6-8 mm vastagra nyújtjuk, és sima szélű vagy linzerkarika

kiszúróval kis korongokat szúrunk belőle.
A kiszúrt korongokat sütőlemezre tesszük, megszórjuk őket a fel-

vágott aszalt gyümölccsel és mandulával., majd kiskanállal vagy 
mézcsorgatóval minden kis korongra néhány csepp mézes csorga-
tunk.

Kb. 150 fokos sütőben aranybarnára sütjük.
                           
                           
                

http://teszta.mezeskalacs.hu/


Mézes krémes

• 1 csomag PETRITS mézeslap
• 3 dl tej 
• 3 evőkanál liszt 
• 15 dkg vaj vagy margarin 
• 15 dkg porcukor
• 1 csomag vaníliás cukor 
• 1 tábla étcsokoládé

Először besamelt készítünk: a lisztet a tej harmadával elkeverjük. 
A többi tejet felforraljuk, a lisztes masszához öntjük, és picit a tűzre 
téve sűrűre főzzük, majd lehűtjük ( hűtés közben többször megke-
verjük, hogy ne legyen csomós ).

 
A vajat porcukorral és a vaníliás cukorral habosra keverjük, majd 

kanalanként hozzá adagoljuk a kihűlt  besamelt. Az elkészült krém-
mel megtöltjük a mézes lapokat. Hűtőszekrényben 1-2 órát pihen-
tetjük. A mézes krémes tetejét megkenjük olvasztott csokoládéval, 
végül felszeleteljük.

https://www.mezeskalacs.hu/termek/mezeslap


Karamellkrémes diótorta

A tésztához:

• 6 db tojás 
• 12 dkg cukor 
• 1 teáskanál sütőpor 
• 10 dkg liszt (glutén-

mentes változatban 
rizsliszt)

• 10 dkg darált dió 

A krémhez:

• 2 dl SZEKSZÁRDI MÁRC 
• 5 dl tej 
• 2 csomag vaníliás pu-

dingpor 
• 1 csomag vaníliás cukor 
• 25 dkg vaj vagy margarin

A tojásokat szétválasztjuk. A fehérjét a cukor 2/3-ával habbá ver-
jük, a sárgáját a maradék cukorral  felhabosítjuk. A sárgáját kézi hab-
verővel óvatosan hozzákeverjük a fehérjéhez, és ugyancsak finom 
mozdulatokkal hozzákeverjük a sütőporos, lisztes diót is. A masszát 
tortaformába töltjük és 200 fokos sütőbe tesszük. 15 perc eltelté-
vel lejjebb vesszük a hőfokot 170 fokra és még kb. 45 percig sütjük.

Ha a piskóta kisült,, kiborítjuk a formából és hagyjuk kihűlni, majd 
vízszintesen három lapba vágjuk. 

A pudingport egy kevés tejjel simára keverjük. A maradék tejet és 
a  márcot felforraljuk és keverés közben ráöntjük a pudingos keve-
rékre. Ha szükséges, kevergetés mellett még főzzük egy kicsit (a pu-
dingnak sűrű masszává kell „ugrania”). Végül ízesítjük a vaníliával. 

Ha a puding teljesen kihűlt kihabosítjuk
a puha margarinnal. A krém 2/3-ával be-
töltjük a piskótalapokat, a maradékkal pe-
dig bekenjük a torta tetejét és az oldalát.

A tortát hűtőszekrény-
ben jól áthűtjük, végül 
egész és darált dióval, vagy
– ahogy a képen is látszik - 
törökmézzel  díszítjük.

https://www.mezeskalacs.hu/termek/szekszardi-marc


Málna krém 

• 2 tojássárgája
• 1 evőkanál étkezési keményítő 
• 3 dl tej 
• 1 csomag vaníliás cukor 
• citromhéj 
• 50 dkg mascarpone krémsajt
• 4 evőkanál cukor 
• 50 dkg málna
• 2 csomag SÜTIGYÖNGY

A tojássárgáját simára keverjük a keményítővel, majd hozzáadjuk 
a tejet, a cukrot és a vaníliás cukrot. Főzzük és besűrítjük.

Ha langyosra hűlt, beletesszük a citromhéjat, majd hozzákeverjük 
a mascarponét. A málna ¾-ét a krémbe keverjük.

Poharak aljába sütigyöngyöt teszünk, rákanalazunk a málnás 
krémből, majd ismét sütigyöngy és krém jön, végül a tetejére málna
kerül.

Rövid időre hűtőszekrényben 
pihentetjük.

Ebből a mennyiségből  
12 pohárra való lesz.

https://www.mezeskalacs.hu/termek/suti-gyongy


Mogyorókrémes tallér

• 0,5 kg Petrits mézeskalács tészta
• 25 dkg mascarpone
• 25 dkg mogyorókrém
• mártáshoz étcsokoládé
• szóráshoz darabokra vágott mogyoró

A tésztát 7-8 mm vastagra nyújtjuk, és tetszés szerint 5-8 cm át-
mérőjű tallérokat szúrunk ki belőle. 150-160 fokos sütőben arany-
barnára sütjük, és megvárjuk míg kihűl. 

A mascarponét a mogyorókrémmel kézi habverővel simára kever-
jük. Az így kapott krémmel két két tallért összeragasztunk úgy, 
hogy a talpas részével fordítjuk őket egymással szembe.

A csokoládét gőz fölött megolvasztjuk, az összeragasztott süte-
ményeket félig belemártjuk, zsírpapírra tesszük, majd megszórjuk a 
darabolt mogyoróval.

http://teszta.mezeskalacs.hu/


Mézeskalács Múzeum

Kis múzeum óriási élményekkel. 
Icipici múzeum vagyunk, mint egy mézeskalács házikó – egy busz-

nyi ember éppen, hogy kényelemesen elfér. Ha eljön hozzánk, ga-
rantáltan közel kerülünk egymáshoz. Mint egy nagy család. A mé-
zeskalácsok és a gyertyák utánozhatatlan hangulatot árasztanak, mi
pedig olyan munkaszeretettel beszélünk mindennapjaink tennivaló-
iról, hogy haza sem akar majd menni.

Pörgős, zenés filmünkön megmutatjuk a kiállított tárgyak haszná-
latát, kipróbálhatja a mézeskalács díszítést és a tekert viaszgyertya 
készítést is.

Megkóstolhatja finomságainkat, hangulatos mintaboltunkban 
kedves emlék- és ajándéktárgyakat vásárolhat.



Kapcsolat

Keressen minket elérhetőségeinken!

Mézeskalácsok, mézes finomságok www.mezeskalacs.hu

Mézeskalács Múzeum www.mezeskalacsmuzeum.hu

Kézműves gyertyák www.gyertyamuves.hu

Petrits Mézeskalács kft
7100 Szekszárd, Munkácsy u. 8/a

http://www.gyertyamuves.hu/
http://www.mezeskalacsmuzeum.hu/
http://www.mezeskalacs.hu/

