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Tippek és ötletek



Our Services
A karácsonyi időszak mindig nagyon izgalmas,
főként, ha egy vagy több kisgyermek is részt
vesz az ünnepi készülődésben. 

Sok családban okozhat fejtörést, hogy mit ehet
a karácsonyi menüből az 1 év alatti kisgyermek,
de bátran mondhatom, hogy kellő
odafigyeléssel és egy csipetnyi tervezéssel az
egész család falatozhat ugyanarról az ünnepi
asztalról.
 
Éppen ezért most néhány ötletes recepttel és
termékajánlattal szeretnénk gondtalanabbá
varázsolni az elkövetkezendő időszakot, amely
- reményeim szerint - mindenki számára
csodás lesz!

Boldog, békés és kacagással teli ünnepi
időszakot kívánok:



Ambrus Évi a népszerű ManóMenü.hu weboldal alapítója és
létrehozója, ahol hiteles információkkal és receptekkel segíti a
szülőket, hogy tápláló és finom ételeket tudjanak készíteni
gyermeküknek, valamint saját fejlesztésű termékeivel teszi
magabiztosabbá a hozzátáplálás útjára lépő szülőket. 
Évi élelmezésvezető, szociálpedagógus és szülő-gyermek
kapcsolati szakember jelölt, jelenleg a hozzátáplálás és a
válogatósság háttere iránt érdeklődőknek nyújt támogatást.
 

Első könyve, az “Anya, kérek még! – Hozzátáplálás egyszerűen”
2019-ban jelent meg hatalmas sikert aratva; jelenleg is
hozzátáplálási bibliaként emlegetik a szülők. 2020-ban született
meg második könyve, a “Válogatós gyerekek”, amely
egyedülálló segítséget nyújt a gyermekek válogatósságával
küzdő szülőknek. Idén, 2021-ben pedig a mentes
gyermektáplálás iránt érdeklődők lélegezhettek fel, hiszen
megjelent harmadik könyve is “Mentesen is teljesen” címmel,
amely ínycsiklandó receptjeivel a tej-, tojás- és gluténérzékeny
gyermekek és felnőttek mindennapjait teszi könnyebbé. 

Évi napjainkban a ManóMenü szakértőivel tart nagy sikerű
online szülői konzultációkat, rovatot vezet egy piacvezető baba
magazinban, és több online website hasábjain is találkozhatunk
receptjeivel és cikkeivel.

Kisfiával nagyon szeretnek együtt alkotni a konyhában, bár
Martin rendületlenül paleontológusnak készül.



 



Puha mézeskalács
Hozzávalók:

Fél kg lisztkeverék / fehér, durum, tönköly/
7 dkg cukor
1 teáskanál ManóMenü foszfátmentes sütőpor
2 teáskanál mézeskalács fűszerkeverék
15 dkg margarin vagy vaj (keverve a legjobb)
Fél bögre méz / kb 1,5 dl
2 kisebb tojás / vagy 1 (tényleg) nagy

A száraz dolgokat összekeverjük, majd a mézet és a
margarint felolvasztva öntjük bele. (A cukrot is itt a
legegyszerűbb felolvasztani)
Összegyúrjuk majd 20 percre fóliával lefedve hűtőbe
helyezzük. kb. 2-3 mm vastagságúra nyújtjuk és
formára szaggatjuk. 180 fokon kb. 15-20 perc alatt
készre sütjük.

www.manomenu.hu



Házi granola
Hozzávalók:

150 g ManóMenü répás-sárgabarackos zabkása
1 tojásfehérje kemény habbá verve ( elhagyható, de
ettől lesz igazán ropogós)
2 evőkanál ManóMenü hidegen sajtolt sütőolaj
1 evőkanál repceméz
fél kiskanál mézeskalács fűszerkeverék
1 marék aprított olajos mag vegyesen (tökmag,
napraforgó, mandula, dió, stb)

A tojás kivételével minden hozzávalót alaposan
elkeverünk egy tálba, majd hozzákeverjük a felvert
tojásfehérjét. Sütőpapírral kibélelt tálcára helyezzük,
majd 150 fokon körülbelül 15-20 percig sütjük, közben
többször átkeverjük, nehogy megégjen. 

Tipp: Csatos üvegben hetekig eláll

www.manomenu.hu



www.shop.manomenu.hu

ManóMenü
zabkásák

 
Gluténmentes, tojásmentes, tartósítószermentes.
Hozzáadott cukrot nem tartalmaz

Kiszerelés: 250 g

Kizárólag természetes összetevők:

Allergének: nyomokban dióféléket, szezámmagot,
mustármagot és zellert tartalmazhat.

A zabkása egy tápanyagokban gazdag étel, olyan
vitaminokat és ásványi anyagokat tartalmaz, amely
hozzájárul gyermeked növekedéséhez és fejlődéséhez.

Megvásárolhatod webáruházunkban



Gombás húsgolyó
 a         támogatásával
 

Hozzávalók:

1 szál újhagyma finomra vágva
75 g gomba (fehér vagy barna csiperke esetleg
rókagomba) meghámozva és nagyon apróra vágva
200 g darált marha vagy disznóhús
1 gerezd zúzott fokhagyma
1 tk kakukkfű vagy rozmaring apróra vágva
25 g zsemlemorzsa
15 g sajt reszelve
1 egész tojás

A hozzávalókat alaposan összedolgozzuk, majd 22-25
kisebb golyót formázunk a masszából, amit
sütőpapírral kibélelt tepsire helyezünk és 185 fokon kb
20 perc alatt készre sütjük. Félidőben érdemes
megfordítani a golyókat, hogy szép egyenletes barna
színt kapjon.

www.kifli.hu/kiflicske



Narancsos sütőtök
krémleves

Hozzávalók:

1 egész sütőtök ( kb 1-1,5 kg) 
2 szál sárgarépa
3 gerezd fokhagyma
2 szál újhagyma
3 evőkanál ManóMenü hidegen sajtolt sütőolaj
1 narancs kifacsart leve
1 liter leves alaplé
Só és fehérbors ízlés szerint

A sütőtököt meghámozzuk, eltávolítjuk a magokat,
majd kockákra vágjuk. Olajjal meglocsoljuk és a
fokhagymával és az újhagymával valamint a
répadarabokkal egy sütőpapírral kibélelt tepsibe
tesszük, majd fóliával lefedjük. Körülbelül 160-170
fokon 30-40 percig sütjük, majd ellenőrizzük le, hogy a
hagymák a répa és a tök is megpuhult-e. Ha igen, akkor
a leves alaplevet egy edénybe felmelegítjük és
hozzáadjuk a zöldségeket, majd összeturmixoljuk. A
narancs levét kifacsarjuk és a krémleveshez adjuk.
Tipp: Pirított tökmaggal, tejszínnel és pirított kenyérrel
tálaljuk



Rudolf kedvenc répás
kókuszgolyója

Hozzávalók:

2 répa reszelve kinyomkodva
1 banán összenyomva
100 g répás-sárgabarackos zabkása aprítva ( a répa és
a banán méretétől függően lehet több is) 
Fahéj és vanília ízlés szerint
Kókusz és mák a díszítéshez

Minden hozzávalót összedolgozunk, majd golyókat
formázunk belőle. Darált mákba, dióba, kókuszba vagy
mandulába forgatjuk. 

www.shop.manomenu.hu



Karácsonyi
sütikiszúró készlet

Karácsonyi kiszúró szett /8 db-os/

Átmérő: minimum 2,5 cm  maximum 9 cm

Magasság: 4 cm

Anyaga: rozsdamentes acél műanyag külső formával

BPA mentes, FDA tanúsítvánnyal rendelkezik

Doboz tartalma: 8 db kiszúró forma

Ezekkel a karácsonyi hangulatot idéző
kiszúróformákkal játszi könnyedséggel elkészíthetők a
mutatós kreációk, hiszen az egészséges, elfogyasztható
műalkotások az egész családot jókedvre derítik. Hozd
vissza a jókedvet és az örömöt újra az étkezőasztalhoz. 

 
Megvásárolhatod webáruházunkban

www.shop.manomenu.hu



Banános habos
forrócsoki

 
Hozzávalók:

2 Hozzávalók:
1 kisebb banán
1 evőkanál kakaópor
1 evőkanál natúr mogyorókrém
3 dl tej ( vagy növényi ital) 
fél kiskanál mézeskalács fűszerkeverék

Egy edénybe feltesszük melegedni a tejet, majd
hozzáadjuk a kakaót, a fűszerkeveréket és a
mogyorókrémet. Lassú tűzön melegítjük össze, közben
folyamatosan kevergetjük, hogy a kakaó
csomómentesre oldódjon, de ne forrjon a tej. Ha
kellően homogén az ital, vegyük le a tűzről és
kevergetés mellett hűtsük vissza kicsit, hogy ne legyen
túl meleg, és turmixoljuk össze a banánnal.  

Tejszínhabbal ( vagy növényi habbal), és aprócska
mézeskalácsokkal díszíthetjük. 

www.shop.manomenu.hu



Karobos mini kuglóf
Hozzávalók:
2 érett banán
150 ml zabital vagy tej
2 evőkanál darált lenmag + 6 evőkanál víz VAGY 2
kisebb egész tojás
30 ml ManóMenü hidegen sajtolt sütőolaj
200 g ManóMenü Karobos-kókuszos zabkása (aprítva)
1,5 teáskanál ManóMenü foszfátmentes sütőpor

Melegítsük elő a sütőt 175 fokra, majd a zabkása
keveréket aprítsuk össze aprító segítségével.
A tojásokat ( vagy az áztatott lemnagot) keverjük
habosra az olajjal és a banánnal. Adjuk hozzá a tejet
vagy növényi italt, majd az aprított zabkása keveréket a
sütőporral. Keverjük össze alaposan, majd kb 10-12
szilikon mini kuglófformába adagoljuk a tésztát. Ha
nincs kuglóf formánk, muffin kapszlikot is
használhatunk. Körülbelül 20 percig sütjük, majd
kihűtve díszíthetjük. 

www.shop.manomenu.hu



Pesztós karácsonyfák

Hozzávalók:
1 csomag leveles tészta
1-2 evőkanál zöld fűszeres pesztó
1-2 evőkanál vörös pesztó
10 db saslik nyárs 
1 db tojás

A leveles tésztát picit hagyjuk pihenni
szobahőmérsékleten, hogy könnyebben tudjunk vele
dolgozni. Kb. 2 cm széles csíkokra vágjuk a rövidebb
oldalától haladva, és felváltva megkenjük zöld és vörös
pesztóval. A nyársakat vízbe áztatjuk, majd felszúrjuk
rá a tésztát úgy, hogy karácsonyfa alakzatot formázzon.
A tojás alaposan elkeverjük, és sütés előtt megkenjük
vele a karácsonyfákat
A leveles tészta csomagolásán feltüntetett
hőmérsékleten és ideig sütjük. 

a         támogatásával
 

www.kifli.hu/kiflicske



Hamis mézeskalács 
 

Hozzávalók:
12 dkg teljes kiőrlésű tönkölyliszt
5 dkg durumliszt
3/4 evőkanál mézeskalács fűszer / vagy 1 év alatt a már
bevezetett fűszerek/
2 evőkanál finomítatlan nádcukor
1/3 kávéskanál ManóMenü foszfátmentes sütőpor
Picike só
1 kikapart vaníliarúd magja
75 g vaj vagy margarin
2-3 evőkanál tej / vagy növényi ital
Fél bio citromhéj
1 kk bio citromlé

A száraz dolgokat összekeverjük, majd a tejet és a
margarint felolvasztva öntjük bele. (A cukrot is itt a
legegyszerűbb felolvasztani)
Összegyúrjuk majd 20 percre fóliával lefedve hűtőbe
helyezzük. kb 2-3 mm vastagságúra nyújtjuk és
formára szaggatjuk. 170 fokon kn 15-20 perc alatt
készre sütjük.

www.shop.manomenu.hu



ManóMenü
Illatgyertya

 
Miért a szójaviaszt választottuk a gyertya
alapanyagának?

Mert így a gyertya kisgyermekek mellett is biztonsággal
használható! A hagyományos gyertyákkal olyan
anyagok, vegyszerek kerülhetnek a levegőbe, melyek
károsak az egészségre, hiszen a hagyományos gyertyák
paraffinból készülnek, ami a kőolajgyártás
mellékterméke. 

A gyertyánk alapjául szolgáló viasz szójababból készül,
melyhez kizárólag GMO mentes szóját használunk. A
szójabab olaj megújuló forrás, természetesen lebomló
alapanyag, mert fontos számunkra környezetünk
védelme.

Megvásárolhatod webáruházunkban
 
 

www.shop.manomenu.hu



Egészben sült pisztráng 
Hozzávalók:
Egész pisztráng
Só, bors ízlés szerint
Narancs és vagy citromszelet ( kezeletlen)
1 gerezd fokhagyma vagy szárított fokhagyma por
1 kisebb ág friss rozmaring
1 evőkanál ManóMenü étkezési sütőolaj

A konyhakész pisztrángot alaposan átnézzük, ha
találunk még rajta pikkelyt, azt lekapargatjuk, és
átmossuk, majd konyharuhával felitatjuk róla a
felesleges vizet. A fokhagymát összezúzzuk vagy
nagyon apróra összevágjuk, és a sóval egy pici borssal
valamint az olajjal alaposan elkeverjük. Ezzel az olajos
fűszeres keverékkel, kívül és belül is bekenjük a
pisztrángot, majd néhány szelet kezeletlen citrust és a
fűszernövényt a hal belsejébe helyezzük. Egy
sütőpapírral kibélelt tepsire helyezzük a halat, majd kb.
20 perc alatt 185 fokon készre sütjük. 
Ebből a halból 1 év alatti gyermek is nyugodtan kaphat,
természetesen a szálkákra nagyon vigyázzunk.
Babának finom párolt zöldségekkel kínálhatjuk
püréként vagy darabosan, és a felnőttek is sült vagy
párolt zöldségekkel fogyaszthatják

a         támogatásával
 



Zöldséges karácsonyi tál
mozzarella rudakkal 

Hozzávalók:
Uborka
Koktélparadicsom
Gránátalma
Kézműves szalámi 
Tökmag
Rozsmaring
Pik-Nik Kids Original mozzarella rudacska

Az uborkát felszeleteljük, a paradicsomokat felezzük
vagy negyedeljük, a mozzarella rudakat 2-3 cm
hosszúságúra vágjuk. Egy szép fa vágódeszkára vagy
tálra karácsonyfa alakba elrendezzük a hozzávalókat. 
Tipp: Zöldséges vagy joghurtos mártásokkal tálalva
még ízletesebb

www.shop.manomenu.hu

a         támogatásával
 



Répás-mozzarellás
szivecskék és csillagok 

Hozzávalók:
2 répa reszelve és kinyomkodva
80g reszelt Pik-Nik Kids Original mozzarella rudacska
2 tojás
35g teljes kiőrlésű liszt

A répát meghámozzuk lereszeljük, és kézzel
kinyomkodjuk. A mozzarellát lereszeljük és minden
hozzávalót alaposan összekeverjük. Kiszúróformák
segítségével sütőpapírral kibélelt tepsire halmozzuk a
keveréket és 175 fokon kb 15 perc alatt készre sütjük. 

a         támogatásával
 

www.shop.manomenu.hu



Vágható fa zöldség 
gyümölcs szett gyerekeknek

 
 15 darabos

Tartalma:
12 db vágható majd újra összeilleszthető fából készült
zöldség és gyümölcs
1 db fa vágódeszka, 1 db fa játék hámozó, 1 db fa kés.
A kiegészítők anyaga: fa, vízbázisú festékkel kezelve.

A termékek fa dobozba vannak elhelyezve, ennek
mérete: 25*18*10,6 cm

Tisztítása: enyhén nedves törlőronggyal tisztítható,
majd azonnal szárazra kell törölni.
Tárolás: száraz, szobahőmérsékletű helyen

25.000 Ft feletti vásárlás esetén a házhozszállítás
ingyenes.

www.shop.manomenu.hu







Boldog
karácsonyt!


