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TÖKÖS ÉTELRECEPTEK 

 

Elkészítették: Kenéz Istvánné, Máj Jánosné, Szép Ferencné, Dumik Jánosné, Imre Zoltánné, Biczó 
Lajosné, Gyugyi Józsefné, Tancz Jánosné, Fekete Jenőné, Horváth Jánosné, Vági Tünde, Popovics 
Istvánné 

Tökös- mákos muffin: 

Hozzávalók: 

20 dkg liszt, 22 dkg cukor, 0,5 tk sütőpor, 0,5 tk szódabikarbóna, 0,5 tk só, 0,5 tk őrölt fahéj, 

2 tojás, 2  étolaj, 1 db kisebb tök vagy cukkini, 1 marék mák 

Elkészítése:  

1. A tököt reszeljük le, hagyjuk állni, majd nyomkodjuk ki. 

2. Tegyük tálba a lisztet, a cukrot, a sütőport, a sót és a fahéjat. Egy másik tálba verjük 

fel a tojást az olajjal, vegyítsük a száraz hozzávalókhoz és alaposan dolgozzuk össze. 

3. Forgassuk bele a tököt és a mákot! 

4. Béleljük ki a muffinsütő mélyedéseit papírformákkal és töltsük meg a masszával! 

 180 fokon 22-25 percig süssük! 

Töksaláta: 

Hozzávalók:  

2 db közepes nagyságú tök, 4 db főtt tojás, 3 kisebb fej hagyma, 2 dl tejföl, 1 tubus majonéz, 

2 tk mustár, vegeta, só, bors, kevés cukor 

Elkészítése: 

2db közepes nagyságú tököt gyaluljunk le, majd sós vízben főzzük meg. Ha megfőtt 

csepegtessük le! A tojásokat kockázzuk fel! A hagymát vágjuk vékony karikára, majd az 

összes hozzávalót keverjük össze! 

Tökös lecsó: 

Hozzávalók:  

1kg vöröshagyma, fél kg paradicsom, fél kg fehér paprika, fél kg cukkini vagy patisszon,  

1-1,5 dl étolaj, 2 gerezd fokhagyma, kis kanál bazsalikom, só 

Elkészítése: 

Az apróra vágott hagymát az olajon megfonnyasztjuk, majd hozzáadjuk a darabokra vágott 

paradicsomot, paprikát, cukkinit és a zúzott fokhagymát, bazsalikommal, sóval ízesítjük. 
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Tökös lecsó másképp: 

1kg vöröshagyma, 1ky piros paradicsom, 0,5 kg paprika, 0,5 kg cukkini vagy patiszon, 3 

gerezd fokhagyma,2 dl étolaj,1 mokkáskanál só, fél mokkáskanálnyi őrölt fehérbors 

Változatosabbá lehet tenni: füstölt baromfi párizsival vagy füstölt kolbásszal, tojással. 

Elkészítése: az előbb leírt módon! 

 

Tökpörkölt: 

Hozzávalók: (4 személyre) 

4 fej vöröshagyma, 3 gerezd fokhagyma, fűszerek (paprika, só, bors), 1kg tök, zsiradék vagy 

olaj 

Elkészítése: 

Az apróra vágott hagymát a zsiradékon üvegesre pároljuk, majd fűszerezzük és rátesszük a 

kockára vágott tököt és puhára főzzük. Ha kész 1 kávéskanálnyi kakukkfüvet teszünk rá. 

Lehet pörköltszaft kockát is rátenni, akkor finomabb! 

Tökös-túrós pite 

Hozzávalók: 

fél kg liszt, 1 Ráma margarin, 1 cs. sütőpor, 1 cs. vaníliás cukor, 12 dkg porcukor, 2 tojás 

sárgája, 1 kispohár tejföl 

Töltelék: 

0,5 kg. túró, fél kg legyalult tök vagy cukkini, 2 tojás sárgája, 1 vaníliás cukor,  10 dkg cukor, 

ízlés szerinti mennyiségű apróra vágott kapor. (Kapor helyett tehetünk bele reszelt 

citromhéjat.) 

A hozzávalókból könnyű, lágy tésztát készítünk, és két részre osztjuk. Az egyiket kisodorjuk, 

és a tepsibe tesszük. A tölteléket összekeverjük, és a lapra simítjuk, majd befedjük a másik 

lappal és megsütjük. 
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Tökös röszti 

Hozzávalók: 

1 kg tök, 1 tojás, 3-4 evőkanál liszt, bors, vegeta, kapor, zöldségzöld, majoránna, fokhagyma, 

vöröshagyma (apróra vágva), pirospaprika, reszelt sárgarépa 

Elkészítés: 

A tököt lereszeljük és enyhén megsózzuk, kis állás után kinyomkodjuk. Hozzákeverjük a tojást 

és a lisztet, a felsorolt fűszerekkel ízlés szerin fűszerezzük. Evőkanalankénti mennyiséget 

forró olajba teszünk belőle és kisütjük. 

A csípős változat ugyanez, csak keverünk hozzá Erős Pistát! 

Sajtos tök jó: 

Hozzávalók:  

c1 cukkini, 30 dkg darált hús, kapor, só, bors, 1 tejbe áztatott zsemlye, 1 tojás, 15 dkg 

sajt, 5 dkg vaj. 

Elkészítése: 

A cukkinit felkarikázzuk, és kivajazott tepsibe rakjuk. A darált húst,zsemlét, tojást, fűszereket 

összegyúrjuk, és kis gombócokat formálunk belőle, melyeket a cukkini karikákra rakunk és 

forró sütőben sütjük. Mikor már majdnem kész mindegyikre sajtszeletet olvasztunk. Friss 

kaporral díszítjük! 

Tökleves: 

Hozzávalók: 

1kg-os tök bele, 2-2 sárgarépa, petrezselyem, 1 karalábé, 1 zellergumó, 1 kisebb fej 

vöröshagyma, 2-3 evőkanál étolaj, 2 evőkanál liszt, só kapor, petrezselyemzöld 

Elkészítése: 

A tök belsejét kiszedjük és félretesszük. A sárgarépát, zellert, petrezselymet, karalábét 

megtisztítjuk, és apró kockára vágjuk. A kis fej hagymával együtt az olajon és 1 dl vízen 

puhára pároljuk. Meghintjük a liszttel és egy késhegynyi piros paprikával, majd felengedjük 

1,5 l vízzel. Beletesszük a tökbelet és 5-6 percig forraljuk. Kicsit hűtjük, majd turmixszoljuk. 

Sóval, kaporral és petrezselyemzölddel ízesítjük.  

Tálalás: Pirított napraforgómag vagy zsemlekocka esetleg reszelt sajt. 
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Cukkinipörkölt: 

Hozzávalók: 

80-90 dkg cukkini, 1 nagy fej vöröshagyma, olaj vagy zsír, 1 evőkanál piros paprika, 1 zöld 

paprika,1 paradicsom, 1-2 gerezd fokhagyma, só, bors, kakukkfű, kömény, kevés víz. 

Elkészítés: 

Ugyanúgy készül, mint a sertéspörkölt csak a húst a cukkini helyettesíti. 

Töklekvár: 

Hozzávalók: 

2kg főzőtök, 2db citrom, 1,25 kg kristálycukor, 1,5 dl 10%-os ecet, 4 szem szegfűszeg 

Elkészítése: 

A tököt megpucoljuk, és apró kockára vágjuk. 0,5 dl vízbe tesszük a citrom levével és héjával 

együtt és puhára főzzük, majd péppé turmixszoljuk. A cukrot az ecettel felforraljuk; s addig 

főzzük, míg mézszerű folyós folyadék lesz. A szirupba beleöntjük a tökpürét és sűrűre főzzük. 

Ízesíthetjük fahéjjal, gyömbérrel, narancshéjjal. 

Amikor olyan sűrű, hogy darabokban esik le a fakanálról, tiszta üvegekbe töltjük és 

lefordítjuk. 

 

Citromos tökdzsem: 

Hozzávalók:  

1kg zsenge gyalult tök, 80 dkg kristálycukor, 10 dkg porcukor, 3 db citrom 

Elkészítése: 

A tököt a cukorral 20 percig forraljuk, majd hozzátesszük a héjastól vékony szeletekre 

karikázott citromot és további 10 percig főzzük. Üvegekbe töltjük és a tetejére tartósítószert 

szórunk, másnapig álli hagyjuk. Ezután lezárjuk (lekötjük), majd a végleges helyére tesszük. 
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Edit-féle tökös rakottas gazdagon: 

Hozzávalók: 

4db kisebb tök, 30dkg darált sertéshús, 2 db hagyma, 4 gerezd fokhagyma, 20 dkg 

zöldpaprika, 20 dkg paradicsom, 20dkg füstölt kolbász, 6 db tojás, 20 dkg rizs, 1 csokor 

petrezselyem, só, bors, 3-4 dl tejföl, 2-3 evőkanál tejföl, 20 dkg reszelt sajt. 

Elkészítése: 

A hagymát és 2 gerezd fokhagymát apróra vágjuk, és kevés olajon megfonnyasztjuk. 

Hozzáadjuk a darált húst, megsózzuk, borsozzuk, kevés vizet adunk hozzá, majd fedő alatt 

puhára pároljuk, zsírjára lesütjük. Ha kész hozzáadjuk az előre megfőzött rizst. A tököt 

meghámozzuk és fél centis karikákra vágjuk, gyengén sózzuk, forróolajban félig átsütjük. 4 

tojást megfőzünk és felkarikázzuk. Karikára vágjuk a kolbászt, a paprikát és a paradicsomot 

is. A tejfölt a 2 tojással, a 2 gerezd zúzott fokhagymával és az apróra vágott 

petrezselyemzölddel összekeverjük sóval, borssal ízesítjük és hozzáadjuk a lisztet. Az 

elkészített anyagokat tűzálló tálba rétegezzük: tök, hús, zöldség, kolbász, tojás, tök. Ráöntjük 

a tejfölös keveréket és megszórjuk a reszelt sajttal. Villával megszurkáljuk, hogy a tejfölös 

keverék jól átjárja. Forró sütőbe tesszük, és 20 percig sütjük. Kockára vágva tálaljuk. 

Cukkinis tészta: 

Hozzávalók: 

4 személy részére: 1,5 kg cukkini, 10- 15 dkg szalonna, 2-3 fej vöröshagyma, 2 cs. krémsajt, 

só, bors, 0,5 kg száraz tészta (bármilyen lehet) 

Elkészítés: 

A tésztát kifőzzük, a cukkinit lereszeljük, majd félretesszük. A szalonnát felkockázzuk és 

üvegesre sütjük, ha kész hozzátesszük az apróra vágott hagymát, tovább pároljuk. Kis idő 

után hozzáadjuk a reszelt cukkinit. Ízlés szerint sózzuk, borsozzuk, krémes állagúra pároljuk. 

Ha kész hozzáadjuk a sajtot és a tésztát. Tehetünk ré kaprot. Így is fogyaszthatjuk vagy 

tepsibe öntjük, és a tetejét megszórjuk reszelt sajttal és átsütjük. Kockára vágva tálaljuk. 
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Burgonyával rakott cukkini: 

Hozzávalók: 

3 db kisebb cukkini ( 0,5kg), 3 közepes burgonya ( 0,4 kg) 4 kis paradicsom,4 gerezd 

fokhagyma, 1 dl tejföl, 3 ek tej, kakukkfű, őrölt bors,só 3 tk napraforgó olaj, 1 ek mustár 

Elkészítése: 

1. A burgonyát meghámozzuk és 2 mm vastag karikákra vágjuk. A cukkinikat héjastul 3-4 

mm-es karikákra szeljük, a paradicsomot 5 mm-esre. 

2. Egy tűzálló tál aljába tesszük az olajat, megszórjuk a felszeletelt fokhagymával. 

3. A cukkini-, burgonya-, paradicsomkarikákat váltakozva, sorban félig egymásra 

helyezve a tálba tesszük. Sózzuk, borsozzuk és megszórjuk kakukkfűvel. 

4. A tejfölt a tejjel és kevés olajjal, 1 kanál mustárral simára keverjük, majd a rakott 

zöldségre locsoljuk.( A tejföl és tej helyett főzőtejszínt is használhatunk.) 

5. Forró sütőben pirosra sütjük. 

Sült húsok különleges körete is lehet, de sajttal megszórva önálló ételként is nagyszerű! 

Tökös pite: 

Hozzávalók: 

 3 tojás, 1 bögre cukor, 1 és fél bögre liszt, 0,5 bögre étolaj, 1 tk fahéj, 1 cs sütőpor, 30-40 

dkg reszelt cukkini 

Elkészítése: 

A tojásokat egyben felverjük és a hozzávalókat kézzel finoman hozzákeverjük. Zsírozott, 

lisztezett tepsibe tesszük és megsütjük. 


