
HOZZÁVALÓK: 

2 × 4 tojás

2 × 12 dkg cukor

2 × 10 dkg finomliszt

2 × 2 dkg cukrozatlan kakaópor

2 × ¼ teáskanál só

2 × 6 + 18 dkg vaj

45 dkg aprított fehér csoki 

45 dkg mascarpone

3 evőkanál habtejszín

1½ dl meggylé 

30 dkg meggylekvár

tejcsoki- és fehércsoki-forgácsok 

A SzU
..
linapi BuliÁRo' ÓL

1. Az első piskótához 4 tojást és 12 dkg cukrot 
géppel 6 perc alatt összehabosítunk. Fakanállal 
apránként hozzáforgatjuk 10 dkg liszt, 2 dkg 
kakaó és ¼ teáskanál só keverékét, majd 6 dkg ol
vasztott, kihűlt vajat. 

2. A tésztát egy 24 cmes, vajazott, lisztezett tor
taformában 20 perc alatt megsütjük 180 fokra 
előmelegített sütőben. 

3. Ugyanígy sütünk egy másik piskótát. 

4. A krémhez a fehér csokit gőz fölött megol
vasztjuk. Ezután 18 dkg krémesen puha vajhoz 
robotgéppel apránként hozzádolgozzuk a mas
carponét, majd a tejszínt, végül az olvadt csokit. 

5. A piskótákat 22 lapra vágjuk, megöntözzük 
a meggylével, megkenjük a lekvárral, és össze
töltjük a krémmel. Bekenjük a tetejét is. Csoki
forgácsokkal díszítjük.

12 adag lesz belőle.

TITI TORTA
TITI SZÜLINAPJA

Titi régóta vágyott arra, hogy 
a szülinapját a LASER WARS 
pályán tartsa. Ma teljesült a kí
vánsága, és a barátaival éppen 
tortáznak a játék után. Meggy
lekváros fehércsokitortát 
esznek, Titi nagymamája sütötte. 
És képzeljétek, Titi még nem 
sejti, hogy otthon is vár rá egy 
meglepetés: anyától és apától iga
zi, bőrből készült focilabdát kap. 

Megtalálod a 13 gyereket és 
felnőttet, aki Titi tortát eszik?

EZEKET IS KERESD MEG!
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CSOKIS BANÁNCSÓNAK 

HOZZÁVALÓK: 

4 banán 

12 dkg kockákra vágott tejcsoki

4 dkg darabkákra vágott 
pillecukor

1. A banánokat héjastul megmossuk, megszárít
juk, és hosszában félbevágjuk. Mindegyikbe 
vágunk késsel egy hosszú, mély hasítékot, aztán 
az ujjunkkal kitágítjuk. 

2. Csoki és pillecukordarabkákat dugdosunk 
a banánok hasítékába. 

3. A banánokat egyenként alufóliába csomagoljuk 
úgy, hogy a töltött részük felett minél tágabb 
és buggyos maradjon a csomagolás – az a cél, 
hogy a fólia ne érintkezzen se a csokival, se 
a pillecukorral. 

4. A banánokat a héjas oldalukkal lefelé tepsire he
lyezzük, és 18 perc alatt megsütjük 200 fokra elő
melegített sütőben úgy, hogy az utolsó 3 perc
ben szétnyitjuk az alufóliát. Melegen tálaljuk. 

4 adag lesz belőle.

HAJRÁ, FOCI!
Épp most érkezett meg a család 
a Kék ördögök és Vörös Hősök 
meccsére. Velük tartottak az 
állatok is. Sőt, Pepe és Frida any
nyira türelmetlenek voltak, hogy 
előbbre mentek, mert így jobban 
látnak. Régi szokás ezen a kis 
sportpályán, hogy ősszel és télen
frissen sült csokis banánt kapni. 

Megtalálod a 15 gyereket 
és felnőttet, akinél 
csokis banán van?

A SportPA' LyA' ÁRo' ÓL

EZEKET IS KERESD MEG!
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