
A lap profilja
A Praktika Konyha magazinban a könnyen beszerezhető alap-
anyagokból gyorsan elkészíthető, fázisfotókkal bemutatott 
recepteké a főszerep. Minden lapszám egy-egy tematikára épül, 
ettől válik egyedivé a piacon. Ráadásul minden lapszámban 
lesznek fázisfotós leírással bemutatott receptek. 
Előételek, levesek, főételek és sütik várják az olvasókat minden 
mennyiségben, tematizált tartalommal. Hol a tepsis, máskor a 
serpenyős vagy épp a 30 perc alatt elkészíthető receptek kerül-
nek a lap fókuszába.
2020-as tematikák:
 1. Burgonyás receptek
 2. Imádnivaló desszertek
 3. Grill ételek
 4. Tepsis édességek 
 5. Szárnyas sültek
 6. Karácsonyi sütik

Célcsoport 
18-49 éves, ABC1 státuszú, városlakó, főbevásárló nők, akik 
szeretik a Praktika márkát. A Praktikát olvasó nőnek fontos a 
családja, gyermeke és lakókörnyezete. Kifinomult ízlésű, de 
szélsőségektől mentes. Másodlagos célcsoportba pedig azok 
a nők tartoznak, akik főznek, de nincs sok idejük rá.

Miért érdemes hirdetni a lapban? 
•  A Praktika olvasók körében átlagon felüli az érdeklődés  

a gasztro témák iránt.
•  Olvasónk vagyoni helyzete jelentősen meghaladja  

az országos átlagot.
• Nyitott az újra, környezetét folyamatosan alakítja.
• A családon belül döntéshozó, főbevásárló.
• Környezete alakításában hallgatnak rá, „véleményvezető”.

Megjelenés: 2020-ban hat alkalommal
 
Terjesztés: Árusításos úton a Lapker Zrt.,  
Előfizetéssel a Magyar Posta Zrt.

Piaci információk 
Nyomtatott példányszám: 12 000 db
Forrás: IQ Press terjesztés
 

nyomtatott példány
20 000
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30 perc alatt kelt tésztára
SÜTEMÉNYEK MEGOLDÁSOK

fázisfotó
a l a p j á n !

MÉZES SZELET
A NAGYI KONYHÁJÁBÓL

HÁZILAG

Friss receptek a hétköznapokra

1036 Budapest, Lajos utca 74-76.    T:+36-1-430-2600    F:+36-1-430-2619      info@iqpress.hu    www.iqpress.hu

Hirdetéssel kapcsolatos információk
Fórián-Erdei Tamara • 06-1-430-2603 • tamara.erdei@iqpress.hu

Hirdetési tarifák  
Méret Ár:

1/1 790 000 Ft

1/2 480 000 Ft

B/II 950 000 Ft

B/III 890 000 Ft

B/IV 1 000 000 Ft

A hirdetési árak 2020. január 15-től érvényesek! 
Áraink az áfát nem tartalmazzák.
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6. Vegyük ki a süteményt a sütőből 
és csökkentsük a hőmérsékletet, 
elektromos sütő esetén 175 fokra, 
légkeverésnél 160 fokra, gáz ese-
tében 2 fokozatra. 

7. A habcsók masszát tegyük egy 
csillagcsővű nyomózsákba és rács 
formában nyomjuk a forró süte-
ményre.  

Sütési hőfok: 
Elektromos sütőnél 175 fok, 
légkeverésnél 160 fok, 

Hozzávalók 1 tepsihez (kb. 
26x33cm):
A tésztához: 
200 g vaj vagy margarin, 
150 g cukor, 
1 csipet só, 
100 g marcipán massza, 
2 tojás, 
4 tojássárgája, 
½ kezeletlen citrom reszelt héja, 
350 g liszt, 
½ csomag sütőpor

Ezenkívül:
vaj a tepsihez, 
1200 g ribizli, 
4 tojásfehérje, 
100 g porcukor, 
150 g darált mandula

Elkészítés:
1. A ribizlit egy villa segítségével 
szemezzük le és alaposan nézzük 
át. Mossuk meg és hagyjuk lecsö-
pögni.

2. A szobahőmérsékletű vajat a 
cukorral, sóval és a feldarabolt mar-
cipánnal keverjük össze (a legjobb, 
ha robotgéppel dolgozunk), amíg a 
cukor el nem olvad teljesen. Egy-
más után keverjük hozzá a tojáso-
kat és a tojássárgáját, majd a cit-
romhéjat. A lisztet keverjük össze a 
sütőporral, szitáljuk a tésztához és 
alaposan keverjük össze. 

3. A tepsit vajazzuk ki. Ha csak 
normál, nagy méretű tepsink van és 
nem akarjuk, hogy a tésztánk 
nagyon vékony legyen, akkor a 
kívánt méretűre hajtogatott, több 

A habcsókhoz a fehérjének nagyon 
keménynek kell lennie! 5. Ezután a mandulás habcsókhoz 

óvatosan kanalazzuk bele a man-
dulát a habba. 

gáz esetén 2-es fokozat. 
Sütési idő: még 20 perc.

8. A maradék ribizlivel díszítsük a 
süteményt.

Tipp:
Ha adunk egy teáskanál ecetet a 
2 tojásfehérjéhez könnyebb lesz 
keményre verni, az ízén nem fog 
változtatni. Ha pedig 1 tk. étkezé-
si keményítőt elkeverünk a cukor-
ral, még tovább marad kemény a 
hab. 

réteg sütőpapír is megoldás lehet. 
Kenjük simára a tésztát a tepsiben. 
A ribizliből a legszebb szemeket 
tegyük félre díszítéshez, a többit 
oszlassuk el a tésztán. 

Sütési hőfok (előmelegítve): 
Elektromos sütőnél 200 fok, 
légkeverésnél kb. 180 fok, 
gáz esetén 3-as fokozat. 
Sütési idő: kb. 20 perc.

4. Közben a tojásfehérjét verjük 
kemény habbá. Mindig legyünk 
nagyon óvatosak, mert a fehérje 
hab nem lesz kemény, ha a sárgá-
jából kicsi is belekerül. Ezért mindig 
egyesével válasszuk szét. Ha mégis 
marad egy kis sárgája a fehérjében, 
óvatosan vegyük ki belőle a tojáshéj 
segítségével.

Amikor a fehérje hab már kemény, 
alacsonyabb fokozaton verjük 
tovább és adjuk hozzá a cukrot. Az 
a jó, ha a cukor minél finom sze-
műbb, de a legjobb, ha porcukorral 
dolgozunk. Ebben az esetben 
azonban csakis szitálva adjuk a 
fehérjéhez.

Ribizlis sütemény mandulás habcsókkal
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Hozzávalók 1 tepsihez 

(30x35 cm), 

kb. 20 szelethez: 

A tésztához: 

250 g ét tortabevonó, 

150 g olaj, 

5 tojás (M méret), 

150 g cukor, 

½ tk. só, 

200 g instant liszt (dupla őrlésű?), 

½ csomag sütőpor

A töltelékhez: 

2 tk. instant kávépor, 

Ezenkívül:

sütőkeret (30x35 cm), 

vaj a tepsihez, 

kakaó por a szóráshoz

Elkészítés:

1. A tortabevonót az olajjal meleg 

vízfürdőben olvasszuk fel. Adjuk 

hozzá a tojást, a cukrot és a sót. A 

lisztet és a sütőport keverjük össze, 

szitáljuk a csokoládé masszába és 

jól keverjük össze. A sütőkeretet 

tegyük egy kivajazott tepsibe, önt-

sük bele a tészta 2/3-át és kenjük 

simára.

2. A töltelékhez a kávé port kever-

jük ki a kávélikőrrel. A sajtkrémet 

keverjük simára. Adjuk hozzá a 

cukrot, a vaníliás cukrot a sót és a 

kávét, majd a tojásokat egymás 

után keverjük bele. Végül adjuk 

hozzá a lisztet és a joghurtot. Ken-

jük el az egészet a tésztán és simít-

suk el. Majd oszlassuk el rajta a 

maradék tésztát. Előmelegített 

sütő, középső részén süssük meg. 

Figyeljünk, nehogy túlsüssük!

Sütési hőfok (előmelegítve): 

Elektromos sütőnél 180 fok, 

légkeverésnél 160 fok, 

gáz esetén 2-es fokozat. 

Sütési idő: kb. 35 perc.

Hagyjuk kihűlni!

3. A krémhez a zselatint áztassuk 

be hideg vízbe. A mascarpone-t 

keverjük el a tojáslikőrrel és a 

cukorral, majd adjuk hozzá a 

kinyomkodott zselatint. A tejszínt 

verjük kemény habbá és forgassuk 

bele. A krémet kenjük a kihűlt süte-

ményre. 

Minimum 2 órára tegyük hideg hely-

re. Tálalás előtt ízlés szerint szórjuk 

meg kakaó porral. 

Kávés brownie

Hozzávalók:

A tésztához: 

200 g vaj vagy margarin, 

100 g cukor, 

4 tojás, 

1 csomag vaníliás cukor, 

300 g liszt, 

1 csapott tk. sütőpor, 

4 közepes méretű banán, 

100 g csokoládéforgács, 

némi tej

Ezenkívül:

300 ml tej, 

1 vaníliarúd, 

60 g cukor, 

20 g étkezési keményítő, 

1 kezeletlen citrom, 

1 tojássárgája, 

125 g tejszín, 

3 ek. sovány túró, 

100 g ét tortabevonó, 

vaj a tepsihez

Banános álom

Elkészítés:

1. A tészta első négy hozzávalóját 

keverjük habosra. A lisztet a sütő-

porral szitáljuk bele és keverjük 

össze. A banánokat pucoljuk meg, 

hosszában felezzük és vágjuk kb. 

1 cm nagyságú darabokra, majd a 

csokoládéval együtt keverjük a 

tésztába. Ha szükséges, adjunk 

hozzá egy kevés tejet. 

2. Öntsük a kivajazott tepsibe. 

Sütési hőfok (előmelegítve): 

Elektromos sütőnél 180 fok, 

légkeverésnél 160 fok, 

gáz esetén 2-es fokozat. 

Sütési idő: kb. 20 perc.

3. Közben a tejet tegyük fel főni a 

vanília rúddal, a cukorral, az étke-

zési keményítővel és a pudinggal. 

A tojássárgáját keverjük hozzá a 

még forró pudinghoz és kis ideig 

még főzzük. Öntsük át egy tálba, 

keverjük hozzá a reszelt citrom-

héjat, citromlevet és a túrót. Hagy-

juk kihűlni, majd keverjük hozzá a 

keményre vert tejszínhabot. 

4. A kihűlt süteményt kenjük meg 

a krémmel és vágjuk kb. 16 szelet-

hez.

5. A tortabevonót közepes hőfokon 

olvasszuk meg, tegyük kicsi nyo-

mózsákba és csíkozzuk vele a cit-

romkrém tetejét. 

2 ek. kávélikőr, 

250 g sajtkrém, 

60 g cukor, 1 csipet só, 

1 csomag vaníliás cukor, 

2 tojás (M méret), 

100 g joghurt, 

2 ek. instant liszt

A krémhez: 

4 lap zselatin, 

250 g mascarpone, 

5 ek. tojáslikőr, 

50 g cukor, 

250 g tejszín
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Összesen tartalmaz: 

kb. 112 g fehérje, 320g zsír, 

592 g szénhidrát, 

kb. 5760 kcal, 24 105 kJ
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Hozzávalók 1 sütőtepsihez: A tésztához: 
500 g liszt, 
1 ½ csomag sütőpor, 
250 g sovány túró, 
100 ml tej, 
100 ml olaj, 
125 g cukor, 
2 csomag vaníliás cukor, 
1 csipet só

Ezenkívül:
liszt a nyújtáshoz, 
vaj a tepsihez, 
3 nagy konzerv ananász gyűrű (darabja kb. 820 g), 
6 tojás, 
250 ml tej, 
300 g sovány túró, 
200 g cukor, 
300 g kókuszreszelék, 
1 csomag vanília puding por,
kókusz pehely a szóráshoz

Elkészítés:
1. A tészta hozzávalóit gyúrjuk össze, csomagoljuk fóliába és egy órára tegyük hűtőszekrénybe. 

Tipp:
A tésztát már rögtön kinyújthatjuk a sütőpapírral bélelt vagy kivajazott tepsibe is és így tegyük hideg hely-
re. 

A tepsiből kilogó tésztát vágjuk le, a tepsi széleihez kissé nyomkodjuk oda a tésztát. 

Tipp:
Ha kicsit vastagabb tésztát szeret-
nénk, nyújtsuk kissé vastagabbra. Egy többször hajtogatott alufólia csíkra fektessük a tepsibe így sütés közben nem fog tudni nagyobbra nőni.

2. Az ananász szeleteket hagyjuk lecsöpögni.

3. 3 tojást közben válasszuk szét, a sárgájukat a maradék tojással, tejjel, túróval, pudingporral, 100 g cukorral és a 200 g kókusz resze-
lékkel keverjük össze. 

4. A túrós masszát kenjük el a tész-
tán és fektessük rá az ananász kari-
kákat.

Sütési hőfok (előmelegítve): 
Elektromos sütőnél 200 fok, 
légkeverésnél 180 fok, 
gáz esetén 3-as fokozat.
Sütési idő: kb. 30-35 perc.

5. Közben a maradék tojásfehérjét verjük kemény habbá a maradék cukorral és a kókusz reszelékkel. 

Töltsük nyomózsákba és nyomjuk kis halmokat az ananászok köze-
pébe.

Sütési hőfok változatlan. 
Sütési idő kb. 10 perc.

6. A kókuszpelyhet zsiradék nélkül pirítsuk aranybarnára egy ser-
penyőben és szórjuk a még meleg süteményre. 

Ananászos kókusz szelet

Fo
to

s:
 B

ild
er

ki
st

e

1110

Áfonyás sütemény

Hozzávalók
kb. 20 szelethez: 
A kelt tésztához: 
450 g liszt, 200 ml tej, 
2 csomag szárított élesztő, 
80 g cukor, 
2 tojás (M méret), 
50 g puha vaj

A töltelékhez: 
100 g marcipánmassza, 
75 g puha vaj, 
500 g fagyasztott áfonya

A morzsához: 
150 g liszt, 80 g vaj, 75 g cukor

Ezenkívül:
porcukor a szóráshoz 

Elkészítés:
1. A lisztet az élesztővel és a cukor-
ral keverjük össze egy tálban. Adjuk 
hozzá a tejet, tojást és a vajat. 
Robotgép dagasztókarja segítsé-
gével dolgozzuk sima tésztává. 
Meleg helyen, letakarva hagyjuk 
pihenni 1 órát. 

2. A marcipánt vágjuk kis kockák-
ra, a vajat keverjük krémesre. Adjuk 
a vajhoz a marcipánt és keverjük 
képlékeny állagúra. Töltsük nagy-
lyukú nyomózsákba.

3. Nyújtsuk ki a tésztát sütőpapírral 
bélelt tepsibe, 15 percig hagyjuk 
pihenni. Az ujjbegyünkkel kb. 5 
cmként nyomkodjunk mélyedést a 
tésztába és töltsük bele a marci-
pánmasszát, majd az áfonyát osz-
lassuk el körülötte. 

4. A morzsatésztához a lisztet dol-
gozzuk össze a vajjal és a cukorral, 
és morzsoljuk rá az áfonyára. Elő-
melegített sütőben süssük meg. 

Sütési hőfok (előmelegítve): 
Elektromos sütőnél kb. 200 fok, 
légkeverésnél 180 fok, 
gáz esetén 3-4-es fokozat. 
Sütési idő: kb. 20-25 perc

A kész süteményt szórjuk meg por-
cukorral.
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Áfonyás sütemény

Kis kelttészta iskola
Ahhoz, hogy a kelt tészta töké-
letesre sikerüljön, minden 
összetevőt 1 órával a sütés előtt 
elő kell készíteni a munkafelü-
letre, hogy mindegyik tökéletes 
hőmérsékletű legyen. A lisztet 
szitáljuk egy kis halomba egy 
tálba vagy a munkafelületre, a 
közepén alakítsunk ki egy kis 
mélyedést. 

A friss élesztőt keverjük egy 
csésze langyos tejbe 1 tk. 
cukorral és 2 tk. liszttel és önt-
sük a liszt mélyedésébe. 

Friss élesztő használatakor 15 
percet pihentetni hagyjuk. Leta-
karhatjuk folpackkal vagy alufó-
liával. 

Majd a felfuttatott friss élesztőt 
vagy a por élesztőt a többi hoz-
závalóval együtt jó erősen 
átgyúrjuk. Meleg helyen fóliával 
vagy konyharuhával letakarva 
30 percig hagyjuk pihenni, amíg 
a duplájára nem nő. 

Tipp: 
Sürgeti az idő? A kelési folya-
mat alatt tegyük a tálat egy nem 
túl forróvizes palackra. Ha 
viszont jó előre szeretnénk 
begyúrni, akkor tegyük hűtő-
szekrénybe, ott lassabban 
megy majd a kelési folyamat. 

Már csak újra át kell gyúrnunk 
a megkelt tésztánkat. A legjobb, 
ha néhányszor megütögetjük 
vele a munkafelületet, hogy a 
felesleges levegő kimenjen 
belőle, aztán már dolgozhatunk 
is tovább a receptnek megfele-
lően. 

Tepsis süteménynél azonnal ki-
vajazott vagy sütőpapírral bélelt 
tepsibe nyújthatjuk, majd a re-
cept alapján dolgozhatunk vele 
tovább, még egyszer 15 percet 
pihentetve konyharuha alatt. 

Tipp: 
A süteményt betehetjük a sütő-
be már akkor is, amikor még 
csak melegszik a sütő, így majd 
a felmelegedés ideje alatt fog 
megkelni. 

Egy szelet tartalmaz: 
7,07 g fehérje, 7,7 zsír, 
33 g szénhidrát, 
229 kcal, 958 kJ

Szponzoráció
A Praktika Konyha magazinban van lehetőség szponzorációra is: 
recepteken belül termék packshottal illetve logo elhelyezésre a 
recepteknél. Ezzel kapcsolatban keresse kapcsolattartóját!

–  EZT JÓL KISÜTÖTTÜK!
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Műszaki paraméterek
Terjedelem: 64 + 0 oldal 
Papírminőség:  80 g UPM Ultra műnyomó (belív+borító)

Anyag leadása   
300 dpi-s, CMYK (a dokumentumba ne legyen színpro-
fil beágyazva), TIF vagy PDF állomány, maximum 300%
festékösszterheléssel, a fekete szövegek és logók egy színnel, 
felülnyomással legyenek a hirdetésben.

Kötészeti, vágási pontatlanságokból adódóan a kifutó  
méretre készült anyagoknál ne kerüljenek fontos információk  
a vágáshoz 6 mm-nél közelebb. 

Méret Vágott méret Kifutó méret

1/1 210x280 mm 220x290 mm

1/2 álló 105x280 mm 115x290 mm

1/2 fekvő 210x140 mm 22x150 mm

Hirdetési méretek 

Anyagleadási és megjelenési ütemterv

1/2
fekvő

1036 Budapest, Lajos utca 74-76.    T:+36-1-430-2600    F:+36-1-430-2619      info@iqpress.hu    www.iqpress.hu

1/2
álló

Lapszám Megrendelési 
határidő

Lemondási 
határidő

Nyersanyag leadás Anyagleadási 
határidő

Megjelenés

1 2019.11.18 2019.12.02 2019.11.28 2019.12.12 2020.01.07

2 2020.01.13 2020.01.27 2020.01.23 2020.02.06 2020.03.03

3 2020.03.09 2020.03.23 2020.03.19 2020.04.02 2020.04.28

4 2020.05.11 2020.05.25 2020.05.21 2020.06.04 2020.06.30

5 2020.07.13 2020.07.27 2020.07.23 2020.08.06 2020.09.01

6. 2020.09.14 2020.09.28 2020.09.24 2020.10.08 2020.11.03
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