
Az ÚKP ri por te rei Ta ta bá nyá ra, a Sopotnik csa lád ott ho ná ba lá to gat tak, hogy egé szen
kü lön le ges sü te mény el ké szül tét örö kít hes sék meg. Sopotnik Zol tán és csa lád ja a pa le -
o lit di é ta sze rint ét ke zik, nem fo gyasz ta nak ha gyo má nyos ga bo na fé lé ket, tej ter mé ke -
ket, hid ro gé ne zett ola jo kat. Esz nek vi szont sok ál la ti fe hér jét, ola jos mag va kat, ter mé -
sze tes zsí ro kat. Az ősibb, ter mé sze te sebb táp lál ko zást igye kez nek vis  sza csem pész ni
mo dern éle tük be. Sopotnik Zol tán egy kön  nyen, na gyon gyor san el ké szít he tő és egész -
sé ges sütit mu tat most la punk ol va só i nak – a szín sár ká nyok des  szert jét. Az író ne künk
el árul ta, hogy a re cep tet leg újabb köny ve, a Fa hé jas kert egyik sze rep lő jé től, Las sú bá -
ró tól ta nul ta. Jó ét vá gyat kí vá nunk!

Sopotnik Zoltán: Fahéjas kert · Jártál már a Fahéjas kertben? Azt hiszed, nem?

Pedig ott mindenki járt! Mert a Fahéjas kert az a hely, ahol a mai gyerekek és a

"régvolt" gyerekek fantáziája megelevenedik: ahol a kastély egy folyton mozgó,

barátságos sziklán áll, ahol a félelem a barátok segítségével átalakítható lukas

kapuskesztyűvé, és ahol a felnőttek nem csak megértik a gyerekek világát, de

épphogy ők a nagy meseteremtők: Nagyapa és Lassú báró. A közelükben

megelevenednek a kártyafigurák, megszöknek a lépeklények, oroszlánfejjé

változik a csap... Balázs és Sára nap mint nap betér a Fahéjas kert csodalényei-

hez. Szeretnéd Te is megismerni őket közelebbről? Akkor osonjunk be együtt...   
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Lassú Báró fahéjas sütije 
Hozzávalók: 6 evőkanál zabliszt, 6 evőkanál
zabpehely, 3 evőkanál kukoricaliszt, 1 evőkanál
zsír, 2 evőkanál lekvár (bármilyen házi) 15 dkg dió,
10 dkg mogyoró, 3 evőkanál cukor, citromhéj,
gyömbér, 2 db tojás 2 evőkanál fahéj! 
A zabpelyhet, a mogyorót és a diót megdaráljuk,
hozzáadjuk a kukoricalisztet, a zsírt, a lekvárt a
cukrot, beletesszük a gyömbért, beleütjük a
tojást, reszelünk bele citromhéjat és beletesszük a
fahéjat is. Az egészet jól összekeverjük egészen
addig, míg tészta állagú nem lesz, utána kizsíro-
zott tepsiben körülbelül 25 percig sütjük. A szín-
sárkányok kedvenc desszertje. 


