


Építsük meg városainkat 
mézeskalácsból!

Süssünk kicsit, alkossunk nagyot!



Hogyan építsünk mézeskalács házikót?

Jelen dokumentum csak a mézeskalács épületek elkészítésével 
foglalkozik, az „Édes utcák” program egyéb részleteivel (jelentkezés, 

részvétel, programbemutató) kapcsolatban, kérjük, keresse fel 
honlapunkat vagy facebook oldalunkat!

www.muraba.hu/hu/projektek | www.facebook.com/edes.ulice
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http://www.muraba.hu/hu/projektek
http://www.facebook.com/edes.ulice


Bármilyen bevált mézeskalácsrecept, technika alkalmazható, sőt az sem probléma, 
ha az elkészült épület végül nem ehető.

A következő oldalakon megosztunk néhány receptet, trükköt, technikát, fortélyt, de 
ezek alkalmazása csak egy lehetőség. Amennyiben további ötleteik vannak, kérjük, 

osszák meg velünk!

Ötletmegosztás

Készítettünk egy Facebook csoportot, ahova szívesen várjuk az előkészületekről 
szóló fotókat, s a többi készítőnek szóló ötleteket is. Várjuk csatlakozásukat!
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https://m.facebook.com/groups/2157675721201907?group_view_referrer=profile_browser
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Épületek elkészítése -

receptek



barna, klasszikus

60 dkg liszt

20 dkg porcukor  1 

csipet só

20 dkg virágméz 2

tojás

2 evőkanál vaj

1,3 tk szódabikarbóna

fűszerel

A liszt felét egy mély tálba öntjük, hozzáadjuk a porcukrot, a szódabikarbónát,
a fűszereket, és ha mindezt jól elkevertük, beledolgozzuk a puha margarint, a
mézet és a tojást. A liszt másik felét kis adagokban gyúrjuk a masszába.
Szükség esetén tejjel vagy vízzel higíthatjuk a masszát.
Ezután pár órán át hűtőben pihentetjük a tésztát, hogy könnyebb legyen vele

dolgozni.
Lisztezett deszkán kb. 5 mm vastagra nyújtjuk. Sablon segítségével kivágjuk a
ház elemeit (1 db alap, 2 db oldalfal, 1-1 eleje ill. hátulja, 2 db tető.) Ha marad
még tésztánk, csinálhatunk kis rudakat belőle farakásnak, vagy kerítést,
lakókat a házba, fákat, stb..
Előmelegített sütőben 200 fokon, kb. 5 perc alatt megsütjük.
Gyúrótáblán illetve egyenes felületen kihűtjük a ház elemeit.

A következő oldalakon még egy receptet, néhány javaslatot, megjegyzést
olvashatnak.
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Épületek elkészítése -

receptek



fehér

1 kg liszt

30 dkg porcukor  

1 csipet só

3 tojás

3 evőkanál vaj
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Épületek elkészítése -

receptek

A fehér vagy hamis mézeskalács elkészítésének módja megegyezik az előzővel.
Arra érdemes figyelni, hogy bár ezt a tésztát gyúrás közben könnyebb kezelni,
sokkal rugalmasabb tésztát kapunk. Így nyújtáskor a tészta könnyen
összeugrik, vágáskor és mozgatáskor könnyen megnyúlik. A szódabikarbóna
hiánya miatt ez a tészta azonban biztosan nem fog méretet változtatni.

A következő oldalakon még egy receptet, néhány javaslatot, megjegyzést
olvashatnak.
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Sütési tippek 1.

• A feltüntetett, klasszikus receptben a szokásosnál kevesebb szódabikarbónát 
használtunk. A tészta így nem vagy csak egy kicsit nő meg, s kemény marad. Ezt 
építéskor könnyebb kezelni, de élvezeti értéke alacsonyabb. 

• Lehet vékonyabb és vastagabb tésztából is házat építeni - az előbbi kicsit szebb, 
könnyebb díszíteni, az utóbbinál azonban a fal vastagsága segíti a ragasztást és a 
későbbi stabilitás. A tető akár vékonyabb tésztából is készíthető!

• Ha jóminőségű sütőpapírunk van, akár azon is nyújthatjuk és vághatjuk a nyers 
tésztát.

• Van, aki egy tésztalapot készít, s utólag vágja ki a falakat. A vastagabb felület miatt 
ezt könnyebb ragasztani, de morzsolódhat, s könnyebben is törik.
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Sütési tippek 2.

• Ha sütés előtt néhány gumicukrot teszünk az ablak helyére, szép üveges házikót 
kapunk.

• Ha a tésztába kurkumát teszünk, sárga színű falakat kapunk.
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Ragasztás 1.

• Miután a tészta kihűlt, egy teflon serpenyőben kristálycukrot olvasztunk, amivel az elemeket ragasztjuk 
egymáshoz. Gyorsan kell dolgozni vele, mert hamar megszilárdul. A ház elemeit a forró cukorba mártjuk, és 
egymáshoz illesztjük őket.

• Egyéb anyagokkal is lehet ragasztani, akár pillanatragasztóval is. Ez esetben, kérjük mindenképpen jelezzék, 
hogy nem ehető a ház!
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Ragasztás 2.
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Ragasztás 3.
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Díszítés - máz

1 tojásfehérje · 20 dkg porcukor (közepes méretű ház esetén)

A tojásfehérjéből közepesen kemény habot verünk. A porcukor felét hozzáadjuk a

habhoz, 3 percig keverjük. Hozzáadjuk a porcukor másik felét és további 5 percig verjük.

Akkor jó, ha tejfölös állagú a krém.

Tippek:

• A porcukrot érdemes előtte átszitálni

• Keményítő használata (opcionális) – a cukorral együtt kell hozzáadni

• Csipet só - hogy a fehér máz soká fehét maradjon

• Pár csepp citromlé – hogy a máz fényes legyen
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Díszítés –

eszközök, díszek

A cukormáz sokféle eszközzel felvihető:
• Nylonzacskóval (a zacskó sarkára vágjunk apró lyukat, s tekerjük fel a zacskót.
• Habzsákkal;
• Díszítő tollakkal.
Színezés:
• Poralapú ételfestékkel;
• Folyékony ételfestékkel – vigyázzunk, ez a mázat folyóssá teheti!
• Természetes színezőkkel – pl. kurkuma, fűszerpaprika.
Díszítés:
• Bármilyen hétköznapi vagy boltban vásárolható dekorációval díszíthetjük a házunkat (mandula,

porcukor, dekorcsillag, tölcsér stb.);
• Kemény vagy gumicukorból akár ablaküveg is készíthető.
Előzetes egyeztetés alapján ételfestéket tudunk biztosítani!
A közös díszítő napon a festéshez-díszítéshez szükséges anyagokat biztosítjuk!
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Épületek leadása

• November 25-ig

• Szentgotthárd: MURABA ETT – Széll Kálmán tér 11. (Polgármesteri Hivatal 
épülete, a földszinten a NAV iroda mellett)

• Lendva: TIC épülete – Glavna ul. 38.
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Európai Területi Társulás
muraba.egtc@gmail.com
+36-94-553-070
+386-70-113-442 www.facebook.com/edes.ulice
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