
Bódai-Soós JuditÉgre vágyó habcsók, kincset őrző zserbógolyó, óriáskeksz, vándorló 
mu�  n, hiú linzerek és mákhiányos mézes-mákos süti. 

Talán cukrászda nyílt meseországban? 
Az ám! De még milyen!

Életre kelt sütemények, és mellettük izgalmas kalandok és � nom 
sütireceptek. Mindez egy könyvben, hat önálló történetben, hat 

recepttel kiegészítve. Édesszájú mesefalók álma.

Bódai-Soós Judit könyve a közös mesélésen túl kiváló családi 
programot nyújt, amihez nem is kell messzire menni, csak a 

konyháig. A kötetnek köszönhetően a gyerekek megismerkedhetnek 
a konyha világával, a süteménykészítés örömeivel és azzal a mesebeli 

sikerélménnyel, hogy a jól végzett munka gyümölcsét meg is 
kóstolhatják és meg is oszthatják másokkal.

Kóstolj bele te is ezekbe a különleges mesékbe!

Ide süss! Mese még soha nem volt ilyen finom…

2 999 Ft

Könyv moly kép ző Ki adó

Meseidő! 

„Nagyon szerettem a meséket, igazán aranyosak, bájosak. 
A Hangyányi segítség mese pedig azért volt különleges számomra, mert 
ahhoz nekem kellett kitalálni egy új süteményt. Izgalmas feladat volt.” 

(Kálmán Tündi, akitől a sütireceptek származnak)
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Felolvasásra 5, önálló olvasásra 
7 éves kortól ajánljuk!

Illusztrálta: Imelda Green



Illusztrálta: Imelda Green

Bódai-Soós Judit
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Az ellopott zserbógolyó

Míra mókás kedvű tulipántündér volt, aki egy nap alaposan 

felbőszítette egy tréfájával Zénót, a morcos bogáncstündért. 

Zénó azzal fenyegetőzött, hogy elveszi és összetöri Míra móka-

gyöngyét, akkor aztán soha többé nem tud majd tréfálkozni és 

nevetni.

Míra most aztán megijedt, mert Zénó nem szokott tréfálni. 

Repült, mint a szélvész, egyenesen Timocsekhez, az erdei 

pékhez, és kétségbeesetten kérte, hogy rejtse el valahová a 

mókagyöngyét.

– Holnap visszajövök érte – ígérte.

A pék a kenyérféléken kívül szívesen készített édességet 

is. Aznap éppen zserbógolyót gyúrt, Míra gyöngyét pedig 

belerejtette az egyik golyóba, és egy kistányéron félretette. 

A bogáncstündérnek eszébe se jutott, hogy ott keresse!



Másnapra aztán Zénó haragja is 

elszállt, a kis tulipántündér pedig 

visszament a pékhez. Timocsek bement 

a konyhába a gyöngyös golyóért. De 

hiába kereste! A tányér bizony üres volt. 

Ajjaj! Timocsek nagyon restelkedett, a 

kis tündér pedig sírva fakadt.

– Ne sírj! Megkeressük – ígérte a 

pék.

A tulipántündér zokogása odacsalta  

a szomszéd fán lakó mókust is.



– Ki sír? Miért sír? Nagy a baj? – kérdezte kíváncsian. 

Timocsek elmesélte neki a mókagyöngy történetét.

– Ohó! – kiáltott fel vígan a mókus. – Én láttam! Én tudom, 

hogy ki a tolvaj.

– Ki az? – kapta fel a fejét izgatottan Míra, és végre 

abbahagyta a bömbölést.

– Nyúl Eleknek egy szakajtóra való csemetéje született 

tegnap este – mesélte a mókus.

– Ő volt a tolvaj?

– Dehogy! Elek egész éjjel a lakásukat bővítgette, hogy 

elférjenek benne a kisnyuszik.

– Akkor ki?

– Borzné segített Nyúl asszonyságnak az újszülöttek körüli 

tennivalókban.

– Ő volt a tolvaj?

– Dehogy! Ki se mozdult egész éjjel a nyúlüregből. A vén 

bagoly pedig segített kibélelni az üreg bejáratát, hogy 

meg ne fázzanak a kicsik.

– Ő volt a tolvaj?
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– Dehogy! Miután végzett Nyúléknál, vadászott hajnalig. 

Róka Rezső meg ott szimatolgatott az üregnél. Csorgott a 

nyála a friss nyuszihúsért.

– Ő volt a tolvaj?

– Dehogy! Jött a medve, és úgy megkergette, hogy talán 

azóta is szalad.

– Akkor talán a medve volt a tolvaj? – kérdezte egyre 

türelmetlenebbül Míra.

– Nem. A zserbógolyót Sün Sanyi vitte el. A beteg 

nagymamájának akart egy kis finomsággal kedveskedni.

– Ha Sün Sanyi volt a tolvaj, akkor miért meséltél itt nekünk 

a Nyúl családról? – bosszankodott Timocsek.

– Hát azért, mert Sanyi nagymamája mégse olyan nagyon 

beteg, hiszen éjszakai portyára ment. Sanyi nem találta otthon, 

ezért hazafelé benézett Nyúl Elekékhez. Megcsodálta a 

csöppségeket, és odaajándékozta a zserbógolyót Nyúlnénak.

– És ő megette?

– Dehogy! Nem szereti ő az édességet. Odaadta Borznénak.

– És ő megette?

– Dehogy! Borznénak se kell a sütemény, anélkül is 

elég szépen megnőtt a pocakja az utóbbi időben. Most 
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fogyókúrázik. Ezért aztán odaadta a golyócskát a vén 

bagolynak.

– És ő megette?

– Dehogy! Mondtam már, hogy ő hajnalig vadászott. Egeret, 

tücsköt, bogarat szívesen eszik. No de zserbógolyót! Hah! 

Megdobta vele Róka Rezsőt, hátha elijeszti a nyúlüregtől.

– És ő megette?

– Dehogy ette! Nem figyeltél? Pedig ezt is mondtam: jött a 

medve, és elkergette.

– Hát a medve, ő megette?



– Nem. Mert amíg a rókát kergette, én leszaladtam a fáról, 

felvettem a golyót, és hazafutottam vele.

– És te megetted?

– Dehogy ettem! Nem való nekem az ilyen nyalánkság. 

Elhoztam inkább Timocsekhez, hátha ad érte mogyorót, de 

aztán meghallottam a sírásodat, és egészen megfeledkeztem 

róla. 

– Hát akkor nálad van az ellopott zserbógolyó? – kérdezte 

hitetlenkedve Míra.

– Igen. Itt van, persze – felelt nevetve a mókus, majd benyúlt 

a zsebébe, elővette, és sértetlenül Timocsek kezébe nyomta. – 

Kapok érte mogyorót?

– Kapsz. Persze hogy kapsz. Tessék! – kacagott a pék, és egy 

marék mogyorót tett a mókus elé.

Míra eközben izgatottan kettétörte a kalandos sorsú kis 

süteményt, és a közepében örömmel fedezte fel a móka-

gyöngyét. Most már végre ő is szívből tudott kacagni a 

történteken. Aztán a nagy örömködésben be is falt még 

legalább tíz zserbógolyót, úgyhogy a végén rendesen meg 

kellett dolgoztatnia a szárnyait, hogy haza tudjon repülni.
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ZserbógolyóZserbógolyó

Amire szükséged lesz, ha te is elkészítenéd: 

50 dkg kekszmorzsa

35 dkg darált dió

60 dkg sűrű baracklekvár

kevés darált dió a díszítéshez

Ahogyan Timocsek készíti:

A kekszet és a diót összeforgatja, majd annyi lekvárt ad 

hozzá, hogy jól formálható legyen a tészta állaga. Ezután 

nagyjából falatnyi golyókat gömbölyget a masszából, majd 

megforgatja darált dióban. És már készen is van.

Hűvös helyen egy hétig is bírja, ha el nem fogy közben.



TETSZIK?
MI IS NAGYON SZERETJÜK.

Szívből ajánljuk, 
ha örömre és felszabadult percekre vágysz!

Már rendelhető!
ÉLVEZD MIHAMARABB!

MOST 
KEDVEZMÉNNYEL 

lehet a tiéd!
Megnézem.

NE HAGYD KI! 
Rendeld meg most a kiadónál!

Még több jó könyv 
megjelenését támogatod vele.

Imádom a jó könyveket. Kérem máris!
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https://konyvmolykepzo.hu/products-page/konyv/bodai-soos-judit-sutimesek-9326?ap_id=KMR
https://konyvmolykepzo.hu/products-page/konyv/bodai-soos-judit-sutimesek-9326?ap_id=KMR
https://konyvmolykepzo.hu/products-page/konyv/alyson-nol-evermore-mindorokke-halhatatlanok-1-347?ap_id=KMR
https://konyvmolykepzo.hu/products-page/konyv/bodai-soos-judit-sutimesek-9326?ap_id=KMR





