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LISZTEK 
 
 
Búza finomliszt BL-55 
Ez a búza finomliszt finomőrlésű héjrészt nem tartalmaz, ezért a magbelsőre 
jellemző színű, tehát fehér. Főleg cukrászati termékek és a péksütemények 
előállítására használják. Háztartásokban pedig sűrítéshez (habaráshoz, 
rántáshoz, lisztszóráshoz), panírozáshoz, palacsintatésztába, valamint 
kalácsokhoz, kelt tésztákhoz és süteményekhez használjuk. 
 
Búza rétesliszt BFF-55 
A rétesliszt és a gríz korpatartalma, hamutartalma azonos a finomlisztével, 
hiszen ehhez is csak a búzamagbelsőt használják fel, csak durvábbra őrlik. 
Speciális szerkezetű, a finom lisztnél nagyobb szemcseméretű liszt, mely 
kimondottan a rétesek alapanyaga. Emellett használható szószok, nokedli, 
omlós tészták, piskóták és keksz készítéséhez. A lisztbe (vagy paprikás lisztbe) 
forgatott húsok, halak sütésénél is ezt a lisztfajtát ajánljuk. 
 
Félfogós búzaliszt BL-42 
A finomliszt és a rétesliszt megfelelő arányú keveréke a félfogós búzaliszt. 
Hasonló termékek készíthetőek belőle mint a búzafinomlisztből. A finomlisztnél 
érdesebb tapintású, nagyobb szemcseméretű őrlemény. Mivel sikértartalma (a 
gabonafélék szemtermésében előforduló, vízben nem oldódó fehérjék 
együttese, amelyek főként a tészta rugalmasságát és nyújthatóságát 
határozzák meg) az őrlés során kevésbé károsodott, ezért olyan termékeknél 
használjuk, ahol a jó sikérminőség elsőrendű követelmény. 
 
Étkezési búzadara 
A búzamag belsőjének nagy szemcsés őrleménye. Fehéres krémszínű, 
kismértékben a daraszemcsére tapadó héjat is tartalmaz. Az asztali darában 
csírarészecskék is előfordulhatnak, amelyek nagy tápértéket biztosítanak a 
terméknek. A búzadara a lisztgyártás köztes terméke. A hagyományos magyar 
konyha szerint alapvetően grízgaluska, tejbegríz és különböző édességek (pl. 
túrógombóc) készítéséhez használjuk. 
 
Teljes kiőrlésű zabliszt 
A zabliszt fehérje és rosttartalma magasabb, mint a hagyományos liszteké, míg 
a benne található szénhidrátok lassabban szívódnak fel,  így nem okoz hirtelen 
vércukorszint emelkedést.A teljes kiőrlésű zabliszthez a zabszemek minden 



alkotóelemét felhasználják. Az így készült őrlemény a külső rétegekben és a 
csírában található ásványi anyagok és tápanyagok javát is megőrzi. Vízben 
oldódó élelmi rost tartalmának köszönhetően könnyen emészthető és hamar 
eltelít, főként bőséges folyadékbevitel mellett. Sütéshez, főzéshez egyaránt 
használható. Zabliszttel kiváló sütemények készíthetők, akár önmagában, akár 
más lisztekkel vegyítve. A zabliszt nem engedi az avasodást és öregedést, 
ezért más élelmiszerekhez keverve is alkalmazzák, növelve annak 
eltarthatóságát.  
 
Tönköly finomőrlésű liszt TBL-70 
A közönséges búzához képest a tönkölybúza fehérjetartalma jóval magasabb. 
Az emberi szervezet számára sokkal jobban hasznosítható fehérjéket 
tartalmaz, aminosav-összetétele kiváló. A tönköly értékeit tovább növeli a 
közönséges búzához viszonyított magas ásványianyag-tartalma és változatos 
vitamin-összetétele is. Minden olyan termékhez ajánljuk melyeket 
búzafinomlisztből készítünk. 
 
Tönköly Rétesliszt finom őrlésű TFF-65 
A rétesliszt és a gríz korpatartalma, hamutartalma azonos a finomlisztével, 
hiszen ehhez is csak a búzamagbelsőt használják fel, csak durvábbra őrlik. 
Speciális szerkezetű, a finom lisztnél nagyobb szemcseméretű liszt, mely 
kimondottan a rétesek alapanyaga. Emellett használható szószok, nokedli, 
omlós tészták, piskóták és keksz készítéséhez. A lisztbe (vagy paprikás lisztbe) 
forgatott húsok, halak sütésénél is ezt a lisztfajtát ajánljuk. 
 
 
Tönköly Búzadara finom őrlésű és teljes kiőrlésű 
Mesterséges anyagokat nem tartalmazó, ellenőrzött mezőgazdasági 
rendszerben termesztett tönkölybúzából készült teljes kiőrlésű búzadara. A 
tönkölybúza kiváló beltartalmi és élettani hatású gabona, mivel esszenciális 
aminosav tartalma jóval magasabb a közönséges búzánál és a szójánál is. A 
tönkölybúzából készült termékek pozitív jelentőségűek a pszichikai és a fizikai 
teljesítőképességben valamint az emberi szervezet regenerálóképességében. 
Széles feldolgozhatóságának köszönhetően joggal nevezhető a "harmadik 
évezred élelmiszerének", egyedülálló alternatívát jelentve az egészséges 
táplálkozásban. 
 
Tönköly Rétesliszt teljes kiőrlésű TFF-200 
A búzaszem korpájának egy részét is tartalmazza. A rétesliszt és a gríz 
korpatartalma, hamutartalma azonos a finomlisztével, hiszen ehhez is csak a 
búzamagbelsőt használják fel, csak durvábbra őrlik. Speciális szerkezetű, a 
finom lisztnél nagyobb szemcseméretű liszt, mely kimondottan a rétesek 
alapanyaga. Emellett használható szószok, nokedli, omlós tészták, piskóták és 
keksz készítéséhez. A lisztbe (vagy paprikás lisztbe) forgatott húsok, halak 
sütésénél is ezt a lisztfajtát ajánljuk. 
 
Tönkölyliszt teljes kiőrlésű TGL-300 
A teljes kiőrlésű lisztekben a gabona korpája is megtalálható, amely 
tápanyagokban gazdag és segíti az emésztést. Használja egészsége érdekében 



sütéshez-főzéshez, akár finomliszttel fele-fele arányban keverve. A teljes 
kiőrlésű gabonákból készült termékek amellett hogy sok hasznos élelmi rostot, 
vitamint és ásványi anyagot (E-vitamin, B-vitamin, kálium, kalcium, 
magnézium, foszfor) tartalmaznak. 
 
Különleges lisztek és lisztkeverékek 
Alakor liszt 
Az alakor ősbúza a biogazdálkodás terjedésével került vissza újra a 
termelésbe. Kiváló minőségű, könnyen emészthető, sárgás színű lisztet ad, 
melynek igen magas a beta-karotin, lizin- mikroelem- és esszenciális 
aminosav- tartalma. Ideális gabona a modern reformkonyhához. 
Szénhidráttartalma alacsony. Íze és illata nagyon karakteres, kukoricára, illetve 
a Svájcban divatos „dióskenyérre” hasonlít.  Állaga lágy, süteményszerű. 
 
Gluténmentes kenyérliszt-keverékek 
A különleges lisztkeverékek mind gluténmentesek, jóízűek, magas beltartalmi 
értékűek, és csak a kenyérsütéshez feltétlen szükséges, minimális 
adalékanyagot tartalmaznak. A keverék összetevői egzotikumok,  például: 
cirok,  tápióka, csicseriborsó, karob, stb. A keverékek nem tartalmaznak 
szóját, GMO (génmanipulált) összetevőt, tojást, tejterméket. 
 
 

GABONA ALAPÚ HÚSPÓTLÓ KÉSZÍTMÉNYEK 
 

100% növényi, búzafehérje alapú húspótló termékek,  amelyek 
vegetáriánusoknak is lehetőséget kínálnak étrendjük változatossá tételéhez. 
Mesterséges adalékanyagoktól mentesek.  
 
Búzahús 
Standard búzahús:konyhai alapanyagként további felhasználásra. A húsokhoz 
hasonlóan kezelhető, azaz meg lehet főzni pörköltnek, tölhető leveles tésztába, 
kirántható, süthető, pácolható, grillezhető, darálva töltelék vagy 
vagdaltalapanyag. 
Snack ízesítésű: köményes fűszerkeverékkel ízesített termék. Szendvicsekbe 
és hidegkonyhai készítményekbe ajánljuk. 
 
Búzaburger (húspogácsa helyett) 
A húsos hamburgerhez, húspogácsához hasonló, szemcsés, darabos állomány, 
ami szeletelhető. A szeletekből az összetevők nem hullanak ki. Jellegzetesen 
markáns, fűszeres sült ízű. 
 
Búzarúd 
Virslihaz hasonlító megjelenési forma, rugalmas állagú, belül kicsit szálkásan 
rostos. Jellegzetes párizsi íz, a csemegénél jobban füstös, fokhagymás. 
 
Szendvicsfeltétek 
Ajánljuk szendvicsekre, hidegkonyhai készítményekbe, de akár bepanírozás 
után tepsiben vagy forró olajban kisütve. 
Csemege 



Paprikás-tönkölyös: Jellegzetes paprikás ízű, enyhén borsos, enyhé csípős. Jól 
érezhetően füstös, kolbászos aromájú. Rugalmas, kissé szálkás, kolbásszerű 
állagú, amiben a főtt, puha tönkölyszemek jól beágyazottak, a vágási felületből 
nem esnek ki. 
Tavaszi: Borsó- és pritaminpaprika-mozaikos, a köztes állomány a csemege 
szendvicsfeltéthez hasonló, a mozaikok friss zöldségízűek. 
 
Pástétomok 
Szezámos:Keleties fűszerezésű szelhető és kenhető pástétom. 
Tönkölyös:Szelhető és kenhető is. Fűszeres pástétom ízű, egyik fűszer-
összetevő sem dominál benne. 
Lecsós: A tönkölyös pástétomhoz hasonló, kicsit lágyabb, nedvesebb. A 
lecsórészek darabjai megjelenhetnek a vágásfelületen. Jellemzően a 
lecsókeverék paprikás-paradicsomos íze dominál a pástétom-fűszerkeverék 
mellett. 
 

 
TÉSZTÁK 

Finom szemcséjű fehér tönköly lisztből és vízből készült tészták, tojás és 
adalékanyagok hozzáadása nélkül. A kész tészta vízfelvevő képessége nagyobb 
így elegendő 3-5 perc főzés. A gyors, modern konyha és az egészséges 
táplálkozás híveinek nélkülözhetetlen alapanyaga lehet. Magas vitamin, 
ásványi anyag, és rost tartalom valamint magas biológiai érték jellemzi 
alapanyaga, a tönkölybúza miatt. Íze a gabonára emlékeztető. Például 
rendkívül ízletes levesbetétként. 
 
Választék: csőtészta, széles metélt, cérnametélt, fodros nagykocka 
 

RÁGCSÁLNIVALÓ 
Puffasztott rizs natúr és sós ízben 
 

ÉTELÍZESÍTŐ 
Só és mesterséges ízfokozók nélküli ételízesítő, mely szárított zöldségekből és 
fűszerekből áll.  
Összetétel: paszternák, sárgarépa, petrezselyemgyökér, petrezselyemlevél, 
póréhagyma, zellergumó, vöröshagyma, paradicsom, fűszerek 
1 liter vagy 1 kg ételhez 1 evőkanál keverék javasolt.  
 
 
Weboldal: http://natur-termekek.strikingly.com/ 
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