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Kellemesen  sült, mennyei  illatú, rusztikus, kézzel  nyújtott, 
kívül  ropogós  tésztába  öltöztetett  finomságok

Traditional  Hungarian, deliciously  baked, heavenly  scented, rustic, 
hand-made, crunchy  on  the  outside  stuffed  flatbread  „lepény”

with  a  variety of  fillings.



Bemutatkozás 

easy to prepare
12 months warranty
the tradicional recipe, guaranteed quality
international logistic network

Introduction

könnyen elkészítheto
12 hónap szavatosság
az eredeti recept, garantált minoség
országos logisztikai hálózat
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Sonkás-Sajtos lepény
Ham  and  cheese  “lepény”

Sajtos lepény
Cheese  “lepény”

Gluténmentes változatban is!
Gluten free also available!

Gluténmentes változatban is!
Gluten free also available!
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Extra lepény
Extra “lepény”

tejföl

tejföl

Kolbászos lepény
Sausage “lepény”

Gluténmentes változatban is!
Gluten free also available!
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joghurt

Sült csirkemell-sonkás lepény
Chicken breast -ham “lepény”

tejföl

Görög csirkés lepény
Greek chicken “lepény” 
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Paradicsomos-Mozzarellás lepény
Tomato-Mozzarella “lepény”
 

Parajos-fetás lepény
Spinach and Feta “lepény”
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Chilis-marharagus lepény
Beef -chili “lepény”

Zöldfuszeres-csirkeragus lepény
Herb-chicken “lepény”



www.lepenyes.hu

Gourmet  Libamájas
lila  hagyma  lekváros  lepény
Gourmet Goose  liver
“lepény” with  red  onion  jam

Szilvalekváros lepény
Sweet (Plum jam) “lepény”

Mogyorókrémes lepény
Hazelnut “lepény”
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1. Sütőben:
200 º C előmelegített sütőben 6-8 perc alatt 
ropogósra sütjük

2. Rostlapon:
220 º C előmelegített lapon, oldalanként 4-4 perc

3. Serpenyőben:
zsiradék nélküli 200 º C felmelegített serpenyőben
oldalanként 4-4 perc

A lepény sütéshez kontakt grill nem használható!!! 

200 C

220 C

Elkészítési javaslat
Lepényünk elkészítésére több lehetőséget kínálunk.

200 C

A készre sütött Lepények érzékszervi jellemzői:
Kívül piros- ropogós sült tészta, melyben a felolvadt sajtok 
és feltétek illatoznak.

A Lepény felengedés után hűtőszekrényben 0-5 celsiusfok 
között tárolva maximum 1 napig fogyasztható.

A felengedett terméket újrafagyasztani tilos!

Minőségét megőrzi: (-18)– (-25) celsiusfok között,
bontatlan csomagolásban, a gyártástól számított 12 hónapig.
Lásd: csomagoláson
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Baking Instructions 

200 C

220 C

200 C

Traditional Hungarian, deliciously baked, heavenly scented, 
rustic, hand-made, crunchy on the outside stuffed flatbread „lepény”
 with a variety of fillings. 

Best before: in original unopened packaging (days, months, years)
until the date indicated on the colored additional label.

Storage: store in original, unopened packaging under -18 ºC. 
After defrosting store it in a refrigerator between 0-5 °C. 
Can be consumed for up to 1 day.

Refreezing the defrosted product is forbidden!

Place of origin: Hungary

1. In oven:
Preheat the oven to 200 º C,  6-8 minutes
bake until it’s crispy

2. Gridlle pan:
Preheat the gridlle pan: 220 º C, 
4-4 minutes on each side.

3. Frying pan:
200 º C in dry pan (no grease or oil needed) 
4-4 minutes on each side. 

Warning! Do not use contact grill for preparation!!
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