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Népies megnevezések: 
 

Szederje 
Szedernye 

Fekete málna 
Feketeszeder 
Földiszeder 

 

 

A hagyomány szerint, amikor Szent  
Mihály arkangyal letaszította Lucifert az égből,  

Lucifer megátkozta a feketeszeder bokrot, 
amelyre rázuhant. Elődjeink ezért úgy tartották, 
hogy a Szent Mihály napja után szedett szedret 

nem szabad megenni, mert az rossz ízűvé,  
ehetetlenné válik. 

 
A szeder az egyik legtöbb antioxidánst 

tartalmazó gyümölcs, amire sötét színéből is 
következtethetünk. Legjobb, ha frissen, 

feldolgozatlanul fogyasztjuk. 

BANÁNOS 
SZEDER FAGYI 

 
Összetevők 

3-4 nagyobb banán, 200 g mélyhűtött szeder,  
juharszirup vagy méz, ízlés szerint 

 
Elkészítési javaslat: 

Hámozzuk meg a banánokat, vágjuk karikákra, és helyezzük a karikákat 
egy papírral, vagy fóliával kibélelt tálcára, majd tegyük egy éjszakára a 

fagyasztóba. Másnap a fagyott banánkarikákat és a szederszemeket 
botmixerrel keverjük simára. Eleinte azt tapasztalhatjuk, hogy a 

gyümölcs darabos, és rátapad a keverőtál szélére, de ne csüggedjünk, 
kaparjuk le, és mixeljük tovább, amíg egészen sima nem lesz. Édesítsük 
mézzel vagy édes sziruppal. Az, hogy mennyi mézre vagy szirupra lesz 
szükségünk az ízesítéshez leginkább a gyümölcsök érettségén múlik. 

Minél érettebb a gyümölcs, annál nagyobb a természetes 
cukortartalma, ezért kevesebb édesítő kell bele.   

Tálalhatjuk frissen, vagy 
jégkrémtartókban visszatehetjük a fagyasztóba, 

 amíg a pálcikával kivehető lesz.  

Óvatosan mossuk át a 
gyümölcsdarabokat egy szűrő, vagy 

gyümölcsmosó segítségével. 
A szárakat és leveleket távolítsuk el. 

Helyezzük őket tálcára egy rétegben, és 
tegyük a fagyasztóba. Csak teljesen ép 

szemeket fagyasszunk le. Amikor 
megfagytak, 

 fagyasztózacskóban vagy dobozban 
tegyük vissza a mélyhűtőbe. 
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A lekvárkészítés  
praktikái 

Általában a gyümölcs tömegével  
azonos tömegű cukrot használunk, de  
ha kevésbé édes lekvárt szeretnénk, 

kipróbálhatjuk az 1:3 cukor-gyümölcs 
arányt is. Adhatunk hozzá egy evőkanál 
citromlevet is, hogy kiemeljük az ízeket.  
A szeder jól kombinálható a bodzával is.  

Magas pektintartalma miatt minél  
tovább melegítjük, annál  
sűrűbb főzetet kapunk.  

 
SZEDERLEKVÁR 

Összetevők 
Szeder, cukor, citromlé 

 
Elkészítés 

Hűtsünk le egy tányért a fagyasztóban, amivel majd a 
lekvár állagát fogjuk tesztelni. Mossuk meg a szedret, 

tegyük főzőedénybe, és adjuk hozzá a cukrot. Melegítés 
közben nyomjuk szét a gyümölcsöket, hogy jobban kijöjjön 

az aromájuk. Adjunk hozzá kevés citromlevet. Ahogy 
közeledik a forráshoz, egyre gyakrabban keverjük – legyünk 

óvatosak, a forró lekvár balesetveszélyes lehet! Keverés 
mellett főzzük, amíg fényessé és gélszerűvé nem kezd 

válni. Tegyünk egy kiskanállal a lehűtött tálcára.  
Ha a lekvár érintésre összeráncosodik elkészült,  

ha nem, főzzük tovább. Amikor elkészült, 
adagoljuk kifőzött  
befőttesüvegekbe. 

. 
 

GOMBÓCOK 
 

Összetevők: 
Sütőporos lisztkeverék, citromszörp vagy limonádé, lekvár.  

Ízlés szerint pillecukor, mazsola, vagy csokikrém. 
 

Elkészítési javaslat: 
 

Tegyünk egy tálba sütőporos lisztet és adjuk hozzá a  
citromszörpöt, hogy egy lágy tésztát kapjunk. Vegyünk egy jól 
letisztított, vagy fóliával bevont hengert. Tekerjük rá erősen a 

tésztát, hogy le ne csússzon róla, majd tűz, vagy parázs fölé tartva 
óvatosan süssük. Amikor elkészült, tekerjük le a hengerről 

(vigyázat, forró lesz!). Egy kevés vajjal, és szederlekvárral ízesítsük. 
A szederlekvárt is készíthetjük a tábortűz felett. Más töltelékkel  

is érdemes kipróbálni, például pillecukorral, csokikrémmel,  
mazsolával, vagy bármilyen finomsággal,  

ami eszünkbe jut. 
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SZEDRES 

PALACSINTA 
 

Ideális piknikhez és kirándulásokhoz 

Összetevők: 
350g szeder, 25g porcukor, 250g zab, 

140g vaj, 50g világos típusú barnacukor 
140g nádcukor szirup 

 

Elkészítési mód: 
Melegítsük elő a sütőt 190 fokra (gázsütő 5-ös fokozat). 

   Kenjünk ki, vagy béleljünk sütőpapírral egy 18 cm-es tepsit. 
Főzzük a szedret a cukorral, amíg megpuhul,  

majd hagyjuk kihűlni. 
  Egy másik serpenyőben olvasszuk meg a többi összetevőt. 

A zabkeverék felét tegyük a tepsibe, rétegezzük rá a 
gyümölcsöt, majd fedjük be a zabkeverék másik  

felével. Süssük készre 25 perc alatt.  
Amikor kihűlt, még a tepsiben  

vágjuk szeletekre. 
 
 
 

ÉS MÉG... 
 

Adagoljuk palacsintatésztához. 
 

Vagy tegyük a bögrés süti aljára,  
a tésztaréteg alá. 

 
Ízesítsük a fagyinkat cukor és vanília 

hozzáadásával készült szederszósszal. 
 

Használjunk belőle egy keveset és máris 
szép piros színű lesz a smoothie  

vagy a gyümölcsturmix.  
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ZSÁKMÁNYSZERZÉS 
 

A fiatalokkal bogyógyűjtést is csinálhatunk, ami  
kiváló módja annak, hogy a természetben, csapatban  

közös célért dolgozzanak. Cél lehet az, hogy egy  
kiválasztott recepthez vagy tevékenységhez gyűjtsenek 

hozzávalókat, de versennyé is alakíthatjuk úgy, hogy az a 
csapat nyer, amelyik adott idő alatt több bogyót gyűjt, vagy 

amelyik a legritkább, legkülönlegesebb növényre lel. 
Szervezhetünk kincsvadászatot is, úgy, hogy a csapatok 
kapnak egy-egy listát az összegyűjtendő növényekről 
és/vagy az elvégzendő feladatokról, amiket egy előre 

megbeszélt területen adott idő alatt kell megcsinálniuk, 
begyűjteniük. Az a csapat nyer, amelyik hamarabb visszaér, 

és megvan mindene, amit gyűjteni kellett, valamint 
bizonyíthatóan teljesítette a kiszabott feladatokat. 

 
 

          zsákmányszerzés  
 

 
 

Festés szederrel 
Ez egy nagyon maszatolós munka, úgyhogy  

mindenképpen kültéren csináljuk! 
Amire szükség lesz: 

2 bögre szeder, ½ bögre só, víz, textil 
 

Elkészítés: 
Pároljunk két bögre szedret négy bögre vízzel lassú tűzön egy órán 
keresztül. Szűrjük le a gyümölcsöt és a főzővizet tegyük vissza az 

edénybe. Egy másik edényben vagy tálban keverjünk össze fél 
bögre sót nyolc bögre vízzel. A festeni kívánt textil ruhadarabot, 
anyagot áztassuk először a sós vízbe egy órára, majd alaposan 
mossuk át hideg vízzel. Ezután tegyük bele a szederfőzetbe és 

forraljuk fel, majd a forrást követően alacsonyabb hőmérsékleten, 
folyamatosan figyelemmel kísérve főzzük még egy óráig, majd 
hagyjuk kihűlni. Ha sötétebb színt szeretnénk, hagyjuk tovább  

az anyagot a már kihűlt lében. Öblítsük át és teregessük ki  
amíg meg nem szárad. A későbbiekben is külön, 

 vagy sötét textilekkel együtt mossuk,  
mert eresztheti  

a színét. 

SZEDER 
GYURMA 

FIGYELEM! – NEM EHETŐ 
 

Amire szükségünk lesz: 
2 adag liszt, 1 adag só, egy maréknyi szeder  

a színezéshez, egy evőkanál étolaj, 1 adag víz 
 

Elkészítés: 
Keverjük össze a lisztet és a sót. 

A szedret pépesítsük össze. Adjuk a szederpépet és az olajat a 
liszt és só keverékéhez annyi vízzel, hogy egy testes, de lágy 

tésztát kapjunk, majd gyúrjuk simára. 
 

Készítsünk ál-fagyitölcsért 
Vágjunk ki néhány nagy kört kartonpapírból és felezzük el  

a köröket. Rajzoljunk rájuk négyzetrácsot majd  
alkossunk belőlük kúpokat, mintha tölcsérek  

volnának és celluxszal ragasszuk  
össze őket.   

 

SZEDERFESTÉK 
 

A szeder rendkívül intenzív  
színének köszönhetően kiváló festék 

alapanyag. Szedjünk egy adag szedret és más 
erősen színező bogyót. Ügyeljünk rá, hogy ne 

legyen köztük mérgező!  
Mozsárban törjük össze a bogyókat. Ha 

szükséges, kevés vizet vagy egy tojássárgáját 
is adhatunk hozzá.  

Szűrjük át a pépes gyümölcslevet egy 
teaszűrőn.  

 
Készen áll a kiváló festék,  

kezdhetjük az alkotást. 


