
MICKEY EGÉR
születésnapja



MICKEY WHOOPIE PITÉJE

Mickey születésnapja alkalmából formázz Mickey Egér sütiket. 

Amire szükséged lesz:

• Keverő tálak, habverő, elektromos keverő, fakanál
• 2 pohár liszt
• 1 teáskanálnyi sütőpor
• 1 teáskanálnyi szóda
• 1 teáskanálnyi fahéj
• Fél teáskanálnyi só
• Fél csésze barna cukor
• 1 felkevert tojás
• 1 csésze tök püré (főzött)
• 1 teáskanálnyi vanília
• Fagyott krémsajt

Elkészítési Idő: 53 perc

Elkészítése:

1) Melegítsd elő a sütőt 350 C⁰ fokra.

2) Egy tálban keverd össze a lisztet, a sütőport, a szódát, a fahéjat és a sót.

3) A másik keverő tálban törd össze a barna cukrot és a vajat. A tojást verd fel 
a tök pürével és a vaníliával. 

4) Keverd össze a lisztkeveréket a vajkeverékkel. 

5) A Mickey forma elkészítéséhez egy papírral bevont sütőtálcára tégy pici 
vajcseppeket és kend el egyenletesen. Tiszta ujjakkal formázz a tésztából kis 
köröket, amelyek Mickey fülei lesznek, majd készíts nagyobbakat is, amely az 
arca lesz. 

6) Süsd a tök sütiket kb. 8-10 percig. Úgy tudod leellenőrizni, hogy kész, ha 
benyomod a közepét és érzed, hogy a tészta „visszaugrik” a helyére. 

7) Párosítsd a megsütött sütiket méretük és formájuk szerint, amennyire csak 
lehetséges. A „sütiarc” egyik oldalára tegyél egy pici fagyott krémsajtot és 
tedd rá a másik sütit, picit nyomd meg, majd tedd be a sütiket a hűtőbe.



MICKEY EGÉR MUFFIN

Nincs is egyszerűbb, mint egy szülinapi muffin!
Biztos, hogy a család kedvence lesz!

Amire szükséged lesz: 

• Néhány elősütött vaníliás muffin
• Fagyasztás
• Csokis kekszek – picik és nagyobbak 

Elkészítési idő: 55 perc

Elkészítése:

1) Fagyaszd le a muffinokat

2) Vágd félbe a kekszeket 

3) Mickey fejének kialakításához nyomd bele félig a kekszet a muffin közepébe.

4) Az egérfüleket a kisméretű kekszek segítségével kapod meg, melyeket tedd 
a fejet formáló keksz mögé.

5) Nyomjuk össze a kekszeket addig, amíg össze nem ragadnak.

6) A megmaradt fél kekszeket használjuk fel a többi muffin feldíszítésére.

Tipp:

 Nyomtasd ki Mickey Egér és Barátai díszítőinket normál vagy kartonpapírra. 
Ragaszd a kivágott figurákat fogpiszkálókra, majd helyezd a muffinok 
közepébe, és máris szuper muffinokat kapsz!



MICKEY EGÉR TONHAL PARADICSOM

A gyerekek sokkal szívesebben próbálnak ki új ételeket, ha azok viccesen és 
izgalmasan néznek ki, vagy, ha részt vehetnek a sütés-főzésben. A tonhalas 

paradicsom tökéletes alkalmas arra, hogy a gyerekeket is bevonjuk 
az elkészítésébe.

Amire szükséged lesz:

• 150g lecsöpögtetett konzerv fehértonhal 
• 75 ml majonéz
• 2 darab vékonyan szeletelt újhagyma
• 1 szár kockára vágott zeller
• 1 teáskanál frissen őrölt kapor
• 10 darab koktélparadicsom (vagy datolyaparadicsom)
• 1 konzerv szeletelt olajbogyó (összesen 20 szeletre lesz szükséged)

Elkészítési idő: 20 perc

Elkészítése:

1) Tedd a tonhalat egy közepes méretű edénybe, majd lazítsd fel egy villával. 
Lágyan keverd össze a majonézzel, az újhagymával és a kaporral, egészen 
addig, amíg tökéletesen össze nem áll a keverék. Ezután rakd félre.

2) Vágd le a paradicsomok tetejét és szedd ki a magokat egy kiskanállal. 
Óvatosan töltsd meg a paradicsomokat a tonhalsalátával, kissé felhalmozva 
azt a tetején.

3) Az olajbogyó szeletek aljából vágj le egy picit. Paradicsomonként két 
szeletet használj fel, ami az Egér füleit fogja mintázni. Ha szeretnéd, 
a kész paradicsomok tetejét díszítheted még egy extra kaporlevéllel is. 
Azonnal tálalható, egyéb esetben hűtve tárold egészen addig, amíg el nem 
fogyasztod (maximum egy napig). 

Tipp:

 A receptet kipróbálhatod tojássalátával is. Ebben az esetben a tonhalkonzerv 
helyett használj hat darab meghámozott főtt tojást.



MICKEY KÖNYVJELZŐ

Képzelj el egy olyan Mickey Egér ihlette megoldást, amellyel mindig tudni 
fogod, hol tartasz épp a regényben. Készítsd el a rendkívül hasznos és könnyen 

elkészíthető imádnivaló Mickey könyvjelző!

Amire szükséged lesz:

• Extra vastag (2,5cm széles) vagy vastag (2cm széles) fapálcika
• Piros akrilfesték
• Kartonpapír (fehér és fekete)
• Olló
• Fekete alkoholos filctoll (normális vagy tűfilc)
• Folyékony ragasztó
• Ragasztó
• Két darab fehér gomb vagy üveggyöngy
• Akril lakk
• Kis ecset

Elkészítési idő: 15 perc

Elkészítése:

1) Fesd be pirosra a vastag fapálcikát és tedd félre száradni. Eközben nyomtasd 
ki a mintát egy fehér kartonpapírra. Vágd ki az arc/fej részét és az útmutató 
szerint rajzolj fekete alkoholos filccel szemeket, orrot, arckörvonalat és 
füleket. A szájat a tűfilccel húzd ki. A fekete kartonból kivágott fejformához 
használd a már elkészült darabot.

2) A fekete póló kialakításához használd a mintát. Vágd ki a formát, majd 
ragasztózd be a póló tetejét, ahogy az utasítás mutatja.

3) Kend be ragasztóval az arc/fej darabot úgy, hogy az áll nagyjából egy 
centiméterre legyen a póló alsó szélétől. Ezután ragaszd össze a fejet és 
az arc/fej mintát, és pontosan illeszd össze a széleket. 

4) Ha szeretnéd, a könyvjelző mindkét oldalát befestheted akril lakkal. Ettől 
még fényesebb lesz az elkészült darab. Végül néhány csepp ragasztó 
segítségével helyezd fel a két kicsi gombot a póló alá.
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MICKEY EGÉR POHÁRMELEGÍTŐ 

Ahogy közeledik a tél a forró finomságok lesznek mindennapjaink megmentői. 
Melegítsd fel és tartsd szárazon kezeid ezzel a barátságos mindenki kedvenc 

Egere által inspirált csészével!  Egy kis filcanyag és ragasztó segítségével 
családod könnyedén elkészítheti ezt a többször használatos csészemelegítőt, 

ami biztosan egy kis varázslatot csempész mindennapjaidba!

Amire szükséged lesz:

• Piros és fekete filcanyag
• 2 fehér gomb
• 1 piros gomb
• Rugalmas gumiszalag
• Olló
• Ragasztó pisztoly

Elkészítési idő: 35 perc

Elkészítése:

1) Nyomtasd ki a mintát, majd vágd ki őket.

2) Rajzold rá a mintát a színes filcanyagra és vágd ki őket.

3) Vágj ki nagyjából 10 centiméter hosszú darabot a rugalmas gumiszalagból. 
Formázz egy hurkot a gumiból és varrd össze a fekete filc tetejével, 
a baloldalon. 

4) Ragasztó pisztoly segítségével illeszd össze a piros és a fekete filc tetejét 
úgy, hogy az elrejtse a gumi végeit. Ha jól csináltad a fekete szín kerül felülre, 
a piros pedig alulra. 

5) Varrj két fehér gombot a csészemelegítő középére, lehetőleg a piros filc 
felső részére. A gombok nagyjából 1-2 centiméterre legyenek egymástól.

6) Végül a csészemelegítő jobb végébe, a piros anyag tetejére varrj fel egy piros 
gombot.
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MICKEY KÖNYV

Készítsünk Mickey könyvet, amelybe beleírhatjuk azokat a kedves dolgokat, 
amelyek jó kedvre derítenek minket. Az elkészítése pedig nagyon egyszerű, 

és a gyerekeket is be tudjuk vonni.

Amire szükséged lesz:

• Kicsi füzet fekete borítóval
• Vörös festék 
• Két fehér vagy két arany gomb
• Tisztító lakk
• Maszk vagy festő szalag
• Ipari ragasztó
• Hab ecset

Elkészítési idő: 25 perc

Elkészítése:

1) Készítsd elő a fekete füzetet. 

2) Használd a szalagot és félig ragaszd fel, könyvfedőnek. Tekerd a szalagot 
a borítón belül végig a könyvben. Ellenőrizd, hogy a szalag hozzátapad 
a fedőterülethez a gerinc mellett, hogy a festék ne jusson a szalag alá. 

3) Használj habecsetet, amivel fesd a könyv alsó felét pirosra. Ne felejtsd el 
a könyv elejét, gerincét és a hát oldalát is lefesteni. 

4) Mikor a festék megszáradt, távolítsd el a szalagot. A végén vékony 
lakkréteget kenj a füzetre és hagyd megszáradni. 

5) Ipari ragasztó segítségével ragassz a fehér vagy arany gombokat a fedő piros 
részére. Figyelj oda, mennyi idő alatt szárad meg a ragasztó, hamarabb ne 
nyúlj hozzá!

Tipp:

 Ugyanezzel a módszerrel díszíthetted a virágcserepet, gyertyatartódat is.



MICKEY DÁMAJÁTÉK

A gyerekek számára nagyon jó játék a Mickey 
dámajáték, elkészíteni pedig pofon egyszerű!

Amire szükséged lesz:

• Papír
• Olló
• Celux

Elkészítési idő: 25 perc

Elkészítése:
Nyomtasd ki a mellékelt ábrát, vágd ki és ragaszd össze a megfelelő részeken.














