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MEDINAI FÁNK 

 

 
Medinai fánk medinai csipketerítőn  

Története „Medinán 1998 óta van nyugdíjas egyesület. Az alapszabály szerint ápolni kell a 
kapcsolatokat a helyi és környékbeli nyugdíjas szervezetekkel, az óvodával, iskolával és az 
önkormányzattal.  A helyi óvodások és iskolások minden nyugdíjas rendezvényen műsorral 
kedveskednek az időseknek. A színes műsorként köszönetképpen alakult ki, hogy az ő 
rendezvényeiken megvendégeljük őket. Sütöttünk már lángost, fasírozottat, fánkot és krumplis 
fánkot. Úgy alakult, hogy kedvencünk lett a krumplis fánk, melynek hozzávalói a következők. 

Hozzávalók 25 dkg áttört főtt burgonya, 25 dkg liszt, 1 db tojás, 2 dkg élesztő, 1 evőkanál 
étolaj + a sütéshez is, só. 

Elkészítés A krumplit megtisztítjuk, megmossuk, felkockázzuk, és sós vízben megfőzzük. 
Leszűrjük, a levét félretesszük, a burgonyát áttörjük. Amikor kihűlt, hozzátesszük a lisztet, a 
sót és a kevés krumpli lében feloldott élesztőt. A tojásokat felverve borítjuk bele, és elkezdjük 
összeállítani a tésztát. Annyi főzőlevet adunk hozzá, hogy lágy, de ruganyos tésztát kapjunk. 
Dagasztás után azonnal lisztezett gyúrótáblán is átdolgozzuk, majd egy centi vastagra 
kisodorjuk. Közepes pogácsaszaggatóval kiszúrjuk. A fánkokat langyos helyen legalább fél órát 
kelesztjük. A hozzávalókból jól kidolgozott tésztát készítünk. 1-1,5 cm vastagra kisodorjuk és 
közepes pogácsaszaggatóval kiszaggatjuk. 1-2 órát pihen, majd bő olajban, forró zsiradékban 
mindkét oldalukon aranyló sárgára, világos barnára sütjük. Sósan, csak magában is nagyon 
finom, de megszórhatjuk porcukorral, vagy baracklekvárt és befőttet is kínálhatunk mellé. Csak 
melegen tálaljuk. 

A helyi rendezvényeken kívül a környékbeli és távolabbi helyeken is kóstolhatták 
finomságunkat. ( Szekszárd, Tamási, Kölesd, Sióagárd, Harc, Medina-Szőlőhegy) 

2018-ban Medinán forgatott az „Ízőrzők” stábja, akkor szintén krumplis fánkot sütöttünk. A 
fánk receptje és a róla készült fénykép megjelent a Generációnk magazinban.  
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Krumplis fánk a „Generációnk” magazinban 

A nyugdíjasok rendezvényein pedig a tagok által sütött finomabbnál finomabb süteményeket is 
kóstolhatunk.” ( Sárdiné Iker Anna, a Medina Nyugdíjas Érdekszövetség és a Települési 
Értéktár elnöke) 

  

 

Medinai krumplis fánk 

 

 

Medinai Ízőrzők műsorába készül a Medinai fánk 


