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2 gerezd tört fokhagyma, 1 kis pohár krémtejföl, 2 
kis tubus majonéz, pici reszelt szerecsendió. 
Mindezt fakanállal összedolgozzuk és 1 órát a hű-
tőben pihentetjük, összeérleljük. Kóstoljuk meg, 
elég sós-e! Gyermekeknek a fő étkezés kivételével 
házi kenyérre, rozskenyérre kenjük, jó vastagon. 
Vendégeknek, felnőtteknek csipszekkel és sós 
kekszekkel kínáljuk fehérbor mellé vagy teához. 
Tápértékét növeli, ha durvára vágott, pirított dió-
val megszórjuk. 

Ötórai teasütemény. Hozzávalók: 1/2 kg 
rétesliszt, 20 dkg szitált porcukor, 40 dkg marga-
rin (vagy fele vaj, fele margarin), 15 dkg pirított, 
darált mandula vagy erdei mogyoró, 3 tojásfehér-
je, 1 zacskó vaníliás cukor. Mindezeket nagyon 

gyorsan összedolgoz-
zuk, fél ujjnyi vastagra 
nyújtjuk és hosszúkás 
csíkokra vágjuk. Tepsi-
ben, előmelegített sütő-
ben aranysárgára süt-
jük. Ez az omlós házi 
keksz angol teákhoz 
illik. 
 Gyors ostyator-
ta. Hozzávalók: 1 cso-
mag bolti ostyatortalap. 
A krémhez: 25 dkg 
margarin, 2 dl kristály-
cukor, 2 dl darált dió, 2 
evőkanál finom kakaó-
por. Mindezt lábasba 
tesszük és gyenge tűzön 
kevergetjük, összefor-
raljuk. Akkor kész, ami-
kor a fakanál alatt meg-
látjuk a lábas alját. A 
lapokat azonnal betölt-
jük, és amikor kihűlt, 
nagyon éles késsel tor-
taszelet formára felsze-
leteljük. Tetejét kakaós 

porcukorral megszórjuk. Frissen ropogós, később 
átpuhul. 

Szeszmentes itókák. Az áruházakban kap-
ható ízletes, rostos gyümölcsnektárokból szesz-
mentes gyümölcskoktélokat készíthetünk autós 
vendégeink és a gyermekek számára. 
„Gyümölcsitalok a mindennapokra” – hirdeti a 
reklám. Jó ízű párosítás a meggyalma, málnaal-
ma, málnaeper, fekete ribizke–alma, meggy–
szőlő, szilva–szőlő, paradicsom–citrom, citrom–
narancs keverék. Üvegkancsóba töltjük és meg-
kóstoljuk: ha túl édes, citromlével, ha túl sava-
nyú, cukorral ízesítjük. Hidegen kínáljuk, 2 dl-es, 
talpas poharakból fogyasztjuk. 

Kellemes találkozásokat és jó étvágyat kívá-
nunk! 

Horváth Gáborné 
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Csirkemell leves. Hozzávalók: 3 dkg vaj, fél evő-
kanál liszt, 1,5 liter csirkehúsleves lé, evőkanálnyi 
petrezselyemzöld, körömnyi babérlevél, egy kisebb, 
főtt csirkemell, metéltre vágva, 2 tojássárgája, 0,5 dl 
tejszín. A vajból, lisztből világos rántást készítünk, 
majd a húslével felöntjük. Hozzáadjuk az apróra 
vágott petrezselyemzöldet, a csirkemellet és a babér-
levelet. Felforraljuk, ha kell, sózzuk. A tejszínt a 
tojássárgákkal elkeverjük és az asztalon öntjük bele 
a levesbe. Vendégeknek 
ezt a fogást akkor szokás 
készíteni, amikor a csa-
ládnak főzünk jó nagy 
fazék húslevest.  

Erdélyi töltött 
hal. Hozzávalók: 1-1,5 
kilós szálka mentes fo-
lyami hal, egészben. 
Tölteléknek 2 db ázta-
tott, kicsavart zsemle, 2 
evőkanál olvasztott vaj, 
5 dkg reszelt sajt, 10 
dkg párolt gomba, 1 
tojás. Fűszerek: só, 
bors, ízlés szerint csi-
petnyi borsikafű vagy 
majoránna. A sütéshez 
3-4 kanál olaj vagy ba-
romfizsír, 1 citrom, 1 
babérlevél, 1 dl fehér-
bor. A halat megtisztít-
juk, a fejét és a belsősé-
get eltávolítjuk. (A 
használható részekből 
másnap halkockával 
ún. rövid, csészés halle-
vest forralhatunk.) A haltestet beirdaljuk, kívül-
belül gyengén megsózzuk. Amíg áll, a tölteléket 
elkészítjük. Alaposan összegyúrjuk, a hal hasába 
tesszük és hústűvel összetűzzük. Olajozott tepsibe 
rakjuk, és hámozott citromszeletekkel beborítjuk. 
Mellé tesszük a babérlevelet. A borral sülés köz-
ben apránként megöntögetjük, majd saját levével 
locsolgatjuk, amíg meg nem sül. Petrezselymes 
burgonyakörettel tálaljuk. Megjegyzésünk: Er-
délyben minden sült halhoz ún. muzsdejt is tálal-
nak, amelyet 1 dl olajból, sóból, borsból, piros 
paprikából, tört fokhagymából kevernek sűrűre, 
ízesre. Kiskanállal kenik a tányéron a sült halra. 
Rántott hússzeleten is finom. 

Uzsonnakrém. Hozzávalók: 1/2 kg apróra 
reszelt nyers sárgarépa, 20 dkg reszelt füstölt sajt, 
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