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Házi kaviár 
A szilveszteri pezsgő mellé kaviáros szendvics-
kék illenek, ám a karácsonykor lefagyasztott ik-
rából olcsó és finom házi kaviárt készíthetünk. 
Az ikrát felolvasztjuk. Kb. 10-20 dkg ikra kell 
hozzá, só, bors (fűszeres) olaj és természetes cit-
romlé. Fazékba kevés vizet teszünk és felforral-
juk. Az ikrát – leszedve róla a hártyát – leves-
szűrőbe tesszük. A forró vízgőzön lefedve, rózsa-
színűre főzzük. Ne érjen bele a vízbe! Kihűtjük, 
tálba tesszük, sózzuk, borsozzuk. Fakanállal ke-
vergetjük, közben cseppenként felváltva olajat és 
citromlevet adunk hozzá, amíg felveszi. Lehűt-
jük. Vajas miniszendvicsen, sós kekszen, töltött 
tojáson adjuk az asztalra.  
 
Hamis kaviár, amit egész évben ünnepi vacso-
rákon tálalhatunk: 3 dl 100%-os vagy házilag 
készült paradicsom lében 1 dl búzadarát sűrűre 
főzünk. Azon melegében elkeverünk benne csi-
petnyi sót és 1 teáskanálnyi cukrot. Ha teljesen 
kihűlt, belekeverünk 1 tojássárgáját nyersen, 1 
evőkanálnyi reszelt vöröshagymát, késhegynyi 
őrölt borsot, 1 evőkanál sós szardellapasztát és 
cseppenként, állandóan lassan kavargatva 1 dl 
napraforgó olajat. Habosra kavarjuk egyenletes 
masszává, amíg mindent felvesz. Jól lehűtve tá-
roljuk a fenti módon. 
 
Savanyú levesek Szilveszterre, Újévre 
A szilveszteri-újévi asztal elengedhetetlen étek-
fogása a savanykás korhelyleves. Most a távolab-
bi szomszédság fazekából ajánlunk hasonló ízű 
levesféleséget kedves olvasóinknak. 
 
Cseh gombócleves 
Hozzávalók: 20 dkg darált sertés– vagy malac-
hús, 3-4 közepes nagyságú burgonya, 1-2 gerezd 
fokhagyma, 1 tojás, kb. 2 evőkanál liszt, 1 evőka-
nál zsiradék, késhegynyi pirospaprika, só, őrölt 
bors, tejföl, ecet vagy citromlé. A zsiradékot fel-
olvasztjuk, meghintjük a paprikával, megkever-
jük és 2 liter vízzel felengedve megsózzuk, meg-
borsozzuk. Felforraljuk. Közben apró lyukú re-
szelőn megreszeljük a nyers burgonyákat, levü-
ket kinyomkodjuk és a reszeléket összegyúrjuk a 
hússal, a tojással, a tört fokhagymával, a sóval, 
borssal, végül a liszttel. Ebből a masszából olajo-
zott tenyérrel apró gombócokat formálunk és a 
lassú forrásban lévő levesbe tesszük. Kb. 15 per-
cig forraljuk. Ekkor a gombócokat a leveses tálba 
kiszedjük. A visszamaradt levest tejfölös haba-
rással sűrítjük, összeforraljuk és a gombócokra 
szűrjük. Ecettel vagy citromlével ízesítjük. 
 
Jó étvágyat kívánunk az új esztendőre! 

Horváth Gáborné 
 

Konyhakalendárium 
 
Kellemes Karácsonyt, boldog Újévet! 

A ponty nem hiányozhat a karácsonyi asztal-
ról, ám mostanában eltértem a bevett hagyomá-
nyoktól. Másképp főzöm, másként bontom hoz-
zá a halat. A második fogáshoz lefejtem a szín-
hús-filét. A megmaradt aprólékokból és a belső-
ségekből levest főzök, de ha ikrát találok, lefa-
gyasztom Szilveszterre (lásd ott!). A halkészítés-
hez: főzéshez, sütéshez mindig valódi tejszínva-
jat használok. Finomabb és könnyebb tőle bár-
melyik halétel. No, akkor ezennel kívánok ünne-
pi jó étvágyat az alábbi étekfogásokhoz. 
 
Francia halleves 
Jó egy liter hideg vízben felteszünk – felaprítva 
– 1 db petrezselyemgyökeret, kisebb zellercikket, 
egy sárgarépát, egy fej vöröshagymát. Nagyon 
puhára főzzük, elmixeljük és befűszerezzük: só, 
bors, babérlevél kell bele. (Ha túl sűrű, még vizet 
adunk hozzá.) Ebben főzzük meg a haldarabo-
kat, majd vékony, vajas rántással berántjuk, ösz-
szeforraljuk. Ezután ellenőrizzük, elég sós-e. Tá-
laláskor tejfölözzük és citromlével savanyítjuk. 
Vajon pirított zsemlekockát adunk hozzá. Finom 
ünnepi leves, pontyból az igazi! 
 
A luxemburgi hercegné kedvence 
10 dkg vajat jó nagy serpenyőben felolvasztunk. 
Húsával lefelé, bőrével felfelé egy rétegben bele-
rakjuk a sózott pontyfilé darabokat. Megszórjuk 
a tetejét (citrom)borssal és nagyon apróra vágott 
petrezselyemzölddel, majd pár perc múlva meg-
fordítjuk. Vigyázni kell, hogy oda ne égjen, csak 
piruljon! Közvetlenül a tálalás előtt kell készíte-
ni. Meleg krumplipüré vagy hideg, majonézes 
krumplisaláta illik hozzá. 
 
Karácsonyi sült hal gyorsan, egyszerűen 
10 dkg vaj szükséges hozzá. Jénai tepsit jó vasta-
gon kikenünk vajjal, rárakjuk egy rétegben a be-
sózott halszeleteket. Bekenjük fokhagymás vagy 
halfűszeres tejföllel. A megmaradt vajat rászele-
teljük, megsózzuk pirospaprikával és prézlivel. 
Sütőben készre sütjük. Krumplipüré a körete, 
amit a keletkezett szósszal meglocsolunk. 
 
Mustáros tengeri hal 
A sózott, félig felolvasztott tengeri halat vajjal 
kikent edénybe rakjuk, leöntjük mustárral elke-
vert, 20%-os tejföllel és fedő alatt összesütjük. 
Kenyérrel vagy sült hagymás krumplipürével 
tálaljuk. Megjegyzés: a halat és a mustárt ki-ki 
saját ízlésének megfelelően vásárolja meg! 


