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Paradicsomtorta. Hozzávalók a tésztához: 
10 evőkanál napraforgó olaj, 10 evőkanál szitált 
porcukor, 10 evőkanál sűrű paradicsomlé (házi 
vagy dobozos), fél zacskó szalakáré, 1 egész tojás 
és annyi liszt, amennyivel könnyedén lehessen 
gyúrni és kinyújtani a tésztát. 3 cipóra osztjuk, 
és tepsi hátán 3 lapnak sütjük ki. Vigyázzunk, 
mert könnyen törik! Tölteléknek baracklekvárt 
vagy mag nélküli málna- és ribizlilekvárt haszná-
lunk és főzött krémet is készítünk. A krém re-
ceptje: fé liter tejet, 4 evőkanál lisztet és 1 zacskó 
vaníliacukrot összefőzünk és hidegre hűtünk. 
Közben 10 dkg vajat (nem margarint!) és 10 dkg 
szitált porcukrot habosra keverünk. Összevegyít-
jük a főzött krémmel, és betöltjük a következő 
módon. A krémet az alsó és a középső tésztalap-
ra kenjük, a lekvárt a felső és a középső tésztalap 
aljára. Összerakáskor gyengéden megnyomkod-
juk, így nem csúszik szét a süteményünk. Tetejé-
re a szokásos csokimázunkat kenjük, vagy csak 
egyszerűen vaníliás porcukorral megszórjuk. Fo-
gyasztás előtt 1 nappal készítjük, hogy átpuhul-
jon. Kerek, levehető szélű tortaformában sütve, 
ha készen vagyunk vele, tortaszeletnek vágjuk 
fel. Finom, érdekes sütemény. 

Palotakalács. Hozzávalók: 1 db fél kg-os 
kalács, 1,5 cm-es szeletekre vágva. A sziruphoz: 5 
evőkanál kristálycukor, 1 dl víz, 1 evőkanál friss 
citromlé, csipetnyi fahéj. Félsűrűre összefőzzük. 
Másik edényben 2 evőkanál cukorból karamellt 
készítünk, ráöntjük a szirupot, beleteszünk 1 
evőkanál mézet, és lassú tűzön 5 percig főzzük, 
majd kihűtjük. A kalácsszeleteket jó nagy tálcán 
1 sorban kirakjuk, meglocsoljuk a sziruppal és 10 
percig pihentetjük. Befedjük tejszínhabbal és 
durvára vágott pirított mogyoróval, vagy dióval 
megszórjuk. Ezt a süteményt a gyermekek külö-
nösen szeretik. Ha maradt a szirupból, a hűtő-
ben lefödve sokáig eláll. Igen hasznos, ha várat-
lan vendég jön a házhoz. 

Rostos gyümölcslevek házilag. Citro-
mos gyümölcslé. Hozzávalók: a gyümölcspü-
réhez: fél liter víz, fél citrom vékonyan hámozott 
héja és 1 nagy alma kb. 15 dkg tisztított húsa; a 
sziruphoz: 1,2 liter víz és 15 dkg kristálycukor; az 
ízesítéshez: 1 citrom leve és fél mokkáskanálnyi 
citromsav. A pürét puhára főzzük és péppé mi-
xeljük, hűtjük. A szirupot összeforraljuk és le-
hűtjük. Tésztaszűrőn átszűrve beletesszük a pé-
pet, a citrom levét és a citromsavat. Oldódásig 
keverjük, és a hűtőben üvegben tároljuk. Kb. 1,5 
liternyi rostos üdítőt nyerünk, amit azonnali fo-
gyasztásra javaslunk. A narancsos gyü-
mölcslé hasonlóan készül, ám a gyümölcspépet 
fél narancs vékonyan hámozott héjából és 15 dkg 
sárgarépából főzzük, 1 narancs levével ízesítjük. 
Mindkét gyümölcslevet hűtve, felrázva kínáljuk. 

Jó étvágyat kívánunk! 

Horváth Gáborné 
 

Konyhakalendárium 
Ünnepi finomságok 
 
Az év vége közeledtével vidéki, tájjellegű ételek 
néhány fogását ajánljuk főzni szerető olvasóink 
figyelmébe. Alapvetően fontos, hogy a hente-
sünknél minden főzéshez friss húst vásároljunk, 
mert így ízletesebb lesz az ételünk.  

Csángó káposztás gulyás. Hozzávalók: 
40 dkg marhalábszár, 1 fej vöröshagyma, 1-2 evő-
kanálnyi zsiradék, 1 kiskanál pirospaprika, kb. 30 
dkg savanyú káposzta, 1 púpos evőkanál rizs, 
vagy árpagyöngy, 1 gerezd fokhagyma, 1 kiskanál 
köménymag. A sűrítéshez 1 dl tejföl + 1 nyers 
tojássárga. A megforrósított zsiradékon, lassú 
tűzön megpirítjuk az apróra vágott vöröshagy-
mát. Meghintjük a paprikával, beletesszük a koc-
kára vágott húst, a tört fokhagymát és a kömény-
magot. Pár percig kevergetjük, majd jó fél liter 
hideg vízzel felöntjük és 1 óra hosszát csendesen 
forraljuk. Ekkor tesszük bele a hordós káposztát, 
és még annyi meleg vizet, hogy bőven ellepje. 
Készre, puhára főzzük, és az asztalon keverjük 
bele a tojássárgával összedolgozott tejfölt. Variá-
ciók: Ha malachúsból főzzük, fél óra párolási idő 
is elég. Vannak vidékek, ahol 20 dkg velőt tesz-
nek a levesbe a főzés vége felé. De akkor tejszínes 
tojássárgával sűrítik, és agyas levesnek hívják. 

Disznópaprikás gazdagon. Hozzávalók: 2 
kg vegyes sertéshús-darabok (oldalas, lapocka, 
fejhús, köröm, farok és ízlés szerint a hentesnél 
kapható belsőségek. pl. nyelv, szív), 1 nagy fej 
vöröshagyma, kevés zsiradék, 1 szem hámozott 
nyers paradicsom, 1 tv paprika, vagy a télire el-
tett lecsóból 2-3 evőkanálnyi, 2 gerezd fokhagy-
ma, kiskanálnyi köménymag, só, 1 púpozott evő-
kanálnyi piros paprika, 1 dl bor. A zsiradékon az 
apróra vágott hagymát a köménymaggal megfut-
tatjuk, hozzátesszük a kockákra vágott paprikát, 
paradicsomot, tört fokhagymát és felforrósítjuk. 
Belerakjuk először a zsírosabb húsdarabokat, 
majd a soványabbakat. Meghintjük sóval, és las-
sú tűzön addig pároljuk saját levében, fedő alatt, 
amíg zsírjára nem sül. Ekkor 1 dl bort és annyi 
forró vizet teszünk hozzá, amennyi éppen ellepi. 
Fedő alatt lassan puhára főzzük, de ha szüksé-
ges, még öntögessünk hozzá forró vizet. Ha pu-
hára megfőtt, csészébe tesszük a piros paprikát, 
és 1,5 dl pörkölt lével simára keverjük. Vissza-
öntjük a húsra, alaposan összekeverjük és össze-
forraljuk. Városon főtt krumplival és savanyú-
sággal szokás köríteni. Falun vagdosott savanyú 
káposztát, savanyított csöves paprikát és friss 
fehér kenyeret tálalnak hozzá. Nagycsaládosok-
nak ajánljuk. 
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