
Indiana Jones és barátai

Hozzávalók az előtésztához:

3 dkg friss élesztő

100 g BL 80 kenyérliszt

1 dl meleg víz

Hozzávalók a kenyérhez:

500 g Bl 80 kenyérliszt

4 dl meleg víz

2 kávéskanál só

Elkészítés:

Az előtésztához összedolgozzuk az élesztőt, a lisztet és 
a vizet, majd egy éjszakára állni hagyjuk. Ha nem elő-
ször sütünk kenyeret, lehet kovászt is használni, ekkor 
viszont fi gyelni kell, hogy a hajtogatások és a pihente-
tések ideje órákkal fog megnövekedni.

Az előző este bekevert előtészta reggelre szépen 
elkezd dolgozni, megnövekszik és buborékos lesz. Egy 
másik tálban összekeverem a többi lisztet, a vizet és 
a sót, és ezt is állni hagyom kb. 30 percet. Ezt a masz-
szát kinyújtom ujjnyi vastagra, az előtésztát a közepé-
re teszem és belehajtogatom a kinyújtott tésztába. Jó 
alaposan átgyúrom a tésztát, amíg szép sima felületű 
halmot nem kapok. Ekkor kb. 30 percet hagyom pi-
henni letakart edényben, de legalább addig, amíg a 
duplájára nem nő. A megkelt tésztát hajtogatni kez-
dem: a gombócot megfogom felül, majd kihúzom és 
ráhajtom az aljára. Elfordítom 90 fokban és újra megis-
métlem a hajtást, majd még kétszer fordítok és hajtok. 
Ekkor újra pihentetem kicsit egy lefedett edényben, 
lehetőleg szobahőmérsékleten. A tészta újra elkezd 
dolgozni, megdagad, majd láthatjuk, ahogy buborékos 
is lesz több helyen. Ekkor már nem nyomom meg nagy 
erővel, mert a gázbuborékokat megtartjuk, amelyek 
a folyamat során képződtek. Itt választhatunk: vagy 
négy egyenlő darabra osztjuk a tésztát és kisebb, la-
pos kenyereket készítünk, ahogy tehették ezt a fazék-
kemence oldalára csapva 500 éve, vagy a felosztott és 
ujjnyira nyújtott tésztába ízlés szerint húsos, zöldséges 
feltétet teszünk, majd összehajtjuk a tésztát, a szé-
leit jól lenyomkodva. Ekkor érdemes tojássárgájával 
átkenni a felületet, és sütőpapírral fedett tepsire rak-
ni. 200 °C-ra előmelegített sütőben, alsó-felső sütés-
sel (ha van, gőzölő funkcióval vagy egy vizes tálka 
elhelyezésével) süssük, amíg aranybarnára nem pirul 
a felülete.

Recept Zay Orsolya

Kenyér balkáni módra

Egy különleges régészeti lelet világított rá nemrégi-
ben, hogy érdemes a hazai gasztronómiai kutatásokra 
is fi gyelmet fordítani. A tolna megyei Wosinsky Mór 
Múzeum munkatársai a török korból egy úgynevezett 
fazékkemencét találtak ugyanis Bonyhád mellett 2007-
ben. A nagy méretű fazék belül égett meg, ami arra utal, 
hogy nem körülötte, hanem benne raktak tüzet. Ez egy 
olyan sütési technikára utal, ami térben és időben is igen 
elterjedt volt, és az ember egyik legalapvetőbb ételéhez 
kapcsolódik: ez pedig nem más, mint a kenyér. A Föld-
közi-tenger nyugati csücskétől Ázsia keleti részéig a mai 
napig elterjedt, hogy egy kemence falára csapják föl a 
kenyértésztát, így egy laposabb, de általában kelt tész-
tából készült, törhető kenyeret kapnak. Ennek vastagsá-
ga és formája tájegységtől függ: lehet lapszerű, vékony, 
de szem alakú vagy akár zöldségekkel, húsokkal töltött 
buci is. Ennek a kemencének egy hordozható változata 
került a Tolna megyei településre 500 éve, valószínűleg 
a Balkánról érkező délszláv népességgel együtt.

E lelet előkerülése ritka lehetőséget biztosít a ku-
tatók számára, hogy egy étel elkészítéshez kapcsoló-
dó eljárásokat, írott források nélkül vizsgálni/tesztelni 
tudjanak, így érdemes volt elkészíteni az edény máso-
latát, és különféle kenyereket sütni benne. A parázs-
zsal felmelegített edény falához az egyik oldalukon 
megnedvesített kenyereket „felcsaptuk”, így sütöttük 
meg, míg a kenyerek szép kérget nem kaptak. Végül 
egy kisebb, fából készült lapáttal nyúltunk alájuk, 
emeltük le őket az edény faláról. Íme az egyik kenyér, 
melyet akár sütőben, otthon is elkészíthetünk:

EHatártalan Régészet - Archeológiai magazin

RENDELJE MEG EDDIG MEGJELENT LAPSZÁMAINKAT:

ELFOGYOTT

Elő�zetve a magazin 990 Ft helyett csak 750 Ft-ba kerül, ami évente mindössze 3.000 Ft!
Az éves elő�zetés négy lapszámra vonatkozik, a be�zetés banki átutalással lehetséges.

Megrendeléskor, kérjük, tüntesse fel a nevét és a címét a közlemény rovatban vagy
küldje el a lenti e-mail címre! (Cím hiányában nem áll módunkban elküldeni az újságot.)

Számlatulajdonos neve: Móra Ferenc Múzeum
Számlaszám: 12067008-01374152- 00100004
A közlemény rovatban, kérjük, tüntesse fel: Határtalan Régészet, valamint nevét és címét.

Címünk: 6720 Szeged, Roosevelt tér 1−3.
E-mail: hatartalanreg@gmail.com
Telefonszám: +36-62-549-040

Rejtélyes földhalmok

A világhírű egyiptomi piramisok többségét a Kr. e. 3. évezredben emelték, 
többnyire kőből és téglából. Hasonló, gúla alakú építmények szerte a világon 
ismertek Dél-Amerikától Ázsiáig, de valamikor a Kr. e. 3. évezred folyamán 
valahol Kelet-Európában, talán először a Volga és Prut folyók közötti terüle-
ten is elkezdtek sorra kiemelkedni a piramisok földből épített távoli (inkább 
kúp, mint gúla alakú) rokonai. Ezeket a sírépítményeket valamelyik török 
nyelvből az oroszba, majd a magyar nyelvbe is átkerült kurgán névvel 
illetjük. A 2. évezred folyamán a hatalmas kurgánokat emelő népcsoportok 
egy része a Kárpát-medencébe is bevándorolt, így hamarosan az Alföldön is 

magas földhalmok kezdtek el sorban megjelenni e vándorlás bizonyítékaként. A magyar népnyelv 
kunhalmoknak nevezi ezeket a tájban mind a mai napig gyakorta iránymutatóként, igazodási pont-
ként is használt büszke dombokat. Sok ezer éve vannak tehát itt, a mai Magyarország területén, pedig 
manapság ide-oda autózva sokaknak fel sem tűnnek a tájban ezek az ősi, emberkéz által alkotott 
építmények. A bronzkor folyamán még a számuk is tovább bővült, de a későbbi korok emberei is 
szívesen temetkeztek ezen őskori mementók oldalába, legyenek azok avarok vagy éppen a honfogla-
lás kori magyarok. Nyári számunk éppen ezért a távoli piramisok hazai rokonairól, a rejtélyes kurgá-
nokról szól majd.

F I Z E S S E N  E L Ő  A  K Ö V E T K E Z Ő  L A P S Z Á M O K R A !
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www.hatartalanregeszet.hu
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