
Recept

A csokoládét és kakaót sokrétűen használják a mexikói konyhában. Reggelente a Kolumbusz előtti idő-
ket idéző, kukoricaliszttel sűrített, meleg csokoládéitalt, champurradot vásárolnak a helyiek az utcai 
mozgóárusoktól, melyet ánizzsal, vaníliával vagy fahéjjal ízesítenek és fogyasztanak. A csokoládé sós 
ételekben is megjelenik, a legismertebb a Pueblából vagy Oaxacából származó mole szósz, mely cso-

koládé, különböző csilik, fahéj, kömény, koriander, ánizs, tökmag, paradicsom, fokhagyma és vöröshagyma, illetve 
mazsola felhasználásával készül, grillcsirkével és rizzsel tálalják és szezámmaggal szórják meg.

Az alábbi recept viszont egy mexikói csokoládés keksz, melyet, ha 
elég bátrak és kísérletezők vagyunk, a fahéjon vagy ánizson kívül 
akár egy kevés csilivel is ízesíthetünk.

Hozzávalók:
120 g puha margarin
300 g cukor (ebből 100 g lehet nádcukor vagy kókuszvirágcukor)
300 g liszt
100 g sötét kakaópor
4 egész tojás
2 teáskanál vaníliakivonat
100 g csokicsepp/apróra vágott csokoládédarabka
1 teáskanál őrölt fahéj vagy ánizs
ízlés szerint negyed teáskanál csilipehely
egy csipet só
1 csomag sütőpor
50 g aprított mandula (opcionális, amennyiben használjuk, 
úgy a liszt mennyiségét 30 grammal csökkentjük)

Mexikói csokis keksz

Elkészítés:

A sütőt előmelegítjük 160–170 fokra (al-
só-felső sütésen). A cukrot habosra kever-
jük a tojásokkal, a margarinnal és a vaníli-
akivonattal. Külön tálban összekeverjük a 
száraz hozzávalókat, amit a kikevert masz-
szához adunk, majd végül hozzákeverjük 
a csokoládédarabkákat/csokicseppeket is. 
Ízlés szerint a kekszet aprított mandulával 
gazdagíthatjuk, illetve szórhatunk bele egy 
kevés csilipelyhet, amitől a keksz nem lesz 
csípős, de jobban kiemeli a csokoládé ízét. 
A tésztát hűtőbe tesszük legalább egy órára, 
de lehet akár egy egész éjszakára is. A hűtő-
ből kivéve diónyi golyókat formázunk, majd 
ezeket sütőpapírral bélelt tepsire helyezzük, 
kétujjnyi távolságra egymástól. A felmelege-
dett sütőben körülbelül 10–12 percig, illetve 
addig sütjük, míg a kekszek teteje már meg-
szilárdult, de még érezzük, hogy a belsejük 
lágy, így kihűlés után sem fognak kiszáradni. 
A sütőből kivéve 10 percet pihenni hagyjuk, 
csak ezután szedjük ki kínálótálra.

 Jancsó Katalin

Jó étvágyat!

EHatártalan Régészet - Archeológiai magazin

RENDELJE MEG EDDIG MEGJELENT LAPSZÁMAINKAT:

ELFOGYOTT

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

Régészek a víz alatt

A régészet a 20. században számtalan forradalmat élt át. Nem csupán új 
elméletek, módszerek vagy technológiai eszközök sora alakította át tudomá-
nyágunkat gyökeresen, de olyan, korábban elképzelhetetlen területekre is 
eljutottak az archeológusok, amelyről a 19. század régészei még csak nem is 
álmodhattak. A repülőgép segítségével például régészek sora térképezte fel 
a levegőből a legfontosabb régészeti lelőhelyeket, s fedezte fel új, korábban 
ismeretlen régészeti lelőhelyek egész sorát, de a könnyűbúvár technológia 
forradalmi fejődésével elhárultak azok az akadályok is, amely korábban lehe-
tetlenné tették azt, hogy a régészeti kutatásokat kiterjeszthessük akár a víz 

alá is. Az óceánok, tengerek, tavak és folyók mélyén számtalan régészeti kutatásra érdemes lelőhely 
és lelet fekszik: elsüllyedt városok, zátonyra futott hajók, áldozatként a vízbe eresztett vagy éppen 
véletlenül belepottyant tárgyak tízezrei. Manapság a víz alatti régészet a nemzetközi archeológia 
egyik legdinamikusabban fejlődő ága. Alig telik el olyan nap, hogy a médiában ne jelenjen meg 
egy-egy elsüllyedt spanyol gályáról vagy épp egy víz alá került Földközi-tengeri település feltárásáról 
szóló beszámoló. Decemberi számunk a víz alatti régészet aktuális állásáról nyújt átfogó képet, külö-
nös tekintettel a hazai víz alatti régészeti kutatásokra is, melyek izgalmas adatokkal járulnak hozzá a 
Kárpát-medence régmúltjának megismeréséhez is.

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 !

Érdeklődjön a hatartalanreg@gmail.com e-mail-címen.

www.hatartalanregeszet.hu

V. évfolyam 3. szám - 2021

ára: 990 Ft
elő�zetve 750 Ft

ARCHEOLÓGIAI               MAGA ZIN

HATÁRTALAN

24 Római 
üvegek

Gepida 
kiállítás

Mit csinál a 
levéltáros

A  ARCHEOALAND  A  BLOGOLÓ  A  INDIANA JONES ÉS BARÁTAI  A  KÉPREGÉNY  A

A A DUNA TITKAI

A TÖRÖK KORI HÍD SZOLNOKON

A BÖLCSKE RÓMAI KORI EMLÉKEI

A SPANYOL GÁLYÁK NYOMÁBAN

kiado@martinopitz.hu                    www.martinopitz.hu        

Információ:

+36 30 321 1288

Muvészettörténeti és régészeti újdonságok˝

SISI-KIÁLLÍTÁS SZEGEDEN

MAGYAR 
NEMZETI MÚZEUM

Bővebb információ: www.moramuzeum.hu 

A nemzetközi jelentőségű tárlat többek között 
bemutatja a Sisi elleni merényletet, a királyné 
titokzatos arcát, sportszokásait, kedvteléseit, 
személyiségét.

A látogatók megismerhetik az Erzsébethez 
közel álló személyeket, családját, barátait, így a 
legendás Andrássy Gyulát is.

A Magyar Nemzeti Múzeumból érkező tárlat 
várhatóan 2021. június 26-tól látogatható a 
szegedi Móra Ferenc Múzeumban.

Ismerje meg Erzsébet királyné rendkívüli életét 
eredeti, Sisihez köthető műtárgyakon keresztül!
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A A MAJA CIVILIZÁCIÓ

A AZ INKA BIRODALOM

A CHOLULA NAGY PIRAMISA

A ŐSI CIVILIZÁCIÓK EGY MAGÁNYOS KONTINENSEN

www.hatartalanregeszet.hu

V. évfolyam 2. szám - 2021

 990 HUF
5,8 EUR

510 DIN
19,86 RON

ARCHEOLÓGIAI               MAGA ZIN

HATÁRTALAN

24 Csardakok
Egy kály-

hásmester 
nyomában

Magyar
viseletek

A  KONTEXTUS  A  ARCHEOKALAND  A  RECEPT  A  KINCSÁSÁS HALOTTAL  A

ára:

MORAMUZEUM.HU

MORAMUZEUM

A magazin támogatója
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