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Én és a konyha 

Szeretek fızni és sütni. 13 éves korom óta az egyik 
legkedveltebb elfoglaltságom. Győjtöm a recepteket, a 
szakácskönyveket, a gasztronómiai újságokat, illetve 
csak győjtöttem, mert addig volt ez igazán érdekes, 
amikor még csak ritkán lehetett hozzájutni. 30 évvel 
ezelıtt alig néhány szakácskönyv jelent meg, köztük 
Horváth Ilona szakácskönyve, aminek már a második 
példánya is romokban hever. Ha valamilyen 
hagyományos étel receptjét keresem, elıször mindig 
ebben nézem meg (pedig legalább 200 könyvem van). 

Még emlékszem az elsı Magyar Konyha 
megjelenésére, micsoda élmény volt, negyedévenként 
jelent meg és alig vártam. Az elsı 10 év példányait 
beköttettem szép piros borítóba, arany felirattal és 
még ma is nosztalgiával lapozgatom. Lassan 10 éve, 
hogy az Internet megjelent az életemben, ami 
hihetetlen mennyiségő új receptet hozott a 
konyhámba. 1999-ben rátaláltam egy konyhás 
fórumra, ahol nagyon sok kedves, fızni és enni 
szeretı barátra találtam, akiket nem csak az Interneten 

keresztül, hanem személyes találkozókon is 
megismerhettem.  

Nem tudnám megmondani, hogy hány ezer 
receptet próbáltam már ki, de volt idı, amikor a 
gyerekeim könyörögtek: "Csak egy egyszerő rántott 
húst süss nekünk Anyu, semmi szezámmag, semmi 
sajt, semmi extra, csak tojás, meg prézli, tudod, úgy, 
ahogy mindenki csinálja!".  Volt egy idıszak az 
életemben, amikor ez volt az egyik legfıbb 
elfoglaltságom, a gyereknevelésen kívül, hiszen 
hosszabb idıt töltöttünk külföldön, ahol az én dolgom 
csak a nyugodt családi háttér biztosítása volt. A napi 
fızés mellett gyakori volt a vendégeskedés, így 
nagyon sok jobbnál-jobb receptet sikerült 
kipróbálnom. Egy jó étel elkészítése öröm akkor is, 
amikor készül, és még nagyobb, amikor elismerıen 
nyilatkoznak az eredményrıl. Sok sikerélménnyel 
lennék szegényebb (meg jó pár kilóval), ha nem ez 
lenne az egyik hobbim.. 

 
 

Méteres kalács (hozzávalók és az elkészítés módja) 

tésztához: 

� 4 db tojás 
� 25 dkg porcukor 
� 1,2 dl olaj 
� 1,2 dl langyos víz 
� 25 dkg liszt 
� 1 cs. sütıpor 
� 4 ek. kakaópor 

 

krémhez: 

� 1 cs.vaníliás pudingpor 
� 1 cs. puncs pudingpor 
� 20-25 dkg porcukor 
� 25 dkg Ráma margarin 
� 8 dl tej 
� rumaroma 
� zöld színő keserőmandula aroma 
� 15 dkg tortabevonó csoki 
� 1 ek. olaj 

 

Felverem a tojások fehérjét. A tojások sárgáját habosra keverem a cukorral, hozzáadom a 
vizet és az olajat. A lisztben alaposan elkeverem a sütıport és a tojássárgájához adom, majd 
óvatosan beleforgatom a felvert tojáshabot is. A massza felét (talán egy nagyon picivel 
többet) egy kisebb mérető kb. 30 x 10 x 4,5 cm-es ızgerincformába öntöm, amibe sütıpapírt 
teszek. A maradék tésztába még keverek 2 evıkanál vizet és 4 evıkanál kakaóport szitán 
keresztül. Ezt a kakaós masszát a másik ızgerincformába öntöm és elımelegített 200 °C-os 
sütıben kezdem el sütni, de pár perc múlva 180-ra mérséklem a hımérsékletét. 
Fogpiszkálóval ellenırzöm, hogy átsült-e. Ha kihőlt, ujjnyi vastag szeletekre vágom, 

és felváltva megtöltöm a kétféle krémmel. Egy alufólia lapon rakosgatom össze, mert amikor kész a rúd, könnyebb lesz vele 
bánni. Becsomagolom, ráadásul még egy réteg alufóliába betekerem, így elég stabil lesz, és a hőtıszekrényben hagyom jó pár 
órát dermedni..  
A krémhez megfızöm a kétféle pudingot, a vaníliásat keserümandula aromával ízesítem, szinezem. A margarint kikeverem a 
porcukorral, felét a zöld, felét a puncsos pudinggal keverem össze, miután kihőltek. 
A csokit 1 ek. olajjal a mikróban kb. 1 perc alatt felolvasztom. A fóliát kinyitom, bevonom vele a rudakat, és ha megdermedt 
45 fokos szögben felszeletelem.  
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Borkrémes csokis gyümölcstorta 

Sütöttem egy kisebb adag olajos piskótát. Hozzávalók: 2 nagy tojást 3 púpos ek. cukorral jó habosra 
kevertem, hozzáadtam 3-4 púpos evıkanálnyi, sütıporral elkevert lisztet, meg kb. ½ dl olajt. 

Egy kapcsos tortaformában megsütöttem. 

A félbevágott körtéket, almákat, nektarint megfıztem édes fehérborban, amibe tettem cukrot, 
citromhéjat, fahéjat, pár szem szegfőszeget. Kiszedtem a gyümölcsöket, és beforraltam a fızılevet. Kb. 2 
dl lett belıle. 2 dl tejszínbe kevertem 1 zacskó vaníliás pudingport, a bort és sőrőre fıztem. Még melegen 
a piskótára kentem, kiraktam a gyümölcsökkel és hagytam kihőlni, majd betettem a hőtıbe. Olvasztott 
csokival leöntöttem. Elıtte a gyümölcsök tetejérıl papírtörlıvel leitattam a nedvességet. 

Nagyon finom lett. 

A kedvenc süteményeim után következzen most egy felsorolás, a teljesség igénye nélkül, a weblapomon 
megtalálható egyéb receptek közül: 

 Levesek Húsételek1 Köretek Saláták 
 csülkös lencseleves ................. agglegény palacsinta.......................főszeres sült krumpli ....................bazsalikomos halkrém 
 diós csirkekrémleves ................ ananászos karaj ........................................palaó rizs................................................ burschetta 
 dupla hagymaleves ................. csirke tikka.......................................... reszelt krumpli .......................................... töltött tojás 
cantoni rizsleves curryvel......... rakott képoszta......................................spenótos rizs..................... mogyorós burgonyasaláta 
 karfiol leves....................... fokhagymás csirkeragu ......................yorkshire puding .....................................fehérjebomba 
 
 
 

                                                 
1 Ezeket mind az elmúlt egy évben próbáltam ki a családom legnagyobb örömére. 


