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KenyérmártásKenyérfelfújt

Kenyérgombóc

A kenyérfelfújtat készíthetjük 
köretnek raguk vagy pörköltek 
mellé, de önmagában egy pohár 
tejjel vagy joghurttal vacsorára 
és reggelire is kitűnő.

Hozzávalók: 30 dkg szik-
kadt fehér kenyér, 3 dl tej, 4 to-
jás, 8 dkg vaj vagy margarin, só, 
bors, őrölt szerecsendió, 1 cso-

kor petrezselyemzöld, kevés vaj 
a forma kikenéséhez.

Elkészítése: a kenyeret 
kockára vágjuk, és enyhén sós 
tejben addig áztatjuk, amíg 
meg nem szívja magát.  A to-
jássárgáját elkeverjük a vaj-
jal vagy margarinnal, a fűsze-
rekkel meg a finomra vágott 

petrezselyemzölddel, és hozzá-
keverjük a kenyeret. A tojásfe-
hérjéből kemény habot verünk, 
és óvatosan a kenyérmasszá-
hoz kavarjuk. A masszát vaj-
jal kikent kalácsformába vagy 
pástétomformába öntjük, majd 
180 Ceslius fokra előmelegített 
sütőben világosbarnára sütjük.

Ünnepi húsleveshez vagy erő-
leveshez kiváló levesbetét a ke-
nyérgombóc. Közvetlenül fo-
gyasztás előtt érdemes elkészíte-
ni, tálaláskor pedig kinek-kinek 
a tányérjába adagoljuk a gombó-
cot, rámerjük a forró levest, majd 
azonnal fogyasztjuk. 

Hozzávalók: 30 dkg száraz 
kenyér, 5 dl tej, 3 tojás, 30 dkg 
sajt, 2-3 evőkanál zsemlemor-
zsa, só, bors, petrezselyemzöld, 
kakukkfű.

Elkészítése: a kenyeret be-
áztatjuk a tejbe, és tíz percig 
állni hagyjuk. Hozzáadjuk a to-
jásokat, a reszelt sajtot meg a 
zsemlemorzsát, majd sózzuk, 
borsozzuk, és az aprított zöld 
fűszerekkel ízesítjük. A masz-
szát összedolgozzuk, kis go-
lyókat formázunk belőle, majd 
forró húslevesben kifőzzük, és 
tálra szedjük. 

Megjegyzés:  nagyon gyor-
san megfő, vigyázzunk, hogy 
ne főzzük szét. 

A kenyér sokoldalú hasznosítása 
Finomságok Ottis konyhájából

Napjainkban jellemzően pazarlóbbak vagyunk, mint 

régen. Éppen ezért gyakran előfordul, hogy a maradé-

kok a szemétbe kerülnek. De vannak olyan maradékok 

is, mint például a száraz kenyér, amelyeket szinte kö-

telező újrahasznosítani. Ezt számtalan módon megte-

hetjük: készíthetünk házi zsemlemorzsát belőle, bun-

dás kenyeret vagy meleg szendvicset, de akár felfújtat 

vagy máglyarakást is. S hogy mi más készülhet még 

maradék kenyér felhasználásával, arra az alábbiakban 

szintén adunk néhány ötletet.

Sült húsok mellé kiváló már-
tás. Mielőtt eldobnák a szá-
raz kenyeret, próbálják ki ezt a 
nagyszerű kísérőt. 

Hozzávalók: 10 dkg száraz, 
morzsolt kenyér, 3 dl tej, 6 szem 
szegfűszeg, 2 babérlevél, 1 kis 
hagyma, só, őrölt bors, 1 evőka-
nál vaj, szerecsendió.

Elkészítése: a hagymát 
meghámozzuk, és körbe be-
leszurkáljuk a szegfűszeget. 
A tejbe belerakjuk a hagymát 

és a babérlevelet, majd felfor-
raljuk, és 10 percig állni hagy-
juk. A tejet leszűrjük, belerak-
juk a kenyeret, sózzuk, bor-
sozzuk, és ízlés szerint sze-
recsendióval ízesítjük. Ismét 
összemelegítjük, ha szükséges 
botmixerrel pépesítjük, majd 
belekeverjük a vajat. Azonnal 
tálaljuk. Ha másnapig tartjuk, 
akkor felmelegítéskor kevés 
tejjel hígíthatjuk, mert a ke-
nyér megduzzad a tejben.




