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MIHÁLY
ÁGNES

Kekszgolyócskák

Poharas epres sajttorta

Fokhagymás sajtos kenyér kuglófformában

Hozzávalók: 30 g keksz, 1 
ek. olvasztott vaj, 150 g krémsajt, 
40 g méz, ½ tk. vaníliakivonat, 
50 g tejszín, 50 g fehér csokolá-
dé. Az eperszószhoz: 500 g eper, 
két ek. méz, fél citrom leve.

Elkészítése: A kekszes 
alaphoz a kekszet finomra da-
ráljuk, összekeverjük az olvasz-
tott vajjal, majd a poharak aljá-
ba helyezzük. Következő lépés-
ként a krémsajtot a mézzel si-
mára keverjük, hozzáadjuk a 
vaníliakivonatot, majd az ol-
vasztott, kissé kihűlt fehér cso-
koládét. A masszát simára ka-
varjuk, és elkeverjük a habbá 
vert tejszínnel. Ez lesz a máso-
dik réteg a pohárban. Az eper-
szószhoz a friss epret két kanál 
mézzel, fél citrom levével és egy 
kis vízzel addig főzzük, amíg 
egy sűrű, lekvárszerű masz-
szát kapunk. Hagyjuk teljesen 
kihűlni, mielőtt a poharakba 
öntenénk!

Hozzávalók a kenyér-
hez: 12 g élesztő, 315 ml lan-
gyos tej, 2 ek. olívaolaj, 2 tk. 
só, 455 g liszt, 110 g olvasztott 
vaj, 2 ek. friss bazsalikom, 30 g 
reszelt parmezán, 4 cikk fok-
hagyma, ¼ tk. só. 

A fűszeres krémsajthoz:  
200 g krémsajt, egy marék friss 
bazsalikom, néhány szárított 
paradicsom, egy csipet só.

Elkészítése: Az élesztőt a 
langyos tejben felfuttatjuk. A lisz-
tet a sóval elkeverjük, hozzá-
öntjük az élesztős tejet, majd az 
olívaolajat, és addig dagasztjuk, 
amíg egy puha tésztát kapunk. 
Meleg helyen kétszeresére ke-
lesztjük. A megkelt tésztát 26 
részre osztjuk, és kis bucikat for-
málunk belőle. Az olvasztott vajat 
a többi hozzávalóval elkeverjük, 

ebbe forgatjuk egyenként a tész-
táinkat. A golyócskákat a kuglóf-
formában egymásra halmozzuk, 
és ismét kelni hagyjuk, körülbe-
lül fél órát. 175 fokos sütőben 30–
35 perc alatt aranybarnára sütjük. 
A krémsajtot az apróra vágott ba-
zsalikommal és szárított paradi-
csommal, valamint egy csipet só-
val jól elkeverjük, majd ezzel szol-
gáljuk fel sajtkenyerünket.

Krémsajtos piknikmámor
Finomságok Ágnes kosarából

Minden nappal közelebb kerülünk a nyárhoz, és egy-

re jobban vágyunk arra, hogy időnket a szabadban 

töltsük. Ilyenkor előkerül a piknikkosár, a kockás 

pokróc meg a bicikli, már csak azt kell kitalálnunk, 

hogy mit pakolunk kosarunkba, ami gyorsan elké-

szíthető és igazán ízletes. Ezúttal olyan ételeket, ita-

lokat és desszerteket mutatok be, amelyek recept-

jeiben a krémsajt a sztár. Ropogós kenyerünk mel-

lé fogyaszthatunk frissítő gyümölcsös limonádét, 

és egy fa árnyékában élvezhetjük desszertünk ízét. 

Mindehhez a legfontosabb, hogy osszuk meg az él-

ményt valakivel, hiszen így lesz teljes.

Hozzávalók: 210 g keksz, 
110 g krémsajt, olvasztott 
csokoládé.

Elkészítése: A kekszet ap-
róra daráljuk, és összekever-
jük a krémsajttal. Az így ka-
pott masszát egy órára hűtő-

be tesszük, ezután kis golyó-
kat formálunk belőle. Ízlés sze-
rint fehér vagy fekete csoko-
ládét olvasztunk, ebbe forgat-
juk bele egyenként a krémsaj-
tos kekszgolyókat. Tároljuk hű-
vös helyen!

Hozzávalók: fél liter víz, 
két citrom leve, ízlés szerint ka-
nál cukor vagy méz, friss men-
talevél, citromfű, áfonya, eper, 
málna.

Elkészítése:  A hozzá-
valókat helyezzük egy kan-
csóba, majd keverjük ösz-
sze. Akár jégkockákkal is fo-
gyaszthatjuk.

Limonádé friss gyümölcsökből
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