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Nyári vaníliás pite
Hozzávalók a tésztá-

hoz: 260 g liszt, csipetnyi só, 
115 g vaj, 65 g porcukor, 1 tk. 
vaníliakivonat. A krémhez: 250 
ml tej, 3 tojássárga, vanília, egy 
csipet só, 35 g cukor, 20 g vaj, 
250 ml friss tejszín. A tetejére: 
friss nyári gyümölcsök.

Elkészítése: A tésztához a 
lisztet a sóval összekeverjük. 
Egy külön tálban a vajat és a 
cukrot habosra kavarjuk. Bele-
öntjük a vaníliakivonatot, majd 
hozzáadjuk a lisztet, és épp 
csak addig kavarjuk, amíg az 
alapanyagok jól elkeverednek. 

Kézzel kis labdát formálunk a 
masszából, és fél órára a hű-
tőbe tesszük. A sütőt előmele-
gítjük 180 fokra, a kihűlt masz-
szát pedig piteformába helyez-
zük. Mielőtt a sütőbe tennénk, a 
tészta tetejére sütőpapírt helye-
zünk, és erre öntjük rá a sütő-
babot (használhatunk száraz-
babot vagy lencsét is), így süt-
jük 15 percig, majd sütőpapír 
és sütőbab nélkül újabb 5 per-
cig. Amíg hűl, elkészítjük a kré-
met. Ehhez a tojások sárgáját a 
cukorral, a sóval és a vaníliával 
(ha savanykás ízre vágyunk, 

vanília helyett reszelhetünk be-
le citromhéjat) habosra kavar-
juk. A tejet felmelegítjük, majd 
óvatosan a tojások sárgájához 
öntjük, miközben folyamato-
san kavargatjuk. Ha kész, visz-
szaöntjük az edénybe, és addig 
főzzük, amíg egy sűrű, puding-
szerű krémet kapunk. Levesz-
szük a tűzről, elkeverjük benne 
a vajat, és hagyjuk kihűlni. Ha 
kihűlt, hozzákeverjük a habbá 
vert tejszínt, majd a kisült pité-
re öntjük. A tetejére gyümölcsö-
ket szórunk, és a tálalásig a hű-
tőben tároljuk.

Dinnyepizza

Dinnyés mojito

Hozzávalók:  egy sze-
let dinnye, 100 g ricotta, 1 tk. 
vaníliakivonat, 1 ek. méz, friss 
gyümölcsök. 

Elkészítése:  A görög-
dinnyét cikkekre vágjuk,  a 

ricottát a mézzel és a vaníliá-
val elkeverjük, és a dinnyesze-
letekre halmozzuk. 

Ezt követően megszórjuk 
gyümölcsökkel, és hidegen is 
bátran fogyszathatjuk.

Hozzávalók: fél dinnye, 200 
ml lime-lé, 2 dl rum, 100 g cu-
kor, 120 ml víz, egy marék friss 
mentalevél.

Elkészítése: A vízből, a cu-
korból és a mentából szirupot 
főzünk. Félretesszük hűlni. A 
dinnyét aprítóval, egy turmix 
vagy botmixer segítségével pü-

résítjük, és a hűtőbe tesszük. Ha 
minden kellőképpen hideg, a ru-
mot, a lime levét, a dinnyepü-
rét és a mentaszörpöt egy kan-
csóba öntjük. A poharakba je-
get teszünk, erre jöhet a diny-
nyés mojitónk, majd díszíthetjük 
mentalevéllel, lime-szeletekkel, 
friss dinnyével.

Gyümölcsös habcsóktorta
Hozzávalók a habcsók-

hoz: 4 tojásfehérje, 225 g cu-
kor, 2 tk. keményítő, 2 tk. ecet. 
A krémhez: 300 ml friss tej-
szín, 50 g porcukor, vanília. A 
tetejére: szeder, eper, málna, 
áfonya, ribizli stb.

Elkészítése: A tojásfehér-
jét a cukorral kemény habbá 
verjük, majd hozzáadjuk a ke-
ményítőt és az ecetet. Egy sü-
tőpapírra 23 cm átmérőjű kört 
rajzolunk, ez segít majd a ha-
bot úgy ráhalmozni, hogy szép 
formája legyen. Előmelegített, 
160 fokos sütőben kb. egy órán 
át sütjük. A sütőt kikapcsoljuk, 
és hagyjuk, hogy a habcsók a 
sütőben hűljön ki. Csak akkor 
próbáljuk meg levenni a sü-
tőpapírról, ha teljesen kihűlt. 
Egy órával a tálalás előtt a friss 
tejszínt a porcukorral és a va-
níliával felverjük, a megsült 
habcsók tetejére kenjük, meg-
szórjuk gyümölcsökkel, és egy 
órára hűtőbe tesszük. 

Habcsókos gyümölcsmámor
Finomságok Ágnes konyhájából

Ha listát kellene írni azokról a dolgokról, amelyek miatt 

imádom a nyarat, biztosan az elsők között szerepelné-

nek a friss gyümölcsök. Nincs is jobb, mint a nyár ízeivel 

és színeivel játszani, miközben szerelmek születnek ke-

zeink alatt. Ma olyan recepteket gyűjtöttem össze, ame-

lyek hihetetlenül frissek, könnyűek, ráadásul hűsítők is. 

Sőt, ha akkora a kánikula, hogy a sütőt sem szeretné-

tek bekapcsolni, tíz perc alatt összedobhatunk egy diny-

nyepizzát. Meglátják, nemcsak isteni az íze, de még a 

kalóriákat sem kell számolgatni. Ha lement a nap, és ki-

ülnének a barátokkal a teraszra, könnyen leveheti őket 

a lábukról egy dinnyés mojitóval. Csak figyeljenek arra, 

hogy legyen utánpótlás a hűtőben, mert nem lehet 

abbahagyni.
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