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FOTÓ: TAMÁS GYOPÁR

Az 1923-ban megjelent Biri 
néni szakácskönyve re-
ceptjeiből válogattunk. Fe-

ledésbe merülhettek jócskán e 
főzni-sütni tanító leírások, azok-
nak az ételeknek az ízei, ezért 
gondoltunk, hogy kis ízelítőt 
adunk belőle. Ki tudja, talán al-
kalmazzák egyik-másik elké-
szítési módot ezután. Az köny-
nyen megállapítható a közel év-
százados kiadványból, hogy ab-
ban az időben, amikor szerkesz-
tették e szakácskönyvet, minden 
nap volt levesalap a kamrákban, 
mert szinte minden étket azzal 
hígítottak, kevertek. Ma úgy ír-
nák, hogy „felöntjük vegetás víz-
zel”, vagy „hozzáadunk egy le-
veskockát”. A tejfelt sem sajnál-
ták semmiből, zsírt, vajat és sza-
lonnát használtak.

Na de lássunk néhány konkrét 
receptet:

Hadi csillagok

Biri néni bevált receptje alap-
ján a hadi csillagokat el is készí-
tettük, ez egy valóban „szűk vi-
lágra” utaló sütemény, hiszen 
zsiradékmentes, és nem finom-
liszt, hanem kenyérliszt jár bele. 
Nagyon ízletes, fűszeres. 

Íme a hozzávalók és az elké-
szítési mód. 

Háromnegyed kiló kenyér-
lisztet 20 dkg szilvaízzel, 25 
deka cukorral, egy kávéskanál 
szódabikarbónával, 2 tojással, 
kevés tört fahéjjal és szegfű-
szeggel, kis rummal jól össze-
gyúrjuk. Kinyújtjuk, kis csil-
lagokba vágjuk, kikent, liszte-
zett tepsibe rakjuk, és jó puhá-
ra sütjük.

Tüdőslaska, szabógallérleves

Tüdőslaska: Leggyakrabban 
a bárány tüdőjéből készítjük. 
A tüdőt kevés májjal főni tesz-
szük, ha megfőtt, összeaprítjuk 
borsszemnagyságúra, kevés 
zsírban, melybe apróra vágott 
hagymát, petrezselyem zöld-

jét teszünk, pároljuk, sót, bor-
sot adunk hozzá, egy kissé hűl-
ni hagyjuk; készítünk laskát, 
melyre kis csomókban kirak-
juk a fenti tölteléket, derelye-
metszővel körülvágjuk. Forró, 
zöldséges leszűrt vízbe befőz-
zük. A tetejére egy kevés hagy-
más-paprikás zsírt teszünk és 
tálaljuk. 

Szabógallérleves

Laskát gyúrunk, vigyázva, 
hogy ne legyen kemény, sza-
lonnás-hagymás zsírba egy kis 
zsemlyekását (grízet) is pirít-
hatunk, ezzel töltjük a laskát: 
másképp az eljárás ugyanaz, 
mint a tüdőslaskánál. 

Puliszkaliszt-piskóta

Málénak ismerjük az aláb-
bi süteményt, az is könnyen, rö-
vid idő alatt elkészíthető, fő-
ként, ha használjuk a konyhai 
mixert. Szerintem, ha nincs fá-
tyolszitánk, mert honnan is len-
ne, akkor megteszi az egysze-
rű szita is.

6 tojássárgát 20 deka cukor-
porral félóráig keverünk, reszelt 
citromhéjat és kis citromlevet, 6 
tojás felvert habját, 10 deka fá-
tyolszitán szitált tengerilisztet 
vegyítünk hozzá. A tésztát ki-
kent, lisztezett tepsibe sütjük, 
és kihűlése után szeletekbe 
vágjuk.

Töltött puszerli

Ennek receptje érzékelteti ta-
lán a leginkább, hogy milyen sok 
időt dolgoztak régebb a konyhá-
ban. Egyszerűen az áll az aláb-
bi sütemény elkészítési módjá-
ban, hogy egy órán át kevergetni 
kell bizonyos hozzávalókat. S ez-
zel a konyhai robotgépek dicsé-
rete is megtörtént. S az is vilá-
gossá vált, hogy a zsírt is habos-
ra lehet keverni.

9 deka zsírt habzásig keve-
rünk, hozzáadunk 5 egész to-
jást, 3 tojás sárgáját és 21 deka 
cukrot, ezeket egy óra hosszat 
keverjük. Ekkor 21 deka lisz-
tet adunk még hozzá, azután 
a tésztát ujjnyi szélesre nyújt-

va, kikent, lisztezett tepsibe he-
lyezzük és finom ízzel megken-
jük. 3 tojás fehérjéből kemény 
habot, 21 deka porcukrot és 21 
deka őrölt diót, vagy mandulát 
keverünk össze, az egész tész-
tát bevonjuk ezzel. (Esetleg cit-
romhéjat is reszelhetünk a ke-
verékbe.) Kisülése után vékony 
szeletekbe vágjuk.  

Borkőleves

A levesek sora is hosszú. A 
borkőleves viszont egyszerűbb-
nek tűnik, amint kiderül, hogy 
a zsemlyekásagaluska az nem 
más, mint grízgaluska.

Ha egy kis csontunk van, 
megfőzzük kellő zöldséggel, le-
szűrjük, sót teszünk bele. Ami-
kor felfő, zsemlyekásagaluskát 
főzünk bele. Tálaláskor kevés 
cukrot adunk hozzá. A leveses-
tálban egy tojássárgát, egy-két 
kanál tejfelt eldörzsölünk, és er-
re töltjük a kész levest. 

Paradicsomos csirke

Főételek közül a paradicsomos 
csirkét is kiválasztotta olvasónk, 
emlékezett, hogy valamikor ré-
gen talán evett is ilyent. Ennek 
receptjét is átadjuk. 

Egy fiatal, középnagyságú 
csirkét ízekre vágunk; egy ka-
nál zsírt megforrósítva egy lá-
bosban, a csirkét betesszük, 
megsózzuk és megpuhítjuk. 
Ezután meghintjük egy kanál 
liszttel és keverjük, nehogy oda-
égjen. Ha ez kész, rátöltünk egy 
kevés zöldséges vizet, végül egy 
fél liternyi paradicsomot, mely 
át van törve. Főzzük még tíz 
percig, tegyünk bele ízlés sze-
rint cukrot, kevés tejfelt és azu-
tán tálaljuk. 

Paradicsommártás 

A mártások fejezeténél több 
érdekesség is van. Például az 
alábbi paradicsommártás. Kö-
rültekintően részletezik az elké-
szítését, hátha valaki kedvet is 
kap hozzá, hiszen még van pa-
radicsom a zöldségstandokon. 
Házi pizzára is tehető, ketchup 
helyett.

Veszünk 6-7 paradicsomot, 
megtisztítva megmossuk, min-
deniket több darabra vágjuk 
egy lábosba, fél fej hagymá-
val és annyi vízzel, mennyi el-
lepi, puhára pároljuk; azután 
egy kis vajat vagy zsírt olvasz-
tunk fel, mikor forró, egy kanál 
liszttel rántást csinálunk, a pá-
rolt paradicsomot szitán áttör-
jük, a rántásra kevés hideg vi-
zet töltünk, elkeverjük, az át-
tört paradicsomot rátöltjük, ösz-
szefőzzük. Ha sűrű volna, kevés 
levest töltünk hozzá. Teszünk 
bele megfelelő sót, cukrot, tála-
láskor tejfelt.

Zsemlyés-fokhagymás torma

Érdemes ezt is kipróbálni, a 
fokhagyma és a torma is nátha-
űző, ősszel nem árt védekezni a 
betegségek ellen.

A zsemlyének haját lereszel-
jük, jó levesben megpuhítjuk, 
elfőzzük. Kevés zsírt felolvasz-
tunk, a finom elfőzött zsem-
lyét beletesszük, teszünk egy 
zsemlyéhez számítva négy cikk 
fokhagymát, két-három kanál 
reszelt tormát és összefőzzük.  

Citromlikőr

Van még marhafelsálból akár-
hány étek, sőt, fenyőmadár és 
szalonka elkészítési mód is e 
könyvben, de azt ugyebár ki-
hagyjuk. Pedig az is olvasható, 
hogy „a fenyőmadár akkor friss, 
ha szeme felett a piros csík szép 
élénk…” S hogy öblíthessék is 
valami itókával, ha megtetszett 
valamely recept és kipróbál-
ták, álljon itt a citromlikőr csín-
ja-bínja: 

3 citrom sárga héját vékonyan 
lehámozzuk (fehér héját eldob-
juk). A sárga citromhéjat hosz-
szúkásra vágva, üvegbe tesz-
szük, kevés pálinkát töltünk rá 
s állni hagyjuk. 25 deka cukor-
ból szirupot főzünk, egy citrom 
levét belecsavarjuk és 1 liter jó 
erős pálinkába vegyítve, a cit-
romléhez töltjük, 3 hétig gyak-
ran rázva állni hagyjuk, azután 
átszűrjük itatós papíron.

TAMÁS GYOPÁR

Ízelítő Biri néni szakácskönyvéből

Évszázados receptek

Valamikor kincset ért a Biri néni szakácskönyve

Szabógallérleves, bor-

kőleves, töltött puszerli 

és hadi csillagok – csak 

néhány azok közül az 

étkek közül, amelye-

ket Biri néni szakács-

könyvében találtunk. Jó 

részük egyáltalán nem 

mindennapos, sőt akár 

ismeretlen a mai házi-

asszonyok előtt, így mi 

kicsit szemezgettünk 

a kínálatból, azzal a tit-

kos elképzeléssel, hogy 

ötleteket adjunk a ma 

konyhatündéreinek.

Meggyilkolták Claudiust. 
A 64 éves császárt negye-
dik felesége mérgezte meg 
gombával.

Megszületett Henszlmann 
Imre művészettörténész, 
egyetemi tanár, az MTA 
tagja.

Megszületett Rudolf 
Virchow német orvos, ant-
ropológus, poltitikus, a kór-
házi vonat ötletének kivi-
telezője.

Bostonban egy ballonról el-
készítették az első ameri-
kai légi felvételt.

Meghalt Lotz Károly ma-
gyar festőművész.

Megszületett Dajka (Dayka) 
Margit, Kossuth-díjas szí-
nésznő (Macskajáték, Égig 
érő fű).

Megszületett Yves Montand 
olasz származású francia 
filmszínész, sanzonéne-
kes és politikus (A félelem 
bére).

Megszületett Schweitzer 
József Széchenyi-díjas tu-
dós, egyetemi tanár, orszá-
gos főrabbi.

Granthamben megszüle-
tett Margaret Thatcher brit 
politikus, aki Nagy-Britan-
nia első női miniszterelnö-
ke volt.

Megszületett Nana 
Mouskouri görög énekesnő, 
a legtöbb lemezt valaha el-
adó énekesek egyike.

Megszületett Paul Simon  
amerikai énekes, zenész, 
az egykori Simon and 
Garfunkel tagja.

Megszületett Robert Lamm 
billentyűs és énekes a Chi-
cago zenekarból.

Megszületett Kisházi Be-
atrix több mint 200-szo-
ros válogatott, 21-szeres 
bajnok asztaliteniszező és 
edző.

Franciaországban elfogad-
ták az átdolgozott alkot-
mányt, létrejött a IV. Köz-
társaság.

Megszületett Mary Zsuzsi 
énekesnő, az 1968-as Tánc-
dalfesztivál fődíjas és kö-
zönségdíjas győztese. (Ma-
ma, Felmegyek hozzád).

Szétszórták a Csendes-
óceán hullámaiba Janis 
Joplin hanvait, az énekesnő 
végrendelkezése szerint.

Lezuhant az a repülőgép, 
melynek életben maradt 
utasai halott társaik húsát 
ették.

Amerikában (Chicagóban) 
bemutatták az első, keres-
kedelmi forgalomba szánt 
mobiltelefonokat.

Konrád György író a kultu-
rális életben elérhető egyik 
legnagyobb elismerésben, 
Béke-díjban részesült.

Forrás: ezenanapon.hu
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