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GYÖRGY 
OTTILIA

Fűszeres, hideg szilvaleves habgaluskával

Szilvás muffinParmezános csirkemell szilvacsatnival

Hozzávalók: 1 kg kimago-
zott szilva, 2 fahéj rúd, őrölt 
kardamom, 1 csillagánizs, ke-
vés őrölt gyömbér, pár darab 
szegfűszeg, 1 citrom héja, méz 
ízlés szerint, pici só; a tetejére: 
2 tojás fehérje, vaníliás porcu-
kor, őrölt fahéj.

Elkészítése: A félbevágott, 
kimagozott szilvákra 1,5 l for-
ró vizet öntünk, sóval, a fahéj-
jal, a csillagánizsal, a gyöm-
bérrel, a szegfűszeggel, a 
kardamommal és a citromhéj-
jal ízesítjük. Ha felforrt, méz-
zel édesítjük, közepes tűzön 
összefőzzük, majd kivesszük 
a fahéj rudakat és a csillag-
ánizst. Behűtjük. A tojások fe-
hérjéből habot verünk a porcu-
korral, majd mikrohullámú sü-
tőbe rakjuk 1 percre. A hideg le-
vest a habgaluskával tálaljuk, 
amit megszórunk fahéjjal.

Hozzávalók 4 személy-
re: 2 csirkemell, tej, só, bors, 25 
dkg szilva, 1 fej vöröshagyma, 
1 cikk fokhagyma, 4 dkg nád-
cukor, 2 evőkanál balzsamecet, 
olívaolaj, fél kiskanál fahéj, par-
mezán sajt.

Elkészítése: A csirkemel-
let tejbe áztatjuk 1-2 órára, majd, 
sózzuk, borsozzuk és olívaola-
jon átsütjük. A szilvát megmos-
suk, kimagozzuk. Olívaolajon 
megdinszteljük a kockára vá-
gott hagymát, valamint a zúzott 

fokhagymát. Rádobjuk a szilvát, 
meglocsoljuk ecettel, megszór-
juk a nádcukorral és a fahéjjal. 20 
perc alatt készre pároljuk. A húst 
felszeleteljük, megszórjuk par-
mezánnal és a csatnival tálaljuk. 
Köretnek párolt rizs illik hozzá.

Hozzávalók 12 darab-
hoz: 16 dkg liszt, 12 dkg vaj, 1,5 
dl aludttej, 12 dkg cukor, 1 teás-
kanál mézeskalács fűszerke-
verék, fél teáskanál fahéj, 2 to-
jás, 1 teáskanál sütőpor, 6 da-
rab szilva.

Elkészítése: A vajat a cu-
korral krémesre kavarjuk, hoz-

záadjuk a tojásokat és az aludt-
tejet, majd végül a száraz alap-
anyagokat. A muffintepsi mé-
lyedéseibe papír kapszlit ra-
kunk és mindegyikbe kanala-
zunk másfél evőkanál masszát. 
Mindegyik tetejére egy fél szil-
vát helyezünk. Előmelegített sü-
tőben kb. 20 percig sütjük.

Teljes menü szilvából
Finomságok Ottis konyhájából

Amíg még tart a szilvaszezon, érdemes étkezéseink-

be is beilleszteni. Készíthetünk felhasználásával levest, 

használhatjuk a főfogáshoz mártás, szósz vagy csatni 

formájában, illetve köztudott, hogy a szilvás sütemé-

nyek nagyon finomak tudnak lenni. Ezúttal egy teljes 

szilvás menüsort ajánlok, amelynek minden elemében 

a fő szerepet ez a kiváló őszi gyümölcs kapja. Amellett, 

hogy finom, a színe is csábító mindegyik fogásnak.




