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GYÖRGY 
OTTILIA

REKLÁM

Bajor burgonya

Töltött burgonya köménymagos sajtmártással

Burgonyafelfújt

Hozzávalók: 1 kg burgonya, 
2 dl tejföl, 10 dkg g reszelt sajt, 1 
kis fej hagyma, 20 dkg kolbász, 
1 evőkanál olaj, só.

Elkészítése: A burgonyát 
héjában megfőzzük, majd meg-
hámozzuk és szeletekre vág-
juk. A kolbászt karikára vágjuk, 
a hagymát apróra vágjuk. A 

tejfölt és a sajtot összekever-
jük, sóval fűszerezzük, majd a 
hagymával, és kolbásszal ösz-
szevegyítjük. A burgonyát egy 
olajjal kikent hőálló tálba rak-
juk, és a tejfölös masszával le-
öntjük.  Addig sütjük, amíg a 
burgonya teljesen felszívja a tej-
fölös keveréket.

Hozzávalók:  4 nagyobb 
szem burgonya, 15 dkg füstölt 
sonka vagy császárszalonna 
(kinek melyik tetszik jobban), 
3-4 evőkanál tejföl, kevés só, 
bors, 1 marék petrezselyemzöld; 
a mártáshoz: 10 dkg félkemény 
köménymagos sajt (vagy, ha 
nincs köménymag nélküli is jó), 
4 dkg vaj, 1 kis fej hagyma, 1 
evőkanál köménymag, 1 evőka-
nál mustár, só, 2 dl főzőtejszín. 

Elkészítése: A burgonyá-
kat egészben, héjastul meg-
sütjük a sütőben. Ehhez jól 
megmossuk a burgonyákat, vil-
lával megszurkáljuk, majd alu-
fóliába csomagolva megsütjük. 
Ha elkészültek, akkor hosszá-
ban kettévágjuk, a belsejüket 

kikaparjuk. A burgonyák kika-
part belsejét villával összetör-
jük és tejföllel meg a sonkával 
összekeverjük, enyhén borsoz-
zuk.  A burgonyacsónakokba 
szétosztjuk a masszát és elő-
melegített sütőben megsütjük. 
Tálaláskor megszórjuk apróra 
vágott petrezselyemzölddel. A 
sajtmártással tálaljuk. A vajat 
felolvasztjuk, és gyakori kever-
getéssel megpároljuk benne az 
apróra vágott hagymát és a kö-
ménymagot, majd lassan hoz-
záadjuk a tejszínt, a mustárt és 
a reszelt sajtot. Addig forraljuk, 
míg lágy krémmé sűrűsödik. Íz-
lés szerint sózzuk. Szinte folya-
matosan kevergetni kell, mert 
könnyen leéghet.

Hozzávalók: 7 darab főtt 
krumpli, 6 szelet sonka vagy 
pasztrami is lehet, 3 tojás, 7 
dkg vaj, só, reszelt sajt, zsem-
lemorzsa, petrezselyemzöld.
Elkészítése: A sonkát apró-

ra vágjuk, a burgonyát leda-
ráljuk, a petrezselyemzöldet 
apróra vágjuk. Majd az egé-
szet a tojások sárgájával va-
lamint sóval összekeverjük. 
A tojások fehérjét felverjük, 

majd óvatosan a masszába 
forgatjuk. Vajjal kikent formá-
ba öntjük, a tetejére vajdarab-
kákat teszünk, reszelt sajttal 
megszórjuk, és sütőben kész-
re sütjük.

Krumplis ételek
Finomságok Ottis konyhájából

A krumpli az egyik legfőbb alapanyagunk. Mivel 

ünnepek után mindig a hétköznapi egyszerű re-

cepteket keressük, ezért ajánlok ezúttal egyszerű 

krumplis ételeket. Az alábbi három recept mind-

egyikében a krumpli az alap, és mint tudjuk nagyon 

sokféleképpen fel lehet használni. A bajor burgonya 

valamint a felfújt az általunk ismert rakott krumpli 

egy fajta változata, és mivel a krumplit töltve is érde-

mes fogyasztani, ezért ajánlok egy egyszerű töltött 

fogást is belőle.




