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• A melegszendvics roppant jó választás a téli vacso-
rákra. A gyerekek imádják, és általában mi, felnőttek 
sem vetjük meg. Készíthetjük maradékokból, de akár 
úriasan és komótosan is. Bármelyik mellett döntünk, 
garantáltan elfogy. Íme, néhány érdekes változat.

▴  Káposztás 
melegszendvics

Hozzávalók:  fél fej káposzta, 1 
teáskanál ecet, só, bors, kömény-
mag, olaj, néhány főtt tojás, ke-
nyérszeletek.

Elkészítése:  A káposztát ubor-
kagyalun vékonyra szeleteljük, eny-
hén megsózzuk, majd állni hagyjuk 

10 percet. Kevés olajat felforrósí-
tunk, majd hozzáadjuk a káposztát 
és a köménymagot, megszórjuk 
borssal, meglocsoljuk ecettel, hoz-
záöntünk fél deci vizet, és lefedjük. 
Időnként megkavarva körülbelül 
30 percig pároljuk. Ha elkészült, 
a kenyérszeletekre halmozzuk, és 
mindegyikre teszünk egy-két szelet 
főtt tojást. Előmelegített sütőben 
megsütjük.
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A téli esték legfi nomabb vacsorái

GYÖRGY OTÍLIA

▸  Tojáshabos sonkaszeletek
Hozzávalók 2 személyre:  2 nagy 
szelet kenyér, 5 dkg vaj, 5 dkg füs-
tölt, főtt sonka, 2 evőkanál tejföl, 2 
tojás, só, bors.

Elkészítése:  A kenyérszeleteket 
vajban mindkét oldalukon megpi-

rítjuk. A sonkát lereszeljük, majd a 
tejföllel összekeverjük, és rákenjük 
a vajban megpirított kenyérszele-
tekre. A tojásfehérjét kevés sóval 
habbá verjük, majd a kenyérszele-
tekre kenjük. Közepükbe egy kis 
mélyedést készítünk, megszórjuk 
őrölt borssal és a tojások sárgáját 
óvatosan belehelyezzük. Magas 
falú serpenyőbe tesszük, majd le-
födjük, és addig sütjük, amíg a hab 
megsül, de a tojássárga még híg ma-
rad. Melegen tálaljuk.

▾  Croque monsieur

Hozzávalók:  8 vastag szelet kenyér, 16 vékony szelet 
sütni való sonka vagy császárszalonna, 20 dkg sajt (jó 
minőségű kemény sajtot válasszunk), 1–1 evőkanál vaj 
és liszt, 2–3 dl tej, 1 evőkanál dijoni mustár, 1 tojássárga, 
bors, szerecsendió.

Elkészítése:  Először elkészítjük a besamelmártást. Egy 
edényben a vajat felhevítjük, hozzáadjuk a lisztet, majd 
felengedjük a tejjel, sózzuk, és nagyon sűrűre főzzük. A 

besamelbe belekeverjük a mustárt, ízlés szerint szere-
csendiót, és hűlni hagyjuk. Amikor kihűlt, hozzákavar-
juk a tojássárgát. Egy serpenyőben a sonka- vagy sza-
lonnaszeleteket megpirítjuk. Egy másik serpenyőben a 
kenyérszeleteket is pirosra sütjük. Négy kenyérszeletet 
megkenünk besamellel, a négy szeletre teszünk egy-egy 
sonkaszeletet, majd reszelt sajtot, majd ismét egy sonka-
szeletet. Rátesszük a másik négy szelet kenyeret, és egy 
kicsit lenyomkodjuk őket. A szendvicsek tetejét szintén 
megkenjük besamellel, teszünk rá még egy adag sajtot, 
majd előmelegített sütőben 200 fokon 10 percig sütjük.




