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Zöldség, de desszertként is fogyaszt juk
Süssünk, főzzünk rebarbarából!

SIMON VIRÁG

A nyósoméknál, a Felső-Ma-
ros mentén láttam és ettem 
először rebarbarát. Ott a kút 

mellett nőttek a nagy bokrok, szeret-
ték a nedves helyet. Amikor onnan 
betelepítettük az első bokrokat, ná-
lunk, a kertben egyáltalán nem sze-
rették, el is pusztultak. Aztán tavaly 
kaptunk kedves ismerősünktől egy 
újabb tövet, és ezt már a komposztlá-
da árnyékába ültettük. Nagyszerűen 
érzi ott magát, különösen jót tesz ne-
ki az elmúlt hetekben lezúdult eső. 
Nyáron, ha nincs elég eső, feltétle-
nül öntözni kell.  Levelei hatalma-
sak, sötétzöld színűek, levélszárá-

nak színe – ez a növény ehető része 
– zöldtől rózsaszínes árnyalatokig 
terjed.

A rebarbara reneszánsza

Maros megyében a Segesvár mel-
letti Szászkézden egy vásárhelyi 
üzletember több hektárnyi dombos 
területet ültetett be Németországból 
hozott és a helyiektől is beszerzett 
rebarbaratövekkel. Idén már rebar-
barafesztivált is tartottak ott. Süte-
ményeket, ízet, kompótot kínáltak 
a bokrok levélszárából. Mivel sa-
vanykás, sokan más gyümölcsökkel 
együtt használják fel.

Mire figyeljünk?

Ha a piacról vagy a nagyáruházból 
vesszük, érdemes  megfi gyelni, hogy 
friss-e a rebarbaraszár. Ha körmün-
ket kicsit belevájjuk, levezni fog a 
frissen szedett levélszár, így abból 
bátran vásárolhatunk. Az sem mel-
lékes, hogy meg kell hámozni, így 
jobb, ha vastagabb szárakat válasz-
tunk, hiszen azokat egyszerűbb tisz-
títani, és több marad belőlük.

Vitamindús és kevés kalóriát 
tartalmazó zöldség, ezért érdemes 
megismerni és használni. Nagyon 
jól talál az íze a most érő eperrel, 
de főzhetünk kompótot, süthetünk 
rebarbarás sütit meggyel, cseresz-
nyével, almával és körtével együtt. 
Jól megy hozzá a fahéj, a gyömbér 
és a vanília is. Egy évben az egyik 

nagyáruházban zárás előtt egy lej 
alatti áron kínálták a rebarbarát, 
így igen bevásároltam belőle. Akkor 
eperrel és banánnal főztem belőle 
ízet, és kis üvegekbe raktam, bará-
taimnak is adtam belőle. Nagyon 
krémes és fi nom volt a banánnal, va-
níliapuding mellé és vajas kuglóff al 
nagyon szerettük.

Nyáron ízletes, hűsítő levest le-
het főzni belőle. Csak figyelni kell, 
mert az első lobbanás után pilla-
natok alatt szétfő. Vaníliával és 
kevés cukorral lehet ízesíteni, én 
tojássárgával elkavart tejfölt vagy, 
ha van itthon, főzőtejszínt szoktam 
hozzáadni. De mindenki használ-

hatja a megszokott gyümölcsleves-
receptjét.

Egyszerű, gyors pite

Idén először szüreteltem a rebar-
barabokorról. Öt vastag levélszárat 
vágtam le, tisztítottam és mostam 
meg. Közben a sütőt bekapcsoltam 
180 fokra. Késsel érdemes tisztítani, 
vékony hártya jön le róla, nem nehéz 
rájönni, hogyan szabadulhatunk 
meg a nem kívánt külső résztől. Ujj-
nyi darabokra vágtam a levélszárat, 
majd összekevertem két kanál cu-
korral és ugyanannyi darált dióval. 
A tésztához 25 deka lisztet összeke-

vertem egy tasak sütőporral. Egy 25 
dekás vaj felét habosra kevertem két 
tojással és 10 deka porcukorral. Egy 
csipetnyi sót is tettem bele. A száraz 
és nedves hozzávalókat összekavar-
tam, és kivajazott piteformába tet-
tem. Rákanalaztam a diós, cukros 
rebarbarát, és rátöltöttem a levet is, 
amit engedett. Ha lett volna itthon 
egy maréknyi eper, azt is negyedelni 
lehetett volna a pitére. Jó párost al-
kottak volna.

A rebarbarás pite önmagában is 
nagyon fi nom, tésztája édes, a rajta 
lévő megpuhult gyümölcsdarabok 
kellően savanykásak. Vaníliafagyi-
val is nagyon fi nom.

• Bár a nagyáruházak 
gyümölcsrészlegén 
tavasszal jelenik meg, 
a rebarbara évelő zöld-
ség, amely nagy bokorrá 
terebélyesedik, ha szereti 
a helyet, ahova ültették. 
Lehet belőle levest, 
süteményt készíteni, de 
aki szereti a savanykás 
ízeket, rágcsálhatja is a 
különböző méretű levél-
szárakat. Neve azt jelenti: 
barbárok gyökere.

Vastagabb és édes a tésztája




