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alacsonyabb hőmérsékleten – 100–110 
Celsius-fok – lassú sütést alkalmazzunk. 
Ilyenkor zsírral érdemes átkenni a sütés-
hez használt edényt, amelybe paprikát, 

hagymát, fokhagymát is lehet tenni. 
Ezeket a zöldségeket leturmixolhatjuk és 
ízlés szerint fűszerezhetjük, így egy na-
gyon fi nom pecsenyelevünk lesz, amit a 

húsra önthetünk. A grillezőn egyébként 
nagyjából negyven perc alatt készül el 
az étel, sütőben azért két órára számíta-
ni kell, hogy igazán omlós legyen a hús.

A kinti sütéshez visszatérve, Bándi 
Sándor Domokos azt javasolja, hogy 
zöldségeket helyezzünk a rácsra. Per-
sze mindemellett az is érdekes lehet, ha 
bealufóliázott krumplit dobunk a pa-
rázsba. Utóbbit akár vajjal és káposzta-
lével is fogyaszthatjuk. 

Ha esetleg elektromos sütővel dolgo-
zunk a lakásban, akkor érdemes hagy-
mát és burgonyát tenni a hús mellé, ami-
kor az félkész állapotban van.

Ha már ennyi zsiradékot fogyasz-
tunk, akkor salátát is szervírozzunk: 
a felszeletelt leveleket balzsamecettel 
öntjük le, valamint egy különlegesebb 
– például szarvasgombából, tökmagból 
készült – olajat adunk hozzá, és ezt fo-
gyasztva máris könnyebben emészthető 
a hús.

Csak bonyolultnak tűnik

Bándi Sándor Domokos nagyon kedveli 
az egyszerűen elkészíthető ételkülönle-
gességeket, ezért is mutatja be nekünk a 
fetasajttal és spenóttal töltött csirkemell 
receptjét. Ehhez el kell vágnunk és ki 
kell terítenünk a csirkemellet, amelyet 
rendhagyó módon klopfolóval is elvéko-
nyíthatunk. Ha ez megtörtént, spenótot 

és vékonyra vágott fetasajtot teszünk 
rá, majd felgöngyöljük a húst. A séf 
megjegyezte, nagyon vigyázzunk a 
csirkemell fűszerezésére, mivel a feta-
sajt eleve sós. Ettől függetlenül bátran 
lehet használni borsot, friss bazsali-
komot vagy petrezselyemzöldet. A sü-
tésre váró ételt ezután érdemes behe-
lyezni a hűtőbe, ahol néhány óra alatt 
összeállnak az ízek. A csirkét óvato-
san grillezzük, hogy ne forduljon ki 
belőle a töltelék. Az étel különlegessé-
ge, hogy akár hidegen is fogyasztha-
tó. Száraz húsról van szó, így érdemes 
egy kis mártást is készíteni, például 
egy majonéz alapú remoulade-szószt. 
Ehhez némi csemegeuborkát, hagy-
mát kell lereszelni, amit sóval, borssal 
és tárkonnyal ízesíthetünk.

Olyan hőmérséklet van a fémrács 
alatt, hogy akár a serpenyőt is rátehet-
jük – jelentette ki Bándi. Ez éppen a 
köret elkészítésekor jön kapóra: vajat 
vagy zsírt teszünk az edénybe, majd 
belehelyezzük a csíkokra vágott friss 
zöldségeket. Alapanyagként használ-
hatunk például sárgarépát és zellert. 
Az ízét a szója vagy a Worcester-szósz 
is megadhatja. 

Egy saláta ugyancsak feldobhatja 
az ételünket, amihez lehet például 
ízlés szerint rukkolát vagy éppen ká-
posztát használni, amit magas zsír-
tartalmú joghurttal öntünk le.

Ezt úgy kell 
elképzelni, 
mint azt a 
húst, amelyről 
a Tom és Jerry 
című rajzfi lm-
ben álmodo-
zott a kutya.




