
A mákos guba 
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Saláták remek dúsítója a laska, 
így laktatóbb a fogás
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A laskalevesen túl
Variációk tésztás ételekre

A tészta alapvetően vízből és 
lisztből készül, bizonyos ese-
tekben tojással dúsítva. Te-

hát egy természetes élelmiszer, mely 
a felsoroltakon kívül semmilyen 
más anyagot (pl. sót sem) tartalmaz.  
A csomagoláson feltüntetett tojások 
száma egyébként azt jelöli, hogy egy 
kiló liszthez hány darab egész tojás-
nak (45 gramm) megfelelő tojáslevet 
használtak fel. Minél magasabb a 
tojástartalom, annál értékesebb a 
termék, emellett szebb a színe és 

ruganyosabb az állaga. Az íze pedig 
magáért beszél. A sokszínű forma-
világ sem véletlen, hiszen fontos, 
hogy milyen ételhez milyen típusú 
tésztát használunk: az aprótészták 
levesbetétnek kiválóak, a bordázott 
vagy csigatészták a mártásos ételek 
remek kísérői, a spagetti és makaró-
ni a krémes mártások jó hordozója, 
illetve a lasagne- vagy lebbencstész-

talapok a rakott, csőben sült ételek-
hez használatosak.

Durum vagy tojásos?

Nálunk is elterjedtek az ún. durum-
tészták, amelyek a mediterrán vidé-
ken őshonos, keményszemű durum-
búzából, tojás hozzáadása nélkül 
készülnek. Előnyös tulajdonságuk, 
hogy kiválóan beilleszthetőek az 
egészséges táplálkozás keretei közé, 
mivel kalóriatartalmuk alacsonyabb, 
mint hagyományos társaiké. A ben-

nük található keményítő viszonylag 
lassan bomlik le, így az nem emeli 
meg hirtelen a vércukorszintet, cukor-
betegek is nyugodtan – persze mér-
téket tartva – fogyaszthatják. Vita-
minokat és fehérjéket tartalmaznak, 
magas rosttartalmuknak köszönhető-
en pedig gyorsan kiürülnek a szerve-
zetből. Főzési idejük rövidebb, viszont 
könnyebb szétfőzni. Ezzel szemben a 

tojásos tészták általában a nálunk ős-
honos lágybúzából készülnek. A lágy-
búza fehérjeszerkezete kevésbé egy-
séges, mint a durumé, ezért kívánja 
meg készítésekor a tojást, mely erősíti 
állagát, ugyanakkor sok olyan, a szer-
vezet számára fontos anyagot is hoz-
záad, mely a durumból hiányzik. A 
tojásos tészta ellenállóbb a túlfőzéssel 
szemben és ruganyosabb állagú, job-
ban megőrzi alakját. Éppen ezért ta-
nácsos levesbetétként tojásos tésztát 
használni. Élettani hatását tekintve 
az értékesebb fehérjéi, optimális zsír-

sav-összetétele, magasabb vitamin-, 
valamint ásványianyag-tartalma és 
gazdagabb ízvilága miatt érdemes ezt 
választani.

Hogyan készítsük el?

Habár a tészta egyszerű és gyors étel, 
sok múlik azon, hogyan készítjük el. 
A tészta főzését mindig időzítsük a tá-

laláshoz, hiszen frissen a legjobb. Az 
edény, amelyben a tésztát kifőzzük, 
mindig akkora legyen, hogy a tészta-
mennyiség kényelmesen elférjen ben-
ne. Amikor a víz forr, tegyünk hozzá 
sót, lassan engedjük bele a tésztát, 
majd óvatosan kavarjuk meg, hogy 
a fazék aljára ne ragadjon le a tész-
ta, és fedővel úgy takarjuk le, hogy a 
gőznek kis rést hagyjunk. A megfőtt 
tésztát szűrjük le, ne mossuk át, mivel 
a tészta felszínén levő anyagok segítik 
a szószok, raguk tapadását. A vízbe 
nem kell azért olajat tenni, hogy ne ra-
gadjon le, hiszen a jó minőségű, meg-
felelő mennyiségű vízben főzött tész-
ta nem tapad. Figyeljünk oda, hiszen 
a tésztát megfőzni kell, nem szétfőzni: 
ezt úgy érhetjük el, ha akkor szűrjük 
le a tésztát, amikor jól harapható, rop-
pan kicsit. Élvezeti értéke ekkor a leg-
magasabb, állaga a legjobb. 

Rakott mákosmeggyes-tészta

Hozzávalók:  500 g 4 tojásos hosszú-
metélt, 5 db tojás, 25 dkg mák, 2 dl 
tejföl, 1 csomag vaníliás cukor, 2 db 
citrom reszelt héja, 1 kiskanál őrölt 
fahéj, 40 g méz, 200 g cukor, 200 g 
vaj, só, 400 g magozott meggy, ízlés 
szerint rum, a tepsi kikenéséhez ke-
vés vaj, a szóráshoz zsemlemorzsa, 
a tálaláshoz csokoládéöntet.

Elkészítés: A tésztát sós vízben 
kifőzzük, majd hideg vízzel jól lehűt-
jük és lecsepegtetjük.  Szétválasztjuk 
a tojásokat. A sárgáját habosra ke-
verjük a vajjal, 15 dkg cukorral. Ami-
kor jó habos, beletesszük a mézet, 
citromhéjat, fahéjat, vaníliás cukrot, 
pici sót, tejfölt, mákot és a rumot. Jól 
elkeverjük. Kemény habot verünk a 
maradék cukorral a fehérjéből. Össze-
keverjük a mákos masszát a tésztával, 
majd belekeverjük nagyon óvatosan 
a habot, hogy ne törjön. Kivajazott, 

morzsázott hőálló tálba tesszük az 
összekevert tészta felét, rászórjuk a 
meggyet és a maradék tésztával, be-
fedjük. Előmelegített 180 Celsius-fo-
kos sütőben sütjük. Sütőből kivéve 
kicsit pihentetjük, majd szeleteljük 
és tálaljuk. Adhatunk mellé csokolá-
déöntetet.

Csirkehúsos, bazsalikomos 
tésztasaláta pirított magokkal   

Hozzávalók:  500 g csontozott csir-
kemell, 200 g póréhagyma, 500 g 
színes paprika, 1,5 dl olívaolaj, 0,5 dl 
tárkonyecet, 2 csomag bazsalikom, 
só, darált bors, 1 dl tökmagolaj, 100 
g pirított tökmag, ízlés szerint zöld-
saláta, 500 g főtt masnitészta.

Elkészítés:  A megtisztított, meg-
mosott csirkemellet vékony csíkokra 
vágjuk. Megtisztítjuk, megmossuk 
a zöldségeket, és vékony csíkokra 
vágjuk. Az olívaolajon megpirítjuk 
a csirkehúst, és rátesszük a paprika 
és hagymacsíkokat. Sózzuk, bor-
sozzuk, összepirítjuk. Tűzről levéve 
egyből belekeverjük a gorombára 
vágott bazsalikomot és elkeverjük 
az ecettel. Amikor langyos, össze-
keverjük a tésztával, tökmagolajjal. 
Ha szükséges, fűszerezzük. Össze-
tépkedett salátára tálaljuk, tetejére 
pirított magot szórunk. (x)

• A tésztafélék, vagy 
ahogy vidékünkön 
nevezik, a laska, nem-
csak Olaszországban 
kedvelt ételféleség. 
Népszerűségét talán 
annak köszönheti, hogy 
ezerarcú, számtalan 
ételféleség könnyen és 
gyorsan elkészíthető 
belőle, ráadásul laktató 
és viszonylag olcsó. A 
tésztafélék nemcsak a 
levesbe vagy köretnek 
kiválóak, hanem ízletes 
salátákat, sőt desszer-
teket is készíthetünk 
belőlük.

Az Erdélyi Gasztrót 
a Gyermelyi támogatta.




