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Különböző sajtokat párosítva még 
különlegesebbé tehetjük levesünket

Ínycsiklandóbb lehet a tejbegrízünk, 
ha egy különleges formába öntjük ki

Tökéletes desszertalap a mascarpone, amelyet a szakácsnak kell megízesítenie   ▴  FOTÓK: FÜLÖP ATTILA

Mit aprítsunk a tejbe?
Érdekes receptek a Főnix Konyhából

• Nagyon sokan fo-
gyasztanak tejet és tej-
termékeket, így ezek a 
gasztronómia nélkülöz-
hetetlen alapanyagaivá 
váltak – magyarázta 
Bándi Sándor Domo-
kos, a Főnix Konyha 
szakácsa, aki ezút-
tal ehhez a témához 
kapcsolódó receptek-
kel készült olvasóink-
nak. Reggelit, főételt, 
levest és desszertet is 
készített.
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Roppant egészségesek – magas 
a kalciumtartalmuk és fehér-
jékben gazdagok –, ráadásul 

a helyi termelőknek és a gazdáknak 
köszönhetően könnyen beszerezhe-
tők a jó minőségű tejtermékek és az 
ezek alapanyagaként szolgáló tej, 
így szívesen is fogyasztják ezeket a 
székelyföldiek – fejtette ki lapunk-
nak Bándi Sándor Domokos, a Fő-
nix Konyha szakácsa. Mint mondta, 
a kézműves kistermelők munkáját 
dicséri a megannyi különleges sajt, 
joghurt, orda és más tejalapú készít-
mény, ami igazi aranybányát jelent 
a szakácsoknak. Persze a hagyo-
mányosan helyi receptek alapján 
készített tejtermékeken kívül a más 
vidékekre jellemző fi nomságokat is 
érdemes kipróbálni. A felsoroltak 
ugyanis mind kiváló alapanyagai 
lehetnek egy-egy fi nom ételnek, 
amelyet a különleges, jó minőségű 
hozzávalók tesznek igazán egyedivé.

Sokféleképpen hasznosítható

Már egy egyszerű leves eresztékének 
elkészítéséhez is tejet használunk, 

de ha krémlevesről van szó, akkor ki-
fejezetten nélkülözhetetlen – magya-
rázta Bándi. A főételek elkészítésénél 

is kitűnő alapanyagot jelentenek a 
tejalapú termékek, akárcsak a kö-
retek, desszertek esetében. Selyme-
sebbek, ízletesebbek lesznek az éte-

lek. Nem beszélve arról, hogy egyes 
termékeket önmagukban is lehet fo-
gyasztani. Más felhasználás például 
az, amikor a borkóstolókon is sajtot 
kínálnak, amely semlegesíti az előző 
ital ízét, így tisztábban érezhető a kö-
vetkező kóstolnivaló.

Sajt a levesben

Szempillantás alatt elkészíthető a 
kakukkfüves sajtkrémleves, amely-
nek receptjét lapunknak is bemutat-
ta a szakács. A főzőedényben megol-
vasztunk egy kevés vajat, amelyhez 
lisztet adunk, majd tejjel öntjük fel. 
Persze közben folyamatosan kavar-
gatnunk kell a készülő ételt. Később 
sóval, brossal fűszerezzük a levest, 
és beletesszük a reszelt sajtot. Ez le-
het roquefort, mozzarella, különbö-
ző füstölt sajtok vagy ezek kombiná-

ciója is, csak arra vigyázzunk, hogy 
intenzívebb sajtokból kevesebbet 
használjunk. Ezután kakukkfüvet 
szórunk a levesbe, majd hagynunk 

kell, hogy besűrűsödjön. Ha túl-
lőttünk a célon, akkor tejjel, illetve 
tejszínnel hígíthatjuk az ételt, hogy 
krémesebb legyen. „Én egy büfés 
rendszerű étteremben dolgozva 
elmondhatom, hogy sokszor nem 
tudunk annyi sajtkrémlevest készí-
teni, hogy ne fogyjon el” – jelentette 
ki Bándi.

Kiadós reggeli és ebéd

Ínycsiklandó reggeli lehet a tejbe-
gríz, amelyet kissé újragondolva ké-
szített el Bándi Sándor Domokos. En-
nek összeállításához nem kell más, 
mint hogy tejet melegítsünk, amely-
hez mézet és cukrot is adhatunk. Ez-

után lassan kavargatva adagolhatjuk 
a grízt, amíg megfelelő állagú lesz az 
ételünk. Ha ezzel megvagyunk, ak-
kor tíz percig állni hagyjuk az ételt, 
majd halvát reszelhetünk rá és áfo-
nyaöntettel locsoljuk meg. Tortasze-
rűen is építkezhetünk tovább, ha 
erre egy újabb réteg grízt, valamint 
halvát és áfonyaöntetet teszünk. Per-
sze ezután ne felejtsük el mézzel is 
leönteni az ételt.

Többnyire a füstölt sajtokat lehet 
rántani, így ezekből kiváló ebéd ké-
szülhet. Ehhez nem kell mást ten-
nünk, mint a kívánt formára vágni 
a sajtot, majd mindkét oldalát bele-
forgatni lisztbe, tojásba és prézlibe. 
Ezután ismét tojásba, majd prézlibe 
mártjuk, és már tehetjük is az olaj-
ba, ahol pillanatok alatt elkészül. A 
markánsabb sajtokat, mint például 
a camembert lehet apróra tört dióba 
vagy éppen mákba, gabonapehelybe 
is mártani, így még különlegesebb 
ízhatást érhetünk el.

Különleges desszert

A mascarpone egy natúr sajt, amely 
többnyire íztelen, így a szakács ha-
tározza meg, hogy mit kóstoljon a 
vendég. Éppen ezért ebből igazán 
különleges desszerteket készít-
hetünk – így Bándi. Egyik módja 
ennek, ha kiöntjük a mascarponét 
egy tálba, majd reszelt lime-héjat, 
citromfüvet és mézet adunk hozzá. 
Ha ezt jól összekavartuk, készen 
is van a desszert alapja, amit sok-
féleképpen lehet még ínycsiklan-
dóbbá tenni. A szakács ezúttal azt 
választotta, hogy egy réteg ízesített 
mascarponéra mazsolás házi csokit 
reszelt, majd újabb réteg követke-
zett az előkészített masszából és a 
csokiból is. Erre mézet öntött, és egy 
kis citromfűvel és almával díszítet-
te. „Ez tíz perc alatt elkészíthető, ha 
megvannak az alapanyagaink, hi-
szen nem kell sem sütni, sem főzni. 
Persze ezután ugyanennyi ideig kell 
állni hagyni fogyasztás előtt” – je-
lentette ki a szakember.
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