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A szalványok ma már majd min-
den boltban kaphatók, illet-
ve magunk is készíthetünk: 

aszalóberendezéseket már egészen 
elfogadható áron be lehet szerezni, és 
az otthon készített aszalt gyümölcsnél 
jobb nincs is. Ezek felhasználásával 
pedig igazán különleges csirkeroládot 
készíthetünk, amely garantáltan íz-
leni fog családtagjainknak, vendége-
inknek – így Karácsony József, a Főnix 
Konyha séfj e.

Készüljön a töltelék

Aszalt szilvából és barackból állított 
össze egy különleges tölteléket a sza-
kács. Ehhez nem kell más, mint egy 
kis olívaolajat tölteni egy a tűzhely 
fölé helyezett fazékba, amibe ezután 
cukrot teszünk, hogy karamellizál-
hassuk. „Fontos hozzávaló az olaj, 
hiszen meggátolja, hogy odaégjen a 
cukor. Ez így csak megolvad és barna 
színű lesz, nem okoz majd kellemet-
lenségeket a főzés és a későbbi moso-

• Különleges, hide-
gen és melegen is 
fogyasztható csirkero-
ládot készített ezúttal 
Karácsony József, a 
Főnix Konyha szakácsa, 
aki az aszalt gyümöl-
csökből összeállított 
töltelék, valamint a 
megfelelő sajtos szósz 
elkészítésének mű-
helytitkaiba is beavatja 
olvasóinkat. A finom 
étel kifejezetten jó ven-
dégváró.

Tálaláskor nem csak a látványért 
használunk díszítőelemeket, ezek 
fogyaszthatóbbá is teszik az ételt

▴   F O T Ó K :  F Ü L Ö P - S Z É K E L Y  B O T O N D

Mindössze öt perc 
alatt elkészül 
a mártás

gatás során” – magyarázta a szakember. 
Ha már megfelelő állagú a cukor, akkor 
beletesszük a töltelék alapjául szolgáló 
aszalt gyümölcsöket – a mi esetünkben 
többnyire szilvát, egy kis barackkal ve-
gyítve. Erre töltünk rá egy kevés jó mi-
nőségű félszáraz vörösbort és nagyjából 
ugyanennyi vizet. Hozzátette, hogy a 
töltelék összetételének függvényében 
mindig más-más borokat szoktak hasz-

nálni, de az aszalt szilva egyértelműen 
vöröset kíván.

A főzés során visszaredukáljuk a 
bort, így elpárolog az alkoholtartalma és 
csak az ízanyagok maradnak. Persze fű-
szerezhetjük még kevés sóval vagy egész 
fahéjjal. Utóbbira csak akkor van szük-
ségünk, ha nem készítünk külön mártást 
is az ételhez. Amíg a bor párolog, kevés 
babérlevelet is adhatunk a töltelékhez, 
így fokozva az ízeket. „Így mind ízében, 
mind illatában ínycsiklandóbbá válik az 
étel. Olyat is szoktunk, hogy használat 
előtt kissé megégetjük a babérlevelet a 
fokozottabb hatás elérése érdekében” – 
fejtette ki Karácsony.

Szakszerűen klopfolva 

Amíg a tölteléknek való rotyog, el lehet 
kezdeni dolgozni a csirkemellel. Érde-
mes ezt is szakszerűen végezni, hiszen 

akkor gazdaságosabbak is lehetünk. A 
munkát a zsírosabb részek levágásával 
kell kezdeni, hogy gusztusos legyen az 
étel. A klopfoláshoz átlátszó fóliát te-
rítünk a lapítóra, amire rákerül a hús, 
majd ráhajtunk egy újabb réteg fóliát. 
Ezzel a módszerrel meggátolhatjuk, 
hogy a húscafatok szerterepüljenek. 
Mindemellett a csirkemell sem potyoló-
dik annyira szét. A legjobb módszer, ha 
a hús hártyás oldalát próbáljuk egyenes-
re klopfolni. „Így lehet tisztán dolgozni 
a konyhában, és még csempét sem kell 
pucolni” – jegyezte meg a séf. 

Ha egyenletesre klopfoltuk a húst, 
akkor jöhet a fűszerezés, amihez egy há-
zilag készített keveréket használt a séf. 

Aszalt gyümölcsök  a hús ölelésében
Mutatós és finom fogás a Főnix Konyhától
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