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Ízes, színes variác
Van ebben valami ördögi

• Ördögi tojás (deviled eggs), így hívják angol nyelvterületen a töltött finom-
ságot. Nem feltétlenül az alvilágról kapta nevét, ebben a kontextusban ugyanis 
erősen fűszerest jelent a kifejezés. A klasszikuson túl mutatjuk, hogyan fűsze-
rezhetjük meg ezt az étket. A töltött tojás a svédasztalok elengedhetetlen része. 
Gyorsan elkészül, viszonylag olcsó, és nagyon mutatós. Szeretjük is, nálunk ott-
hon bármikor készül, percek alatt elfogy. Az egyszerű forma azonban számtalan 
lehetőséget rejt magában, hiszen néhány különlegesebb hozzávalóval, fűszerrel 
ízesítve, színesítve a tölteléket még látványosabb, ízesebb előételt kapunk. 

                    Kovács Eszter

Hozzávalók:  öt keményre főzött tojás, 
egy evőkanál mustár, egy evőkanál kész 
majonéz, két teáskanál pesztó (itt boltit 
használtam, de frissen is készíthetjük), 
só, bors, fokhagymapor ízlés szerint, 
kevés citromlé A dekorációhoz: kapribo-
gyó, kevés reszelt parmezán sajt.

Elkészítése:  A félbevágott tojások 
sárgáit keverőedénybe tesszük, ha kré-
mesebb, homogénebb tölteléket szeret-
nénk, akkor robotgépet is használha-
tunk. A sárgákat villával összetörjük, 
majd hozzákeverjük a többi hozzávalót. 
A tölteléket habzsákkal vagy kiskanál-
lal halmozzuk a fél tojásokba, mind-
egyiknek a tetejére ráteszünk egy-két 
szem kapribogyót, majd zöldséghámo-
zóval vágott parmezánszeletekkel deko-
rálunk.

Hozzávalók:  öt keményre főzött tojás, 
egy érett avokádó, fél citrom vagy lime 
leve, egy-két szál zöldhagyma (vagy fél 
fej apróra vágott lila hagyma), ízlés sze-
rint apróra vágott paradicsom, só, bors, 
esetleg friss korianderzöld. A díszítés-
hez: 3–4 szem retek, kevés zöldhagyma-
szár.

Elkészítése:  A tojássárgákat és az 
avokádót villával összetörjük, hozzá-
adjuk a citromlevet, az apróra vágott 
zöldhagymát és paradicsomot, majd fű-
szerezzük. A citrom leve itt elengedhe-
tetlen, hisz e nélkül az avokádó gyorsan 
oxidálódik és csúnyán bebarnul. A töl-
teléket belekanalazzuk a tojáskelyhek-
be, majd a szeletekre vágott retekkel és 
a felaprított hagymaszárral dekoráljuk.

Hozzávalók:  öt keményre főzött tojás, 
2–3 ecetes uborka, egy evőkanál mustár, 
egy evőkanál kész majonéz, kevés apró-
ra vágott kapor, só, bors. A díszítéshez: 
ecetes uborka, esetleg kapor.

Elkészítése:  A tojássárgákat villával 
összetörjük, majd hozzákavarjuk a ma-
jonézt és a mustárt, valamint a felaprí-
tott kaprot. Az uborkákat apró kockákra 
vágjuk, és belekavarjuk a töltelékbe. Az 
uborkás krémmel megtöltjük a fél tojá-
sokat, és uborkakarikákkal dekorálunk.

Pesztós töltött tojás

Avokádós töltött 
tojás

Savanyú uborkás 
töltött tojás




