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iók töltött tojásra

Hozzávalók:  öt keményre főzött tojás, 
egy evőkanál mustár, egy evőkanál 
ikrakrém, egy teáskanál ecetes torma 
vagy tormakrém, 50 g füstölt lazac, só, 
bors, apróra vágott kapor. A díszítéshez: 
kevés füstölt lazac, kapor.

Elkészítése:  A tojássárgákat össze-
törjük, majd hozzáadjuk a mustárt, az 
ikrakrémet és a tormát. A lazacszele-
teket apróra vágjuk vagy robotgépben 
pépesítjük, és a töltelékhez keverjük. 
Sóval, borssal és apróra vágott kaporral 
ízesítjük. A masszát a tojásokba adagol-
juk, majd tetejüket egy-egy összehajto-
gatott lazacszelettel és kevés kaporral 
díszítjük.

Hozzávalók:  öt keményre főtt tojás, fél 
konzerv főzött csicseriborsó, két evőka-
nál joghurt, egy kávéskanál olívaolaj, 
fél citrom leve, egy gerezd fokhagyma 
vagy kevés fokhagymapor, egy kávés-
kanál tahini (szezámmagpaszta), egy 
csipetnyi őrölt kömény, egy csipetnyi 
füstölt pirospaprika, só. A díszítéshez: 
néhány szem főtt csicseriborsó, kevés 
füstölt csemegepaprika.

Elkészítése:  A tojássárgákat és a 
csicseriborsót robotgépbe tesszük, hoz-
záadjuk a joghurtot, a citromlevet, az 
olívaolajat, a fokhagymát és a szezám-
magkrémet, majd jól összedolgozzuk, 
míg homogén krémet kapunk. Ízlés sze-
rint fűszerezzük. A sóval vigyázzunk, 
hiszen a konzerv csicseriborsó sokszor 
már eleve sós. A kész masszát a tojások-
ba halmozzuk, néhány szem főtt csicse-
riborsóval dekoráljuk, majd megszórjuk 
a csemegepaprikával.

Füstölt lazacos 
töltött tojás

Humuszos, azaz 
csicseriborsó-
krémes töltött tojás

Látványos előétel, nálunk gyors 
vacsora volt: gyorsan elkészült és 
legalább olyan gyorsan elfogyott

▴   FOTÓ: KOVÁCS ESZTER

Így főzd a tojást 
(jobbról balra): 3–4 
percet, 6 percet, 12 
percet

◂   F O R R Á S :  P I N T E R E S T

A tökéletesre főtt tojás titka, 
hogy…

A nagyon friss tojás remek rán-
tottához, ha főzni akarjuk, akkor 
legalább egyhetest válasszunk, hisz 
azt könnyebb megpucolni. Tegyük 
a tojásokat egy főzőedénybe, majd 
hideg vízzel töltsük fel az edényt, 
amíg ellepi a tojásokat. A főzővízbe 
tegyünk egy csipetnyi sót: így nem 
reped meg a tojások héja. Fontos, 
hogy a tojást soha ne főzzük lobogó 
vízben: ez egy olyan kémiai folya-
matot indít el a sárgában, amitől az 
zöldes színű lesz. Alacsony lángon 
főzzük fel a vizet, majd, amikor 
felfőtt, kapcsoljuk le alatta a hőt, 
és lefedve „pihentessük” néhány 
percet. A keményre főzött tojásokról 
öntsük le a főzővizet, majd helyez-
zük jéghideg, esetleg jégkockás 
vízbe, így nemcsak gyorsan kihűl, 
hanem könnyen eltávolítható a héja. 
A főtt tojás héjában egy hétig is eláll 
a hűtőben, ha megpucoljuk, akkor 
csak 2-3 napig tároljuk.




