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percet kellett sütni a fi lé mindkét 
oldalát, és máris omlóssá vált. „Szép 
pirosas kell legyen a hús külső része, 
belül pedig fehér, és ekkor van kész” 
– jegyezte meg Karácsony József. Ezt 
egyébként tálaláskor még meg lehet 
kenni egy kevés fokhagymapráddal.

Boros mártás

Egy igazán fi nom fehérbormártást 
készített a szakács a süllőfi lé mel-
lé. Ehhez nem kellett más, csak egy 
kisebb darab vaj, amelyet olívaolaj-
ban olvasztott fel, hogy a tejtermék 
ne váltson színt, ne égjen el. Máris 
előkerült a halfi lé hasi része, amit 
nagyon apróra vágva rakott bele a 
serpenyőbe. „Ez egy különleges ízt 
ad majd a mártásnak. Persze ha tel-
jesen szakszerűek akarunk lenni, 
akkor a halból kéne egy alaplevet 
főzni, amit visszaredukálva haszná-
lunk fel, de ez a megoldás is nagyon 
jó” – fejtette ki Karácsony József. 
Kevés fi nomra szitált búzalisztet is 
szórt a készülő mártásba, majd az 
elmaradhatatlan sóval és borssal 
fűszerezett. A séf ezt követően fél-
revette a tűzről a serpenyőt, hiszen 
az már megfelelő hőfokon volt, hogy 
száraz fehérborral besűríthesse a 
készítményt. Kevés főzőtejszínt is 
adott hozzá, majd krémesre, sely-

mesre kavarta a mártást, immár 
ismét a tűz felett. „Nem kell vízzel 
felönteni a mártást, hogy ne legyen 
bogos, hiszen azok hatvan Celsi-
us-fok feletti hőmérsékleten kavar-
gatással eltűnnek” – így a szakem-
ber. Ezután nagyjából tíz perc alatt, 
folyamatos kavargatás mellett el is 
készült a fi nomság, amelybe időköz-
ben kevés citromlevet is csepegtetett 
és némi vegetát is adagolt. „Savany-
kás sós ízt fogunk érezni. A bor ízvi-
lága szinte teljesen eltűnik, az italt 
inkább savassága miatt használjuk” 
– magyarázta. Tálalás előtt persze 

lehet még egy kis száraz fehérbort 
csepegtetni a mártásba, hiszen ak-
kor fogjuk érezni igazán, hogy mit 
igyunk mellé – tette hozzá.

Ínycsiklandó tálalás

Köretként vajas krumpli került a tá-
nyérra, amelyhez meg kellett pirítani 
a süllőhöz használt olajban a kari-
kákra vágott főtt pityókát. A vajat há-
romszög alakúra vágta Karácsony, és 
így helyezte az ételek mellé. Ez azért 
jó, mert így mindenki ízlése szerint 
olvaszthatja meg a burgonyán vagy 

éppen a halon. Külön edényben tá-
lalta a mártást, hogy a húst vágva 
azt is kedve szerint használhassa a 
vendég. Mindemellett némi, saláták-

ból, csíkokra vágott sárgarépából és 
olívabogyóból összeállított saláta is 
elfért a tányéron, amelyet egyebek 
mellett avokádóolajjal és balzsam-

ecettel ízesített a szakács. Persze 
némi citromot is biztosított a vendé-
geknek, ha utólag a halra facsarnák 
annak levét.

„ Első lépésként esztétikai 
szempontból is érdemes 
levágni a fi lé hasi ré-
szét, amelyet egyébként 
a mártás készítésekor 
fogunk hasznosítani.

A hal sütésénél használt olajban készült el a pityóka

Az apróra vágott filétől lesz igazán finom a bormártás

A citromlé és a fokhagymaprád is fontos hozzávalója a halételnek




