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A mindennapi ünneplője
Kalácskenyér: nem sós, nem édes, és ünnepélyessé teszi az asztal áldásait

• Amint újra felfedezzük, hogy milyen remekül 
simul össze az édeskés kelt, kemencés sült tész-
ta íze a húsokéval, zsigerekével, egyre nagyobb 
tiszteletet vált ki bennünk asszonyelődeink sze-
retetteljes és tapasztalati tudománya. Hányszor 
voltak képesek egy-egy ünnep előtt, különböző 
hőfokra újrahevíteni a kemencét, hogy minden 
fogás mellé vagy után más-más ízű sülemény 
kerüljön! Közülük legmeghatóbb a mindennapi 
kenyérnek a jeles napokon kaláccsá lényegülé-
se. Mutatjuk a lövétei kalácskenyeret.

M O L N Á R  M E L I N D A

A Homoród–Küküllő LEADER 
Egyesület Régi ételeink nyo-
mában című kiadványában 

szereplő kalácskenyér fotói emléke-
ket ébresztettek.

Egyszer volt, hol nem volt…

Az általam eddig megismert kalács-
kenyereket mindig ünnepre sütötték. 
A lövétei a húsvéti étkezéseket tette 
még ünnepélyesebbé. Nemrég me-
séltem ezeken a lapokon, hogy édes-
anyánk évente egy alkalommal, min-
denszentekre sütött vendégperecet. 
A kalácstésztát koszorú formában 

a kemence földjén sütötte meg, és 
amikor kivette, azonnal, még forrón 
lekente cukros, vaníliás langyos tej-
jel. Hasonlóval, a kemence földjén, 
kalácstésztából sütött, nagyméretű 
pereccel, vagy fonott kaláccsal éke-
sítették az ökrök szarvát a hamvazó-
szerdai farsangtemetésen.

Karácsonyra, húsvétra előkerültek 
azok a sütőformák, amelyekben a reg-
geli húseledelekhez, sonkához vagy 
az ünnepi töltelékes káposzta mellé 
készült a kalácskenyér. Emlékszem, 
gyermekként fanyalogtunk, hogy mi-
lyen étel a mazsolás, kemence földjén 
sült kalács a frissen füstölt májas mel-
lé! Ma pedig képes vagyok egy kerek, 
gázsütőben duzzadó kalácskenyér-
tésztát is bedagasztani, ha ínyencsé-
get szolgálnék fel az ünnepi eledelek 

mellé. Közben látni vélem a szélesebb, 
csak nagy ünnepek előtt használt ka-
lácstepsiben a szőttes alatt domboro-
dó, majd tojásos tejjel megkent áhított 
falnivalót, és érezni vélem semmivel 
össze nem hasonlítható illatát. 

A kovászkeverést elleshettem, 
kevergethettem a tejben oldandó 
cukrot, esetleg mézet majd sót. A 
dagasztást, a vége felé, amikor már 
könnyebb volt a tésztával bánni, ki-
próbálhattam édesanyánk mellett. 
De amikor kétszer kelt – előbb a tek-
nőben vagy vájdlingban, majd a gyú-
ródeszkán illetve a formában – nem 
szabadott billegtetnünk a takaróab-
roszt, avagy konyharuhát. A tészta 

pihent, nem zavartuk! Volt abban 
valami, nem hétköznapi misztérium, 
ahogy rejtett életet élt a kőttes a tek-
nőben, a kemence melegében, pá-
rájában, hogy ünnepet varázsoljon 
majd a terített asztalon. 

Advent jön és disznóvágás sze-
zon. Barátkozzanak a gondolattal: 
legyen az idei karácsony kalácske-
nyér-illatú (is)!

A Tájház kemencéjében sült ki

Íme a Lázár Imréné Gizi nénitől és 
György Margittól a Homoród–Kükül-
lő LEADER Egyesület tagjai által leje-
gyezett recept.

Hozzávalók két kisebb kenyér 
elkészítéséhez: 3 kg liszt, 2 dkg 
élesztő, 20 dkg cukor, 6 dkg vaj, só 
ízlés szerint, tej, amennyit a tészta 
felvesz, egy citrom reszelt héja. 

Kőttes, kelesztett tésztát készí-
tünk: liszt vaj, tej, élesztő, cukor, 
majd só. Megkelesztjük, dagasztjuk, 
dagasztás után még hagyjuk kelni. 
Kenyérformára kiszaggatjuk, a sza-
kajtóban még hagyjuk kelni, majd 
megsütjük. Kerek edényben vagy 
a kemence földjén szokták sütni – 
utóbbi ízletesebb.

Jó sütögetést és mellé fi nomsá-
gokat kívánunk!

Kőttes tésztából készül a kalácskenyér
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