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Várjuk tettre készen a Mikulást!
Gasztroötletek az ajándékosztó puttonyába
• Főleg a gyermekeknél, de nem csak, megtöri 
a karácsonyvárás türelmetlenségét a Mikulás-já-
rás. Úrjöveti időben számomra a legkedvesebb 
kora reggeli és esti foglalatosság a meglepe-
téskészítés. A hozzám tartozók kíváncsisága a 
kisompolygó illatokkal, adventi zenével fokoz-
ható. Maradt még néhány napunk a mikulási 
gasztroajándékok előállítására. Érdemes lesz 
eldugdosni, hogy jusson is, maradjon is! Családi 
és személyes kedvenceimből nyújtok ízelítőt.

M O L N Á R  M E L I N D A

T egye a szívére a kezét, ked-
ves Olvasó: ugye voltak olyan 
idők, amikor alig várta, illetve 

nem tudta megvárni, mit rejt majd a 
jó öreg piros palástos puttonya?

Visszaköszönő emlékek

Ha erről esik szó, a régi adventek 
édességcsenése jut eszembe: a kará-
csonyi rejtekhelyről kismarkonként 
hordtam el a nagy mazsolás papírta-
sak tartalmát. Öcsém az előre elké-
szített sütemények dobozának hátsó 
részére készített „vészkijáratot”. Még 
mindig tudunk nevetni a valahai 
turpisságokon, noha az akkori sze-
replők, szüleink, keresztszüleink a 
kéken túlról mosolyognak ránk. Mi 
pedig bensőnkben hálásan őrizzük 
közös emlékeinket: szüleink évről 
évre számoltak szükségleteinkkel, 
mindenből kétszer annyit készítettek 
elő. A fügés és mazsolás zacskókat 

biztonságosan elérhető magasságú 
polcok mögé rejtették. A kedvenc 
sütikből plusz egy doboznyit sora-
koztatott fel édesanyánk. Legyen 
egy mementó a házi készítésű ná-
polyi szelet receptje, amit öcsém 
kedvenceként megnevezve kézzel 
írt szakácskönyvében hagyott rám 
édesanyánk! A meglepetéskészítés 
maradandó tanulsága: a szeretet és 
annak cselekedetei örök életűek.

Nem volt mindig cammogó, 
puttonyos öreg a Mikulás

Szent Miklós püspök (Patara 250 – 
Müra 343), akinek névünnepéhez 
kötődik a Mikulás-járás szokása, 
az ókor egyik legismertebb, a keleti 
egyház ma is legtiszteltebb szentje. 
Legendájának mozzanatai formálták 
a Mikulás alakját.

A régi történetek mondják el, hogy 
szülei halála után tetemes öröksé-
gét szétosztotta a szegények között. 
A legismertebb történet szerint szo-
kásos esti sétái egyikén akaratlanul 
meghallotta a kolostor mellett lakó 

szegény család vitáját. Az apa három 
lánya hozomány híján nem tudott 
férjhez menni. Csak a rabszolgaság 
vagy a prostitúció jelentett volna szá-
mukra kiutat. Miklós püspök bedo-
bott a nyitott ablakon egy aranygolyót 
(más változat szerint egy arannyal telt 
erszényt), és elsietett. A lányok által 
csodának vélt ajándék biztosította 
a legnagyobb lány kelengyepénzét. 
Hasonlóképpen mehetett férjhez a 
középső lány is. Harmadik évben 
nem volt nyitva az ablak, így Miklós 
kénytelen volt felmászni a tetőre, és a 
kéményen át dobta be a keszkenőbe 
kötött aranyajándékot. A legkisebb 
lány épp akkor tette fel a tűzhelyre a 
harisnyáját száradni, abba pottyant 
bele a küldemény. Ekkor terjedt el a 
hír, hogy a hegyekben lakó Télapó 
gondoskodik a szegényekről. Hogy 
mégis Miklós püspökre vetült a fény, 
az a legenda szerint a helyi aranyke-
reskedő szemfülességének tudható 
be. Szent Miklós, halála után is, név-
napjának előestéjén gondoskodott a 
gyermekeknek szánt ajándékokról. 
Keresztény kultúrkörben és azon kí-
vül sincs ez másképp ma sem. 

Ebbe mi is belekapcsolódhatunk, 
csak egy kis szeretet kell hozzá. Az 
alábbi édességek sütés nélkül, türe-
lemmel készülnek. Kóstolják öröm-
mel, és biztos, ami biztos, igyekezze-
nek dupla adagot készíteni belőlük!

Csipkebogyó-édesség mandulával

Egy nyalánkság, amelynek alapja 
néhány nappal hamarabb elkészít-

hető, csak a tejszínhabot kell fel-
verni a felszolgálás előtt. A siker 
garantált.

Hozzávalók:  20 dkg csipkebo-
gyólekvár, 20 dkg porcukor, 15 dkg 
mandula.

Elkészítése:  A porcukrot a ke-
ményre főzött csipkebogyólekvár-
ral összekeverjük, és hozzáadjuk a 
meghámozott, megdarált mandulát. 
Masszává gyúrjuk, a porcukorral 
meghintett gyúródeszkán a tésztát 
vigyázva kinyújtjuk, és sütemény-
szaggatóval apró formákra kiszag-
gatjuk, majd langyos helyen szárad-
ni hagyjuk. Tejszínhabbal bevonva 
kínáljuk.

2 dl tejszínből vert habba bele-
hintünk 5 dkg porcukrot, hozzáad-
juk egy citrom levét, újból keményre 
felverjük, nyomózsákba rakjuk, és az 
édességet ezzel díszítjük. 

Tipp: Kipróbálható darált dióval, 
illetve kókuszreszelékkel is.

Raffaello-ízű golyó

Hozzávalók:  30 dkg kókuszresze-
lék, 25 dkg cukor, 2 tasak vaníliás 
cukor, 30 dkg tejpor, 25 dkg mar-
garin vagy vaj, 2 dl víz, 10–15 dkg 

Míg várjuk a Mikulást, biztosan elfogynak a hósipkás csipkebogyós falatok  

H I R D E T É S

A golyók közepébe rejtsünk 
egy-egy szem egész mandulát




