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penyőbe, ezt pedig jól felhevítette. 
Időközben némi búzaliszttel szórta 
meg a hűtőből kivett fi léket, ami a 
nedvesség csökkentése szempontjá-
ból fontos. Ennek köszönhetően nem 
ragad majd a serpenyőhöz a hal és 
nem ég oda. Egy újabb trükk az volt, 
hogy a felhevített olajhoz egy kis 
fokhagymaprádot is hozzáadott, ami 
nemcsak a pisztráng ízesítése, de az 
illat szempontjából is fontos. Csak 
ezután került a hal a serpenyőbe, 
néhány hámozatlan fokhagyma és 
a pácoláshoz használt menta kísére-
tében. Bár utóbbi is elsősorban csak 
az illat szempontjából volt lényeges, 
Karácsony szerint mégis elhanya-
golhatatlan hozzávaló. „A menta 
íze nem feltétlenül érződik a halon, 
ám nagyon jó illat lesz a konyhában, 
ami rögtön meghozza az étvágyat” 
– fogalmazott. A halat sokat nem is 
kellett forgatni a serpenyőben, mire 
megfelelővé vált az elkészítés továb-
bi fázisaihoz.

Ízletes párolt zöldség

Kelkáposztából, zöldborsóból, kar-
fi olból, sárgarépából és zöldpaszu-
lyból állíthatunk össze egy igazán 
fi nom köretet a hal mellé. A hozzáva-
lókat sós vízben kell megfőzni – nem 
teljesen, csak roppanósra –, erre tíz 
perc is elég, ha fagyasztott alapanya-
got használunk. Utóbbit a forrásban 
lévő vízbe kell beletenni. Amint befe-
jeződött a főzés, rögtön le is szűrhet-
jük a zöldségeket. A munkával azon-
ban korántsem végeztünk, hiszen 
innen a serpenyőbe kellett kerülni-
ük, ahol rózsaborsos olívaolajban 
pirította le a szakács. „Tulajdonkép-
pen inkább kiszárítom a zöldsége-
ket, ami nagyon praktikus, hiszen 
tálaláskor nem fog folyni a tányéron 
a víz” – jegyezte meg a szakember. 
Pirítás közben fűszerezésként némi 
friss kaprot – persze lehet más zöld-
fűszer is –, valamint sót és borsot is 
adott a körethez.

Speciális edényben

A különlegesség elkészítéséhez Ka-
rácsony József egy speciális edényt 
is vásárolt, amelyben egyszerre lehet 
betenni az ételeket az előzőleg 190 
Celsius-fokosra hevített sütőbe. Az 
edény alsó részébe került a köret, 
míg a fölötte lévő rácson készült a 
hal. A födélen volt egy kis tálszerű 

rész, amelybe száraz fehérbort le-
hetett csepegtetni. A sütőben a hő 
hatására ennek alsó része kitágult, 
így az ital lecsepegett, és abban pá-
rolódhatott a különlegesség. Némi 
olívaolajat, citromlevet és pirospap-
rikát is adott az ételhez, mielőtt tíz 
percre betette volna a sütőbe, ahol 
ropogósra pirította.

Tálalás és bor

A tányéron a szakács többféle salá-
tát állított össze, amelyek egyfajta 
díszként szolgáltak. Ezek mellé tet-
te gondos elrendezéssel a halfi léket 
és a köretet. Utóbbit természetesen 
egy formába helyezte, hogy minél 
szebben nézzen ki. Amikor a zöld-
ségek összeálltak, eltávolíthatta 
a fémformát. Díszítésként ugyan-
akkor némi brokkolicsírát is hasz-
nált. A tányérra kerültek továbbá a 
sütés során használt, majd később 
meghámozott fokhagymák is, ame-
lyeknek rendkívül fi nom, édeskés 
ízük volt. Persze utólag egy kis cit-
romlevet is csepegtetett a halra a 
szakács, hiszen annak savassága 
egyensúlyba hozta az ízeket. „Én 
úgy tanultam, hogy tálaláskor úgy 
kell mosolyogjon az étel, ahogyan a 
vendégünket is látni szeretnénk” – 
fogalmazott.

Karácsony József végül elmondta, 
a pisztráng mellé száraz vagy félszá-
raz fehérbort érdemes fogyasztani.

Kevés rózsaborsos olívaolajban 
kérgesítette a filéket

Karácsony: a jó illat is fontos, 
hiszen meghozza az étvágyat

Érdemes volt a különleges edényt 
használni, hiszen roppant finom lett az étel

Tökéletes köret a halhoz a párolt zöldség




