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Amikor a tyúkok is palacsintát ettek
Így tanultam meg kőrelepcsentet, azaz palacsintát sütni

M O L N Á R  M E L I N D A

H a derűs a kedvem, híg pala-
csintát sütök, ha kevésbé, 
akkor is. Aztán úgy őrzöm 

meg a hozzá kapcsolódó eseményt, 
hogy olyan jó kedvem kerekedett ek-
kor vagy akkor, hogy bekevertem egy 
adag palacsintát, vagy fordítva.

Ha péntek, akkor palacsintanap

Nálunk minden napnak sajátos menü-
je volt. Péntekre, lévén böjti nap, már 
csütörtök este megfőzte édesanyám a 
paszulylevest, hogy csak melegíteni 
kelljen, és maradjon idő a palacsin-
tázásra. Egyik héten szemes-, mási-
kon zöldpaszulyból készült a leves, 
és így váltotta egymást a híg-, illetve 
a kőttes palacsinta. Nagyanyánknál 
hasonló volt a regula, annyi különb-
séggel, hogy ő a kedvünkért soron 
kívül is pikk-pakk bekevert, és hipp-
hopp sütött pár palacsintát. Amit 
kissé megcukrozva vagy őrölt dióval 
bélelve tett elénk. Egyetlen tehenet 
tartott, aminek a tejéből gazdálko-
dott. Több kellett legyen tehénke napi 
adagja, mint amit házakhoz elszegő-
dött ahhoz, hogy a sajtár alján meg-

maradjon a palacsintához való. Nem 
tett volna bele semmi szín alatt vizet, 
valószínűleg ezért érzem mind a mai 
napig a legízletesebbnek a kis csikó-
kályháján sütött unokakényeztetőt. 
Legjobban az ordást kedveltük, mert 
az ordaszezon idején több volt a tojás, 
és kiaranylott a bársonyos palacsinta-
tekercsből a bőséges töltelék. Ugyani-
lyen fi nom volt a mámi által készített 
tehéntúrós is, abba vaníliát tett a tojás 
mellett és mazsolát.

Liszt, tojás, tej, szódavíz 

Hatodik osztály végén, a nyári szün-
időben már önállóan főzhettem. 
Édesanyám dolgozott, ezért egy pén-
teken eldöntöttem, hogy meglepem, 
ne kelljen fáradtan a palacsintasü-
téssel foglalkoznia. Megkérdeztem 
a szomszéd nénitől a hozzávalókat, 
elővettem a palacsintatésztás kék kis 
vájdlingot, és hozzáláttam. 

Gondosan beleszitáltam az egy 
kiló lisztet, öt vagy hat tojást, és alig 
maradt tej a kétliteres lábas alján. 
Aztán tovább hígítottam a falubéli 
töltőműhelyből hozott szódavízzel. 
Mintha egy kicsivel több lett volna a 
massza, mint szokott, de ezzel nem 
törődtem. Ahogy addig láttam nagya-
nyámtól, elhúztam a fáskályha tete-
jén a karikákat, rátettem a serpenyőt, 
öntöttem bele olajat is. Volt egy kis 
merengetőkanalunk, amibe ponto-
san annyi tészta fért, amennyi egy 
palacsintához kellett. Azt is tudtam, 
hogy az első palacsinta rendszerint 
szétszakad. Csakhogy az én elsőm 
ráadásul még tocsogott is az olajban. 
Amikor nem tudtam megfordítani, 
kiszaladtam vele a tyúkudvarra, és 
nekik ajándékoztam. Hamar felcsi-
pegették, de ezt még jó párszor meg-
ismételhettük együtt. Mire optimális 
lett az olajmennyiség és a serpenyő 
is felforrósodott, kezdtek sikerülni 
a palacsinták. Igaz, hogy ki-kicsep-

pent az olaj a kályhára, füstölt is 
rendesen, mégis bírtam legalább egy 
órán át. Gyűlt a palacsintahalom, 
egyre átláthatatlanabb lett a levegő. 
Nehéz lenne eldöntenem, hogy az 
égett olajtól vagy a fáradtságtól po-
tyogtak jobban a könnyeim.

Később valahányszor palacsinta 
került az asztalra, mindig elemle-
gettük: édesanyám már a kapunál 
érezte, hogy nem lesz dolga, vagy 
mégis. Amikor benyitott a konyhába, 
tódult ki a füst, és csak a sziluettjét 
véltem felfedezni. Elgyötört arcomat 
látva megpuszilta a homlokomat, 
és megnyugtatott: majd azt a néhá-
nyat, ami még hátravan, megsüti ő. 
Az ember elé való formájú saját ké-
szítésből harminckettőt számoltunk 
meg. Alapesetben egy négytagú csa-
ládnak három napra való adag. Jutott 
belőle szombaton még a tyúkoknak 
is. Akkor határoztam el, hogy nem 
sütök többé híg palacsintát!

A kőttes? Az más!

Emlékidézés közben jöttem rá, hogy 
a fánk és a lángos mennyire kiszo-
rította kedvenceink közül a kőttes 
palacsintát. Pedig kalákáknál, népe-
sebb vendégseregnek, de a zöldpa-
szulyleves másodfogásaként is leg-
alább kéthetente asztalunkra került. 
Kelt tésztából készül, vastagabb, 
mint a híg palacsinta, kiadósabb, 
laktatóbb is. A tésztáját a kalácstész-
tához tudnám hasonlítani, ami zsír-
ban kisütve a legízletesebb; egy kis 
citromhéj, majd a vaníliás porcukor 
csodát művel vele. 

Miután lemondtam a híg pa-
lacsintás karrierről, a következő 
péntekre nagy titokban kőttest ter-
veztem. Ugyanaz volt a módszer: 
irány a szomszéd Erzsike néni, hogy 
elmondja a fortélyokat. Tej, élesztő, 
tojás volt. Egyetlen „hiba” akadt a re-
ceptben, hogy egy kiló lisztet kívánt. 

Annak rendje s módja szerint fel-
futtattam az ötdekányi élesztőt. A 
nagyobb, kalácsos dagasztóvájdling-
ba beleszitáltam a lisztet, hozzáön-
töttem a felfuttatott élesztős tejet, a 
két tojást, egy citrom héját lereszel-
tem, és annyi langyos tejet adagol-
tam hozzá, hogy puha tésztát kapjak. 
Hólyagosra dagasztottam, majd kel-
ni hagytam. Persze nem álltam meg, 
hogy néha be-belessek a takaróruha 
alá! A tészta pedig csak dagadt, de-
gedt. Minden túlzás nélkül túlnőtt a 
képzeletemen. Amikor kiformáltam a 
deszkán a bucikat, már éreztem, a fél 
utca ezt fogja ebédelni…

Az érclábasban melegedő zsírban 
szépen domborodtak-homorodtak a 
palacsinták. Tudják, a tésztát kézzel 
ki kell húzogatni úgy, hogy a kö-
zepe vékonyabb, a széle vastagabb 
legyen, és jó egy villával megszur-
kálni a közepét a sütés előtt. Egy-két 
ilyen, féltenyérnyi sült kőttessel jól 
lehet lakni. Nos, nekem elsőre har-
minchat sikeredett. Adtunk három 
szomszédnak, ettük mi is főételként, 
desszertként cukrozva vagy lekvá-
rozva – ameddig bírtuk. Ez a konyhai 
próbálkozásom a családi gasztro-
legendáriumban „amikor a tyúkok 
még egy hét múlva is kőttes palacsin-
tát ettek” címmel maradt fenn.

Reggeli, ebéd, vacsora 
vagy desszert

Vendégeknek csak ritkán, főleg sós 
vagy csúsztatott formában sütök pa-
lacsintát, de a magam gyönyörűsé-
gére annál többször, és mindig úgy 
kísérletezgetve, mint a legelsőnél. 
Kedvencem a spenótos, akár a tésztá-
ba keverve, akár sűrű, fokhagymás 
krémként feltekerve, sajttal megszór-
va és sütőben kissé összemelegítve. 
A színes, sós palacsinták vidámságot 
hoznak az asztalra, legyenek akár 
paradicsomlével, sütőtökkel, céklá-
val vagy sóskával színezve, zöldfű-
szerekkel ízesítve. A töltelékvariáci-
ók száma is végteleníthető a párolt 
káposztától a pörköltmaradékon át 
a sajtos krumplipüréig. Próbálják ki 
hagymás csirkemájjal!

Süssék vidáman!

És akkor jöjjön a családi receptünk, 
azzal a megjegyzéssel, hogy minél 
vékonyabb a palacsinta, annál jobb 
ízű. Hozzávalók a híg palacsintá-
hoz: 25 dkg liszt, egy egész tojás, 
egy evőkanál rum, pici só, és annyi 
tej, amennyivel nem túl sűrű lesz 
a massza. A tej egy részét kivált-
hatjuk buborékos ásványvízzel, 
ha nincs kézügyben, a liszt meny-
nyiségének megfelelő sütőporral 
lazíthatjuk a tésztát. Amikor készre 
kevertük, tegyünk bele egy-két evő-
kanál olajat. 

Tippek: Ha csomósra sikeredne 
a keverés, botmixerrel segíthetünk 
rajta. Legalább fél órát hagyjuk pi-
henni, de minél többet áll a hűtő-
ben, annál könnyebb sütni. Az erre 
kijelölt serpenyőt csak az első pa-
lacsinta előtt szükséges kiolajozni 
vagy zsírozni, a többi már leragadás 
nélkül elkészül. A végén töröljük ki 
papírtörlővel, nem kell elmosni a pa-
lacsintasütőt.

A kőttes palacsinta hozzávalóit 
egykilós adagban adom meg, kettő-
vel vagy néggyel osztva is elég lesz 
egy családnak. Hozzávalók: egy kiló 
liszt, 5 dkg élesztő, kb. 8 dl tej, 1–2 
evőkanál cukor, két tojás, egy citrom 
reszelt héja, kevés só. Olaj vagy zsír 
a sütéshez.

Az ordás palacsintatöltelék 
fűszere a friss kapor

• Aligha hangzik el 
manapság a tréfás 
névcsúfoló: Jenő, Jenő, 
palacsintaleső! Amire 
a nevet viselő kipécé-
zett gyermek válasza 
ez volt: Süssön anyád 
szép palacsintát, s 
lessed! Testvérem 
teljes meggyőződés-
sel, de főleg sértődés 
és lelki sérülés nélkül 
megfelelhetett, hiszen 
édesanyánk és nagya-
nyánk is valóban szép 
palacsintát sütött. 
Főleg Lina mámink volt 
„kőrelepcsentsütő” 
bajnok. Boszorkányos 
ügyességgel fordította 
meg a feketére égett 
serpenyőben az ígére-
tes (jutalom)falatot. A 
füttő körül serteper-
télő unokaként úgy 
képzeltem, megy ez 
nekem, önállóan is. Ki 
is próbáltam…
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