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Váltott tenyereken 
hűteni, fújdogálni a 
kemence hevétől még 
párolgó szilvás lepényt 
– a sütés napján nincs 
ennél étvágygerjesz-
tőbb cselekedet. Asz-
szonyelődeink, ha már 
felfűtötték, ki is hasz-
nálták a kemencét: a 
kenyerek után még 
kisültek a lepények, 
bekerült a dunsztolni-
való, és utána az asza-
lásra szánt gyümölcs-
darabok – mikor minek 
volt szezonja.

M O L N Á R  M E L I N D A

A hamvas kék, bársonyos szil-
vák épp hullni készülnek a 
fáról, így a recsenyédi Nagy 

Edit az édesanyjától tanult tejfölös, 
gyümölcsös lepénnyel használta ki 
az új kenyeres kemence melegét.

Ki emlékszik a régi heti munka-
beosztásos kalendáriumra? Minden 
napnak megvolt a feladata, hiszen 
a gépek nem könnyítették a mun-
kát, asszonyelődeinknek lelemé-
nyeseknek kellett lenniük, hogy 
spóroljanak időt és tetterőt. Hétfőn 
például szapultak. A hétvégi mara-
dék étel került ilyenkor az asztalra. 
Szombaton sütöttek, hogy az Úr 
napján szelhessék meg a friss süte-
tű mindennapit, ami aztán kitartott 
egy hétig.

Nagyanyáink úgy mondták: a sü-
tésre kell egy nap. Na, nem a kenyérda-
gasztásra, kemencehevítésre. A „sütés-
re” már előző nap felkészültek. Olyan 
leves készült, amihez nem kellett má-
sodfogás, elég volt a langyos lepény. A 
gyermekek beérték a galambassal vagy 
vakarúval, azaz a dagasztóteknő olda-
láról összekapart tésztából elsőként ki-
sülő, borsszemű kenyérmadárral.

Mi otthon a kenyerek után vendég-
perecet sütöttünk. A kalácstésztából ki-
kerekített fi nomság a kemence földjén 
sült. Bevetés után kezdődhetett ennek 
dagasztása, a kisült kenyerek után még 
egyszer kipemetézte édesanyánk a ke-
mence fenekét: a párában sültek kerek-
re és ropogósra a nagy méretű perecek.

Erzsi néni farkaslaki 
vendégmarasztalója

A tepsis kemencés lepényt Tamá-
si Áron író húga, a szép emlékű 

Sipos Ferencné, Erzsi néninél is-
mertem meg. Amíg ő kalauzolhat-
ta az emlékház látogatóit, előbb 
bekopogtunk hozzá, abbahagyta 
a munkálkodást, és eljött velünk 
a Tamási-házhoz. Egy alkalommal 
kis türelmet kért, mert épp sültek a 
lepények. Letelepedtünk a kemen-
cés udvaron, és megtapasztaltuk, 
milyen a lepénylelés. Olyan illatok 
töltötték meg a környéket, hogy alig 
vártuk, nyíljon már végre a kemen-
ce száda, láthassuk az ínycsiklandó 
forrást. Soha nem felejtem el, amint 
elénk tette tespsistől egy kés társa-
ságában az aranyló lepényt! Nem 
kellett kóstolásra buzdítania, nem 
vártuk, hogy kihűljön. Az utolsó 
morzsáig felfaltuk az első, majd a 
második tepsi süteményt is. Bár-
hányszor megcsap a frissen sült 
lepény kemenceillata, elmondok 
egy fohászt Erzsi néniért, a valahai 
Tamási lányért.

Lepénylelés Editnél

Hasonló élményt éltünk meg a Nagy-
homoród panzió kemencéje körül. 
Nagy Edit aznap kétszer is dagasz-
tott: előbb kenyeret, aztán a szilvás 
lepény tésztáját. A vaníliás, sülő szil-
va- és tésztaillat összeért a kenyéren 
fonnyadó káposzta illatával, illetve a 
parázs semmivel össze nem téveszt-
hető bukéjával. Így hát nem csoda, 
ha még forrón kellett felszeletelnie 
az aznapi desszertet.

Hozzávalók két tepsi lepényhez: 
egy kg liszt, két tojás, 20 dkg cukor, 
egy citrom lereszelt héja, egy csapott 
kávéskanál só, 30 dkg vaj, 50 g élesz-
tő, fél liter langyosított tej. Továbbá: 
4 dl tejföl, 6 tojás sárgája, 10 dkg 
cukor, egy tasak vaníliás cukor, bú-
zadara a tészta megszórásához, ízlés 
szerint kristálycukor, és annyi mag-
vaváló szilva, amennyivel be szeret-
nénk borítani a lepényünket.

Elkészítés: A langyos tejben hab-
verővel elkeverjük a cukrot, a cit-
romhéjreszeléket, a tojásokat, sót és 
az élesztőt, majd hozzáadagoljuk a 
liszthez. Dagasztás közben belecsor-
gatjuk a felolvasztott vajat. Inkább 
lágy tésztát kapunk, amit jól kidolgo-
zunk. Fél óra kelesztés után kettévá-
lasztjuk.

Közben a tejfölös feltét hozzávaló-
it összekeverjük. A megmosott szil-
vát megtörölgetjük, kimagozzuk és 
kettéválasztjuk.

Egy egyik tésztaadagot gyúró-
deszkán tepsi nagyságúra nyújtjuk, 
és kikent tepsibe simítjuk. Vékony 
rétegben megszórjuk búzadarával, 
ráöntjük és elegyengetjük az ízesí-
tett tejfölt, majd meghatározott for-
mában ráborogatjuk a fél szilvákat. 
Aki kedveli a karamellizált cukor 
ízét, a sütés félidejében szórja meg 
a süteményt ízlés szerint kristálycu-
korral.

Hulljon lepényre a szilva
Másodsütésre, dunsztolásra is kihasználják a kemence melegét

Egy tartalmas leves másodfogásaként is tálalható ez a desszert   ▴  F O T Ó K :  E R D É L Y  B Á L I N T  E L Ő D

Az ízesített tejfölös feltétre kerülnek a szilvafelek

A már majdnem készre sült kenyerek mellett illatozik a lepény




