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Amikor a legtöbb és leglédúsabb paradicsom 
érik, akkor jön el a tartósítás szezonja. Érdemes 
ezzel kezdeni a nagy őszi kamrafeltöltő projek-
tet, mert sok más finomsághoz is szükséges 
a paradicsomlé, avagy -sűrítmény. Nincs az a 
gyári kínálat, ami felérne a saját készítésűvel! Az 
élményről nem is szólva. Mert egy tisztességes 
mennyiségű téli tartalék eltevése nem egyembe-
res munka. Elkél olyankor a sok kéz, és a kaláka 
eredményének is piros az öröme. Noha a para-
dicsomleves megosztó étek, az csak egy módja, 
hogy tányérunkat beillatozza a nyár édeni illata.

M O L N Á R  M E L I N D A

K islány koromban nem értet-
tem, miért a legeslegszebb 
paradicsomokat daráljuk be. 

Miért kell különválogatni és külön, 
sokszor lecserélt vízben megmosni 
a legmakulátlanabb gömbölyűsé-
geket? Ma már nem tennék fel ilyen 
kérdéseket, mert nyilvánvaló, hogy 
a paradicsomlé tartósításának szinte 
egyetlen feltétele a csírátlanítás – le-
gyen szó az alapanyagról, a befőt-
tesüvegről. Nem is szólva a tisztára 
mosott kézről!

Édenkerti kívánnivaló

Pár évtizede még elképzelhetetlen 
volt, hogy egy ditrói konyhakert-
ben beérjen a paradicsom. Néhány 
tő mégis helyet kapott nálunk, de 
nem emlékszem arra, hogy piros-
lott volna akkoriban egyetlenegy is 
a szárán. Még az első harmat előtt 
leszedtük, egy vájdlingocskában 
letakarva feltettük az kredenc tete-

jére. Ünnepszámba ment, ha felvág-
hattuk az első savanykás, rózsaszín 
saját termést. Valószínű, hogy az 
ízemlék miatt szoktam késő ősszel 
telerakni a párkányokat zöldparadi-
csommal, és az utolsó érett példány 
elfogyasztásával búcsúztatni a pa-
radicsomszezont.

Számomra akkor biztonságos a té-
li ellátmány, ha egy egész kamrapolc 
tele van paradicsombefőttes üvegek-
kel. A föld, a fény és az emberi mun-
ka együttes csodája az aranylóan 
áttetsző folyadékgallér, ami a sűrít-
ményt megkoronázza. 

A régi rend szerint nálunk hetente 
egyszer paradicsomleves szerepelt a 
heti menüben. Kergetni lehetett volna 

vele az asztal körül. Ki hallott olyan 
ételről, hogy úsznak a piros lében a 
szétázott rizsszemek, murokkarikák 
és még főtt zellerzöld is! Bezzeg a 
paradicsomos töltött káposztát, vagy 
a töltött paprikát, a lecsót, a csorbát, 
zakuszkát nem bíráltam! Hadifogsá-
got élt édesapánk nem tűrte a válo-
gatást, ám meg is találták szüleink 
a módját, hogy minden ételféleséget 
tukmálás nélkül és jó étvággyal el-

fogyasszunk. A paradicsomleves 
színeváltozását egy konyhai trükk 
hozta el: külön, fűszeres lében főzte 
meg édesanyánk a rizst. Megformáz-
va a tányér közepére tette, és köréje 
öntötte a levest. Na, így már tetszett, 
mert színes és szép is volt: a rizsfél-
gömböt körülölelő pirosló fi nomság 
narancssárga murokfalatokat rejtett, 
és mindezt megkoronázta a peckesen 
zöldellő zellerbóbita.

Vájdlingok, kosarak, ládák

Amikor a minap a recsenyédi Nagy-
homoród panzióban elkaptuk a pa-
radicsombefőzés mozzanatait, Nagy 
Edit és munkatársai körében mege-
levenedett a régi emlék. Ilyenkor ná-
lunk előkerültek a nyári konyhából 
a csak befőzésre használt nagy vájd-
lingok, a kamrapolcról az évenként 
egyszer szolgáló paradicsomőrlő. 
Öblös vesszőkosarakban fejre állít-
va sorakoztak a kimosott, csillogó 
üvegek. Érkezhetett ládaszám a te-
nyérnyi, lédús paradicsom és a ke-
resztmamák. Felosztottuk egymás 
között a műveleteket, nekem rend-
szerint a váltott vizes mosás jutott, 
másoknak a tisztítás, darabolás. 
A hibásaknak a húsa kis kockák-
ra vágva a télre szánt lecsóalapba, 
magjaik a passzírozóba kerültek. A 
szinte szárazra kisajtolt héjon, ma-
gokon összekaptak a tyúkok a ka-
kassal. De előtte a többszöri darálás 

férfi munka volt, a főzés karmestere 
pedig édesanyánk. 

Vadonatúj, de előtte kifőzött 
fakanállal bele-belekavart az öt-
venliteres lábosban felzubogó sű-
rű pirosságba, majd hagyta elfőni 
a habját. A töltögetésnél már csak 
gyöngyözött, de a kályhán maradt 
a paradicsomlés edény. Sót, cukrot 
ízlés szerint adagolt. Úgy tartotta, 
hasznosabb a natúr ízű, ételkészí-
téskor vagy a további befőzéseknél 
úgyis egyedi módon ízesítjük majd. 
Lekötéskor, a két réteg celofán közé 
tett egy csipet szalicilt. És mehettek 
is az üvegek bebugyolálva a nekik 

készített paplanos, párnás, pokró-
cos száraz dunsztba. Editnél hason-
lóképpen hűl ki a téliesített paradi-
csomlé.

Ha a kamrapolcom nem is ros-
kadozik még, a mélyhűtőbe már 
betasakoltam a lecsóalapot, és kis 
dobozokban a nyersen turmixolt, pa-
radicsomadagokat is.

Paradicsomfőzéskor  minden piros
Zárjuk üvegekbe a nyári nap paradicsomérlelő fényét, zamatát, illatát!

Addig kell a préselős darálóval 
sajtolni a paradicsomhúst, amíg 
az utolsó csepp lé is kicsorog 
belőle a lyukacsos hengeren

▴  F O T Ó K :  E R D É L Y  B Á L I N T  E L Ő D

Idén lédúsak a paradicsomok

Forrón töltsük üvegekbe a télre valót




