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• A sajtos ételeket mindenki imádja, minél több 
sajt van benne, annál jobb. Sajtokból is ezerféle 
van, ki-ki az ízlése szerint válogathat. Reggeli-
re és vacsorára is ideális alapanyag, szerintem 
elronthatatlan bármilyen sajtos étel. A különle-
gesebb sajtokból akár önálló fogásokat is ké-
szíthetünk. (György Ottilia)

Sajtos finomságok
Gyors, látványos kaják

Hozzávalók:  25 dkg gouda sajt (ujj-
nyi vastag szeletekre vágva), 1,5 dl 
olívaolaj, 2 teáskanál szárított ore-
gánó, 5–6 levél friss bazsalikom, 2 
cikk fokhagyma, 1 teáskanál friss 
kakukk fű, őrölt bors, kevés szárított 
chilipaprika.

Elkészítése:  A sajtot egy mély tál-
ba vagy edénybe rakjuk. Hozzáadjuk 

az oregánót, a bazsalikomot, a ka-
kukkfüvet, a fokhagymát szeletekre 
vágva, és felöntjük annyi olajjal, 
amennyi ellepi. Végül megszórjuk 
őrölt borssal és chilipaprikával. Az 
edényt letakarjuk, és legalább 1 na-
pig hagyjuk a hűtőben érni. Másnap 
száraz grillserpenyőben a sajt mind-
két oldalát megpirítjuk. Friss salátá-
val fogyasztjuk.

Hozzávalók 2 szendvicshez: 4 sze-
let kenyér, 3 dkg vaj, 4 evőkanál méz, 
¼ mokkáskanál fahéj, 1 alma, 4 sze-
let cheddar sajt, 2 teáskanál édes chi-
liszósz, 1/2 maréknyi rukkola.

Elkészítése:  A mézet és a fahéjat 
összekeverjük. A kenyérszeletek 
mindkét oldalát megkenjük vajjal, 
azután a fahéjas mézzel. Egy tapa-
dásmentes serpenyőt felhevítünk, 

majd mindegyik kenyérszeletet meg-
pirítjuk benne. Két szelet kenyeret 
benne hagyunk, ráteszünk egy-egy 
szelet sajtot, arra teszünk almacik-
keket, majd mindegyikre 1–1 teás-
kanálnyi édes chiliszószt. Erre jön 
egy adag rukkola, majd még egy 
szelet sajt, és a tetejére a félretett ke-
nyérszeletek. Sütés közben egyszer 
megfordítjuk óvatosan a kenyereket, 
amíg a sajt megolvad.

Hozzávalók:  1 kör vagy ovális alakú 
camembert sajt, 15 dkg fagyasztott 
leveles tészta, 1 marék friss zsálya, 1 
tojás, 5 dkg vaj, só.

Elkészítése:  A leveles tésztát 
kinyújtjuk, majd belecsomagoljuk 

a sajtot. Lekenjük felvert tojással a 
tésztát. Egy hőálló edénybe rakjuk, 
alufóliával lefödjük, és előmelegített 
sütőbe rakjuk. Közben a zsálya felét 
felaprítjuk, összekeverjük a vaj felé-
vel. Megsózzuk. 15 perc sütés után a 
sajt tetejéről levesszük a fóliát, meg-

kenjük a zsályás vajjal, és további 15 
percig sütjük. A maradék vajat egy 
serpenyőben barnára pirítjuk, majd 
belerakjuk a maradék zsályalevele-
ket. Megpirítjuk. Az elkészült sült 
sajt tetejére rakjuk a megpirított zsá-
lyaleveleket.

Pácolt, grillezett sajtCamembert tésztába sütve

Almás, cheddar sajtos 
melegszendvics
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