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Kekszszalámi  másként
Variációk egy sémára

Kókuszos kekszszalámi
Hozzávalók: 5 dl tej, 5 evőkanál cu-
kor, 3 evőkanál liszt, 1 tasak vaníliás 
cukor, 1 tasak zselatinpor; a kekszes 
masszához: 20 dkg kókuszreszelék, 
40 dkg háztartási keksz, 1,7 dl víz, 
15 dkg cukor, 3 evőkanál kakaópor, 
20 dkg vaj.

Elkészítése:  A tejet a cukorral és 
liszttel összekeverjük, majd fő-
ni tesszük, hozzáadjuk a vaníliás 
cukrot és a kókuszt. A zselatint egy 

kevés meleg tejben feloldjuk, és a 
kókuszos masszához kavarjuk. Ki-
bélelünk alufóliával egy kalácsfor-
mát, és fél adag kókuszos masszát 
beleegyengetünk. A vizet, a cukrot, 
a kakaót és a vajat egy edénybe rak-
juk, összefőzzük, majd a darabokra 
tört kekszre borítjuk. Összekeverjük, 
és a kókuszos részre öntjük a formá-
ban. Végül a maradék kókuszossal 
lefedjük, és egy éjszakát a hűtőben 
pihentetjük.

▴  F O T Ó K :  G Y Ö R G Y  O T T I L I A

• A kekszszalámi mindenki kedvence, de mint min-
den egyéb, ez is elkészíthető többféle változatban. Az 
alábbiakban három különleges kekszszalámi-változa-
tot ajánlok rajongók számára. A maradék főtt krumplit 
keksszel párosítva desszertben is felhasználhatjuk, 
illetve készíthetünk kókuszos vagy citromos változato-
kat is. (György Ottilia)

Hozzávalók : 15 dkg héjában főtt 
krumpli, 15 dkg darált keksz, 10 
dkg pörkölt, darált mandula, kevés 
mandulaaroma, kb. 1,5 dl erős ká-
vé (vagy inkakávé, ha gyerekeknek 
készül), 2 evőkanál kakaópor, por-
cukor ízlés szerint, kevés tej, darált 
mogyoró vagy mandula.

Elkészítése : A főtt krumplit meg-
hámozzuk, és még melegen áttör-
jük, hozzáadjuk a kekszet, a ka-
kaót, a pörkölt, darált mandulát és 
kevés porcukrot, majd hozzáöntjük 
a kávét és az aromát, és jól össze-
dolgozzuk. Ha szükséges, még te-
szünk hozzá tejet, hogy megfelelő 
kekszmasszát kapjunk. Rudat sod-
runk belőle, egy nedves alufóliára 
fektetjük, becsomagoljuk, és hű-
tőben behűtjük. Amikor megder-
medt, darált mogyoróba hemper-
getjük.

Hozzávalók: 35–40 dkg darált háztartási keksz, 12 dkg 
porcukor, 1,5 evőkanál kakaópor, ½ dl kávé, 2 tasak va-
níliás cukor, 1 dl tej, 5 dkg vaj; a citromos krémhez: 7 
dkg vaj, 10 dkg porcukor, ½ citrom leve.

Elkészítése:  A kekszes rész hozzávalóit egy keverő-
tálba tesszük, és jól összegyúrjuk. Ha nem áll eléggé 
össze, akkor egy kevés tejjel segíthetünk még rajta. 

Egy gyúrható tésztát kell kapnunk. Egy alufóliát meg-
vizezünk, és azon kinyújtjuk a masszát. A krémhez a 
langyos vajat habosra keverjük a porcukorral, majd 
a végén óvatosan hozzácsurgatjuk a citrom levét. Vi-
gyázni kell vele, nehogy a citrom összerántsa a krémet. 
Megkenjük a krémmel a kekszes masszát, majd óva-
tosan feltekerjük. Néhány órára hűtőbe tesszük, hogy 
összeálljon.

Krumplis 
kekszszalámi

Citromos keksztekercs




