
2021.  MÁRCIUS 31. ,  SZERDA   T Ű Z H E L Y I I I

Hozzávalók a citromkrémhez:  
1 citrom leve és héja, 5 dkg cukor, 1 
tojás, 1,5 dkg vaj, 1 marék friss men-
ta; a kekszes alaphoz: 20 dkg darált 
keksz, 10 dkg olvasztott vaj; a krém-
sajtos réteghez: 50 dkg mascarpone, 
1 citrom reszelt héja, ízlés szerint 
porcukor, 2,5 dl sűrített tej, 1 tasak 
zselatinpor.

Elkészítése:  Először elkészítjük a 
citromkrémet. A citromot alaposan 
megmossuk, a héját lereszeljük, a le-
vét kifacsarjuk, és a cukorral együtt 

egy tálban gőz fölött addig melegít-
jük, amíg a cukor el nem olvad. Ek-
kor hozzáadjuk a vajat, megvárjuk, 
míg elolvad, és levesszük a gőzről, 
hagyjuk szobahőmérsékletűre hűlni. 
Ha kicsit hűlt, hozzákeverjük a tojást 
kézi habverővel, visszatesszük a gőz 
fölé, majd addig kevergetjük, míg 
be nem sűrűsödik. Apróra vágjuk a 
mentát, és belekavarjuk. A kekszes 
alaphoz egy nagy tálban a darált 
kekszet összemorzsoljuk az olvasz-
tott vajjal. Sütőpapírral kibélelt torta-
forma aljába nyomkodjuk az alapot, 

és betesszük a hűtőbe, míg el nem 
készül a krém. A krémsajtos réteghez 
a zselatint kevés vízben beáztatjuk. 
A krémsajtot elkavarjuk a sűrített tej-
jel, a cukorral, a reszelt citromhéjjal. 
A zselatint a vízben felmelegítjük, 
majd a krémhez keverjük. Elővesz-
szük a hűtőből a kekszes alapot, és 
egyenletesen rásimítjuk a krémet. A 
citromos-mentás krémet foltokban 
rákanalazzuk a krémsajtos rétegre, 
majd egy kanál nyelével összemár-
ványosítjuk. Egy éjszakára betesszük 
a hűtőbe, hogy szépen összeálljon.

• A bárány, a sonka és a tojás elengedhetetlen 
tartozéka a húsvétnak. Köztudott, hogy a fran-
cia gasztronómia nagyon elegáns és válogatott, 
különleges fogásokkal rendelkezik, ezért főé-
telnek az alábbi francia húspástétomot ajánlom, 
lépjünk ki a megszokott receptekből. Előételnek 
nemcsak mutatós, hanem finom is a tojáste-
kercs, illetve zárjuk a sort egy könnyű, tavaszias 
szín- és ízvilágú tortával. (György Ottilia)

Hozzávalók a tekercshez:  12,5 dkg 
vaj, 3,5 dl tej, 15 dkg liszt, 4 tojás, só; 
a töltelékhez: 2 darab cérnakolbász, 
20 dkg sajt reszelve, 2 főtt tojás, 10 
dkg vegyes párolt zöldség kis koc-
kákra vágva (sárgarépa, zöldborsó), 
2 evőkanál torma, 5 evőkanál tejföl, 
só, bors, 1 csokor petrezselyemzöld, 
kevés olaj; a tetejére: tejföl.

Elkészítése:  A vajat és a tejet egy 
edénybe öntjük, és alacsony lángon 
hevítjük, amíg megolvad. Ezután 
kicsit hűlni hagyjuk, majd beleke-
verjük a lisztet. Miután jól elkever-
tük, hozzákeverjük a tojások sárgá-
ját, és megsózzuk. A tojásfehérjét 
kemény habbá verjük, óvatosan 
hozzákeverjük a lisztes masszához. 
Az így kapott masszát egy kivaja-
zott tepsibe öntjük, és 180 fokon 
kb. 15–20 perc alatt megsütjük. 
Sütés közben a massza helyenként 
felpúposodik. Miután megvan, egy 
nedves törlőkendőre kiborítjuk, 
majd feltekerjük, és hűlni hagyjuk. 
Amíg hűl, a tejfölt elkavarjuk a re-
szelt sajttal és a tormával, az apróra 
vágott petrezselyemzölddel, majd 

sózzuk és borsozzuk. A kolbászokat 
megsütjük kevés olajban. Amikor 
langyosra hűlt a piskóta, kisimít-
juk, és megkenjük a tejfölös-sajtos 
krémmel, ráreszeljük a főtt tojáso-

kat, megszórjuk a párolt zöldséggel, 
hosszában rárakjuk a kolbászokat, 
megint feltekerjük, lekenjük tejföl-
lel, és előmelegített sütőben szép 
pirosra sütjük.

Hozzávalók:  50 dkg darált bárány- 
és borjúhús vegyesen, 30 dkg liba-
máj (vagy csirkemáj), 1 csokor petre-
zselyemzöld, 1 csokor metélőhagyma 
(friss vagy szárított is lehet), 1 marék 
menta, 1 csomag leveles tészta, 6 
tojás, 2 evőkanál tejföl, 1 teáskanál 
koriandermag, 1 teáskanál morzsolt 
kakukkfű, só, bors, olívaolaj.

Elkészítése:  A darált húshoz hozzá-
adjuk a kockákra vágott májat, hoz-
záadjuk a felaprított petrezselymet 
és a metélőhagymát. Hozzáteszünk 
még 2 tojást, a tejfölt, a mozsárban 
összetört koriandert, az őrölt borsot, 
kevés olívaolajat, a kakukkfüvet, 

és megsózzuk. Az egészet alaposan 
összegyúrjuk. Sütőpapíron a tésztát 
kiterítjük, egy csíkot levágunk belő-
le. A nagyobbik felét belehelyezzük 
a kalácsformába, belekanalazzuk a 
húsmassza ¾-ét. 3 tojást keményre 
főzünk, meghámozzuk, és hosszá-
ban félbevágjuk. Ezeket a tojásokat 
ráhelyezzük a húsmasszára, majd 
befedjük a maradék hússal. A tetejé-
re helyezzük a levágott tésztacsíkot, 
a maradék széleket lecsipegetjük, 
kinyújtjuk, és szívecskéket szúrunk 
ki belőle, amit a tetejére rakunk. Le-
kenjük tojással, és előmelegített 200 
fokos sütőben kb. 35 percig sütjük. A 
formában hagyjuk kihűlni.

Francia húspástétom
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Húsvéti tojásos tekercs

Citromos-mentás sajttorta 

Mi készüljön az ünnepre?
Húsvéti menüajánló




