
 

Hozzávalók:  20 dkg fagyasztott 
leveles tészta, 25 dkg túró, 4 evő-
kanál vaníliás porcukor, 20 dkg 
ribizli.

Elkészítése: A ribizlit megmossuk, 
majd alaposan lecsepegtetjük. A 
túrót összekeverjük a porcukorral. 
A kiolvasztott és előnyújtott leveles 
tésztát kitekerjük, majd egyenlete-
sen rákenjük az ízesített túrót. Ezu-
tán megszórjuk a ribizliszemekkel, 
majd feltekerjük. A feltekert tész-
tát éles késsel szeleteljük fel kb. 1 
cm-es csigákra. Egy kivajazott sü-
tőlapra helyezzük egymástól kicsit 
távolabb. Előmelegített sütőben 
180 fokon 20–25 perc alatt készre 
sütjük. Tálalás előtt ízlés szerint 
szórjuk meg porcukorral.

• Ha július, akkor ribizli. Nem telhet el úgy a 
nyár, hogy ribizliből ne készüljön valami finom-
ság. Térségünkben az időjárás általában kedvező 
a ribizlitermés számára, így van bőven belőle. A 
ribizli nemcsak szemet gyönyörködtető és finom, 
hanem remek sütemények készíthetők felhasz-
nálásával. Érdemes belőle fagyasztva is eltenni 
télire, hiszen jól használható a gyümölcsben 
szegény hónapok alatt, intenzív piros színével fel-
dobja az egyszerű piskótákat is. (György Ottilia)

Hozzávalók:  3 dl natúr joghurt, 6 dl 
liszt, ízlés szerint agaveszirup, 1 to-
jás, 1 evőkanál vaníliaaroma, 1,5 dl 
olaj, 1 tasak sütőpor, 50 dkg ősziba-
rack vagy kajszibarack, 2 maréknyi 
ribizli, kevés barna cukor.

Elkészítése:  A tészta alapanyagait 
egy tálba mérjük, kézi habverővel 
simára keverjük. Egy piteformát ki-
vajazunk, majd a tésztát belesimít-

juk. A tetejét sűrűn kirakjuk a cik-
kekre vágott barackkal, megszórjuk 
a ribizlivel, meghintjük kevés barna 
cukorral. 180 fokos sütőben 30–35 
percig sütjük, ekkor tűpróbával el-
lenőrizzük, és ha szükséges, még 
addig sütjük, amíg már nem ragad 
rá tészta. Langyosra hűlve kivesz-
szük a kapcsos formából, és hagy-
juk teljesen kihűlni, majd szeletelve 
tálaljuk.

Hozzávalók: 1 fej karfi ol, 2 tojás, liszt, 
pici só, zsemlemorzsa, cukor; az ön-
tethez: 15 dkg ribizli, ízlés szerint méz.

Elkészítése:  A karfi olt rózsáira 
szedjük, megmossuk, majd enyhén 

sós vízben megfőzzük. Leszűrjük és 
kihűtjük, majd turmixgéppel püré-
sítjük. A tojásokkal összekeverjük, 
és annyi lisztet adunk hozzá, hogy 
formázható masszát kapjunk. Gom-
bócokat formázunk a masszából, 

és lobogó vízben kifőzzük. Pirított 
zsemlemorzsába forgatjuk, majd 
cukorral megszórva tálaljuk a szósz-
szal együtt. A szószhoz a ribizlit pici 
vízzel felforraljuk, összefőzzük, és 
mézzel édesítjük.

Karfi olgombóc édesen, ribizliszósszal

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

Barackos-ribizlis 
joghurtos pite

Ribizlis-túrós 
tekercsek

Édes ribizliszezon
Kiváló alapanyag desszertekhez a nyári bogyós gyümölcs
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