
Hozzávalók a tésztához: 14 dkg 
liszt, 8 dkg hideg vaj, kevés víz, csi-
petnyi só; a töltelékhez: 20 dkg édes 
gesztenyemassza, 3 dl habtejszín, 
1 tasak zselatinpor; a díszítéshez: 1 
evőkanál vaj, 10 dkg pekándió, 1,5 
evőkanál melasz vagy juharszirup; 
vaj a tepsi kikenéséhez.

Elkészítése: Vékonyan kivajazunk 
egy hullámos szélű piteformát. A 

lisztet összegyúrjuk a hideg vajjal, a 
sóval és kevés vízzel, majd kinyújt-
juk és kibéleljük vele a piteformát. A 
tészta üregét kibéleljük sütőpapírral, 
megtöltjük szárazbabbal, majd 30 
percre hűtőbe rakjuk. A tésztát kivesz-
szük a hűtőből, és 180 fokos előme-
legített sütőben 15 percig elősütjük. 
Eltávolítjuk a sütőpapírt és a babot, 
majd a tésztát további 10 percre visz-
szatesszük a sütőbe. Utána hagyjuk 

kihűlni. A tejszínt kemény habbá ver-
jük, és a gesztenyepüréhez keverjük. 
Hozzákavarjuk a vízben feloldott zse-
latint és a kihűlt tésztára kanalazzuk, 
majd 2 órát a hűtőben pihentetjük. A 
vajat a melasszal felmelegítjük, majd 
amikor gyöngyözni kezd, hozzáadjuk 
a pekándiót, 1-2 percig kevergetjük. 
Utána sütőpapírra terítjük, és hagy-
juk kihűlni. A gesztenyekrémet a pe-
kándiókkal díszítjük.

• A pitét gyakorlatilag elrontani nem lehet, ma-
ximum túlsütni. Stílusok, ízek, formák végtelen 
lehetőségeit kipróbálhatjuk a pitékben, tölthet-
jük bármivel, készíthetjük édesen vagy sósan, 
ezerféle változata létezik. A pite elkészítéséhez 
először is szerezzünk be egy piteformát, ez lehet 
kerámia, üveg, de vásárolhatunk akár acélból 
készült piteformát is manapság. A lényeg, hogy 
a formát vajazzuk ki használat előtt, hogy köny-
nyedén kiemelhessük majd a tésztát. A pite 
bevethető télen és nyáron is, hétköznap vagy 
ünnepnap is akár, variálhatjuk a tésztáját, és a 
töltelékét is, mindig az aktuális hangulatunk és 
alapanyagok függvényében. Íme, három ínycsik-
landozó recept kezdésnek. (György Ottilia)

Hozzávalók: 50 dkg csiperkegomba, 
3 tojás, 1 fej hagyma, 3 cikk fokhagy-
ma, kakukkfű ízlés szerint, 2 marék 
zabpehely, 1 piros paprika, 5 dkg vaj, 
só, bors, kevés olaj.

Elkészítése: A gombát megmossuk, 
majd megtisztítjuk, késes aprítóban 
apróra vágjuk. Hozzáadjuk az apróra 

vágott hagymát, a zúzott fokhagymát, 
a zabpelyhet, a kockára vágott papri-
kát, a tojásokat és a puha vajat. Só-
val, borssal és kakukkfűvel ízesítjük, 
majd jól összedolgozzuk. Egy hőálló 
tálat olajjal kikenünk, belesimítjuk a 
masszát és előmelegített sütőben kb. 
25 perc alatt készre sütjük. Krump-
lipürével tálaljuk és fogyasztjuk.

Hozzávalók a tésztához: 15 dkg 
vaj, 20 dkg liszt, 5 dkg cukor, 1/2 te-
áskanál sütőpor, 2 tojás; a krémhez: 
4 tojás, 2 citrom leve, 1 citrom reszelt 
héja, 18 dkg cukor, 8 dkg liszt, fél ká-
véskanál sütőpor; a forma kikenésé-
hez: vaj; a szóráshoz: porcukor

Elkészítése: A tésztához a hozzá-
valókat összedolgozzuk, alufóliába 
csomagolva legalább egy órára a 
hűtőbe tesszük, de előző este ösz-
szeállíthatjuk. Egy kb. 24 cm-es pi-
teformát vajjal jól kikenünk, majd a 
nagyjából kör alakúra nyújtott tész-
tát belesimítjuk, és a kezünkkel el-
nyomkodjuk, hogy pereme is legyen. 
Villával megszurkáljuk, és 180 fokra 
előmelegített sütőben kb. 10 perc 
alatt elősütjük (tehetünk nehezéket 
is rá, pl. szárazbabot). Amíg a tész-
ta sül, a krém hozzávalóit robotgép 
segítségével jó habosra kikeverjük. 
Az így kapott folyékony masszát az 
elősütött tésztára öntjük, és a sütőbe 
visszatéve még kb. 30 percig sütjük. 
A formában hagyjuk kihűlni, porcu-
korral meghintve tálaljuk.

Citromos pite
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Gombás pite

Gesztenyés-pekándiós pite

Piték minden évszakban
Stílusok, ízek, formák végtelen lehetőségei
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