
Hozzávalók 4 személyre: 15 dkg 
császárszalonna, 30 dkg csirkemell, 
5 dkg vaj, 2 dkg liszt, 2 cikk fokhagy-
ma, 2 dl búzasör, 5 dl húslevesalap, 
2 dl tejföl, 10 dkg ementáli sajt, ízlés 
szerint cayenne bors, fűszerpaprika, 
só, bors, néhány szelet kenyér.

Elkészítése: A szalonnát vékony 
csíkokra vágjuk, és ropogósra pi-

rítjuk egy edényben. Hozzáadjuk 
és megpirítjuk benne a szeletekre 
vágott fokhagymát. A csirkemel-
let megtisztítjuk és apró darabokra 
vágjuk, majd beletesszük a lábosba. 
Szükség esetén még hozzáadunk 
egy kevés vajat. A csirkemellet idő-
ről időre megkevergetve sütjük, 
amíg szép arany színt nem kap. Be-
leszórjuk a lisztet, a cayenne borsot 

és a fűszerpaprikát. Összekeverjük, 
majd hozzáöntjük a sört és a húsle-
vest. Összekeverjük az egészet, és 
összefőzzük. Az ementáli sajtot le-
reszeljük és a levesbe rakjuk, majd 
addig keverjük, míg a sajt teljesen fel 
nem olvad benne. Végül a kevés le-
vessel elkevert tejföllel gazdagítjuk. 
Száraz serpenyőben kenyérkockákat 
pirítunk, és azzal tálaljuk a levest.

• Attól, hogy különleges, nem biztos, hogy 
bonyolult is: az alábbi levesek mindegyikére 
igaz ez az állítás, nagyon egyszerű, ellenben 
rendkívül ízletes fogásokról van szó. A sajt 
kiválóan alkalmas leveskészítésre, egy sűrű, 
krémes állagú sajtleves a vasárnapi menü-
ben is megállja a helyét. A sör-sajt párosítás a 
sörlevesben egy különleges ízvilágot varázsol 
számunkra, bevállalósoknak ajánljuk. A francia 
tojásleves azon kívül, hogy gyorsan elkészül, 
családi kedvenccé válhat. (György Ottilia)

Hozzávalók: 6 főtt tojás, 2 sárgaré-
pa, 1 fej hagyma, 2 dl zöldségalaplé, 
2 evőkanál mustár, fél citrom leve, 2 
evőkanál liszt, 3 dkg vaj, 2 dl tejszín, 
frissen vágott snidling vagy zöld-
hagyma, frissen őrölt bors, só.

Elkészítése: A megtisztított sárga-
répát lereszeljük a reszelő legkisebb 
lyukán, ugyanezen a hagymát is. 
Utána a reszelő nagyobb lyukán a 

főtt tojásokat is lereszeljük, a zöld-
hagymát vagy a snidlinget apróra 
vágjuk. A vajból egy kanál liszttel 
zsemleszínű rántást készítünk. 8 dl 
vízzel felöntjük, hozzáadjuk az alap-
lét, a lereszelt tojást, a sárgarépát, a 
hagymát, a mustárt és a citromlevet. 
Jól összeforraljuk. A liszttel elkever-
jük a tejszínt, és behabarjuk. Sózzuk 
és borsozzuk, majd beleszórjuk a 
zöldhagymát vagy a metélőhagymát.

Hozzávalók 4 személyre: 4 dkg 
vaj, 1 púpozott evőkanál fi nomliszt, 
8 dl zöldségalaplé, 15 dkg reszelt 
füstölt sajt, 2 dl tejszín, fél-fél ká-
véskanál reszelt szerecsendió és 
őrölt bors, 3 tojássárgája, 4 vékony 
szelet kenyér.

Elkészítése: A vajat egy edényben 
fölolvasztjuk, a lisztet 1 perc alatt 
világosra pirítjuk benne. Az alaplé-
vel fölöntjük. Habverővel többször 
megkeverve összeforraljuk. Közben 
a sajtot lereszeljük, a levesbe szór-
juk, és kevergetve 3–4 perc alatt 
simára főzzük. A tejszínt a tojások 
sárgájával elkavarjuk, merünk hoz-
zá a levesből, majd összekavarjuk, 
és a leveshez adjuk. Szerecsendió-
val és borssal fűszerezzük, ha kell, 
utánasózunk. A kenyérszeleteket 
kockákra vágjuk, és száraz ser-
penyőben megpirítjuk, majd a le-
vest azzal tálaljuk.

Füstölt sajtos 
krémleves
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Francia tojásleves

Sörleves

Különleges levesek
Három rendkívül ízletes és cseppet sem bonyolult fogást ajánlunk
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