
Emeletes rakottas

Hidegen, melegen, vagy akár langyosan is tálalható

ez a csirkébõl, sonkából, sajtból összeálló rakotthús-

különlegesség. Amellett, hogy egyszerû összeállítani,

az is elõnye, hogy a szentestét megelõzõ napon elõ-,

sõt akár el is készíthetjük. Nem csak finom, hidegen

gyönyörûen szeletelhetõ, mutatós látványossága lesz

az ünnepi asztalnak. Garantáljuk a sikert!

Hozzávalók (6 személyre):

– 1,5 kg csirke- vagy pulykamell

– 70 dkg füstölt és hagyományos Trappista sajt vegye-

sen

– 0,5 kg szeletelt tarja

– 4 tojás

– liszt, só, bors, vaj

Elkészítés módja:

Keressünk egy hõálló, magas falú üvegedényt, melyet

alaposan kivajazunk. A csirke mellét vékony szeletek-

re vágjuk és elõkészítjük . Mindkét oldalukat meg-

sózzuk, megborsozzuk, más fûszert ne használjunk.

A hússzeleteket panírozzuk, ám a zsemlemorzsa he-

lyett a reszelt sajtkeverékbe forgatjuk, majd az üveg-

edény aljára zárt sorba fektetjük azokat.Tetejükre egy

sor fõtt tarját helyezünk, és addig folytatjuk a rétege-

zést, míg elfogynak a hozzávalók. A sort sajtbundás

hússal zárjuk, majd fóliával vagy üvegtetõvel lezárjuk

az edényt. Másfél órára meleg 220 fokos sütõbe

helyezzük, majd utána levesszük a borítást róla, és a

tetejét szép pirosra sütjük. Ezután nem szabad lefed-

ni semmivel, csak így marad ropogós sajtkéreg a tete-

jén. Majonézes krumplival vagy pürével kínáljuk.

Káposztás csirke

A savanyú káposzta szerelmesei lelhetik örömüket

ebben az egyszerûen, gyorsan elõ- és elkészíthetõ

különlegességben. Nem kell hozzá más, csak csirke-

pörkölt, savanyú káposzta és krumpli, no meg jó sok

tejföl, ez lesz a korona az étkünkön.

Hozzávalók (6 személyre):

– 1,5 kg csirkébõl pörkölt (a combokat,

melleket mindenki kedve szerint válogathatja össze) 

– 1,5 kg krumpli

– 1,5 kg savanyú „kifacsart” káposzta

– 4 dl tejföl

Elkészítés módja:

Ha valakinek olyan szerencséje van, hogy talál a fa-

gyasztószekrényében kész csirkepörköltet, megspó-

rolhatja magának ezt a lépést. Aki nem, az már az ün-

nep elõtti napon megfõzheti a pörköltet és a kariká-

ra vágott krumplit is, sõt össze is állíthatja az ételt. Ha

kész a pörkölt, akkor a szaftjából ki kell emelni a hús-

darabokat, melyeket a tepsi aljára lerakott megsózott

krumplira és az annak a tetejére halmozott savanyú

káposzta ágyra kell ráhelyezni. A szaftot össze kell ke-

verni a tejföllel, majd a húst beborító újabb káposzta-

rétegre kell borítani. (A merészebbek egy kis elõre pi-

rított füstöltszalonna-kockát is szórhatnak a káposzta

közé.) A tálalás napján, 220 fokon egy–másfél óra

alatt (fedés nélkül) megsül. Kenyérrel, tejföllel kínál-

juk, érdemes kipróbálni!
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Karácsonyi ízek és illatok
Karácsony a bõség idõszaka, a szépen terített asztal, az ételek bõséges választéka is jelzi az ünnep

méltóságát. Annak ellenére, hogy a karácsony esti menü összeállítása és elkészítése általában 

családi tradíciókon alapszik, nem árt néha egy újdonsággal meglepni szeretteinket. Az általunk 

összegyûjtött ötleteket azok figyelmébe ajánljuk, akik amellett, hogy szívesen készülnek,

nem akarnak a tûzhely mellett ünnepelni.



Karácsony illata

Ahogy a nyárnak, úgy a karácsonynak is van illata. A

zserbó, a bejgli mellé most két gyorsan elkészíthetõ,

hosszú idõn keresztül tálalható csemegét kínálunk.

Karácsonyi csokoládékenyér

Hozzávalók:

– 25 dkg vaj vagy margarin

– 25 dkg cukor 

– 25 dkg dió vagy mogyoró

– 10 dkg liszt

– 6 tojás

– 25 dkg reszelt csokoládé

– 2 teáskanál fahéj

– 1 késhegynyi õrölt szegfûszeg

– A csokoládéöntethez: 15 dkg kókuszzsír; 2 evõkanál

kakaó; 3 evõkanál cukor; 3 evõkanál tej; 1 tojás; 1 kis

üveg rumaroma

Elkészítés:

A tészta hozzávalóit összekeverjük, utána egy marga-

rinnal kikent tepsibe – vagy õzgerincformába – önt-

jük, majd fél órán keresztül 200 fokon sütjük. A máz-

hoz a kókuszzsírt felolvasztjuk, ehhez adjuk a kakaót,

a cukrot, a tejet, a tojást és legvégül a rumaromát.

Hagyjuk hûlni egy picit, majd a kész tésztára kenjük.

Dermedni hagyjuk, ha kihûlt, rombuszformákat vá-

gunk belõle.

Boros puszedli

Hozzávalók:

– 20 dkg mézes puszedli 

– 30 dkg liszt 

– 2 tojás

– 15 dkg cukor

– 2 dl édes fehérbor

– vaj

– 1 rúd fahéj

– 5 szem szegfûszeg

– 2 szegfûbors

– reszelt szerecsendió,

– késhegynyi szódabikarbonát

Elkészítés:

A bort lábosba öntjük, hozzáadjuk a cukrot, a fahéjat,

szegfûszeget, szegfûborsot és kevés reszelt szere-

csendiót, majd felforraljuk. A fûszereket kiemeljük,

majd a forralt borba beáztatjuk a mézes puszedlit,

amit ha megpuhult, összedolgozzuk a liszttel, a szó-

dabikarbonáttal. Ezt követõen a tojásokat szétvá-

lasztjuk, a sárgáját a masszába keverjük, a fehérjét ke-

mény habbá verjük. Végül a habot is a tésztába ve-

gyítjük. A tésztát kivajazott tûzálló tálba simítjuk és

közepesen forró sütõben tûpróbáig sütjük. Melegen

és hidegen egyaránt fogyasztható, ízével, illatával

méltó lesz a karácsonyi ünnephez.
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