
Mautner Zsófi

A húsvéti nagy asztal

20 tavaszi és ünnepi recept



Előszó

2021. tavaszán, egy éve ülünk a lakásainkba és a konyháinkba zárva. 
Nem gondoltuk tavaly ilyenkor, hogy még idén is csak óvatosan lehet családi össze-
jöveteleket szervezni, a nagy asztalokat még mindig nem ülhetjük körbe annyian, 

amennyien szeretnénk. 

Számomra ezalatt az év alatt még inkább bebizonyosodott, hogy egy tányér étel 
mennyivel több tud lenni önmagánál. Hogy nem csak táplálék, hanem valóban 
szeretetnyelv és akár kulcs egy másik emberhez. Még inkább felértékelődött a 
szezonalitás, a normalitáshoz való kapcsolódást jelenti most az is, amikor napra 
pontosan, amikor kell, megjelenik az első medvehagyma, vagy spárga. Húsvétkor 
ugyanúgy kalácsot és tojást eszünk, azért, mert ez az élet körforgása. Az ezekhez 
a pontokhoz kötődő gasztronómiai rítusok sokkal többet jelentenek, mint valaha. 

Még inkább megerősödött bennem a hivatásom egyik mozgatórugója is: hogy a 
gasztronómia micsoda egy lenyűgöző eszköz, aminek segítségével hegyeket és érzelme-
ket lehet mozgatni. Így én most ezzel a kis húsvéti, tavaszi receptgyűjteménnyel 
szeretném megköszönni olvasóim támogatását, kitartását, a rengeteg kedvességet, 
amit üzeneteken, képeken, leveleken és lelkes visszajelzéseken keresztül kapok, a 

mostani időszakban ezek többet jelentenek, mint valaha.

Jó főzést és kellemes ünnepeket kívánok,

sok szeretettel:

Mautner Zsófi
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A HÚSVÉTI NAGY ASZTALRA





Pink töltött tojás

Húsvéti klasszikus, nem maradhat el az ünnepi asztalomról. Ha 18 óránál tovább pácoljuk a tojáso-
kat, akkor a fehérje is pink lesz. Ha nincs házi, ecetes céklánk, akkor bioboltokban készen kapható 

céklalevet is használhatunk a pácoláshoz. Színezhetünk így fürjtojást, is, annak 2-3 óra is elég.

Hozzávalók 

(16 darabhoz)

 

8 tojás

8 dl céklalé

Töltelék:

1 evőkanál dijoni mustár

2 evőkanál tejföl

2 evőkanál majonéz

fél kávéskanál csípős paprikakrém (pl. 

harissa)

fél kávéskanál currypor

1 csokor kapor, finomra aprítva

só, bors

A tojásokat 8 perc alatt keményre főzzük, 
megtisztítjuk. A meghámozott főtt tojáso-
kat egy üvegtálba vagy műanyag tárolódo-
bozba tesszük, és felöntjük a céklalével úgy, 
hogy teljesen ellepje őket (a céklalé pontos 
mennyisége az edény méretétől, formájá-
tól is függ). Lefedjük, majd az edényt egy 
éjszakára a hűtőbe tesszük. Maximum 18 
órán át érdemes pácolni, úgy lesz a leglát-
ványosabb, ha ugyanis a tojásokat ennél to-
vább hagyjuk a lében állni, akkor nem csak 
a fehérjét, hanem a sárgáját is rózsaszínű-
re festi a cékla. A tojásokat félbevágjuk, a 
sárgájukat kiskanállal kiemeljük. Egy tál-
kában kikeverjük a tejföllel, a majonézzel, 
a mustárral és a fűszerekkel; sóval, borssal 
ízesítjük. Beletöltjük a tojásokba, habzsák-
ból töltve lesz a legmutatósabb. 
Szobahőmérsékleten kínáljuk.





Sonkás-medvehagymás tojástekercs

A koreai konyha egyik legnépszerűbb fogása ez a tojástekercs, ami nemcsak frissen, langyosan finom, 
hanem hidegen is. A gyerekek imádják! Az eredeti változatban egészen apróra kockázott sárgarépá-
val és snidlinggel pöttyözi a tojásrétegeket. Legszebben négyzet formájú, bevonatos serpenyőben lehet 

sütni (kapható itthon a koreai boltban), de sima, kerekben is remekül működik.

Hozzávalók 

(7 szerelthez)

 

5 tanyasi tojás

só, bors

1 evőkanál főtt sonka, minél apróbb koc-

kákra vágva

2-3 levél medvehagyma, finomra aprítva

serpenyő kikenéséhez kevés olaj

A tojásokat felverjük, de nem kell nagyon 
levegősre, inkább szép, homogén, egyenle-
tes legyen, amiben szinte egynemű a sár-
gája és a fehérje, ha lehet, nagyobb fehér-
jecsomók ne is látszódjanak. A keverésre 
használhatunk akár evőpálcikát is, azzal 
jobban tudjuk ilyenre keverni, mint villá-
val. Belekeverjük az apró sonkakockákat és 
a medvahagymát.

A serpenyőt felhevítjük, a lángot közepes-
re vesszük, majd egy kenőtoll segítségével 
vékonyan megkenjük olajjal az edényt. Be-
leöntjük az első adag tojást – kb. fél csé-
szényit, úgy, hogy az egész serpenyőt véko-
nyan bevonja. Néhány másodpercig sütjük, 
amikor elkezd dermedni, de nem barnul az 
alja, akkor palacsintaszerűen feltekerjük a 
serpenyőben (spatulával, vagy pálcikával 
a legkényelmesebb), és a serpenyő felénk 
eső végébe húzzuk. Most jöhet a következő 
adag tojás, ugyanúgy járunk el, mint az első 
rétegnél, csak a masszából egy picit a kész 
palacsinta alá is befolyatunk, ez lesz majd 
ugyanis a „ragasztóanyag”. Pár másodperc 
alatt dermesztjük, majd az első palacsintá-
val együtt feltekerjük, és újra – most már a 
duplarétegű tekercset, a serpenyő hozzánk 
közelebb eső szélébe toljuk. Ezt megismé-
teljük még 3x alkalommal, amíg van a to-
jásból. Szeletelhetjük langyosan, de hide-
gen is nagyon finom. 





Húsvéti zöldfűszermártás

Állandó húsvéti kedvencem ez a frankfurti zöldfűszermártás által ihletett szósz. Eredeti változata 
hétféle érdekes zöldfűszerből áll össze, én általában azt használok, ami éppen háznál van (pl. medve-
hagyma, petrezselyem). Sok olvasóm találkozott már az évek során ezzel a recepttel, de nem árt ilyen-
kor mindig felidézn, nálam a húsvéti asztal elmaradhatatlan eleme. Tojás, sonka, zöldségek mellé, de 

sült spárga, sült burgonya mellé is remek.

Hozzávalók 

(7 dl mártáshoz)

 

3 dl tejföl vagy joghurt

2 nagy csokor petrezselyem, felaprítva

1 csokor kapor, felaprítva

1 csokor snidling, felaprítva

4 szál tárkony, lecsipkedve a száráról

5 levél medvehagyma, felaprítva

3 evőkanál majonéz

2 főtt tojás, meghámozva, felkockázva

2 csemegeuborka, felkockázva

1 kis gerezd fokhagyma, reszelve

1 citrom reszelt héja és leve

1 kávéskanál méz

só, bors

Egy nagy kancsóba vagy tálba öntjük a 
tejfölt (vagy a joghurtot). Az összes fűszer-
növényt durvára aprítjuk, majd a tejfölhöz 
adjuk, és botmixerrel simára pürésítjük, 
ettől szép pisztáciazöld lesz. A botmixer 
nem aprítja teljesen homogénre a fűszer-
növényeket, apró, finom rostjaik látható-
ak és érezhetőek maradnak. Hozzáadjuk 
a majonézt, a két felkockázott főtt tojást, 
a csemegeuborkát, a reszelt fokhagymát, 
a citromlevet, a citromhéjat és a mézet. 
Sózzuk, borsozzuk. Botmixerrel, vagy tur-
mixgépben  pürésítjük. A kész mártásban 
beállítjuk az ízeket (só, bors, citromlé). A 
felhasználást megelőző napon is el lehet 
készíteni.





Kiegészítők a sonka mellé

Néhány aprósággal és újdonsággal könnyen feldobhatjuk a húsvéti asztalt. Ha csak sonkát és tojást 
főzünk, azok mellé is pazarok ezek a látványos és finom kiegészítők, ráadásul a többségük kiválóan eláll.

Korallszínű, savanyított retek:
4 csokor zsenge retket (kb. 40 dkg) zöldséggyalun, vagy éles késsel vékonyra szeletelünk. 4 
dl jéghideg (akár jeges) vizet elkeverünk 1 evőkanál sóval. Beáztatjuk a retket (ez egyrészt 
tompítja a csípősségét, másrészt sózza a zöldséget), 15 percig állni hagyjuk. Alaposan kin-
yomkodjuk. Amíg áll a vízben, összekeverjük a pácot: 1,2 dl rizsecetet, 1,2 dl vizet, 4 dkg 
cukrot (lehet alternatív), beledobunk 2 vékony szelet gyömbért. Beletesszük a kinyomko-
dott, szeletelt retket, majd 12 órát állni hagyjuk, az alatt a képen látható korallszínt kapja. 
Hűtőben, befőttesüvegben, vagy műanyag dobozban tároljuk, 1-2 hétig eláll. Ha elfogy 

belőle a retek, a pácot újra lehet hasznosítani következő retekhez.

Édes-savanyú mustármag:
Egy kis lábasban felmelegítünk 2,5 dl jóminőségű (lehetőleg bio, szűretlen, hozzáadott 
cukrot nem tartalmazó) almalevet és 2,5 dl almaecetet. Hozzáadunk 2 teáskanál sót és 
2-3 evőkanál nádcukrot, vagy mézet (a pontos mennyiség az almalé édességétől/fajtájától 
függ). Beleszórunk 10 dkg egész mustármagot, majd közepes lángon 1 órán át főzzük. 
Ezalatt a mustár magába szívja a folyadékot és megdagad, úgy fog kinézni, mint egy kaviár. 
Ha szükséges, közben pótoljuk a folyadékot. 2,5 dl-es befőttesüvegbe töltjük, hűtőben 

hónapokig eláll.

Mandulás-almás torma:
Lereszelünk egy nagy savanykás, ropogós almát. Hozzáadunk kb. 2-3 evőkanál ecetes 
tormát és ugyanennyi durvára vágott, hámozott mandulát. Kb. tálalás előtt húsz perccel 
érdemes bekeverni, annyi idő alatt állnak össze az ízek, és a mandula sűríti be úgy, hogy 

felveszi az alma levét.

Neonsárga, ecetes tojás
Összeforralunk 2 dl vizet 2 dl ecettel (rizs- vagy alma), 1 teáskanál sóval, 1 evőkanál ecettel, 
1 evőkanál őrölt kurkumával. Lehűtjük, majd beleteszünk kb. 6 meghámozott keményto-

jást, teljesen lepje el. Egy éjszakát állni hagyjuk. Utána két hétig eláll a hűtőben.

Egy kis zöldfűszersaláta:
Vékonyra szeletelünk egy csokor újhagymát, nagyobb levelekre csipkedünk egy-egy 
csokor kaprot és petrezselymet (keverhetünk bele bármilyen más friss zöldfűszert – a 
lényeg, hogy nem kell finomra aprítani), összeforgatjuk olívaolajjal és sóval, valamint kev-
és chilipehellyel (vagy akinek van otthon a török/arab konyhában használt sumac nevű 

fűszere azzal), esetleg szezámmaggal.





Tormás labneh sült retekkel

A labneh a levantei konyha egyik jellegzetes fogása (ez a terület földrajzilag ma Szíriát, Libanont, 
Izraelt, Palesztinát és Jordániát foglalja magába), de hasonló technológiával készített krémsajtot 
fogyasztanak Törökországban, Egyiptomban, vagy Indiában is. Valójában egy lecsepegtetett, sűrű, 
krémes joghurtról beszélünk, amelyet többnyire friss kenyérrel, pitával és olívaolajjal kínálnak, ál-
talában a mezze (sok apró, közösen elfogyasztott előétel) részeként. Ebben a receptben a tormával 
húsvétra hangoltam. A retek nemcsak nyersen, ropogósan finom, hanem sütve is, pláne a krémes jog-

hurttal együtt.

Hozzávalók 

(4 adaghoz)

 

Labneh:

50 dkg jó minőségű joghurt

Tálaláskor:

1-2 evőkanál kész céklapüré

1 evőkanál enyhén ecetes torma

só

4 csokor vegyszermentes retek, 

leveleivel együtt

2 evőkanál olívaolaj

Labneh (előző nap kell készíteni): előké-
szítünk egy tálat, ráhelyezünk egy sima 
szűrőt. A szűrőt kibéleljünk egy tiszta pe-
lenkával, muszlinkendővel, vagy bármilyen 
más tiszta anyaggal, akár konyharuhával. 
Beleöntjük a joghurtot. Egy fakanalat, vagy 
evőpálcikát keresztbe helyezünk egy tálon, 
vagy kancsón, majd erre rákötjük az anyag 
négy csücskét – úgy nézzen ki, mint egy ki-
sebb batyu. Azonnal fogjuk látni, ahogy el-
kezd belőle kicsöpögni a vizes savó. Hűtő-
be (vagy hűvösebb időben ablakpárkányra) 
állítjuk, és legalább 24 óráig csepegni hagy-
juk. Ha tovább hagyjuk így, akkor egyre szi-
lárdabb lesz az állaga. 72 óra után például 
helyes kis gombócokat tudunk belőle for-
mázni, utóbbi csattos üvegben, olívaolajjal 
felöntve egy hétig is eláll. Fél kiló 24 órán 
csepegtetett joghurtból 15 dkg labneh lesz. 

Tálaláskor megsózzuk, összekeverjük a 
céklakrémmel és a tormával. A retket meg-
mossuk, konyhai papírtörlővel leszárítjuk, 
leveleit rajta hagyjuk. Összeforgatjuk az 
olívaolajjal, egy tepsire tesszük, és 200C 
fokos sütőben 10-15 perc alatt megsütjük 
(a pici, nagyon zsenge retek 10 perc alatt 
elkészül). A tormás labneh-ra halmozzuk, 
szórhatunk rá pirított szezámmagot és chi-
lipelyhet.





Tavaszi sült zöldségek gyömbéres, sárgarépás tahinikrémmel

Szép, napsárga, teljesen növényi alapú krém, amit használhatunk mártogatónak, szendvicskrémnek, 
vagy hígabbra készítve (több vízzel) öntetként salátákra, sült zöldségekre. A hűtőben kb. egy hétig áll 

el, és mindig kevés víz hozzáadásával tudjuk hígítani, ha túlságosan bedermed. 

Hozzávalók 

(4-6 adaghoz)

 

Gyömbéres, sárgarépás tahinikrém:

1 közepes sárgarépa, meghámozva, felka-

rikázva

150 ml tahini

150 ml hideg víz

2 cm gyömbér, lereszelve

½ kávéskanál őrölt kurkuma

1 citrom leve

fél narancs leve

só

Sült zöldségek:

1 karalábé

2 sárgarépa

2 csokor retek

1 csokor újhagyma

olívaolaj

só, bors

A tahinikrémhez felkarikázzuk a meghá-
mozott sárgarépát, és forró, lobogó sós víz-
ben néhány percig főzzük, hogy nagyjából 
puhuljon meg, de ne főjjön szét. Leszűr-
jük, majd turmixgépbe tesszük a tahinivel, 
vízzel, gyömbérrel, kurkumával, citrom- és 
narancslével. Sózzuk. Teljesen simára pü-
résítjük, a hideg víz hozzáadásával tudjuk 
szabályozni a sűrűségét. Készíthetjük sű-
rűbbre, krémnek, vagy hígabbra, több víz-
zel, pl. salátaöntetnek. A hűtőben üvegben 
kb. 1 hétig eláll.

A sült zöldségekhez a retek kivételével 
meghámozzuk a zöldségeket, nagyobb, 
egyforma darabokra vágjuk, majd össze-
forgatjuk olívaolajjal (a retkeket egészben). 
Sütőpapírral leterített tepsire helyezzük, 
sózzuk, borsozzuk, majd kb. 20 perc alatt 
megsütjük. Kapjanak egyhe színt és ka-
ramellizált felületet, de nagyjából puhulja-
nak meg. Langyosan, a krémmel tálaljuk.





Tormás füstölt pisztrángkrém

Az egyik leggyorsabban elkészíthető és legnépszerűbb krém minden nagy asztalon. Bármilyen füstölt 
hallal készülhet, sőt, ha éppen nincs más, lecsepegtetett olajos halból is (szardínia, makréla)

Hozzávalók 

(4 adaghoz)

 

12,5 dkg füstölt pisztráng (vagy makréla)

20 dkg natúr krémsajt 

1-2 evőkanál görög joghurt

fél kezeletlen citrom reszelt héja

2 evőkanál ecetes torma

só, bors

tetejére: snidling, citromhéj

Egy kis aprítógépben lehet legkényelme-
sebben ezt a mennyiséget elkészíteni, de 
a botmixer is megfelelő, ebben az esetben 
egy közepes keverőtálba teszünk mindent. 
A pisztrángot, vagy makrélát darabokra 
szedjük (bőre nélkül), majd hozzáadjuk 
az összes többi hozzávalót. Pürésítjük, de 
nem kell teljesen simára, maradhat kissé 
darabos. Sózzuk, borsozzuk.
Tálaláskor a tetejét megszórjuk finomra 
aprított snidlinggel és reszelt citromhéjjal 
(vagy ha esetleg van, picire aprított marok-
kói citromhéjjal.
Pirítóssal, friss zöldekkel tálaljuk. 



LEVESEK





Tejszínes tormakrémleves sonkával és házi petrezselyemolajjal

A sonka főzőlevének egyik legfinomabb felhasználása. A torma eredetvédett zöldségünk, a legjobb 
minőségűt az ország keleti részében termelik. 

Hozzávalók 

(4 adaghoz)

 

6 dkg vaj

1 hagyma, finomra aprítva

40 dkg burgonya, meghámozva, 

felkockázva

1 liter sonka főzőlé (vagy alaplé)

5 dkg frissen reszelt torma

4 evőkanál ecetes tormakrém

2 dl tejszín

3 dkg vajon üvegesre dinszteljük a hagy-
mát. Hozzáadjuk a meghámozott, felkoc-
kázott burgonyát, átforgatjuk, majd felönt-
jük a füstölt sonka levével (vagy alaplével). 
Fedő alatt kb. 20 percig főzzük, amíg szin-
te teljesen megpuhul. Ekkor hozzáadjuk 
a friss és az ecetes tormát, néhány percig 
főzzük, szükség szerint sózzuk, borsozzuk. 
Turmixgépben vagy botmixerrel teljesen 
simára pürésítjük, a végén hozzáadunk 3 
dkg hideg vajat, azzal is összeturmixoljuk. 
A legvégén öntjük hozzá a tejszínt, azzal 
már nem mixeljük. Tálaláskor felkockázott 
füstölt sonkát, vagy pár szelet levegőn szá-
rított sonkát teszünk bele, a tetejére pedig 
friss tormát reszelünk. Apró kockákra vá-
gott zöldalmával és házi zöldfűszerolajjal is 
díszíthetjük. 

A zöldfűszerolajhoz összeturmixolunk 10 
dkg zöldfűszert (pl. medvehagyma, petre-
zselyem) 2,5 dl semleges olajjal (pl. szőlő-
mag- vagy napraforgó), 1 órát állni hagyjuk, 
majd egy szűrőben hagyjuk lecsepegni (ha 
teljesen áttetsző zöld olajat szeretnénk, ha 
benne maradhat a zölfűszerpép is, akkor 
nem kell).





 Medvehagymás karalábéleves pici nokedlikkel

A szezon egyik sztárja, a gyerekeknél óriási sikert aratott, van egy olyan érzésem, hogy ez elsősorban 
az apró nokedliknek köszönhető. 

Hozzávalók 

(4 adaghoz)

 

3 dkg vaj

2 evőkanál olívaolaj

fél csokor újhagyma, vékonyra karikázva

2 nagy karalábé, meghámozva, felkockáz-

va

2 nagy burgonya, meghámozva, felkockáz-

va 

20 dkg zöldborsó

só, bors

1 dl tejszín

1 csokor petrezselyem, finomra aprítva

½ csokor medvehagyma, finomra aprítva

A vaj és olaj keverékén üvegesre dinsztel-
jük a felkarikázott újhagymát. Rádobjuk a 
felkockázott karalábét és kumplit, felönt-
jük kb. 1,5 liter vízzel, sózzuk, borsozzuk, 
majd fedő alatt addig főzzük, amígy min-
den megpuhul, kb. 10-15 percig. Ekkor hoz-
záadjuk a zöldborsót, ezzel csak öt percig 
főzzük. Legvégül hozzáadjuk a tejszínt, 
majd még forrón a finomra aprított zöld-
fűszereket, ezekkel már nem is kell főzni.

Közben galuskaszaggatóval aprószemű no-
kedliket készítünk, külön sós vízben kifőz-
zük, majd a leves mellé tálaljuk.





Petrezselymes-parmezános zöldborsókrémleves

Az ember szervezete és tekintete húsvétra már igencsak ki van éhezve a zöldekre és a friss, színes 
fogásokra. A borsóleves elronthatatlan, akár kezdők is nyugpdtan kipróbálhatják!

Hozzávalók 

(4 adaghoz)

 

3+3 dkg vaj

2 közepes méretű salotta (vagy egy hagy-

ma), finomra aprítva

45 dkg zöldborsó (fagyasztott, vagy későb-

bi szezonban friss)

1 liter szárnyas-, vagy zöldségalaplé (vagy 

a borsó héjából főzött alaplé)

3 csokor petrezselyem

3 dkg reszelt parmezán

só, bors

3 dkg vajon üvegesre pároljuk a finomra 
aprított hagymát. A zöldborsót rádobjuk , 
átforgatjuk. Felöntjük az alaplével, sózzuk, 
borsozzuk. (az alaplevet készíthetjük a bor-
só héjából is, ehhez a héjat főzzük kevés 
sóval, néhány szál petrezselyemmel, eset-
leg kevés hagymával és egy répával 15 per-
cig, csak addig a pontig, amíg még harsány 
zöld). Fedő alatt addig főzzük, amíg a borsó 
megpuhul, kb. 10 percig. A petrezselymet 
pár másodpercre a fővő levesbe mártjuk 
(gyakorlatilag a levesben blansírozzuk). 
Mindent a turmixgépbe öntünk és simára 
pürésítünk, végül hozzáadjuk a parmezánt 
és a második 3 dkg vajat. 



FŐÉTELEK





Tepsis báránylepény fűszeres töltelékkel (kebbé bil sainiyé)

A kibbeh Libanon egyik leghíresebb nemzeti étele, mely leginkább gyűjtőfogalom, hiszen rengeteg 
változata létezik: zöldséges, halas, húsos, nyers, sült, olajban sült stb. Ez a húsos, sült változat talán 
az egyik legegyszerűbben elkészíthető. Darált hússal kevert bulgurrétegek közé fűszeres, fenyőmagos, 
karamellizált hagymás darált hús kerül, Előre elkészíthető, szépen szeletelhető, ideális vendégváró. 

Salátákkal, fokhagymás joghurttal adjuk.

Hozzávalók 

(12 szelethez)

 

20 dkg finom szemcséjű bulgur

40 dkg darált bárányhús

1 hagyma, finomra aprítva

2 evőkanál olívaolaj

só, bors

Töltelék:

4 evőkanál vaj

4 hagyma, finomra aprítva

0,5 kávéskanál őrölt szegfűbors

0,5 kávéskanál őrölt fahéj

0,5 kávéskanál őrölt koriander

1 kávéskanál őrölt római kömény

8 dkg fenyőmag (vagy dió), pirítva

25 dkg darált bárányhús

só, bors

A külső réteghez a bulgurt megsózzuk, 
majd annyi forró vizet öntünk rá, ameny-
nyi ellepi, kb. 4 dl-t. 15 percig állni hagy-
juk, amíg megduzzad. Hozzáadjuk a da-
rált húst, a hagymát és az olajat, sózzuk, 
borsozzuk. Alaposan összekeverjük, hogy 
a massza összeálljon (ha tehetjük, a bul-
guros-húsos masszát daráljuk le kétszer). 
Elkészítjük a tölteléket: a vajon üvegesre 
dinszteljük, majd lassan karamellizáljuk 
kicsit a hagymát. Hozzáadjuk a fűszereket 
és a fenyőmagot, majd a darált húst, sóz-
zuk, borsozzuk, és néhány percig pirítjuk, 
amíg a hús megsül. A sütőt előmelegítjük 
200 fokra. Kiolajozunk egy 20 cm átmérő-
jű kerek formát (vagy jénait). A külső réteg 
masszáját kettéosztjuk, az egyik felét a for-
ma aljába nyomkodjuk. Rátesszük a tölte-
léket, majd arra a külső réteg másik fele ke-
rül. A tetejét elsimítjuk, átlósan beirdaljuk, 
majd megkenjük olívaolajjal. 20-25 percig 
sütjük, amíg a teteje kissé megpirul.





Petrezselyempesztóval töltött báránytekercs

A hús alacsony hőfokon, hosszú órákon át sül, így nagyon omlós lesz, igazi ünnepi fogás, a húsvéti 
főételünk. Ha van medvehagymapesztónk, azzal is készíthetjük.

Hozzávalók 

(12 szelethez)

 

Petrezselyempesztó:

3 nagy csokor (kb. 10 dkg) petrezselyem, 

szára nélkül

5 dkg hámozott mandula

0,8 dl olívaolaj

1 gerezd fokhagyma

só, bors

2 kg báránylapocka, kicsontozva, 

szobahőmérsékleten

só, bors

3 dkg friss kenyérmorzsa (vagy készen 

kapható panko)

olívaolaj

Először elkészítjük a pesztót, ezt akár 2-3 
nappal korábban is megtehetjük: késes ap-
rítógépbe tesszük az összes hozzávalót, és 
kissé durva állagú fűszerpasztává pépesít-
jük. Használhatunk jó minőségű kész pesz-
tót is.

A húshoz a sütőt előmelegítjük 100°C-ra. A 
szobahőmérsékletű, kicsontozott bárány-
lapockát bőrös felével lefelé kiterítjük, és 
úgy formázzuk, hogy egy nagyjából 22×35 
cm-es téglalapot kapjunk. A húst alaposan 
sózzuk, borsozzuk. Harmadát hosszában 
megkenjük a petrezselyempesztóval, amit 
előtte összekevertünk a kenyérmorzsával 
(ettől stabilabb lesz a töltelék, és könnyeb-
ben szeletelhető a hús). Óvatosan, de szo-
rosan felgöngyöljük a húst. Konyhai kötö-
zőzsinórral kb. 10 cm-enként keresztben 
megkötjük, de a biztonság kedvéért – főleg 
a végeit – hústűvel is összetűzhetjük. Szép, 
szabályos hengert kapunk.

Alufóliával bélelt tepsire helyezzük, meg-
locsoljuk egy kevés olívaolajjal, kívül is 
megsózzuk, majd a 100°C-ra előmelegített 
sütőbe tesszük, ahol kb. 5-6 órán keresztül 
sütjük. A legvégén a sütőt grillfokozatra ál-
lítjuk, és kb. 5-10 percig sütjük még, amíg a 
hús bőre szépen megpirul. (Húsvétkor ma 
már könnyebben beszerezhetünk bárány-
húst, ha mégsem jutunk hozzá, ezt az ételt 
elkészíthetjük sertéshúsból – tarjából vagy 
karajból – esetleg pulykacombból is).





Lassan sült báránylapocka tejszínes burgonyával

Klasszikus húsvéti, nagy, látványos, laktató sült. A bárány különlegessége, hogy szardellás keverékkel 
van bedörzsölve, ami extra ízt ad. Kényelmes készíteni, mivel javarészt a sütő végzi a dolgát.

Hozzávalók 

(8-10 adaghoz)

 

1,5 dkg burgonya, vékonyra gyalulva

2 hagyma, vékonyra szeletelve

2 gerezd fokhagyma, vékonyra szeletelve

4 dl szárnyas alaplé

2 dl tejszín

kb. 2 kg báránylapocka

4 gerezd fokhagyma

6 db szardellafilé

2 evőkanál olívaolaj

A sütőt melegítsük elő 150C fokra. Egy 
nagyobb, mélyebb tepsibe (amiben el fog 
férni a hús) rétegezzük a vékonyra gyalult 
burgonyát és hagymát, közben sózzuk, 
borsozzuk és a fokhagymaszeleteket is kö-
zészórjuk. Ráöntjük az alaplevet.

A báránylapockát beirdaljuk, sózzuk, bor-
sozzuk, majd bedörzsöljük a finomra aprí-
tott fokhagyma, szardella és olaj keveréké-
vel. Ráhelyezzük a burgonya ágyra, lefedjük 
alufóliával és 3 órát sütjük. Amikor levesz-
szük a fóliát, akkor a krumplira locsoljuk 
a tejszínt, és fólia nélkül további 2 órán át 
sütjük, amíg szuperomlós lesz és megpirul.

A velesült burgonyával és zöldsalátával tá-
laljuk.



DESSZERTEK





Sáfrányos, mandulatejes créme caramel

Lehet egyszemélyes szuflétálkában is készíteni, ebben az esetben a sütőben töltött gőzölési időt kb. 20 
percre kell csökkenteni. Az alábbi receptben mandulatejjel ajánlom (de kókusztejjjel és sima tejjel is 

nagyon finom!), fűszeres, tartalmasabb fogások után nagyszerű desszert. 

Hozzávalók 

(4-6  adaghoz)

 

8 + 8 dkg cukor

4 egész tojás

½ vaníliarúd kikapart magja

5 dl kókusztej

csipet só

ternatív édesítő, pl. xilit, eritrit). 
Lehetőség szerint ne elektromos kézi keve-
rővel, csak sima kézi habverővel, mert nem 
akarjuk, hogy levegős, buborékos legyen a 
felülete.  A mandulatejet egy csipet sóval 
forráspontig melegítjük, majd a cukros to-
jáshoz keverjük. Ráöntjük a megszilárdult 
karamellára.  A sütőt előmelegítjük 150C 
fokra (alul/felül). A formát egy mélyebb 
tepsibe állítjuk, majd a tepsibe annyi forró 
vizet öntünk, hogy kb. a forma 2/3-ig érjen. 
A formát lefedjük alufóliával és 40-45 per-
cig gőzöljük.   A tepsiben (a vízben) hagy-
juk lehűlni, majd hűtőbe tesszük (érdemes 
előző nap elkészíteni). Tálaláskor a formát 
egy forró vízzel teli edénybe/mosogató-
ba állítjuk kb. tíz percre, hogy a karamel-
la sziruposra, folyósra tudjon olvadni, és 
könnyen ki tudjuk borítani a pudingot. 
Egy kerekélű késsel körbelazítjuk a pu-
dingot, a formára teszünk egy tálat, majd 
óvatosan, fejjel lefelé kiborítjuk, hogy a 
karamellaszirup felülre kerüljön, és lecso-
rogjon. A tál kiválasztásánál érdemes arra 
figyelni, hogy olyan legyen, aminek van egy 
kis pereme, és nem folyik le róla karamel-
laszirup.

Kikészítünk egy téglalap formájú (kb. 
28x12 cm-es ) gyümölcskenyérformát (de 
lehet kerek jénai tál is).  8 dkg cukrot egy 
kis lábasban sötét borostyánszínűre ka-
ramellizálunk. Ennek az a titka, hogy nem 
kevergetjük a cukrot, nem nyúlunk hoz-
zá, hagyjuk, hogy szépen, magában fel-
olvadjon. Amikor már egy része elkezd 
barnulni, megmozgathatjuk az edényt, 
hogy egyre nagyobb hányad olvadjon, ka-
ramellizálódjon, amikor meg már szinte a 
teljes mennyiség karamellizálódótt, akkor 
már belekeverhetünk fakanállal. A lényeg, 
hogy tükörsima, fényes, teljesen kristály-
mentes karamellánk legyen, a színe sö-
tét – akkor kell levenni, amikor már pont 
megijednénk, hogy mindjárt megég. Kell 
a kesernyés íz! A karamellát azonnal a for-
ma aljába öntjük, átmozgatjuk úgy, hogy 
egyenletesen, a forma teljes alját kitöltse. 10 
percig hagyjuk állni, amíg lehűl és teljesen 
kopogósra keményedik.  Közben a 4 egész 
tojást kikeverjük a vaníliával és a másik 8 
dkg cukorral (a cukornak ez a fele lehet al-





Fehér répatorta dióolajjal és pirított dióval

Répatorta, ezúttal fehérépából, ami a sütés során elveszíti a földes, karakteres ízét, ad viszont a süte-
ménynek egy érdekes, enyhén diós, karamellizált utóízt, ezt pedig nagyszerűen alátámasztja a sima 

olaj helyett javasolt dióolaj. 2-3 na után még finomabb.

Hozzávalók 

(12 szelethez)

 

2 tojás

10 dkg finomítatlan nádcukor

1,5 dl dióolaj

1 citrom héja, reszelve

20 dkg (1 nagy) fehérrépa, reszelve

csipet só

20dkg liszt

1 dkg szódabikarbóna

Tetejére:

25 dkg natúr krémsajt

2 dl tejszín

1 vaníliarúd magjai

5 dkg porcukor

A sütőt előmelegítjük 190C fokra. A tojást 
fehéredésig keverjük a cukorral. Hozzáad-
juk az olívaolajat, a narancshéjat, a reszelt 
sárgarépát, a curryt és a sót. Ekkor hozzá-
keverjük a lisztet és a szódabikarbónát, va-
lamint a felkockázott aszalt sárgabarackot. 
Enyhén kiolajozunk és sütőpapírral kibé-
lelünk egy 30x8cm-es gyümölcskenyérfor-
mát, és beletöltjük a masszát. Tűpróbáig, 
kb. 45 percig sütjük, Amikor lehűlt,  a te-
tejét megkenjük a krémsajttal, amelyet a 
vaníliával, porcukorral, narancslével és na-
rancshéjjal kevertünk ki.





Lisztmentes, kókuszos répatorta

Sok maggal: darált mandulával, mogyoróval, kókuszreszelékkel helyettesítjük ebben a tortában a 
lisztet. Hihetetlenül puha, szaftos, nagyon hamar el szokott fogyni.

Hozzávalók 

(10-12  szelezhez)

 

3 egész tojás

15 dkg nádcukor

1 kávéskanál só

20 dkg darált mandula

10 dkg kókuszreszelék

15 dkg törökmogyoró, durvára vágva

15 dkg vaj, felolvasztva

1 kávéskanál őrölt fahéj

20 dkg sárgarépa (két kisebb répa), lere-

szelve

A sütőt előmelegítjük 160°C-ra. Egy nagy 
tálban elektromos kézi keverővel habosra 
keverjük a három tojást a cukorral és egy 
csipet sóval. Beleszórjuk a darált mandu-
lát, a kókuszreszeléket és a durvára vágott 
mogyorót (más magvakkal, például dióval, 
pisztáciával is készíthetjük). Hozzáadjuk az 
olvasztott vajat, a fahéjat és a reszelő nagy 
lyukán lereszelt sárgarépát.

Egy 23cm átmérőjű kapcsos tortaformát 
kibélelünk sütőpapírral és beleöntjük a 
masszát. Kivajazni nem szükséges, mert 
a magvak olajtartalma miatt szépen elvá-
lik majd a torta a formától. Kb. 60 percig, 
tűpróbáig sütjük. Félidőben, amikor a te-
teje elkezd pirulni, érdemes alufóliával le-
takarni. Hagyjuk teljesen kihűlni, célszerű 
előző nap elkészíteni, úgy lehet a legszeb-
ben szeletelni. Napokig eláll. Kínálhatunk 
mellé vaníliafagylaltot, esetleg joghurttal, 
vaníliával és kevés narancsvirágvízzel kike-
vert mascarponét.



Kedvenc beszerzési forrásaim az idei húsvéti & tavaszi időszakban:

Bálint Kert
Vegyszermentes saláták, újhagyma, francia retek, különleges zöldek, 

szombatonként a Fény utcai piacon.

Szorgos Gazda
Vegyszermentes, kistermelői spenót, retek, édesburgonya, torma, savanyúságok 
– vasárnaponként Pancs Placc piacok, egyéb napokon más termelői piacokon.

Színek Kertje
Örök kedvenceim, kiváló sárgarépa, újhagyma, salátafélék, nyáron pedig minden 

a paradicsomtól a padlizsánig.

mikrozoldseg.hu
Gyönyörű ehető virágok, mikrozöldek, különleges zöldfűszerek, egyszerű, kényelmes 

webshop, házhozszállítás.

Babka Budapest
Húsvétra az örök kedvenc Lusták Kosara, sonkák, kalácsok, eredettvédett, hajdúsági 

torma, a város legjobb babkája és rugelachja, szenzációs tavaszi mezzék, krémek.

Artizán pékség
Kovászos kenyerek, kalácsok, angol húsvéti péksütemény (hot cross bun), lilakáposztás 
kenyér (libatepertő mellé fenomenális), és az üzletben tanyasi tojás is mindig kapható.

Sommer cukrászda
A város legjobb barhesze (előrendelésre), kiváló flódni, macesztorták a legkedvesebb 

családi cukrászda apró műhelyéből

aflodnis.hu
A város legjobb flódnija és zserbója, házhozszállítva is

Chouchou cukrászda
A legelegánsabb, legkifinomultabb ízléssel készített torták, tartok, bonbonok
Szász Kinga pici, egyszemélyes műhelyéből, gyerekeknek kiváló minicukrász, 

sütős játékdoboz

Fekete Zsóka mangalicatermékek
A legmegbízhatóbb forrásból származó mangalicás termékek 

– sonkák, disznótoros, csúcsminőségű szalonnák, péntekenként a Lehel piacon

Troya török szupermarket
Bárány
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