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E LŐ SZ Ő .
Kedves nagyközönség ! Volt A Hétben egy kis pályázatunk, — a Figaro ételpályázatáról jutott eszembe, hogy, mint magamnak, A Hét többi olvasónőjének is hány olyan éíelreczipéje van szépen leirva s összegyüjtögetve, amit a szakácskönyvek nem mind ismernek, viszont amik mind ki vannak próbálva s néha, mint a családi csipkék, hagyományul és kincsül úgy szállanak nagyanyáról unokára. Az a különösség is megkapta a figyelmemet, hogy kevés országban főznek annyiféle konyha szerint, mint a mi sok nemzetiségű hazánkban. A nyelvemen bizsergett a mi magyar és franczia ételeink után egy-egy rácz, örmény vagy zsidó étel exotikus szenzácziója — egyszóval: az jutott eszembe, nem lehetne-e, úgy mint a népdalokat, ezeket a családi reczepteket is összegyűjteni, hogy el ne veszsze- nek a szerzőikkel vagy birtokosaikkal? Erre jó módnak látszott a pályázat s jó csalogatónak az Ígéret, hogy a végén könyvbe szerzem a reczepteket s mindnyájan, akik A Hetet olvassuk s az irodalmat bálványozzuk, egyszerre magunk is iiodalommá válunk. Persze ez ígéretnek köny- nyebb volt, mint most cselekedetnek; megpróbálnom azonban muszáj, legfeljebb kinevetnek' érte s azt mondják : ó Emma, maradjon csak meg a főzőkanálnál ! Mondom, ettől borzasztóan félek, attól is, hogy a könyvem könyvnek rossz talál lenni, csak attól nem kell tartanom — ehhez már értek — hogy a benne találtató reczeptek rosszak



6 A Hét Szakácskönyvevolnának. Ezek — dicsérhetem, mert nem tőlem valók — egytől-egyig vagy kitűnőek, vagy legalább is érdekesek, s egyenként éppúgy megérik a megpróbálás költségét s fáradságát, mint ahogy a gyűjteményük megér annyit, amennyibe kerül. Egyszóval: csak a hiúságom nyugtalan, a lelkiismeretem nyugodt.E gyűjteménybe kizárólag A Hét olvasóitól beküldött reczeptek, vagy, elvétve, ujságkivágások kerültek, s nem hiszem, hogy bárki is olyat küldött volna, amit ki nem próbált s másnak jó lélekkel ne ajánlhatna. Java részét — amennyire egy rövid negyedév alatt lehetett — magam is kipróbáltam vagy kipróbáltattam s nem csalatkoztam egyikben sem.Akit az effélék érdekelnek, e gyűjteményből világosan megláthatja, mint szűrődnek össze a mi konyháinkon Nyugat és Kelet majd minden főzőmódjai. Látja, a magyar konyha alapjául, a pásztornépek egyszerű bográcsos főztjeit, melyek egyre finomodva s fejlődve, feljutnak a paprikás csirke, a borjupörkölt. a turóskása, a tejfölös főzelékek, a töltött káposzta és — isten áldd meg a magyart! — a rétesek Csimborasszójáig. Látja észak felől lehatolni a tésztás és krumplis ételeket; délkelet felől mindhatalmasabb erővel a paradicsomos és zöld és vörös paprikás fogásokat ; délnyugat felől a rizses, borsós és sajtos olasz ételeket, és — a zsidó konyha közvetítésével — a Provence, meg a Rajnavidék, meg Velencze, meg Spanyol- ország páczolt vagy hagymás ételeit, vegyülve a délnyugat s a lengyel északkelet czukros és mandulás hűs-ételeivel. A káposzta meg a halikra, meg a czibere-, czékla- s egyéb savanyu levesek rokonná teszik a mi főztünket a oroszszal s a románnal, s a kukoriczamálé is a mi hazánkon át egyesiti a Campagnából elszakadt oláh pásztornépet a Campagnában most is ott élő olasz pásztorral. Háta sváb gombócz, a német-olasz kolbász meg más egyebek, amiken azonban kivétel nélkül megérzik, amiről Jókai Mór az „Uj földesúriban külön regényt irt: a magyar föld átala-



Előszó 7kitó ereje?! Mert, hiába, akárhányféleképen főzzünk is, sehol sem főznek ú gy mint nálunk s nem utolsó érdekessége éppen A Hét olvasói reczeptjeinek, hogy némi figyelemmel mindig kilátni belőlük a finom nuanceot, melyben a franczia vagy olasz, vagy északi vagy délszláv étel magyar verziója az eredetitől különbözik.A sajátos magyar konyháról sok érdekes megállapítása alakult ki A Hét pályázatának. Kitudódott, hogy — vadász nép létünkre — a vadat úgy tudjuk elkészíteni, hogy a franczia konyha is megirigyelheti. Kitűnt, hogy az amúgy is gazdagnak ismert magyar főzelékfőzés még változatosabb, mint hittük. Mindé megállapításokat az illető szakaszokban megtalálja az olvasó. Bírálatból is kijutott a magyar konyhának. Nem lehet megczáfolni a vádat, hogy egy kicsit nagyon is konzervatív s a maga ötletéből nem elég leleményes. Egy olvasó- nőnk egész értekezést irt a vöröshagymának s a zsirnak a magyar s a magyarországi konyhákon való túlságos uralma ellen. Ez roppant nehéz kérdés, melyben csak megközelítő eredményre juthatni. Hiszen hagyma dolgában nem a magyar konyha „vezet“, hanem a franczia. E könyvben a mintául és próbául beszúrt franczia sőt angol reczeptek is tele vannak hagymával, vereshagymával, sőt fokhagymával, és annyi hagymával, hogy magyar embernek égnek áll tőle minden hajaszála. Könnyű és beteg számára főzött ételtől a franczia nem sajnál tiz fej vereshagymát sem, melyet — mint mondja — kevés vajban pirít meg. Hogy fér el kevés vajban tiz hagyma ? Pedig bizonyos, hogy a franczia konyha, nemcsak Ízletes, hanem könnyű is ; viszont abban, hogy a magyar s a zsidó konyha küld legtöbb beteget Karlsbadba, föitétlen része van a vöröshagymának, fokhagymáról nem is szólva. Mi lehet az oka? Az-e, hogy a franczia s az angol alkalmasint kétféle vereshagymát ismer : kicsit és erőset, salátául és erős fűszerül; s nagyot, édeset és gyengét, mely nyilván Északafrikából való, ahol (Algírban, Tuniszban)



8 A Hét szakácskönyvea hagymát főzeléknek is megeszik? Tudja isten, annyi bizonyos, hogy a magyar étel száz közül hetven esetben nagyon jól ellehet, sőt tán még izletesebb hagyma s főképen hagymás rántás nélkül, kivéve — mint egy olvasónőnk megjegyzi — az egyenesen hagymás ételeket (pörkölt, paprikás), melyekbe inkább sok hagyma kell. Viszont többen fölemlítik, hogy a mi füszerszámos konyhánk mért oly mostoha némely fűszer iránt, melyek, mint a sáfrány, valaha nálunk is divtak, vagy, mint a reszelt parmezán- sajt vagy az erős husié, a Nyugaton, egyre terjednek, kiváló Ízletességük miatt. A mi konyhánknak nagy erőssége a zsir, a tejfel s a túró, melyhez némely helyült még az aludttej is hozzájárul. Viszont a Nyugathoz képest elhanyagoljuk a vajat s a tejszint, nemcsak a habbá vert tejszint, de a fölveretlent is, és a szimpla tejet, ami annál furcsább, mert messze földön nincs párja a magyar böjti konyhának. Folyamaink halbőségével együtt régi hires halételeink is kihaltak ; a fővárosban most kapnak megint a halra, még pedig a tengeri halra, mióta Fiúméból jégen szállíthatják. A zsűrok intézményével bizonyára összefügg, hogy A Héthez küldött reczeptek jó fele könnyű előétel, sandwich-fajta, teasütemény és főképen torta s a nagyevő vendégségnek divatja múltát bizonyítja, hogy sült és főtt húsok dolgában az eredmény nem valami gazdag. S különös még egy dolog: mintha sem a fagyos telet, sem a forró nyarat nem ismernők, kevés a levesünk s a forró vagy üditő italunk, ami annál csodálatosabb, mert az utóbbi húsz esztendő borfogyatkozása rákényszerithetett volna bennünket a szurrogátumokra. A magyar kiima — úgy látszik - egyáltalában nem kiván sok folyadékot ; alkoholban messze mögötte maradunk az Északnak, frissitőkben a Délnek.Mindezekről bővebben szólok, ha sora kerül, az egyes ételeknél vagy fejezeteknél. A fejezet szót azonban ne vegyék komolyan ; nincs szó másról, mint hogy egy csomó reczeptet elrendezzek, s természetesen nincs jobb rend



Előszó 9annál a kipróbálnál, hogy amit a művészet együvé rendelt, emberi erő ne szakítsa el egymástól. A reczeptek szerzői elsöprő többségükben hölgyek, a férfiak többnyire rossz vicczeket küldtek csak, kivéve egynéhányat, aki viszont elsőrendű szakszerűséggel gazdagított bennünket. A főzéssel is úgy áll a dolog, mint az asszonyi ruhával ; alapjában az asszonyok rayonja, a férfi vagy egyáltalában nem ért hozzá, vagy — ritka esetekben — viszont megdöbbentő Ízléssel és eredetiséggel, s a legjobb szabók s legjobb szakácsok mégis csak a férfiak. A mi pályázatunkon azonban nem övék a pálma, — e könyvecske végén megtalálja az olvasó, kik nyerték meg s mi ama hölgyek és urak neve vagy álneve, kik a versenyben részt vettek, és, őszintén mondhatom, ha nyerni nem is nyerhettek mindnyájan, de - mint reczeptjeiknek e gyűjteménye mutatja — mind megérdemlik az elismerő, és, az én részemről, a hálás megemlítést. Ám épp ez a hála, a könyviró hálája teszi kötelességemmé, hogy — mint elsőket az egyenlők között — külön is megemlítsem hálám és bámulatom adójául a következő hölgyeket, kik a sok kitűnő gazdasszony között igy távolról a legeslegkitünőb- be*K benyomását tették rám, s kiknek e reczeptek értékében különös érdemeik vannak. E hölgyek : valamennyiök előtt Széchyné Lorenz Jozefa úrnő, az elmés, művelt és finom Írónő, kinek vagy négy tuczat jobbnál jobb s érdekesebb reczeptet köszönhetek s azonkívül e könyv összeállításánál is meghálálhatatlan segítséget. Továbbá: dr. 
Dignio Béláné (aki gyakorlati tanácsokból kifogyhatatlan), 
Bródy Sándorné, Miss Nelly Croggon (angol reczeptek), 
Drencsik Júlia , „Erdélyi Asszony“ (Erdély általában kitesz magáért; a régi nemzeti és frarcziás műveltség, udvari élet s az Apor-idők minden hagyománya megvan e kitűnő konyhában), Fónagyné Gajári Nelli, Fried Sándorné, 
Fröhlichné Móricz Paula, Füzessy Józsefné, Gozsdu Mária, 
Gubody Paula, Gyarmathy Zsigáné, HarsúnyiAranka, Herman Ottó né, Kleinné Blau Irma, Kollár Lajosné, Küszler Czi-



10 A Hét szakácskönyveczus meg a mamája, M. B. (akinek a nevére nagyon kiváncsi vagyok), Mandl Mórné (Pinczehely), Margit (Mélykút), Négyessy Lászlóné, Palotainé (Nagy-Várad), 
Polgár Jozefa, Petrovits Lázárné, Rosenfeld Riza, Mlle 
B. R . (franczia reczipék), Szilassy Ödönné és Vécsei Árminné úrnők. Vegyék forró köszönetemet, többi társnőikkel együtt. A Hét olvasónői, a többi kuktáskodó közönséggel szemben tekintsék ezt az ő szerezte könyvecskéjüket olyasminek, mint ami A Hét szeretne lenni az olvasókkal szemben : művelt jóbarátnak s jóizlésü tanácsadónak. Senki e szerepre nem alkalmasabb, mint ők, akiknek vagyok szerető társnőjük Emma.Budapesten, 1908. május havában.

U. i. 1. Nagy segítségemre volt, s bőven éltem is vele, a Glück és Stadler szakácslexikonja : Az Inyesmesterség Könyve. Ezt a maga nemében nálunk páratlan könyvet minden érdeklődő élvezettel és tanulsággal forgathatja.U. i. 2. A *, à la Baedeker, egypár nagyon jó ételt kiván külön kiemelni.



E ls ő  fe je z e t .Levesek.Herman Ottóné úrasszony e r d é ly i meséül küldötte be a P a t k ó s z e g le v e s  m e s é jé t . Arról a ravasz huszárgyerekről szól, aki elhitette a parasztasszony- nyal, hogy patkószegből főz majd levest, csak éppen viz kell hozzá; a vízbe bele is dobja a patkószeget, főzés közben aztán rendre kicsal az asszonytól egy kis sót, egy kis lisztet, egy kis szalonnabőrét — és igy tovább, egyszóval : kész a rendes rántott leves, és a patkószeget bátran kiszedheti belőle, hogy eltegye — más alkalomra. Ez kedves mese még kedvesebb, hogy szakasztott ez a mese megvan a f r a n c z iá k n á l  is, csak éppen hogy náluk kavicslevesről szól ( s o u p e  
d e  c a i l lo u x ) . Érdekes és tanulságos, a népmesék mint járják körül a földet, s mint kötik össze az embereknek éppen azt a rétegét, mely legkevesebbet tud az idegenről : a népet. Levesevőnek különben minálunk igazában csak a nép levesevő, mig a franczia s általában a latin fajta minden rétegében szenvedélyesen az. Minálunk a leves jelentéktelen bevezetésféle, mely nyáron gyakran.el is marad s melyben télen sem nagy a változatosság. Másutt főképp a francziáknál s a svédeknél, a leves étel, melynek örülnek, melyet megkívánnak, s melyet gonddal, leleménynyel



12 A Hét Szakácskönyveés gazdagon ellátva főznek. A szorosan vett húslevesen és rántott levesen kívül, sőt azon tűi kezdődik a tulajdonképpen való leves, melyet mozsárban megtört és szitán áttört húsból, a legkülönbféle főzelékekből, gazdagon fűszerezve, tejjel, tejfellel vagy huslével föleresztve készítenek. Maga az erős husié a legtöbb franczia mártásnak és párolt húsnak fő része ( fo n d )  s még ezenfelül egy csomó ételnek valósággal : fűszere. Szakasztott igy van ez az angoloknál is, ahol az ilyen, főzésre eltett huslének (ami nemcsak a marhahúsnak, de szárnyasnak, sőt főtt sonkának és ürüczombnak is lehet a leve) külön neve is van : s to c k . Az olasznak gyalázatos a húslevese (aminthogy a legtöbb nyugati konyhának nincs szive egészen kifőzni s ezzel Ízetlenné tenni a húst) — ellenben van paczal-, kelkáposzta-, máié-, sajt-, kolbász, tengeri hulladék- és más jobbnál-jobb 
m in e s t r á ja . Az északi népek a tejlevest kultiválják, mely nem egészen a mi ízlésünk szerint való, az orosz a bő zöldséglevest. Mi ilyen gazdagsággal nem dicsekedhetünk, de viszont a húslevesünk (1. lejebb) erős, zamatos, valósággal üdítő és ritkán szorul a 
L ie b ig - e x t r a d u m  kisegítésére. Azonban ne vessük meg könnyelműen ezt a megbecsülhetetlen segítséget, amely, tudvalévő, nem egyéb keményre sűrített erős husiénál, melyet a Dél-Amerikában ma még olcsó marha húsából ott helyben főznek ki. Ma még Európában is elég olcsó, de félő, hogy ez is fényűzéssé drágul. Amily kitünően eláll, akár egy életen át is : azt merném tanácsolni, lássuk el magunkat vele jó előre, mig meg nem drágul ; valóságos áldás ott, ahol kevés húsból és gyakran kell a jó leves, becsinált stb.



Levesek 13
Húsleves. Leveshus.Egy olvasónőnk arra figyelmeztet, hogy a húsleves anyagába hagymát és pórét ne tegyünk, de egy csepp Liebig nem árt bele, főképp ha kevés húsból és sok csontból főzik a levest; paradicsomot keveset és c s a k is  f r i s s e t , téli paradicsom savanyítja.Egy másik olvasónőnk szerint kevés zöldség sokáig főzve árt a levesnek ; több, kevés ideig, zamatosabbá teszi. Hus-derelyét, csigát, laskát, szóval tésztákat, hajszál vékonyra nyújtva, sós habot grízzel, májgaluskát, zsemlye-gombóczot, darát (u. n. gerslit), rizst főzzünk belé. A két utóbbi gyengébb levesbe jön, tojással fölhabarva. — Finomabbak a tisztán szárnyas aprólékból készült gyenge zöldséglevesek nyáron, kolbászos bab, káposztalevesek télen. Ezekhez forró zsírban pároljuk a húst, fölhintjük egy csipet liszttel, zöldséges lével fölengedjük, átszűrjük ha felfőtt, s csak igy főzzük bele a borsót — gyenge borsóleves; a gombát — gombaleves; áttört paradicsomot, karfiolt stb. Zsírban sült borsó-tésztát, finom apró haluskát, tarhonyát főzünk belé.Fontos megjegyzések a következők : Higyjék meg, egyes ételeket jól főzni csak a parasztok tudnak, már a ki köztük tud. Soha életemben nem ettem olyan jó levest, mint egyszer falusi tanító leányának a lakziján Hevesmegyében, Átányon. Megkérdeztem miből, hogyan főzték? Hát annyi tyúkból főzték, hogy majdnem minden tányér levesre esett egy tyuk, lévén az a jó szokás a faluban, hogy a tanitó-lakzi előtt minden tehetősebb háztól egy tyúkot küldenek levesnek valónak ajándékba. Azt pedig a legtöbb gazda- asszony tapasztalásból tudja, hogy igazán jó marha



14 A Hét Szakácskönyvehúslevest aprólék nélkül főzni bajos. Én nem is főzetek húslevest, ha nincs a háznál valami aprólékféle : pulyka, liba, vagy egy fél tyuk. Aztán a zöldségelésnél mindég tétetek a levesbe egy fél marék friss vagy szárított gombát. Arra is ügyelek, hogy tálalás előtt olyan tészta-féle kerüljön a levesbe, ami javítja: például májas-gombócz, húsos- vagy tüdős- derelye. A májas-gombóczot borjú- vagy apró jószág májából prézlivel, egy keményen főtt tojás szitán áttört sárgájával, egy friss tojás hozzákeverésével, egy kevés finomra vágott gombával, petrezselyem zöldjével, minden hagyma kihagyásával készíttetem. Hasonló keverékkel töltöm meg a hus-derelyét, csakhogy a máj helyett hús jön bele. Ezek javítják, erősitik a levest. A jó magyaros csiga és finom metélt szerintem csak olyan helyre való, ahol, mint az én tanítóm lakziján : minden tányér levesért egy tyúknak az életét áldozzák fel ; mig a mi takarékosabb pesti konyháinkon a gazdasszonynak egy kevés fifikával kell élni, hogy az étel ne legyen oly drága és mégis jó legyen.Jó a liba- vagy pulykaaprólék leves is, amelyet én úgy készítek, hogy az aprólékot kevés zsírban zöldség között megpárolom, két marék zöld borsót is teszek közzé, végül feleresztem jó erős marhahús- lével. A csirkelevest hasonló módon főzetem, de a közzé bőven teszek karfiolt és vékony vajas és zöldpetrezselymes rántást készítek neki. Ezekhez a levesekhez jó a zsírban készült b o r s ó -t é s z t a , amely tudvalevőleg olyan tésztából készül, mint a palacsinta, és lyukas kanálon keresztül mogyoró-nagyságú kis golyók alakjában eresztik a forró zsírba.



Levesek 15
Orjaleves.Friss disznóhusból készül. Az ó v ja , azt hiszem, gerincze a sertésnek, itt Pesten nem kapni, mert itt a disznót másképpen tranchirozzák, mint vidéken. Rendes húsleves módjára zöldségelik, azután koczkára vágott krumpli és csipetke jön bele, mint a gulyáslébe. Az o r ja  a legjobb része a sertésnek ; csontos, velős, fehér mint a csirke melle. Eczetes tormával tálalják.

Zsidó pászkagombócz.Erős, hámozott gyömbéres tyuklevesbe való. Egy főzőkanál fagyos zsirt kavarj habosra, tégy bele két tojást s egy főzőkanálnyi vizet, kavard tovább, majd adj bele sót, borsot ízlés szerint, finomra vagdalt zöld petrezselymet s másfél pászkát finom lisztté törve vagy reszelve. Tedd félre s fél órával a tálalás előtt formálj belőle nedves kézzel gombóczokat, főzd meg jó erős húslevesben lassan, befödve fél órán át. A gombócz duzzadoz, likacsos és elolvad a szájban.NB. A pászka  a zsidók húsvéti kenyere. (L. Kenyérfélék ) Ez a gombóczleves egész husvét hetén át járja náluk.
Leves/ms : 1. még Főtt husok  és Saláták  között.Furcsa a New-York leves, amit iró ember küldött be : roppant erős húsleves, melyben a következő dolgok találtatnak : a )  kis gombóczok, melyek májjal s gombával vagdalt és, hogy együtt maradjon, tojás sárgájával kevert csirkefehéréből készülnek ; 

b) julien, mely áll zöld borsóból (nem ezukorborsó), karfiolból, kelkáposztából (egész levelek) és cham- pignongombából, melyek mind külön pároltatnak



16 A Hét Szakácskönyvevízben — borsó meg gomba esetleg a levesben ; 
c) borsó-tészta (híg palacsinta-tészta, reszelőn át forró zsírba eresztve). A levesbe egy tojás sárgáját belehabarni, s az asztalon még egy kávéskanálnyi par- mezán is elkel benne. Megjegyzendő, hogy a leves matériájában pórénak vagy vereshagymának találtatni nem szabad, tyuk- és marhahúsnak ellenben igen.NB. Általában alig van hús- vagy zöldségleves, mibe a reszelt parmezán jó ne volna.

Husié italnak.1. Kitűnő, főképp lábbadozó betegnek a következő : egy darab egészen apróra vagdalt felsárt, gyengén megsózva, befőttes üvegbe tesznek, hólyagpapir- ral szorosan lekötik, egy fazék hideg vizbe állítják s igy főzik két óra hosszat. Ami lé kiizzad belőle : remek húsleves; a húsát is el lehet használni.2. T e a  m a r h a h ú s b ó l . 50 gr. zsirtalan marhahúst egészen apróra vagdalva s gyengén megsózva 500 gr. hideg vízben felteszünk és lassan főzni hagyjuk. Mire felfőtt és 2 perczig jól forrt, visszahúzzuk a tűzről és finom szerviettán átszűrjük, miközben nyomni is lehet. Teáscsészékből isszuk. Sót és kis zöldséget belé adhat, aki anélkül nem tudja inni.3. H i d e g  le v e s . A s v é d e k  a bouillont jégbe hűtve isszák, kávéscsészében, főképp villásreggelihez. Csak nagyon erős husié jó igy, de ez aztán nagyon jó-
Gulyásleves.1. Magyar sajátos étel, szokott reczipéje ez: fél kgr. vesepecsenye, fél kgr. disznóhus, fél kgr. birkahús. A birkahúsról minden kövért szedj le s forró



Levesek 17vízzel forrázd le. Ha már a húsokat megmostad, vágd fel koczkákra. Tégy egy fazékba vagy mély serpenyőbe zsírt, tégy ebbe felvágott hagymát s egy kissé forgasd a zsírban, tégy bele vörös paprikát s rögtön a húst. Egy kissé a fedő alatt párold, önts reá vizet, aszerint, amennyi kell a léből s hagyd lassan főni. Aki szereti, tehet bele köménymagot is. Ezalatt külön sósvizben főzz koczkára vágott burgonyát s egy tojásból gyúrj ne nagyon kemény tésztát, sodord ki és szaggasd szét csipetkére. Ha már a hús puha, főzd bele a tésztát, ha ez is megfőtt, tedd bele a burgonyát és tálald.NB. A köménymag jó bele, éppúgy mint a mi páratlan 
m agyar kenyerünkbe (1. ezt). L. még a Pörkölteket s P a p riká 
sokat.2. * E r d é l y i  változata, és pedig kitűnő, a következő: „Borjú- és marhahúsnak legszebb részeiből készül, igy például czombja lehet, de lehet felsár vagy szegyes pecsenyének való néhány kilónyi, amihez jó kiló házi füstös szalonnát veszünk, jó, ha makkon hízott a disznó, de, mert ilyesmivel édeskevesén rendelkezhetünk, elég jónak vélem a rendes háziasszony által annak módja és rendje szerint télen elpáczolt háziszalonnát, mert bizony a közönséges kukoriczán felnőtt malacz szalonnáját is lehet ám a kellően elkészített páczczal ropogósán eltartani. Veszünk a húshoz illő mennyiségű vöröshagymát jó bőven és sok paprikát, só, bors legyen kéznél természetesen. Mi ezt a gulyáslevest rendesen nagy üstbe, vagy ha kisebb társaság számára készül, lábas vasbográcsban készítjük. Legelőször a szalonnát jó czentim. szélességű négyszög-koczkákba aprítjuk és zsemleszinre pirítjuk a bográcsban; mikor már olvadni kezd,A Hét Szakácskönyve. 2



18 A Hét Szakácskönyveaprítsuk a hagymát vékony laskaszeletekre és adjuk a tepertőhöz, a mivel ismét párolódhat, mig a hagyma is zsemlyeszinüvé lesz, ekkor belerakni a falatokra vágott borjú- és marhahúst, a tetejébe jó kanál vörös szegedi paprikát, egy csipet borsot és kellőleg megkavarva lefedjük, amig kevés levet ereszt. Ezalatt pityókát tisztán meghámozva, megmosva, apró, kicsi koczkára vágunk és mikor a hús félig puha, mégegyszerannyi mennyiségű pityókával szaporítjuk s hideg ivóvízzel feltöltjük úgy, hogy a lé ellepje. Most már kavarás nélkül főhet, amig a pityóka megpuhult, sót csak azután adunk hozzá, mert előbb megedződne. Tálalás előtt pár kilónyi húsból főtt gulyásléhez félliter erős fehér bort szoktunk tölteni.“ NB. P ityóka —  burgonya.
Korhelyleves. (Káposztaleves.)1. Erdélyi változata ez : savanyu káposzta levét forrni teszik, ebben friss kolbászdarabkákat, és lehet marhavelőt is, velefőznek, végül kevés rántást pirítanak, ebben két késhegynyi apróra vágott vöröshagymát és arra a levest föleresztik ; nem szabad sűrűnek lennie. Egy kanál savanyu tejfel jön hozzá tálaláskor.2. Érdekesen korrespondál ezzel a R o m á n le v e s , melynek reczipéje Herkulesfürdőről való. Darabokra vagdalt csirkéből zöldséggel jó levest kell főzni és tálalás előtt kicsi, nem nagyon piros rántást vele- keverni. Egy negyedórával tálalás előtt ki kell a zöldséget szedni, laskára vágott zöld paprikát, paradicsomot és kevés rizskását belefőzni és annyi erősen savanyu káposzta-levet beleönteni, hogy kellemes savanykás ize legyen.



Levesek 193. Koronája mindezeknek a szász G e e h w ic h p e r t ,  mely beküldőjét versre lelkesítette :Vágjunk rozskenyérből vékony szeleteket,Öntsünk reá forrón jó káposztalevet,Közbe pirítsunk meg hagymát, nem keveset,Füstölt kolbászt süssünk, braunschweigi is lehet.A tömeget rakjuk mély porczellántálba,A kenyeret, kolbászt, hagymát is felváltva,Hogyha ez megtörtént, tegyük a sütőbe,Egyet forrjon csupán és mehet ! Előre !ízlik az embernek mulatozás után,Mikor macskajajos s érzi magát bután.Okos nem lesz tőle, de úgy kikurálja,Hogy a poharazást még egy hétig állja.
Savanyu levesek.1. H a l ik r a l e v e s , A halikrát fölteszed főni egy kis darab hallal ; tégy bele szeletekre vágott sárgarépát ; gyökeret, babérlevelet és sót ; mindezt hagyd jól megfőzni ; készíts hagymával vékony íántást, és ereszd fel az ikra levével ; egy tojás sárgáját és tejfelt kikeversz, kis eczetet bele, felereszted a kész hallével és koczkára vágott zsemlével add fel.NB. A hagyma el is maradhat.2. S a v a n y k á s  t o já s le v e s . Rántásba egy kis czuk- rot pörkölünk, azután feleresztjük vízzel annyira, mint más hamis levest. Hozzáadunk finom boreczetet, kevés czitromhéjat, egy babérlevelet. Tálalás előtt beleütünk egészben szükség szerinti számú tojást, óvatosan, hogy fehérje és sárgája együtt maradjon, és keményre fővetjük. Pikáns izü, zamatos leves.NB. Szláv étel lehet. A beküldője megjegyzi : „Számos férjen sikerrel kipróbálva“. 2 *



20 A Hét Szakácskönyve3. * K o r p a c z ib e r e . „A régi, egyszerű erkölcsök pusztulóban vannak s ezekkel — sajnos — asztalainkról is el-elmaradoznak a konyha-műhelynek azok a mesterkéletlen produktumai, melyek nagyanyáink idejében sűrűn szerepeltek. Ezek közé tartozik a hires korpaczibere is. Abban a hiszemben, hogy sokakban gyermekkori emlékeket fogok felkelteni és hogy ennek az elfeledett eledelnek a reputáczióját helyreállítsam, itt adom a reczeptjét :Két liter buzakorpát tegyünk egy körülbelül négy literes fazékba és forrázzuk le, aztán töltsük tele vízzel és sózzuk meg. Ha annyira lehűlt, hogy langyos lett, tegyünk bele egy kis kenyérbelet s állítsuk meleg helyre, hol pár nap alatt megsavanyodik. Akkor szűrjük le s tegyük föl forrni, miközben egy-két marok köleskását teszünk bele. Ha megfőtt, 3—4 tojássárgájával behabarjuk, lassan, vigyázva, hogy a tojás össze ne csomósodjék. Kész a pompás eledel, mely vetekedik, sőt túltesz az annyira kedvelt korhelylevesen is."NB. E reczeptet „eg y öregasszony“ küldte be s miben- nünk is gyermekkori emlékeket ébresztett vele. Mi ez ételt Eperjesről ismerjük, a világ egyik legkedvesebb városkájából. Üdítő, finom és soha meg nem unni.
Angadzsábor-leves. (Örmény étel.)Jó erős húslevest főzünk, mikor megvan, leszűrjük és a következő tésztát főzzük bele : 2 tojás és két tojásnyi vízből nem nagyon kemény tésztát gyűrűnk, késélnyi vékonyra kinyújtjuk és 2 cm. nagyságú darabokra felvágjuk, minden kis tészta közepébe a már előbb megőrölt, kevés hagymával, sóval és borssal fűszerezett nyers húsból borsónagyságu darabkákat teszünk és a tésztát előbb szembe (hogy téglaalaku



Levesek 21legyen) hajtjuk, azután négy csúcsát összeszoritjuk. E tésztát a fövő huslébe teszsztik és félóráig főni hagyjuk. Ezalatt a leveses tálban egy kanál h u r u to t  két kanál savanyu tejföllel és kevés levessel feldörzsölünk és a levest rátálaljuk. A szerint, amint savanyúbban szeretik, több vagy kevesebb hurutot lehet bele tenni. Mivel a tészta elkészítése sok időbe telik, már korán reggel el lehet készíteni.
H u r u t  k é s z íté s e . Tíz liter tejet megoltunk (a nyers tejbe kevés fövő tejet töltünk), az egészet egy nagy fazékba teszszük és mindennap egy-kétszer megkeverve, hat hétig tartjuk. Ekkor egy nagy edényben (legjobb üstben) felforraljuk, kevés c s o m h o r d d a \ , ami ha nincs, sem baj, mert mikor a tej fő, úgyis ki kell belőle dobni. Mikor fő, egy jól megnyomott liter igen apróra vágott petrezselyem-levelet töltünk a közepébe, ami a fövés közbe szétoszlik benne, ekkor folytonos keverés közt addig főzzük, amig, ha belőle keveset fövő vízbe teszünk, a petrezselyem a viz színére száll. Ekkor leveszszük, valami vastag ruhába öntjük és felakasztjuk, hogy a benne levő savó kicsöpögjön. Másnap üvegekbe rakjuk, jól megnyomva és a tetejére ujjnyi vastagon zsirt öntünk, amit minden használatkor leveszünk és megolvasztva ismét visszatöltünk. Lehet nagyobb mennyiségből is csinálni és a tejet nem kell okvetlenül egyszerre venni, lehet pár napon át is gyűjteni. Más húsleveshez is lehet használni, mert igen jó izt ad minden levesnek.NB. Cso m b or  vagy cső mb ord  erdélyi név ; a magyar Alföldön vasfű  vagy borsika  néven ismerős ; igen illatos, apró kék virágú fii ; káposztába s ugorkába elmaradhatatlan kellék, mivel jó keményen tartja.



?2 A Hét Szakácskönyve

Vadászleves.„Az őz szivét vedd ki (kegyetlenül hangzik) ;De ha meghalt szegény, azért nem haragszik,Ha a szive megvan, az eszét is vedd el,Ez már könnyű lészen, feléred eszeddel,Mert embernek is, ha kiveszik a szivét,Az ész utána megy, hallottad már hírét.Őz nyelvét, veséjét, szintén hozzá tegyed,Főzd mindezt sós vizben, azután kivegyed.Velőről és nyelvről húzzad le a hártyát,Végy hozzá czitromot, petrezselymet, hagymát,Ezeket és a húst vagdald fel apróra,Pároljad meg vajban és hallgass a szóra :Hogyha ez megtörtént, lisztet két kanállal.Husiét és vörösbort egy-egy nagy pohárral Tégy hozzá és főzzed csak egy félórán át,A tálba tégy aztán pirult zsemlye-koczkát,Öntsd a levest rája, bátran feladhatod,Ez a fogás mindig csinál hangulatot.“
Hamis, magyarán : árva barna leves.Tégy egy lábasba egy kevés zsirt, egy sor fölszeletelt vöröshagymát, egy sor szeletekre vágott borjumáját; hintsd meg egy kevés törött czukorral, hagyd mindezt pörkölni, mig a hagyma megpirul, öntsd föl maradék húslevessel s hagyd jól forrni. Ha kiforrt, a máját szűrd le, szedd le a zsírját és főzz bele májas gombóczot.

Rántott- és zöldséglevesek.Egy olvasónőnk ezt írja : „ T é l i  r á n to tt  le v e s e k e t  füstölt hússal főzetek, leginkább disznófejjel, körömmel vagy oldalassal, ámbár jó bele a füstölt marhahús is. A b a b le v e s  jó minden rántás nélkül is, csak mikor



Levesek 23felteszszük, kell közzéje keverni egy kis lisztet. Sok helyen a füstölt húson kívül tálalás előtt füstölt kolbászt is belefőznek a rántott levesbe. Jó, de jó gyomor is kell hozzá.“Egy másik olvasónőnk szerint is „a rántásban pörkölt hagyma rossz izét sokkal kellemesebbel pótolja a tejfelé, esetleg a tojásé, s b a b -  vagy k r u m p lile v e s  gyenge rántással is jó, csak több bab vagy krumpli való bele, hogy sűrűbb legyen.“ Egy harmadik olvasónő, ellenkezőleg, azt tartja, hogy: „ha hig, kevés volt a rántás, 2 főzőkanálnyi liszt kell ; kis zsírral főzni és z s e m ly e s z in i i  le g y e n  m in d e n  r á n t á s .“  Megírják továbbá, hogy : a b a b le v e s  töretlen a legjobb, egész babszemekkel.“
Magyar parasztlevesek.1. K o ld u s t á s k a - le v e s . Apró koczkára vágott hagymát bő zsírban sárgára párolunk. Egy tojás, kevés viz és lisztből tésztát gyűrűnk, vékonyra kinyújtjuk. A hagymát a tészta egyik felén apró halmocskákba rakjuk, a másik felét a tésztának ráhajtjuk, derelyemetszővel kis táskákra kivágjuk. A visszamaradt hagymás zsírba paprikát teszünk, vízzel feleresztjük, sót, apróra vagdalt zöld petrezselymet teszünk bele s ha felfő, a táskákat belevetjük, még pár perczig főzzük és kész — és jó.2. S ó s k a le v e s . Kanálnyi zsírban lepárolsz két összemaréknyi tiszta sóskalevelet, ha zsírjára sül, lehinted egy jó kanálnyi liszttel ; pár kanál tejfölt, csipet sót, pár koczkaczukrot teszel rá; egy liternyi vízzel felereszted ; pirított kenyérrel vagy zsemlével feltálalod.



24 A Hét Szakácskönyve3. K a p o r le v e s . Kanálnyi zsírban kanálnyi lisztet pirítasz ; késhegynyi paprikát, kétannyi sót, két koczka czukrot, egy kanálnyi apróra vagdalt kaprot teszel belé ; egy liternyi savóval felereszted ; ha összeforrt, pirított kenyérrel vagy zsemlével beadod.4. K r u m p l is  p a r a d ic s o m le v e s . Közönséges paradicsomlevesbe apró koczkára vágott krumplit s egy egész paprikát főzöl. Ebbe nagyon kevés vagy semmi czukor sem kell.
Tavaszi levesT íz fillér ára vajat egy fazékban felolvasztunk ; mikor izzó, két marék vágott sóskát beleteszünk ; ha jól párolt, két kanál liszttel meghintjük és pár perez múlva hideg vízzel feleresztjük, annyi vízzel, hogy hat tányérra való legyen a leves. Mikor jól forr, 2 decziliter gyenge, kiszemezett zöld borsót beletéve, addig főzzük, mig a borsó majdnem puha. Megsózzuk ízlés szerint s egy negyed kiló hámozott spárgának a gyenge részét belevagdaljuk. Mig a leves fő, a levesestálban két tojás sárgáját két deczi tejfellel elkeverünk, a kész levest belehabarjuk, óvatosan, hogy a tojás össze ne fusson. így feltálaljuk.NB. Egy csepp Liebig nem árt bele.
Angol levesek.1. Á r p a k á s a  le v e s . kiló gyöngyárpakását hideg vizben moss meg s tedd zománezozott lábosba, egy vereshagymával, egy darab zellerrel, egy fehér répával s IV2 liter huslével. Főzd lassan, de folytonosan 3—4 órán át, aztán tördd át szitán, főző fakanállal. Tedd vissza a lábosba, sózd és borsozd,



Levesek 25kavarás közben forrald fel s hígítsd föl elegendő tejjel. Forron tálald, pirított és vajazott kenyérhéjával.2. S z á r a z  b o r s ó le v e s . V2 liter száraz borsót tész IV2 liter hideg vizbe vagy főtt ürü- vagy szalonna levébe, két sárgarépával, két vereshagymával, két fehér répával, kevés petrezselemmel, egy kevés pörkölt czukorral s ízlés szerint sóval s borssal. Főzd az egészet lassan, mig a borsó megpuhul. Öntsd le a levét s a zöldséget s a borsót szitán törd át. Tedd a levébe s főzd, a mig nem forr — ekkor rögtön húzd le a tűzről, egy nagy kávéskanálnyi hideg vízben oldott a r r o w -r o a to t  (1. kenyér) keverj bele s az egészet folytonos kavarás közben forrald föl. Pirított, esetleg meg is vajazott kenyérszeletekkel tálald.3. *  M o c k t u r t le - s u p . (Teknősbéka leves.) Élő teknősbékát a hátulsó lábánál fogva megkötünk s ahogy a fejét kinyújtja, levágjuk s a vérét tiszta edényben elteszszük. Most a hátára fektetjük; erős késsel a haspánczélját lefeszítjük, de vigyáznunk kell, hogy az epéjét fel ne szakítsuk. Azután húsát kivesz- szük és hideg vízben kimossuk. Továbbá veszünk egy fél borjú-fejet, 1 klg. borjúhúst, 1 klg. marhahúst és a teknősbéka húsával együtt erős madeira és cognacos zöldséges lében pároljuk. Mikor jól megfőtt, egy edényben 7* klg. vajat olvasztunk, beleteszünk két kanál lisztet, szép sárga rántást csinálunk s jó erős huslével föleresztjük. A léből a húst kiszedjük, egy részét koczkára vágjuk és ezt egy edényben gyenge melegre teszszük. A többi húst vagdalékká vágjuk és kis galuskákat csinálunk belőle. Most 5 kemény tojássárgáját szitán áttörünk, megsózzuk, egy kevés borssal és három nyers tojássárgájával összekeverjük, kis gombóczokká formáljuk, levesben



26 A Hét Szakácskönyvekifőzzük és ezt is a húshoz melegre teszsziik. Ezalatt a levest szitán áttörjük, egy kevés paradicsomot és a teknősbéka vérét egy kevés barna vajmártással (espagnole) meghigitjuk, egy késhegynyi cayenne borsót bele, hogy kellő kellemes ize legyen. Jó forrón feltálaljuk, a húsokat s gombóczokat beletéve.
Franczia levesek.1. * E r ő s  h ú s le v e s . Lábbadozóknak. Négy kanálnyi erős húsleves marhahúsból készítve, kihűtve és a megfagyott zsiradék leszedve. Ha egészen meg van fagyva, 3—4 külön kevert tojássárgája jő bele, azután 

1/ i üveg finom pezsgő hirtelen belekavarva és, mig habzik, adjuk a betegnek. Mivel csak frissen hatásos e keverék, adagok szerint készítjük, pl. egyszerre csak 1 kanál leves, 1 pohár pezsgő, 1 sárgája. Kevéssé ismert, de kitünően kipróbált erősítő.2. T a v a s z i  le v e s . Forró vízbe dobunk egy marék sóskát, néhány salátalevelet, uj kis hagymákat, borsot, sót és vajat ; ha már forr, 1 tojássárgáját 2—3 kanál tejjel vagy tejfellel ; ha barnul, az egészet finoman szeletelt kenyérre öntjük s rögtön tálaljuk.3. L e v e s  s o n k á ié b ó l . A kifőtt sonka levét, melyet megfűszereztek zöldséggel, répával, borssal, hagymával, leszűrjük, a fele mennyiséget félannyi vízzel felöntjük, tűzre teszszük. Vajban pirított vékony szelet kenyérrel együtt 1 órát forraljuk, szitán áttörjük, vékony rántást készítünk és ismét főzzük. A tálban egy tojássárgáját meghabarunk 3 kanál édes tejfellel és a levest lassan beleöntjük.Jó leves készülhet fele sonkalé, fele husiéból, sűrítve egy maréknyi rizszsel vagy tapiokával.



Levesek 27Vagy: fele sonkalé fele vízben, áttörve a fűszerek, mik a sonkával együtt főttek, 1 kanál liszt, kevés eczet és petrezselyem.Vagy : ugyanaz a leves áttört paradicsommal vagy hagymapürével.Végül elmondunk egy kitűnő keveréket: veszünk fele hideg tejet, fele sonkalevét. A tejben elhabarunk néhány kanál lisztet (minden tányérra 1 kanál). A sonka levét föltesszük; ha forr, apránkint bele a habart tejet, folytonosan kavarva, mig ismét belejön a forrásba. így főzzük egy l U  órát, hogy a liszt jól elfőljön és esetleg megfűszerezzük, ha szükséges. A tálalásnál tojásnyi vajat kavarunk bele.Az alaptétele e levesnek, hogy a túlságos erős sonkalét felhígítsuk vízzel, tejjel vagy huslével.4. H a g y m a le v e s  Tiz hagymát finomra vágunk, kevés vajban és lisztben világosra pirítunk, felöntjük forró vízzel, megsózzuk, borsot bele és fél óráig hagyjuk főzni. Ez idő után hámozott, felszeletelt burgonyát dobunk bele. Egy órát főzzük, áttörjük, a tűzön kevés tejjel felhígítjuk. Fűszerezzük meg újra, mert a tej kissé édeskéssé tette, és utoljára egy darab friss vajat teszünk bele (fontos, hogy a vaj utoljára jöjjön bele és lassankint olvadjon szét, ez finom izt ad a levesnek), és a tálban 1 tojássárgáját habarunk bele. Ne felejtsük el, hogy minden püré levesbe jön egy kis liszt. — M á s  v á lt o z a t : A hagymát úgy pirítom vajban, mint fent mondtuk. De azután husvagdalékot és csontot marhavelőben, 1 kanál liszttel világosra pirítok, kellő mennyiségű vízzel feleresztem, néhány burgonyát, borsot, reszelt kókuszdiót teszek hozzá. IV2 órai főzés után az egészet áttöröm, ismét felforralom. Tálalásnál huslevet teszek hozzá.



28 A Hét Szakácskönyve5. C s o n t le v e s . Összegyűjtjük mind a lefejtett csontot; miután Va óráig a meleg sütőben tartottuk és igy több napra konzerváltuk, egy lábasba a tűzre tesszük különféle főzelékfélékkel, a milyen a sárga répa, borsó, gyömbér, burgonya, zöld borsó, bors, kenyérhéja és ha kelt is akarunk beletenni, ezt csak V2 órával a tálalás előtt, sósvizben felhevitve és összevagdalva. Az egészet egy napon át hagyjuk főlni, leszűrjük és higan tálaljuk. A leves igen tartalmas és olcsó.6. F r a n c z ia  t a r h o n y a  h ú s le v e s b e , a ) Kenyérsütő kosárba teszünk egy kevés rozslisztet, egy egész tojást és kézzel megdolgozzuk, de mindig körben (ez a fontos), mig bors nagyságú golyócskák képződnek. Dobjuk a forró levesbe és főzzük 5 perczig. — b) Átreszelünk egy hámozott burgonyát, egy egész tojással kanál segitsé gével jól megdolgozzuk. A forró levesbe kis mennyiségben beleeregetjük és 10 — 15 perczig főzzük együtt.7. F e n y ő m a d á r  le v e s . Kevéssé állott fenyőmadarat megfőzünk, ráöntünk egy kevés pálinkát, egy sárgarépát, hagymát, borsot, szegfűszeget, 2/e-át a huslének és 2 órán át főzzük, 2 marék darával együtt. Ha puha, a fenyőmadarat áttörjük, a húsából tömeget készítünk, 1 tojás sárgájával, pirított kenyérrel, kevés só és bors, kókuszdió, a fehérje habnak verve. Ebből kis gom- bóczokat készítünk és a madárhus levében kifőzzük, miután utóbbit átszűrtük. A leveses tálba ütünk 2 tojássárgáját kevés tejfellel és igy feltálaljuk.8. K c lb e c s in á lt  le v e s . Körülbelül 3 liter vizet forralunk agyagedényben, belédobunk egy nagy fehér kelt négybevágva (ha még zöld, jobb durván vagdalni), 2 hagyma, kevés só, vörös spanyol bors. Két órát főzzük, libaaprólékot, néhány burgonyát belé. Kolbászt is tehetünk, de csak V2 órával



Levesek 29a tálalás előtt. A tál közepébe teszszük a kelt, libát, burgonyát és ráöntjük a levest.9. K o m ló le v e s . Közönséges hagymalevest készítünk, ráöntjük elvagdalt komlótésztára, de mindig főzzük, mert a tészta igen lehűti. Darab vajat teszünk bele és reszelt sajtot mellékelünk hozzá. A komlót finom lisztből kell készítenünk és körülbelül 125 gr.-ot, tetszés szerint.10. T o já s o s  le v e s . 5—6 hagymát finoman összevágunk, vajjal, 2—3 finomra szelt paradicsommal, kevés sóval világosra pirítjuk, forró vízzel feleresztjük. 3 tojássárgát kevés tejjel, néhány csepp eczettel kavarunk. A felforralt levest áttörjük, lassan beleeresztjük a tojáskeveréket. Egy kerek szelet pirított kenyeret beleteszünk és rögtön feltálaljuk. Kenyér helyett keményre főtt tojást vagdalunk kerek szeletekbe.11. M a r h a h u s le v e s . 1 kiló marhavelőhöz veszünk 25 grm. lisztet, 10 grm. kenyérhéjat, fél kanál petrezselymet, finomra vágott sonkát, 1 tojást, sót, borsot. A velőt jól kimossuk többször vízben, mig egész fehér marad, jól kinyomjuk a vizet belőle, hozzátesszük a felsorolt dolgokat, jól kidolgozzuk és kézzel diónagyságu gombóczot készítünk. Ha a leves forr, ez utóbbiakat gyorsan egymásután belevetjük, 15—20 perczig főni hagyjuk. A kenyérhéját igen finomra vágjuk és tejben áztassuk.12. B a r n a le v e s . 4 sárgarépát hámozok meg, 2 hagymát, kevés zellert és kis szögekbe vágom. Egy lábosba 1 kanál zsírt teszek, beledobom a főzelékeket és szép pirosra pirítom. Feleresztem V2 liter vízzel v. huslével, sót, borsot bele, V2 órát főzöm. Később még IV2 liter vizet teszek hozzá és ismét 2 órán át forralom, feltálalom.



30 A Hét Szakácskönyve

Bécsi levesek.1. F i is t ö lt h u s le v e s . Bécsi reczept, azzal a megjegyzéssel, hogy: e c h t  u n g a r is c h . Vizet amiben sonka vagy füstölt hús főtt, aranysárga rántással föleresztenek. Ha jól elfőtt, literjéhez 2/io 1. jó savanyu tejfellel s két tojássárgájával elkeverik, még egyszer felforralják, s íésztamód metélt füstölthusra s pirított kenyérszelet- kékre öntve tálalják.2. H a lb o u i l lo n . Egy hagymát, egy gerezd fokhagymát s kevés gyökeret finomra vágnak s finom olajban világosra pörkölnek. Egy liter vizet adnak hozzá s egy kiló darabokra vagdalt vizát vagy tokot, s négy db. szegfűszeggel, 12 egész borssal, petrezselyemmel, zsályával, majoránnával s egy babérlevéllel húsz perczig főzik. Aztán a levét átszűrik s pirított kenyérszeleteken tálalják.3. N y u lp ü r é le v e s . Egy két nyulaprólékját darabokra metélnek, egy kis vékonyra metélt hagymán szalonnán párolnak, egy sárgarépát, egy babérlevelet, sót s néhány szem borsot adnak hozzá s a húst, egy kis vízzel vagy huslével öntözve, puhára párolják. A nagyobb csontokat s porczokat külön vízben főzik. A puha húst lehűtik, csontjáról lefejtik s mozsártörőben kásává zúzzák. Külön vajból s néhány kanál lisztből finom, világosbarna rántást az átszűrt és zsírjától lefölözött lével föleresztenek, a külön főtt csontlevét hozáelegyitik, ezt a levest felfőzik, majd a huskását is belekeverik. Az egész még egy 7* órát fő, aztán szitán átszűrik, egy pohár veres borral még egyszer felfőzik és pirított zsemlyével tálalják.



M á s o d ik  fe je z e t .Előételek és pástétomok.Az előételnek általában nagy a szerepe s a könnyű konyhának, a villásreggelinek, az éjszakába nyúló jouroknak terjedésével ezek száma is a végtelenbe nő. A franczia megkülönböztet tulajdonképpen való h o r s  d ’o e a v r e t , e n tr é e i és re le v é t — de igazában nehéz ezt a fogalmat osztályozni; előételt esznek vacsora előtt, leves előtt, leves után, továbbá a marhapecsenye s a szárnyas között is — sőt vannak vajaskenyér (1. S a n d w ic h ) fajták is, amiket megesznek előételül, de megesznek tea mellé is, vacsorára épugy mint uzsonnára. Még hidegre s melegre sem lehet felosztani az előételt erőszakosság nélkül. Még a kocsonyás és pástétornos előételek közt sem lehet erős választ vonni, professzorkodás nélkül. A sand- wicheken kívül még elvegyülnek hol a B e c s in á lt a k -  
k a i , hol a M e llé k le t e k k e l , hol a F ő z e lé k e k k e l , sőt a 
H a l a k k a l , a P ü d d in g o k k a l  és a S a lá t á k k a l  is — e helyen menten utalok is a megfelelő fejezetekre. S ahányféle ok megteremtette, annyifelől kreálódnak is a mi előételeink, és semelyik ételosztályunkba nem keverednek ily ellenőrizhetetlenül mind a négy égtájnak hatásai s befolyásai. Jó megfigyelő észreveheti, hogy a német konyha sokkal kevésbbé hatott ránk,



32 A Hét Szakácskönyvemint a német irodalom — a német százféle kolbász- neműje nem igen hódított nálunk. Noha azért a mi kolbászunk és hurkánk sem megvetendő — a s z a lá m in k *  pedig, tudvalévő, külföldön is versenytárs nélkül áll és fogy, és messze maga mögött hagyja az olasz 
s a la m é t , s a la m é t  és m o r t a d e llá t . Viszont ettemVelenczében valami főtt szalámifajtát, aminek szakasztott az volt az ize, ami a mi zsidó henteseink g y ő r i  
k o lb á s z á n a k . Alkalmasint onnan került ide. Vagdalé- kokban s pástétomokban inkább a francziák tanítványai vagyunk, főkép a májaspástétomban. Kelet és Olaszország felől ellenállhatatlan erővel törnek fel hozzánk a zöld paprikás előételek, illetve a töltött főzelékfajták. Ellenben tojásételeink csak nehezen szaporodnak — aminthogy tudvalévő, hogy a magyar paraszt semmit sem utál annyira, mint a tojást, főkép a lágyat. Gombával sem élünk oly pazarul, mint a franczia (1. lejebb T ö ltö tt  g o m b a ) , ellenben a kocsonyáink vetekednek a francziákkal. Minden osztályoz- gatás helyett nézzük a reczipéket, nem ügyelve egyébre, mint hogy lehetőleg együtt maradjon, ami együvé való.

Töltött húsok.1. T ö ltö tt  b o r ja s z e le t . Szélesre potyolt borjusze- leteket vagdalt sonkával töltve, hirtelen kisütjük.2. U .  a  rántottával vagy sonkás rántottéval töltve s hirtelen kisütve.3. Z r á z i  ( le n g y e l  é te l) . Veszünk 1 kgr. marha- felsárt, azt felosztjuk körülbelül 12 cm. hosszú és 5—6 cm. széles, vékony szeletekre. Ezeket jól meg- puhitjuk, megsózzuk és megtöltjük a következő 
tö lte lé k k e l : Zsemlye nagyságú, szikkadt, félbarna* Legizletesebb a Herz-féle gyártmány.



Előételek 33házikenyérbelet belemorzsálunk a kezünk között egy tálba, egy egész vöröshagymát apróra vágva, egy jó kanál zsirt, sót, borsot hozzáadva, jól összekavarjuk. Ebből minden szelet húsra teszünk egy kis kanálnyit és szépen összesodorjuk, mint a káposzta tölteléket (két végét azonban nyitva hagyjuk), és egy lábasba szorosan egymás mellé rakjuk. A lábast azonban előbb kikenjük vastagon zsírral és meghintjük egykevés liszttel. Mikor sülni teszszük, a lábast befödjük. Ha már kissé megpirult, egy mérőkanál vizet és egy evőkanál eczetet öntünk rá. Hogy oda ne süljön, meg-megrázzuk, mint a töltött káposztát ; nem szabad kavarni. Mikor már eléggé megsült, kanállal szedjük a tálba és azt a levet, a melyben sült, ráöntjük.4. M u s a c a . (Olvasd : m u s s z á c á .)  Görög étel, melyet S z é c h y n é  úrasszony igy ir le: „Görög étel, görög szó, melynek helyesírásán és értelmén három egyetemi tanár törte a fejét (mert nemcsak a magyarban könnyebb az irodalmi nyelv, mint a — konyhai, de a görögben is az). így aztán megtudtam, hogy a musaca a mai mszó rontása, melynek jelentése első sorban : borjucska, második sorban : borjúhús ; a régi m o s k h - io n  (borjuka) szóból. E tudós fejtegetés után talán rátérhetek magára az ételre. Budapesten ettük, nem is olyan rég (pár hónappal ezelőtt) s nem is olyan messze az Önök szerkesztőségének szentélyétől, az uramnak egy kollegája s ennek kedves felesége házánál. Ők, t. i. e kedves kollegapár, nászutjokat nem mint afféle közönséges halandók Velenczébe tették, hanem egyenesen Görögországba eveztek. Onnan aztán költői emlékeik mellett pár hasznavehetőbb3A Hét Szakácskönyve.



34 A Hét Szakácskönyvedolog ismeretét is hozták magukkal. így a Musaca reczipéjét is. Szerelmük és étvágyuk — csak a boldogtalan szerelmes nem tud enni -  egymáshoz méltó volt egymást kiegészítette, fokozta, tökéletesítette és igy nekünk, a jó barátoknak is, jutott valami élvezet belőle. Csináltatik pedig eképpen : V2 k. vagdalt húst — a fenti fejtegetés után fölösleges hozzátennem, hogy itt b o r jú h ú s r ó l  van szó — tehát V2 k. vagdalt húst párolni, aztán 4 tojás sárgájával és 3—4 evőkanál reszelt parmezánnal kell vegyíteni. Egy por- czellán-formába rakunk ; legalól előbb sósvizben megfőtt karfioldarabkákat (rózsácskákat), aztán a fenn leirt húst; újra 1 sor karfiolt, kevés olvasztott vajat; és igy felváltva; húst és karfiolt. Legfelül ez utóbbi jön, ráöntünk finoman készített B é c h a m e l- i  (5 deka forró vajban 10 deka lisztet addig kavarunk, mig habzik ; azután lassacskán hozzákavarunk 372 deka forró tejet; előbb a tüztől visszahúzva, azután újra a tűzön, amig finom tészta lesz, mely a kanálról leválik) ; a tetejére reszelt parmezánt. A csőben 1 óra alatt sütjük.
Paprikás csibével tö ltött palacsinta.A csibét paprikásnak elkészítjük, bőven tejfölözve ; ha megsült, leszedjük a húsát a csontokról, késsel finomra összevágjuk ; a palacsintát czukor nélkül sütjük, ujjnyi szélesre fölvágjuk, egy porczellán- lábasnak az aljába egy egész palacsintát teszünk, aztán jön reá egy sor a metélt palacsintából, reá a vagdalékból, újra palacsinta és hús, mig a lábas megtelik, végre a csibe mártását áttörjük és jó sok savanyu tejföllel keverve a palacsintára öntjük, a tetejére egész palacsinta jön, a csőbe teszszük, mig jól átsül.



Előételek 35
Húsos pite.Leveles, vajas tésztát készítünk. Egy jó darab borjusültet finomra vágunk, 3 kanál tejföllel, 4 tojás sárgájával, egy kis borssal összekeverjük s végre beleteszszük a 4 tojás fehérjét kemény habbá verve. Ekkor a tésztát kinyújtjuk vékonyra, két részre osztjuk, egyik felét a tepsibe teszsziik s az elkészített töltelékkel bekenjük, de úgy, hogy legalább is félujjnyi vastagon legyen, aztán a másik lappal beborítjuk, felvert tojással megkenjük. Szép pirosra sütjük.

Vésés és velős előételek.1. B o r ju v e lö s  c r o q u e t . 6 személyre veszünk egy szép borjuvelőt, sós vízzel leforrázzuk, letisztítjuk a bőrtől, megvagdaljuk és egy kávéskanálnyi vagdalt petrezselyem zöldjével, kevés tört fekete borssal, egy kanálnyi zsírban pároltatjuk. Egy másik edényben egy szép 25 dkg.-os borjuszeletet egy kevés zsírban födő alatt Vé óráig párolunk, azután finomra vagdalva a velőhöz teszszük. Úgyszintén 4—5 szép champignont, melyet egy dió nagyságú vajban pároltunk (természetesen vagdalt gombát értek), szintén a velőhöz teszszük. Miután mindez együtt 1U  órát födő alatt párolódott, félre teszszük.Most egy egész tojásból egyszerű palacsinta tésztát készítünk és 14—15 darab kis 14 czm. átmérőjű vékony palacsintát (de nem nyílt tűzön !) sütünk. Ha elkészültek, a palacsintákat a félretett töltelékkel megtöltjük (körülbelül egy evőkanálnyi jut egyre) és töltött káposzta módjára hosszúkás 7—8 czrn.-nyi gombóczokat „croquet“-ket alakítunk belőlök. Ezután



36 A Hét Szakácskönyvea „croquet“-ket fölvert tojásba mártva, finom zsemlyemorzsába bundázzuk és forró zsírban világosra kisütjük és egy szitára borított illatos papírra tesz- szük a zsir eltávolítása czéljából. Finom főzelékkel (zöldborsó, sárgarépa és kalarábé keveréke) körözve, frissen tálaljuk, mert ha sokáig áll, összeesik.2. R o g n o n s - b r o c h e t t e s . Marseillesi, különben egész Francziaországban ismert étel a nyárson sült borju- vagy marhavese czitrommal. Igen jóizü és egyszerű. A vesét több vízből kimossák, a bőrét lehetőleg leszedik, ujjnyi szeletekre vágva, olajban megforgatják s aztán vékony fanyárson feltüzdelve, parázstiiz fölött megsütik; közben is megkenik egy kis ecset segítségével olajjal, (vagy vajjal, vagy reszelt hagymával), hogy a felülete ki ne száradjon. Mielőtt egészen meg volna sütve (persze több szeletet lehet egy nyárson egyszerre sütni) borssal vegyitett sóval behintik és még pár perczig a szén fölött forgatva, friss czitromszeletekkel tálalják. Sütés közben is lehet czitromlevet rá csepegtetni.3. V e lő s  parmezánc o n s o m m é . 1 tojás nagyságú darab vaj, 1 megkövesitett borjuvelő finomra összevágva, sóval, borssal, 2 kanál reszelt parmezánnal és 2 egész tojással elkeverve. Tálalás előtt 5—10 perczig formában kifőzzük és zöld borsóval feltálaljuk.
Zsidó májas ételek.1. L e n g y e le s  l ib a m á j . Pikáns előétel. 2 szép libamájat zsírban megsütve, felszeletelve tálba, 2 sorba rakjuk, 3 deczi erős eczetet, 12 dk. czukorral födetlen lábasban jóidéig főzünk. Majd adunk hozzá Va dk. mrgyar borsot, V2 dk. szegfüborsot, néhány szem



Előételek 37fenyőmagot, együtt jól felhagyjuk forrni, leszűrjük, ismét felteszszük 10 dkg. mazsolával újra felforraljuk, a mazsolát belőle kiszedjük, újból felteszszük és 10—12 dkg. forrázott, szálkákra vágott mandulával és hosszú, keskeny szeletkékre vágott czitromhéjjal újból felforraljuk : a mandulát a czitromhéjjal belőle kiszedjük, a tálba a máj egyik oldalára rakjuk, a másik oldalra az előbb kiszedett mazsolát és a levét a máj hegyé. Hidegen tálaljuk.2. P ö r k ö lt  m á j  (lehet liba, borjú, pulyka etc. mája is). A nagyobbfajta s nem vékony szeletekre vagdalt májat lábasban előre bő zsírban megpirított hagymára dobjuk, sóval s paprikával. Mint minden pörkölt ételnél, ennél is fontos a sok hagyma. Fedő alatt párold és közbe-közbe kavard.
Franczia májvagdalék.Egy vagy két csirke- vagy kacsamájat vágjunk hadiénak, azután tejből és lisztből sürü pépet főzzünk. Ha már majdnem kihűlt, kavarjuk össze a májhachéval, s tegyük az egészet egy fenekén és oldalán vajjal jól kikent lábasba s húsz percznyi főzés elég neki, mialatt jól megdagad. Azon melegében tálalandó.
Pulyka melle rántva.Jó nagy pulykának szépen megtisztított mellét leszabaditjuk a csontról, szeletekre vágjuk, gyengén potyoljuk, megsózzuk, czitromhéjat reszelünk közébe, kés lapjával azt is belepotyoljuk, lisztbe, felvert tojásba és finom morzsába mártva bő zsírban kisütjük; czitromkarikákkal feltálaljuk.



38 A Hét Szakácskönyve

Franczia libakolbász (libamaradékokból).Négy sült vagy főtt libamaradékokat vagdalj meg a mily finomra tudod, vegyíts közé ugyanoly mennyiségű reszelt, nem vágott .friss szalonnát és ugyanannyi vagdalt borjúhúst. A borjúhúst esetleg borjumáj is helyettesítheti, mit épugy mint a szalonnát nem vágni, hanem reszelni kell, ez fontos, az eredmény sokkal kitünőbb.Olvaszsz egy lábasban egy kevés vajat, két ujjközöttnyi lisztet tégy bele, azonkívül két kanál erős huslevét vagy a megmaradt libasaucet. Tedd ebbe a tölteléket, egy mogyoróhagymát és két-három vagdalt champignont, sót, borsot és egy csöpp eczetet.Kavard a tölteléket addig a tűzön, mig magába szívta mind a nedűt, ekkor hadd hűljön ki, még lanyhás lehet mikor két egész tojást adsz hozzá, mely kissé megszilárdítsa. Végy egy gondosan megmosott, elkészített disznóhólyagot, kösd a végét csomóba, töltsd meg feszesen a töltelékkel, úgy hogy semmi űr a kolbászban ne maradjon és végre kösd be a másik végét is.Főzd aztán vagy 20 perczig forró vízben és tálalhatod; még jobb azonban, ha egy negyedóráig vajban sütöd és ugyanabban a vajban adod az asztalhoz.T O J Á S O S  É T E L E K .
Ökörszem előételnek.Tükörtojás sárgájára kaviárt.

Kolbászos rántotta.Magyar étel. Az ember 4—5 ujjnyi vastaĝ  fehér sótalan szalonnát kellő mennyiségű koczkákra vagdos,



Előételek 39egy lábasba teszi és a tűzön fölolvasztja. 5—6 tojást, ha a zsir már föloldódott, beleverünk és mikor már egy kissé rántotta kinézést kap, dobáljuk bele a már előre elkészített debreczeni kolbászból vagdosott apró koczkákat, valamint az ugyanily apró dirib-darabkákra vagdosott zöldpaprikát, de nem sokat. Most addig keverjük, míg csak a szokásos vastagságig meg nem fő. Ha ez megtörtént, tálaljuk föl együk meg — és adj’ isten egészségünkre !
Franczia zöldséges rántotta.Szószerint adom a reczeptjét. „Egy franczia szakács készítette, nem emlékszem micsoda hangzatos nevet adott neki, de tekintve, hogy az élvezet fokozódik, ha az étel nevére gondolunk, melyet lenyelünk, lehet ennek az ételnek ilyen aktuális neve : Hors d’oeuvre à la Delcassé“ — vagy „entre-mets à la franco-russe“ avagy „hors d’oeuvre contre la triple alliance“ stb. íme a készítési módja : Hosszúkás fedeles tálban két tojás és tejfellel eldörzsölt, legirozott (merőkanálnyi) huslevet tartunk készen. Vajjal, gyors kézzel, forróan, hirtelen rántottát keverünk 8 tojásból, mikor szép egyenletes és félkemény, közékeverünk: 1. 2 evőkanálnyi koczkára vágott sódart. 2. nagyszemü, czukorral vajba párolt, zöldborsóból szintén 2 evőkanállal s 3. champignon-gombából 4 evőkanálnyit, mely előbb szinte puhára pároltatott petrezselyemmel vajban. Az egész tömeget kellően megsózzuk és folyton keverve a legirozott husiéhoz töltjük s ügyelve, hogy egyenletes vastagságú (villával ehető legyen), a tálat befedve (hogy ki ne hüljön) a vacsora első ételeként betálaljuk.“



40 A Hét Szakácskönyve

Omelette vaj és liszt nélkül.Egy olvasónőnk irja: „Az én omelettem a legegyszerűbb s legtermészetesebb, mert csupán a maga anyagából készül. A tojáslepényben, tudniillik, a fő mégis csak a tojás, ezt mindnyájan tudjuk, s mégis mintha nem gondolnánk vele. — A palacsintasütőbe öntött két-három kanál tejbe vagy vizbe, mire forró, 3—4 előbb egy tálban villa segítségével már felvert és megsózott tojást teszünk; a sütőben már nem kavarjuk; egyben hagyjuk sülni. Ha az alsó fele aranysárgára megsült, széles késsel óvatosan megfordítjuk, hogy a felső oldalon is szint kapjon, és melegített tálban feladjuk“.
Töltött tojás.1. A tojást meg kell főzni, hogy közel legyen a fél-keménységhez. Óvatosan meghámozzák, éles késsel levágják az egyik végét és sárgájától tökéletesen megfosztják. Kis csipetnyi kaviár, ugyanannyi reszelék parmezán, kevéske hagyma, hideg borjusült vagdalék rizszsel, néhány köménymag — mindezek pedig egy csekélyke franczia mustárral megkeverve, adják a tölteléket. A töltelékkel kipárnázzák a tojásfehér burkot. A levágott véget, a kifolyatott tojás- sárgájával körülnedvesitve, a burokra illesztik és kész. Rendesen egy-egy apró fejes salátában szolgáltatják fel.2. „Hideg pecsenyékhez, u. m.: angol vesepecsenye, csirke fehér húsa és czombjai, páczolt marhanyelv, sonka etb. mellé igen Ízletes: 8 tojást keményre megfőzni, ha kihűlt, keresztbe kettévágni, a megfőtt



Előételek 41sárgákat szitára rakni és rajta áttörni. A kemény fehérét gyenge eczetes vízbe belerakni és 2 órán át benne páczolódni hagyni hideg helyen. Egy kis abarlóban (weidlingban) 3 nyers tojássárgából igen kemény mayonnaiset keverünk, s ha már alig lehet keverni, egy tetézett evőkanál porczukrot hintünk bele, a szitán áttört főtt sárgákat hozzákeverjük és 3—4 evőkanál franczia mustárt, fél czitromnak a levét. Maradék sülthus-részeket — legjobb a vadmaradék — finomra vágva és szitán áttörve, teszünk még hozzá, hogy a kellő keménységet megkapja a tömeg. Ezzel töltik a tojásfehérjét s hogy a tálon megállhasson, a tojás alját késsel kissé leszeljük, hogy lapos legyen.“
Mayonnaises kemény tojás. (Franczia.)Nyolcz kemény hideg tojást ketté vágunk, két kanál jó olajat, IV2 kanál tárkonyos boreczetet, négy késhegynyi sót, feleannyi borsot s egy csepp mustárlisztet páczczá keverünk s a fél-tojásokat egy órán át benne páczoljuk. Közben m a y o n n a is e t készítünk, melyhez, nem győzzük eléggé hangsúlyozni: hideg konyha kell, friss tojás és friss olaj. Egy nyers sárgáját négy késhegynyi sóval s jócskán törött fehér borssal egy lábasban kanállal lassan, de jól elkeverünk, e cz e t  

n é lk ü l , s keverés közben a bal kezünkkel egy kis üvegből cseppenkint töltünk hozzá 5—6 kanál olajat, vigyázva, hogy az egész elkeveredjék. Most kell hozzákeverni, vigyázva és óvatosan, vagy másfél kanál erős, fűszeres boreczetet. Nem árt még egy keveset, ha kell, utána fűszerezni. Aztán a mayonnaiset tálra öntjük, közepében elhelyezzük a páczolt fél-tojásokat, s



42 A Hét Szakácskönyveegy sor olajbogyóval s egy másik sor kolbászszelettel köritjük, vagy kolbász helyett nyers, magjaiktól megtisztított s káprival behintett paradicsomszeletekkel. A tojások fölé pedig metélt zöldséget (fines herbes) halmozunk s az egészet azon frissen tálaljuk.
Szarvasgomba-iilatu kemény tojás. (Franczia.)

H é já b a n  keményre főtt tojásnak nagyon egyszerű módon adhatunk szarvasgomba-illatot. A keményre főtt tojásokat a fölszolgálás előtt egy nappal oly ládi- kába tegyük, melyet légmentesen elzárhatunk. Előbb azonban egy szarvasgombát tegyünk közéjük. Miután a tojáshéj nagyon likacsos, a szarvasgomba illatát teljesen magába veszi, s ez az illat át- meg átjárván a tojás belsejét, rendkívül pikáns izt kölcsönöz neki.
Kínai poshasztott tojás.Egy olvasónk írja: „Tudja, mit esznek a kínaiak sajt helyett? Tojást, még pedig kácsatojást, ami a legzsirosabb s legtartalmasabb tojás, lévén a kácsa — ö. m. a f. — húsevő állat. Azonban a tojást nem nyersen eszik, hanem mindenekelőtt keményre főzik, aztán meglötyögtetik, keményre főtt-e ; ha lötyög, rossz volt s eldobják, ha nem lötyög, jó és használják. Még pedig úgy, hogy oltott mészben, mások szerint agyagban félesztendőre elássák a földbe. Hogy ott mi történik azzal a szegény tojással, azt fesse ki a maga fantáziája, de mire kiássák, a fehére fényesre feketedett, a sárgája pedig folyékony s az egésznek valami kitűnő, állítólag a camembertre emlékeztető ize van — aminthogy általában a kinai konyháról költött mesék ízetlen ostobaságok, ellenben a kinai



Előételek 43konyha roppant raffinált és Ízletes, mint az nem is lehet máskép ily művelt és pallérozott ízlésű népnél. A maga figyelmét különben bizonyára nem kerüli el, hogy ez a kinai sajt némi — talán keleti származása révén való — rokonságban van a z s id ó  konyhából ismeretes
Sólet-tojással.Ha nem ismerné, megírom, hogy ezt cserép- fazékba rakják, nyersen, jó vastag sor hamura, aztán rétegszámra tojás, hamu, tojás, hamu, inig az edény megtelik. Felöntik hidegvízzel, mig az egész átnedvesedik, de felül viz nem marad. Befödik s beteszik este a jó meleg sütőbe s ott hagyják, la s s ú  és g y é r  tüzelésnél délig, (Erősebb tüzelésnél vagy egy órára kiveszik a sütőből.) Megvan“. Zsidó étel a következő

Tojás-vagdalék is.Három keményre főtt tojást apróra vagdalunk, hasonlókép egy fél sült libamájat s egy középnagyságú hagymát. Az egészet egy kanál libazsírral, sóval s erős borssal összegyúrjuk. Pirított kenyéren különösen jó.
Rizotto.Alapjában párolt rizs és keleti ételnek éppúgy beillik, mint nyugatinak. A p i l á f o n  kezdve, mely rizskásás vagy árpakásás ürühus, a r iz ib iz ix g , ami rizskásás, párolt zöldborsó, ezerféle a változata. Voltaképp az árpakásás párolthusok mind alája tartoznának, s ezzel együtt Kínától nyugatra egészen Angliáig másfél földgömbnek az ételei. Mi láttunk is itt Budapesten angolt, aki zsidó korcsmában árpakásás libahúst



44 A Hét Szakácskönyverendelt, veresre paprikázta, s oly kéjesen ette, mintha csak c u r r y s  párolt húst enne, ami angol-indus étel és szakasztott ugyanez. Nekünk két érdekes reczipénk van róla.1. G a r ib á ld i . Somogyi reczept, de szemmellát- hatóan olasz származás. Kitűnő ! Rizskását vágott sonkával párolunk. Borjúhúst apró koczkákra vágunk s pároljuk. Makarónit főzünk. 6 dgr. vaj és 10 dgr. liszt, egy tojássárgája és egy kanál borból tésztát gyűrűnk, ezt vékonyra kisodorjuk és egy lábast kibélelünk vele. Most tejfelt, vajat, sót és káprit összeforralunk s a tésztával kibélelt lábasban lerakunk egy réteg sonkás rizst, egy réteg makarónit, rája a borjúhúst, utána rizst addig, mig a lábas tele lesz, természetesen a tejfeles mártással folyton öntözzük s az egésznek a tetejére egy darab vajat teszünk és megsütjük.2. F r a n c z ia  s z a lo n n á s  r iz s . Kétszáz gramm jól megmosott rizst öt perczig áztatunk egy arra való edényben s azután tisztára szűrjük le. Száz gramm nagyon húsos szalonnát vágjunk össze lehető apróra, tegyük a tűzhöz s mikor már szint kezd kapni, adjuk hozzá a rizst hat deczi bouillonnai és öt gramm borssal együtt. Húsz perczig főzzük, tálalás előtt öntsünk hozzá két deczi paradicsomlevet, keverjük meg, öntsük tálba s azon melegen adjuk föl.NB. Mondanunk sem kell, hogy az olasz ember minden rizskásás ételt meghint reszelt parmezánnal.
Tészta-croquet.Vacsorához két hús között tálalják. Finomra vágott laskát sós vízben megfőzni, leszűrni, egy kis zsírral kikavarni és egy tepsibe ujjnyi vastagra rákenni. Más



Előételek 45napig állva hagyni. Fánkszuróval darabokat vágni, habos tojásba bemártani, morzsával meghinteni és forró zsírban kisütni. Kifőtt libamájat szitán keresztültörni, egy kis finomra vágott, párolt hagymával elegyíteni és a fánkok közepére tenni. Forrón tálalni.
Burgonya-fánk parmezánnai.Magyar vadászétel. Rendes farsangi fánktésztát készítünk, de kissé keményebbre hagyjuk, mert a hozzáadandó burgonya úgyis lágyít. A tésztához vett lisztmennyiség egy harmadának megfelelő főtt, szitán finomra áttört burgonyát veszünk még hozzá és igen jól kidolgozva, kelni hagyjuk. Ha megkelt, rendes fánkoknak szúrjuk ki és két ily fánkot összeboritva, azokat finomra vágott sódarral töltjük meg. Ha a nyújtó-táblán ismét kellőképen megkelt, úgy szépen kisütjük, teljesen úgy bánva el, mint a farsangi fánkkal, tálra rakjuk, minden sort reszelt parmezánnai meghintünk és asztalra adjuk. Igen alkalmas assiette- nek, főleg férfitársaság részére.

Heringes burgonya. (Osztrák.)Hámozott egész burgonyát sósvizben főznek, kihütenek s igy vágnak szeletekre. Tisztított s szép darabokra vagdalt heringgel a krumplit rétegszám belerakjuk tűzálló porczellánedénybe, minden hering- rétek fölé frissen vagdalt petrezselymet és tejfelt öntve, a krumplirétegbe pedig egy-egy darab vajat téve. A legfelső heringes réteget is tejfellel öntik le s kevés vajjal rakják meg. T e te jé b e  a következő k e v e 

r é k  jő : finomra reszelt burgonya, nehány evőkanálnyi



46 A Hét Szakácskönyvetejfel, két tojássárgája, egy csepp só és bors, reszelt sajt s két tojás fehérjének keményre vert habja összekeverve. A tálat a sütőbe teszik s a tartalmát szép sárgára sütik.
Zöld paprikás előételek.A zöld paprika a modern Czézár: jő, esznek belőle és győz. Száz év előtt a magyar semmiféle paprikát sem ismert, ma a Nyűgöt a paprikát róla ismeri, tőle hozatja, még a belga, a franczia s az angol is. Sok kitűnő ráczos és törökös ételünket köszönhetjük a zöldjének. Ilyen az a pompás kis 

e lő é te l, melyet a küldője versben ir le.1. „A teremtés gyöngye van benn’ felhasználva,Jó édes paprika, karikára vágvaVágott szarvasgomba is igen jó bele —Ez az én mamámnak kedves eledelePiríts hagymát jócskán a sistergő zsirba’A paprikát, gombát szórd a rózsapirba,Üss rá pár friss tojást és keverd szépen,Csekély öt perez múlva a jó étel készen.“2. Bánsági magyar étel, mivel a piros (paradicsom), fehér (rizs), zöld (paprika) oly szépen van képviselve benne s ami szintén ér valamit: pikáns. Párolsz vajban körülbelül húsz paprikát, karikára vágva, úgyszintén — de külön — fél liter rizst, melyre azután két merítőkanál vizet teszel, hogy a szemek kissé megdagadjanak. Most formába rakod, vagy mély porczellántálba, először rizst, melyet természetesen sózunk, rá egy sor paprikát, azután paradicsomot vékony szeletekre vágva, a magja ne bántson (keresve sem találod az ételben, mikor eszed),



Előételek 47erre pedig tejfel jön, igy tovább, mig ki nem fogysz. Tejfelt csakis fél litert tégy rá, azért nem többet, mert nagyon is laktató. Inkább vizet tégy rá, mint tejet, úgy hogy majdnem födje. Egy órára sütőbe teszszük, — de minél tovább, annál jobb. — Ha vacsorára tálalják, úgy délben is lehet sütni és este ismét.3. A zöld paprikát megmossuk, a magokat kiszedjük és eldobjuk, a paprikát karikába vágjuk. Összevágott hagymát kevés zsírban vagy szalonnával sárgára pirítunk, a paprikát, sót és egy kettétört paradicsomalmát hozzáteszünk, befödjük, hogy pároljon (dinsztelni). Vizet n e m  szabad hozzáönteni, de néha meg kell keverni. Meghámozott és vékony karikára vágott szafaládét (lehet más kolbászfélét is, de ezzel legjobb) akkor teszünk bele, ha a paprika már puha, még néhány perczig ezzel együtt főzzük (de ne soká, mert a kolbászféle száraz lesz) és tálaljuk.
Töltött paprika.Nálunk is roppant népszerű rácz étel. A zöld paprikát megmossuk, szárát, magvait és ereit kikere- kitjük. Finom füstölt szalonnát koczkára vágunk és egy kis casserolba világossárgára pirítjuk, reá teszünk koczkára vágott finom prágai sonkát. Azonnal reá verünk 3—4 tojást és elkeverjük; ha már jól meg- sürüsödött, eltávolítjuk a tűztől, a paprikát megtöltjük vele és az előbb kikerekitett szárát ismét visszahelyezzük. Külön kis lábaskába zsirt teszünk fel, belerakjuk a töltött paprikákat, lefödjük, pároltatjuk 10—15 perczig, vigyázva, hogy le ne süljenek és közbe időnkint kis lével vagy meleg vízzel felöntjük.



48 A Hét SzakácskönyveKörözésnek használva két vagy négy gerezdre vágjuk a paprikákat. Előételnek használva, következő sauce- szal öntjük le : paradicsomot nyersen, szitán áttörünk, igen világos, hig rántással feleresztjük s miután Ízlés szerint megsóztuk és czukroztuk, két három kanálka tejfelt adunk hozzá.
Bánsági paprika.Zöldpaprika keskeny csikókra vágva — de ne vegyük a hosszú világos-zöldet, mert ezek roppant erősek, inkább a tompa haragos-zöldet vagy a fehéret — megsózva forró vajba teszszük — de nem sokba, mert a paprika is ereszt levet — fél órai párolás után, öt perczczel tálalás előtt, pár tojást ütve belé, kész. így készíti azt ott az ur és a szegény, csak azzal a különbséggal, hogy az előbbi több tojást üthet a tepsijébe. Szokták eczettel is leönteni, erre tovább gombával, hagymával is készítik ezt az ételt és az épp oly egyszerű.
Böjti paprika.Zalamegyei. Tégy egy lábasba diónagyságu vajat, ha ez felolvadt, egy fej apróra vágott vereshagymát és 4—5 jó nagy, karikára vágott édes zöldpaprikát, s amint a hagyma és zöldpaprika a vajban sisteregni kezd, egy bögrében 12 leütött egész tojást 3 kanál tejföllel és 1 kanál finom liszttel habarj össze ; sózd meg s öntsd a lábosba és süsd folytonos kava- rás közben addig, mig olyan lesz, mint valami jó lágy tészta; ekkor húzd a tűzhely szélére és készíts vajban pirított rántással jó sürü paradicsommártást. Ha ez is megvan, akkor a tojásos masszából csinálj



Előételek 49csinos gombóczokat s rakd hosszába pecsenyés- tálba, köréje pedig öntsd a paradicsommártást és add fel leves utáni ételnek, vagy este vacsorakor első ételnek.
O m ácska  1. Mellékletek.

Gombás ételek.Szarvasgombánk csak konszervben lévén, nekünk főgombánk a champignon-gomba. A vargánya stb. már nem ily ízletes, ellenben kitűnő, különösen mártásba s levesbe az apró csiperke-gomba. Általában kevesebb gombát fogyasztunk, mint a nyugat; ez sajnálhatjuk, mert jó.Jó például a következő egyszerű fr a n c z ic i

Gomba hors-d'oeuvre.Néhány nagyon szép champignon-gombának lehúzzuk a bőrét, s fél óráig eczetből, olajból, sóból és borsóból álló páczban hagyjuk.
Rántott gomba.Fiatal apró champignon-gombákat megmosás és megtisztítás után megsózunk, lisztben, tojássárgában és zsemlyemorzsában hempergetünk és forró irós- vajban vagy libazsírban kisütjük. Kitűnő körözék bármilyen sülthöz.
Töltött gomba1. F r a n c z ia . Egy tuczat szép nagy champignont hámozzunk le és tartsuk meg a bőrét, mig a szárak homokos részeit eldobjuk. Mossuk meg gyorsan aA  Hét Szakácskönyve. 4



50 A Hét Szakácskönyvechainpignont és a bőrét finom ruhával száritgassuk meg gondosan, hogy a netán még rajta tapadó homokrészecskéket eltávolitsuk. Vágjuk le a szárakat és vagdaljuk össze a bőrével együtt. Általában különféle ételekben kitűnő a champignon bőrének az ize, minthogy a zamatja fölülmúlja magát a champignonét is ; igy hozzá lehet adni leveshez, különösen ox-tail leveshez, 
( l . P á r o l t  h ú s o k , Ö k ö r f a r k )  vad töltelékhez, pürét csinálhatunk belőle, melyre sült vagy főtt tojást teszünk stb. Térjünk azonban vissza vagdalékunkhoz. Tegyünk egy lábasba ugyanannyi vajat, mint a mennyi a gomba, pároljuk ezt benne pár perczig, tegyünk hozzá egy szelet zsemlye belét, melyet azonban elébb forró tejbe mártottunk s a tűzön megszáritottunk. Keverjük mindezt jól össze és fűszerezzük erőssen borssal és sóval, öntsünk még rá 1—2 kanál friss tejszint s egy kis vagdalt petrezselymet hintsünk bele. A champignont töltsük meg ezzel az anyaggal, kenjünk ki egy tortaformát jól vajjal és helyezzük ebben el a champignont, persze a töltött felével fölfelé. Ezután lassú tűzön pároljuk a sütőben 10—20 perczig, mig közbe- közbe kis mogyorónyi darab vajacskákat rakunk rá. Az igy elkészített champignont a következő m á r t á s  kíséretében adjuk az asztalra : egy nagy vereshagymát és egy kis sárgarépát vékony szeletekbe vágunk, egy szelet sonkát pedig apró koczkákra vagdalunk, ezt együttesen vajban pároljuk, mig a hagyma pirulni nem kezd. Ekkor 4 darabokra vágott paradicsomot és egy kis pohár husiét teszünk hozzá. Sózzuk, bor- sozzuk meg, főzzük egy fél óráig, aztán törjük át szitán a mártást. Ezután tegyük vissza a tűzre, öntsünk rá még 2—3 kanálnyi húslevest is, végül még 30 grm. vajat, melybe egy kis lisztet kevertünk. Most



Előételek 51már töltsük ki forró tálba a mártást, helyezzük bele szép rendben a champignont, mit kevés vagdalt petrezselyemmel meghintettünk és tálaljuk.2. Champignon-gombákat megtisztítva, gondosan megmosva, besózunk. Annyi borjú- vagy csirkesültet egy pár gombával összevagdalunk, amennyi a gombák megtöltéséhez szükséges, ezt megpároljuk kis vaj és zsemlyemorzsán. Kihűlve, 2 tojássárgája, V2 áztatott zsemlye, kevés vagdalt-sonka és 4—5 kanál tejfellel összekeverjük. Most egy tüzmentes porczellántálba teszünk darabka vajat finomra vagdalt petrezselyemmel, a gombákat megtöltve rakjuk a tálba. Felül ismét meghintjük zsemlyemorzsával és tejfellel leöntve a sütőbe teszszük, hanem csak éppen a tűzhely szélére. Feltétlenül sikerül.3. Ennek készítéséhez bárminemű (borjú-, párolt-, vagdalt-) husmaradékot elhasználhatunk és kitünően alkalmas vasárnapi vacsorának : 4 személyre két szelet hús, 8 tojás, 4 szép champignon szükséges. A champignont megtisztítjuk, megmossuk és részint kis szeletekbe vágva, részint pedig megvagdalva diónagyságu vajban, körülbelül egy kávéskanálnyi petrezselyem-zöldjével és nagyon kevés tört fekete borssal, sóval födő alatt megpároljuk. Ezalatt a húst finomra megvagdaljuk, egy külön bögrében pedig a 8 tojást, 8 evőkanálnyi vízzel (de só nélkül, mivel a sült hús is, a gomba is már sózva van) villa segitségével jó habosra felverjük. Ha a gomba meg van párolva, ami körülbelül egy negyed óra alatt megtörtént, a vagdalt húst még egy evőkanálnyi zsir, vagy, ha tetszik, vaj hozzáadásával a gombához téve, azt még egy kicsit (1—2 perez) pirulni hagyjuk. Azután a felvert tojást ráöntve, folytonos keverés közben tetszés szerint lágyra vagy
4*



52 A Hét Szakácskönyvekeményebbre hagyjuk sülni. Melegen és frissen tálalandó. Aki szereti, asztalnál reszelt parmezánnal is behintheti.4. L. H a la k , S o le-la l töltött gom ba.

Töltött tök.1. Szép, fiatal spárgatököt meghámazunk. közepében kettévágjuk és belét kanállal kiszedjük. Megpirítunk sok karikára vágott hagymát zsírban, melyet aztán jól megpaprikázunk. Hideg vízzel bőven feleresztjük, hogy a megtöltendő tököt jól ellepje, most teszünk a lébe szemes borsot, sót, babérlevelet, csontokat és kevés eczetet. Mig ez fő, megtöltjük a tököt a következő t ö lt e lé k k e l : egy kg. finomra vagdalt disznóhust hagymás zsírban megpárolunk, hozzá ugyanígy párolt és vízzel feleresztett rizskását veszünk, ezeket, két keményre főtt vagdalt és két nyers tojást, sót, borsot jól összekeverjük, vele a tököt megtöltjük, összeillesztjük, házi czérnával jól körülkötjük, és a már előre elkészített lébe megfőzzük. Mikor a tök héja puha, egy kis hig, világos rántást készítünk, melyet a tök levével feleresztünk. Ezt most átszűrjük, fejfelt, czitrom levét és héját adunk hozzá. Tálalás előtt egy kis paprikás zsírt öntünk a levére, hogy színe legyen. Tálaláskor a tököt a tálba teszsziik, a czérnát lefejtjük, a tököt szeletekre vágjuk s a levét ráöntjük.2. T u r g e t te n . „Eierfrucht“, „Turgetten“ a neve németül, „Patlingene“ románul. Mert ez román, talán török, okvetlen k e le t i  é te l.Azt hiszem, a romániai vendégek hozzák oda, Herkulesfürdőre. Hosszúkás, sötétpiros, inkább sötétlila szinü, nagy ugorkához vagy kisebb fajta tökhöz hasonlít. A bolgárok ültetik nálunk.



Előételek 53Budapesten a nagy vásárcsarnokban is kapható. Forró vizbenkicsit hervasztjuk, csakhogy le lehessen hámozni; de nem szabad főni hagyni, mert hamar ellágyul s a többi procedúrára alkalmatlanná válik. A lehámozott gyümölcsöt ujjnyi vastag szeletekre vágjuk ; a szeleteket kicsit sózva, lisztben forgatjuk és forró vajban pár perczig sütjük és szitára rakjuk, hogy a felesleges zsir lecsepegjen róluk. Közben apróra vagdalt borjúhúst kevés rizszsel, sózva, megborsozva zsírban megpárolunk. Egy vajjal kikent formába rakunk aztán egy sor gyümölcsszeletet, rá egy sor vagdalékot s egy kanál tejfelt, újra gyümölcsszeletet, húst, tejfelt ; legfelül a gyümölcsre zsemlyemorzsát. A csőben lassan megsül 1 óra alatt. Kiborítva tálaljuk. A nyers tojás-gyümölcsből „falsch“ halikrát is készítenek: a húsát, mely tele van maggal, igen apróra vagdalt hagymával vegyitik és sózva olajjal és czitrom- lével (vagy gyenge eczettel) leöntik. Salátának is használható“.NB. L. a Sa lá tá k  közt ; aub nek vagy nakis híják, zucchettini néven is ismeretes.
Spárga — spárga nélkül.Finom, hosszúkás fehér tököt épp úgy mint a retket hosszú, ujjnyi vastagságú darabokra szelve, forró sózott vizben óvatosan megfőzzük, leszűrjük és azután egészen úgy készítjük és annyiféle módon, mint a valódi spárgát.

Káposzta croquet.Szép káposztalevelekbe töltött káposzta módjára a következő töltelékeket töltjük: Disznóhus, vagy borjú-



54 A Hét Szakácskönyveés marhahús keveréke, kis rizs, melyet előbb vízzel leforráztunk, só, nagyon kevés fekete bors, forró zsírban felfujtatott petrezselyem zöldje zsírostul és egy tojás sárgája. (A fehérje nem, mert az összehúzza és bárminemű tölteléknél a fő, hogy laza legyen, nem pedig kemény, azért nem is szabad szorosan csavarni a levélbe.) Ha a gombóczok készek, egy tepsiben zsírt forróvá forralunk, a gombóczokat belerakjuk és a sütőben, időközben megforgatva, szép ropogósra és pirosra sütjük. Ha elkészült, lehet egy kis tejföllel leönteni és azt még egy pár perczig rásülni hagyni, de még jobb tejfel nélkül, mert ropo- gósabb.
Franczia szőliőleveles croquet.Nagyon apróra vágj össze bárányhust, tégy hozzá sót és rizst (fél kiló húshoz mintegy evőkanálnyi rizst), keverd össze jól, s nedvesítsd meg kevés hus- lével. Azután végy gyönge szőllőleveleket (legjobbak a legkoraibb levelek), de legalább tenyérnyi nagyságúak legyenek. Tedd őket szilkébe s forrázd le zuhogó vízzel. Végy egy szőllőlevelet, fektesd a simább felével a bal tenyeredre, tégy rá egy kis rakást az említett hadiéból, csavard össze, a két végét nyomkodd be, de ne szorosan, mert a rizs főzés közben úgyis megdagad. S igy járj el a többi szőllőlevél- lel is, mig a haché föl nincs használva. Azután rakd őket egy nagy fazékba, melynek aljára egy réteg zöld ánizst és petrezselymet teritettél. Öntsd föl az egészet huslével s főzd mérsékelt tűzön. Keverni nem szabad, csak időnkint megrázni. A lé természetesen nem főzendő el egészen ; hogy mennyire, azt a helyes érzék mutatja meg. Tetszés szerinti módon



Előételek 55tálalandó s aki szereti, tállalás előtt savanyu tejföllel leöntendő.NB. A franczia kisvárosok és falvak kedvencz eledele. Ez az ő „töltött káposztájuk“.
Olasz tö ltött ugorka.Nagy ugorkákat meghámoznak, sós vízben jól felfőznek, mindkét végét levágják s gondosan kivájják. — T ö lte lé k  : Finoman vagdalt ürühus, mozsárban tört kemény tojás, egy-két nyers sárgája, tejben áztatott s jól kifacsart fél zsemlye, egy kevés fűszer és reszelt parmezán. Ezt bele az ugorkába, melyeknek a végeit szőllőlevéllel kötik le, friss vajon párolják és világos zöldség mártással tálalják.

Paradicsomos előételek. (L. még S a lá t á k .)1. Néhány szép húsos paradicsomot laposan kettévágni és egy friss vajjal kikent tepsibe rakni egymás mellé, a vágott felével fölül. Mindenikre egy kanál friss tejfelt tenni, kissé sózni és végül morzsával behinteni. A sütőben állítani, inig a tejfel elsül és kezd pirulni. Nagyon izlik minden sült és főtt húshoz.2. P a r a d ic s o m  v a g d a lt - h ú s s a l . „Ventimigliában, aztán Cannesban, de Nápolyban is kaptuk. Olasz-e franczia-e ? Nem tudom ; csak azt tudom, hogy jó. Húsos, de nem túlérett paradicsomokat kettévágunk vizirányosan. A metszett részszel felfelé tepsibe rakjuk sorjába és (ha édesen szeretjük) kevés czukorport hintünk rá. Már előbb megpárolt, apróra vagdalt borjúhúst, mely sózva s kicsit borsozva is van, ráhintünk, a tetejére egy kis zsemlyemorzsát (hogy a hús ki ne száradjon, de meg azért is, hogy a sütő para-



56 ,4 Hét Szakácskönyvedicsőm levét magába szíjjá). A csőben fél óra alatt megsütjük. Tálaláskor óvatosan kanállal kiemeljük az egyes paradicsomot a pléhből levestől, mert egy kis lé mindig képződik alatta. Könnyű és kellemes étel“.
Boronia.Spanyol étel. Fehér kenyér, faolaj, fokhagyma, paradicsom, metélt tök, sáfrán, köménymag, só, viz.

Sonkás előételek.1. K a r f io l  s o n k á v a l . Szép, egészséges karfiolt sósvizben megfőzni. Tüzmentes tálba téve leöntjük a következő keverékkel : finomra vagdalt sonka, háromnégy kanál tejfel, három tojássárgájával összehabarva.2. P i s e l l i  c o n  p r e s c iu t t o , „Zöld-borsó sonkával. A liguriai tenger egyik legszebb pontján : La Spez- ziában ettem először. Aztán otthon próbáltam s most évek óta megszokott fogás asztalunkon. Forró sósvizben zöld-borsót főzünk vagy félóráig, és pedig fedetlen edényben, hogy a borsó szép zöld színét megtartsa. Leszűrve, forró zsírba öntjük és már készen tartott, egészen apróra (de nem csomóba, hanem pihésen) vagdalt főtt sonkát ráhintünk; körülbelül 
1U  rész sonka 3A mennyiségű borsóhoz; gyengén megforgatjuk és melegített tálban feladjuk. ízletes, finom, egyszerű étel. Itt megemlítem azt is, hogy ha a zöld-borsó csak mint „Ding an sich“ kerül az asztalra, egy kanál czukorporral (1 liter borsóra) hintem be ; a forró zsírba, vagy ilyen esetben : vajba előbb apróra vágott petrezselyem zöldje jön, azután a borsó, erre a czukorpor (soha liszt) ; az egész, egy kicsit keverve, rögtön felszolgálandó. Tükörtojást,



Előételek 57„szegény vitézt“, borju-cotelettet, libamájat vagy rántott csirkét hozzá, de külön tálalva“ .3. S o n k á s  c r o q u e tk . 1/± kiló főtt sonkát, Vé kiló sült borjúhúst a húsdarálón megőrölünk, de még jobb fölapritani késsel. Finom, sárga, sürü rántást csinálunk, huslével föleresztjük, sózzuk, két egész tojással megfőzzük, beleadjuk a huskeveréket, ha kész, deszkára teszszük, hogy kihűljön, aztán .tojásba mártjuk, szitált morzsába, és zsírban kisütjük. Hosszúkás laposra formáljuk a croquetket.4. R á n t o t t  s o n k a . Szép, vékony kassai sonkaszelet tojásban és kiflimorzsában megforgatva s forró zsírban kisütve. Nagyon jó s váratlan vendég esetére alkalmas előétel.5. F r a n c z ia  v a g d a lt  s o n k a . Kétszáz gramm finom sonkát megvagdalunk, továbbá fele annyi reszelt sajtot (lehet gruyère vagy parmezán), két tojás sárgáját és habosra vert fehérét belekeverünk sürü, vajas mártásba. A vajjal kikent formát valamivel a színe alatt megtöltjük vele, s vagy gőzöljük, vagy egyszerűen a sütőben megsütjük 3A óra hosszat. Vajas mártással tálaljuk.6. * S o n k a  à  la  P i l v i l l e .  K i r á l y u n k  e g y i k  k e d v e n c z  
é te le . Nyers füstölt sonka felső középső részéről óvatosan (hogy el ne szakadjon) levágjuk a bőrt, mint egy fedelet; köröskörül vagy három ujjnyira rajta marad érintetlenül. Hegyes, éles késsel 12 — 15 czenti- méter mélyen kivágjuk s kiveszszük a húst; két nagy libamájat, melyet előbb megfőztünk, aprított szarvas- gombát, meg a sonkából kivágott és vagdalt húst pástétomszerüen szétdörzsölve, a sonka kivájt részébe rakjuk. A pástétomhoz lehet fáczán-, liba- és vadhúst is használni, de csupán csak libamájból és sonka- húsból jobb. A töltelék tetejére szarvasgomba- és



58 A Hót Szakácskönyvesonkadarabkákból csillagformát rakunk; azután reá a levágott bőrfedelet. Erősen átkötjük a sonkát és vörösborban megfőzzük.7. F r a n c z ia  h o r s - d ’o e u v r e . Egy szelet kövéres sonkát külön apróra vágunk, azután ismét külön, a sonkaszelet nagyságához mérten, egy vagy két keményre főtt tojásnak a fehérjét és sárgáját apróra vágjuk, sóval, borssal és egy kevés angol mustárral a sonkához törjük s káprival föladjuk.8. S o n k a  s á r g a d in n y é v e l . „Szeretek külföldön table d’hôte-on étkezni, mert igy sokszor uj és j ó  uj ételekkel ismerkedünk meg, amelyeket nem is igen tudnánk megrendelni. S nemcsak uj ételekkel, hanem uj szokásokkal is. így például meglepett, midőn Cannesban, egy dejeunerhez a bevezető (felséges pro- venczei olajban kisütött) omelette után felvágott sonkához sárgadinnyeszeleteket szolgáltak fel. Kérdeztem, hogy hát szokás-e ez itten, mire a vendéglős azt felelte, hogy biz ezt ő maga hozta be ide: Angolországban látta pinczér korában. Óvatosan próbáltuk a kettőt egymással és pompásan ízlett. Sokkal jobb a jó hideg sárgadinnye sonka mellett, mint a savanyu ugorka és az unalmas aszpik. Magától értetődik, hogy a dinnyére ilyenkor nem jön czukor, de még — burnót sem!“9. P e a c h - f la v o u r e d  h a m s , vagyis baraczkon hízott amerikai sertés sonkája, állítólag különösen zamatos.
Halikra jégtömbben.„Az étel ezerszer nyer, ha szépen, Ízletesen van feltálalva. Gyönyörűség halikrát látni és élvezni, ha közepén mélyedéssel ellátott jégtömbben van tálalva.



Előételek 59A hozzávalója : olaj, czitrom, de még reszelt hagyma is annak, aki azzal szereti, persze külön van tálalva üvegtálakon. Különben halikrát, gyümölcsöt, befőttet, sajtot, vajat, salátát, de még halat is — hideget vagy meleget — mindig csak üvegtálakon kellene felszolgálni. Az újabb ezüst haltálak máris üvegbetéttel vannak ellátva, amit ki lehet emelni az ezüst tál- czáról. A sajt és vaj említésénél eszembe jut, hogy Angolországban a vendéglőkben, ha az ember sajtot rendel, mindig vajat is kap hozzá, hogy össze- vegyitse“.NB. Sajthoz mindenütt adnak vajat. (L e.)
Kocsonya-fajták.

Malacz-kocsonya.A kis malaczot feldaraboljuk s egy fél kiló leves hússal, melyet később kiveszünk s félreteszünk és a hozzávaló zöldséggel (kevés répát adunk bele) föl- teszszük főni, kevés fehér bort és egy czitrom levét adunk bele, hogy kellemes, savanykás ize legyen. Ha a malacz húsa puha, kiveszszük, leszedjük a csontokról, kis darabokra vágjuk. Egy formába öntünk az aszpikból, melyet előbb, két egész tojást beleütve, megtisztítottunk ; 24 fillér ára gelatint fölforralunk külön. Ha összekevertük, szalvétán a formába öntjük, egy réteg aszpik, egy sor hús, mig a forma megtelt. Ha megkocsonyásodott, kiborítjuk s tatármártással tálaljuk.NB. Ismert magyar kocsonya-formák a paprikás hal-, malacz- és borjú-kocsonyák.



60 A Hét Szakácskönyve

Borjuczomb halmódra.A czombot, csontos és bőrös részeitől megtisz- titva, nehéz sodrófával vagy sulyokkal addig verjük, mig egészen összeszakadozik. Tiszta vászonruhába a hustömeget bclevarrjuk, oly alakra formálva, mint egy vastag hurka. Ezt, a borjúhús leválasztott csontjaival és bőrös részeivel együtt, savanyu halpáczban egészen puhára (két óráig) főzzük, kihűlni hagyjuk és mindenestől a hideg pinczébe leteszszük. Tálaláskor a vászonból kiveszszük a húst és nagyon éles késsel, lehetőleg már a tálon szeleteljük, mint a halat. Minden szelet tetejére papirtölcsér segítségével mayon- naiset nyomkodunk, czifrázva. Díszíteni és köriteni úgy kell, mint a hideg halakat szokás és tatármártást adni melléje.
Mayonnaises csirke.Három fertály vizbe teszünk mindenféle vete- ményt tetszés szerint, kevés szerecsendióvirágot, szemes borsót, kevés sáfrányt. Ekkor beleteszünk egy egész csirkét főni. Mikor megfőtt, kiveszszük, hideg sósvizbe teszszük úgy, hogy ellepje. Egy lábasba teszünk két jó fakanál finom lisztet, két kanál jó tejfelt s egy tojásnyi vajat, három vagy négy tojássárgát, kevés tárkonyt, egy jó nagy kávéskanál czukorport, czitromlevet csavarunk bele tetszés szerint. Nagyon jól elkeverjük, tűzhöz teszszük, a csirkelevéből feleresztjük s folytonos keverés közt egy vastag mártás vastagságára főzzük. Mikor megfőtt, áttörjük szitán, s jól elkeverjük, mig egészen kihűl. A tál fenekére a csirkét felvágva rárakjuk, a többi részét a pépnek ráteszszük, vizes kanállal lesimitjuk, zúzájával feldíszítjük, aszpikkal körözzük, hidegen feladjuk.



Kocsonyák 61
Franczia pacsirta-kocsonya.Csontjától megtisztított tizennyolcz pacsirtának a belsejét hintsük be kevés sóval és borssal s mindegyik pacsirtát töltsük meg, vagdalt, nyers ludmájat s a közepébe egy darab szarvasgombát tévén. Varrjuk be a pacsirtákat, csavarjuk be kívülről egyenként vékony szalonnaréteggel, azután pedig mousselinenel, melyet összevarrunk. Rakjuk őket cseréplábasba, egymás mellé, vékony szalonnaréteg fölé. A pacsirtákra szintén szalonnaréteg jön. Födjük be jól, nagyon kis tűz mellett süssük egy óráig, azután hagyjuk hülni. Másik lábasba tegyük egy kappannal az aprólékát, egy kiló borjuszárcsontot, néhány darab szalonnabőrt, kevés sót és borsszemet. Öntsük fel kétszer oly magasan huslével, mint a mekkora a husréteg, fedjük be, s lassan tűzön főzzük meg teljesen. Fél fövése közben öntsünk hozzá egy pohár madeirát. Szűrjük le, s ha sok talált lenni, csak háromnegyed liternyit vegyünk belőle s öntsük hozzá a pacsirtáknak megzsirtalani- tott nedvét. A pacsirtákról vegyük le a szalonnaréteget és a mousselinet, rakjuk egymás tetejére egy alkalmas kocsonyafagyasztó-formába, tegyünk közéjük ludmájat és szarvasgombát tetszés szerint, öntsük rá a kocsonyalevet, s tegyük hűvös helyre. Természetesen csak másnap tálalható, mikor az összefagyott tömeget úgy veszszük ki a formából, hogy ez utóbbit langyos vizbe mártjuk. Tálalása asztalkendővel leteri- lett kerek tálon.

M e g j e g y z é s . A takarékos háziasszony a kocsonyanyerésre használt alkatrészekből (tehát a csibeaprólékból, borjuszárcsontból, szalonnabőrből stb.) is kitűnő házi pástétomot készíthet a következő módon. A csőn-



62 A Hét Szakácskönyvetok eltávolítása után a húst apróra összevágja, két tojássárgáját, sót, borsot, néhány egyéb fűszert, egy kis hájas sonkát ad hozzá, cserépedényben másfél óráig lassú tűzön főzi, s hidegen adja föl.NB. Veréb és galamb is készíthető ugyanígy.
Franczia aszpikos galamb.Négy szép galambot megtisztítunk, belsejét kivesz- sziik s megtöltjük hízott lúd apróra vágott májával és szarvasgombával. A galambok nyakát (a bőrt visszatolván) levágjuk s az üres bőrhüvelyt visszahajtjuk a galambok hátára. Minden egyes galambot tiszta vászonba csavarunk s háziczérnával körülkötünk. Egy lábasba vajat, szalonnabőrt, vágott fokhagymát, sárgarépát, apróra vágott ökörhust s fél borjúlábat teszünk. Ha ez meg van, a galambokat a lábasba helyezzük s lassú tűzre teszszük 10—15 perczig. Azután egy pohár fehér bort öntünk hozzá, megsózzuk, törött borssal meghintjük s annyi huslével eresztjük föl, hogy jócskán uszszék. Ha a galambok megfőttek, kiveszszük a lábasból, az ott maradt levet pedig felényire elfőzzük, leszűrjük s egy tojás fehérjével derítjük. A galambokat kerek tálba teszszük, a lével megöntözzük, s azután pinczébe teszszük fagyni.PÁSTÉTOM OK.A pástétom nálunk nem oly közönséges dolog, mint egyebütt, ami alkalmasint azzal függ össze, hogy a bőséges reggeli s a villásreggeli intézménye épp oly nehezen terjed nálunk, mint a késői ebéd és, ami ebből logikusan következik, a hideg vacsora. Pedig a pástétom többnyire nem drága étel, s nagyon



Kocsonyák 63kényelmes, mert mindig kéznél lehet. Az izeknek pedig olyan raktára, a skálától a szimfóniáig, hogy a konyha-művészetnek szinte szivbeli ügye. A pástétomok királya a libamájpástétom, melynek alább számos változatát adjuk.
Hal-vagdalék.Ajánlatos : nagy és kövér halakból készíteni. Alaptonusa az a készítési mód, a hogyan a „vol- au-vent“-készül. (L. M e llé k le t e k .)A megmosott halak húsát leszedik és miután a szálkákat a legóvatosabban eltávolították, összevagdalják. Összeelegyitik édes tatárszószos úgynevezett „finom főzelékekkel“. (Répa, kalarábé, borsó, stb. elegy).Készítenek magas, igen könnyű irós pogácsákat, de csak félig kisütve. Ez állapotban leveszik tetejét és megtöltik az emlitett keverékkel. A tetőt visszahelyezve addig sütik a tésztát mig megpirul.NB. A finom főzeléket természetesen előre meg kell főzni. A hal csak fehér husu lehet (fogas, süllő, csuka), mert a pontyfajta nagyon szálkás és puha.

Paradicsom-pástétom. (Angol.)Pástétom-edény alját egy réteg vagdalt hússal megraknak, fölébe egy rétek kenyérmorzsát, sót, borsot, jó réteg paradicsomszeletet, ezt a rendet megismétlik, mig az egész megtelik, legfölül a kenyérréteg kerülvén. Az egészet jócskán átitatják tiszta huslével, s egy-két órát lassú tűzzel a sütőben pirítják.
Mince-meat.Angol pástétom-konszerv : vagdalt marhahús, vesezsir, almaszeletek, czukor, czitromhéj, szegfűszeg,



64 A Hét Szakácskönyvefahéj, szerencsendió és só jól összekeverve, porterral és brandyvel megnedvesitve, pergamentpapirral kőedénybe jól lekötve. Mintegy két hét múlva használható. (Ugyanefféle, de hús nélkül való részletes adagolásos reczipéjét 1.
Toursi hideg vagdalék.

(Rillettes de Tours.)Ehhez kell egy kövér liba, egy tengeri nyúl s friss sertés-szeletek. Öt kilós libához félannyi sertéshús a helyes arány.Olyan libát válaszszunk, melynek fehér a kövérje, finom a bőre, sárgás rózsaszínbe hajló és ikrás a szalonnája. A bőrét lenyúzzuk.Azzal kezdjük, hogy a libából nyulból és sertéshúsból kiszedünk minden Csontot s ezekkel consom- mé-t („erő-leves“) csinálunk. Most a libahúst, nyui- hust és sertéshúst apró kis darabkákra vagdaljuk, az egészet beleteszszük egy n e m  c z in k e z e tt  rézlábasba, s adunk hozzá minden félkilóra husz-husz gramm darabos sót. Kis tűzre teszszük, hogy hat órán keresztül lassan pörkölődjék s csak ez idő múltán keverjük és törjük össze a husdarabokat, időnkint a fönt- emlitett consomméval föleresztvén, hogy meg ne égjen s ne legyen túl sürü. Legutoljára pedig borsot s egyéb fűszert adunk hozzá, tetszés és Ízlés szerint.Ha kész, akkor cserépedényekbe rakjuk s addig be nem födjük, mig teljesen ki nem hült. Ha a rillet- tes-et októberben, vagy a hűvösebb novemberi napokban készítjük el s hütjük ki, akkor egész télen át eltartható; de ügyeljünk, hogy lehető légmentesen kössük le.



Pástétomok 65
Borjupástétomok.1. G o d iv e a u  p á s té to m . Borjúhús veséje zsírjával, fűszerrel, tojással s finom paréjjal, gombóczformára a sütőben megsütve.2. Egy kg. borjúhúst levesnek megfőzni, megőrölni, kevés leves, só, bors és 3 tojássárgájával összeállítani, organtinban közönséges nyulpáczban négy tábla gelatinnal egy félórát főzni, azután jégre tenni.

Libamájpástétomok.1. L ib a m á jp á s t é t o m  s z e le n c z é b e n . ( F r a n c z ia .)  E czélra nagyon szép, nagyon fehér, nagyon kemény libamájakat válogassunk össze. Egy-egynek a súlya legalább egy kiló legyen. Huszonnégy óráig áztassuk elegendő mennyiségű sós vízben, három liter vízre egy jó marék sót számítván. Ez az eljárás még tömörebbé teszi a májat. Azután vegyük ki őket, tisztítsuk meg jól, lebbenyüiket vágjuk szét egymástól, s minden egyes lebbenyt két czentiméter vastag s lehető széles szeletekre szeldeljünk. Ezeket mindkét- felől sózzuk és borsozzuk be s egy lapos tálba öntött oliva olajban áztassuk egy darabig.Most készítsünk külön disznóhusból tölteléket. Legjobb a húst a nyakáról venni, mert itt egyenletesen kövér és sovány s a legösszeállóbb tölteléket adja. Ha a hús félig össze van vagdalva, adjunk hozzá (negyed kilóra négy darab nagy diónyi nagyságú) szarvasgombát s ezzel együtt fotytassuk a húsnak finom töltelékké összevágását.Tetszés szerinti nagyságú, lehetőleg kemény husu szarvasgombákat külön tisztítsunk meg s ez egyik fő alkatrésze lesz a pástétomnak.A Hét Szakásckönyve. 5



66 A Hét SzakácskönyveVegyülik egy vagy több, fedővel ellátott bádog- szelenczét, a szükséghez képest, főzzük ki ezeket forró vizben öt perczig, hogy fémszagukat elveszítsék, mert ez a szag nagyon kellemetlen mellékizt szokott a konzerveknek adni. Ha jól megszáradtak s megtörültük őket, az aljunkra rakjuk egy vékony réteg tölteléket, erre jön egy szelet máj, melynek a szelenczét lehetőleg ki kell töltenie. E szeletbe beleerőszakolunk két-három szarvasgombát (a föntemlitettek közül), azután ismét egy szelet máj jön szarvasgombával, s ismét egy szelet máj, mig az edény majdnem megtelik. Egy tiz czentiméter magas s hat czentiméter átmérőjű bádogszelenczébe rendesen három szelet, azaz három réteg máj fér. A tetejére ismét töltelék kerül, azután a szelencze födelét légmentesen ráólmozzuk, s az egészet három napig pihenni hagyjuk.Ez idő elteltével vízzel telt edénybe teszszük, s az első forrástól számítva három teljes óráig forraljuk. A forrásnak nem szabad túlságosnak lenni, mert a bádogszelencze repedést kaphat, s akkor egész munkánk hiábavaló.Az ily módon készített pástétom a légmentes szelenczében három évig is jól eláll.2. Egy libamájat megsózunk, s a saját zsírjában a sütőben gyengén megsütjük. 3—4 szép nagy gombát apróra vágunk és kevés vizben megpárolunk amig a vizet elfőtte. A májat szitán áttörjük, belekeverjük a gombát, valamint 3 tojás keményre főtt sárgáját, amit szintén áttörünk. Aztán langyos vizes kézzel csinosan megformázzuk, és czifra metélővei rovátkákat csinálunk bele. Hideg helyre teszszük, hogy jó kemény legyen. Tálalásnál vajat vagy kaviárt adunk hozzá.



Pástétomok 673. * S t r a s s b u r g i  m ó d r a . Egy nagy vagy két kisebb libamájat hártyájától megtisztítunk s a végeit levagdossuk, hogy csak a vastagja maradjon ; megsózzuk s megtűzdeljük szeletekbe vágott, vízben megpuhitott gombával. A levagdalt májvéget s még egy kisebb liba- vagy kacsamájat, esetleg néhány fehér tyukmájat megsütünk saját zsírjában és szitán áttörünk. Egy fél kiló borjuczombot, 1fa  kiló disznóhust, esetleg, ha van, egy darab tyukfehérjét is tehetünk hozzá, puhára sütjük, kétszer keresztülőröljük a husőrlőn s szitán áttörjük, hogy nagyon finom püré legyen ; összekeverjük a már kész májpürével, még finomra párolt gombát és egy csipetnyi fehér borsot s izlésszerinti sót téve bele. Egy födeles pástétomsütőt, annak hiányában egy körülbelül egy liter ürtartalmu cserépbögrét vékonyra szelt szalonnával kibélelünk. Most a fenekére teszünk vagy két ujjnyit a püréből, bele- állitunk egy darab egész májat, a hézagokat kitöltjük pürével s igy rakjuk szép sorjába, mig az anyag el nem fogy, a tetejét egy szelet vékony szalonnával lefödjük s ráteszszük az edény födőjét, vízzel telt tepsibe állítva a sütőben másfél óráig sütjük. Hideg helyre teszsziik, úgy nagyon sokáig tartható, de mindig le kell a szalonnával is takarni. Használatkor vékony kanállal óvatosan kikanalazzuk, csinos dombocskába halmozzuk és aszpikkal díszítjük.4. Három nagy vagy 5—6 kisebb libamájat Va napig édes tejben áztatunk, aztán szitán áttörjük, 6—8 champignon gombát jó nagy darabokra vágva egy féltenyérnyi vajban pár perczig párolunk, de úgy hogy azért jó keményen maradjanak s ezt s egy kávéskanál pástétom-füszert (szerecsendiót és virágot, csillagánizst) nagyon finomra törve a májhoz keverünk.5*



68 A Hét SzakácskönyveAz egészet egy vajjal jól megkent, körülbelül 1 literes lábasba teszszük s tetejét vékonyra szelt kenyérrel befedjük. Ezt a lábast egy másik 2 í / i literes lábasba teszszük, melyet forró vízzel megtöltünk s egy óráig pároljuk a pástétomot. Ha kész, a kenyeret levesz- szük s egy pástétom tartóba teszszük s szalonnával befedjük; vagy pedig ászpikkal hevonjuk.5. Szép libamájat egy óráig tejben áztatunk, aztán szép pirosra sütve, apró koczkákra felvágjuk ; egy másik libamájat nyersen szitán áttörve egy mély tálba teszünk, s hozzáadunk sót, borsot, paprikát, egy tejben megáztatott, kifacsart kiflit, kevés párolt szarvas- gombát, néhány apró koczkaszalonnát (de e nélkül is jó), egy evőkanál jó erős vörösbort, a felvagdalt sült májat, öt tojás sárgáját s végül öt tojás habját. Mindezt, egy kikent és zsemlyemorzsával jól behintett, fedett pástétomformában gőzben P /2 óráig főzzük, aztán teljesen ki hagyjuk hülni s csak azután borítjuk tálra; fölszeletelni csak másnap szabad. Legszebb négyszegletes formában készíteni, mert igy szép szeleteket lehet belőle vágni s ászpikkal díszíteni. Kitűnő.
Egyéb májas pástétomok.1. Z s i d ó  m á j - s a j t . Egy nagyobbfajta, világosra sült libamájat megreszelünk és ezt négy tisztított szardellával, két főtt tojással, két dkg. kaviárral, két kis kanál franczia mustárral, egy fél reszelt hagymával és kevés magyar borssal szitán áttörjük. Így elkészítve, kenyérre kenve, igen Ízletes.2. Szardellásmáj-pástétom. Végy egy gyönge középnagy libamájat, süsd meg bő ludzsirban pirosra, törd át szitán azon melegen, a zsírt is szűrd hozzá, tégy



Pástétomok 69hozzá egy tyuktojásnyi friss vajat, 3 nagyon finomra vagdalt és áttört szardellát, mindezt késsel gyúrd jól össze és rakd csinosan — mint vajat szokás — tálba. Kenyérre vagy pirított zsemlére (a friss zsemle kissé savanykás) kenve pompás jour-étel teához, kivált ha a megkent szeletkék egy részét finomra vagdalt ecze- tes ugorkával, másik részét reszelt parmezán-sajttal, harmadik részét pár szem kaviárral szórod be.
Szárnyas fehérje pástétomok.1. Megfőtt vagy sütött kappan- vagy pulykamellet finom szitán áttörünk, hozzá olajat, czitrom- levet és 10 hámozott és áttört (passirozott) szardellát adunk és magas hegyes czipót alakítunk üvegtálon a masszából. Az egészet csillagszerűen szardíniákkal (úgy, hogy a farkuk felfelé álljon) befedjük és aszpik- kal, kaviárral és tojással körözzük.2. V e g y e s  v á g o t th u s . Libamelléből készítünk közönséges vágott-hust (kis zsemlyével, törött borssal, paprikával, zsírral, tojással, tetszés szerint hagymával is) ebből nyersen vékony hengert formálunk, e fölé rakunk pulykamellből készült vágott-hust, e fölé borju-vágott-hust, e fölé tyukmellből készült és a fölé marha-vágott-hust. Ezt így megsütjük zsírban, sűrűn öntözve. Felszeletelve csíkos és igen szépen hat. 

( Z s id ó  é te l.)3. M a n d u l á s  p u ly k a m e ll . Szép nagy pulykának fehér húsát daráljuk meg és sóval, borssal, paprikával, ÍU  reszelt veres és 1 czikk fokhagymával, 7 2  áztatott zsemlével és két egész tojással keverjük vag- dalékká. Keverjünk még bele tenyérnyi libamájat, 25 dekagim finomra őrölt mandulát, az egész masz-



70 A Hét Szakácskönyveszát varjuk bele nyakbőrébe és zsíron süssük szép pirosra. Melegen is jó, de hideg felszeltnek még jobb. ( Z s i d ó  é te l.)

Chicken-pie.
tAngol csibepástétom. Főtt csibe és erősen fűszerezett borjúhús vagdaléka huslével átivódva s pástétom-tésztában zsírosra sütve.

Franczia fáczános pástétom.Másfél kiló lisztet verjünk föl negyed kiló vajjal s egy pohár vízzel, ügyelvén arra, hogy a liszt teljesen s egyenletesen magába vegye a vajat. Ha nyúlósra vertük, üssünk hozzá nyolez tojást, újra verjük föl, lisztezett sodrófával nyújtsuk ki, s az igy megkészitett tésztát tegyük ovális alakú vas- vagy porczellán-tálra. A tészta túlérjen a tál szélén. Tisztítsunk meg egy fiatal, kövér fáczánt s három szalonkát. Ez utóbbiaknak nem veszszük ki a beleit, ellenben kiszedjük minden csontjukat, s azután fél kiló sovány, fél kiló kövér sertéshússal nagyon apróra összevágjuk, azután lehetőleg összezúzzuk, borsot, sót, bazsilikomot, szerecsendiót, gyömbért, szegfű- borsot adván hozzá.Ez a töltelék jól össze lévén keverve és megfűszerezve, rétegesen rákenjük az ovális tálon levő tésztára. Ebből a töltelékből megtöltjük a fáczán belsejét is, s ezt azután a tészta közepére helyezzük néhány szalonnaszelettel beborítjuk s azután bele- hengergetjük a tésztába. A tésztát, melynek v é k o n y a n  kell borítani a fáczánt, mindenütt összenyomkodjuk, kerekre egyengetjük a fáczán körül s csőrögemet-



Pástétomok 71szővel meander-vonalakat, vagy egyéb díszt vágunk bele. Ha ez megvan, az egész körül egy keskeny tésztaővet alkalmazunk s ezt is díszítjük csőröge- vágóval, vagy más alkalmas szerszámmal. Végre e tésztaőv fölé vászonszalag jön, melyet csokorra kötünk, a mely arra való, hogy a pástétom formáját megóvja a sütés alatt. A pástétom tetején lyukat furunk le a közepéig s kartonpapirból csinált csövet dugunk bele, hogy a sütés alatt kifejlődött gázok a pástétomot szét ne feszítsék. A vászonszalagot csak akkor veszszük le róla, ha teljesen kihűlt. Ekkor a pástétom elejére a fáczán fejét, a végébe pedig hosszú farktoilait szúrjuk s föladjuk.
Hideg és meleg nyulpástétomok.1. Közönséges élesztős tésztát készítünk, t. i. 3A messzely liszt, 4 fillér élesztő, tejjel, kevés sóval (elébb melegre téve) és az egész tejjel gyúró-deszkán összeállítva és jól kidolgozva, aztán melegre téve, hogy keljen. Közbe a nyúl elejét és aprólékét, 2 disznó- karmonádlit kevés zsírral és sóval nagyon puhára kell párolni, hogy a csontról leváljon, aztán nagyon finomra megvagdalni. Kisebb ludmáj felét szitán áttörjük, lehéjazott, tejbeáztatott és gyengéden kinyomott császárzsemlével együtt. A vagdalt hús, az áttört máj, 3—4 kanál átszűrt lé (párolt husié), kevés darált bors, 3—4 darált szegfübors és 3 tojássárgája jól összekeverendő, végül 3 tojásfehérjének habja vegyítendő hozzá. A közben megkelt tészta részét nyújtsd ki vékonyra, tedd a legkisebb tepsibe, a tömeg felét rakd rá és erre a ludmáj visszahagyott felét (melyet 3—4 hosszú csíkba vágunk), és végül



72 A Hét Szakácskönyvea tömeg másik felét. Most a tésztát fölül összecsukjuk, a visszahagyott tésztából keresztbe rakott rudacskákkal feldiszitjük; tojással megkenjük és szép sárgára megsütjük. Ha kihűlt, vékonyra fölszeletelve tálra rakjuk.Ha melegen tálaljuk, tészta nélkül kikent pástétom formába kell a tömeget önteni és kipárolni, azzal a különbséggel, hogy a félmájat nem csíkban, hanem koczkákra kell vágni és a tömeg közé vegyíteni.2. F r a n c z ia . A nyúlnak vérét keverjük össze jól összetört májával és egy evőkanálnyi finom vajjal. A nyulat külön lábasban pároljuk fél óráig, most öntsük föl elegendő bouillonnai, ehhez adjuk hozzá a megkészitett vért, keverjük össze jól s öntsünk hozzá egy pohárka cognacot. Az egészet harmadfél óráig főzzük mérsékelt tűznél s jó melegen tálaljuk. Gyönge gyomruaknak fölötte ajánlható.3. N y u l - p é p .Ha a nyúl le van „vetkőztetve“, tisztára kimossuk és kék bőrét lehúzzuk. Ekkor 3-szor le kell forrázni, mindegyik forrázás után előbb hülni hagyjuk vizében ; a harmadszori forró vízhez eczetet is öntünk. (Különösen kiemelendő, hogy bármely módon készítjük is el a nyulat, ez az eljárás elmaradhatatlan [a nyúl beafsteak-et kivéve], hogy kellemetlen vad szaga és ize érezhető ne legyen.) Most a nyúlnak 2 hátszínét, 2 vesepecsenyéjét és a 2 felsárhust egy darabban lefejtve róla, jól megsózva, egy jó kanál, azaz bő zsírban fedő nélkül hirtelen sülni hagyjuk, mig egyik oldaluk gyengén megpirult, azután megfordítva és befedve is megpirítjuk. A zsírból kiszedve, igen finomra vagdaljuk a húst. A megmaradt zsírban egy kevés reszelt vereshagymát és



Pástétomok 73csekélyke fokhagymát pirítunk, mit is zsírral együtt a húsra öntünk, hozzáadva még finomra vágott petrezselyem zöldjét, 7 2  tejbe áztatott zsemlét. Ezek után 7 tojás sárgáját — mint más péphez szokás — keverünk, hozzákeverve a fenti tömeget, egy kevés bors, só, egy czitrom levét és reszelt héját. Egy negyed órai keverés után a 7 tojás habját teszszük bele. E r ő s e n  kikent, mázos formában megsütjük. — Tetszés szerint, czitromchaudeau-val is lehet felszolgálni.



F ü g g e lé k  a z  e lő é te le k h e z .Mellékletek, mártások, fűszerek stb.
Egy konyha sem áll annyira gazdag és fűszer- számos hírben, mint a magyar, de e hitben sok a túlzás. Mi nem szorulunk sem annyi mellékletre, sem annyi külön fűszerre, mint például a német vagy az angol, mert nekünk, akárcsak a francziának s az olasznak, maga a főztünk Ízletes. Az angol nem ismer más főzeléket, mint a sós vízben főttet vagy vajban pároltat, húsnak is a nagy darabban sütött vagy párolt húsnak ott előtte leszelt szeleteit kedveli. Erre bizony nagyon is elkel a mártás, a mustár stb., s az angol f ű s z e r e s  e c z e t-m á r tá s o k a t  ma már minden jobb fűszeresnél készen kapni — drágán, az igaz, de oly kevés kell belőlük, hogy nem érdemes otthon vesződni velük. A német konyha egyik legborzalmasabb találmánya a T u n k e . A német buffet-n négy dézsa folyadékot láthatsz : két dézsa w e is s e  T a n k é t , meleget és hideget, s két dézsa b r a u n e  T ü n k é t , ugyancsak meleget és hideget Azonkívül ott áll mellettük egészben megsülve a hideg marha- vagy sertéspecsenye, s a szerint, a mint melegen vagy hidegen kívánod, meleg vagy hideg mártást öntenek rá, tetszésed sze-



Mellékletek 75rint barnát vagy fehéret. Az északi németnek, a kinek — boldog nép ! nagyobb kényelmi s egyéb efféle igényei nincsenek, a T u n k e  kielégíti minden gour- met-hajlandóságát, annál is inkább, mert a meleg siiltön fölül bőven él valóban kitűnő füstölt húsaival s kolbászaival. A franczia konyha, mint mindenben, a mártásban és mellékletekben is exczellál, s különös raffinement-nal tudja kiegészíteni az étel sajátos izét a mártásával.Ebbe a fejezetbe tartoznak a füszerkonzervek is, mint a milyen a mustár, paprika stb. Különös, hogy minálunk a paprika s a hagyma mennyire kiszorított minden egyéb fűszert; a régi erdélyi és magyar konyha-reczeptekben csakúgy hemzseg a sáfrány, a tárkony, a gyömbér, a szerecsendió, a szegfűszeg s a bors.Ma már a levest se P á fr á n y  ó z z u k , s ebben nem kis része van annak az undorító körülménynek, hogy az arabok s a törökök azt a sáfrányt küldik Európába, a miben a halottaikat szállítják Mekkába. Pedig a sáfrány tagadhatatlanul jó a levesbe és a tyuklevesbe a h á m o z o tt  g y ö m b é r . A tá r k o n y  (estragon) még állja a helyét, különösen kitűnő a 
tá r k o n y o s  ecze tb en  s a tá r k o n y o s  b o r ju b e c s in á lt b a n .  A franczia is szereti s a mustáát is tárkonyos eczettel keveri. Az a n g o l  m u s t á r  erős mustárlisztből készül, s mindkettőhöz méltó harmadikul csatlakozik az é d e s  
m a g y a r  m u s t á r  (I. lejebb). Itt kell újra szóvá tenni legalább puszta megemlítéssel a panaszt, amit különösen az erdélyiek vetnek szemünkre, hogy a magyar- országi konyha csupa hagyma meg rántás. Egy olvasónőnk ezzel szemben azt vitatja, hogy ez csak némely vidékről szólhat. „A dunántúliak valóban



76 A Hét Szakácskönyvebőven használják a hagymát. De már a tiszamellékiek (értem az Alföldet, Szeged és Szolnok között, ahol tisztán magyarok laknak) nem élnek vele vissza. A rántást sem mindenütt használják túlságosan, sőt néhol majdnem mindent csak liszttel készítenek rántás helyett (behabarják). Visszaéléseket követnek el zsírral és krumplival is. Budapesten túlságosan használják a krumplit a tésztafélékben. Debreczenben pedig tudjuk, hogyan úszik minden a zsírban. Sok helyen, különösen vendéglőkben szokás a sültek alá annyi vizet tölteni, hogy a hús inkább párolódik, mint sül, ami pedig nem teszi ízletessé különösen a csirkét, kacsát, libát, de még a malacz is úgy jó, ha ropogósra sül a bőre.“Idetartozik végre a p e t r e z s e ly e m  kérdése is. Ez is, mint minden a világon, ízlés dolga. A franczia és angol még jobban pocsékolja, mint mi. De a petrezselyemre is áll, ami a hagymára, hogy minden olyan ételből és ételről, melynek nem lényeges alkatrésze, bátran elhagyhatja, aki az izét nem szereti. Becsináltban például jó és sóbanfőtt krumplin is, de már a zöld borsó finom izét agyonveri.MELLÉKLETEK.Ez tulajdonkép nem lehet külön osztály ; lépten- nyomon érintkezik főzelékkel, előétellel, salátával stb. Szigorúan véve csak az a m e llé k le t , amit magában nem igen esznek, csak más ételhez vagy más étel körítéséül, amely czélra viszont az előételek, tészták, befőttek stb. legnagyobb része is alkalmas. Inkább ezeknek forgácsa hát a következő néhány reczipe :



Mellékletek 77
Omácska.Más néven v a c z a k . Alkalmasint rácz étel. Vágj vereshagymát finomra s pirítsd meg zsírban. Végy nyers paradicsomot, meglehetős sokat, hasíts egy-egy paradicsomalmát 4 felé, végy ugyanannyi zöld paprikát, hasítsd ezeket ugyancsak szét, ha erősek távolitsd el a bennük levő ereket s főzd viz hozzátétele nélkül puhára. Tálalás előtt sózd meg. Sültekhez, különösen kácsapecsenyéhez pompás.

Brandteig (nyúl mellé).2 tojást egy kis tejjel, csipetnyi sóval, 1U  liter liszttel felkeverünk kicsit sűrűbbre, mint a palacsintatésztát. Egy kisebb lábast zsírral jól kikenünk, beleöntjük a masszát s a sütőben pároljuk, mig jól megsürüsödik. Aztán a nyujtódeszkára kifordítjuk, s koczkákat vágunk belőle, a széleit bevagdossuk, s langyos zsírba téve folytonos rázás közt sütjük ki.
Szalmi nyulból.A nyúl elejét tüdő és májjal elkészítik pörköltnek, aztán a csontokról leszedve, finoman összevágva, törött fenyőmaggal (tetszés szerint) elkeverve, ismét zsírra téve, egy pár kanál savanyu tejföllel, egy egész tojással párolják. Finom zsemlyeszeleteket pirítunk, ludzsirban megforgatjuk, a szalmit reákenjük és a nyulhoz körzetnek adjuk.

Rántott burgonya.A burgonyát megfelelő szeletekre vágjuk. A villára veszünk egy szeletet, mindenfelől megsózzuk,



78 A Hét Szakácskönyveaztán lisztben, tojásban és végül zsemlyemorzsában megforgatjuk és forrózsirban kisütjük. Nem soká hagyjuk állani, mint minden burgonya, ez is csak frissen jó.
Vol au vent.Pástétomformára sütött réteges lapos tészta, be- csinálttal, áttört csibével vagy csigával stb. megtöltve.

Franczia utánzóit strucz-tojás.Veszünk két hólyagot. A nagyobbik körülbelül strucz-tojás nagyságú legyen, a kisebbik pedig felényi. Ez utóbbit megtöltjük forró vízben keményre főtt tojássárgájával annyival, a mennyi jól megnyomkodva belefér. A nagyobb hólyagot teleütjük n y e r s  tojás fehérjével, s azután beletesszük a közepébe a kisebb hólyagba nyomkodott tojássárgát, természetesen a hólyag nélkül. Forró vízben addig főzzük, mig a tojásfehérje keményre nem fő, s azután lehántva róla a hólyagot, óriási nagyságú tojást kapunk, melyet kétfelé, vagy szeletekre vágva a rendes főtt tojás módjára használunk föl spenóton, salátán vagy más effélén.
G a n e v . Zsidó lisztes kolbász 1. F ő z e lé k e k . S ó le t .

S ó le t t o já s  1. T o já s o s  e lő é te le k .

B o r s ó t é s z t a  1. H ú s le v e s .

P á s z k a g o m b ó c z  1. H ú s le v e s .

T a r h o n y a :  minden liter liszthez egy tojás, k e v é s  vízzel és sóval k e m é n y r e  összegyúrva, szitán áttörve és megszáritva. Pirítva kitűnő. F r a n c z ia  t a r h o n y a  I. 
F r a n c z ia le v e s e k . M a k a r ó n i  1. P a r a d ic s o m m á r t á s .

S z a lo n k a  b e le  igazi és hamis: 1. V a d a k , S z a l o n k a .

L ib a  s z a lo n n á ja  paprikázva és fagyasztva kitűnő.



Mártások 79
MÁRTÁSOK.

Franczia sauce dorée.Vagdalj meg minden fajta finom főzeléket, egy sárgarépát s egy kevés sonkát. Mindezt gyenge tűzön vajas serpenyőben párold, de meg ne piruljon. Egy késhegy lisztet, sót, borsot jól keverj el vele s ereszd fel két csésze huslével. Törd át szitán, tedd a tűzre s keverd el vele ama pecsenye levét, melyhez fel akarod szolgálni. Tálaláskor keverd el egy tojás sárgájával s cseppents bele egy kevés czitromlevet. Szép sárga legyen. Jó minden fajta fehér húshoz, aprólékhoz és tonhalhoz is.
Béchamel-mártás.Liszt, friss vaj, tejszín a rendes f e h é r  m á r t á s ;  a tulajdonképpeni B é c h a m e l-m á r t á s  : borjúhús, hagyma, fűszer, vaj, tejszín és liszt, nem főve, csak hevítve.

B é c h a m e l 1. E lő é t e le k , T ö ltö tt  h ú s o k  4 .

Non plus ultra mártás.L. B e c s in á lt , f r a n c z ia  s z á r n y a s .

Chaufroix mártás.(Nem Chaudfroid, éppúgy, mint ahogy a Chateau- briant hús nem Ghateaubriand.) Tyukleves, belemetélt húsával, fehérborral s tárkonyos eczettel felsütve.
Fumet-mártás.Vadhoz — a vad csontjait főzik ki hozzá.



80 A Hét Szakácskönyve

Remoulard-mártás.Hideg ételekhez való: Négy tojássárgáját egy mokka-csészényi olajjal, eczettel, sóval, czukorral, mustárral s 3—4 kanál tejfellel tűzön szorosan felforralnak, ízlés szerint huslével feleresztenek. Jöhet bele : kapor, petrezselyem, apróra metélt ugorka s főkép kaviár.
Szardella-mártásTisztított szardellát s egy kevés hagymát együtt finoman megvagdalva megpárolunk, majd vékony rántásban sárgára pirítjuk s huslével feleresztve szitán áttörjük.
Ravigote-mártás.Zöldség-párlat, mustárral, szardella-vajjal és czit- romlével, végül huslével feleresztve.NB. Hires franczia konszerv a szardina á la R.

Parmezán-mártás.Négy tojássárgát, egy kanál lisztet finomra elkeverünk, egy csésze hideg levest, 125 gr. friss vajat, kevés sót és szerecsendiót folytonos kavargatás közben egyszer felforralunk. Ezután a mártást levesz- szük a tűzről, 100 gr. parmezán-sajtot lassankint belekeverünk és igy feltálalhatjuk makaróni, galuska, vagy kelvirághoz.
Madeira-mártás.Friss zsírból vagy vajból készült jó barna rántást erős huslével finoman föleresztünk s egy egész



Mártások 81hámozott hagymával, egy fél czitrommal és három deka czukorral elfőzünk. Két pohár madeirával még egyszer jól felfőzzük, egy csöppet megsózzuk s áttörjük.
Hollandi mártás.4 deka vajat 1 kanál liszttel, borssal, 1 kanál vajban párolt petrezselyemmel addig főzünk kis hallével, mig sima lesz a mártás. Aztán még 2 tojás- sárgáját is habarunk bele.

Univerzális mártás.Ez nem egyéb, mint franczia mustár által tartare- mártássá lett mayonnaise : 2 tojássárgáját 4 evőkanál finom friss olajjal 10 perczig kavarunk. Aztán 1 evőkanál mustárt hozzá téve, 5 perczig kavarjuk. 1 — 1 késhegynyi só, paprika, fehér bors és czukor hozzáadása után, újabb 5 percznyi keverés. Ez a mennyiség 8 személyre szól. Halhoz, hideg sülthöz kitűnő. El lehet tartani hideg helyen több napig is. Egy szétnyomott rocambole pompás izt ad e mártásnak.
Sauce Colbert.1 kanál vajat 1 kanál liszttel jól eldörzsölünk ; a tűzön simára kavarjuk. Aztán kis vizet adunk hozzá, a mennyi épen szükséges, s egy csepp huskivonatot ; főzni hagyjuk. Finomra vagdalt petrezselyem, só, czitromlé és a végén még egy darabka friss vajat teszünk belé. De már a vajjal nem szabad még felfőzni : vissza kell huzni a fűztől. Főkép lazacz mellé szeretik.A Hét Szakácskönyve. 6
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Angol madeira-mártás.Madeirabor, bors, paprika, finomra vagdalt erős mixed-pickles (1. S a lá t á k ) , szardella és párolt champignon.
Ketchup. (Angol mártás.)Ostriga, champignon, dió, paradicsom erősen fűszerezve s huslével s eczettel föleresztve.

Angol mint-sauce.Gyenge fiatal menta-leveleket megmosnak s körülbelül három evőkanálnyit metélnek belőlük. Egy tálban két evőkanálnyi porczukorral XU  órát állatják, aztán egy csésze jó boreczettel öntik le s két órát állatják használat előtt. Az eczet ez alatt magába szíja a mentát s pikáns ize van.
Paprikás hagymamártás.Hagymát zsírban párolnak, huslével föleresztik, megpaprikázzák s a hagymát elfőzik benne, esetleg át is szűrik. Leveshushoz jó.

Paradicsommártás.„Lorsque une sauce est bien traitée, elle ferait manger son grand-père ou un éléphant.“„Persze azt gondolja most a nyájas olvasó : hát mit akarnak itt paradicsom mártással ? Ki ne ismerné és ki ne tudná készíteni ? De nem ám : mi eddig széles e hazában nem ettünk paradicsom-saucet, csak



Mártások 83paradicsom-pancsot! Bocsánat a kifejezésért: de ha rántással, tehát zsírral (vagy vajjal), liszttel, hagymával és jó sok vízzel elegyítik a paradicsomot, akkor azzal csakugyan kivetkőztetik fejedelmi izéből. Rapalloban, a fenséges liguriai tengerre nyíló veranda table d’hőteján egy nap valami hús mellé paradicsommártást kaptunk. A szine, a konszisztencziája, az ize egész más volt, mint az eddig ismert ilyenfajta sauce-oké. Megkóstolni, elragadtatva lenni, a fölszolgáló pinczérek egyikét, majd a konyhateremben a leghatalmasabb szakácsot meginterpellálni — egy volt. íme a valódi paradicsommártás leírása: J ó l  é rett  paradicsomot nyersen áttörünk szitán és aztán, minden egyébnek hozzáadása nélkül, de persze kissé megsózva, megfőzzük. Húsos és érett paradicsom fél óra alatt meg van főve a sauce-oknál szokott sűrűségre. Kicsit czukrozzuk. Az ilyetén elkészített sauce valóban eszményi Vaerst értelmében, a ki a jó mártást ideális és teremtő lénynek nevezte, a melylyel „a főzésművészetnek eszményi törekvése, a rajongásig emelkedő romantikája“ csak kezdődik.“NB. Ez a nagyon megfontolandó reczipe Széchyné úrnőtől való, akihez, mint elsőrangú szakember csatlakozik M u ra i Károly ur, a kitűnő iró, gúnyosan leszólván egy makaróni- reczipét :„Az illető azt mondja, hogy az igazán olaszos makarónit megfőzik, paradicsom-szószszal leöntik és parmezán-sajttal feltálalják. Nos hát : az igy készített makaróni olyan, mint a pesti korcsmák milánói makarónija, amitől félig meghal az ember. A milánói makarónit nem szabad paradicsom-szószszal leönteni, mert ez a szósz lucskossá, roszszá, élvezhetetlenné teszi. Az olasz erre a makarónira nem szószt, hanem6*



84 A Hét Szakácskönyvekülönleges nyers paradicsomnak pépjét helyezi és azzal keveri el. Ez a nyers paradicsom adja meg a makaróninak a fölséges izt, a pikáns, de kellemes zamatot. Óvakodjunk tehát magyar paradicsom-szószt önteni rá, mert ezzel az az étel legfőbb a kőbányai hizlalókban válhatnék be.“
Bigos.Lengyel mártás. Rántást huslével feleresztenek s bele aprón metélt savanyu almát és savanyított ugorka darabkát tesznek.

C o u r t - b o u i l lo n , 1. F r a n c z ia  h id e g  p o n t y .

M a y o n n a is e  1. E lő é t e le k , T ö ltö tt  t o já s .

A n jo u - m á r t á s  1. c s ib e p e c s e n y e  à  l ’A .

B é a r n a is e -m á r t á s  1. P á c z o l t  v e s e p e c s e n y e .

Ö z b o r s - m á r t á s  1. P á r o lt  i ir i i .

N a r a n c s - m á r t á s  1. V a d a k , Ő z g e r in c z .

É d e s m á r t á s o k  (chaudeau stb.) 1. P u d d in g o k .

FŰSZEREK.
Reszelt parmézán-sajt.Egy olvasónőnk írja : Nem ajánlhatom eléggé a hölgyeknek, hogy akiknek asztalán az erős zamatokat kedvelik, ne hiányozzék arról só és paprika mellől a reszelt parmezán-sajtsem. Alig van sós és különben izetlen étel, amiben a parmezán kitűnő ne volna; húsleves, angol főzelék, egyszerűen sós vízben kifőtt rizs vagy tészta, olyik ragout, rizszsel párolt húsok (piláf vagy rizotto) mind megtűrik, sőt megkívánják.



Faszerek 85
Paradicsom-kivonat.Paradicsomot lekvársürüségre főzni, ahány kiló a paradicsom, annyi kanál finom rózsapaprikát bele, a rendes módon bedunsztolni, hártyapapirossal lekötni s eltenni. Levesben, gulyáshusban stb. kitünően helyettesíti a friss paradicsomot.

Paprika-kivonat.Leveshez, főzeléknél, hova egy csipetnyi paprikát szokás adni, vegyünk inkább paprika-kivonatot, ez igen jó izt és szép szint ad az ételnek, pörkölteknél pedig vegyesen tegyük a tört paprikával. Készitésmódja a következő : Húsos piros paprikának a magját kiszedjük, a paprikát vízzel megfőzzük, azután szitán áttörjük és üvegekbe töltve, lekötve, gőzben kifőzzük.
Édes magyar mustár.Ehhez mindenekelőtt jó befőtt must kell. A sajtó alól kikerült egészen friss mustot elfőzik harmadára : 6 literből lefő 2 literre. Ez szép, sötét, átlátszó és nagyon édes, csaknem vastag, mint a szirup. Bedugaszolva hosszasan eláll. — Veszünk 1U  kiló barna mustárlisztet (a világos, sárga nem jó izü), ezt egy tálban leforrázzuk 1U  liternyi fövő, édes musttal és kihűlésig kavarjuk. Ekkor lefedve, másnapig félre- teszszük. Másnap hideg musttal fölhigitjuk és sürü szitán áttörjük. Ha most is igen vastag, újra mustot adunk hozzá, mig kissé folyékony, de nem nagyon hig. Ezt jól elzárható edénybe eltesszük. Ez kitűnő minden zsíros sülthöz, disznóhushoz, kolbászhoz, és



86 A Hét Szakácskönyvebármely módon készült savanyu káposztához és hideg ételekhez. Különösen ki gyenge gyomra miatt fél ez ételektől, ezzel bátrabban eheti.
Rákvaj.Szárított s finomra tört rákhéj vajjal megpirítva.

Curry-por.Az angolok kedves fűszere, nálunk a paprika nagyon jól pótolja. Különben minden nagyobb fűszeresnél kapni ; reczipéje, állítólag ez : 4 rész curcuma, 3 r. koriander mag, 2 1k  r. fekete bors, 2 r. gyömbér V2 r. fahéj, V2 r. nárczisvirág, V2 r. szegfűszeg, 1 r. kardamon, 1 r. csípős bors, 1 r. köménymag.NB. Franczia reczeptekben a kenyér többnyire zsem lyétjelent.



H a r m a d ik  fe je z e t .Hal, csiga, rák stb.Magyarország valaha roppant halevő volt, hala is bővében vala, meg a böjti eledel révén is. Most már, sajna, kevés a halunk s istentelenebbek is lettünk. Fiume felől újabban lábra kap nálunk a tengeri hal ; Velenczejárt nászutasok is sóhajtva emlegetik az egyetlen olasz ételt, amit megtudtak enni : a halat. (Mellesleg : mulatságos az olasz konyhának e roppant gyűlölete nálunk, ahová hovatovább mind erősebben betolakszanak az olasz ételek, csak nem tudjuk, hogy azok. Az olaj sem oly rettentő zsiradék ; persze, friss legyen ; mire hozzánk ér, félig-meddig avas, amit mi, ártatlanságunkban, salátaiznek hiszünk.) Magyar speczialitásnak páratlan marad mindenkorra a magyar halászlé és főképp a h a lp a p r ik á s , melylyel azonban a pörkölt vagy sült és tejfeles r á c z h a l mind erősebb versenyre kél. Aranyszabályul minden halfajtára csak annyit, hogy (kivéve természetesen a tokot s más effélét) a  h a l  k é t k i ló s n á l  s ú ly o s a b b  n e  le g y e n . Továbbá, valljuk meg őszintén, akárm-t mond az akadémikus konyhaművészet: a  h a l  ig a z á b a n  c s a k  m e le g e n  j ó , s nincs az az olajos konzerv-hal vagy aszpikos és mayonnaizes kocsonya, amely fölérne akár az egyszerű roston vagy tepsiben sült tengeri hallal, akár,



A H ét Szakácskönyve88magyar különlegességekről szólván : a gombával tűzdelt tejfeles sült fogassal (1. lejebb), a halászlével vagy paprikás hallal (I. lejebb). — Egyebekben a hal, hamar romolván s gyors szállítása költséges lévén, ott, ahol bővében van, például tengerparton, annyira közönséges és megvetett étel, hogy takarmány híján, szegény ártatlan teheneket és lovakat szárított és lisztté őrlött heringgel tesznek, az ó naivitásukban, húsevőkké. Ahol meg nincs a közelben halasviz, ott túlságos drága arra, hogysem közönséges lehetne. Nagy áldás, már mint a konyhára, ahol, mint például Karlsbadban vagy Szerajevóban, bővében van a nagy szólórák, melyről a tudósok azt állítják, hogy a magyar 
z a l a i  rá k -ró \  neveztetett el igy, s a legkitűnőbb, mert húsevő hal : a p is z t r á n g . Visszatérve a tengeri halkonzervekre, nálunk alig fogy más, mint a szardínia, holott kitűnő és olcsó, különösen a pulykafehéréhez hasonló izü fo/zhal s a három-négy szardínia nagyságú r o u g e t  és tengeri pisztráng (m a q u e r e a u ) . Az illetlenül drága német hering-készitményeknél hasonlíthatatlanul jobbak és nem sokkal drágábbak a mar- seillesi s egyéb dél-franczia páczolt, olajos és füstölt keringek, s királya mindezeknek, ha finom minőségben kapni, a nyelven valósággal szétolvadó fölszeletelt rózsaszín nyers füstölt lazacz s kitűnő, konzervnek is, egy csepp czitrommal a tengervízben eltett és szelen- czékben kapható franczia (h o m a r d )  és angol ( lo b s te r )  tengeri rák. — R á k o t  és c s ig á t  egybefogunk a halakkal, annál is inkább, mert nálunk nem igen fogy, különösen nem a csiga, ami kár, mert egyes vidékeinken, pl. Dél-Magyarországon találni jót és izleteset. De hiszen a magyar még az o s z t r ig á r a  sem igen kap rá — utálja, mint a hig tojást. Ami különben nem



Halak 89baj, mert ami osztriga ide jő, többnyire Adria-beli, ami azt jelenti, hogy diftériás és tifuszos. Olaszországi utasoknak ezt komoly figyelmeztetésül mondjuk : 
e g y e n e k  o la s z  o s z t r ig á t !  Mellesleg: az osztriga nemcsak nyersen jó, noha igy, egy csepp czitromlével, a legjobb. Eszik olajban sütve, sőt rántva is; néhai első Vilmos császár igy szerette a legjobban.

* Tiszai halpaprikás.1. E mintaszerű reczipét a Bácskából küldi egy olvasőnőnk: Egy szép sárga, eleven dunai pontyot, körülbelül 2 kiló súlyban (a nagyobbnak száraz a húsa), egy valamivel kisebb harcsát (a nagyobbnak erős halzsir ize van), 2 drb 1 — 1 kilós kecsegét s végül egy kilós csukát (ezt főleg jó erős leve miatt) tisztíts meg annak rendje, módja szerint, de a halak felbontásánál a belsejüket csak gyengén öblítsd ki, mert a vér teszi főleg ízletessé és sűrűvé a levet — s szeleteld fel két ujjnyi vastag darabokra. Mindezt az étkezési időnél csak egy órával előbb lásd el, hogy a hal úgyszólván elevenen kerüljön a tűzre. Most vagdalj 4 nagy fej vöröshagymát igen apróra, szórd egy harmadrészét a kis halbogrács aljára és helyezd rá a halfejeket (ezek nem oly könnyen sülnek oda). Most rakosgasd rá a csuka-szeleteket, szórd be hagymával, utóbb a potykadarabokat, ezekre ismét hagymát s végre a harcsát helyezzed rá s töltsd fel vízzel, de úgy, hogy ne teljesen lepje el a halat, mert az úgyis ereszt vizet s mire megfőtt, felényire roskad össze. Ha felforrt, tégy rá egy tetézett kanál szegedi paprikát, úgyszintén 2 zöld paprika-hüvelyt, sózd jól meg s hagyd erős tűznél s/4 óráig szakadatlanul forrni (ha



90 A Hét Szakácskönyvelassan fő, elpuhul a hal és szétmállik) ; mi szabadban főzzük erős rőzse-lángnál. Rázd meg gyakran, hogy oda ne süljön. Biztos jele, ha megfőtt, hogy gőze erősen ragad. Mielőtt asztalra adnád (a bográcsot egy tálra helyezve, kitálalni vandálizmus volna), hagyd 10 perczig hülni, hogy hártya képződjék fölötte. így elkészítve fölséges jó a hal. Bácskai étvágy szerint ez a halmennyiség 8 személynek elég.NB. Jó bele apró hal a levének. Állítólag, legalább a szegediek megesküsznek rá, csak Tisza-vizzel jó. Csak rázni szabad, nem keverni !2. Érdekes változata a t e je s  h a l p a p r i k á s :  Szép nagy eleven pontyokat tisztítsunk meg, vagdaljuk szeletbe. Minden kiló halra 3 fej vereshagymát, főzzük j /4 óráig vízbe, rakjuk bele a halat, tegyünk rá 2 kanál szegedi paprikát, diónyi vajat és 4 koczka czukrot, sót és öntsünk rá annyi tejet, hogy ellepje. Főzzük gyenge, de folytonos forrással P/a —2 óra hosszat. Ha a leve elforr, adogassunk még hozzá annyi tejet, hogy folyton bő lében legyen.
Bouillabaisse. (Provencei halétel.)1. Egy sokat utazott olvasónőnk igy Írja le : A bouillabaisset többféleképen készítik. Villefranche- ban máskép, mint Toulonban, Hyèresben máskép, mint Mentonban. De mindenütt kínálják s ha az elkésett vendég kérdezi, hogy váljon mit kaphatna hamarjában még, a szinte állandó válasz, hogy: bouilla- baisse-t. A főszékhelye mégis csak Marseille, ahol külön „szalon“-jai vannak. És még ott is az járja, hogy csak úgy lehet a bouillabaisset egész valójában és valódi értékében megbecsülni, ha — egy marseillei



Halak 91cordon-bleu készítette. Hasonlít a halászléhez, noha a halászlé jobb. Olajban (mert a provencei konyha vaj helyett eszményi izü olaját használja) hagymát és különféle, 2—3 ujjnyi darabokra vágott, persze előbb már megtisztított tengeri halat gyöngén megpárolnak. Előbb azonban fehér borban — ott a Sauterne meg a Chablis nagyon jó és olcsó — zöldséget, babérlevelet, szekfüszeget, fokhagymát (talán szarvasgomba helyett, melynek, amint Brillat-Savarin jól mondja: egy kis, és izét éppen nem rontó vagy kevesbítő fokhagyma . . . illatja van), meg sáfrányt főznek, és pedig sok sáfrányt. Ez a főiz benne. E borlevest, melybe jó nehány szelet narancs is, ha jól megfőtt a benne lévő ingredienczia, az olajban gyöngén sülő, vagyis párolgó halra szűrik és kicsit főni hagyják vele. Tálaláskor pirított kenyérkoczkát adnak hozzá. A bort ha nagyon erős, vízzel lehet, sőt kell mérsékelni. Kis ezüst edényben főzik és abban tálalják is, A leve nem éppen sok rajta. A halászlé és halpaprikás közt „lebeg“. A ki nem szereti a tengeri viz izét, az a halat előbb sósvizben félig megfőzheti (de mindig langyos és soha sem hideg vízben kell feltenni), aztán leszűri a vizet róla, forró borlevest önt reá és igy főzi meg végkép. De a tengerihal ize felséges. A duna- halból készített bouillabaisse csak gyönge másolat.NB. A bouillabaisse , igy leírásban, nem rosszabb a hírénél. Csak uralkodnia kell benne a sáfrányon kívül még két fűszernek. Az első a tengeri hal ize, mely alapjában a tengervízé, ami helyes vegyítésben, éppúgy lehet fűszer, mint a magában keserű és utálatos vanilia vagy sáfrány, vagy más egyéb. Kinában és Szamoában mártást is csinálnak belőle, mely az utazóknak nagyon Ízlik. A második fűszer, amely született király, mert csakis uralkodó szerepe lehet : a fokhagyma, melynek szalonképességéről megoszolhatnak a vélemények, de az



92 A Hót Szakácskönyve

egész Provence, Spanyolország s a Kelet csak jót tart felőle. A zsidó konyhába is ebből a fél Afrikából került, s a zsidók fokhagymás libaaprólék-becsináltja vagy ugorka-salátája eltagad- hatatlanul kitűnő. — Cordon-bleu : a Szentlélek-rend lovagja, tréfásan a kitűnő szakácsok neve.2. Párisi reczeptje, az ott vásárolható halak szerint (melyeket javarészt a mi budapesti vásárcsarnokunkban is kapni, a következő: Öntsünk vagy IV2 deczi jó olive-olajat egy cseréplábasba ; vagdaljunk össze egy tuczatnyi vereshagymát, tegyünk ehhez 4 gerezd fokhagymát, egy csomó zöldséget, vagyis kakukfüvet, babért, petrezselymet és zsályát, tegyük ezt lassú tűzre és kavarjuk időről-időre fakanállal. Még mielőtt a hagyma megbámult, vegyünk hozzá két szép paradicsomot és egy deka sáfrányt, ez a massza addig főjjön lassan, mig a paradicsom szét nem mállott, ekkor öntsünk hozzá annyi hideg vagy meleg vizet, amennyi a hal mennyiségéhez szükséges, fűszerezzük jól meg sóval, borssal. Ha már forrott egyet, vágjunk hosszában kétfelé egy vagy több rákot, vigyázzunk, hogy belső leve megmaradjon. Tiz percznyi forralás után, a már megtisztított és darabokra szelt különféle halnemeket hozzáadjuk (a halak lehetnek minden fajta tengeri halak, rákok, angolnák stb.) tetszés szerint, a halak ne főjjenek soká, nehogy a hátuk megpuhuljon. 
M é l y  főzelékes tálba, vékony kenyérkarajakat szelünk, a gondosan átszűrt bouillabaisse lével megöntözzük, s nehogy íztelen legyen, kissé fűszerezzük. Melegen tálaljuk.

Rák-paprikás.Magyar étel, melyet azonban az idegen is mihamarabb megkedvel. Az erre kiszemelt rákokat jól megtisztítjuk, kibelezzük és sós vízben megfőzzük.



Halak 93Ha megfőttek, gondosan megtisztogatjuk, ollóját és farkát egy tálban besózzuk, a belső puha részét szitán hozzátörjük. Most minden 20—25 drb rákra egy fej vöröshagymát számítva, ezt igen finomra vágjuk és kellő mennyiségű zsírral jól megpároljuk. Ha a hagyma már kész, a rákdarabokat és áttört belső részeket tiz perczig benne pároljuk, azután tetszésszerinti mennyiségű paprikát és édes tejfelt adva bele, ismét vagy öt perczig forrni hagyjuk, s úgy tálaljuk, mint a paprikás csirkét. Sok rák kell hozzá.
Zsidó hal.Tisztított halat (nem kisózva) a következő lében kell megfőzni : különféle zöldséget, egy fél hagymát, kevés sót, magyar borsot és burgonyát vízben megfőzzük és leszűrjük. A halat egy cseréplábasba rakva, a léből annyit öntünk rá, hogy ellepje. Ez egyideig följön. Most törött mandolát (vagy diót) finom liszttel és vizzel oly arányban keverünk el, mint a sürü tejföl ; ezt lassan, tetszésszerinti czukorral, belehabarjuk a lébe.Fogast és csukát épp igy lehet elkészíteni, csakhogy a léhez hámozott mandolát veszünk és reszelt tormával tálaljuk.NB. Ilyen zsidó m ódon tudtommal csakis fehér halakat (csuka, fogas, süllő) szokás elkészíteni, melyeknek leveíedző húsa igazán jó ebben a kissé buja elkészítésben, mely különben nem eredeti zsidó étel, hanem, mint a zsidó konyha nagy százaléka : provencei eredetű. A nemzetközi franczia konyha is ismer efféle zöldséges halat, a menükön à la Colbert a neve. (L. M ártások  közt C olbert-m ártás)
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Franczia tengeri nyelv. (Sole.)Budapesten is kapni egész télen át a vásár- csarnokban s nehány nagyobb csemegés boltban ; lapos, húsos, szálkátalan fehér tengeri hal, mely egyszerűen, lisztben meghengergetve ( fr ite )  vagy morzsában (a u  g r a t in ) , vajban, olajban, vagy akár zsírban megsütve is kitűnő, tápláló és könnyű étel. A franczia vajjal kikent edénybe teszi, sóval, borssal fűszerezi, fehér borban megáztatja és tiz perczig pirítja a sütőben. Ennek a levében kocsonyázza a hosszú keskeny, csikókra vágott julien, vagyis fehér czukor- répát, sárgarépát, porét, gyökeret, zellert, és utolsó perczben ugyanígy vagdalt fehér champignont, A tálra teszi, köríti, de csak kevés juliennel, mintegy jelzésül, hogy ez adta meg az izét. Öntsük mindezt fel halizü fehér borlével, melyet (hallevével) tojássárgájával és vajjal chaudeauvá habartunk. Tálalás előtt facsarjuk bele egy czitromnak a levét.
Ragoutk.1. H a l - r a g o u t . Nehéz, de Ízletes. Egy kiló harcsát vastag szeletekbe vágva, sósvizben nem nagyon puhára megfőzünk. Ha meghűlt, bőrét, zsírját és szálkáit eltávolítjuk és nem túlságosan apró darabokra felszeleteljük. Öt nagyobb burgonyát meghámozva főzünk és áttörjük. Nyolczad kiló pármezánt megreszelünk és fél hagymát finoman megvágunk. Por- czellán sütőbe — amelyben az asztalra kerül — először pár darabka hideg vajat teszünk, erre egy sor kissé megsózott burgonya jön, paprika és kevés hagyma, három kanál savanyu tejfellel. Fölé egy sor hal és sok-sok parmezán. Most újra burgonya, paprika,



Halak 95hal stb., amíg az anyagban tart. Legfelülre pár darabka vajat, zsemlemorzsát teszünk és az egészet két deczi édes tejfellel leöntjük. 3A órával a tálalás előtt tesz- szük a jó meleg sütőbe és pirosra sütjük.2. F r a n c z ia  t e n g e r i- r á k  r a g o u t . { H o m a r d .)  Hat nagy tengeri-rákot s huszonnégy szép folyami-rákot hagyj negyedóráig lobogó forró vízben. Majd vedd ki, hagyd lehűlni, fejts ki belőlük minden húst, néhány folyami-rák ollójának s farkának a kivételével, melyek később a ragoutba jönnek, s melyeket törj össze lehető finomra, tégy hozzá elegendő vajat s erős tűzön főzd háromnegyed óráig, vagy addig, mig pirosas szint nem kapott. Azután vedd le a tűzről s tedd félre. Végy negyed kiló kitűnő friss borjúhúst, negyed kiló szárnyas-hust (csibét vagy kappant), vágd vagdalékká, tégy hozzá egy darab tejben áztatott kenyeret, borsot, sót, póréhagymát, finomra vágott petrezselymet, hat tojásnak a sárgáját, ugyanannyinak habbá vert fehérjét, s keverd jól el. Ha ez a töltelék kész, kenj ki vajjal egy kerek sütőmintát, az oldalát és alját tapaszd ki ezzel a töltelékkel, három czenti- méter vastagon. Ha ez megvan, szitán szűrd keresztül a legelői említett pirosas mártást, adj hozzá husiét, borsot és sót, s — hogy sűrűbb legyen — egy kis lisztet is. Azután tedd belé a néhány félrerakott rákfarkat és ollót, kisebb-nagyobb darabokra összevágva, néhány spárgafejjel együtt. Pár perczig pirítsd a tűzön, azután az egészet mindenestől öntsd a vagdalékkal kitapasztott sütőedénybe, fedd be egészen, s egy óráig főzd. Azután borítsd ki egy tálba, köritsd szarvas- gombával s tálald föl.3. B i s q u e , tulajdonképpen leves, összetört rákból, rizszsel s főzelékkel.



96 A Hét Szakácskönyve

Magyar gombás fogas.Szép nagy süllőt vagy fogast, ha pikkelyétől s beleitől megtisztítottuk és besóztuk, hegyes késsel megszurkáljuk s a szúrás helyén finomra vágott cham- pignonnal megdugdossuk. Darabos teavajra a tepsibe fektetjük s ugyanily darabokkal meg is rakjuk, igy sütjük, folytonos vajjal való locsolás közt a sütőben pirosra. Tálalás előtt megöntjük vagy két-három deczi tejföllel s ezzel még egyet forrni hagyjuk, s e mártást leöntve róla, külön saucierban adjuk fel. Magát a halat sós vízben sült burgonyával s czitrom- szeletekkel körítve, halastálban asztalkendőn tálaljuk. Aki szereti, egy kis petrezselyemmel is meghintheti.
Magyar monduros csuka.Tuladunai halászétel. Egyszerű, de jó. A csukát megtisztítjuk (az állatvédelem szempontjából legjobb még tisztítás előtt agyonütni, hogy ne kínlódjék), egy tepsi hátára pálczikákat rakunk s erre fektetjük a megtisztított, de fel nem bontott halat. Sütőbe tesszük s abban félóráig hagyjuk lassú tűz mellett, azután kiveszszük, a halat egész hosszában felbontjuk, összes belső részeit — a szálkákat is — kiszedjük, megsózzuk, megpaprikázzuk, finom karikákra vágott hagymát vajban megpirítunk s az apróra vagdalt májjal együtt belehintjük. A halat azután ismét összehajtjuk s félórára visszateszszük a sütőbe.

Ráczos ponty.Egy jókedvű kisasszony magával a pontytyal igy Íratja meg szegénynek a halálos ítéletét:



Halak 97Én egy középnagyságú ponty vagyok — pikkelyeimtől csak úgy ragyogok. Kérlek tisztíts meg kívül belül — minden fölösleges részemtől. Jól besózva tepsibe tégy, — melyből olyan nagyot végy, — hogy úgy helyezhess el benne, — mintha testem vízben lenne. Hasogasd be oldalamat — képzelheted kínjaimat ! Betetézik ezt még azzal, — hogy a fenti nyílásokba — tesznek hagymát összevágva — paprikába jól bemártva. Mellém vajat s rám tejfölt öntve — a forró sütőbe tégy be. Negyedórát, ha benne hagytál — legyen készen már a tál — hogy szép pirosra sült testem — virágdísz közt fekhessen. Ez az én készítésem titka — jegyezze meg jól minden kukta — mert újra egy ezredév elhalad — mig hallhat beszélő halat.NB. Nagyon ízletes ; a vajból egy lat, a tejfelből két deczi kell bele.
Franczia töltött ponty.Egy körülbelül IV2 kiló nagyságú pontyot, lehetőleg ikrásat, gondosan lepikkelyezünk, belsejét kitisztítjuk és megmossuk, az ikrát, melyre majd a lé készítésnél szükségünk lesz, félre teszszük. Egy kis kenyérhéjat huslébe áztatunk. Meglehetős finomra vagdalt mogyoróhagymát és fokhagymát egyenlő meny- nyiségben, összesen egy evőkanálnyit, úgyszintén egy evőkanálnyi vágott petrezselyem zöldjét és még Vs kiló jó, finomra vagdalt, kövér szalonnát külön elkészítünk s ehhez a kenyérbelét és halikrát jól megsózva, borsozva hozzáadjuk. Teszünk egy lábasba 60 gr. friss vajat, melyet a már elkészített lével a tűzön lassan főzünk. Miután a halat már kivül-belül gondosan megtörülgettük (megszáritgattuk), a fent leirt masszából annyival töltjük meg, a mennyitA Hét Szakácskönyve. 7



98 A Hét Szakácskönyvebefogad. Aztán vastag fonállal bevarrjuk, hogy a töltelék ki ne potyogjon. Az ily módon készített pontyot hosszú tálba teszszük. Utoljára abba a lábasba, melyben a lé főtt, öntünk V2 liter fehér bort és egy pohár vizet és ezzel kiöblítjük még a lábasban tapadó maradékot is. Ezt az egész keveréket abba a lábasba töltjük, melyben a hal főtt. A halat nem nagyon meleg sütőbe teszszük, vajat apró darabokban adunk rá kis időközökben, és szorgalmasan öntözgetjük. Abban az edényben tálaljuk, a melyben főtt.
H a lv a g d a lé k  1. P á s t é t o m o k .

Sole-lal tö ltött gomba. (Franczia.)Szép champignonnak vágjuk le a szárát, vágjuk ki a belsejét (ezt nem használjuk fel), dobjuk a gombát és a szárakat sok czitromlével vegyes forróvizbe, melyben öt perczig följön. Mikor kivettük, a vizet csepegtessük le róla. Erre kevés huslében jól megfőtt sole-szeleteket megvagdalunk a gombaszárakkal együtt; e vagdalékot és hozzá egy jó darab vajat egy lábasba helyezzük, és, miután sót, borsot, kis huslevet vagy L'ebiget tettünk rá, lassú tűzön 20 perczig főzzük. A gombát megtöltjük ezzel a keverékkel, készítünk hozzá B é c h a m e l- m á r t á s t , sok czitromlével, és ezt a champignonra töltjük. Tiz perezre a sütőbe teszszük és tálaljuk.NB. A Bécham el mártást 1. M ártások. A czitromlé, természetesen, nem főzés közben jő bele.
Rák borban. (Bécsi.)Fogd meg a rákot hátul az ollója megett, finom kefével tisztogasd meg, dobd forró borba (húsz közép



Halak 99nagyságú rákra V2 1. esik) egy csepp sót és hagymát bele, fedd be s főzd tiz perczig.
Rántott csiga. (Franczia.)Válogassunk össze 30—35 szép nagy csigát, tisztítsuk meg, öblítsük le, s főzzük meg fehér borból, vízből, egy pohár ürmösből összeállított lében, melybe kakukfüvet, babérlevelet, petrezselymet, borsot és sót teszünk. Ha megfőttek, szedjük ki a házaikból s vegyük ki a gyomrukat. Egy mély tálban kavarjunk össze egy tojást kevés olajjal, sóval és borssal, mártsuk bele a csigákat, azután hengergessük meg zsömlemorzsában. A csigákat tiz-tizenkettesével szúrjuk apró nyársakra, pár perczig forgassuk meg a tűz fölött, rakjuk tálba, s öntsük le a fönt említett lével. Forrón tálalandó.

Franczia hideg ponty.Pikkelyétől s belső részeitől tisztítsunk meg egykét pontyot, a szárát s gyomrát varrjuk be, csavarjuk egy vászondarabba, s főzzük meg c o u r t -b o u il lo n -  ban. Ez utóbbi áll a ponty nagyságához megfelelő vízből, egy liter madeirából, sóból, borsból, fokhagymából, sárgarépából, fahéjból s egy liter husiéból.Ha a ponty megfőtt, hűtsük ki. Azután veszünk egy pohár leszűrt court-bouillont, három tojást mindenestől, s egy darab purée vé tört ludmájat. Összekeverjük, megfőzzük, mindaddig, mig nagyon kemény nem lesz, s kihűtjük. Ha kihűlt, vagdaljuk össze nagyon finomra, s töltsük meg vele a hal belsejét a kopoltyukon keresztül, külsejét pedig szórjuk tele apróra vágott szarvasgombával, ludmájjal, pisztácziá-7*



100 A Hét Szakácskönyveval, mindaháromból arányosan véve. A halat vonjuk be azután összeállni készülő hus-geleével, hogy mázt kapjon ; azután tegyük tálra, s köritsük vagdalt hússal. A tál díszéül szolgálhat: szarvasgombából, karfiolból, piros mayonnaiseből, ismét szarvasgombából stb. álló körzet, vagy más díszítés, kinek-kinek az Ízlése szerint.
Páczolt hal. (Magyar.)!. B a la t o n v id é k i , a beküldő kitűnő gazdasszony szerint egy hétig is eláll. E czélra a fogast megtisztítás után fél vagy egész napig besózva hagyjuk, aztán darabokra vágva, először lisztbe, utána egy vagy több összekevert tojásba és utoljára zsemle- morzsába hengeritve, forró finom olajban vagy vajban kirántjuk. Ha a hal meghűlt, — legjobb, ha előbb szitára raktuk — üvegbe teszszük, rétegenkint vöröshagyma-szeleteket metélünk rá, néhány babérlevél, magyarbors, sőt egy zöldpaprika is ajánlatos és szájíz szerint eczetet kell ráönteni. Hólyagpapirral lekötve egy hétig is el lehet tartani, és ha váratlanul vendég érkezik, pompás előétellel szolgálhatunk. A benlevő vöröshagyma-szeletekkel, zöld és piros vágott paprikával díszítve feladjuk.2. E r d é l y i ,  d r . BignióBéláné családi titka, ki a kitűnő v iz a -h a la t  egy évre el tudja tenni. A reczipe Írásul is oly érdekes, hogy eredetiben közlöm : „Végtelenül kényelmes és hálás dolog, hogy a háziasszonynak kéznél egész évben legyen otthon finom hala készen, s ha váratlan vendége érkezik, akár leves utáni ételnek, akár vacsoránál első fogásnak megfizethetetlen pompás valami. Az összes halak között egyedül így eltartható a viza-hal ; monstrum nagysá-



Halak 101guakat árulnak nálunk az őszi Katalin-napi vásárkor a hires halpiaczon: Alvinczen, kilója rendesen négy korona, de aki nem ismeri a viza fehér, sima, kitűnő húsát, mely szálkátlan és kiadós, szeletekre szelhető, nem is hiszi, hány luxusos lakomát csaptam én tiz kiló télire eltett vizából egész esztendőn keresztül. . .  Még adtam is belőle egy magyar mágnás ismerősömnek, akinek amúgy is kitűnő konyháját fejedelmi hírbe hozta a remekül elkészített hal, melyet senki sem ismert addig. Mikor elhozzák nekem a halat, rendesen jól kiáztatom, sőt ha már hó esett Katalin napig — ami itt Erdélyben nem ritkaság — hóban kiszítatom, hogy ha már állott, a halszagát lehetőleg veszítse el. Nagyobb mennyiséget kilós darabokra osztok be, mert uborkás nagy üvegekbe rakom el télire és ha nagy a darab, nem fér be az üveg száján át, attól függ, hány kilót teszek el. — Husz-har- mincz literes fehérmázas edénybe odateszek főni néhány liter bort félannyi boreczettel higitva, fehér bors, fekete bors, szegfübors egy-egy kis kanállal jő a páczba, sok só, hogy jól érezzék, két czitrom héja vékonyan leszelve, babér-levél, és, mikor mindez buzogva fő, karikára vágott zöldség, sárga-répa, zeller, akárcsak egy nagy levest főzne az ember, s mikor az is puha benne, darabonként beletenni a viza halat s egyet jót rotyogni hagyni, amig átalfőhet. Azután levenni, kiszedni szépen a halat üvegbe és szűrőkanálon átengedni reá a páczlevet, hogy elfedje a lé teljesen. Ha kihűlt, jól lekötözni hólyagpapirral és kamarába tenni. Megjegyzendő: rendesen adnak 10—12 kiló halra egy nagy csontos orrát vagy farkát a vizából, én azt is mindig belefőzöm, mert a levének ez adja meg az erős kocsonyásodást, azon-



102 A Hét Szakácskönyveban az üvegbe nem muszáj eltenni, miután nem ehető és csak helyet foglalna ott. . .  Másnapig az a lé már szép kocsonyás lesz a halon és a levegőtől óvja, úgy, hogy akár kötetlen, illetve fedetlen is lehetne. Bármikor lehet belőle használni, az ember tiszta kézzel belenyúl és egy darabot kivesz a deszkára, lekaparja a kocsonyától, s vékony, csinos szeleteket szel belőle. Úgy szelhető akár a sajt, vagy a főtt sonka ; még széles, szép, kocsonyás bőre is van és néha rózsaszin-csikos húsa is a fehér alapon. Ha körülraktuk a tálat, én rendesen tojáskarikákkal és széles vöröshagyma karikákkal diszitem, mert ezt hirtelen előállíthatom. Mikor időm van készülni hozzá, borjúláb ászpikkal össze lehet créme-formába rakni, egy székely leány - cselédemet betanítottam, egész remek ilyen kristályozott halzulczokat formált — pet- rezselyemkoszoruval és késvékonyságura vágott sárgarépa-karikákból, tűvel, czérnával varrott csinos kis rózsabimbókkal díszítve. Olyan élethü rózsabimbókat készített és egész nagy tearózsákat igy összerakva és varrva a répakarikákat, hogy egy gavallér feltüzte, mert télen volt és teljesen megfelelt a kinézésének, rózsa volt — házilag készítve. Igen ajánlhatom halak és saláták díszítésére az ilyen rózsabimbókat, ha fehér petrezselyem-karikákból készül, nifetos rózsa lesz, ha czéklalében megfestik a petrezselyemből vágott vékony — ez a fő — papirvékonyságu karikákat, La France rózsát lehet összeállítani, csalódásig híven. A tordai polgármester nénit is én tanítottam meg erre, egész délután nyesgettük a fehér deszkán éles késsel a zöldség karikákat, aztán egyet előbb kerek kis alakra összevarrtam és rendre hozzáhajlitva mellé a többit; nagyon gyorsan megy és igen kedves



Halak 103mulatság, akinek hajlama van a főzés művészetét tökéletesbiteni. A vizahalhoz házi boreczetet szokás feladni, mert sokan savanyúbban szeretik, mint a milyenné a páczban válik“.3. L e n g y e lz s id ó  változat, Mármarosból, hol péntek este elmaradhatatlan előétel. Mézet pirítani világos-barnára, czitromot, babérlevelet, fahéjat, 2—3 kanál erős boreczetet a föleresztett lébe főzni. A besózott s fölszeletelt halat bő vízben kiáztatni, besózni, egy mázas lábasba alul zöldséget, karikára vágott hagymát, aztán halat, ismét hagymát, zöldséget, fekete borsot, szagos borsot, ismét halat rakni, mig a készlet tart. Erre a buzogó levet ráöntjük, előbb lassú, aztán erős tűzön főni hagyjuk. Előbb a hal megpuhul, de mindig tovább főzve ismét megkeményedik, csaknem ropogós lesz, s ekkor kész. — Megjegyzendő, hogy csak nagy galóczákból készítik. Bekötve üvegben, tiszta átszűrt levével, bármeddig eláll.
Páczolt hering.1. F r c in c z ia . Szép heringeket huszonnégy óráig áztassunk ki a sótól, nyissuk föl, s vegyük ki a belsejüket teljesen. Rakjuk széles szájú edénybe vagy üvegbe, tegyünk a tetejére két vöröshagymát karikára vágva, tiz-tizenkét borsszemet, egy kis csomó petrezselymet, két babérlevelet, öt-hat szegfűszeget. Főzzünk össze egyenlő mennyiségű vizet és boreczetet, s öntsük le vele a heringeket, ha ez utóbbiak teljesen ki vannak hülve. A heringekből előzetesen kiszedett tejet jól törjük össze egy kis huslével, hogy tejszerii legyen. Azután öntsük föl ismét huslével, s az egészet ráöntvén a heringekre, az edényt



104 A Hét Szakácskönyvekössük be, vagy zárjuk le légmentesen. Öt-hat nap múlva föladható. Ha a heringek gerinczét kiveszszük, minden egyes halat hat-hét darabra vágjuk s hors- d’oeuvrenek adhatjuk föl. Az ikráját nem használjuk föl.2. H e r i n g - s m a u s z . 5 tejes heringet 3 napig gyenge eczetvizben kiáztatni, azután a bőrét lehúzni, a szálkáktól megtisztítani, 2 ujjnyi darabokra vágni, újra 2 óráig friss eczetes vízben áztatni ; 4 hering tejét áttörni egy jó evőkanál mustárral, ízlés szerint czukorral és jó fehér eczettel keverve, melyhez utólag még egy meszely tejfel jön és ez a heringre lesz öntve. ízlés szerint még czukor, mustár vagy eczet is jöhet hozzá.L. még S a l á t á k .



N e g y e d ik  fe je z e t .
H ú s é t e l e k .

Néhány szó a húsételekhez.Akiket bánt, hogy az állatokkal rokonságot tartsanak, azzal akarják elkülönböztetni fajunkat a többitől, hogy, azt mondják : a tűz, a tűzzel való bánni tudás választja el az embert az állattól. Lehet, de ekkor, a mire a tűz főkép való, a főzés megint összeköti velük, mert a konyha művészetét akármily fokra emeljük is, azt nem tudjuk elfeledtetni semmiféle mártással, hogy amit főzünk és eszünk, valaha élt, lélekzett, mozgott, örült és szenvedett, csakúgy, mint mi, s mi meggyilkoltuk szegényt, hogy éljünk belőle, mint ahogy ő meggyilkolja a többi állatot, vagy, ami a természet szemével nézve egyre megy: a többi növevényt, hogy élhessen belőle. Viszont nagy különbséget tesz az emberiségen belül a hús- és a növénytáplálék ; az ismert emberiség jó felerésze egyáltalában vegetáriánus, még pedig, mint az indus, főkép vallási okokból — igaz, hogy a vallás és a vallási parancs viszont nem egyéb, mint bizonyos természetes, vagy éghajlati vagy egyéb szükség folytán megállapodott szokásnak isteni parancscsá való előléptetése. A r it u á lis  k o n y h a b e l i  k ü lö n b s é g e k  is



106 A Hét Szakácskönyvehúsételek körül alakulnak, s a sertéshús tilos nemcsak a zsidónak, de a mohamedánnak, a legtöbb szerecsen fajtának, s a kínai is, ha haragszik, a fehér istent disznóformában ábrázolja. — E helyütt ismertetném néhány szóval, jó források után, a
z s id ó  r i t u á lis  k o n y h á t ,arra a sok jó zsidó ételre való tekintettel, melye könyvnek egyik nem kicsinylendő különössége, s arra is, hogy ennek sajátságairól nagyon hamis fogalmak uralkodnak nálunk. A zsidó konyhának, tudniillik, nem a sertéshús ellen való gyűlölet s nem a liba iránt való előszeretet az alapja; ezek csak szekundär jelenségek. A zsidó a nyulat épugy meg nem eszi s nyul- hájjal épugy nem főzne, mint a sertést s mint a sertés zsírjával ; egyáltalában tilos más emlős állatot ennie (ez már a Szentirásban is benne van), mint hasított körműt és kérődzőt. Ezenfelül tilos ennie esett állatot, s általában mást, mint bizonyos módon, úgynevezett saktermetszéssel, a nyakán levágottat. A Roth- schildok például, kik, amelyikük még zsidó, nagyon vallásos zsidók, megeszik a szarvast vagy őzet, mert ez hasított körmű és kérődző állat, de nem lövik, hanem elevenen elfogják s le s a k t o l já k  nekik az ő nagy vadaskertjeikben. — Ugyancsak a Szentirás szerint tilos a zsidónak csuszó-mászó állatot s pikkely- telen halat ennie, ezért nem eszi, amit sajnálhat, az osztrigát, rákot, tokot, kecsegét, ángolnát, csigát stb. Viszont vannak zsidó ételritusok, melyek csak a Szentirás egyes verseinek agyafúrt magyarázásával keletkeztek, talán csak a középkor során. Például : mikor Jákob az angyallal birkózott, meghibbant a dereka vagy a vápája — ha tehát a marhából azt az izomcsomót és ide



Húsételek Í07get ki nem fejtik, ami az embernek i s c h iá s k o r  fáj, a zsidó nem eheti meg a marhahús javát, a bélszint s általában a hátulját. Vagy: a Szentirás azt mondja: ne főzd meg a gödölyét az anyja tejében. Nyilvánvaló, ez époly keleti példázat, mint ama másik emberséges, hogy: a nyomtató lónak ne kösd be a száját. Ebből azonban kisütötték, hogy ennek a rettentő esetnek még véletlenül sem szabad elkövetkeznie, tehát sem a tűzhelyen, sem az asztalon, sem a gyomorban nem szabad elvegyülnie a te je s  ételnek a 
h ú s o s s a l ;  ezért való kávéra, vajra stb.-re külön edény; ezért nem szabad hús után hat óra hosszat sajtot vagy kávét enni, s ezért vált a magyarországi zsidó konyha főzsiradékává a libazsír, mert a sertészsír s a vaj tilos, az olaj rossz mire ide ér, a marha- faggyu, a törökök zsiradékja, utálatos, a libazsír ellenben finom és ízletes, és, tudvalévő, a magyar s a franczia konyha is ilyenül él vele, ha finom zsírra van szüksége : marhavelővel és libazsírral. Viszont a zsidó böjti konyhán — ilyen is van Jeruzsálem pusztulása fordulóján — épugy járja a vaj, tej, túró meg tejfel, mint másutt. — Vagy : a Szentirás szerint az Egyp- tomból menekülő zsidók kovásztalan szárított kenyéren éltek. Ennek emlékére a zsidó husvét egész hetében kovásztalan kenyéren él, és, mivel minden érintkezhetett kenyérrel, az egész lakását átsikálja s a padlásról külön, husvétra eltett, teljes konyha- és asztal fölszerelést hoz le a lakásba. Ez roppant vesződ- ség és fáradság, csakúgy, mint ahogy a hús Ízletességének árt ama másik szokás, mely a vér-evés vagy ivás tilalmán alapul : hogy a zsidó gazdasszony a húst készítés előtt jó félórát vízben s egy órát sóban áztatja, nehogy egy csepp vér is maradjon benne.



108 A Hét SzakácskönyveEzen az izheli fogyatékosságon akar segíteni a zsidó konyha sok füszerszáma. S nem lehet eltagadni, hogy akárcsak a művészetet az akadémikus czopf önkényesen kieszelt békói, a zsidó konyhát is e talmudi fur- fangok megkötései leleményre kényszeritették, finomságokra és elmésségekre. Különben, mint többször említettem, a magyarországi zsidó konyhában sok égalj és nemzet hatásai keverednek (a spanyoltól fel a lengyelig), s az egésznek, akárcsak a zsidó jargon- nak, alapja alighanem a Rajnavidék. (L. lejebb néhány elzászi ételt.) ❖  ❖  ❖A mi konyhánk, épugy, mint a franczia, f ő z ő b b  konyha például az angolnál, ami azt jelenti, hogy mi az ételt főzés közben és a főzés különböző fogásaival fűszerezzük és teszszük Ízletessé. Az angol, kinek részint szállítással, részint otthon, a folytonos esőtől a világ legzamatosabb zöldsége és a füve révén, legkitűnőbb marha- s ürühusa, teje, vaja áll rendelkezésére, megelégedhetik ezeknek természetes izével ; a húst nagy darabban megsüti, a zöldséget sós vízben kifőzi, s ha egyebet sem tesz rá, mint egy darab nyers teavajat, ezzel is kitűnő, mint a hogy a húsa nyersen is kitűnő. Németországban az étlapon h id e g  b e e fs te a k e t  hirdetnek. Ha kéred, öt perez múlva borssal, hagymával és sóval vagdalt nyers ökörhuslepényt kapsz, rávert nyers tojással. Első perezre ijesztő fogás, de tagadhatatlanul Ízletes. Viszont angol is, német is, ha unja a nyers vagy eredeti izt, sok fűszerrel s eczetes mártással vagy saláta melléklettel segít magán. A nyers hús tulajdonkép nagyon ízletes, mint ahogy a legtöbb kolbásznemü, például a szalámi vagy



Húsételek 109párizsi is vagy egészen vagy félig nyers. Magyar- országon túl a sonkát inkább nyersen eszik, mint főzve, nyers a hires vesztfáli sódar és pomerán libamelle is. Aminthogy, ha a trichin vagy a galandféreg veszedelme nem fenyegetne, maga a nyers hús nem is volna egészségtelen, sőt, ha nem füstölt s nem szárított, a főttnél és sültnél nem nehezebb megemészteni. A füstölt hús már nehezebb ; a sonkánál nem rosszabb a f ü s t ö l t  m a r h c ih u s , mely h a m 

b u r g e r  p ö k e l f le i s c h  néven néhány budapesti vendéglő étlapján is szerepel, egyszerűen vízben kifőzve, parajjal vagy savanyított káposztával. Legnehezebb, mert félig-meddig rothadt, a légvonatos és napos helyen egyszerűen m e g a s z a lt  ö k ö r -  v a g y  b ir k a h ú s ,  mely most a derék burok főtápláléka (megőrlik s kásának főzik, vagy akár nyersen is, sóval és hagymával), s valaha egy más pásztornépnél is ismeretes volt, a m a g y a r  p á s z t o r n á l , ki most már inkább pörköltnek főzi, megaszalja subán s igy teszi el konzervnek.Szigorúan elhatárolni a husnemü ételeket nem lehet. Mi inkább a készítés módja szerint (főzés, sütés stb.) próbáltuk osztályozgatni, kivételt csak a húsok javával, a vadhússal tévén, annál is inkább, mert a magyar pörköltön kívül a magyar vadhús a legnevezetesebb. Ne nézzék osztálynak, inkább köny- nyebbség kedvéért való kategorizálásnak, ha a húsételeket e sorban tárgyaljuk: becsináltak, pörköltek, főtt- és párolt húsok, marhasültek, szárnyas pecsenyék és — last not least — vadak.



110 A H it Szakácskönyve

B E C S I N Á L T A K .
Paczal-becsinált.Paczal a marha tisztított gyomra; nehéz, szinte emészthetetlen, de ízletes étel; izének alapja különben, akárcsak a tarhonyáé, alapjában tapintásbeli, rágós. (A magyar általában szereti a rágós, porczos dolgokat, a malacz pecsenyét, disznósajtot, porczos kocsonyát [L. P ö r k ö lt e k , FüA német kon- zervek közt is kitűnő az O c h s e n t n a u ls c t la f) . Az o la s z  konyha egyik ismert s kedves fogása a leves,a mi paczallevest jelent reszelt parmezánnal. Becsi- náltul kétfélekép készítjük:1. M a g y a r  p a c z a l  b e c s in á lt , melyhez a tisztított paczalt elébb sós vízben puhára főzik s ujjnyi laskákra metélik ; közben fokhagymás és petrezselymes rántást husléve! feleresztenek s ezt a paczalra borítják.2. F r a n c z ia  p a c z a l  b e c s in á lt . Tisztított paczal- darabokkal tölts meg egy fazekat, fedd be forró vízzel, tégy hozzá sót, borsot, egy babérlevelet, petrezselymet, egy csepp fokhagymát s néhány darabka szalonnát. Főzd, mig villával könnyű beleszurni, aztán húzd el a tűzről, öntsd le a levét s tedd el lének. Aztán tedd a paczaldarabokat lábasba, vajjal, egy csepp metélt fokhagymával s petrezselyemmel, sóval, borssal, pirítsd egy negyedóráig, de meg ne pör- pöld. Végy egy leveses kanál lisztet, öntsd rá a félretett levet s főzd az egészet együtt. Kitűnő s elsőrendű olajjal verj mayonnaissé egy tojás sárgáját s vegyítsd ízlés szerint káprival vagy apróra metélt eczetés uborkával. Rakj meg egy mély tányér alját pirított és



Becsináltak 111bevajazott kenyérrel. Vedd ki a paczaldarabokat a léből s rakd a kenyérszeletekre. Húzd a leveses lábast a tűzhely szélére, keverd bele g y o r s a n , hogy össze ne álljon, a mayonnaiset, az egészet öntsd a paczalra s tálald f o r r ó n , esetleg spirituszlángon. 
R o p p a n t  g o n d d a l  k é s z íte n d ő , a  le v e  s á r g a  le g y e n .

Lengyeles savanyu nyelv.Marha vagy borjú nyelvét megtisztítjuk, zöldséggel, eczetes vízben puhára főzzük, s a léből kivesz- szük, piros rántást, melybe egy kis czukrot pörköltünk, a lével föleresztjük, ebbe mazsolaszőllőt teszünk s ízlés szerint még czukrot, eczetet vagy czitrom- levét. Tálalás előtt 1—2 tojás sárgáját habarunk bele, a nyelvet fölszeljük s a levet ráöntjük.N3. A zsidó-konyhába is átment.
Káposztás juh-ragout.— Franczia paraszt étel. —Jó gyomor kell hozzá. Egy szép fejeskáposztának a torzsájáról vágjuk le (tövében) a leveleket, mossuk meg jól s főzzük negyed óráig sós vízben. A vizet gondosan leöntjük s a leveleket nem apróra, hanem hosszú szalagokra vágjuk s félre teszszük.Most veszünk egy vagy másfél kiló juhszeletet vagy czombot (sokan megelégszenek a szerényebb elejével), meglehetősen kövéret, hogy kifövő zsírja átjárhassa a káposztát. A húst vágjuk lehetőleg négyszegletes darabokra, dörzsöljük be fokhagymagerezdekkel (a kényesebb gyomruak ezt elhagyhatják), tegyük lábasba s egy darab vajjal pároljuk. Ha bámulni kezd, tegyünk hozzá sót, borsot, egy nagy



112 A Hét Szakácskönyvedarab apróra vágott vöröshagymát, egy evőkanálnyi lisztet, hagyjuk még pár perczig pirulni, azután vegyük le. Rakjuk a helyébe a levétől teljesen leszűrt káposztát, rakjuk rá szép rendben a húst, adjunk hozzá ismét egy szeletekre vágott vöröshagymát s ereszszük föl jól megfűszerezett huslével. Most fedjük be a lábast, s nagyon lassú tűznél főzzük az egészet három óráig. Ha szükséges, időnkint egy kis husiét adhatunk hozzá.Ügyeljünk, hogy a főzés lassú, de folytonos legyen, a káposzta teljesen át legyen itatva a zsirtól, s szép barnára piruljon. Ha kész, s ha sok zsírt eresztett, ezt kanalazzuk le, azután a káposztát tegyük meleg tálba, rakjuk rá sorjába a husdarabokat s forrón tálaljuk.
Franczia borjúhús spárgával.Vegyünk egy darabban V2—1 kiló borjúhúst s mérsékelt tűznél egy kis vajjal barnítsuk meg. Vegyük ki a serpenyőből, tegyünk helyébe apróra vágott spárgavégeket, egy kis szelet finomra összevágott sonkát, két-három póréhagymát s egy gerezd fokhagymát. Hintsünk rá egy evőkanálnyi lisztet s pirítsuk meg, azután pedig ereszszük föl kevés huslével, vagy ennek hiányában kevés vízzel, melybe Liebig huskivonatot, sót és borsot teszünk.A serpenyőt most borítsuk le s főzzük az egészet negyedóráig. Ekkor tegyük bele vissza a húst, s lassú tűznél mintegy félóráig pirítsuk.

A becsinált-tipus.Az összevagdalt és megsózott csirkét vagy bor- nyut megpárolják, és pedig vagy zsírra pörkölik s



Becsináltak 113ekkor liszttel hintik s úgy eresztik fel huslével vagy külön egy kis vízben s ekkor külön készített vékony rántást feleresztenek huslével, melybe elébb beletették az áttört csirkemáját, egy kevés vagdalt petrezselymet, néhány vagdalt gombát s egy csepp borsot. Ezzel a lével eresztik fel a húst s hagyják vele tovább forrni. A  tá r k o n y o s  b o r jú h ú s  becsinált borjú, petrezselyem helyett tárkonynyal.
Karalábés vagy karfiolos csirke.Karalábét, gyönge, édes példányokat vékony négyzetczm.-nyi koczkába vágunk, kevés sós és kissé czukrozott vízben puhára főzünk. Egy csirkét fölaprózunk, forró libazsírba teszszük, fedő alatt addig pároljuk, mig levét le nem főtte. Ekkor fölhintjük egy lecsapott evőkanálnyi liszttel, 1—2 perczig pirulni hagyjuk, a karalábé levével föleresztjük, a koczkákat közé szedjük s ha együtt felfőtt, készen van. Karfiolból ugyanígy készül, de finomabb.NB. Csirkepróba. Egyik lábát 5-10 perczig főzni s aztán „hámozni“ — ha puha : akkor lehet sütni a csirkét ; ha nem puha : fő z n i kell, 10 órától kezdve, levesnek, marhacsonttal ; az aprólékot a levesben hagyni, szárnyát, fejét, nyakát, lábát, zúzáját, máját.

Töltött csirke. (Franczia.)Szép csirke (vagy tyuk) máját és zúzáját finomra vagdalják s V2 tejbeáztatott zsemlyével, egy csepp sóval, törött borssal s finomra vagdalt tárkonylevéllel keverik. Ezt a vagdalékot öt perczig vajon párolják, a kellőkép megtisztított csirkét megtöltik vele és elvarrják. Most a csibét öt-hat finom mogyoróhagymával lábasba teszik, annyi sós-borsos erős husiét8A Hét Szakácskönyve.



114 A Hét szakácskönyveöntenek rá, hogy félig fedje s gyenge tűzön 1 Va órát párolják. Ekkor a csirkét kiszedik s a lé 8A-ét köny- nyü vajas lével vegyítik. E levet külön teszik s négy tojássárgájával, fél csésze friss tejszínnel, egy teás kanálnyi metélt tárkonylevelével vegyitik, s hideg vízbe állítják, hogy megsürüsödjön. Tálalás előtt még két teás kanál tárkonyos mustárt s a megmaradt 'A rész tiszta sült levét keverik bele, s a szépen fölszelt szárnyas mellé külön edényben adják asztalra.
Zsidó hamis hal.Főzzünk egy liter vízben egy nagy vöröshagymát, sárgarépát és gyökeret egy jó félóráig. Bármely fajta szárnyas fehérjét finoman megvágni, egy tojássárgáját bele, egy kevés mandulát fehéren, sót, egy kevés fehér borsot és petrezselymet. A már megfőtt zöldségbe rakjuk az igy elkészített csirke fehérjét, kis hosszas (halalaku) formát csinálva belőle, és, ha ezt igy megint 30 perczig főzni hagytuk, egy leveses tányérban egy evőkanál lisztet vízzel jól elkeverünk, 5 kr. ára tisztított és gorombán megtört mandulát teszünk bele, még ebbe is kevés petrezselymet. Föleresztjük ezzel a már ezalatt puhára főtt szeletkéket és újra 10 perczig főni hagyjuk. Esetleg egy pár koczka czukrot is lehet bele tenni tetszés és Ízlés szerint a tálalás előtt.

Gombás fehérje-vagdalék.Két tyukfehérjét megtisztítunk a csontjától s a hus-őrlőn kétszer átőröljük. Tálba téve, miután jól meggyurtuk, hozzáadunk egy egész tojást és egynek a sárgáját, három evőkanál zsemlyemorzsát, ízlés sze



Becsináltak 115rint sót, egy csipetnyi őrölt fehér borsot, vizes kézzel maroknyi húsból két kezünk között gombóczokat formálunk és a már előre elkészített, annyi huslében, hogy ellepje, jó félóráig főzzük, ha ezt elfödte, vízzel még fölöntjük. Mig ez forr, egy másik edényben vékony rántással becsinált-mártást készítünk, a melybe néhány szeletekre vágott gombát és tyuk-májat — a mit szintén áttörünk — teszünk bele, végre belefor- ditjuk levesestől a husgombóczokat, lassan főzzük, mig a mártás kellő sűrűségű lesz. Aki szereti, pár kanálnyi zöld borsót is tehet bele. Készíthető ugyanez borjúhúsból is, de akkor ne főzzük külön, hanem mindjárt a becsinált-mártásba rakjuk, valamint akkor is, ha a tyuk fehérje gyönge.Hasonló módon készül a
Csirke-ragoutis, csakhogy ebbe apró, májas-gombóczokat és bőrétől megfosztott, fölapritott csirkét is teszünk. Természetesen a leve is több, szinte levesszerü és a leveses-tálban tálalandó. — Mindkét ételhez nagyon jó a parmezán.

Franczia szárnyas, non-plus-ultra-mártássai.Mivel két egyenlő rangú tényezőből áll, külön- külön adjuk mindegyiknek az elkészítési módját.
1 . A  s z á r n y a s  m e g  f ő z é s e .Egy lábasba tegyünk két borjúlábat, a fölhasználandó szárnyasnak aprólékait, négy vöröshagymát, egy kis csomó petrezselymet, sót, borsot és három



116 A Hét Szakácskönyveliter vizet. Ha öt óráig főztük, sürü bouillont kapunk. Ebben a huslében egy óráig főzzük a jól megtisztított s belül megsózott csibét vagy kappant.
2 . A  m á r tá s .Egy lábasba jókora darab vajat teszünk két kávéskanálnyi liszttel. A tűz fölött mindaddig kavarjuk egy kanállal, mig a liszt teljesen föl nem szívta a vajat. Most tegyünk hozzá három-négy pohárral abból a husiéból, melyben a szárnyas épen fő, ha szükséges, adjunk hozzá borsot és sót is, s félóráig hagyjuk főzni.E mártás sűrűbbé tételére porczellánedényben verjünk össze négy tojássárgáját egy darab vajjal, mint a hogy a mayonnaise készítésénél szokás, s lassú keveréssel adjuk hozzá a mártást. Tegyük az egészet pár perezre a tűzhöz, fo ly t o n o s a n  k e v e r g e tv e .Most vegyük ki a husiéból a szárnyast, szeleteljük föl, rakjuk egy tálra, s a mártást öntsük rá. A szárnyas selejtesebb részeit természetesen csak bizalmas családi ebéden adjuk föl.Ha épen szarvasgomba évad van, vágjunk néhány darabot apróra, s tegyük a mártásba, m ie lő tt  ezt a tojássárgájával összekevernők.

Franczia libabecsinált.Egy kilencz—tiz kilós, jó húsos libát fölbontunk, s a máját tegyük nyomban friss vizbe. A belekről gondosan tisztítsuk le a fodorhájat s tegyük cseréplábasba. A két ezombot és a szárnyat vágjuk le tövestől lehető sok hússal együtt, hogy e négy darab reprezentábilis legyen.



Becsináltak 117Egy másik lábasba, mely szintén okvetetlenül cserép legyen, hintsünk vékony réteg sót; erre tegyük a két czombot, ezt szintén hintsük be sóval, tegyük rá a két szárnyat, nyakat, zúzát, melyet azonképen behintvén sóval, az egészet két—három napig a sóban hagyjuk.Az első lábasba, melybe a fodorhájat raktuk, tegyünk még egy kiló disznóhájat is, s szintén hintsük be a sóréteggel, de ne vastagon. Három nap múlva mossuk le a sótól a bélhájat, és a disznóhájat, vagdossuk apróra s rézserpenyőben lassú tűz mellett olvaszszuk.Ha megolvadt, a két czombot és szárnyat, valamint nyakat és zúzát is vegyük ki a sóból, öblítsük le, s tegyük az olvadt zsírba sütni. Ha kész, szedjük ki egy tiszta cserépedénybe, öntsük föl a zsírral, két három napig hagyjuk a levegőn, dobjunk a hegyébe egy csipetnyi sót, tegyünk legfölülre egy darab tiszta papirost, s az edényt lehetőleg légmentesen zárjuk el. A liba törzsét, szárnya végeit és lábait sósvizben áztatva ragoutnak használhatjuk föl, vagy káposztalevesben főzhetjük meg.
Elszászi pulyka-aprólék.Tegyünk a serpenyőbe egy darab vajat, adjunk hozzá szalonnadarabokat s rakjuk bele a természetesen gondosan megtisztított pulyka-aprólékot.Mikor már szép színe van, hintsük be liszttel s többször meg-megforditva süssük barnára, ereszszük föl huslével, adjunk hozzá néhány karika vöröshagymát, egy apróra összevágott fokhagyma-gerezdet, sót, borsot s keveske czukrot. Kis tűznél négy óráig kell sülnie.



118 A Hét Szakácskönyve1. M in e s t r a , olasz leves marhahúsból, csirkéből, fehér lábból, káposztából, petrezselyemből, sárgarépából, zellerből, burgonyából, rizsből és paradicsomból.2. R o s z o ln ik , orosz leves, erős husié marhavesével, petrezselyemmel, zellerrel és savanyu ugorka- szeletekkel.



Pörkölt és paprikás húsok.Pörkölt, gulyáshus, paprikás, tokány — mind külön-különféle fogások, húsok és készitési módok, de a lelke mindnek egy — és pedig nem a paprika (mint ahogy a tokány nem mindig paprikás), hanem a pásztori származás. A paprika nem is oly régi füszerszámja a magyarnak, mintsem elterjedtsége mutatná ; ismerni ismerte ugyan már régen, de a borsot végképen csak alig száz esztendeje váltotta föl vele. Még a Gvadányi nótáriusa sem említi, hogy mikor a jász csikós káposztával és spékelt b e r b é ts -  
la p o c z k á v a l lakatja, a spékben paprika lett volna. A paprikás pálinka a népnél most egyik fő orvosszere a hideglelésnek ; a nótáriust a juhász még mézes, borsos és gyömbéres meleg pálinkával itatja. Igaz, hogy a paprika régi neve t ö r ö k -b o r s  (bosporos), sőt m a g y a r 

b o r s  is, de magában a bors sohasem jelentett paprikát. Fődolog a hagyma elpörkölése, ami magában véve egyszerű dolog, akárcsak a pásztorember egyéb dolga, de amiből a nép emberének gyakorlatból eredt ügyessége olyan finom árnyalatokat tud kiválasztani, akár az egyszerű füzfasip hangjából. A pásztori származás mellett való közvetett bizonyíték az is, hogy a pörköltet, gulyáshust soha meg nem unja az ember —

F ü g g e lé k  a  b e c s in á lt a k h o z .



120 A Hét Szakácskönyveszent isten, mit csinálna a juhász, ha kenyeret, szalonnát és pörkölt húst egyáltalában meg lehetne unni ! De nem, nem lehet ; ismerek itt a fővárosban is akárhány úri családot, ahol estéről-estére évszámra pörkölt hús a vacsora, mint ahogy állandó étel az uzsonnapörkölt nemcsak nálunk, de már Ausztriában, Bajorországban, sőt egész Németországban, ahol a gulyás- liust g o la s c h n a k  írják, sőt láttam igy is írva : k u y la s ,és roppantul kedvelik. Mit kedvelnek rajta, azt ők tudják ; magyar Ínynek nem tudok rettenetesebbet a müncheni szalon-gulyásnál, ami darabokra vagdalt sült beafsteak, borsos, rántásos, paprikás és hagymás külön mártással leöntve. Különben : annál szebb tőlük, ha kedvelik; nekünk nem nagy áldozat szeretnünk a magunkét, melyre az idegen is mihamarább rákap, csak az erejét megszokja. Minden részletezés helyett ideiktatom elsőnek a pörköltnek egy mintaszerű k o lo z s v á r i  reczipéjét, utána írván egy pár kommentáló megjegyzést. Pörkölt alatt, magában, borjupörköltet értünk s ez a pörköltek típusa is. Tehát:
Borjupörkölt.Forró zsírba félfőre vágott hagymát teszünk s ha ez megpirult (de nem előbb) paprikát hintünk rá ; aztán beléteszszük a kisebb darabokra vágott borjúhúst is, melyet előbb jól meg kell potyolni (mint a beafsteak-et), hogy viz hozzáadása nélkül is puha és Va óra alatt kész legyen. (Ismeretes dolog, hogy amennyivel hamarább készül egy húsétel, annyival jobb, izletesebb és táplálóbb is.) A maga leve tökéletesen elegendő arra, hogy a hús jó puhává váljon, ha ügyesen



Pörkölt és paprikás húsok 121tudunk bánni hússal, késsel, tűzzel. A sót 10 perczczel elébb teszszük hozzá, mintsem kész a pörkölt. Kifli-burgonyát aközben külön megfőzünk (mert ha a pörköltben főznők, vizet vagy igen sok zsirt kellene hozzáadni), aztán meghámozva, kerek kis szeletkékre vágva és megsózva, belétesszük a pörköltbe és óvatosan vegyitjük a hússal; 10 perez múlva asztalra adható. Nyáron pár darab kettévágott, persze nem csípős, zöldpaprikát is szokás a pörköltbe tenni, mely vele sül és a jóizt még fokozza.NB. 1. B ródy  Sándor igy çeng a pörköltről, kitűnő utasításokat is adván a készitéshez : Ez a mi főételünk, akik e nemzeti államban élünk, akár mint a hős Árpád, akár mint a parity- tyás Dávid ivadéki. Jó erős, paprikás pörkölt — for ever ! Az összes pártok ebben a hitben egyesülnek. Ebben nincs vélemény, Ízlés és érdekkülönbség. A pörköltben hisz Bánffy is, Hock is és én nagyon félek, hogy Apponyiból nem lett még több, mint ami, csak azért történt, mert nem hitt elég erősen és őszintén a pörköltben, az igaziban. íme, Andrássy Gyula csak előkelőén volt nevelve és épp most hallom az egykori szakácsától, — aki ma chef a margit-szigeti vendéglőben — hogy a gróf minden étel között legtöbbre becsülte a pörköltet.Nemzeti karakterünknek, éghajlati viszonyainknak, legjobban te felelsz meg, pörkölt ! De valóban légy is megpörkölve, ne legyél hóka, sápadt, világos. Égő barnának kell lenned és ne legyen alattad a lé rövid, de hosszú se, hig se. És ha csontos borjúhúsból készülsz, leved erősbitésére szolgáljon egy kevés, igen apróra vágott, úgyszólván fasirozott marhahús ha lehet kemény és színes felsál.NB. 2. Egy olvasónőnk, aki egyebekben hadat izén a hagymának, kiveszi az anatéma alól az egyenesen hagym ás  
ételeket, mint amilyenek a pörköltek, paprikás szeletek stb., melyek inkább so k  hagym át kívánnak, különben vizesek és zsírosak, s hagyma, zsir és viz nem elegyedik bennük oly kívánatos krémmé, amilyennek ideálját Bródy Sándor festi. NB. 3. Fontos, noha a juhász nem teszi, hogy a burgonyát



122 A Hét Szakácskönyvekülön főzzük. Végre is azt sem teszszük, már, hogy bográcsban főzzük, subára öntsük s annak a bőréről törüljük le a kenyérrel. NB. 4 Gulyásnemübe nem árt a köménymag, aki szereti.Még két iró szól hozzá a pörkölt kérdéséhez : 
T ö m ö r k é n y  István, aki a nép igazi ismerője, s M u r a i  Károly, aki egyike az ország legértőbb gourmetjének. Tömörkény két n é p ie s  k o n z e r v e t  ir le :„Juhászi származású az az étel is, ahol a friss juhhúst sóval és paprikával hagymán lepörkölik disznózsírral úgy, hogy abban vizrész nincsen, csak a zsir marad. Ez a „ z s ír já r a  p ö r k ö l é s “. Az ilyen étel aztán hidegen a pinezében napokig eláll s mindig lehet belőle meleg paprikást csinálni. Ennek az ételnek az apja volt a másik, amit hasonló paprikás lepörkölés- sel csinált a juhász vagy gulyás s utána a napon, a suba bőrén keményre szárította. Ez igen sok ideig elállt, zacskóban hordozták s mindig lehetett belőle meleg paprikás ételt csinálni. Ez a legrégibb fajta húskonzerv. Amint hogy a legrégibb tésztakonzerv : a tarhonya, a tojással és vízzel összegyúrt liszt.“Azt is megjegyzi, hogy a nyulpaprikást a nép is ismeri.

M u r a i  Károly, akit egyébként is bánt a mi konyhánk egyhangúsága s konzervativsága, a következő figyelemreméltó megjegyzéseket teszi :„Lehangoltság, keserűség és bosszúság fogja el a jó és változatos ételek után sovárgó embert, ha mindjárt a pörköltek birodalmába téved is. A világ legjobb eledelét, a malaczpörköltet a többi pörkölttel együtt száz és száz esztendő óta egyformán készítik, noha nincs kizárva a lehetősége annak, hogy az, mit ma legjobbnak tartunk, jobb ne lehessen. Van malacz-, kacsa-, pulyka-, csirke-, bárány-, borjú- és



Pörkölt és paprikás húsok 123marhapörkölt. A maga nemében mindegyik kitűnő, de mindig egyforma. És hogy mennyire nincs változatosságra törekvő, eredetiségért lelkesedő gazdasszony, azt az is bizonyítja, hogy az említett pörköltek a régi mód szerint, külön-külön kerülnek az asztalra. Pedig hát igen valószínű, hogy a pörköltek vegyítésével újabb Ízhez s változatossághoz juthatnánk. Mert hát vájjon ki meri állítani, hogy egy vegyes pörkölt, amely malaczból, őzből, kacsából és mondjuk libamájból állana, nem lenne pompás? Én ezen a téren már kísérleteztem és bátran mondhatom, hogy egy jó gazdasszony, akiben van ihlet, akinek az összhanghoz érzéke van és aki bátor is arra, hogy újat produkáljon, szép sikereket érhetne el.“Körrespondál e felfogással a következő érdekes pörköltváltozat, mely többféle húsból készül :
*Rizskásás paradicsomos pörkölt.Rizst paradicsom levével párolunk, disznóhus, borjúhús és vesepecsenyéből pörköltet készítünk, kevés vörös bort reáöntünk. Ha elkészült, a tortapléhből kiveszszük az alját, a karimáját ráteszszük egy gömbölyű tálra, amelyiken tálalni akarjuk ; majd belé teszünk egy sor paradicsomos rizst, középre jön a pörkölt és újra rizs ; a tortapléhet levesszük, a tetejére parmezánt halmozunk és forrón tálaljuk.Ugyancsak vegyes húsból készül és ahogy a reczipéjéből kilátszik, paprika nélkül, de tejfellel, az

Erdélyi tokány.

1/é kiló sovány disznóhust, 7é kiló vesét, 7 2  kiló vegyes marhahúst: u. m. dagadópecsenyét, gyöngyös



124 A Hét Szakácskönyvehurkát és fehér májat egy cm. nagyságú darabokra vágunk; 15 deka fehér szalonnát egészen apróra metélünk, lábasban jól kiolvasztjuk, egy fej apróra vágott hagymát pirítunk bele s a kellően megsózott húst hozzáteszszük s jó félóráig rántjuk. Vigyázni kell, hogy a hús ne száradjon el s ezért nagyon gyakran kell kavarni. Aztán két deczi bort, 2 evőkanál eczetet és 5 kanál jó tejfelt kell hozzáadni, ezzel is kissé főzni és betálalni.NB. Általánosan ismeretes a tejfeles és savanyított káposztás székely g u ly á s  reczipéje. Ez is úgy jó, ha a húsa kevert, egy csepp könnyű  kolbász, pl. a szepesi, nagyon illik bele.Nagyon jó reczipéje a
Disznópörköltneka következő :Egy edényben forró zsírba négy középnagyságú összevagdalt hagymát teszünk, egy Kiló szép, gyönge disznó-hust a czombjából koczkára vágva beleteszünk, megsózzuk és egy kávéskanállal paprikát is teszünk bele. Két zöldpaprikát, meg egy paradicsomot szétnyitva, a magot kivéve, szintén beleteszsziik a többihez.Letakarjuk, pároljuk, néha megkeverjük, vizet csak akkor teszünk, ha a hús saját leve elpárolgott. Azt is csak akkor, ha éppen szükséges, hogy oda ne égjen. Ha a hús puha és a leve elpárolódott, egy merőkanállal meleg vizet öntünk reá, egy-két perczig tűzön hagyjuk és igy feltálaljuk.Jó hozzá galuska és zöldpaprika saláta.



Pörkölt és paprikás húsok 125Kitűnő és speczifikus magyar alföldi étel a 
Füle-farka tarhonyával.Úgy készül, mint a pörkölt disznóhus. Zsir, hagyma apróra vágva, bőven bele vörös törött paprika. Pörkölt disznóból izletesebb, mint koppasztottból. A pörkölés valami különös jó izt ad neki. Fülét és farkát a disznónak veszed csak hozzá és azt megmosva alaposan, apróra darabolod. Ha a hagyma a zsírban pirosra párolódott a paprikával együtt, adjuk hozzá a feldarabolt húst. Felöntjük vízzel, hogy elfedje a húst, de előbb kellő ideig pároljuk a zsírban, fedő alatt. Ha levét elfőtte, adunk hozzá egy jó maroknyi szegedi tojásos tarhonyát és úgy pároljuk tovább egy Vé óráig, mikor is langyos vizet eresztve hozzá, hagyjuk addig főni, mig levét teljesen elfőtte. Természetesen só is jön bele, még pedig Ízlés szerinti mennyiségben. Csöves, piros paprika csak javíthatja, mi minél erősebb, annál jobb izt ad neki.Pásztorembernek legközelebb esik s ezért legkedvesebb húsa is a birka, meg a berbécs (ürü). Imhol az

Ürüpörkölt,melyről a küldője megírja, hogy kitűnő eledel, ha megadják neki a módját és mindent, mi hozzá való. Szép ürühust vegyünk csak hozzá, vegyesen csontosabb és húsosabb részt : czombját és oldalbordáját. Ha szép kövér, annál izletesebb belőle az étel. Veszünk egy nagyobb fajta lábasban jó két kanálfejnyi zsírt, ebbe bőven apróra vágott vöröshagymát és hagyjuk párolni, mig szépen sárgulni kezd. Ekkor jön bele



126 A Hét Szakácskönyvejóféle erős, piros tört paprika, és a mint ez pár perczig a hagymával együtt pirul, adjuk hozzá az apróra vágott ürülmst, Ízlés szerint megsózva. Dobhatunk bele egynéhány cső piros paprikát. Megkeverve a húst a hagymás zsírban, befedjük és hagyjuk szépen párolni. Mikor látjuk, hogy a hús is már sülni kezd, feleresztjük jóféle fehérborral. Viz nem jön hozzá semmi. A koronája ennek a pompás dolognak a szép rózsakrumpli, mit megtisztítva és felszeletelve akkor adunk a pörkölthöz, ha az már félig-meddig ehető puhára főtt. Még egy negyedórái párolás és kész a kitűnő pörkölt, mely különösen szüreten páratlan és elmaradhatatlan. Sok paprika, hagyma és só, semmi viz, csak bor való hozzá.Erdélyi változata az
Erdélyi berbécstokány.így készíti a sárdi református lelkészné Alsó- Fehér vármegyében :Egy kg. berbécshust számítunk 8 személyre, mely legjobb, ha a czonibjából van, ezt szépen megtakarítjuk a kövérségtől és apró csontoktól, középnagyságú falatokba szépen felvágjuk és megmossuk; ekkor egy kanálnyi forró zsírba belevetjük és fedő alatt pároljuk, ha kemény a hús, egy kis forró vizet is tölthetünk beléje, mikor a levét elfőtte és kezd pirulni, négy vagy öt fő vöröshagymát adunk hozzá és azt a zsírban kellően megrántjuk, ha ez megvan, egy kis tányér külön rántott burgonyát is teszünk bele és egy jó késhegy rózsapaprikát is. Tálaláskor a levét egy kis forró vízzel felhígítjuk és úgy szolgáljuk fel ; ugorka-salátával igen ízletes erdélyi étek.



Pörkölt és paprikás húsok 127Végezetül a csirke, pörkölten és paprikásán : 
Csirkepörköit.Tégy serpenyőbe bőven zsírt ; ha már jó forró a zsir, tégy bele karikára vágott vöröshagymát ; egy félperczig keverd el, de úgy, hogy meg ne piruljon és rögtön tedd rája a már megtisztított, megmosott és darabokra vágott csirkét, sózd meg, takard be födővei s a födő alatt pirítsd. Ezalatt két-három szép, érett, nyers paradicsomot törj át szitán; ha már félig puha a hús, öntsd rá a paradicsomot és tégy bele még két fej karikára vágott zöld paprikát. Míg a hús készül, addig főzz egy bögre sós vízben meghámozott vagy koczkára felvágott burgonyát. Ha a csirke kész, rágd a burgonyát egy lyukas kanállal a csirkehús közé. 

A  h a s t  n e m  s z a b a d  t ú ls á g o s a n  p á r o ln i .
Paprikáscsirke.Forró zsírban V2 apróra vágott vöröshagymát kissé párolunk. Ebbe egy pár gyönge sütni való csirkét teszünk, a szokásos módon fölszelve ; gyönge pirosra sütjük bő zsírban, gyorsan. Kevéssel tálalás előtt belekeverünk egy kis apróra vágott zöld petrezselymet és szegedi vörös paprikát izlésszerinti meny- nyiségben. Végül 4—5 deczi édes tejfölt öntünk rá, és miután evvel egyet forrt, kitálaljuk. K ö r ö z é s ü l  a rizs legjobb hozzá. Ezt igy készítjük: a rizskását megfőzzük sós vízben puhára, ha megfőtt, kavarunk hozzá zsírt, apróra vágott zöld petrezselymet és kevés borsot. Tálalásnál kanalanként kirakjuk a paprikás körül.NB. A petrezselyem nem kötelező.



Főtt, párolt és páczolt húsok.
Leveshus legjobb, ha egészen tálalásig a zöldségben marad és nyílt őszinteséggel minden ráöntött lé nélkül, néhány kanál levessel frissen és melegen tálalják, mártást külön adván hozzá. A hol igy el nem fogy, kitünően elhasználhatják pürélevesnek. (L. még L e v e s e k , h ú s le v e s , s a l á t á k )PÁROLT MARHAHÚS.

Lébensült (boeuf à la mode).Hizlalt marhahús felsárja, fehérpecsenyéje vagy lapoczkája. Rendesen hagymán párolják, de1. hagyma nélkül is ízletes, ha szalonnával megtűzdeljük, vagy anélkül is, ha sárgarépán, paradicsomon s kevés zsíron lassan megpároljuk s levét szitán átszűrjük. A ki szereti, néhány szem egész borsot tehet hozzá.2. Próbálják meg a párolt marhahúst úgy készíteni, mint az ürüczombot (1. ezt lejebb) : szalonnával megspékelve, gombával, zöldséggel, paradicsommal, egy kevés csöves paprikával, egy kávéskanálnyi eczetet is adva hozzá. Egy kevés zsir, egy fél vereshagyma, a melyet tálalásnál kidobunk. Különben a

Ö t ö d ik  fe je z e t .



Főtt, párolt és páczolt húsok 129levét is át lehet törni tálalásnál, de ha minden teketória nélkül beadjuk, tán még izletesebb.NB. Vannak, akik az e fajta húst, s általában a legtöbb pecsenyét, csak hidegen szeretik, mikor, természetesen, a leve, zöldségje stb. nincs velefagyasztva. Szeletekre vágva s evés közben sózva valóban jó is, éppúgy, mint a szimpla leveshus is, mely igy, hidegen és megsózva, a nagy csömörök s az elmúlt bankettek napjai után a hires Boulanger generálisnak az ő utolsó idejében egyetlen olyan étele volt, amit még le tudott nyelni.3. Ó - e l z á s z i  ö k ö r s ü lt . (A zsidó konyhába is a Rajna vidékén került, a honnan való, tudvalévőén, a német-zsidó jargon is.) Kevés csontu jó nagy darab ökörszeletet jól megverünk, s egyik oldalát vékonyan behintjük sóval. Lebontott vaslábasban egy darab ludzsirt (igen, l u d z s i r t ! )  olvasztunk s ha elolvadt, beleteszszük a szeletet, s többszöri forgatás közt addig sütjük, mig színt kezd kapni. Most két apróra vágott vöröshagyma (esetleg egy póréhagyma is) s egy darab szintén apróra vágott sárgaréga jön hozzá, annyi vízzel, hogy jól uszszék benne a hús. Így forraljuk harmadfél óráig, szükség esetében pótolva az elfőtt vizet. Ha a hús teljesen megfőtt, még fél óráig a tűzön hagyandó, de ekkor már semmi viz sem jön hozzá. Ha leve tulzsirosra sikerült, akkor a zsírt (de csakis ezt) lekanalazzuk, egy kanálnyi vizet öntünk hozzá, s addig főzzük, mig leve szép sötétbarna nem lesz.*4. Ugyanilyen származású lehet a különösen jó izü f ű s z e r e s  p á c z o lt  v eres h ú s :  Fölsárt vagy más vastaghust aggódó gondossággal kell tisztára mosni. Közönséges sóval vegyített salétromsóval, aztán a húst minden oldalról jól bedörgöljük. Közben veres- és fokhagymából apróra vágott alom-keveréket készi-9A Hét Szakácskönyve.



130 A Hét Szakácskönyvetünk, erre helyezzük a húst, a husrétegre ugyanily keveréket hintünk, melyhez a változatosság kedvéért egy kis gyömbért és borsot is szabad hozzáadni. A hús közé marhanyelv-szeleteket helyezünk a rétegek és hézagok kitöltése végett. Az igy bepáczolt hus-anyagot azután elteszszük, minden másodnap azonban megforgatjuk, hogy a fűszer egyenletesen járja át a hustömeget. Télen 5—6, nyáron 4—5 napi pihentetés után azután zsírba teszszük a húst, s fokozódó tűz mellett hagyjuk a párolás proczesszusát érvényesülni. Párolás közben kevés paprikát hintünk a húsra, amivel annak rózsapiros színét biztosítjuk. Ha a főztünk kész, a levét áttörjük, a húst finom szeletekre vágjuk, az áttört lével leöntjük s a nyelv- szeletkéken kívül tormával meg szuflé-módra sült burgonyával körözve föltálaljuk. Ez a hús talán az ősapja az u. n. b o w le n a k , mert mig ennél a gyümölcs ize fűszerezi a borral kevert pezsgőt, addig a most ismertetett húsnál a fűszer át- és átjárja a husanyagot és ennek hihetetlenül kellemes, inyet csiklandozó izt ad.NB. Páczolt iirüczom b és páczolt sertéskaraj e szakaszban, egyéb páczolt húsok : 1. M arhapecsenyék  és Vadak.Stufato.Olasz étel. Marhahús és sonka, egy füstölt nyelv jól megtűzdelve, vöröshagymával, babérral, gyökérrel, szilvával és narancshéjjal, szalonnával jól kirakva lábosban megpárolva.
Franczia ökörfark.Csigolyánként felvágott ökörfarkdarahokat megsóznak, állatják s használat előtt kevés vízben meg-



Főtt, párolt és páczolt húsok 131főzik. Lábasba egy kevés zsírba nyers marhaszeletekre teszik az ökörfarkdarabokat és sárgarépa-szeleteket, petrezselymet, zellert, néhány mogyoróhagymát, kocz- kásra metélt karalábét, ugyanilyen burgonyát s vagdalt sonkát teszünk fölébe, majd ismét nyers marhaszeleteket, egy kevés c u r r y p o x i hintünk rá (erős angol borsfajta, 1. F a s z e r e k ) , pár kanállal öntünk rá a léből, melyben az ökörfark főtt, s az egészet két óra hosszat jól befedve főzzük. Aztán könnyű rántást készítünk petrezselyemmel s apró gombával, az átszűrt lével föleresztjük, az egészet még egyszer fölfőzzük, a húst a tál közepére halmozzuk s a mártást ráöntjük.NB. Az ökörfarkából levest is főznek, még pedig kitűnőt. Az angol-franczia mód az O x  T a il-C la ire . Erős huslében darabokra vágott ökörfarkat puhára főzni, koczkára vágott zöldséget beletenni és ezt is addig főzni, mig jó puha. — Madeiralevesnek is készítik ; ez a franczia mód.
Dzsimleh.Délmagyarországi szerb étel. Ott, a hazájában, különösen ünnepségek alkalmával eszik, mert csakis akkor jó, ha sok húsból készül. — Négy-öt kiló húst (lehetőleg vesepecsenyét) koczkára vágunk, mint a gulyást és egy nagy fazékba teszszük. Ehhez hozzáadunk zsírban pirított 2—3 k. hagymát a zsírjával együtt. Erre ráöntünk sót és sok paprikát, 1 pohár vörös bort, 1 pohár eczetet, 1 pohár paradicsomot, 60 fillér ára karikára vágott zöldséget és 2 k. hámozott krumplit. Tehetünk rá néhány zöld paprikát is. Ha a hús nem nagyon zsíros, 2—3 kanál zsirt is tehetünk rá. Erre annyi vizet teszünk, amennyi a fazékban elfér. Ezután a fazekat lezárjuk légmentesen, ha9 *



132 A Hét Szakácskönyvemásképen nem, vastag papírral és 3 óra hosszáig főni hagyjuk. Keverni nem szabad, de néha megrázhatjuk. Mikor elkészült, kifordítjuk a tálba és mindenestül feltálaljuk.
Török marhahús.2—3 kilós marhafelsárt a bőrtől, bőnyegtől megtisztítva, 2 cztm. vastag szeletekre vágunk. E szeleteket szorosan egymásra téve úgy összekötjük, mint ha csak egyetlen e g y  nagy darab volna. Azután hegyes késsel lyukakat szúrunk a húsba, több helyt, és hámozott fokhagymát teszünk belé. Egy casserole- ban 300—400 gramm vajat felforralunk ; beléteszszük a húst, jól lefedjük és 3 órán át egészen mérsékelt széntűz fölött sülni hagyjuk, mialatt a húst minden V2 órában megforgatjuk, fordítjuk. Azután 5 érett paradicsom nyersen áttört levét hozzáadjuk, valamint 6 szép nagy vajban sült burgonyát szeletkékben, sót, borsot, s újra lefedve, addig hagyjuk párolni, a mig jó puha a hús. Tálaláskor leszedjük róla a czérnát, a burgonyát a hús közé rakjuk, a mártással pedig leöntjük.

Flamand carbonade.Egy serpenyőbe tojás nagyságú vajat teszünk. Ha kissé megbámult, apró szalonnadarabkákat vagdalunk hozzá, kis tűz mellett. Ha a szalonna megpirult, a serpenyőből kiveszszük, s helyette nem nagyon vastag szeletekre vagdalt apró beefsteak- darabokat rakunk. Mindkét oldalukat megpirositjuk, de ügyeljünk, hogy a vajtól meg ne feketedjenek. Most nagyon finomra vagdalt két nagy vöröshagy



Főtt, párolt és páczolt kasok 133mát adunk hozzá, továbbá az imént kiszedett pirított szalonnát, sót, néhány szál kakukfüvet és babérlevelet. A serpenyőt jól lefödve, három óráig lassú tűzön főzzük, időnként husiét adva hozzá, hogy oda ne égjen.Tálalás előtt egy evőkanálnyi sűrű bouillont s egy kis kanálnyi eczetet adunk hozzá.
Vetrecze.Bihari reczept. Végy egy kiló szép felsárt s a szokásos módon, lassan két órát párold. Hadd teljesen kihűlni. Forró zsírba 3 maréknyi vöröshagymát finom laskákra vágva piríts meg s azután a felsárt is szeleteld fel egy ujjnyi hosszú s egy ujjnyi széles laskákra, szórjad bele a forró zsírba, keverd össze jól a hagymával, tedd a pecsenyéstál közepére, jó magasan felhalmozva, köritsed pirosra, ropogósra, zsirbansült burgonyával.

Franczia rostélyos.Első minőségű friss ökörhust (filet-t vagy más puha részt) vágjunk hachévá; tegyünk hozzá kevés sót, petrezselymet és igen kevés kakukfüvet, ez utóbbit természetesen nagyon összevágva. Keverjük össze és sodorjunk belőle apró vastag kolbászokat. Egy tepsit, ha átmelegedett, bezsirozunk szalonnával, egymásután rárakjuk a kolbászkákat, jó tűznél sütjük, gyorsan meg-megforgatjuk, hogy ki ne száradjanak s a szaftjuk benmaradjon. Nagyon forrón tálalandó, még pedig lehetőleg fatányérokon. így nem hül ki, meg „stilszerübb“ is.



134 A Hét Szakácskönyve

Töltött marhahús.1. T ö ltö tt  r o s t é ly o s . Négy drb szép nagy rostélyost kell venni ; azt a zsíros és csontos részektől vigyázva meg kell tisztítani és szépen laposra széjjel verni; azután mindkét oldalán kellően megsózni.
T ö l t e l é k : Va kilogramm disznóhust meg kell darálni ; kevés zsírban, kevés vöröshagymával, félig puhára párolni.Külön egy fél pohár rizst szintén kevés petrezselyem zöldjével puhára főzni.Ezt azután a hússal össze kell keverni, sót, töröttborsot, egy-két tojássárgáját, kevés tejfelt hozzáadni. — A rostélyosokat evvel a masszával megtölteni, összetekerni és jó erős fehér czérnával gömbölyűre össze kell kötni.Lábasban kevés zsíron 1 darab vereshagymát puhára párolunk, azután a megtöltött rostélyosokat beléteszszük, és ha szükséges, kevés vízzel puhára pároljuk. Körülbelül 2 óra szükségeltetik ehhez.Tálalás előtt egy fél czitrom leve és héjjá jön bele, meg jócskán tejfel. Tálalni úgy kell, hogy a rostélyosról a czérnát leveszszük és ujjnyi vastag karikákra szeleteljük; a levét ráöntjük.Körözni lehet makarónival, sósvizben kifőtt burgonyával és czitromszeletekkel.2. K a r ls b a d i  h ú s . Jó állott marha-hátszint szárazra dörgölünk, sóval behintünk s oly laposra verünk, hogy sodorni lehessen, s megtölthetjük a következő v a g d a lé k k a l  : szalonna, főtt füstölt nyelv, hagyma, petrezselyem és champignon apróra metélve Töltés után átkötjük. Aztán jól befedve megpároljuk



Főtt, párolt és páczolt húsok 135szalonnán, sonkabőrén, gyökérfélén és egy csöpp Liebiges vizen, gyakran forgatjuk, szorgalmasan öntözgetjük, hogy oda ne süljön és leves maradjon. Tálalás előtt a levét átszűrik, a húst fölszelik s úgy öntik rá.3 C s a v a r t  h a s . Lehetőleg szép nagy felsársze- leteket verjünk meg fakalapácscsal, de vigyázva, hogy el ne tépjük. Sózzuk, borsozzuk és paprikázzuk meg mind a két felét, aztán vágjunk füstölt szalonnát vagy füstölt marhaszegyét nagyon vékony szeletekre s ezen szeletekkel fedjük be a felsárdarabokat, ha ez megvan, szépen vigyázva, szorosan csavarjuk össze, mint a rolátot és pamuttal nagyon erősen és sokszorosan csavarjuk át. — Tegyük zománczos lábasba, pároljuk 3 órán át (lehetőleg öreg hús kell hozzá) a következőkkel : egy fagyos kanál zsir, egy fej vágott vereshagyma, két darab felszelt gyökér, egy darab sárgarépa, egy kávéskanál só és paprika, 2 babérlevél, 15—20 szem egész bors, 2 evőkanál eczet, egy koczka czukor, s mindig annyi viz, hogy ne süljön. — Egy félórával a tálalás előtt vegyük ki a húst és a levét törjük át szitán, ha lehet adjunk hozzá egy-két evőkanál tejfelt (de a nélkül is jó) ; tegyük vissza forrni, s ha nagyon sürü, öntsünk hozzá még vizet. Ha tálalni akarjuk, szabaditsuk meg a pamuttól és lehetőleg nagyon éles késsel félujjnyi karikákra vágjuk ; tálba teszszük és a levét ráöntjük. Fő az, hogy a hús nagyon erősen legyen összecsavarva, és soha ne s ü l j ö n  a zsíron, csak párolódjék.



136 A Hét Szakácskönyve

PÁROLT BORJÚ.
Tűzdelt borjuczomb. (Bécsi.)A borjuczomb magját („dióját“, belső gyenge vastag húsát) a burkától megtisztítják, megsózzák s czeruzavastagságu és félujjnyi hosszú szalonnaszeletekkel húzzák át. Serpenyőbe szalonna- és sonkaszeleteket, szegfűszeggel tűzdelt hagymát, tésztaformába metélt sárgarépát s egy babérlevelet tesznek, ráteszik a húst, egy kevés huslével megsütik, és gyakori öntözgetés közt a maga levében puhára párolják. Ekkor a húst kiveszik belőle, a levéről lemerik a zsirt és a levet külön teszik, a lábasba egy kevés husiét öntenek, a megmaradt lével jól felfőzik s a zsirtalan és átszűrt lét is hozzákeverik, s a húst ezzel leöntve tálalják. Melléje makaróni vagy saláta jár. A levét paradicsommártással is felfőzhetik.

Töltött borjúhús.Egy pár nagy borjuszeletet igen vékonyra kiverni. Füstölt nyelvet, sonkát, hideg sültet, szalonnát, kis petrezselymet finomra vágni, 3—4 kanál tejfellel, i U  pirított hagymával (de ez el is maradhat), és kis borssal összevegyiteni s még 2 tojássárgáját közé tenni. E keverékkel a szeleteket megtöltve összesodorjuk, zsíron kis sárgarépa és gombán megsütjük. Melegen, gombástejfeles mártással tálaljuk.
Párolt ürüczomb.Az ürühus voltakép a marhahúsnál is jobb, s nemzeti étele az angolnak s a francziának, épugy, mint a töröknek s egyéb keletieknek. Nálunk keve



Főtt, párolt és páczolt húsok 137sebb fogy, a szaga miatt, meg mert a javát Bécsbe viszik s még tovább. Az van benne, hogy a jól hizlalt vagy nevelt ürü húsának nincs oly erős szaga, hogy a forrázás el ne venné, de mi ilyet csak a fővárosi nagy fogadókban kapunk méregdrágán, mint Bécsből hozatottat. A szilfid termetű angol lady egy fogásnak megeszik hat-hét ü r ü - c h o p - o t  (kotlett) s jut étvágya másra is. (Mi, különösen a nőink, jóval kisebb étüek vagyunk, mint a nyugatiak). A jó ürü- hus : leves, finom rostu és vérveres ; zsírja szilárd és fehér. Világos hús : beteg állat. Javahusa az ürü- nek a czombja, mely nagyon jó1. hagymával vagy hagyma nélkül a lébensült módjára. Ürüczombot, melyet faggyújától és csontjától megtisztítunk, leforrázunk, megsózunk, csontja helyén kevés zöldségvagdalékkal töltünk meg (aki állja, egy csepp fokhagymát is vegyíthet bele), házi czérná- val hengeralakra kötözzük, tepsibe olvasztott zsírba s egy kanálnyi vízbe szép szál koczkára vágott sárgarépát teszünk, a húst ráteszszük, megöntjük paradicsommal, beteszszük a sütőbe s a saját levével való folytonos öntözgetés közt körülbelül egy és fél órán át szép pirosra és puhára pároljuk. Ha a lé nagyon elsül, kevés vizet öntünk utána. Tálalásnál vékony szeletekre vágjuk s a levét ráöntjük.A f r a n c z ia  másképpen eszi. A F ig a r o  pályázatáról való a következő különösségé az2. Ü r iic z o m b  k l i n i k a i  m ó d r a . E különös név alatt fenomenális étek reczeptjét adjuk. Egy franczia vidéki orvos találta föl, ki époly inyencz volt, mint nagy tudós. Szerinte nincs az az őzczomb, mely kiállná a versenyt az ő utasítása szerint elkészített közönséges ürüczombbal A nevezetes ételnek reczeptje,



138 A Hét Szakácskönyvemelynek valóságos gyógyitó erőt tulajdonítanak azok, akik próbálták, a következő :A czombot nyolcz napig „Szamaritánus balzsamában kell áztatni. E páczot azért hívják igy, mert borból és olajból áll. A bor azonban ó-burgundi, vagy chambertin, vagy hasonló értékű más ó-bor legyen, az olaj pedig Provence legfinomabb olaja, lehetőleg a „double vierge“. A bor és az olaj azonban csak a két főalkatrész, mert jön még hozzá a páczhoz rendesen szükséges ingredenczia, azután egy mákszemnyi gyömbér, ugyanannyi cayennei bors, egy szerecsendió, egy marék borókafenyő-mag, végre fél kanál darabos czukor. E c z e t  a z o n b a n  te r m é s z e te 

s e n  n e m  j ö n  h o z z á . Az ürüczomb e páczban naponta többször megfordítandó.A fő tennivaló azonban a következő : Pravaz- fecskendővel (amilyennel morphiumot szoktak fecskendezni a bőr alá) a le g e ls ő  napon háromszor cognacot s háromszor narancslevet fecskendezünk be az ürüczomb különböző helyein. A többi hét napon (napjában háromszor) pedig a fönt leirt balzsamból fecskendezünk be a húsba. A legutolsó napon az ürüczomb teljesen kész : a különféle aromák és esz- szencziák át- meg átjárják s rendkívül finom vadszagot adnak neki.Most megsütjük, az ismeretes klasszikus őz-mártással föladjuk, melybe tálalás előtt két kanál nyul- vért főzünk.3. Ugyancsak franczia étel az ü r ü c z o m b  v a d  
m ó d r a , őz-borsmártással.Egy ürüczombot tisztítsmeg minden faggyútól és bőrtől, lehetőleg szedd ki belőle a csontot s tizenkét napig áztasd a következő összetételű páczban ;



Főtt, párolt és páczolt húsok 139Két liter vörösbort forralj félóráig egy marék töretlen borssal, néhány szegfűszeggel, öt-hat babérlevéllel, egy kis csomó kakukfüvel, egy kevés szerecsendióval, egy csipet cayennei borssal és „genuin indián curry“-vel, néhány szál rozmaringgal, három levél zsályával, néhány szál ánizsfüvel, egy jó marék sóval, ha ugyan nem kettővel. Hagyd kihűlni s szűrd le.Tizenkét nap elteltével vedd ki a czombot, mosd meg, dörzsöld kissé le, tűzdeld meg szalonnával, öntözd meg friss vajjal s vagy a sütőben, vagy nyárson süsd meg.Azután tedd tálba, s tálald föl a következő b o r s 

m á r t á s s a l  :Piríts lisztet kevés vereshagymával, egy szem szegfűszeggel, néhány szem borssal ; öntsd le az egészet fél pohár vörösborral, ezt főzd tiz perczig s azután a levéhez képest adj hozzá félannyi spanyol mártást és nyulhuslét (melynek minden háznál tartalékban kell lenni, a hol vad módon akarnak pecsenyét készíteni), lassú tűzön főzd félóráig, azután szűrd le s adj hozzá egy csipet törött borsot.Ha nincs nyulhuslé a háznál, akkor e helyett szárnyasból főzött sűrű bouillon veendő.
M e g j e g y z é s e k  : Őz- vagy más vadczomb nagyon nehezen kapható áprilistól kezdve. — A páczba csak a föntemlitett növények esszencziája megy át, s kerülendő a fokhagyma, vöröshagyma vagy póré, mert ezektől a hosszas páczolás alatt megáporod- nék a mártás. — A cayennei bors sokkal finomabb izt ad, mint a többi bors. — Az izgató alkatrészeket (a borsot) a „genuin indián curry“ mérsékli az ánizs- zsal együtt. Az előbbi különféle szárított és porrátört



140 A Hét Szakácskönyvefűszerek keveréke, mely természetesen csak a legelső fűszeres-kereskedésekben kapható. — A néhány szál rozmaring és a pár zsálya a húsnak pompás őz-illatot ad. — Hasonló módon lehet elkészíteni az ö k ö r 

s z e le te t , de ez esetben nem szabad hét—nyolez napnál tovább páczban tartani.NB. Sp a n yol m ártás .espagnole) barna vajmártás.
Párolt szárnyas.1. *  L e n g y e l  t y u k . Tisztított tyúkot következőkép töltünk: Egy vagdalt libamájat (kb. 25 dk.) egy kevés finomra vagdalt petrezselyemmel és zsályával vegyítenek, megsóznak, gombóczczá formálnak s morzsában meghengergetnek. A tyúkot megtöltik s elvarrrják, s Va pohár madeira s egy pohár veresbor és néhány zsályalevél hozzátételével lábasban párolják, egy vagy két órán át, a tyuk nagysága szerint. Ekkor a léről lefölözik a zsírt s átszűrik2. Ugyanígy készíthetni el p u l y k á t  is és k a c s á t .3. F r a n c z ia  s z á r n y a s . Válaszsz ki egy nem nagyon kövér, fiatal, f e h é r  t o l lú , kitűnő kappant, mely kop- pasztás, kefével való ledörzsölés és többször friss vizbe mártás után gyönyörű fehérbőrű lesz. Ha jól megtisztítottad, bontsd föl, vágd le a nyakát fejestől, a lábait, szárnyavégét, vedd ki a máját és a zúzáját. A belsejét öblítsd meg jól friss vízzel, töröld szárazra tiszta ruhával, sózd be durva sóval s azután varrd be.Most végy egy disznóhólyagot, melyet előzetesen a lehető legnagyobb gonddal tisztítottál meg vízben föloldott hamuzsirkristályokkal ; azután többször öblítsd ki friss vízben, hogy abszolúte semmi szagajie legyen.



Főtt, párolt és páczolt húsok 14LTedd a hólyagba a szárnyast, önts belé fél vagy háromnegyed liter hideg vizet, e vízbe tégy néhány szem durva sót, azután jól kösd be a hólyagot, hogy a benne lévő viz ki ne illanhasson.Most tedd ezt a hólyagot lábasba vagy fazékba, önts hozzá annyi hideg vizet, hogy teljesen ellepje, főzd n a g y  t ű z n é l 40-60 perczig, a szárnyas nagysága szerint. Vedd ki a hólyagot, nyisd föl, a szárnyast tedd meleg tálba, a hólyagban vele együtt főtt bouillon egy részét, vagy az egészet hozzáöntvén. E husiét kóstold meg, s ha nem elég sós, tálalás előtt sózd meg jobban.Föladható hozzá mustár, cornichon-uborka vagy angol saláta (mixed pickles), de legjobb minden nélkül.NB. A legnagyobb gourmet-knek való elsőrangú fogás. Ennek a főzési módnak az a czélja, hogy a szárnyasnak összes ize és ereje megmaradjon, s belőle semmi el ne kallódjék. Ez az étel amellett, hogy kielégíti a legkényesebb ínyt is, fölötte ajánlatos betegeknek és lábbadozóknak, mint rendkívül erősítő ; nemkülönben gyenge gyomruaknak. A hólyagba kötés folytán a szárnyasnak kifőtt leve egyesül és összefö a hólyagban lévő levél, összes ereje megmarad, s ami a fő, nem kap semmiféle érez-vagy fazékszagot. Hidegen is föladható, fagyalékkal (gelée).
Páczolt sertéskaraj.A sertéskarajt a felesleges zsírtól és csontoktól megtisztítva, rendes vadpáczban 2—3 nap páczoljuk. Azután megsütjük és olyan mártást készítünk hozzá, aminőt a V a d a k  közt a túzok, siket-, és nyírfajd készítésénél ismertetünk. Igen kellemes izü, jó pecsenye, mely- lyel a hiányzó vad-sültet bármikor helyettesíthetjük.NB. Egyéb páczolt húsok : 1. fentebb Lébensült 4 ., Ü rü -  

ezomb vad m ódon, továbbá M arhapecsenyék és Vadak.



Pecsenyék.A pecsenye alighanem régibb, eredetibb, mert egyszerűbb formája a húsételnek minden főtt, páczolt vagy becsinált ételnél. Alapjában ma is úgy a legjobb a pecsenye, ahogy a régi ember ette — nem éppen nyeregben puhítva, noha bizonyos, hogy a húson legjobb iz magáé a húsé s a nyers hús, ha az ember idegei állják s betegségektől nem fél, a legjobb izü s a legkönnyebb emésztésű — de mondom, legjobb nyilt tűzön szalonnával nyárson pirítva; igy ehette már az öreg Homéros is, akinél az istenek egyre marakszanak a marhának faggyas részeiért, s igy eszi a mai úri ember is, ha vadászni jár (1. lejebb 
Z s iv á n y p e c s e n y e ) . Az angol beefsteak és roastbeef is arra törekszik, hogy a hús eredeti izét őrizze meg és noha angol ember alkalmasint fejéhez vágná a pin- czérnek a mi vértől csepegő, kékes-veres és meg- rághatatlan „angolos“ sültjeinket: az angolos sütés főczélja tagadhatatlanul az, hogy a húst eredeti frisseségében tartsa meg, s a sütéssel csak rághatóbbá s izletesebbé pirítsa. M a r h a -  é s  Z/n/pecsenyében az 
a n g o l  s az a m e r ik a i konyha vezet — sajnos, egyiknek a módját sem lehet híven lekottázni ; a veleje az ő h ir te le n  s ü lt je i k  sütési módjának az, hogy

H a t o d ik  fe je z e t .



Pecsenyék 143mindenekelőtt elsőrendű h iz la lt  husiik van, ami magában és nyersen is szinte elolvad az ember nyelvén ; csak állott húst sütnek s a húst s u s t o r g ó a n  
fo r r ó  és k e v é s  zsírba vagy vajba vetik; a többi a 
j e  n e  s a is  q a o ik  országába tartozik, vagyis a szakács ügyességétől és gyakorlatától függ, annyira, hogy mint minden pontosságot és éberséget kívánó mesterséghez, a hirtelen sültek sütéséhez is a f é r f i s z a k á c s  jobban ért, mint a nő. Azt mondják, hogy amerikai vagy angol gőzösön összebarátkozni a szakácscsal ; nem riadni vissza a konyha rettenetes bűzétől és piszkától ; ott helyben megvárni, mig a beefsteak két-három forgatásra megsül ; magunk tartani oda a melegített tálat, melyre a szakács szárazon, lé nélkül veti a húst, egy késhegynyi vajat dobván csak rá; az egészszel felmászni (titokban, mert tulajdonképp nem szabad !) a fedélzetre s ott enni meg egy pár velesült burgonyával : ezért érdemes születni s utána nem kell félni a haláltól.A legtöbb efféle sült, a halat is beleszámítva, még a nyárson sültnél is jobb r o sto n  sülve. Ezen a téren főképp a k a r ls b a d i konyha vitte sokra, mely egyébként is a párisival, stockholmival és bécsivel együtt (igen, Bécsben, ne tagadjuk, s egyáltalában Ausztriában, kitünően főznek ; mint a bécsi renaissan- ceban, a bécsi konyhában is kitűnő ízléssel elegyedik az olasz, a franczia, a cseh, a német, sőt a magyar hatás is), mondom: a karlsbadi konyha egyike Európa első, pedig nem a legdrágább konyháinak. Ez különben természetes; alkalmazkodnia kell a közönségéhez : az ideges gyomorhoz, mely könnyű és mégis Ízletes és tápláló ételért kiált, s a megkötöttség itt is a lelemény szülőanyja. A r o sto n  s ü l t  h a s  és h a l  is a



144 A Hét Szakácskönyve„diéta“ parancsánál fogva karlsbadi különösséggé vált, és pedig kitűnő különösséggé. A r o s t é ly o s  név azt mutatja, hogy a rostonsült alapjában a magán- konyhákon is járta, de a modern vastüzhely bizony kiszorítja. Pedig egyszerű bádogroston, a tűzhely lapjára halmozott faszén zsarátnoka felett otthon is szépen megsül a roston sült — igaz, hogy pokoli égett szagot terjeszt. Zsiradékot nem kiván, de ha igen, a rádobott kis vaj vagy zsir a rost kis oldalsó vályújába vagy árkába csurog, s ezzel öntözgetjük újra, meg újra.Mig marha- meg ürüpecsenye dolgában Anglia, Amerika és Ausztria „vezet“, a f r a n c z ia  konyha az ő 
s z á r n y a s a iv a l  kábítja el a halandót. Számon tartani nem lehet, hányféleképpen tölti, spékeli, forgatja, vagdalja, páczolja, pirítja, fűszerezi és borítja a franczia például a csirkét meg a tyúkot, mindig azzal a szándékkal, hogy egyfelől a húsa zamatját megőrizze, de, másfelől, ugyancsak a szárnyas húsának kellemetlen mellékizét és szagát (tyukólszag !) elnyomja vele. Lejebb több ily érdekes reczipe található, annál is inkább, mert nálunk is, éppúgy, mint Bécsben, egyre jobban terjed a franczia szárnyas. Kevésbbé terjed, pedig nagyon jó, a té sz tá b a n  v a g y  h á jb a n  (reczében) sült, főképp marha-, bélszinpecsenye. Megjegyzendő, hogy a tészta vagy a háj ritkán éri egyenest a húst, hanem fűszeres vagdalékhusok választják el attól, melyben a mi Ízlésünkhöz képest talán túlságosan is uralkodik a hagyma s a petrezselyem. A s z a lo n n a  vagy h á jb u r o k  általában jó a legtöbb egyszerű pecsenyére, főképp a kis vadszárnyasokra (1. ezeket, 
V a d a k ) . Mellékletnek magától értetődően kívánkoznak a kis tésztás meleg pástétomon kívül a főtt



Marhapecsenyék 145gyümölcs és a saláta, még pedig, mentői egyszerűbb és „angolosabb“ a sült, annál erősebb saláta, amint hogy az angol eczet, saláta, mártás és mustár ismeretes arról, hogy kontinentális iny számára még a mi paprikánknál is — borsosabb.
MARHAPECSENYÉK.A marhapecsenyének egyszerű, szinte pásztori, vagyis inkább vadászi, kitűnő és m a g y a r  formája a

Zsiványpecsenye,melyet, több kitűnő beküldött közül a kitűnő iró és hires vadász, B á r s o n y  István, mintaszerű leírásában közlünk :„íme a szakácskönyvi meghatározása a zsivány- pecsenyének, ámbár sajna, keveset ér az igy papiroson.Vágatik mindenekelőtt két villáságu galagonya- galy, mely egymástól illő távolban leszuratván a földbe, adja a konyhát. Vagy két arasznyira a földbe- szurt villáktól jó tüzet rak apró száraz galyból Miska, a napszámos, úgy intézvén bölcsen a dolgot, hogy a villák a szél felől levő oldalra jussanak. Ez alatt az egyik vadász hosszú somfabotot farag meg nyársnak s feltüzdeli rá a közel jövendő mennyei mannáját. Áll pedig ez hazulról hozott és tenyérnyi szeletekre szelt finom bélszin-pecsenyedarabokból, melyek közé rétegesen egy-egy darab makkonhizott disznóból való szalonna-szelet jut. Só és paprika magyar mértékkel adassék hozzá, de semmi egyéb ezeken kívül.Mikor a jó somfabot már csak úgy görnyed a kedves tehertől, ráfekteti a vadász a két villára s a
10A Hét Szakácskönyve.



A Hét Szakácskönyve146parázszsá roskadt tűzből egy tenyérnyi közelségbe kaparja valami kampóval a füst nélkül izzó részt.Ezután már csak a jó isten meg Miska napszámos a megmondhatója, hogy mi történik; én csak annyit látok, hogy egyre forgatja-forgatja valaki a nyársat s egyszer csak elkezdenek a szép hófehér szalonnaszeletek rajta megsárgulni, áttetszővé válni, mig a drága bélszín rózsapirossága lassacskán elhalaványodik szürkéssé, fonnyadttá, aztán halk, nagyon halk sistergés nesze keveredik a lombok tapsolása közé, kövér illattal vegyül össze a nedves fű kipárolgása; a füstöt a jóltevő szellő szépen oldalt kanyaritja a gyönyörűen sülő husdararabok környékéről s legfeljebb a szalonnazsir kellemes páczoló füstje járja át a nyárson fülledő egész készséget, amint le-lecsöppen a parázsra s ott elsistereg, vékonyka füsttel, frecsegő piczi petárdákkal.Félig sült állapotban ki kell állania a zsivány- pecsenyének még az utolsó kenet szertartását is, ami nem egyéb, mint hogy a vadász kapja a kulacsot s a húst végiglocsolja borral, az alatt, hogy Miska napszámos meg nem szűnik forgatni a nyársat.Erre támad csak az isten-igazában való sistergés, de nem is telik bele azután Öt perez s már szedegeti le kitűnő szakácsunk a szebben sült darabokat, amelyek teljesen „érett“ állapotukban újra visszakapják pirosas színöket, hogy csupa kívánatos inycsiklandás még rákacsintani is rovátkás bordájukra.Pompás fekete kenyérdarabokon osztogatja ki a szakács ur mindenkinek az illetőségét, válogatva mindig a javát, cselédnek hagyva a silányabbat.Az éles bicska szinte sikkant egyet, amint keresztül . nyesi a nagyszerű falatot, mely csupa iz, csupa zamat...“



Marhapecsenyék 147Rokon ezzel az e r d é ly i magyar és szász különösség, a
Szenen sült vagy fatányéros,melyet Kolozsvárról küldenek: „Erdélyi étel. Kolozsvárt egy nyári kirándulóhelyen ismertem meg. Aztán megpróbáltam, végre „tökéletesítettem“. Marhabél- pecsenyéből (vagy egyéb puha husrészből) 2 ujjnyi vastag darabokat vágunk, mint a beefsteakhez. Kicsit potyoljuk, azután reszelt hagymával gyengén megkenve, sózva s gyengén megborsozva egy égő szén felett elhelyezett kis rostélyon pár perez alatt megsütjük mind a két oldalán. Nemcsak nagyon jó és zletes, de minthogy zsír nélkül készül, a gyengébb gyomor is elbírja. Hagymát, borsot persze el is lehet hagyni. A b á d o g r o s t é ly , mely a szenensülthöz kell, fogantyúval és négy kis lábbal van ellátva. Az első két láb egy czentiméterrel hosszabb, mint a hátulsó kettő a fogantyú felé. Hosszában pár keskeny, vájt lemez van, melyeknek alsó vége (a fogantyúnál) egy keresztül tett szélesebb vájt lemezbe végződik, a húsból leszürődő lé számára. Mint a beefsteaket, sokfélével lehet körözni : burgonyával à la maître d’hôtel, tükörtojással, nyáron kovászos uborkával stb.“Bélszinpecsenye általában minden beefsteak, marhafilet, tournedos stb.

A Beefsteaknekjó típusa a következő : A megtisztított húsból 2 ujjnyi széles szeleteket vágunk, megveregetjük, aztán izzó faszén vagy faparázs felett egyéni Ízlés szelő*



148 A Hét Szakácskönyverint (egészen vagy félig angolosan) megsütjük, majd megfordítjuk, a már sült oldalát egy kissé megsózzuk, s ha a másik oldal is megsült, azzal is hasonlókép cselekszünk. Egy mogyorónyi friss vajra néhány csepp eczetet öntünk s a frissen kisült szeleteket e mártásba rakjuk. Rögtön tálalandó.A franczia a beefsteaket is mártással eszi.
Franczia vajas beefsteak.Egy serpenyőbe darab vajat teszünk, ráfektetjük a beefsteak-szeletet, élénk tűzön sütjük, hogy egymásután mind a két felét „megkapja“, azután gyakori forgatás mellett lassúbb tűzön hagyjuk mindaddig, mig „angolos“ nem lesz. Azaz piros, n e m  

v éres belsejü.A beefsteaket most kiveszszük, s hogy meg ne hüljön, meleg „homokfürdőre“ tett tálra helyezzük s tányérral lebontjuk. *A serpenyőben maradt vajhoz petrezselymet, póréhagymát, két összevágott champignont, egy csipetnyi lisztet teszünk. Egy kissé keverjük, azután egy kanál cognacot, jókora pohár bouillont, kevés sót, borsot s néhány champignont teszünk hozzá.Pár perczig forraljuk, s azután ezt a mártást a beefsteakra öntjük.Francziásak többé-kevésbbé mind a tűzdelt stb. bélszinpecsenyék, de vannak nagyon jó magyar- országi változataik. Ilyen az1. E r d é l y i  t ű z d e lt  b é ls z in p e c s e n y e . Fiatal, tisztított bélszint, friss szalonnával megspékelünk. Azután egy darab szárnyas sültet, egy sült libamájat és egy



Marhapecsenyék 149darab főtt sonkát hosszúkás darabokra vágunk és ezekkel is jól megspékeljük; miután pedig ezt a tűvel nem lehet olyan jól belehúzni, mint a szalonnát, ezeket egy hegyes kés segítségével beleszurkál- juk minél sűrűbben. Megsózzuk és kissé borsoljuk, egy lábasban forró zsírban megpirítjuk. Ha megpirult, hozzáadunk 2—3 kanál jó boreczetet és még egy jó félóráig sütjük fedő alatt, időnként egy- egy kanál vizet téve hozzá, hogy ne száradjon el. Ehhez vajas tésztából készített m e le g  t é s z t á c s k á k a t  adunk föl.NB. Hidegen, vékony szeletekre vágva is kitűnő.Magyarországi reczipe a 2. V e s e p e c s e n y e  l ib a 

m á j j a l . Vesepecsenyét két ujjnyi szeletekre vágunk, úgyszintén libamájat fölszeletelünk. Minden hússzelet közepébe vágást csinálunk s beléhelyezünk egy darab libamájat. A hús tetejét meghintjük zöld petrezselyemmel, külön a húst és a májat megsózzuk, borsozzuk, a szeleteket kisütjük zsírban, a zsírt leöntjük, paradicsomlekvárból készült mártással végigöntjük (ez pikánsabb, mint a befőtt paradicsom), kis ideig még a csőben sütjük. K ö r z e t n e k  apróra vágott l ib a 

m á ja t  pirított zsemlére kenünk.Eredeti franczia reczipe a 3. F r a n c z ia  tű z d e lt  ö k ö r 

s z e le t . „A szelet megbőrtelenitése keskeny késsel történik, melyet a bőr és a hús közé szűrok s végig- hűzom a husdarab hosszában, a fokát tartva előre, s a bőrt itt-ott fölfeszitgetve. Azután megtűzdelem szalonnával, körülkötözöm, s nyársra huzva erős tűz előtt forgatom, hogy a láng jól „megkapja“. Két- három kilós szeletnek háromnegyed órai vagy egy órai sütés kell. Úgy tudom meg, hogy meg van-e



150 A Hét Szakácskönyvesülve, hogy nagyon vékony nyársat beszúrok a szelet belsejéig, s ha kihúzván, lé jön a nyomában, akkor le kell venni a nyársról. A teljes megsülés előtt negyedórával azonban megsózom s e percztől kezdve nem öntözöm meg a lecsepegett levével. A szeletet tálba teszem, s a fölfogóba lecsepegett zsíros levével leöntöm.Ha a tűzhely gázra van berendezve, a gázt a sütés előtt tiz perczczel meggyujtom, hogy a tűzhely teljesen átmelegedjék, s csak azután állítom föl a nyársat“.
*Páczolt bélszín. (Bécs.)Szép gyenge bélszint megtisztítanak s 2 cm. vastag szeletekre vágnak. Ezeket megpotyolják, jól megtűzdelik s 24 óráig páczban állatják. — P á c z a  : Só, bors s egyéb finomra tört fűszer (babér, szegfű, czit- rom-héj stb.) szelt hagymával keverve, gyenge tárkonyos eczettel, egy kevés finom olajjal. E páczból egy tölcsérforma edény aljára öntünk, erre egy szelet húst, ismét páczot, ismét húst, amig meg nem telt s fölül is a húst pácz nem fedi. Huszonnégy óra múlva a páczot a húsról lecsepegtetik s lapos serpenyőben, f o r r ó  vajba téve, a szeleteket mindkét felükön nyílt tűzön pirosra sütik. Tálba rakják s külön edényben a következő mártással tálalják : S a u c e  b é a r 

n a i s e :  öt sárgáját 30 grm vajjal, sóval s borssal a tűz felett kevernek, mig niegsürüsödik, elhúzzák a tűzről s még 30 grm vajat kevernek hozzá (aki még vajasabban szereti, ezt még egyszer megismételheti), végre egy evőkanál finomra vagdalt tárkonyt s egy-két teáskanál tárkonyos eczetet kevernek hozzá. A mártás sürü legyen és savanykás.



Marhapecsenyék 151

Franczia tö ltött ökörszelet.Szép ökörszeletbe (egészbe) hosszú késsel üreget vájunk, ezt teletöltjük összevagdalt szarvasgombával és szalonnával, azután pedig bevarrjuk a nyílást. Most az egész darabot alaposan megtűzdeljük szalonnával s nyárson megsütjük. Hozzá a lecsur- gott zsíros léből m á r t á s t  csinálunk, vagdalt szarvas- gombát sütvén bele, melyhez kevés sherryt adunk, egy czitromnak vagy egy narancsnak a levével együtt.
Roastbeef.A r o a s t b e e fn e k  (a marha lágyéka s hátszíne) két jó magyarországi változatát is kaptuk:1. N a g y t a n y a i  r o a s t b e e f . „Vegyenek roastbeefet, verjék agyba-főbe és sózzák be jól, a romlástól ez megóvja. Három vágásba öntsenek finom olajat, törjenek borsot és reszeljenek hagymát. Ezután kössék zsineggel gúzsba és forró zsírban forgassák 2 per- czig. Ebben a lében fog pihenni és hülni másfél napig, ekkor vegyék ki belőle és süssék forró zsírban a tűzhelyen félóráig s ezzel kész a roastbeefünk, a legjobb minden ismert variáns között.“2. R o a s t b e e f  f ő t t  t o já s s a l . Vastag marhahúsba, leginkább roastbeefbe, késsel lyukat ásunk, két három keményre főtt tojással megdugjuk, átkötözzük s forró zsírba téve, a sütőben folytonos locsolás közt megsütjük. Úgy szeleteljük, hogy minden szeletnek közepére jusson a tojás-karika.NB. Az angol polgári konyhának a meleg sült roastbeef, 

matton (ürüczombj és veal (borjú) vasárnapi sültje, rengeteg
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eg ész  darabban, melyet az asztalfőn szelnek fel, s mely hidegen, egész héten át délben, este kérlelhetetlenül visszatér, mig csak el nem fogy.
Vegyes vagdalék sültek.1. F ö l v id é k i  v a d iz e s  v a g d a lt  p e c s e n y e . „Félkiló felsárhus, 1Ukg. borjú czombjából, kg. sertés ésegy kiló libamáj. Egy lábasba három tojást, egy kanálnyi zsírt, sót, tört fekete borsot, piritott reszelt hagymát, egy kis frisset is, finomra vágott petrezselyem-levelet, egy áttört szardellát jól elkeverni. Most a finomra vágott húst és májat bele és annyi zsemlyemorzsát, hogy lehessen a húsból egy szép hosszú formát készíteni, előbb azonban a közepébe három, hosszában egymás mellé rakott kemény tojást és most a sütőbe vele, hogy szép barna legyen a színe, 4 fillérért káprit a levébe és 20 fillérért savanyú tejfelt rá és most hagyjuk addig sülni, amig a tejfel elpárolgott és csak a szép sürü mártás marad meg.“2. K í n a i  v a g d a lé k  p e c s e n y e . „Végy egy kiló marhahúst (hátulját), 1 kg. malaczhust (jó zsírosat), Va kg. borjúhúst (lehetőleg czombot), 1 pár csirkét, Va libát, Va pulykát (megjegyzem, ez a lakoma 12 személyre van kiszámítva). Ezeket a húsokat aztán lehetőleg nagyon apróra vagdalni és egy edénybe beletenni, vöröshagymát rátenni, vizet beleönteni és főni hagyni addig, amig 8A részig meg nem puhult. Ekkor aztán egy bádogfedőt rászorítani, olyat, amelyiknek az egyik szélén lyuk van, és minden folyékony anyagot kipréselni a lábasból, úgy, hogy a hús egész száraz marad. Most aztán tejfölt, vajat tenni hozzá és lassú tűzön megsütni.“



Marhapecsenyék 153Külön fejezetet érdemelnek a
Beefsteak és cotelette-félék parmezánnal,melyekről Széchyné úrasszony a következő ragyogó kis értekezést írja :„Hogy a Nelson viscount neve fényes lett Abu- kirnál, homályos a háborúban, kissé igen tarka (az előbb cselédleány, aztán . . . egyéb, végre pedig Hamilton ladyvé vált hírhedt) Harte Emmához való köteléke által, s hogy végre hősies halált lelt Trafalgar- nál : ahhoz nekünk itt „indiesen h e il ig e n  H a l l e n “ , melyeket a szakácsmüvészetnek szenteltünk, semmi közünk. De igenis van közünk ahhoz, hogy Nelson viscount találta föl a parmezánnal készített beefstea- ket és cotelettet, s ezért megérdemli, hogy londoni, norvichi, edinburgi és kanadai érczszobrai után és mellé mi is emeljünk neki örök emléket a szivünkben (t. i. a szakácskönyvünkben), a miért gyomrunk gyönyöreit gyarapította. Azonban . . . vájjon ő gya- rapitotta-e ? ! E szörnyű kételkedés nem a parmezános húsok remek-voltát, hanem a felfedező személyiségét illeti. Mert — ah ! tudjuk a történelemből, hogy nem ritkán olyanokat ünnepiünk és örökítünk meg (gyenge emberi örökkévalóság !) oly valamiért, akiknek a nevükhöz fűzött dologban kevés, vagy csak szekundárius, vagy épen semmi az érdemük. Örökké bántja is a lelkemet és igazságszeretetemet, hogy Amerikát nem a valódi felfedezője : Cristoforo Colombo, hanem a már egyengetett utakon haladott Amerigo Vespucci után nevezte el a háládat- lan (vagy legalább is : fölületes) utókor. Hát Faust-ot tán Goethe irta meg legelőször? Marconi találta-e



154 A Hét Szakdcskönvvefel legelőször a drótnélküli telegrafot? Schenk foglal- kozott-e először a — gólya dolgaival ? ! Hiszen ismeretes, hogy számos felfedezés nem újság, hanem századokkal ezelőtt már felfedezték, használták, félretették, elfelejtették. De itt nem az a feladatunk, hogy szürke évszázadokba visszanyulkáljunk, hogy szürke teóriákat szellőztessünk. Azért: r e v e n o n s  à  n o tr e  m o u t o n ; igenis: 
m o u to n , mert Nelson, mint valódi angol, a m u tto n t , az ürüt nagyon kedvelte. Nápolyban ugyan, a hol soká élt, szeretett (lásd fentebb) és a jó főztöt tanulmányozta, — közben persze a világtörténelem gyártásában is segédkezett csak borjucoteletten meg marhasteaksen kaphatta a hires pármai sajtot. De ő angolra, azaz ürüre „fordította“. Főérdeme, hogy ICO évvel előttünk járt Nápolyban és Szicziliában ; ma már mi„fedeznők“ fel a parmezános húsételeket. A

Beefsteak à la Nelson-tigy készítik : Egy kanálnyi vajat kis jól záró fedéllel ellátott casserole-ban olvasztunk; ha forró, belétesz- szük az ismert módon vágott és potyolt beefsteaket (marhahúsból, amint a neve is jelzi), és egyik oldalát hirtelen félig megsütjük, fordítjuk és parmezánnal behintünk. Aztán hozzáteszünk egy teáskanálnyi jó erős angol mártást: B a t t y  N a b o b -  vagy eredeti mártást, egy kis paprikát (! !), sót, babérlevelet és 3 -4  szem szokott fűszert, egy kevés pecsenyezsirt, IV2 kanál maderiát, 2—3 gombát s a végén pár darab előbb félig megfőtt, azután szeletekre vágott burgonyát. Jó tűznél és lefedett rézedényben 5 - 10—12 perez alatt (a mint szeretjük: jobban vagy „angolosan“ átsütve) megyan.



Marhapecsenyék 155
A Nelson-kotlettegyszerűbb. Szép űröszeleteket megpotyolunk, megsózunk s egyik oldalukat egy igen finomra vágott hagymából, petrezselyemzöldjéből és szardellákból álló egyveleggel bekenve, vajban lassan puhára párolunk. Amikor a színük barnás kezd lenni, behintjük reszelt parmezánsajttal, a kevés léhez jó, savany- kás tejfelt öntünk, de még a parmezánra is a kotletteken egy kis tejfelt kenünk, leveszszíik a casserole fedelét s a sütőben kissé bámulni hagyjuk a húst. Még egyszerűbb és még jobb a

Valódi olasz costoletta.Szép borjukotlettet óvatosan megverve a kés hátával, sózva s borsozva vert tojásba mártunk, egy (szitált) zsemlyemorzsából és reszelt parmezánból való keverékben panirozunk és vajból kisütjük barnásra. Paradicsomos makarónit tálalnak hozzá.
Franczia borjukotlett.A borjukotletteket hirtelen megsütve félreteszik. Aztán : a hány kotlett, annyi egész nyers tojást elkevernek tejfellel, egy csepp borssal, külön — petrezselyemben és zsírban — párolt gombával ; a kotletteket megfelelő tepsibe rakják, a keveréket rájuk öntik s néhány perczig a sütőben átsütik.

Gusicza (bárányaprólék).6 személyre veszünk egy bárányhártyát és a báránynak minden aprólékját, u. m. : tüdőt, lépet és májat ; ezeket félig megfőzzük, kissé hülni hagy



t5 6 A Hét Szakácskönyvejuk, aztán megvágjuk nagyon apróra az egészet és ekkor adunk hozzá elég sót, 4 egész tojást és tejben áztatott és jól kicsavart kenyér- vagy zsemlyebelet apróra morzsolva, egy darab szalonnát péppé vagdalva s végül egy kis petrezselyem-levelet is keverünk közéje ; most a hártyát kinyitva, lábasba tesz- szük, a keveréket beleöntjük, a hálóval egészen betakargatjuk s egy órán keresztül sütjük, sütés közben öntözgetjük, hogy ki ne száradjon. Mikor tálalni akarjuk, kiborítjuk és szöglet-alakokra felvágva tálba rakjuk. Czukros salátával kiváló jó sült.
Angol bárányczomb ménta-mártással.Bárány czombját megsóznak, egy órán át állatják, borssal meghintik s erős tűzön, forró zsírral szorgalmasan öntözgetve a sütőben megsütik. Ügyelni kell, hogy a bőre fölül kerüljön. Szép szeletekre vágják s angol M in t - s a u c e - s z a \  tálalják. (L. M á r t á s o k .)

Franczia sertéssült gesztenyével.A friss sertéshúst egy darab vajjal s egy nagy, vagy két kisebb vöröshagymával vörhenyesre sütjük. Kevés forró vizet adunk hozzá, s most mellé rakjuk a gesztenyéket is. Legjobb a lisztes olasz gesztenye, melyből tizenöt darabot vegyünk félkiló húshoz. Nagyon természetes, hogy tisztára hámozva kerülnek a serpenyőbe. Felső hámjuk könnyen lejön késsel, az alsó bolyhos hám pedig úgy, ha pár per- czig forró vízben áztatjuk. A gesztenyékhez, melyeket nem szabad megforgatni (különben szétesnek) kevés só és bors jön.NB. Szárnyas gesztenyével 1. lejebb.



Szárnyas pecsenyék 157
SZÁRNYAS PECSENYE.A szárnyas pecsenye legegyszerűbb neme és formája a s ü lt  c s ib e . Rögtön utána következik a 

rántott csibe, melynek, Bécsen kívül, aligha vannak másutt hevesebb hívei, mint nálunk. Nagy kérdés, vájjon a m o r z s á b a n  v a ló  k ir á n tá s  (mely nem egészen ugyanaz, mint a franczia a u  g r a t in  készítés, a mit mi inkább főzelékeknél (spárga, karfiol) használunk; a n  g r a t in  a zsiradékban megpirítják a morzsát s ezt öntik rá az ételre vagy ebbe vetik az ételt, a 
k ir á n to tt  dolgokat tojássárgájával stb. vegyitett morzsában meghengergetik s úgy sütik ki) — mondom, a kirántás osztrák eredetü-e vagy a bécsi konyhába az olaszból került-e ? Nemzetközi neve : az a l la  
M ila n e s e  nem bizonyít föltétien az olasz származás mellett, mert hiszen Milánóba az osztrák uralom alatt is kerülhetett, amit megerősítene az is, hogy a 
b é c s i  s z e le te t  „ ( W ie n e r  S c h n it z e l “)  a velenczei, flo- renczi stb. étlapokon is megtalálni. Az olasz származás ösztönszerü sejtése mellett bizonyítana M u r a i  Károlynak megint csak maradiságunkat panaszló egy megjegyzése, mely a rántott csibe egy p a r m e z á n o s  módosítását ajánlja:„Maradiságunk mellett szól az is, hogy a kirántott csirkét mindenütt és mindig egyformán csinálják. És megint kérdem, hol van az a gazdasszony, aki az ismert készítési módtól eltérve, más irányban is kísérleteznék? Vájjon jutott-e valakinek az eszébe, hogy a csirkét, mielőtt a prézlibe mártaná, parmezán-sajt- ban is meghengergetné, hogy ennek a parmezán- sajtnak kellemes ize a rántott csirkében, ha mindjárt csak sejtelemszerüen is meglegyen. Persze, ennek az



158 A Fíct Szakácskönyveíznek kiorditani nem volna szabad, hogy az, aki a rántott csirkét fogyasztja, csak valami különös, uj, meg nem határozható izt érezzen.“NB. A morzsázás előtt felvert tojás sárgájának erdélyi neve : kadócz.Közel áll a rántott csibéhez a 
Bajor csibe.Szép nagy csirkét tisztára kopasztunk s vékonyka szalonnaszeletkékkel megtüzzük.Egy lábast vékonyra szeldelt szalonnával kirakunk, kevés, karikára vagdalt vöröshagymát teszünk rá, a csirkét kettévágjuk, hogy a tűzdelt részével fölfelé álljon.Kevéske tejfelt, fehér bort, néhány szem borsot teszünk még a lábasba, finom zsemlyemorzsával behintjük, vajat teszünk fölébe. A sütőbe állítjuk s addig pároljuk, mig megpuhul és kissé megpirul.

Gombás csibepecsenye.Csirkét, kappant, champignonnal vagy szarvas- gombával megtűzdelni, tepsin a sütőben megsütni, sütés közben tejfellel megönteni, külön kis lábasban vágott gombát vízben párolni, tálalás előtt a levéhez önteni s e mártást külön adni hozzá.
Franczia csibe anjoui mártással.Előtte való este, hogy föl akarjuk adni, sózzunk meg egy jó húsos csibét, s hűvös helyen hütsük ki, hogy azután másnap a következő m á r t á s s a l  kezeljük :Egy serpenyőben fél pohár olajat gyöngén melegítsünk, tegyünk hozzá egy darabka vajat, s olvasz-



Szárnyas pecsenyék 159szűk meg lassan, hogy szint ne kapjon. Ereszszük föl egy pohár finom fehér borral, ha lehet pezsgővel, s főzzük kevés zöldséggel, sózzuk és borsozzuk meg. Most a csibe máját, szivét, tüdejét, zúzáját champignonnal vágjuk rendkívül finom hachévá, tegyük bele, s öntsük hozzá az előtte való este sült csibének a levét. Főzzük erős tűzön s egy pohárka chartreuse-zel együtt keverjük hozzá egy tojásnak a sárgáját.A csibét szeleteljük föl, melegítsük meg ebben a mártásban, azután rakjuk a sült darabokat egy meleg tálba, öntsük rá a mártást, melyhez előzőleg finomra vágott petrezselymet tettünk egy czitromnak a levével együtt.
Franczia csibepecsenye.Koppaszszunk és gondosan tisztítsunk meg egy csibét, azután bontsuk föl, s szeleteljük föl, mint a fricasséhoz szokás. Egy serpenyőbe tegyünk egy nagy kanál vajat vagy zsírt ; tegyük bele előbb a czombokat, melyeket 5—6 perczig sütünk, azután a törzset, majd a szárnyakat s a többit. Ha félig megsült, vagdaljunk hozzá uj burgonyát s árticsókának a húsos alját (ez utóbbit 5—6 darabra vágva). Azután az egészet sózzuk meg, tegyünk hozzá borsot, födjük be, s időről-időre rázzuk föl.Tálalás előtt tíz perczczel adjunk hozzá egy kis pohár madeirát, néhány szál finomra vágott zöldséget s egy czitromnak a levét. Ha a csibe megsült, tegyük egy tál közepére, köritsük előbb a burgonyával, azután árticsókával.Nagyon melegen tálalandó.
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Töltött csibepecsenyék.1. G e s z t e n y é s  k a p p a n p e c s e n y e . (Bécs?) Tisztított s besózott kappant megtöltünk. — T ö lt e lé k e : Húsz szem válogatott gesztenyét leforrázunk s negyedóráig főzünk, lecsepegtetjük és finomra törjük. Közben a kappan máját megpárolják, finomra vagdalják, a gesztenyéhez hozzáadják s a masszához 8 deka friss vajat, két tojást, két evőkanál zsemlyemorzsát, egy kevés finomra vagdalt czitromhéját, ugyanannyi s ugyanilyen petrezselymet, sót és reszelt szerecsendiót. Jól átmegátkavarjuk. A töltött kappant elvarrjuk és nyárson vagy sütőben megsütjük. Szépen felszelik s a tálon megint összerakják, czukorral bevont gesztenyével köritik s melléje salátát.2. Szép nagy csirkét a következő módon töltök : 7 2  zsemlyét tejbe áztatok, egy kacsa- vagy kis libamájat összeapritok, egy pár gombát vágok, kis zöld petrezselymet, kis zsírt s egy egész tojást összekeverek s a csirke bőre alá töltöm a keveréket.NB. G ala m b  is jó igy.3. F r a n c z ia  v e lő s  c s ir k e . Jó húsos, de nem nagyon kövér csirkének távolítsuk el belsőrészeit és a mellcsontját és töltsük meg a következő tö lte lé k k e l : vegyünk 200 gr. marhavelőt, törjük át szitán ; vegyünk egy szelet száraz kenyérbelet, melyet tejbe mártottunk ; miután jól kinyomtuk, a kenyeret is áttörjük a szitán, hogy magába szívja a még rajta tapadó velőt. Készítünk sürü Béchamel-mártást (1. ezt), tegyük bele a velőt s a kenyeret; fűszerezzük sóval, borssal ; tegyünk bele egy-két igen finomra vágott champig- nont, keverjük mindezt 2 tojássárgájával össze, a két fehérjéből kemény habot verjünk, töltsük meg az



Szárnyas pecsenyék 161egészszel a csirkét, és minden nyílást rajta óvatosan varrjunk el. Ezután a rendes módon tepsiben és sütőben megsütjük. Tegyük aztán tálra, vigyázva vágjuk fel a közepét, mint a galantinet, és rakjuk körül a tagokat. Reszeljünk minderre egy szarvasgombát, ez nagyon jó izt ad neki. Körülbelül V2 font cham- pignonnal köritsük s csak akkor öntsük rá a mártást, ha a champignonok már szépen el vannak rendezve a csirke körül.
Ráczos liba- vagy kacsa-sült.Szép kövér libát vagy kacsát lábasban félig puhára kell párolni, aztán nagy tepsibe egy sor karikára vágott burgonyát, sót, reszelt vereshagymát, majd egy sor puhított rizst, kevés tört borsot, reszelt vereshagymát s erre ismét egy sor karikára vágott burgonyát rakunk. Erre tegyük a félig már puhára párolt libát vagy kacsát; a sütőben aztán puhára és pirosra sütjük, a levével folytonosan öntözve.NB. Sü llő t és pontyot is lehet igy sütni, de ezt tejföllel és vajjal kell öntözni, amig sül.

Libamell-haché;Libamellét finomra vagdalnak, fél zsemlye morzsáját, egész tojást, sót, borsot, paprikát és, ha tetszik, egy gerezd fokhagymát gyúrnak el vele ; visszaillesztik a mellczombra, tojássárgájával megkenik, tepsibe teszik, forró zsírral leöntik s 3—4 óra hosszat a sütőben szép pirosra sütik.NB. ismert Ízletes zsidó étel, hidegen is nagyon jó.
A Hét Szakácskönyve. 11



F ü g g e lé k  a  p e c s e n y é k h e z .Vadak.A halon s az ürühuson kívül a gourmet számára nincs fenségesebb étel a vadnál. Egy régi franczia iró, Elzéar B la z e  a V iz s lá r ó l (foglyász vizsláról, 
ch ien  d 'a r r ê t) írott könyvében hosszan fejtegeti, micsoda kannibalizmus a védtelen jámbor háziállatok leöldösése és megevése, s mennyivel nemesebb ama természetes háború haditörvénye, melylyel a vadat üldözzük, elejtjük, és, mint minden egyéb dúvadat, hadizsákmány gyanánt fogyasztjuk. A derék Blazenak alább számos jó megjegyzését péczézzük ki, a maguk megfelelő helyén. Ebben a megjegyzésében akár igaza van, akár nem, annyi bizonyos, hogy a hal meg a vad („halat, vadat, s mi jó falat, szem, szájnak ingere“) alkalmasint azért a legizletesebb s legkönnyebb emésztésű állat-étel, mert a húsa alakulására legkevesebbet foly be a mindent megrontó és betegitő emberi czivilizáczió. (Tulajdonképen : a  betegség maga is már czivilizáczió ; csakis az ember beteg s a háziállatok ; a többi állat vagy egészséges, vagy — nincs.) A vad egyúttal az az étel is, melynek elkészítéséhez s a főzési módjai kialakulásához természet szerint legtöbb köze van a férfiaknak, lévén a vadász többnyire ; férfi. A vad elkészítése tehát a, hogy úgy



Vadak 163mondjam, legalaposabb és legkomolyabb, megfelelően a férfitermészetnek, mely nem tűr szélhámosságot s nem ért tréfát. Viszont tele van babonával és előítélettel, mert tudd meg ó világ : a vadász nem azért babonás, mert vadász, hanem azért, mert férfi ; az asszonyt a vallás még némikép megvédi a babonától, a hitetlen férfi, minden lelki támaszték hiján, gyáván beleszédül a legsötétebb babonába, kezdve a kézelője gombjain, amik csak bizonyos rendben felgombolva hozhatnak áldást a gazdájukra, fel egészen a papig s a vénasszonyig, akivel vadásznak nem jó találkoznia.Nálunk a vadhús a paraszt fazekától a király asztaláig mindenütt járja s mindenütt kitűnő. Túzokot, siket-fajdot és vadludat, amivel még a franczia konyha sem tudott megbirkózni, a magyar asszony (1. lentebb) játszva bir le s készít el olyan Ízletesen, hogy vadászszá nevelhetné vele még az indust is, akinek tilos állatot ölnie. A vaddisznón már a tizedik nemzedék boszulja meg a költő Zrínyi halálát — s a  medvetalpkocsonyán kívül, mely époly ritka nálunk, mint maga a medve, alig van vadétel, ami ne volna többé-kevésbbé eredeti vagy legalább is indigéna magyar fogás. A vadat mi is állatjuk és páczoljuk, mint a nyugatiak, de megeszünk nem egyet azon frissen is paprikásnak vagy nyársonsült- nek, s páczolatlan nem is egy kitűnő fogásunk ismeretes. A páczunk nem oly kegyetlen erős, mint a német, vagy az angol, s általában a vad elkészítésénél nem teketóriázunk oly túlságos sokat, mint a franczia. Mondhatni, hogy a vad elkészítésében elértük a mi czivilizácziónk ideálját : a nyugati hatásoknak módjával s önállóan, magunkhoz alakítva való
11*



164 A Hét Szakácskönyveátvételét. Keleti hatásról nem igen lehet szó, lévén a legtöbb vad, például a nyúl, a mohamedán ember számára tisztátalan állat.Tulajdonképen a mi számunkra is misztikus valami a vad. Például : ki tudná megmondani : jó-e a szaga vagy rossz ? Vannak, akik szeretik, vannak, akik elájulnak tőle — és mind a két osztály olyanok közt, akik meghalnak a vadpecsenyéért. Engemet például a nyúlnak, őznek és szarvasnak a gerincz- pecsenyéje költeményekre hevítene, de ugyancsak a gerincznek, ugyancsak a legizletesebb darab gerincz- pecsenyének az aisó, belső részét nem tudom lenyelni, épen a szaga miatt, a — bocsánat, vadász uraim — a macskaszaga miatt! Vannak, akik a vadszárnyasnak (de a szelídnek is) csak a mellehusát eszik, viszont vannak, igaz, hogy kevesen, akik semmi mellhúst vagy fehérhust nem állhatnak. Egyszóval : a vaddal is, mint a legtöbb igazán nemes étellel, sőt itallal (hal, pezsgő, osztriga, sonka) titokzatos idioszinkráziák vannak összekötve. (Mellesleg : ez az idioszinkrázia nem épen utálást jelent. Vannak például, akik imádják teszem a szardíniát, de nem ehetnek belőle, mert menten tele van a testük u. n. csalánkiütéssel.) Pácz meg mi egyéb arra való volna, hogy megpuhitsa s a szagát elvegye. De a franczia konyha megteszi, hogy, csakúgy mint a szelíd szárnyasét, a vad szárnyasnak s minden vadnak a szagát is felhasználja adalékul az ő ravasz művészetéhez — épugy, mint a halásznépek az ő halételeikhez a tenger keserűen sós izét és bűzét. S végre is : ne legyünk előítéletesek; minden erjedés tulajdonképen rothadás, sőt a sajtok egyrészének, s nem a legrosszabbnak, még a szaga is rothadásos. Pardon !



Vadak 165
Nyul.Erről a szánnivalóan ízletes állatról azt tartja a derék B l a z e , hogy legjobb egészben nyárson sütve, szalonnával megtüzködve ; az elejét aprólékul főzni csak családi használatra szabad. Idézi Lucullust, aki a nyulat végtelenül szerette, s rémitően sajnálja, hogy a nagy rómainak a nyul-reczipéje nem maradt ránk. A nyúl, jegyzi meg, sohase legyen kövér. A hegyvidéki jobb mint a síksági; az elébbi kakuk- füvön él, innen a jó aromája. Mentői soványabb a talaj, annál jobb a nyúl.NB. 1. Ne süssük meg nagyon, mert igy fa, szaru, csizmatalp vagy akármi, csak nem hús és nem érdemli meg a sörétet.NB. 2. Nyulvásárlásnál egyszerű módon lehet megismerni, hogy a nyúl fiatal-e, vagy öreg. Ha a füleit széthúzzuk s a bőre könnyen nyúlik, azután pedig (ha a füleit eleresztjük) összeránczosodik : akkor a nyúl fiatal. A vén nyúl bőrének semmi rugalmassága sincs.

Magyar nyulsült.A nyulgerincz páczát úgy készítjük, hogy vereshagymát, karikába vágott sárgarépát, zöldséget, borsot, babérlevelet puhára főzünk, a gerinczet leforrázzuk vele és bennhagyjuk 5—6 napig. Ekkor kivesz- szük, szalonnával megspékeljük, kevés tejföllel tepsibe teszszük, s ha sülni kezd, folyton tejföllel öntözzük. Hidegen is kitűnő.NB. Ez sokkal jobb mód a rántásosnál.
A paraszta nyulat savanykásan készíti, kevés eczettel és tejfölt vetve rá. Vadgalamb-járás idején galambhussal keverik. Épen nem rossz eledel.



166 A Hét Szakácskönyve

* Magyar páczolatlan nyul.A nyulat páczolás nélkül is igen jól és Ízletesen lehet készíteni. A nyulat — illetőleg gerinczét és hátulsó czombját — a belső vékony bőröktől gondosan megnyuzzuk, azután süriin megtűzdeljük. Ha kész a tüzdelés, besózzuk, kis vadhús fűszerrel meghintjük és sütő-pléhbe — lehetőleg zománczosba téve — 3 deczi tejfelt, két fej tisztított vöröshagymát, egy érett paradicsomot s egy evőkanál zsírt adunk hozzá. Közép tűznél sütjük és sokszor locsoljuk. Ha esetleg levét elsülné, még tejfelt kell hozzá tenni. Tálaláskor a barnás levet reá szűrjük.
Franczia párolt nyúl.Tégy egy lábasba ököl nagyságú vajat, nagyon finomra vágott póréhagymát, sót, borsot, egy pohár eczetet, egy kis olívaolajat, s tedd hozzá a nyulat, melynek csontjaid kiszedted. Süsd lassú tűznél gőzben. Ha félig megsült, önts a nedvéhez fél pohár friss tejfölt s kevéssel a tálalás előtt ismét önts hozzá fél pohárral.NB. Nyulféléket 1. még Pástétom oknál s Levesek közt, körzékét 1. M ellékletek.

*Özgerincz narancsmártással.Az őzgerincz húsát lefejtik a csontjáról, megspékelik szalonnával, veres borban s zsírban megpárolják, egy szegfüvei megtűzdelt egész hagymát párolván vele. Melléje külön adják a n a r a n c s m á r tá s t , amely igy készül : egy darab vajban megpirítanak vagy egy evőkanál porczukrot, melyet narancshéján



Vadak 167dörgöltek le ; ehhez hozzákevernek egy evőkanál mustárt, két evőkanál ribiszkemarmeládot s az egészet elkeverik a pecsenye s egy közönséges és egy mandarinnarancs levével.
Őz-szelet.Őznek a czombjából vágj jó tenyérnyi nagyságú és ujjnyi vastagságú szeleteket, egy kissé veregesd meg, sózd be, hints rá egy kis tört fekete borsot, kend be mind a két oldalát finom táblaolajjal, rakd egymásra jó szorosan egy serpenyőbe, tégy rá egy fedőt, amely jól lenyomja, vagy valami nehezéket. Ezt csináld meg reggel s tedd délig hideg helyre. Délben tálalás előtt süsd ki serpenyőben egy kevés zsíron két szeletenkint ; többet nem szabad egyszerre, mert nem sül ki szépen. Ha már szép piros, fordítsd meg s így sorban rakd tálra s tégy melléje karikára vágott czitromot. Igen könnyű, finom és zamatos pecsenye !

VAD-SZÁRNYAS.A vadak misztikuma a szárnyasokban kulminál. Tudvalévő, hogy a jó szakácsnak kétféleképen is kell individualizálnia; nemcsak evője válogatja, de főzni- való állatja is. Ez az egyénités pedig legmesszebb épen a vad-szárnyasoknál terjed ; mindegyikkel máskép kell elbánni, nemcsak főzés vagy sütés közben, de már annakelőtte is. A főzésük tulajdonképen 
f a i t  a c c o m p li előtt áll : ha a vad-szárnyas nincs eleve kellőképen kikészítve s elkészítve, a főzés és sütés művészete nem segíthet rajta. — Aztán: fölmerül a



168 A Hét Szakácskönyvehatárok kérdése is. Tulajdonképen, melyek a vad szárnyasok? Amik nem háziszárnyasok? De hisz ekkor a veréb is vadállat volna. (Mert hiába vetjük mi meg a verebet, semmivel sem rosszabb, mint például a gyenge galamb. Tudvalévő, hogy az olaszokat a leggondosabb mezei és büntetőtörvények sem tudják leszoktatni az u c c e lin ik  fogyasztásáról, ami nem egyéb, mint hálóval vagy lépen összefog- dosott apró éneklő és rovarpusztitó madarak, melyeket az olasz vegyesen megfőz rizottónak vagy kiránt olajban s a polen tát körözi vele. Borzasztó barbárság — de hát maga a husevés is nem barbárság? Aki szereti a gyenge csontot ropogtatni, nem egyhamar mond le ezekről a jóizü falatokról.) — Vagy: mért volna vadabb a gyöngytyuk a pulykánál, holott szépen megüí a baromfiudvaron s a szőllőkben a férget és hernyót versenyt pusztítja avval? Hogy a 
g y ö n g y t y u k o t  említem, tudd meg, ó halandó, hogy1. nincs jobb leves a gyöngytyuklevesnél ;2. nincs jobb filet a gyöngytyuk melleszeleténél, aminthogy a legtöbb szárnyas melle, ha, mint épen a gyöngytyuké, nem is fehér, kitűnő igy szeletben megsütve vagy kirántva.A vad-szárnyasnak problémái is vannak, sőt megoldhatatlan, vagy legalább is ilyennek tetsző problémái. Ilyennek tekintették hosszú időkig, sőt még most is annak tekintik, még a francziák is, a túzok, siketfajd stb. elkészítését. Abban a kedvező helyzetben vagyunk, mint ahogy a kereskedők mondják, hogy néhány kitűnő vad-reczipe közt ennek a f ő f o t i -  
t o s s á g u  p r o b lé m á n a k  a  m e g o ld á s á t  is közölhetjük olvasóinkkal, melyre négyszeresen legyenek büszkék: először azért, hogy egyáltalában megvan, másodszor:



Vad-szárnyasok 169mert asszonytól való, harmadszor, mert magyar uri- asszonytól, s negyedszer: mert a Hét egyik legbuzgóbb olvasónőjétől, F ó n a g y n é  G a j á r i  Nelli urasz- szonytól. Megjegyzendő, hogy az ő módja nemcsak eddig páratlan és eredeti, de kitünően Ízletes is, igazán büszkeségre jogosító speczialitása a mi hazai konyhánknak.A hires reczipe itt következik :
**Túzok, siket- és nyirfajd stb. elkészítése.„Sokszor hallottam, hogy a túzok, siket- és nyirfajd húsa élvezhetetlen, mert száraz és szálkás. Hála istennek, több ízben volt alkalmam a kétkedőket arról meggyőznöm, hogy e nemes madarak húsa kiváló finom pecsenyét szolgáltat, ha készítésére kellő gondot fordítunk.Készítési módjuk — szerintem — legegyszerűbb, de legizletesebb is a következőképen :Mindenekelőtt úgy a túzokot, mint a fajdot meg kell nyúzni, mert a bőrüknek kellemetlen ize van, mi páczolás következtében a húson is megérezhető. A túzok bőre olajos, a fajdoké fenyő, illetve borovicska izü és szagu. Ha lenyúztuk, úgy a mellét kivágjuk és sós forró vízben két órán át áztatjuk, a vizet 4—5-ször változtatva. Ezután forralt tejben — és pedig annyi tejet véve, hogy a húst jól lepje — egy óráig főzzük. A tejben való főzés időtartama a fiatal s ennek következtében gyengébb húsnál rövidebb, de a legvénebb húsnak is elég egy óra. Ha megfőtt a hús, a tejből azonnal friss hideg vízbe teszszük és abban hagyjuk, mig kihűl. Ha kihűlt, tiszta ruhával szárazra töröljük (igy köny-



170 A Hét Szakácskönyvenyebb tűzdelni) s vékony szalonna-pálczikákkal sűrűn megtűzdeljük, azután a már kész páczczal megforrázva, hideg helyre állítjuk.A p á c z  készítését azt hiszem felesleges ismertetnem, mert ez olyan, mint más vadé, de sokkal erősebbé tehetjük az által, hogy a vad hulladékait — úgymint hátát, szárnyát stb. — összedarabolva belefőzzük. Sokat javít a pácz izén, ha abba egy jó evőkanálnyi franczia vagy angol mustárt teszünk. A pácznak mindig födni kell a húst. Télen, vagy ott, ahol jégverem van, nyáron is 8 — 10 napig is lehet pácz- ban hagyni, de ekkor minden második nap fel kell a páczot forralni. Ha a vadat el akarjuk fogyasztani, kivesszük a páczból és — egy mellre 3 deczi páczot, 3 deczi tejfelt véve — szépen vigyázva, levével folyton öntözgetve, megsütjük.
M á r t á s á t  a következőképen készítsük : tojás- nagyságú zsírral vagy jó vajjal hig rántást csinálunk ; ha ez már szép piros, úgy két evőkanál porczukrot teszünk hozzá és sötét barnára pirítjuk ; azután a besűrített páczból félliternyit megszűrve, evvel felöntjük s pár perczig forrni hagyjuk. A mártást ajánlatos csak röviddel a tálalás előtt elkészíteni, mert könnyen sűrűsödik, miáltal izéből és jóságából is vészit. Tálaláskor a vadat minél vékonyabb szeletekre vágjuk s a mellcsontra visszaalakítjuk, hogy olyan legyen, mintha egész volna. A levet, amiben a hús sült, a húsra szűrjük. A mártást szitán átszűrve, hogy darabos ne legyen, mártásos csészében adjuk fel. Ha tálalása előtt kevés vadhus-füszert és mustárt adunk vele, kitűnő, kellemes izt nyer.“NB. Nyilvánvaló, hogy e kitűnő készítési mód első truc\e a szárnyas megnyuzása, ami különben a legtöbb fő tt  baromfi



Vad-szárnyasok Í71nál ajánlatos, különösen a pulykánál, kellemetlen mellékize ellen. Második tru c: a sós forró vízzel megdolgozott húsnak nemcsak porhanyósságot, de az elveszett helyett uj és jobb zamatot adni tejjel. Természetes, hogy a tejet aztán ki kell áztatni, mert megsavanyodnék s rontaná a páczot — s hideg vizben, hogy a húst tüzdelhetővé keményítse. A mártásban a tejfel s a mustár elegyítése finom gondolat.NB. 2. Vadlndat s vadréczét ugyanígy készíthetni.
A fáczántaz öreg Blaze röviden a vadmadarak királyának nevezi, s ehhez képest mint gasztronómus is királyi halált szán neki : azt tartja, hogy a ragadozó madár által megölt fáczán a legjobb. Ez érdekes megfigyelés, mert rendszer van benne ; az a rendszer, melynek hite szerint a fáczánhus akkor kezd jó lenni, mikor a kimúlt fáczán magától elindul, mint a gorgonzola, melyet a lakói visznek. Aki ezt tartja, természetes, hogy a halálra ijedt és hajszolt fáczánt ítéli a legizletesebbnek, holott a hajszolt és megijesztett házi állat húsa, tudvalévőén megehetetlen. Mindez azonban ízlés dolga ; ettem én már azon frissiben megsütött vagy megfőzött fáczánt, s kitűnő volt. De az igaz, hogy, mint az öreg Blaze mondja, a fáczánt nem szabad a szakács kényére hagyni, hanem kötött marsruta kell elébe. Mi legyen ez a marsruta? Vannak, akik a lábánál fogva akasztják fel s akkor tartják elég érettnek, ha a csőrén egy pár vércsepp mutatkozik. Mások a farkánál fogva kötik föl s akkor érett nekik, mikor magától válik el s hull alá a farkától. Megint mások a csőrénél fogva akasztják fel, ettől várják a szagát, és, mint említettem, a teljes feloszlásig türelmeteskednek,



172 A Hét Szakácskönyvemert, úgy mondják, halála után három nappal már nem oly jó mint a kappany, s nem oly — illatos, mint a fürj, id e jé b e n  mindent egyesit. Ez az ideje akkor következik el, mikor már a szaga erősebben érzik, s mellén a hús szint vált, Ekkor m e g k o p p a s z t -  
j á k  (nem leforrázzák, hogy a szagát el ne vegyék ; mellesleg : a zsidónak tilos is a leforrázás ; m in d e n  szárnyast koppasztania kell) s kemény szalonnával tűzdelik.NB. L. még Fáczánpástétom .

A fogolyrólaz öreg Blaze azt tartja, Hippokratest idézve, hogy legrosszabb a fogolylyal való jóllakás, de viszont : hogy jó veres bor kitűnő antidótum ellene. Némely gourmet, állítólag, megismeri, melyik czombján ül ; ez a jobb. Pompásnak ítéli a spékelt sült foglyot; a mellére szőllőlevelet köt. Azt tartják : frissen jó.1. F o g o l y  t e j fe l le l  sü tv e . A foglyokat jó sűrűn megtűzdeljük s besózva sütő-pléhbe teszszük. Minden fogolyra egy evőkanál tejfelt teszünk és közép tűznél, gyakori locsolás mellett, szép pirosra sütjük. Tálaláskor hosszában kettévágjuk, rizs talapzatra szépen alakítjuk s levével leöntjük. A hol sok fogoly van, csak a melleket szervírozzák, miután a fogolynak ez a legizesebb része. Fáczánt, fiirjet és vadgalambot ugyanígy lehet készíteni, s mind igen izes sültet adnak.2. F i a t a l  f o g o l y  f r a n c z ia  m ó d r a . Készíts el egy 
ö r e g  foglyot, a vad szagát kiáztatva, mintha káposztába jönne. Süsd meg egyszerűen a levében, kevés friss vajjal, sóval és őrölt borssal. Mikor a vén



Vad-szárnyasok 173fogoly megsült, szép piros levének kell lenni. Most süss meg külön két f i a t a l  foglyot, nem annyira kiáztatva, mint az előbbit. Tégy mindegyik fogolyba egy kis darab vajat, azonkívül a lábasba is, ez utóbbihoz még sót és kevés vizet adván. Ugyancsak e lábasban piríts egyenlő nagyságúra vagdalt kenyérszeleteket, vagy kenyérkarikákat. A két fiatal foglyot a konyhában szeleteld föl, még a meleg nedvében, azután rakd ki egy nagyon meleg tálba, köritsd a pirított kenyérszeletkékkel, s öntsd rá az egészre úgy annak a lábasnak a nedvét, melyben a fiatal foglyok sültek, mint a másik lábasból a vén fogolynak kisült zsíros nedvét. Külön tálon tálalj mellé szarvas- gombát, s ügyelj arra, hogy vendégeid nagyon meleg tányérokat kapjanak.
A szalonkase jó, úgy mondják, frissen, és (1. a következő reczi- pét) e lő r e  nem szabad felbontani, csak sütés u tá n . Akkor a legjobb, ha kövér; nyárson ha sütik, túl ne süljön. A rendes készítési módokon kiviil érdekes a következő franczia

Pezsgős szalonkaA szalonkát hagyjuk állani legalább négy-öt napig, míg a húsa zöldes színű nem lesz. Koppasz- szuk meg, de nem szabad fölbontani. Kössük körül vékony szalonnaszeletekkel, kenjünk rá itt-ott egy kis vajat, sózzuk és borsozzuk meg, serpenyőbe téve gyors tűznél süssük meg, az első 25 -  30 perczben többször meg-megöntözve a saját zsírjával. Mikor már majdnem kész, lassan öntsünk rá egy pohár



174 A Hét Szakácskönyvepezsgőt s egy kevés husiét, azután vegyük el a tűz- től, s gondosan szedjük ki a b e ls e jé t . — Ezt finoman összetörjük s tojásnagyságu szarvasgombás ludmájat törünk hozzá (ezt a fontos részt sokan el szokták felejteni) s ereszszük föl ezt a pépet a szalonka kisült zsírjával, egy kis vajat s egy pohár pezsgőt adván hozzá. Mindezt a tűzhelynek a sarkán, mert a mártásnak nem szabad ugyan sülni többé, de kihűlni sem szabad. A kissé sürü mártást melegített tálba öntjük, a fölszeletelt szalonkát ráteszsziik, s nyomban tálaljuk.NB. Köztudomású, hogy a szalonka, nem úgy mint pl. a fürj, vagdaléknak és pürének is kitűnő, valamint az is, hogy a belei hozzájárulnak ízletességéhez, ezért nem bontják sütés előtt. Körözni is saját vagdalt beleivel szokták, vagy, ha ezt bármely okon nem tennék, ezeknek egy ügyes hamisításával :1. A  szalonka belét apróra metélik, vajban pirítják, fűszerezik, reszelt kenyérrel s veres borral vegyitik s piritott zsemlyeszeletekre kenik.2. H a m is szalonka-piritós. Borjufej, fokhagyma, petrezselyem, zsemlyemorzsa szalonnában pirítva, szardella, czitromlé, savanyu tejszín, borssal és fenyőbogyóval keverve, zsemlyeszeleteken vajban megsütve.
A fürjaz öreg Blaze szerint csakis sülve jó, pástétommá vagdalni barbárság, főzni csak végső szükségben szabad : ekkor is czérnán eresztik egy fazék iobo- góan forró vizbe, négy-öt perczig főjjön benne s akkor jobb — a semminél. Öreg rabbinusokkal együtt az öreg Blaze is azt tartja, hogy az úristen a pusztában a zsidóknak azon sülve és elkészítve küldötte a fürjet, mert hiszen nemcsak hogy, mint a rabbinusok mondják, a pusztai népnek nem volt se puskája, se vizslája, se szakácsa, de ami sokkal



Vad-szárnyasok 175nagyobb baj : szalonnája sem volt, nem is lehetett, mert a szalonna „tisztátalan“, pedig, úgymond, szalonnaburok nélkül a fürjet sütni barbárság. Frissen jó ez is.
Franczia fürj.A fürjeket töltsd meg ludmájjal, süsd meg, ezután egyenkint rakd a velük együtt pirított kenyérszeletekre. Egy tálat rakj körül ludmájból tört péppel, öntsd rá a fürjekből kisült zsírt, díszítsd szarvas- gombával, helyezd el a tálon arányosan a fürjeket, szoríts mindegyiknek a szájába egy darab szarvas- gombát s készítsd hozzá a következő m á r tá s t  : végy egy pohár pezsgőt, egy pohár husiét, egy czitrom- nak a levét, fél pohár champignon-esszencziát, fél pohár szarvasgomba-esszencziát, egy pohár finom tejfölt. Pirítsd lassan a tűzhely sarkán, szűrd át finom szitán s ha hig, keverj bele két tojássárgáját. Tégy belé mérsékelt mennyiségű apróra vágott szarvas- gombát és pisztácziát, nagyon kevés szegfüborssal.Végezetül említsük meg az öreg Blaze legkedvesebb madarát, a

Harist,melyet ő a legnemesebb ételnek tekint, amit, kivált szarvasgombával, az ember a legjobb barátai számára tartogasson. — Ezt se bontsák fel, ezt is szalonnában süssék, ha franczia mód szerint: szőllő- levélben, ne frissen, de ne is nagyon állottán, és, ami fontos : serpenyőben, lábasban, mert a nyárs kiszárítja. Nagyon jó aprólékba vágva, szarvasgombával vagy, ahol ez nincs, champignonnal.



H e t e d ik  fe je z e t .Főzelékek.Az étel, mint a népmese : egyszerre nemzeti és kozmopolita; nemzeti és éghajlatbeli külön hajlandóságokból és szükségekből fejük, de ritkán marad meg egy helyben ; észrevétlen, ellenőrizhetetlen terjed tova, alapjában hűnek maradva önmagához, de mindenütt módosulva és átalakulva, a származását gyakorta hűtlenül megtagadva. Megdöbbentő e hazátlansága például a s a v a n y ít o t t  k á p o s z t á n a k . Nekünk, nemcsak erdélyieknek, de magyarországi magyaroknak is, a káposzta nemzeti eledelünk, melyről a hires Horváth István jegyezte meg, hogy a neve útmutatása szerint hozzánk alighanem valami K á p  nevezetű ember 
h o z ta  (ad normám : Karthago : Kardhágó, Ádám : Ád ám, Dareios: Tarajos). Kérdés azonban: honnan hozta hozzánk a derék Káp ezt a kitűnő eledelt? Németországból, ahol északon és délen, külön-külön savanyitó módok szerint, ugyancsak nemzeti eledel? (Tudvalévő, hogy a francziák a németeket m a n g e u r s  
d e  c h o u c r o u te -nak csúfolják [choucroute Sauerkraut]. Jules Favreról mesélik, a 70-iki háború boldogtalan békekötőjéről, hogy, miután nem sikerült a gonosz Bismarcktól az öt miiliárdból egy centimeot se lealkudnia, legalább leebédelt belőle, amennyit



Főzelékek 177tudott, a lelketlen p r u s s i e n n é l . Az ebédhez a Bismarck hű Lothar Bucherje otthonról, Pomerániából kapott hordókáposztát és libamellet szolgáltatott. Szegény Favre könnyezve falatozgat, de mély és igaz bánatában sem tudja megállani, hogy meg ne kérdezze a kegyetlen gazdát: ugyan mi az a páratlanul kitűnő savanykás étel, amit most fogyasztanak ? A hű Lothar mosolyogva világosította fel : Lássa monsieur, ez az a hires choucroute, amelyről önök elneveztek bennünket. Látja, Moltke is ilyen c h o u c r o u te  !) — Vagy hogy a derék Kápról meg ne feledkezzünk : Muszkavagy Lengyelországból hozta a káposztát, vagy talán mindkét felől, mert, éppúgy mint a k á s a  (kása nem étel, tót nem ember!) állandó étele a tótnak, de a magyarnak is ? — A p i l á f  meg a rízo tto  egyaránt nemzeti étele a keleti embernek meg az olasznak, s itt még az is komplikálja a dolgot, hogy a régi olaszok állandó érintkezésben voltak a Kelettel ; az ő hajóik kötötték össze a Nyugatot a Kelettel, s a Levante tolvajnyelvének alapja ma is az olasz. — Bármint legyen is : éppen az úgynevezett nemzeti ételek egy jó része főzelék, s a főzelékek készítésében az egyes nemzeti konyhák jobban különböznek, mint például a pecsenyékben.Mi, szerénytelenség nélkül mondhatjuk, büszkék lehetünk a főzelékeinkre. Franczia vagy más finom inyü ember, aki a főztünkbe belekóstol, a pörkölt- jeinktől megijed (Coppée mondta róla, hogy olyan az izük, mintha az ember macskát nyelt volna, amit aztán a farkánál fogva húznak vissza), de a tejfeles tökkáposzta meg a meggyes rétes rapszódiákra ragadja. Mi, akik a vajjal nem élünk bőven, nem is pótoljuk vele, mint számos nyugati nép, a főzelékA  Hét Szakácskönyve. 12



178 A Hét Szakácskönyvetulajdonképpen való elkészítését. A spárgát s a karfiolt még megesszük kifőzve és kisütve, mártással, vajjal, morzsával leöntve ; de borsot, babot s egyebeket nem eszünk angolosan, hanem három-négyféle változat szerint is rántásosan, tejfelesen stb.E változatokon belül is nyomon követhetők bizonyos nemzeti vagy vidékbeli különbségek. Például : az édesen-savanykás készítési módok alighanem lengyel származásúak. A Királyhágónál jobban elválasztja a magyart az erdélyitől a r á n tá s  kérdése, mely, éppúgy mint a hagymánál, e fejezetben éleződik ki legjobban. Az én érzésem szerint Erdélynek igaza van abban, hogy mi a rántással visszaélünk; a hagyma dolgában azonban Erdély is ludas. S megint csak az én Ízlésem szerint : a különben páratlan magyar főzeléknek megrontója a hagymával pörkölt rántás.
1. Á l t a l á n o s  N B - K .  Angol főzeléket (egyszerűen sós vízben főtt egész kelkáposzta, zöldbab vagy zöldborsó rádobott teavajjal) mindig huslével kéne megfőzni illetve egy-két kanál erős huslével tálalni. — Jó rá, akinek izük, a parmezán. — A 

svédek egyik kedves étele a huslében párolt hüvelyes zöld
borsó, melyhez teritékenkint külön szilkében adják fel a meleg vajas-krémes mártást. A borsóhüvelyt egyik végénél két ujjal megfogják, a mártásban megforgatják s úgy majszolgatják. Nem rossz.2. Főzeléket éppúgy, mint mártást rántás vagy vastag 
rántás nélkül is eléggé siirit, ha az anyagát gazdagon és sűrűre főzik.3. Könnyű és savanyu főzelékeknél, mint amilyen a tök vagy zöldbab főzelék, a Pesten gyakorta gyanús tejfölt kitünően pótolja a jó tejből otthon savanyított s a maga fölével kevert aludt tej, vagy, ami szintén nem utolsó dolog, a tojásos 
tej. Egy tál főzelékre két tojást egy pohár tejjel jól fölhabarva felöntünk s fölforraljuk vele a főzeléket, czukrot és eczetet tetszés szerint téve bele. Roppant kellemes krém-zamatja van,



Főzelékekmelyben a tök s különösen a zöldbab esetleges vad, vagy szárított zöldbabnői tubákos ize teljesen elvész. Persze, a rántás nagyon vékony legyen, mert a tojás amúgy is sürü ; maga a massza ellenben legyen síirü, kevéssé vizes, mert a hig főzelék utálatos. Lassan főzni, gyengén belekeverni, lassan forralni, hogy csomós ne legyen.4. Mi a főzeléket inkább pecsenye előtt esszük ; a fran- czia utána.5. L. még Előételek.KÁPOSZTA.
Savanyított káposzta.NB. 1. Egy duna-tiszaközi olvasónőnk otthon úgy savanyítja a káposztát, hogy a káposztát vékonyra szeli, sós vízzel leönti, tetejére egy kis csomó kovászt tesz. Meleg helyen két- három napig savanyodni hagyja. — Ezzel szemben egy erdélyi olvasónőnk tiltakozik kovász vagy élesztő vagy mi más ellen ; a vágott káposztát egy cserépfazékba betömik, tetejére pár szál kapor és csombor, ezt gyengén sózott vízzel leforrázzák s a konyhában marad, mig 4—5 nap alatt megérik, ezután hűvös helyre állítjuk. Ha nagyobb mennyiséget sóznak télire, azt egy dézsába vagy hordóba leverik, ledöngölik, közéje rendenkint pár szál kapor, csombor és vékony torma, minden rendet gyöngén meghintve sóval. Erre nem jön viz, ez magából ereszt kellő levet a leverés által. Végül nehéz fedővel lenyomtatják. Kamarában vagy pinczében áll és több idő alatt érik meg.2. Nagy vita folyt Erdély és Magyarország közt afelől is, hogy levével vagy anélkül főzzük-e a savanyított káposztát. A kérdés ma sincs megoldva, mint lentebb az egymással nemcsak versenyző, de egy kicsit háborúskodó reczipéken is látszik ; alkalmasint Ízlés dolga, aztán : leve válogatja ; a hordókáposzta leve alighanem túlságos savanyu, az otthon savanyítotté gyengébb.3. A közönséges savanyított káposztafőzelék jó nemcsak paradicsommal vagy tejfellel, hanem aludttejjel is, gyenge rántással s hagyma nélkül.

12*



180 A Hét Szakácskönyve

^Töltött káposzta.NB. Voltaképp végig egész Magyarországon eszik, de klasszikus hazája Erdély. Magyarországi típusa ez : Savanyu káposztába beletesznek szegyfejet vagy orrját, beleraknak rizs- zsel kevert sertés- és marhavagdalékkal megtöltött savanyított egész leveleket (Kecskeméten szárm ának  hijják ; a zsidók vagdalt libamellével töltik), lefedik káposztával, ha megfőtt, gyengén berántják (a rántásba gyakran hagymát is tesznek), megpaprikázzák s tálalásnál tejfelezik. — E rd ély i reczipénk három is van, melyek közül válogatni lehetetlenség. Első, mintaszerű formája a H erm an  Ottóné úrasszonyé :1. „ R á n t á s  n é lk ü l . Tiszta gyúró-táblára tégy egy kilónyi savanyu káposztát; finom szálra vágott fél fej vöröshagymát ; két kanál lisztet ; egy kanál zsírt. Mindezt dolgozd össze kézzel, hogy jól elkeveredjék. Nagy kasztról alját rakd ki vékony szalonna-szeletekkel ; a káposzta negyedrészével takard el, erre tégy egy sor előbb besózott „borda-szélit“ ; ismét egy sor káposztát; erre rakd a már készen levő töltelékeket (a t ö lte lé k  áll : két rész húsból, egy rész rizsből, hozzá só, bors, egy tojás, a rizst előbb kevés zsírral félig megpárolni), újból káposzta-réteg, rá „dagadóból“ (disznóhasrész) egy sor. Mindezt takard be a megmaradt káposztával, önts rá annyi vizet, hogy jól ellepje, egy fél pohár finom fehér bort, adj egynéhány szem egész borsot s ha szereted, kaprot belé s ha főzted két óra hosszat lassú tűznél, nem kell hozzá más, mint tejföl, kanál és -  jó magyar gyomor . . . Kavarni nem szabad, csak olykor rázni. — Tanultam pedig ezt az édes anyámtól: kézdiszentléleki Orbay Karóimtól, ki — amint neve is mutatja — vérbeli székely asszony vala . . .  az isten nyugosztalja.“NB. A bor jó benne ; Budapesten is főzik pezsgővel.



Káposzta 1812. „Ennek mindig egy külön öblös cserépfazekat tartanak, melyben sohasem készül más étel. A finomabb le v e le k e t  kiválasztva, m e g tö lt ik . A töltelék apróra vágott disznóhus és félannyi rizs, előbb kevés zsírban mindkettőt egy lábasban rövid ideig párolják. Ezt megsózva és gyengén borsóivá a levelekbe összehajtogatják. A tö lte lé k h e z  s e m m i e se tre  sem jön tejfel. — Következik a rendes eljárás : egy rend vagdalt káposzta, egy rend hússal felváltva és a töltelékek is elosztva benne. Belejön ebbe minden jó, amit a gazdasszony akar. Füle, orrja, szalonna-szeletek, dagadó vagy más jó disznóhus, egy tyuk is darabokra vágva és kolbász is. Ezek közé mindig néhány szem egész borsot dobnak rendenkint. Paprika: az újítás, azt itt ritkán alkalmazzák. Mindezt e g y s z e r r e  összerakják és együtt fő meg, mert a savanyu káposzta nem fő szerte. A tejfelt tálaláskor csak a tálban vegyitik hozzá. — És s e m m i liszt nem jön hozzá; levének pompás zamatját c s a k  a húsok, és a 
n a g y o n  f r i s s  tejfel adják meg.“NB. Ugyancsak kitűnő változat, melyben nemcsak rántás nincs, de hagyma sem.3. „A kolozsvári töltött káposzta hire olyan nagy, mint a pármai vagy nizzai ibolyáé, a görög szoboré, a — tudom is én mié még. Mert ibolya, szobor és . . . töltött káposzta van sokféle, de a legsmartabb ibolya mégis csak a nizzai, a legfenségesebb szobor mégis csak a régi görög, a töltött káposzta pedig, melyet Mikszáth Kálmán már úgy általában is az „ételek királyáénak nevez, kincses Kolozsvártt érte el a legnagyobb tökélyt (e szó különben borzasztó) és Kolozsvártt is csak — no nem akarok szerénytelen lenni.



182 A Hét SzakácskönyveA káposztába való tö lte lé k e t  nemcsak sertéshúsból, hanem vegyítve ifjú marha- vagy borjúhússal csináljuk, és még egy falatka füstölt szalonnát is aprítunk közéje ; k e v é s  rizs, só, bors és — egy kanál vastag tejfel. Semmi tojás, mert az csak tömötté, keménynyé tenné a tölteléket (csak vagdalt húsfélékbe jó a tojás, de ott is csak a sárgája). íme a „simfonia“, ahogy az olasz a nyitányt nevezi. Mialatt a k á p o s z ta le v e le t  (melynek vastag középereit óvatosan levágtuk) ezzel t ö lt jü k , azalatt 3 ujjnyi darabokra vágott kövér marhadagadó máris külön fő (de csak vagy félóráig), hogy aztán a káposztát a hús miatt ne kelljen tulsoká főzni hagyni. Uj cs r̂ápfazékba vagy lábasba rakunk vágott savanyított káposztát (azt előbb tiszta vízzel meg szoktam „ mosni “, hogy ne legyen 
n a g y o n  savanyu), rá 3 ujjnyi kövér bőrös sertéshús- darabok, az említett marhahús és f ü s t ö l t  szalonnadarabkák jönnek — a közöket mindig vágott káposztával kell betölteni — aztán egy sor töltött káposzta. E sorrendben folytatjuk a berakást, mig a készlet tart ; legfelül persze nem töltött, hanem vágott káposzta jő. A levelet, melyben a marhahús felfőtt, melegen átszűrjük az egészre s tűzre téve a káposztát, jó 2 óra alatt megfőzzük. Mielőtt azonban egészen meg volna főve, r á n t á s  h e ly e t t  lisztet és tejfelt vegyítve még hozzáteszünk ; vagy a fazekat, mielőtt beraknék a káposztát, megkenjük zsírral s egy kevés liszttel behintjük; V2 órával mielőtt tálalnak, szintén rövid darabokra vágott vastag f ü s t ö l t , úgynevezett „debre- czeni“ kolbászt (Budapesten Brázaynál és Bánkynál jó kapható) rakunk bele. Tálaláskor egy kis tejfelt. Aki pirosán szereti, az vagy paprikával, vagy pedig egy kanál áttört paradicsommal elérheti ezt. Ez aztán



Káposzta 183olyan étel, amelyről egy igen jó ismerősöm azt szokta mondani, hogy érdemes volt érte (t. i. a töltött káposztáért) a világot megteremteni . . . Persze egészséges szülők gyermeke legyen, aki ezt méltányolni tudja ! A magyart meggyógyítja (ha beteg), de a más nemzetbelit tönkresilányitja (ha még oly pumperlgsund is). A szerencsétlen n é m e t  háziasszonyok czukorral ! ! szokták barnítani a savanyu káposztát és, hogy szép is legyen, jó is legyen, hát köménymaggal vagy kaporral, zsemlyemorzsával és eczettel (a czukor ellensúlyozására) meg aztán egy kis vízzel (az eczet ellensúlyozására) s a hagyományos „Pöckel- zunge“-vel is gazdagítják. Aki pedig különösen ki akarja magát tüntetni, az feldíszíti a töltött káposztáját egy kivégzett csukával, amely a szájában tartja (persze megfőtt) máját . . . Hát ilyen produkcziók megjárják a czirkuszban ,(!), de ily kegyetlen anatómiai kificzamodást az asztalon nem igen szeretek látni. A b a jo r  töltött káposzta közé hol nyers, hol főtt sonkát is tesznek ; de van olyan ötletes német háziasszony is, ki a káposztáját, a töltöttet, osztriga- ragoutval vagy sült fáczánnal tetőzi. No hát a m a g y a r  töltött káposzta csak a maga fenséges, persze kissé komplikált egyszerűségében valóban magyar. És annyira magyar ez az étel, hogy a „pays des Tzi- ganes“-t külföldön „gollasch“ és töltött káposzta nélkül nem is képzelhetik ; igy például Marseilleben a felszolgáló, fehér kötényes pinczér magyar beszélgetésünket lesve, nyomban „ c h o u c r o u t e “ kínált „ á  
la  h o n g r o is e “ . Nem igen voltunk kiváncsiak rá, habár éppen akkor, 11 heti külföldi étkezés után, jól esett volna egy kis magyar étel; de ott inkább a b o u il la « 
b a is s e -re vágytunk, Marseille speczialitására.*



184 A Hét SzakácskönyveNB. Ez a szintén standard-reczipe Széchyné úrasszonytól való s nem utolsó érdekessége a német káposzta ellen való oldalvágások, melyek nagyon elmések, de talán egy kicsit igazságtalanok. Ami például a halat illeti : egész Budapest csudájára járt vagy egy félesztendeig a Bálóné szegedi kocsmája 
harcsás káposztájának, ami, ha jól kiismertem, harcsa volt à la székelygulyás. Berlinben kitűnő egyszerűen párolt káposztát ettem füstölt marha vagy liba húsával ; ami meg a bajor káposztát illeti : nem utolsó dolog a müncheni Hofbräuban 
Weisswurstot enni mit Kraut a diózamatu sör mellé. Ezt a szintén egyszerű müncheni savanyított káposztát alighanem a rántás hija teszi jóvá. Köménymag is járja benne, mint hely- lyel-közzel a mi pörkölt hajdukáposztánkban. — A bouilla- 
baisset 1. a Halak  közt.4. Magyarországi, alkalmasint bácskai válfaj a töltött káposzta szárma helyett a szokásos husvagda- lékkal megtöltött p a p r i k á v a l ;  ki hogy szereti : paradicsomosán vagy tejfelesen. Fontos, hogy a paprika ne legyen haragos sötétzöld fajta; ez nyersen se jó, töltött paprikának se igen, a káposztát pedig tönkreteszi.

Borított vagy rakott káposzta.Szintén hires és kitűnő erdélyi sajátos étel. Egy lábasba, egy kanál zsírba késhegynyi apróra vágott hagymát tesznek ; ha megpirult, a vágott savanyu káposztát beleteszik s egy óráig jól párolják. Ki lehet mosni, ha igen savanyu. Másik lábasban rizst párolva zsírban, ahhoz is kevés hagymát adva, sós vízzel vagy levessel feleresztik, mig elég puha lesz. Apróra vágott disznóhust is kissé megpirítani. Mikor ezek készen vannak, kellő nagyságú lábasba összerakják ; egy rend káposzta, erre 2—3 kanál friss tejfel, egy rend rizs, erre is tejfel, újra káposzta, aztán az apró hús, újra káposzta és minden rendre kevés



Káposzta 185tejfel. Ekkor sütőbe állítani egy órára, míg a tejfel elsül benne. Ehhez lehet sütni fiatal disznóhust, vagy kolbászt a tetejére, melyet tálaláskor csinosan elrendeznek. — Következő kis g a lu s k á k k a l  szokták körülrakni : Egy zsemlyét igen apró koczkákra vágni, zsírban megpirítani ; hozzáadni sót, borsot, egy késhegynyi egész apróra vágott hagymát és zöld petrezselymet; egy-két ujjnyi darab friss szalonnát, ezt is igen apróra vagdalni, 2 egész tojást és annyi lisztet, hogy jól összetartsa. Ezt jól megsózott vízben megfőzni s azonnal a tál körül rakni.
Szoljanka.Orosz savanyu káposzta, vajjal, vereshagymával, vegyes hússal, gombával, savanyított ugorkával és sültnek a levével.

Friss káposzta.1. E r d é l y i  lu c s k o s  k á p o s z t a . „Nyáron a friss káposztából kiválasztanak 2—3 kisebb vékony levelű és igen kemény fejet. Ezt 4—6 czikkbe vágják s jól fövő vízzel leforrázzák ; befedve igy áll szinte félóráig. Ezalatt a jó disznóhus, inkább kövéres rész, már sós vízben fő ; a káposztát a fazékba rakják úgy, hogy a hús a közepében legyen ; ebbe is egy kevés szemes borsot s egy kis csokorra kötött csom- bordot tesznek. ( C s o m b o r d  =  kakukfü ; azt hiszem, külön válfajok, nálunk az előbbi nagy szerepet játszik a konyhán és sokkal izesebb az önök kakuk- füvénél.) Mikor már a káposzta puhára főtt — ennél vigyázni kell, hogy ne főjjön szerte — kitálalják, de előbb gyöngén eczettel savanyítják s a tejfelbe egy kanál lisztet keverve, ezzel is kissé főzik. Meg



186 A Hét Szakácskönyvejegyzem, hogy az egésznek csak kevés vízben szabad főni s ennek se szabad, hogy síirü leve legyen- Rántást pedig mi ehhez sem készítünk. Tálaláskor újra lehet kevés friss tejfellel fehéríteni a levét. A csombor- dot pedig kidobják.“2. S t á j e r  k á p o s z t a . Egy-két káposztafejet saláta módjára finoman fölvágnak, tálba raknak s forró vízzel leöntik. így állatják egy darabig, aztán kifacsarják. Már elébb egy serpenyőben koczkára metélt szalonnát megolvasztanak s abban egy finomra metélt hagymát átmelegitenek. A gyengén megsózott káposztát beleteszik, egy kevés köményt bele s egy óráig párolják. Egy csepp liszttel meghintik, vízzel vagy huslével felöntik s kevés tejfellel s boreczettel vegyítik. Még egy kevéssé párolják, inig meg nem puhult ; megborsozzák s tálalják.5. F r a n c z ia  tö ltö tt b o r ja  k á p o s z t á v a l . Körülbelül egy kilós borjulapoczkába csavarjunk bele 350 gramm kolbásznak összevágott húst ; tüzzük össze, kössük körül, s tűzdeljünk bele 3—4 gerezd fokhagymát, mint az iirüczombba szokás. Az igy előkészített lapocz- kát tegyük vaslábasba 125 gramm vajjal, s hagyjuk benne, mig bámulni nem kezd. Ekkor vegyük ki, s a lábas aljára akkora szalonnabőrt (rajta kevéske szalonnával) terítsünk, hogy az egészet befödje. Tegyük rá vissza a húst, rakjuk körül káposztával, sózzuk és borsozzuk meg mérsékelten, öntsünk rá egy pohár fehér ó-bort, födjük be s kis tűzön süssük három óráig.
* Bigos de Chasse à la Tolstoï.Négy fej káposztát vékonyra vágunk, kasszerolba rakunk, erős huslével megöntünk s 1 kiló kövér



Káposzta 187sertéshússal együtt a húst megpuhulásig pároljuk. Majd kivesszük a húst, csontjáról lefejtjük, koczkára metéljük s ismét a káposztához vegyítjük. — K ü l ö n  
s ü t e n d ő  : két fogoly vagy egy fáczán, í h  kappan, Va nyulgerincze ; mindezt, csontjáról lefejtve, apróra vágják s a káposztával elvegyitik, hozzáöntvén két czentiliter finom madeirát, egypár hasábos szarvas- gombát, egy kevés fehér borsot, sót és ízlés szerint való f in o m  eczetet. Az igy elkészített ételt tálalás előtt egy félórát pároljuk.NB. A bigos lengyel szó, s rántásból, husiéból, savanyu ugorkából s almából vegyes ételt jelent

K Á S A .Kása: ez magában köleskását jelent. Autochton készítési módjainál fogva nemzeti eledelünkké vált, még pedig nem utolsó rendűvé. A
Juhhusos kása, Hajdukása stb.egy hevesmegyei olvasónőnket a következő formás és alapos értekezésre buzdítja:„Egy szép darab juh oldalasra annyi vizet.öntünk, amennyi jól ellepi. Mikor fölforr, bezöldségeljük, éppen úgy, mint a húslevest. Egy fél kiló sárga kását, mélyet némely vidéken k ö le s k á s á n a k  hívnak, meleg vízben többször megmosunk, a vizet jól lecsurgatjuk róla, azután szalorinás zsírban odateszszük a tűzhelyre, hogy k ip a t t o g jo n . Egy kevés rózsapaprikát is teszünk bele, hogy szép színe legyen, végül föleresztjük a juhhus tevével, melynek az ize majdnem olyan, mint a jó erős marhahuslevesé. Ebben a lében a kását



188 A Hét Szakácskönyvejó tűzön rotyogni hagyjuk, mig megpuhul, vagyis amig az egész levet magába iszsza. Tálaláskora juhhúst szeletekbe vágják s a kása tetejébe rakják.A h a jd u k á s á t , amelyet talán nem azért neveznek igy, mert Hajdumegyéből származik, hanem azért inkább, mert régente tudvalevőleg az urasági szolgákat és inasokat h a jd ú k n a k  hívták és talán ezek számára külön kását főztek, hús nélkül, szegényemberesen : szintén zsírban kipattogtatva, de vizzel eresztik föl.
A  s z ü r e t i  j u h h u s o s  k á s á t  anyám, ki Szabolcs- megyéből származik s még a régi nagy tokaji szüreteken tanulta a főzés tudományát: egészen a fent leirt módszer szerint főzeti, azzal a különbséggel, hogy a kását nem pattogtatja ki zsíron, hanem egyenesen belefőzeti a juhhus-lébe, mivel szabadban kellő alkalmatosság : úgymint tűzhely és lábasok hijján igy egyszerűbb és kényelmesebb. De azért ne higyjék, hogy a juhhusos kása vészit emiatt a jóságából. Talán még jobb, mert nem olyan nehéz és zsíros. Nálunk a szüreti j u h h u s - le v e s t  sem készítik se zsírral, se hagymával, hanem bezöldségelik, mint a marha- húslevest, és dél-ebéd idején koczkára vágott krumplit vetnek rá. Ha hozzáértő kéz ártja magát bele: akkor nincs ennél a levesnél jobb étel a világon.Nagyanyámnál Szabolcsmegyében sokszor ettünk esteli levesételnek k a r im á s  k á s á t , egy szabolcsi parasztételt, amelynek a reczipéjét ideirom. Sárga kását megfőznek vízben, azután kiöntik egy lapos deszkára, és leteszik a jégverembe, ahol úgy megkocsonyásodik, mint a legfinomabb gelée. Tálaláskor koczkára vágják, mázas cseréptálba teszik s leöntik hideg édes tejszínnel. Be jó étel !“



Kása 189
Tésztás kása.Régi alföldi arató étel ; főzéséhez egy vasüst (ott vasfazéknak nevezik) szükséges, s főleg szabad tűzhelyen sikerül. Végy egy jó darab szalonnát (mentül több, annál jobb), vágd föl apró darabkákra, pirítsd meg az üstben ; most adj hozzá köleskását, minden személyre egy marékkai számítva; forgasd meg a szalonnazsirban, ereszd föl 6 személyre 2 liter vizzel, tégy sót és paprikát belé s főzd. Mikor a kása már kifakadt, vess közé személyenként két marék száraz tésztát (tojás, viz s lisztből készült, papirosvékonyra elnyújtott tészta, melyet csontkeménynyé hagyunk száradni s kisebb-nagyobb darabokra összetörünk), főzd most ezt, kavarás közben, mig egész sürü nem lesz, ekkor gyakran rázogatva, amikor mindig meg kell, hogy forduljon, pirosra sületjük.
Fordított kása.Tömörkény István írja: „Igen kedvelt tanyai étel a k á s a . Itt nem járja az a mondás, hogy tót nem ember, kása nem étel, mert bizony igen szeretik. A fo r d ít o t t  k á s a  hires nevezetes étel ; fordítottnak azért nevezik, mert annyira zsíros, hogy csak úgy magától fordul az edényben. Készítési módja : igen bő forró zsírba eresztik a megmosott kását (nem rizst, hanem a sárgát, más néven k ö le s k á s á t ) . Azután vizet öntenek rá, így fői jó darabig, végezetül sóval hintik. Igen szeretik, de a sok elhasznált zsir miatt költséges lévén, takarékosságból a n a p r a fo r g ó  virág magjából sajtolt o l a j j a l  is készítik. Ezt is szívesen eszik, de egy baja van : ha a virágolajat hosszabb ideig használják



190 A Hét Szakácskönyvefőzésre : bereked tőle az ember. Úgy látszik, a hangszálakra van valami hatása. — Hogy pedig ez az étel mi korból és honnan származik, nem tudom megmondani. A kölessel már a népvándorláskori ember is táplálkozott.
Rizskása.1. L n d a s k á s a . Mikor a zsir serczeg a lábasban, a karikára vágott hagymát beledobjuk, pirulni hagyjuk, azután belerakjuk a libaaprólékokat s addig pároljuk a lábasban, amig puha lesz, de közbe folyton kavarjuk. Azután finom rizskását teszünk bőven beléje, az is párolódjék benne, de meg ne bámuljon a rizskása színe. Ekkor meleg vízzel feleresztjük, annyiszor töltünk reá vizet, amig a rizskása megpuhul, de mindannyiszor kell, hogy elfőjjön rajta a viz. Só, paprika és apróra vagdalt zöld petrezselyem jön beléje. Addig nem lehet feltálalni, mig a viz teljesen el nem főtt róla s csak a zsíros levét veti felszínre.NB A petrezselyem nem kötelező. A zsidó konyhán mint 

rizskása-paprikás járja.2. Ö r m é n y  p i l á f . Zsírban rizst és néhány magos mazsolát párolunk, husléve! feleresztjük, czukorral és sóval izesitjük.3. F r a n c z ia  r iz s  p ir ít o t t  m o r z s á v a l . Sós vízben finom rizst addig főzünk, mig a vizet el nem főtte. Külön lábasban jókora darab vajat olvasztunk, s azalatt tegnapi kenyér belét morzsázzuk egy tányérba. Ha a vaj megbámult, a morzsát beleöntjük, barnára pirítjuk, s mikor kiadni kezdi a vajat melyet magába szítt, a rizsre hintjük.4. F r a n c z ia  r izo tto . Fél kiló első minőségű rizst több vizben gondosan megmosunk, azután gyenge



Árpakása 191tűznél egy vagy másfél óráig keverés nélkül lassan főzzük kitűnő erős liuslében, melybe jókora darab vajat, borsot, sót, egy kávéskanálnyi Liebig-féle hus- kivonatot s tetszés szerint worcestershirei mártást teszünk. (Olv. v u s z t e r s ír , minden fűszeresnél kapni.) Tálalás előtt félórával az egészet vajjal kikent mintába öntjük, s félóráig a sütőben hagyjuk, hogy a formából ki lehessen fordítani. Körülrakjuk főtt csibemájjal, friss vajban kisült panirozott ludmájdarabok- kal, s megsütjük kitűnő szarvasgomba-mártással.NB. Egyéb rizottók 1. Előételek.

Zsidó tö ltött árpakása (ricset).NB. Erről a kásáról, valamint a sóletról (1. lejebb) a zsidók közt az a hit él, hogy ősrégi nemzeti ételeik, amit a ricset piláfszerü volta, valamint az is bizonyítana, hogy a sólet babétel, ami Egyptomban járja. Lehet, hogy igy van, de gyanús a két hév, mely, ahogy a jargon kaudervelsébői ki lehet halászni, a lengyel-német-zsidó származásra vall ; szláv gyök és germán végzet; a ricset szitált vagy rostált ételt jelent, a sólet sózottat. Ez különben mellékes ; fő, hogy mind a ricsetnek, mind a sóletnek elmaradhatatlan járuléka a * ganev. A szó tolvajt jelent ; az igazán kitűnő étel nem egyéb, mint lisztes kolbász ; libanyaka : sózott, jól megzsirozott és paprikázott s összekevert liszttel megtöltve s elvarrva. Akár ricsetben, akár sóletben meg- fölve nagyon Ízletes.1. K ö z ö n s é g e s  tö ltö tt á r p a k á s a . Csontos kövér- húst, lúd hátulját, czombját, a lisztes hurkával együtt sós vízben egy órát főzzük, aztán árpakásával főzzük egy órát, majd a sütőben pöfögtetjük egy keveset.2. T u la jd o n k é p e n  v a ló  r ic s e t . ( B a b b a l .)  l U  liter apró száraz babhoz ’A kiló nagyszemü árpakását megmosunk, összekeverjük, megsózzuk, s egy kanál szegedi paprikát bele. Beleteszsztik a liba hátulját,



192 A Hét Szakácskönyve.esetleg a nyakát liszttel töltve (1. fent G a n e v ), mindezek híján egy darab szép marhaszegy fejét; vízzel felöntjük, felforraljuk s a meleg sütőben lefedve, másnapig állatjuk. Aki ropogósán szereti, gyakran keverje fel. Ha a hús nem elég zsiros, zsírozzák bőven, hogy össze ne csomósodjék.NB. Szokás bab helyett u. n. lófogu  száraz borsóval is.
*Sólet.A zsidók szombati ünnepi főfogása. Többnyire pénteken készítik szombat délre. Három személyre végy V2 liter u. n. ó lo m b a b o t  ;  mosd meg, tedd mély fazékba, tégy rá egy szép nagy fej vöröshagymát karikába vágva, egy csapós kanál sót, egy kanál szép szegedi csörmő paprikát, egy jó kanál zsírt s egy jó darab f ü s t ö l t  h ú s t  nyersen. Tégy még rá egy jó kanál lisztet, öntsd a fazekat tele vízzel, vagy két literrel. Ezt tedd be pénteken a sütőbe d. e. 10 órakor és szombat délig hagyd benn. Időnkint meg kell rázni, mint a halat, d e  k a v a r n i  n e m  s z a b a d . Aki nem levesesen főzi, csak 1 liter vizet önt reá.NB. Ez előtt az étel előtt eszik a sólet-to jást (1. Tojásos  

előételek), s jó, ha benne fői a ganev  (1. fentebb)
Gorgod.Örmény étel ; búzadara tiszta huslébe főzve, piros rántással föleresztve, tetejére libazsír.
Herisza.Örmény étel. Fartő-véget főzünk huslének; mig fő, tiszta búzát is főzünk. Ha a hús jól megfőtt,



Bab , búza 1938—10 czm. hosszú darabokra vágjuk s e darabokat szálára tépjük. Ekkor a jól megfőtt búzát és húst sorba összerakjuk ; a levest libazsírból készült rántással feleresztjük s az összerakott húst és búzát vele leöntjük. Odateszszük, hogy egyszer felforrjon. Mikor kitálaljuk, még kevés libazsírt öntünk rá.
Arrow-root. (Angol.)Szószerinti nyílgyökér, lisztjét rendkívül táplálónak mondják ; minden nagyobb füszeresboltban árulják. Egy kanál lisztet 4—5 kanál hideg vízben elkavarunk; aztán 5—6 kanál tejet teszünk hozzá s folyton kavarva, 20 perczig forraljuk.*

Puliszka.Kemenczében szárított zsenge máiét vízimalomban lisztté őröltetve, finom szitán megszitálva, egy liternyi mennyiséget veszünk belőle. 2 liter viz, 2 evőkanálnyi sóval cserépfazékban bugyogva forrjon. Ekkor a máiéiisztet balkézzel, vigyázva, lassan, egyenletesen beleszórjuk s jobbkézzel folytonosan keverjük. Vigyázni kell, hogy darabos, csomós ne legyen. Emiatt a lángon tartva a fazekat, 10 — 15 perczig főni hagyjuk, mindig erősen keverve. Ekkor levéve a tűzhelyről, tovább erősen keverjük, mig a tömeg szép sima, szinte püffög keverés közben és hólyagokat vet. Most egy mély tálat előkészítünk s annak közepébe rakjuk a puliszkát. Hideg vízbe mártott fakanállal csinos darabokra szaggatva, felhalmozzuk, hogy gyöngén reszkessen és forróságtól párologjon. Azután egy liternyi jégbe hütött bivalytejszinnel leöntjük és betálaljuk. Gróf Bethlen Ferencz állítása sze-13A Hét Szakácskönyve.



194 A Héí Szakácskönyverint (ki hires inyencz volt) így készítik az igazi 
e r d é ly i puliszkát.NB. M áté 1. Kenyérfélék Polenta  1. Tészták.

Haricska-puliszka.„A haricska-liszt barnás, csokoládészinii, ha megfőzik. — Fövő sós vízbe a lisztet apránként beleeresztik, folytonos kavarás közben és azután is, mig megfő, szorgalmasan kell kavarni, törni, hogy semmi csomó ne maradjon. Ha jól megfőtt, egy zsíros lábasba juhturót hintenek, erre egy rend puliszkát, nem nagyon vastagon. Olvadt zsírral megöntözik és juhturóval újra behintik ; végül a tetejére megint túrót hintenek s pár perczig a sütőbe állítják, mig a túró megolvadt és azonnal föladják. — Ezelőtt 26 évvel, mikor Dux Adolf tudós társaival az erdélyi fürdőket bejárta, a torjai kénbarlangnál vacsoráit és úgy megszerette, hogy azonnal rendelt magának haricska-lisztet ; de nem hiszem, hogy otthon úgy el tudták volna készíteni. Ehhez gyakorlat kell és jó háromszéki túró, amit máshol nem lehet találni.“B U R G O N Y A .
Paprikás-krumpli.Magyar speczifikum, még pedig, ha eltalálják, kitűnő. De el kell találni, ami megint, mint a pörköltnél is, gyakorlat, rászületettség és divináczió dolga. Nyilvánvaló tehát, hogy paraszti étel. T ö m ö r 

k é n y  István tűnődik is rajta, hogy és mint lehet hogy1. vannak a szegedi tanyákon tanyásgazdák, akik meg tudják főzni a „krumpli-paprikást úgy, hogy



Burgonya 195aki kanalazza, azt hiszi, hogy halpaprikást eszik. Készítési módját nem tudom, alighanem a vereshagyma használatában van némi fortély, aminthogy bizonyos is, hogy a halpaprikásnak a jellemző izét nem any- nyira a hal adja meg, mint inkább a benne okos mértékkel széjjelfőzött hagyma“. Tömörkény jól sejti; a paprikás-krumplinak akkor van halize, ha a hagymát nem zsírban pirítják, hanem, mint az igazi jó halpaprikásnál, vízben főzik meg.2. Egy chauvinista kisasszony szerint „pirítsd meg az apróra vagdalt vöröshagymát vajban, tégy bele elegendő jó szegedi paprikát, hogy szép piros színe legyen, ezután tedd bele a koczkákra vágott burgonyát és ereszd fel egy kevés vízzel. Tálalás előtt 10 perczczel keverjél friss, siirü tejfölbe egy púpozott kanálka lisztet, öntsd a burgonya közé és hadd tálalásig csendesen főlni. Ezután készen áll a paprikáskrumpli, amelyik többet ér az összes kínai tojásoknál és fecskefészkeknél“. — Ez igy is van, főkép, ha a krumplit vaj helyett zsírral készítik, amit a hagyma jobban szeret s a tejfel nem bán.3. Érdekes két parasztvariáns a k r u m p li- p a p r ik á s  
c s ip e d e tte l v a g y  t a r h o n y á v a l  Apróra vágott hagymát megpirítasz. Két kanálnyi tarhonyával zsíron, aztán két késhegynyi sót, egy késhegynyi törött, egy cső zöld paprikát teszel reá, félliternyi tisztított, elvagdalt, nyers krumplit s egy liternyi vizet. Ha felforrt, beadod. Ne legyen tulsürü ! — V a g y  p e d i g : nagyfejnyi, karikára vágott hagymát piríts kanálnyi zsíron ; félliternyi, tisztított, elvagdalt krumplit, egy cső zöld paprikát, késhegynyi töröttet, két késhegynyi sót tégy rá kavard el; ha összeizzadt, ereszd föl egy liternyi vízzel. Fele fövésében félliternyi liszt s egy tojásból gyűrött tész

13*



196 A Hét Szakácskönyvetát, mint csipedettet, főzz közé. Egy-két kanálnyi tejfelt vagy eczetet is tehetsz belé. Utóbbit csak nyáron, mert ekkor előszeretettel savanykás ételt eszik a nép.
Burgonya tejfellel.„Szép rózsaburgonyát megtisztítva, koczkákra vagdaljunk. Mintegy tojásnagyságu zsírt teszünk lábasba, bele kevés, apróra vágott vöröshagymát ; azt pároljuk benne, mig szépen megsárgul. Most egy késhegynyi vörös tört paprikát egy pár pillanatig vele párolunk, majd a megmosott burgonyát rakjuk bele, és szintén párolva vagy öt perczig, feleresztjük annyi vízzel, hogy azt elfedje s úgy hagyjuk szép lassan forrni. A burgonyadaraboknak nem szabad szétesniük. Só jön bele tetszés szerint s vagy 5 -6  babérlevél. Mikor a burgonya már megfőtt, 2 deczi tejfelbe beleadunk egy fél kanálnyi lisztet, kevés eczetet s azt összekeverve, a megfőtt burgonyához öntjük. Eczetet adhatunk még hozzá, annyit, hogy kellemes savanyu ize legyen. Kitűnő burgonyafőzelék ! R á n t á s n a k  m é g  k ö z e l  s e m  s z a b a d  h o z z á  

j ö n n i .  “

Laboda (spenót).A labodát tisztítani, leforrázni, sós főtt vízben jó puhára főzni, a paraj sürü legyen ; azután leszűrni, jól kimosni, kifacsarni, áttörni ; vajjal hideg rántást készíteni, d e  s e m m it  p i r í t a n i !  A labodát beletenni, de ne sokáig legyen a rántásban, mert elveszti szép zöld szinét; húslevessel felereszteni. Aki fokhagymás izét szereti : tegyen kis zsákocskában kevés fokhagymát belé, melyet aztán kidob.
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Zöldbab.1. A  t e jfe le s  z ö ld b a b  nagyon jó friss egész 
m e g g y e l  is. Mikor elkészült, eczet helyett a tisztított s megmosott meggyet keverjük bele, együtt főni hagyjuk, mig a meggy megpuhul, s bőséges tejfellel tálaljuk. A gyenge rántás közt jó néhány kocz- kaczukrot pörkölni.2. F r a n c z ia  z ö ld b a b - f ő z e lé k . A párizsi „Figaródban jelent meg ez a reczipe, pár évvel ezelőtt, azzal a megjegyzéssel, hogy Ő Felsége Erzsébet császárné és királyné kedvencz eledele, sőt hogy maga a királyné találta volna fel. Ismeretes dolog, hogy a felséges asszony nem ritkán maga is ellátogatott a konyhába, maga is szeretett itt-ott főzéssel foglalkozni. Gödöllőn nem egy magyar főúri hölgy részesült abban a szerencsében, hogy segédkezett ilyenkor. Az étel egész egyszerű : friss vajban egy marok kenyérmorzsa, aztán az előbb vízben megfőtt bab, s egy kanál tyukleves. Czitromhasábokkal adják fel.

Tök.1. Érdekes változata: úgy főzni, mint a pörköltet.2. Im á m  b e lid i . Egy vidám kisasszony irja le: „a neve annyit jelent: a pap elájult. Nem érdekes név? Az étel török eredetű s roppant megható történet fűződik hozzá, melynek csattanója az, hogy az imám megkóstolja az ételt s a gyönyörűségtől elájul. Abból a kedves, nálunk ismeretlen gyümölcsből készül, amelynek a magyar nevét hiába kutatom 
( K é k  tö k . 1 Előételek, T ö ltö tt  tö k ) . Tehát az a u b e r k  
g in é  felső végét felnyitjuk s a magvakat kiszedjü-



198 A Hét Szakácskönyvebelőle úgy, hogy a külsejét meg ne sértsük. Azután az üres gyümölcsbe beleteszünk: vereshagymát, fokhagymát, zsemlyemorzsát, paradicsomhusát, petrezselymet keveset, hámozott napraforgó-magot, sót, paprikát, majd a gyümölcsnek a felnyitott végét befödjük megint, fazékba teszszük, kevés olajat és vizet öntünk hozzá s lassú tűzön pároljuk.“
Felvidéki kelkáposzta.A kelkáposztát megtisztítva s négyfelé vágva annyi vízzel teszik a tűzhelyre, amennyi elfedi. 5—6 koczkaczukrot s egy kanál zsírt tesznek reá és igy fő 1—2 óra hosszáig. Időközben egy kis zsíron pörkölik a rizst s a fenti főzettel feleresztik. Aztán együtt fő ez, mig a rizs megpuhul ; majd a sütőbe teszik kissé párolni. Hogy a színe szép barna legyen, egy koczkacukrot lehet megpörkölni, egy kanál vízzel felereszteni, s az egészhez hozzátölteni, mielőtt a sütőbe teszik.NB. Czukor nélkül és reszelt sajttal jobb lehet.

Kelvirág au four.Sós vízben puhára főtt és megszáritott kelvirágot, rózsájával felfelé, egy tűzálló tálba teszünk, melyet a következő m á r t á s s a l öntünk le : Negyed liter tejfelt, 20 gr. vajjal és két evőkanál liszttel tűz fölött elkeverünk ; sót, szerecsen-diót és két tojást teszünk bele s finomra elkeverjük. Ha a kelvirágot leöntöttük vele, zsemlyemorzsát és parmezánt hintünk rá, s ha van kéznél rák-vaj, abból is önthetünk hozzá ; a sütőben megpirítjuk s forrón feladjuk.NB. L. még S o n k á s előételek.
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Hamis spárga.Tavaszi esőzések után a saláta hirtelen szárba indul. Mikor 3—4 arasznyira megnő, levágod, megtisztogatod és kaparod, mint a spárgát s épenugy készíted is el. Azaz : sósvizben megabálod ; egy tálat kikensz vajjal, zsemlyemorzsával beszórod, egy réteg hamis spárgát, csipet czukrot, kanálnyi parmezánt, jó bőven sűrű tejfölt teszel ; tetejét szintén zsemlyemorzsával, csipet czukorral és parmezánnal szórod be, s egy óráig csendes tűzön a sütőben többszöri tálforgatás közben, pirosra sütöd. — Ha van, 3—4 réteget hegyalakban lehet igy feltálalni.
Articsóka.Nálunk tán csak Hevesben termesztik s nem igen élnek vele ; vesződséges is, nemcsak termelni, de megenni is, a leveleit egyenkint leszopogatni. Franczia meg olasz annál jobban szereti ; f r a n c z ia  különösség a

Hideg articsóka is : az articsókákat tisztítsuk meg, tetejüket messük le, azután vágjuk kétfelé s áztassuk sós és eczetes vízben. Mikor meghalaványodtak, lebontott lábosban három óráig főzzük, fél rész vízből, fél rész oliva-olajból s egy kevés eczetből álló lében. — Hidegen tálalandó. — Látnivaló : ez salátának is beillik.
Barzucz.Orosz és lengyel hires nemzeti étel vörösczék- lából. Lengyel írása: b a r s z c z , olv. b a r s c s . A vörös- czéklát az oroszok úgy szokták eltenni télire, mint mi a káposztát: főkben, besózva. A barzuczhoz e főze



200 A Hét Szakácskönyveléket megfőzzük, lehámozzuk, reszeljük s keresztültörjük szitán. E lében zsíros csontokat, füstetlen friss sonkabőrt, s különféle, levesbe szokásos zöldséget félpuhára megfőzünk ; aztán, egy kis eczetet belétéve, leszűrjük; kis lisztet savanyu tejfellel, tojássárgájával s aprított kaporral vegyítve, hozzáadunk és felfőzzük. Végre még egy kis tejfelt s tojássárgáját belé- habarva, feladjuk. Pirított kenyérkoczkát vagy megfőtt s kis koczkára vágott burgonyát külön melléje.



N y o lc z a d ik  fe je z e t .Saláták.A magyar konyhának mostoha gyermeke a saláta. Mi — értvén a többesszám alatt az átlagos magyar polgári konyhát — nemcsak hogy ritkán tekintjük külön fogásnak, de még a vesződségre sem igen tartjuk érdemesnek ezt a különös ételt, melybe az olaszok, a francziák s az oroszok annyi változatosságot s egyéniséget tudnak vegyíteni. Legközelebb áll a mi — pardon a szóért: barbárságunkhoz az angol, kinek a salátája, ha anyagában s fűszerezésében változatosabb is, alapjában ugyanaz, ami a mienk, t. i. erős eczetben eltett uborka, zöld paradicsom stb. Egyetlen kísérlete minálunk a salátaművészetnek az önlött saláta — s ezzel is, amily ízletes különben, kevés iny s még kevesebb gyomor tud megbarátkozni. Pedig jól mondja G o z s d u  Mária úrnő egy rendelkezésünkre bocsátott finom kis értekezésében : „ . . . a  saláta teszi a többi nagy fogást előkelővé, ő nyomja rá kilenczágu koronás pecsétjét a fogások listájára . . .  A saláta a nagy ebédek drága nippeje ; ő az áruló, aki, ha a háziasszony elhanyagolja, meg- boszulja magát s nagyszóval hirdeti, az ő elhanyagolt kis mivoltával a többi pompa között, hogy van itt pénz, mint a pelyva — de egyéb aztán nincs is!



202 A Hét SzakácskönyveA durva érdes ujjakat nem tűri meg, olyan érzékeny. Neki nem elég a professionátus mester, neki amateur művész kell, aki meleg szeretettel, ideális lélekkel fog hozzá készítéséhez . . .  És nem csupán elkészítése kényes, hanem elhelyezése is — valamint a képeké s a nippeké. Mikor, milyen és mihez miből legyen ! Ingrediencziái honnan, merről valók legyenek, s hogyan vegyítve ! . . .  A saláta pretenziv, mert az az ambicziója, hogy maga a háziasszony bánjék el vele. . . “ Aranyszavak — csak az a baj, hogy a legtöbb s néha legjobb háziasszonynak — éppen úgy, mint a teával, a salátával is: sejtelme sincs róla, hogyan kell elbánni. De, most jut eszembe : ne legyünk méltatlanok az a n g o lo k  iránt: a fejes salátával tudnak bánni, s az ő dicsőségük a p a r a d ic s o m -  
s a lá ta  fölkarolása is. A f e j e s  s a lá t á n a k  örök reczipéje a hires franczia mondás, hogy fukar eczetezze, bölcs sózza és pazarló olajozza. így eszi, tudniillik a franczia meg az olasz a fejes salátát, meg a sósvizben főtt hideg zöld hüvelyes vajbabot, melyet tisztára mosva, a vizet róla lecsepegtetve, mély tálban adnak az asztalra, kanállal és villával. Az ember maga sózza meg, egy evőkanál, de e r ő s  eczetet s két kanál friss olajat önt rá, kanállal villával megforgatja benne — és kész. Az angol ezt a módot mustárral komplikálja, még pedig úgy, hogy az evőkanálnyi fakanalat megmártja vastagon mustárban, erre önti előbb az olajat, aztán az eczetet, s ezzel a kanállal és villával keveri össze az egészet. Még raffináltabb franczia mód a salátát hideg főzeléknek tekinteni, melynek a mártása külön készül, vagyis külön kis mély tányéron elegyítik a finom boreczetet, teakanálnyi tárkonyos mustárt és olajat; külön nagy mély tányérban várja ezt



Saláták 203a megsózott, s ha tetszik, apróra metélt friss saláta; a kész levet igy öntik rá, a tányért még egy másik mély tányérral lefedik, s az egészet két kéz közé szorítva néhányszor ügyesen át- és megforgatják. A fejes salátából elmaradhatatlan a só és kár bele czukrot tenni ; az eczetjét nem vízzel kell gyengíteni, hanem azzal, hogy keveset vesznek belőle. Ha e két feltételt szemmel tartják, mindenhogy jó a saláta, csak abban a gyenge czukros-vizes eczetes lében nem, ahogy a mi kocsmáinkban kapni.Az eczet — ez külön fejezet. Angoloknak, fran- cziáknak számos jobbnál-jobb fajta eczetük van ; a franczia külösen a tárkányos eczetet szereti, az angol különfélekép fűszerezi. ( L .  M á r t á s o k , m in ts a u c e .)  Megjegyzem, hogy, vessenek bár rám követ: én a 
f in o m  b o re cze te t éppen nem tartom az eczetek ideáljának — úgy érzem, hogy izét és szagát hamar megunni, s hogy olajjal, mintha megkeserednék. Mindazonáltal visszasírom az időket, mikor, mint az angolok, a mi jó gazdasszonyáink is különböző eczet- ágyakon borból a legválasztékosabb illatú és zamatu eczetet erjesztették. Ma már, ameddig az én ismeretségem terjed, csak a két ősmagyarnál : Jászai Mirjá- nál, ennél a nagy asszonynál és Szigeti bácsinál, ennél a nagy színésznél kapni csak ilyen eczetet, aminthogy tárkonyos borjúhúst sem ettem másutt, mint Szigeti bácsinál. — A rendes, boltban kapható boreczetnél még jobban szeretem a régi módi közönséges forgácson szűrt gyári eczetet, melyet, noha a gyártójának nem kerül semmijébe, isten a megmondhatója, miért szorítanak ki a német és osztrák gyártású valósággal vitriolos „esszencziák“. A pesti embernek, ha vidéki barátai nincsenek s tart a salá-



204 A Hét Szakácskönyvetára, drága pénzen kell hozzá angol vagy franczia eczetet hozatnia.Hogy a p a r a d ic s o m - s a lá t á v a l  adós ne maradjak : az angol a szép, aranybajátszó nyers paradicsomot hasábokra szeli és sós-borsos eczetben fél napig jégen állatja, tálaláskor megolajozza, s mulat a szomszédain, akik ebbe az igazán kitűnő salátába nem mernek belekóstolni.NB. A fejes salátának még két eredeti változata :1. Nagyon jó a zöld saláta apróra vágva s három tojás rántottával elkeverve, s mustárból, sóból és sok olajból és kevés, de erős eczetből készült mártással leöntve. Esetleg, aki kívánja, gyengén megczukrozhatja.2. Svá b parasztsaláta . Készíts eczettel és nagyon sok repczeolajjal közönséges fejes salátát. Tojás helyett körözd sok, sok, még több nokedlival, és, ha ízlik, edd meg !NB. II. Nagyon egyszerű salátaforma még1. * a közönséges savanyított hordókáposzta , lenmagolajjal leöntve s keményre főtt hámozott tojással2. M andu lás torma. Alkalmasint szláv eredetű zsidó étel. Szép szál tormát megreszelünk ; két marék tisztított és őrlött mandulával megkeverjük ; eczetet öntünk rá, esetleg czitrom- levét, és czukrot Ízlés szerint.NB. III. Salátához való olaj mindig a legfinomabb és legfrissebb legyen ; avas olaj semmivel sem jobb a faggyú- gyertyánál.
Paprika-saláták.1. R á c z o s  p a p r ik a - s a lá t a . Jó húsos paprikát a takaréktüzhelyen drótrostélyra téve és többször megfordítva addig kell sütni, mig meg nem puhulnak. Ekkor külső vékony héjukat óvatosan lehántani s a paprikákat egészben a salátás tálba rakni. Mustárral, keményre főtt tojássárgájával kezelt boreczet, olaj, czukor, törött bors, szokás és ízlés szerint. Egy kicsit nyálkás, de nem rossz.



Saláták 2052. M o r v a  s a lá t a . Egészséges (piros, sárga és zöld) paprikákat magjuktól megtisztítunk és csigamódra vékonyan elvágunk. Egyenes ugorkákat meghámozunk, hosszú, keskeny szeletekre vágjuk s csak a magvas részét hagyjuk vissza. Az ugorkát besózzuk s egy-két órán át állni hagyjuk. Ezalatt vöröshagymát és tormát megtisztítunk s karikára vágunk. Az ugorkát a sóból kivéve fehér kendővel szárazra megtörüljük s üvegbe rakjuk a következő módon : két réteg paprika, egy réteg uborka. Minden rétegre teszünk sok hagymát, tormát, néhány szem fekete- és szegfű-borsot, szegfűszeget, mustármagot és sót. Két rész eczet s egy rész vízzel felöntjük, pergamennel lekötjük s két-három napig a levegőn hagyjuk, aztán eltesz- szük. A paprikák színeit tetszés szerint elrendezzük.3. T ö ltö tt  s a v a n y a  p a p r ik a . Szép nagy húsos paprikának a magját kiszedjük, finomra gyalult káposztát kissé megsózzunk s ezzel a paprikát megtöltjük; azután üvegbe rakjuk, úgy, hogy a paprika nyitott fele mindig felül legyen, s eczettel mint más savanyut feltöltjük. Igen jóizü és felszeletelve még más saláták díszítésére is használhatjuk.
Egyéb savanyu dolgok.1. S a v a n y a  d in n y e . Rusztikus egy étel. Az alföldi parasztság széltében-hosszában eszi, kiváltképen disznótor, lakodalom s egyéb ilynemű fontos családi események murijai után, mint az úri népség katzen- jammer után a korhelylevest vagy hering-salátát. Reczipéje: zsendült pólyásbaba-főnyi görögdinnyéket hordóba vagy dézsába rakni, ahol van szőlőtörköly, abból keveset alá- és fölérakni, sósvizzel leönteni, jó,



206 A Hét Szakácskönyveráülő födővei leszorítani s pár hétig állni hagyni. Törköly híján gyenge eczetes viz is megteszi.NB. Savanyított dolgok  1. még Befőttek és konszervek.2. M i x e d  p ic k le s . ( A n g o l .)  Éles fűszeres eczetbe eltett mindenféle apró gyümölcs és főzelék, pl. apró kukoriczacső, mogyoróhagyma, kis karfioldarabok, zöldbab, zöldborsó, sárgarépa, gesztenye, veres egész paprika, kis paradicsom stb.3. I n d ia n  p ic k le s . ( A n g o l .)  Káposzta, kelvirág, apró ugorka, éretlen szőllő, veres egész paprika és mogyoróhagyma erős eczetben vagy mustáros eczetben.
Aubergine-saláta.(L. E lő é t e le k , T ö ltö tt  tö k .)  A kékes, hosszúkás tököt egészben beleteszszük a sütőbe, s ott hagyjuk, mig szép, fényes héját könnyen lehámozhatjuk. Azután apróra vagdaljuk, kicsiny koczkára vágott hagymát adunk hozzá, eczetet, olajat öntünk rá, kissé megsózzuk, megpaprikázzuk, sőt egy kevés bors sem árt.

Braunschweigi saláta.Gyenge nyers vagy félig megfőtt zellert meghámozunk s metélt alakúra vágjuk, borssal és sóval meghintjük, kevés eczettel és olajjal leöntjük s negyedóráig állni hagyjuk. Ezalatt négy darab fekete szarvas- gombát vékonyan meghámozunk s egy lefödött edényben 3—4 perczig fél pohár madeirával pároljuk. Ha már meghűlt, épp úgy vágjuk meg, mint a zellert. Négy vagy öt kemény tojássárgáját szitán áttörünk, egy csészébe téve 1 kanál mustárral, 4—5 kanál finom olajjal, egy jó kanál eczettel, kevés sóval és fehér borssal elkeverjük. Ekkor a zeller és gombaszele



Saláták 207teket a kész mártással összekeverjük, kevés metélőhagymát teszünk bele s szépen elrendezve feltálaljuk.
Franczia árticsóka-saláta.Keverd össze négy árticsókának a darabokra vagdalt alját endiviával, zellerrel, keményre főtt tojás- sárgájával, egy szarvasgombával (darabokra vágva) s finom mustárral.NB. L. még Főzelékek , Articsóka

Franczia czukrozott endivia.Fél kiló endivia-salátát gondosan megtisztítunk, megmosunk s húsz perczig forró sósvizben főzünk. Teljesen leöntjük róla a vizet s harmincz gramm vajjal együtt akkora lábasba teszszük, hogy az endi- viákat egymás mellé helyezhessük benne. Hintsünk rá fél kávéskanálnyi sót és szitáljunk rá három kávéskanálnyi porczukrot. Most hagyjuk lassan pirulni jó félóráig, födővei letakarva. Fövés alatt az endiviá- kat egymásután fordítsuk meg s rakjuk a lábas közepére. Ha itt pár perczig voltak, cseréljük ki szélről a többiekkel. Mivel kevés leve van, legyen rá gondunk, hogy a saláta meg ne égjen.NB. A rendes u. n. franczia saláta  egyszerű formája : vagy hatféle, vízben kifőtt vetemény, keményre főtt tojásfehérje s egy csepp füstölt marhanyelve, mind apró koczkákra metélve, 
sauce tartarcban meghengergetve, formába rakva és rámorzsált keményre főtt tojássárgájával meghintve.

Olasz saláta.1. Öt-hat személyre veszünk 2 keringet, amiről a bőrt lehúztuk, 2 bepáczoit sós halat, 4 lat bepá-



208 A Hét Szakácskönyveczolt tonhalat, 4 lat bepáczolt lakszot, 5 megtisztított szardellát. Mindezt szeletekre vágjuk és lapos tálra csinosan egymásra tálaljuk, hogy tetszetős legyen. Apró tengeri rák, kapri, pisztáczia és olajbogyó jön rá dísznek s az egész boreczettel és provenczei olajjal leöntve.2. „Egyike a sokféle olasz salátáknak. Rómában a Piazza Colonnabeli tiz-termes restaurantban szerettük meg. Ebbe is jő főtt burgonya, zeller, héring; de még fehér kis bab is, melyet, ha megfőztünk, levében hagyunk kihűlni, aztán leszűrjük ; eczetes mogyoróhagyma, kaporna, főtt vörösczékla apró koczkákra, raponcz, endivia vagy más zöld saláta is, metéltesen vágva. Mindezeket kis rakásokban, váltakozva szinek szerint, a salátatálba rakjuk koszorúban ; a burgonyát pedig (legszebb, ha kifli-félét veszünk és kis gömbölyű szeletekre felvágunk) a közepén, csucsosan. Szardellákat, miután kiszedtük a középső szálkát, gyűrűkre összerakva, kemény főtt tojást 4 részre vágva, halikrahalmazakat, olajbogyókat és még sok egyebet is lehet körül rakni. Mayonnaise-sel leöntjük. Külön ételnek is megjárja, főkép a j o u r  m a ig r e s  ebédjein.“NB. Jo u r s  m aigres : böjtnapok.3. „Az olasz saláta sokféléből készül Minden boszorkányság és parádé nélkül :Ajóka s heringből kettő kell hozzája,Hat kemény tojásnak fehérje, sárgája.Két szelet sült borjú- s marhahúst is vegyél,Eczetes uborkát aztán hármat tegyél A tömeghez szépen — de ez mind nem elég,Ez jelenti még csak az egésznek felét.Egy borízű alma, négy kifőtt burgonya,Egy kis vörösrépa és kapri sem rontja.



Saláták 209Mindezeket vágd fel szép apró koczkákra És rakd elkeverve egy salátás tálra,Öntsd a következő pikáns m ártást rája,Amely a dolognak a legvonzóbb bája :Keverjed el simán a heringek tejét,Három főtt tojásnak csak a sárga belét,Mustárt ízlés szerint, olajat, eczetet,Ki akar, még hozzá kaviárt is tehet.Készítsd el egy nappal, mielőtt használod,Díszíteni is kell, ugy-e eltalálod ?De ebben tanácscsal én már nem szolgálok,Annyi Ízlést minden asszonytól elvárok,Hogy ami házának asztalára kerül,Kívül is tetszetős, ha jóizü belül.Ez a fogás pikáns és ez főfeltétel,Az ember eredményt csupán evvel ér el ;Tanú rá Vigszinház, melynek tápláléka :Mindig szörnyű pikáns s zsúfolt a hajléka.“
Orosz saláta.1. Legegyszerűbb formája: hideg, levesben főtt marhahús, hideg főtt burgonya és zöld saláta nagy darabokra metélve, eczettel, olajjal, borssal.2. 4 drb. borjúlábat Vs liter vízzel, 1 liter eczet és Ve liter borral addig főzünk, mig egészen puha lesz, akkor 2 egész, szegfüvei megspékelt hagymát és 3 babérlevelet adunk hozzá. Azután a borjúlábakat kiveszszük s a levet kevéssel több, mint í /q literre hagyjuk lefőni. Ezután 3 font megsült borjuczombot, 2 font jól megfőtt sonkát és 1 font szalámit, igen finom, kis szeletekre vágjuk, kevés hagymát, czitrom- héjat, bertrámot és bazsilikomot igen finomra vágunk, kevés sóval, V2 lat törött borssal összekeverjük, az átlátszó lébe belekavarjuk s ezt a vágott húsokra, melyeket egy kő- vagy porczellán-fazékba tettünk,A Hét Szakácskönyve. 14



210 A Hét Szakácskönyveamiben hosszú ideig lehet eltartani, ráöntjük. Ha jól megkocsonyásodott, egyetlen kanál finom provenczei olajat öntünk rá s a fazekat jól bekötjük. Ha tálalni akarunk belőle, finom szeletenkint szedjük ki a tálra s boreczetet töltünk rá.NB. A szalámi s az eczet egy kicsit összeférhetetlen, mert a szalámi salétroma megkeseríti. Különben kitűnő.*3. Maradék borjusültet, 30 dekát, fagyjától s porczogójától megtisztítanak s kis négyszegletes darabokra vágnak, két jól megtisztított s szálkája kiszedett heringet apróra metélve hozzá. Két hámozott s aprózott alma, néhány apró uborka, kapor, mogyoróhagyma, egy fél főtt zeller s főtt veresrépa jó még bele, mind apróra metélve. Négy nyers tojássárgájából m a y o n n a is e  készül, amennyiben a négy sárgáját üvegedényben s jég felett egy fél czitrom levé- vel addig keverünk, mig megkeményedik. Ekkor egy csepp olajat bele, megint megkeverni, megint egy csepp olajat, ismét megkeverni, mindaddig, mig egészen meg nem sűrűsödik. Körülbelül félpohár olaj kell hozzá. Majd gyengén megsózzuk a mayonnaiset, finomra tört fehér borssal meghintjük s egy kanál tárkonyos eczettel vegyitjük. Ebbe a mayonnaisebe keverjük bele a salátát, eczetet és mustárt tetszés szerint adva hozzá. Díszíteni lehet kemény tojással, ecze- tes gombával, szardellás gyűrűkkel stb.
Hollandi saláta.Persze hering a fő benne, lévén ő (a saláta is, meg a hagyma is) hollandus. De az csak a végén kerül bele. 15 burgonyát, 1 főtt zellert, Va kiló karfiolt s 3 fehér hagymát megfőzünk külön-külön.



Saláták 211A karfiolt, ha megfőtt, kis rózsáira szakgatjuk vagy vágjuk, a többi három kelléket szeletekre. Azután 2 jól áztatott, csikra vágott beringet, olajat, eczetet, borsot hozzá.
*Hering-saláták.**1. Hat darab 24 óráig vízbe áztatott hollandi tejes heringet bab nagyságú darabokra összevágunk. Ehhez még ugyanígy összevágunk 4 darab rusznit, V-j kiló ángolnát, 9 darab szardellát, 7* kiló sonkát, néhány eczetes uborkát, megfelelő mennyiségű sós vízben főtt babot és sós vízben főtt összevágott libamáját hozzáteszünk. A le v e  következőképen készül : A 6 hering tejét 6 keményre főtt tojássárgájával szitán áttörve, egy kanál czukorral, finom olajjal és boreczettel megkeverjük. Dísznek a kész salátára libamáját, sonkát, tojás-fehérét, uborka-szeleteket, szardellakarikákat, káprit és olajbogyót rakunk.2. Két heringet megtisztítunk s a csontjától elválasztunk. 5 tojást keményre főzünk s a fehérjét apró koczkákra vágjuk. 6 krumplit megfőzünk és szintén koczkákra vágunk, hozzáapritunk két kis fej vereshagymát. A tojássárgáját a szitán áttörjük s a hering tejével egy tálban négy evőkanálnyi olajjal jól eldörzsöljük. Egy kevés eczetet is teszünk bele, hogy kellemes savanyuságu legyen. Most a krumplit, tojásfehérjét, 3 koczkára vágott almát, a szintén kocz- kára vágott heringet s a vereshagymát hozzákeverjük. Salátás tálban tálalva fejével s farkával díszítjük.3. T íz heringből : I. A heringek 12 órán át hideg vízben áztatandók. A heringekről a bőr lehúzandó s a szálkák kiszedendők. A heringek hideg vízben többszörösen jól megtisztitandók.
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212 A Hét SzakácskönyveIL A  lé . Heringek teje széttörendő. Heringek ikrája eldobandó, azután: 10 dkg. franczia mustárral, 5 dkg. finom olajjal s fél liter tejfellel összeverendő s annyi valódi boreczet töltendő hozzá, hogy kellő savanyúsága legyen. Elébb azonban az eczethez kevés (10 dkg.) porczukor teendő és csak a porczukor elolvadása után kevertetik a boreczet a fentiekkel jól össze, melyek után a lé elkészült.III. A  s a lá t a . Heringek összeaprittatnak s ecze- tes vízzel újból kimosatnak. Az összeapritott hering- hez teendő : 8 dkg. keményre főzött fehér paszuly, 5 dkg. vöröshagyma koczkára vágva, 2 darab alma koczkára vágva, 10 dkg. angolna, 5 dkg. tisztított ruszni, 5 dkg. tisztított szardella, 2 dkg. kapri, ezek után a lé felével összekeverendők, tálba rakandók, azután pedig a lé másik felével leöntendők.IV. A  d ís z ít é s . 1 kis doboz rák elvagdalva, 1 kis doboz bihari pont, 1 kis doboz szardínia és 2 dkg. capri, végül : 3 dkg. kaviár felverve czitromlével, finom olajjal és hagymával.NB. B ih a ri p o n t : szardellagyürü kaviárral töltve vagy anélkül. Egyéb heringek és hal-saláták : 1. H a la k . — A német a porczogós, sós vízben főtt ökörszáját vagy borjufejét finom hasábokra gyalulja s vereshagymával stb. úgy páczolja, mint a heringet — Ochsenm aul- Sa la t.

Gaspacho.Spanyol saláta. Eczetes hal, rák, savanyu főzelék eczettel és olajjal. *
* Tengeri hal-saláta. (Osztrák.)Mindenféle sült-főtt tengeri halmaradékot szálkáitól gondosan megtisztítanak (vagy ha nincs mara-



Saláták 213dék, sós vízben sokféle halat főznek meg néhány csepp borssal s egy csepp czitromlével), megvagdalják, megöntik eczettel, olajjal s így állatják. Külön 
m á r tá s t  készítenek néhány keményre főtt s egy nyers tojássárgájából, egy teáskanál franczia mustárral, sóval, borssal, egy kanál boreczettel, egy teáskanál finom olajjal, néhány finomra metélt kaprival s borsóhagymával, s ezt öntik a halra. Diszitik : kemény tojással, aszpikkal, szardellával, apró uborkával, homard- kenyérrel stb.



K ile n c z e d ik  fe je z e t .Főtt és befőtt gyümölcs és egyéb konszervek.A befőttnek valaha nagy volt a szerepe nálunk ; nem is volt gazdasszony, aki már kisasszonyul is nem maga befőzte gyümölcscsel kedveskedett a gavalléroknak a nagy délesti uzsonnákon. Azóta a házimunkát e téren is megöli a gyári s az uzsonnát kiszoritja a f i v e  o ’c lo c k  tea . A sült mellett is a kompot mind kevésbbé jő számba — ellenben újabban a befőtt, főkép czukorba főtt gyümölcsnek mind erősebb a szerepe friss gyümölcs helyett desszertül, sőt esti tea mellé is, télen, mikor friss gyümölcs nincs, vagy polgári tárczák számára, túlságos drága. Mind a közönséges dunsztolás-ban, mind a ben a mi gazdasszonyáink valóban exczellálnak, s mint a magyar házi kenyér a péktől valót, a házi befőtt is lefőzi a bozeni, sőt angol és amerikai befőtteket is, melyek szégyenszemre itt konkurrálnak a mienkkel, a mi hires gyümölcstermő országunkban. (Hinné-e valaki, hogy kecskeméti aszalt meggyet vagy baraczkot nem kapni Budapesten, de amerikait igen, még pedig nem sokkal drágábban, mint amilyenné a mi üzleti élhetetlenségünk tenné a hazait?) Aszalt gyümölcs természetesen csak friss híján jó



Főtt gyümölcs 215kompótnak, épugy mint aszalt zöldbab főzeléknek (mig ellenben, mellesleg, sokan a konszerv-zöldbor- sót jobban szeretik a frissnél, melynek nagyon is füizét érzik) — ellenben nagyon jó rágnivaló az aszalt gyümölcs nyersen, főkép a sárgabaraczk. Az ideges amerikaiak, akiknek mindég kell valami rágnivaló : ha nem bagóznak, külön czukrozott rágó- gummit fabrikáltatnak maguknak, vagy, mint különben a hires Cecil Rhodes is megteszi : megtöltik a zsebüket aszalt gyümölcscsel s ezt rágcsálják naphosszat. Nálunk az aszalt és konszervált gyümölcs ipara nagyon kezdetleges, s a rendkívül finoman töltött hires fran- czia szilvával a mi füstölt és dióval bélelt erdélyi szilvánk bizony nem konkurrálhat. Pedig maga a szilvánk elsőrendű, főkép a bosnyák.Hogy egy szóval a g y ü m ö lc s íz t  (lekvár) is megemlítsem : mi ezt majdnem kizáróan csakis süteményhez és tésztához használjuk; az angol az ő reggeli teája mellől — jobban mondva: előtte — sohasem hagyná el a mézes vagy j e l l y s  kenyérdarabkákat — ez a jelly (gelée) pedig lekvárfajta (L. lejebb). Legjobban a málna- s a baraczklekvárt kedvelik; a málna fenséges izét az angolok általában jobban kiaknázzák mint mi, akiknek pedig, főkép a felvidéken, rendkívül zamatos málnánk terem.
FŐTT GYÜMÖLCS.

A!ma-kompót.1. * A lm a - g e lé e . Ennek a gyönyörűen megverselt kitűnő reczipének szerzője : B á r d o s  Liliké k. a. Puszta-Újfalun.



216 A Hét SzakácskönyveHivó szómmal hozzátok szállók Ti verses, bóbitás leányok !Virágfüzérrel jöjjetek elém,Halljátok meg, mi szép e költemény !Nem a divat Íratja rímbe vélem S nem azért költemény, mert rimben mérem. Költőtársam Fruzina meg Renée,Tudom, ha enné, mind irigylené.Igen, szerkesztő ur, akárhogy néz is :Bizony mondom, hogy ez poézis !Megsütsz borízű almát vagy ötöt,Aztán, szivem, szitádon áttöröd,Belé czukor jő, porczukor, finom,Csak annyi, mennyit épp az alma nyom,Aztán : csak egy tojásfehérje,S czitrom-levet csurgatsz beléje.Ha készen igy ez egyszerű tömeg,Serény kezed akkor keverje meg,Keverjed épp egy órahosszat :Ah, ettől, édes, meg ne foszszad !S mi barna kis habarcsból készül,Méltó lesz asztalodra ékül.Parfait-szerü, de könnyű, mint a hab,Ha jobb is, — sokkal ártalmatlanabb.S ha diszül még hohlhippel megrakod ; Kaczagnak majd reá az angyalok !2. * K o c s o n y á s  a lm a  Masanszki almákat hámozunk, kifúrjuk, hogy magtokját kivehessük. Veszünk nem egész liter vizet, 6 czitromnak levét és annyi czuk- rot, hogy édes legyen s hagyjuk az almákat benne puhulni, de csak annyira, hogy össze ne essenek; ha elég puhák, tálra teszszük. A levét, ami körülbelül 1 liter legyen, széntűzre állítjuk, IV2 lat feloldott gelatint adunk bele, azután öntünk hozzá annyi alkörmöst, amennyitől szép szint kap. Most átszűrjük



Főtt gyümölcs 217siirü szalvétán. Ezalatt az almákat egész, befőzött meggyel megtöltjük, tálra teszszük s a levet ráöntjük, vigyázva, hogy az almát ne fessük el, az szép fehér legyen. Ekkor az egészet jégre vagy hideg pinczébe teszszük, hogy megkocsonyásodjon. Nyáron a Masanszki-almákat lehet más kis almákkal s a vizet málnalével helyettesíteni.3. A lm a - k o m p ó t . Szép egyforma nagyságú Masanszki-almákat meghámozunk, de úgy, hogy a szár rajtuk maradjon. Összevegyitünk 3 kanál kajszin- baraczk-izet vízzel és forraljuk, hogy sürü lé legyen. Kevés czukrot, egy czitrom levét s az almákat bele- teszszük s főni hagyjuk, de nagyon kell rá vigyázni, hogy össze ne essék. A lével együtt kitálaljuk, hidegen feladjuk.
Körte-kompót.1. K ö r t e  b is q u it t e l. „La Spezziában egyik ked- vencz dessertünkké vált az egészben párolt szép, nagy körte. Üvegtányérra rakták szárával felfelé, ráöntve a nem épen vékony levét, mely viz, czukor és czitrom-léből, vagy fehér bor- és czukorból állhat. Megemlítendő, hogy a — persze hámozott — körte csak úgy tartja meg fehér színét, ha mindenekelőtt 

f o r r ó  vízbe dobják. Bisquittorta-szeletek a tál külső, magasabb karimájára csillagformában rakva veszik körül az egyszerű gyümölcsöt. Ismerősöktől hallom, hogy Athénben is szokott eledel.“2. A körtéket meghámozzuk, 4 részre vágjuk, magjától megtisztítjuk, 1k  pohár vízzel, 2 czitrom levével s egy darabka czukorral pároljuk. Ha megvan, tálra teszszük s 2 kanál meggy- vagy málnaszörpöt öntünk rá.



218 A Hét Szakácskönyve

* Meggy czibere.1. Egy liter meggyet tisztítsunk meg a szárától; mossuk meg, tegyük lábasba, hintsünk reá jócskán porczukrot, hagyjuk XU  óráig tolni. Vegyük félre, tegyük 1—2 óra hosszat jégre, addig verjünk 1 liter tejszínből habot. Ha tálalni akarjuk (szép üvegtálba), a habnak felét keverjük a meggy levébe, a másik felével pedig díszítsük a tetejét.2. A lekacsozott meggyet tedd cseréplábasba 
k e v é s  vízzel, jócskán czukrot, vanilliát és czitrom- héjat adj hozzá. Hadd egyszer felforrni. Most keverj tejfelt egy késhegynyi liszttel, habard a hült meggyhez, s tedd jég közé.NB. Keszöczének is hívják.

Kompót friss szilvából.Szép nagy friss szilvákat meghámozunk, felvágjuk, magját kiveszszük s helyébe hámozott mandolát teszünk. Fél bor, fél vízben, egy darab czukorral s fahéjjal addig főzzük, mig megpuhulnak. Ekkor tálra rakjuk. A szirupot még egy darab czukorral és szilva héjával addig főzzük, mig szép piros lesz. Ekkor a levét a héjról leszűrjük s a szilvára öntjük.
Őszi-baraczk kompót.Szép baraczkokat meghámozunk, magját kiveszszük s helyére kevés tetszés szerinti befőttet teszünk ; egy vastag porczellántálra rakjuk, fahéjas czukorral meghintjük, V2 pohár borral leöntjük és csöndes széntüzön puhára pároljuk. Ha puha, még egyszer finom czukorporral jól meghintjük s föléje izzó vasserpenyőt tartunk, mig a czukor szép barna lesz.
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Egres-mayonnaise.Tedd cseréplábasba a tisztított egrest, s önts annyi vizet rá, hogy ép befödje a gyümölcsöt. Czuk- rot és kis czitromhéjat tégy bele. Keverj le egy tálban 3—4 tojássárgáját, s ha az egres egyet forrott, hadd hülni, s öntsd jól hozzá keverve a tojásos tálba.

Párolt bodza.Veszünk Ve liter friss bodzát, megmossuk, szárát eltávolítjuk s beleteszszük egy lábasba. Czukrot, kevés fahéjat s egy szegfűt teszünk hozzá s hagyjuk párolódni. Ha jól meg van párolódva, egy tele kanál tejföllel feldörzsölt főzőkanál finom lisztet adunk hozzá s hagyjuk belefőni. Feltálaláskor meghintjük czukor- ral és hidegen adjuk az asztalra. Aki szereti, zsírba pirított zsemlyeszeleteket halmozhat a tál közepére s igy körül a bodzát.NB. Éppen igy készül az áfon ya  is.
Kompót birsalmából.1. Szép birsalmákat meghámozunk, kettévágjuk, a magot és kövecses részeket kivágjuk s egy rész vízben, két rész borban darab czukorral egész puhára főzzük. Ha puha, tálra rakjuk. A levét addig főzzük, mig sűrűsödni kezd. Ekkor meggyszörpöt vagy alkörrnöst töltünk hozzá, hogy szép szint kapjon, s ráöntjük a birsalmákra. Ha kihűlt, finomra vágott pisztácziával meghintjük s igy adjuk asztalra.2. Birsalmát meghámozunk, czikkelyekre vágjuk beleteszszük egy lábasba, hozzáadunk (minden almára tiz darabot számítva) koczkaczukrot, egy darab egész



220 A Hét Szakácskönyvefahéjat, néhány szem szegfűszeget, egy czitromhéját és jó sok megmosott s a száráról levett fekete szől- lőt. Mindezt addig főzzük (viz nélkül), mig a birsalma megpuhult. Ekkor kiszedjük a darabos fűszert s a jégre teszszük a kompótot. Sült szárnyas mellé szokás adni. (Zsidó étel.)
Franczia málnás baraczk.Hat szép baraczkot mártogassunk forró vízbe, hogy a héját könnyen lehúzhassuk. Azután tegyük szirupba pár perczig, hogy megszivja magát s meglágyuljon. Hagyjuk teljesen kihűlni. — Vegyünk fél kiló málnát, gondosan tisztítsuk meg, törjük át finom lószőrszitán, s keverjünk hozzá fél kiló czukrot. Hígítsuk föl egy kis pohár pezsgővel s egy kis chantilly-krémmel (mit azonban egyéb krém is helyettesíthet). — Úgy a baraczkot, mint ezt a szörpöt külön-külön jégre tegyük. Tálalás előtt a baraczkról csöpögtessük le a levet, s öntsük le a málnaszörppel.

Vegyes kompót.Szép nagy fehér cseresznyéket czukorszirupban czitromlével párolunk. Épen igy szép nagy meggyet is, de czitromlé nélkül. A cseresznyével egyidőben érik egy aprókörte : ezekből is meghámozunk párt, magját virágos oldalán kiszedjük vigyázva, hogy a szár a túlsó oldalon ott maradjon. Ez is kevés czukorral és vízzel külön párolódik. Ha puhák, egy evőkanál rumot öntünk rá. Még egy pillanatig főzzük, azután ki hagyjuk hülni. Végre 5 lat czukrot 1 csésze vízzel addig főzünk, amig czérnás lesz. (Hogy ezt tudjuk, egy habszedő kanalat a szirupba mártunk,



Főtt gyümölcs 221felemeljük s ha czérnát húz fel, a czukor jó.) 5 nagy kajszinbaraczkot jól megtörölünk, közepén kettévágjuk, magját kiveszszük s a czérnás czukorban csak addig főzzük, amig a czukor egészen befogja. Vigyázni kell, nehogy összeessen. Egy lapos tálra úgy tálaljuk, hogy a meggyet a tál közepén felhalmozzuk, köréje előbb a körtéből (szárukkal fölfelé) ezután a cseresznyéből, végre a baraczkból 3 koszorút formálunk.
BEFŐTT GYÜMÖLCS.NB. Dr. B ig n io  Béláné úrasszony a következő kis tanulmányba foglalja az ő kitűnő tanácsait :„Elkezdve a cseresznyén, meggy,nyári baraczk,őszi baraczk, ringlóta és somig, minden gyümölcsöt kissé meszes vízbe szoktam rakni, hogy megedződjék, de legfőképpen, hogy a gyümölcsnek beteges, rothadási csiráit, úgynevezett baktériumait kiszívja s megromlás ellen dezinficziálja. Készül pedig a messzes viz igen egyszerűen ; egy tál tiszta kutvizben feloldani egy kis ökölnyi mészkövet, aminővel meszelni szoktunk ; ha az teljesen felolvadt, felkavarjuk s beleteszszük az edzeni szánt gyümölcsöt. Reggeltől lehet délig hagyni vagy este későn beletenni s maradhat reggelig. Ekkor többrendbeli tiszta vízben kimosni a meszes viz után, igy lehet üvegekbe tenni, mert az igy megedzett gyümölcsnek egyáltalán nem lehetséges megrom- lania. Feltéve, igen természetesen, ha a szirupját is kellő szakértelemmel jó sűrűre főzik, kihűlni hagyják és hidegen töltik a gyümölcsre, miáltal üde, természetes színét megtartja s nem ránczosodik. A lekötözés is biztos és erős kézzel történjék. Nem győzöm eléggé ajánlani vidéki társnőimnek, akik talán még nem ismerik, mert alig pár éve jött forgalomba : a dobozokban elárusitott, O alakra kivágott hólyagpapirost (egy dobozban száz darab van) ; nemcsak időtakaritás, de valójában a papirosból is igen sok vesztegetődik el, mikor árkusból vágjuk ki és nem is oly csinos . . . Budapesten, azt hiszem, minden füszerüzletben kapható, én legalább onnan hozatom összes fűszereimmel együtt s rendkívül szeretem, mert sokkal tartó-



222 A Hét Szakácskönyvesabb is, mint az árkuspapiros. Milyen kényelmes dolog például, ha van lekötözni való befőttem húsz üveggel, kiszámlálok húsz körlapot a dobozból, egy tányér vízbe beáztatom és nyugodtan foghatok a kötözéshez . . . Minden ügyes háziasszony, akinek sok üveg díszíti kamaráját, tartson otthon patikai 
salycil-port egy dobozzal, s ha legkisebb penészt lát valamelyik üvegben, bontsa ki, vegye le róla és hintse be felül jó késhegynyi salycil-porral, ami teljesen meg fogja óvni a további romlástól ; lekötözve az üveget külön polczra tesszük, hogy kéz alatt legyen s mikor használni akarjuk, a felül levő salycilos részletet leönthetjük róla, mert ámbár teljesen ártatlan, sőt egészséges szer, mégse oly kellemes, mint a tiszta gyümölcs-lé. Nálam legalább is háromszázhatvan üveg gőzben főzött gyümölcsből évente alig hat-hét üveg romlik, ami igen kicsi százalék és csakis a gondos utánjárás következtében van igy. Majd el is felejtem a legfőbb dolgot : az erős kötözésen kívül a kigőzölés módja és rendje az, amitől a gyümölcs sorsa Íügg . . .Én czuk'rásztól tanultam és nem sokat teketóriázom vele. Soha szalma, se ruha közé nem rakom. Egyszerűen egymás mellé szorosan az üvegeket, de mindig olyan mély edénybe, hogy a vizet csaknem kötésig önthessük reá ; mikor tele van öntve, jó erős tűzre teszem és csakis addig hagyom rajta, mig a fazékban a viz buzogva főni kezd ; az első rotyogásnál levétetem s egy nagy, vastag pokróczczal lebontva kamrába teszem, így állni hagyom másnap reggelig. Mikor is megtöriiltetik szép tiszta ruhával s felragasztom az előre elkészített vignettákat (dátum, czim, minőség) és polczra rakom. Azt is elárulhatom, hogy újabban a levélbélyegek szélein található kis margót használom erre a czélra; igen praktikus, mert már enyvezve van egyik oldala és mert rovátkás, nem is kell ollóval vágni, csak a rajta levő nyomtatott számokat igazítom át az én befőt- teim numerusaihoz. Előző években oly sok bajom volt az enyvezéssel és czédulázással, most hála a postások ügyességének, még ettől is fel vagyok mentve és másoknak is igen ajánlhatom, akik számozni szokták befőttjeiket.Nagyon kitűnő és finom módját tudom a gyümölcsöt nyersen, azon természetes, jó izével, színével megtartani. Tessék próbát tenni vele s meg fognak győződni róla. Legalkalma



Befőtt gyümölcs 223sabb gyümölcs az őszi baraczk vagy császárkörtve ; hámoztas- sék meg és rakassák le egy szélesszáju kis uborkás üvegbe, például két literesbe, mert a mérték ehhez igy számítódik : négy kiló hámozott gyümölcshöz egy kiló porczukor, s mikor ezzel tele van rakva az üveg, fél liter fehér asztali bor jön reá s legfelül tiz krajczárért salycil-por, aztán szorosan lekötni s télire eltenni. Bármikor vehet belőle az ember, soha nem romlik, teljesen ép és természetes ize vagyon ; a kimagolt meggyet is igy teszem el s egész télen rétestésztába is innen használom. Cseresznyét, kajszin-baraczkot, szilvát, bármely érett gyümölcsöt lehet igy eltenni s a legkitűnőbb kompotnak valója van egész esztendőn keresztül.“NB. 2. G yü m ölcsöt czukorba eltenni. A gyümölcsöt s az üveget szárazra megtörülni s a következőképpen üvegbe rakni: Egy réteg szitált czukor, egy réteg gyümölcs, egy késhegynyi salycil, úgy, hogy minden szemre jusson. Azután megint czukor, gyümölcs, salycil s ezt igy folytatjuk, mig az üveg megtelik. Legfelül czukorréteg jön. Az üveget szokás szerint vászonnal és pergamennel lekötjük s olyan helyre teszszük, hogy a nap sugarai érjék folyton. Ott hagyjuk addig, mig a lé egészen feléri a gyümölcsöt s ha ez megtörtént, eltehetjük. Ilyen módon minden gyümölcsöt lehet eltenni, csak birsalmát, vadalmát és körtét nem. Az igy eltett gyümölcs egészen kemény marad, zamatjából semmit nem vészit s bármikor lehet elvenni belőle. A hosszú szilvát és ringlottát tiszta kötőtűvel jó megszurkálni, különben nagyon ránczos lesz. A baraczkot (úgy a kajszint, mint a duránczait) meg kell hámozni s a kajszint kétfelé vágni.NB. 3. Eczetes gyüm ölcs befőtt Egy 4—5 literes uborkás üvegbe érett beszterczei szilvát, meggyet, vagy baraczkot teszünk, jól megrázogatva, hogy minél több férjen belé. Hozzá a következőképpen készítünk szirupot: 3 liter vízbe IV2 kgr. czukrot, 1 deczi boreczetet, 2 czitromot karikára vágva, kevés babérlevelet, ágas- szegfűt, fahéjat teszünk, együtt V4 óráig főni hagyjuk. Ekkor befödve félreteszszük, kihűlni hagyjuk, s kihűlve a gyümölcsre öntjük. Tetejébe kevés salycilt teszünk, légmentesen elzárjuk s világos, szellős, de hűvös helyen pár napig érni hagyjuk. Se főzni, se gőzbe tenni nem kell, mégis szépen eltart, hogy a gyümölcsön még a hamva is látszik. (A fahéj nem kötelező.)



224 A Hét Szakácskönyve

Őszibaraczk-befőtt.A baraczkot kevés kénnel megfüstöljük ; egy pillanatra forró vizbe dobjuk, hamarosan kiszedjük s hideg vízben jól kimossuk. Az ezután üvegekbe rakott baraczkot hideg, nyúlós czukrosvizzel leöntjük, bekötjük, és gőzben még egyszer felforraljuk.
Málna-befőtt.Az áttört gyümölcslét, valamint az ugyanolyan mennyiségű czukrot is külön edényben forraljuk. Ha a gyümölcslé már sűrűsödni kezd, a czukorral összeöntjük, még egyszer felforraljuk és üvegekben elteszszük.

Franczia hecsepecs-befött.„Ez a befőtt olyan, mint a szép rózsakrém, s az ize rendkívül finom. Az a nagy előnye van, hogy könnyen készíthető, olcsó, s igen egészséges. Őszkor szedjük össze a vadrózsának (?) hosszúkás piros bogyóit, melyet h e c s e p e c s  és h e c s e d li néven mindenki ismer. A túléretteket nem tanácsos fölhasználni. A bogyókat mossuk meg, vagdossuk kétfelé, szőrös belsejét alaposan szedjük ki, s a piroshusu bogyókat egy hétig áztassuk kitűnő vörös ó-borban. E czélra legjobb a porczellánedény, melyet mindennap fölrázunk. Egy hét elteltével a bogyókról tisztára leöntjük a bort, s a bogyókhoz ezekkel egyenlő mennyiségű porczukrot adunk, mely lassanként sziruppá fog olvadni. Azután az egészet öntsük rézedénybe, s nagyon lassú tűzön melegítsük mindaddig, mig a bogyók péppé nem lágyulnak. Azután szitán törjük át s porczellánfazékban tegyük el.“
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* Baraczk-marmelád.A jó érett baraczkot nagy edénybe téve, forró vízzel leforrázzuk, de rögtön kiszedve szitára tesz- szük. Ennek az előnye, hogy a héját úgy le lehet huzni, mint a forrázott mandoláét s a baraczkból nem vész kárba semmi. A magokat eltávolítjuk s a gyümölcsöt lemérjük. Egy kiló baraczkhoz 75 dkg. czukrot 2 pohár vízzel addig főzünk, mig ismét czukorrá lesz, tehát mig a viz beforrt ; aztán a baraczkot beléöntve, f o l y t o n o s  k a v a r á s  közben (nehogy odaégjen), addig főzzük, mig jó — amit úgy tudunk meg, hogy egy tányérra csepegtetünk egy keveset és, ha elég sürü és héj képződik, akkor meg lehetünk elégedve. — Megjegyzendő, hogy mig a próbát megejtjük, a tűzről el kell távolítani, hogy esetleg soká ne forrjon. A fődolog, hogy g y o r s a n  menjen a főzés, hogy ne legyen ideje megbámulni, ezt pedig úgy érjük el, ha üstben főzzük, mert az vékonyfalú. A legeslegfőbb azonban : e g y  k iló  baraczknál többet — természetesen a megfelelő czukorral együtt — 

e g y s z e r r e  főzni n e m  s z a b a d . Forrón töltjük üvegekbe, melyekbe ezüst kanalat teszünk, hogy meg ne repedjenek, s másnapig nyitva hagyjuk. Mielőtt bekötözzük, a felületét jól behintjük porczukorral, amitől szép vastag héj képződik és megóvja az esetleges romlástól. Igazán szép és kitűnő !
Baraczk-jelly.Reggelihez, méz helyett, angol étel. Jól megtörült friss, hámozatlan kajszinbaraczkot kis darabokra vágunk, cseréplábasban középtüzön folytonos keverés mellett félóráig főni hagyjuk; ha forr, beleteszszükA Hét Szakácskönyve. 15



226 A Hét Szakácskönyveaz időközben meghámozott magvakat s darabczukrot (1 kiló baraczkhoz 8A kiló czukrot), s az egészet együtt 5 perczig főni hagyjuk. Azon melegen öntjük be a melegített szélesszáju üvegbe, 12 óra múlva kötjük be.
A czukorba való főzésbármily tökéletességre viszszük is, nem eredeti művészetünk. Alkalmasint keleti származású, mint a legtöbb czukorba főzendő gyümölcs is és Olasz- és Franczia- országon át jött hozzánk. Mintája a reczipe, melyet néhány idevágó érdekes megjegyzés kíséretében ir 

H a r s á n y i  Aranka úrnő a
Czukordinnyebefőzéséről. Azt vallja, hogy minden „kénezett gyümölcs, nem tekintve, hogy egészségtelen : bármenynyire mossuk is, kellemetlen ize megmarad. A mész- vizben áztatott gyümölcs pedig természetellenesen megkeményszik és nehezen emészthetővé válik. Ez tehát mind fölösleges. Hanem a dinnyét — czukor- vagy még jobb a görögdinnye, — megfelelő nagyságú szeletekbe vágjuk ; a lágy részét levágva, forró eczetes vízbe (félig viz, félig eczet) bedobjuk és felforraljuk. Aztán hideg vízbe, utána pedig szitára teszszük. Amennyit nyom a dinnye, annyi czukrot egy cseréplábasba téve, minden kiló czukorra 2 pohár vizet számítva, a tűzre teszünk s addig főzzük, mig ismét czukorrá válik, tehát mig a viz befőtt. De túlságos sokáig sem szabad, hogy meg ne sárguljon s szagot ne kapjon. Aztán a dinnyét beletéve, addig főzzük, mig átlátszó nem lesz, mint az üveg. Mikor már majdnem jó, egy czitrom tiszta levét ráöntjük,



Czukorbafőtt gyümölcsök 227a görögdinnyébe vaníliát is lehet tenni. Ha félig kihűlt, széles üvegekbe töltjük s csak m á s n a p  kötözzük be. K id u n s z t o l n i  n e m  k e ll .NB. Kitűnő czukor-gyümölcs a töK, jobb az ananásznál. Persze gyönge fehér héjju tököt használunk ; ép úgy vágjuk szeletekbe, mint a dinnyét s általában egészen úgy járunk el, mint azt föntebb leírtam, csak az eczetes vízben tovább hagyjuk forrni, körülbelül egy negyedóráig.“
*Czédrus-alma, v. Ádám-alma, v. Paradicsom-alma, 
v. Czitronád, v. Zsidóalma, v. Eszrog czukorban.NB. Ez a sok név mind egy gyümölcsöt jelent : a Pallas Lexikon tanítása szerint a Citrus Pomum Adami Rissi czitrom- fajnak tartós jóillatu, tojásdad, egész körtealaku gyömölcsét. Aranyszin héján, mint a foghely, egy vagy több kisebb-nagyobb behorpadás van, melyet a zsidók Éva harapásának neveznek. A talmud állítása nyomán ez a tudásfa gyümölcse, melybe Ádámék Isten parancsa ellenére beleharaptak. Mózes Ili. könyve 
hadarfa gyümölcsének nevezi. A zsidók őszi sátoros ünnepükön pálmalevél (lulov), fűzfa és mirtusz-ágakkal bokrétába kötve, mint ünnepi bokrétát zsoltárimádság közben kezükben tartják Drága gyümölcs, mert mire Olaszországból hozzánk eljut, a megmaradt jó darabok ára tiz és nyolczvan korona közt váltakozik ; mentül szebb és hibátlanabb, annál drágább. Korfuban, Szicziliában is megterem, de a legszebbjét keletről hozzák. Éretlen vastag héja megczukrozva a czitronád.Ezt a drága és nevezetes gyümölcsöt főzik czukorba, ájtatos használat után, a zsidó gazdasszonyok. Főzi és sátoros ünnep után drága pénzen összevásárolja bizony a hitetlenje is, mert ez a gyümölcs, ha keserű izétől megfosztják, föltétlenül a le g f in o m a b b  
c z u k o r b a fő tt . A Hét zsidó olvasónőit külön kértem a 
t m q t i  fölfedésére s a hölgyek szokott végtelen szeretetreméltóságukkal vetekedtek a tanácsadásban, annyira, hogy szinte nehéz rezümébe foglalni, mert,15*



228 A Hét Szakácskönyvetermészetesen, minden küldő a magáét tartja egyedül üdvözítőnek. Általában két pont körül különböznek egymástól a csoportok. Az egyik a czédrusalmát csak egy-két napig áztatja, a másik nem kevesebb, mint kilencz napig — miért éppen kilenczig, annak csak kabala lehet az oka. A másik pont: az eczet; egyik tesz bele, a másik pedig külön kiemeli, hogy nem szabad beletenni. Mondom, a legfőbb típusok ezek : A föntebbi c z u k o r d in n y e -r e c z ip e  szerzője a czédrusalmát úgy, mint a narancsot, kötőtűvel jól megszurkálja, vízben megfőzi, mig puhulni kezd, aztán 24 órán hideg vízben áztatja, a vizet gyakran váltogatva. Ha aztán lecsöpögött, szeletekre vágja, a magokat eltávolítja, amennyit nyom, annyi ezukrot egy cseréplábasba téve, minden tekintetben úgy készíti tovább, mint az ő fentebb megolvasható ezu- kordinnyéjét. Tehát n e m  gőzöli.NB. Még három variáns :1. A czédrusalmát héjastól — mert meghámozva nincsen zamatja — vékony szeletekre vágva, a magvát kiszedve, 4 -5  nap hideg vízben áztatni, természetesen mindennap frissvizet reátölteni, azután főzni forró vízben addig, mig a viz teljesen elveszti keserű izét Egyszer felforrni engedni s mindig más forró vizet reátölteni, mert ha soká ázik, meglágyul. Ha már nem keserű, szirupban, mint bármely más ezukorbefőttet, addig főzni, mig oly átlátszó lesz, mint az üveg. A szirup ne legyen sűrű. Szokták birsalmával is együtt befőzni, igy is nagyon jó, de nem olyan szép.2. A czédrus-almákat vékony karikákra vágjuk, a magját kiszedjük, s hideg vízben áztatjuk A vizet naponként frissel váltjuk fel, egész a kilenczedik napig. Ez idő alatt elvesziti kellemetlen kesernyés izét. Ekkor vízben puhára főzzük. Ha ez megvan, az eszrogot megmérjük s annyi czukorból, mint amennyi a gyümölcs súlya, sürü szirupot főzünk s belé Ízlés szerint néhány kanál boreczetet öntünk. Most az eszrogot is beleteszszük s addig lassan főni hagyjuk, mig az eszrog meg



Czukorbafőtt gyümölcsök 229üvegesedik. Ekkor minden négy eszroghoz egy egész czitromot veszünk, meghámozzuk (héját eltávolitjuk), karikára vágva, a magját kiszedve, beleteszszük, néhány szem szegfűszeggel fűszerezve még egyszer felforrni hagyjuk s ekkor elteszszük. Ha kihűlt, üvegbe rakjuk, a levét ráöntjük, pergamentpapirral lekötjük s kidunsztoljuk. Kibontva is hosszú ideig eláll.3. Czédrusalm ci birsalm ával vagy anélkül. A czédrus- almát 2 cm. vastag karikára vágjuk, — 3 -4  drbot legalább — s friss vízzel váltogatva addig főzzük, mig erős keserűségét elveszti. Sürü szirupot készitünk, 2 3 czitromot s ugyanannyi narancsot vágunk karikára s a czédrus-almával együtt a forró szirupba teszsziik, 2 l/z óráig lassú tűznél főzzük. Aki szereti, ágas szegfüvei illatosíthatja, vagy narancs helyett birsalmaszeletekkel főzheti. Üvegbe rakjuk, s mint minden czukros befőttet, gőzben kifőzzük.
Narancsszeletek czukorban.A narancsokat $zép karikára kell vágni s lábasban tiszta vízben puhára főzni ; ha puhák, tiszta kendőre szedjük s megszikkasztjuk, megmérjük, ezzel egyenlő súlyú czukrot kevés vízzel, egy darabka vaníliával gyöngyözésig főzünk, a narancsszeleteket belerakjuk és lassan forraljuk. Ha a narancs átlátszó kezd lenni, porczellántálba szedjük, a czukrot azonban tovább forraljuk; ha jó sűrűre befőtt, langyosra hűtve a narancsszeletekre töltjük. Ezt az eljárást három nap egymásután ismételjük, úgy hogy a narancsot csak pár perczig hagyjuk a szirupban forrni, azután megint a tálra szedjük; a harmadik napon a narancsszeleteket üvegbe rakjuk, a kihűlt szirupot rátöltjük s az üveget lekötjük.
Franczia görögdinnye-befőtt.„Csak a piros magú (?), nagyon kemény husu, kis fajta görögdinnye használható erre a czélra.



230 A Hét SzakácskönyveHámozzuk meg, vágjuk körülbelül egy czentiméter vastagságú szeletekre, késhegygyel piszkáljuk ki a magvát. Majd az egészet ugyanannyi súlyú darabos czukorral rakjuk egy kőedény-fazékba, s hagyjuk benne negyvennyolcz óráig. Ez idő elteltével főzzük öt óráig nagy tűzön, előbb azonban tegyünk hozzá egy rúd vaníliát. Öt kilogramm dinnyéhez egy egész rúd vanília jön, vagy ehelyett egy-egy gramm gyömbér minden kilóra.“
Eper czukorban.Az epret forró czukorba beledobjuk, egy pár pillanatig még a tűzhelyen hagyjuk, azután levesz- szük és elteszszük. Ezt igy 4-szer (minden másnap) ismételjük, azután üvegekbe teszszük és gőzön felforraljuk.

Fehér dió czukorban.Szép nagy, de gyönge zöld diót a zöld héjától megtisztítva, beledobjuk meleg czitromos vízbe; ha mind kész, kiszedjük a vízből, s gyorsan megtörül- getve, kénnel megfüstöljük. Ekkor egészen forró czitromos vízbe teszszük s addig hagyjuk abban állni, mig a czukrot nagyon sűrűre főzzük. (Egy kiló dióhoz l'A  kiló czukrot számítva.) Ha már elég sűrű a czukor, beledobjuk a diót és jól felforraljuk. Végre gyorsan üvegekbe rakjuk, ráöntjük a forró czukrot és lekötve gőzbe teszszük.
Narancsozott körte.Körtét hámozunk, kissé kövesztjiik és czukros- vizben gyengén kifőzzük Finom tollkéssel a körte fejénél dugaszalaku kis darabkát kivágva, a magot



Czukorbafőtt gyümölcsök 231kiszedve a körtét, finomra aprított czukornarancscsal kitöltve és megint bedugaszolva, úgy készítjük el, mint minden egyéb czukorbafőttet. A leggyakorlottabb evők sem tudják kitalálni, mi az a jó, amit esznek s aminek oly komplikált ize van.
Zöld paradicsom czukorba főzve.Apró, zöld paradicsomot megmosni s vastag szeletekre vágni. Eczetet vizzel felfőzni. Ha fő, a paradicsomot belédobni, egyszer ha felfő, levenni, egy csepp 

k é k k ö v e t  belétenni, felkavarni és szitán leszűrni. Ezután sok vízben átmosni. Amennyi a paradicsom, ugyanannyi czukorból szirupot főzni, de sűrűt, a gyümölcsöt belé és főni hagyni, mig a paradicsom megüvegesedik.NB. A kékkő  rézszulfát, a zöld szin megtartására. Aki fél tőle, hagyja el, a paradicsom haloványan is jó.
Birsalma czukorban.A birsalmát meghámozzuk, szeletekre vágjuk s forró vizbe rakjuk, hogy meg ne bámuljon. Annyi czukrot veszünk, amennyit a birsalma nyom ; ezt kevés vízben gyöngyözésig főzzük. Ekkor a birsalmát beléteszszük s lassan forralva puhára főzzük; majd a birsalmát szedjük ki, a czukorszirupot sűrűre főzzük, a birsalmát újra tegyük bele, hagyjuk 2—3-szor forrni. Szedjük ki, ha kihűlt, rakjuk üvegbe és a langyos szirupot rátöltve, kössük le.
Birsalma mustban.Szépen hámozva, czikkekbe vágva, torzsájától gondosan megtisztítva f ő t t  m u s tb a n  (1. lejebb) puhára főzni, hozzáadva néhány finom szegfűt s fahajat.



A Hét Szakácskönyve232
EGYÉB KONSZERVEK.

Kovászos uborka.NB. Noha, alkalmasint, szláv származású étel, sehol sem oly tökéletes, mint nálunk. A zn aim i fű szeres uborka ugyan kitűnő, de eczetes, mint általában minden idegen uborka, ha ugyan nem agyonsózott. Pedig csakúgy, mint a káposztában, éppen az erjedt savanyúság oly jó benne, hogy, ha megfelelő tisztán kezelik, jégbehütött leve a legizletesebb hüsitöital.1. N y á r i  u b o r k a . Végy 10—20 gyenge, jól megmosott uborkát, vágd le virágos és száros hegyét, hasogasd meg hosszában, rakd be egy szilkébe, rakj közzé szőlőlevelet, kaprot, tölts reá színig langyos, sós vizet, tégy belé egy darab pirított kenyeret, és tedd három-négy napig meleg, napos helyre.2. S ó s  u b o r k á t  té lir e  e lte n n i . „A legnagyobbb kunsztok közé tartozik télen jó ropogós, sós uborkát adni az asztalra. S mondhatom, ehhez igen kevés háztartásban értenek, tessék sorra venni ismerőseiket, száz ház közül talán tiz nem képes télen tökéletes, kemény és kifogástalan sós uborkát produkálni. Miért?.. .  mert nagyon is nehéz és ismeretlen tudomány, legtöbb helyen zsemlyével, meg kenyérrel rakják, ami puhítja és penészt hoz rá. Legtökéletesebb módját tudom és pedig igen könnyű, csak tessék megpróbálni, hálásak lesznek érette . . .  Lehetőleg apró, csinos uborkákat szépen megmosni s két- három literes üvegbe lerakni kapor, csombord, szemes bors és szőlőlevéllel vegyítve, legfelül is levelek legyenek. Most erősen fövő jó sós vizet kanalankint ráönteni az uborkára, nem szabad félni, a jó üveg nem reped el soha ; mert csakis buzgó vízzel sikerül jól. Azonnal lekötni hólyaggal légmentesen, erősen



Egyéb konszervek 233és a kamrába tenni. Mikor télen használja, nem muszáj többé szorosan lekötni. Ropogós és olyan izü, hogy még a nyárinál is sokkal többet ér. Magam találtam erre a jó módszert és nagyon ajánlhatom.“ (Dr. B i g n io  Béláné.)
Czukorborsó konszerv.A gyenge czukorborsót megfüstölik kénnel, azután sok vízzel kimossák, üvegekbe rakják és vízzel felöntik. A viz 4 ujjnyi magasságban legyen a borsó felett. Egy jó kávéskanálnyi czukrot s egy késhegynyi salycilt teszünk az üvegekbe, azután gőzben felforraljuk.

Szárított zöldbab.Vékonyra szelt és szálkájától g o n d o s a n  megtisztított zöldbabot, melyet szárazon tisztítunk meg és viz ne érje, négy literes lábosra két kanálnyi por- czukorral meghintünk, és lassan pároljuk, mig az eresztett leve egészen elfő. A napon egészen meg- száritják, aztán mollzacskóban szellős helyen felfüggesztik. így eláll akármeddig (ha nyáron a moly meg nem eszi). Használat előtt lehetőleg egy nappal elébb leforrázzák, hogy a portól tubák ize ne legyen.
Téli must.Literes üvegekbe egy késhegynyi salycil, szüretkor egyenesen a sajtóból musttal teleeresztve. Azonnal légmentesen bedugaszolni.L. még M a g y a r M u stár. (M ellékletek.)

Füszer-konszervek  1. Fűszerek.
H a l és hus-konszervek : 1. H alak , Pörköltek  és egyebütt.



T iz e d ik  fe je z e t .Tészták, felfújtak, puddingok, piték, rétesek.Tészta dolgában a magyar konyha föltétlenül első a világon. Akár nyugaton, akár keleten a magyar ember szánakozó mosolygással nézi azokat a kezdetben maradt tésztakisérleteket, melyeknek nem egygye csak úgy ideszármazott mihozzánk, de a maga igazi talajára találva, a fejlődés olyan fokára jutott, hogy a saját szülő nemzete sem ismerne rá. A t a la jt  itt szószerint kell érteni, mint az angol legelőn hízott állat húsa az angolt az egyszerű húsétel művészévé, úgy emeli a magyart a mi aczélos búzánk utolérhetetlen lisztje a tészta, a sütemény és kenyér- művészet olyan változatos magasságába, melyhez semmi más konyha tésztája nem fogható. Vannak tészták vagy sütemények, például a rétes, amiket a külföldi ember nem is ismerhet, mert nincs olyan lisztje, melynek a tésztája ily hártyavékonyra volna nyújtható. A magyar liszt világhírű is ; azzá teszi a búzája ép úgy, mint az őrlése — a hengergéppel való őrlés magyar ipar s ma is minálunk a legtökéletesebb. Az angol is a finom lánglisztet V ie n n a  
f lo u r n a k  híja, b é c s i l is z t n e k , ami : tudjuk, magyar lisztet jelent.



Tészták 235NB. A budapesti malmok lisztek dolgában a következő megkülönböztetéseket teszik :„Házilag készitett finom süteménynek, mint a piskótatészta különféle nemeinek s egyéb czukorsüteménynek, különösen a finom, azaz simára őrölt 0-ás lisztet, esetleg 1-es lisztet használjuk. Rétesnek, fánknak, kalácsnak, palacsintának, továbbá mindenféle főtt tésztának, ha finom fehér főtt tésztát szeretünk, legjobb a finom, azaz simára őrölt vagy fogós (kevéssé darásra őrölt) 0-ás, 1-es és 2-es liszt. Újabban igen megszerették a gazdasszonyok a „duplafogós", vagyis a nagyon darás lisztet is, s ebben igazuk van annyiban, hogy az ilyen liszt rendkívül szapora s azonkívül igen ízletes és szép tésztát ad. A nagyon darás 0-ás, 1-es és 2-es liszt különösen finom fehér főtt tészták készítésére alkalmas. Azok számára, akik a barnább főtt tésztákat szeretik, most már a 3-as és 4-es lisztet is ily nagyon darásan állítják elő. Fehér kenyérnek legjobban megfelel a 3-as, 4-es és 5-ös, barna kenyérnek a 6-os, 7-es és 7A/a-es liszt."Érdekes, hogy oly tésztaevő nép, mint az olasz, oly kenyérevő, mint a franczia, oly gölődényevő, mint a német: a tésztanemübe oly kevés változatos- ságot tud belevinni. A németnél ez, elvégre, nem csudálatos ; édességek iránt nem sok az érzéke, csakúgy, mint a különben finom ízlésű svédeknek s dánoknak sem. A német K u c h e n , csakúgy, mint az északi, őlmos nehézségű, agyonsózott és vajazott czukros sütemény s az embernek majd meghasad a szive, mikor a gyönyörű szöszke gyerekeket époly boldogan látja tapsolni és ugrálni ennek a borzasztó kuchennak, mint a mieinket a mi versenytárs nélkül álló efféle dolgainknak. Mert még a p â t is s e r ie  (torta stb.) dolgában sem múlnak felül bennünket sem az olaszok, sem a francziák; ha az ő tanítványaik vagyunk is, de elértük mestereinket; még Bécsben is, mely Európának Párison és Florenczen kívül legczukrászabb városa, szívesen fogyasztják a pesti aprósüteményt.



236 A Hét SzakácskönyveFőtt tésztákban alkalmasint a szláv népek tanítványai vagyunk ; a mézes-mákos esik lengyel étel, a szilvás, túrós, diós stb. tészták cseh és tót származásúak, de mind vaskosabbak a mieinknél. Legközelebb áll hozzánk, ha teljesen más főzőegyéniséggel is : ki hinné ? az a n g o l . Az ő c a k e jei versenyeznek a mi pogácsáinkkal, a puddingjai a mi tésztáinkkal vagy a franczia tortáival s krémjeivel. Mert, mint a megfelelő fejezet néhány kitűnő reczeptjéből láthatni, a pudding nem mindig az a halzsirban úszó töltött dohányzacskó, ami a plumpudding ősi formája lehetett. P a n c a k e  néven az angol a mi palacsintánkhoz nagyon hasonló tésztafélét kultivál. Ellenben tévednek azok a mi franczia barátaink, akik a mi leg- specziálisabb, mert csakis a mi lisztünkből készíthető büszkeségünkről, a r é t e s r ő l, azt tartjuk, hogy rokon az ő kis pástétom-tésztáikkal. Szó sincs róla ; ezek leveledző vajas tészták, mig a rétest mi magunk nyújtjuk hártyává és sodorjuk levelessé. A rokonság tehát nem több, ami a taliga és a kronométer között való: mind a kettő kerékre jár.TÉSZTÁK.
M a k a r ó n i  1. P a r a d ic s o m m á r t á s .

T a r h o n y a  1. M e llé k le t e k .

Haluska.1. H a l u s k a  k r u m p liv a l . Nagy fazékban bő vízben, körülbelül 1U  rész hámozott, apróra vágott krumplit, a többi sósviz, tégy fel forrni. Felfövésben apró haluskát szaggatsz közé. 1 liter liszthez 1 tojást számítva, készül a haluska; mire ez megfőtt, levét



Tészták 237leszűröd s a krumplival elegy haluskát apróra vágott, zsíron pirított hagymára veted, megborsozod s beadod. (Ha van érett túród vagy parmezánod, bors helyett azt veszel.) Parasztétel.2. T ú r ó s  g a l u s k a . 1U  liter tejből, 2 egész és 1 tojássárgájából, finom liszttel, kellő sóval puha galuska-tésztát kevernek. Mint minden galuskát, ezt is jól el kell dolgozni. Fövő sós vízben evőkanállal kiszaggatják s ha megfőtt, a lábasban igen kevés zsírba dobják. Ekkor a juhturót 3—4 kanál jó tejfellel összehabarják s a galuskákra öntik, ezt még 5 — 10 perczig a tűznél párszor fölkavarják és föladják.3. Nyári időben, Ischlbő! küldték e szép kis megemlékezést: „Olyan reczeptet akarok beküldeni, mely nem pályázhat a szép Zsolnayra, miután meglehetősen silány és A Hét olvasóit csak talán abból az okból fogja érdekelni, mert boldogult királynőnk e parasztos ételt nagyon szerette. Előbb, már meglehetős rég elmúlt években, szívesen ellátogatott, mikor itt, Ischlben időzött, Pfandl helységébe egy Pohl nevű korcsmárosnéhoz, hol mintegy, pihenésül az udvari dinerk után jóízűen elköltötte a 
H o lz h a c k e r - N o c k e n - i  salátával. Itt is, mint annyi más helyen, nyilvánult kiváló jó szive, melyről mi magyarok soha se hallhatunk elég regét. Egyszer például a korcsmárosné panaszkodott, hogy beteges, mire a felséges asszony másnap kiküldte (az azóta szintén meghalt) Wiederhoífer tanárt s miután ez az operácziót szükségesnek tartotta, felhozatta Bécsbe, ott ápoltatta és maga is gyakrabban meglátogatta. — H o lz h a c k e r -  
N o c k e n . Liszt forró vízzel leforrázva, megsózva, belőle gombóczok formálva, meleg vízben rövid ideig főzve



238 A Hét Szakácskönyves zsírban kisütve. Ha kész, lehet tetszés szerint czuk- rozni s hozzá salátát adni.“
Gombócz.1. B a k a g o m b ó c z . T ö m ö r k é n y  István írja: „Nem tudom, ritka-e; errefelé nem ismerték, mikor hazahoztam ; én Novibazárban tanultam katona-szakácsoktól. Vízben meg kell főzni burgonyát, azután összetörni. Megsózva, félannyi liszttel összegyúrják gombócznak s újból megfőzik. Azután pedig zsíron megsütik. Itthon szoktuk csinálni : jó étel. Itthon már tojást is kevernek bele, meg zsírt. Jó igy is, azonban úgy tetszik, mintha amaz a tojástalan és zsirtalan keverésű annak idején oda alá a veres kövek alatt jobb volt volna. Bár hiszen lehet, hogy a gombócz volt rosszabb és az „ehetnék“ volt jobb.“2. S z i l v á s  g o m b ó c z . Tésztát gyűrűnk liszt, tojás és vízből kevés sóval. Körülbelül olyannak kell lennie, mint a rétes tésztája, kinyujthatónak. Ezt felosztjuk kis diónyi nagyságú darabokra. Minden ilyen darabot kinyújtunk s egy érett beszterczei szilvát beletakarunk, még pedig úgy, hogy a tészta ne legyen vastagon rajta. Ezt belisztezett kéz között forgatva, gömbölyítve szépen elegyenlitjük. Ha mind elkészültek igy a gombóczok, erősen forrásban lévő sós vizbe rakjuk gyorsan és forrni hagyjuk kicsit, aztán tésztaszürőbe öntjük, hideg vízzel leöntjük mint bármely más főtt tésztát. (A Tisza vidékén, az Alföldön 

s z á r a z  té s z t á n a k  mondják.) Tálalásnál bő zsírban pirított zsemlyemorzsával leöntjük. - Szokták néhol krumplis tésztával csinálni, de igy kissé nehéz.3. T ú r ó s  g o m b ó c z . V2 1. túrót, egy tojásnyi irós-



Tészták 239vajjal s egy késhegynyi sóval jól elkeverünk, (lehet, ha tetszik, egy kanál törött czukrot is belékeverni) négy tojássárgáját, 7* 1. friss tejfölt, 74 1. tejet közzé keverünk s annyi lisztet, hogy jó galuskatészta- keménységü legyen. Sós vízben, diónagyságu gombó- czokat — kanállal — szaggatva, kifőzzük. Addig hagyjuk főlni, mig a villára szúrva, rá nem tapad. Ekkor kevés irósvajba, hogy a gombóczok össze ne álljanak, kiszedjük, kevés túrót s annyi tejfölt öntünk rá, hogy a gombóczokat befödje s melegen betálaljuk.
Egyéb túrós tészták.1. A mi méltán hires tú r ó s  c s u s z á n k  egy jó változata a tú r ó s  c s ip e tk e . Gyúrj egy tojásból vagy kettőből — mennyiség szerint — tésztát, de jó simára gyúrd ki ! Egy kissé pihentesd, azután sodord ki, szaggasd szét széles darabokra, főzd ki jó sós vízben egy serpenyőben, jó puha túróval hintsd meg s tedd meleg tálra. Forralj egy bögrében jó tejfelt darabka zsírral, öntsd a tésztára ; egy darab friss szalonnát vágj koczkákra, süsd ki szép pirosra, hintsd a tészta tetejére. Ez utóbbinak azonban előre készen kell lennie, hogy gyorsan tálalhass és forrón vitesd az ételt az asztalra.

T ú r ó s  la s k a . Szép, finom laskát nyújtanak; ha kissé száradt, nagy koczkákra fölvagdalják, sós vízben megfőzik s egy lábasban vagy a tálban, melyben föladják, összerakják a következő módon : Egy rend laska, megöntözve két-három kanál tejfellel s meghintve jó juhturóval ; ezt ismételni, mig a laska mind az edénybe kerül ; egy félórára a sütőbe állítani ; vagy lehet kissé tovább, mig a széle pirulni kezd.



240 A Hét Szakácskönyve3. S t á je r  m e té lt Túrót, kevés sót, s gyúrd össze liszttel, hogy kemény ne legyen. Sodord kisujjnyi vastagra, vágd ugyanoly széles metéltté, főzd ki, s tedd hideg vízbe. Keverj össze a tészta mennyisége szerint tojássárgáját, czukrot, vajat, tejfelt és mazsola- szőllőt ; öntsd bele a tésztát, s keverd össze az egészet a tojások fehérjéből felvert habbal. Töltsd a tésztát lábasba ; ügyelj, hogy a keverék ellepje a tésztát. Lassú tűznél a sütőben süsd szép pirosra, s jól beczukrozva tálald.4. F r a n c z ia  tú r ó s  m e té lt . (Ritka, a nyugati népek nem igen élnek túróval, külön szavuk sincs igen rá.) Két tojást, ökölnagyságu tehéntúrót, egy csipetnyi sót keverj össze annyi liszttel, csak hogy épen tésztává nyújtható legyen. Azután inkább vastagra, mint vékonyra nyújtsd ki belisztezett nyujtófával. Ha ez megvan, vágd ujjnyi széles szalagokra, ezeket egyenként nyújtsd ki s vágd öt-hat czentiméter hosszú darabokra, vesd kissé sós forró vizbe, s szedd ki, ha följönnek. Tálalás előtt hintsd meg vajban barnára pirított morzsával.
Franczia burgonyás tészta.Hajában főtt két burgonyát tisztíts meg, törj össze, tégy hozzá két tojásfehérjét és sárgáját, két kanál lisztet, s ha megsóztad, késhegygyei kis darabokban szaggasd be kissé sós forró vizbe.Ha a tészta feljött a viz fölületére, merd le tésztaszedővel, rakd nagy lyuku csikszürőbe, hogy gyorsan lefolyjék róla a viz s borítsd le asztalkendővel, hogy meleg maradjon. Egy külön lábasba tégy jókora darab vajat s ha bámulni kezd, öntsd rá a tésztát, s pirítsd rajta sárgára.



Palacsinták 241

Palacsinták.1. K e lt  p a la c s in t a  : Közönséges palacsintatészta, tojás, liszt, só, kevés czukor, kis darabka vaj, tej. Ehhez hozzáadunk egy darabka élesztőt. Megjegyzendő, hogy az élesztőt előbb kell egy kis vízzel elkeverni, hogy csomós ne legyen. A palacsintatésztát valamivel higabban hagyjuk, mert a kelésnél sűrűbb lesz, vagy 2 órával kisütés előtt megkeverjük, meg- kelés után a tésztát nem szabad keverni. — így készitve a palacsinta sokkal izletesebb. — Tetszés szerinti tö lte lé k k e l töltjük.2. P a la c s in t a  s á t o r a l ja ú jh e ly i  m ó d o n . „Több évvel ezelőtt Herkulesfürdőnek igazgatója volt K. L. ur. (Mintegy bizalmat gerjesztendő, ki kell jelentenem felőle, hogy univerzális zseni, nem nevezhetem meg, nehogy zavarba jöjjön ! . . .  De elméletileg valóságos Brillat-Savarin, mig fiatal korában Garibaldi szabadcsapatában harczolt, az 1850-es években Zemplénben konspirálni kezdett gr. A. Gy. és M. úrnővel együtt, azután megtért és honvédezredes- ségig vitte; zenét komponált Chopin stílusban, 1892- ben pedig fürdőt igazgatott.) A gyógyterem terraszán udvarias szeretetreméltósággal asztalt foglalva számunkra, a búcsúra összekocczanó poharak hangjai mellett, a mig a zenekarral egy édes-bus mazurká- ját játszatta, feltálaltába az „omelette à la Sátoralja- UjhelyM és reczeptjét igy diktálta le: Finom, kissé vastag palacsintatésztát kell keverni 3 tojásból, liszttel ; a mikor jó, egy maréknyi káposztát, mely addig czukorral zsírban barnára pároltatott, hozzá kell keverni s utána a palacsintasütőben gyorsan egymásután kisütni, ügyelve, hogy vékony levelekbe süljön
16A Hét Szakácskönyve.



242 A Hét Szakácskönyve.és nagyon zsíros ne legyen. Négyrét hajtogatva a tálalókendőre tálba helyezzük ésforróan felszolgáljuk.“3. P a p r i k á s  c s ib é v e l  tö ltö tt p .  1. E lő é t e le k .

4 . S o n k á s  p a la c s in t a . Sütünk rendes palacsintát, ha kész, széles metéltre felvágjuk. Egy darab főtt sonkát apróra összevágunk, teszünk bele tejfelt, 2 tojást ; jól elkeverjük, beleteszszük a felvágott palacsintát. Beteszsztik egy serpenyőbe, tetejét megöntözzük tejfellel és sütjük.5. O r d á v a l  tö ltö tt p a la c s in t a . 12 személyre egy liter tejet veszünk, 4 egész tojást, 4 koczkaczukrot, egy kávéskanál apró sót s egy kanál olvasztott vajat ; ezeket összekeverjük finom liszttel jó sűrűre és sokáig keverjük, hogy csomós ne legyen. Mikor ez megvan, felhígítjuk egy kis vizzel, hogy se igen sürü, se igen hig ne legyen. Most előveszszük a sütőt, kis zsírt teszünk bele, s kissé megforraljuk, ekkor beleöntünk annyi kadaczot, hogy a sütőt szép vékonyan egészen belepje, lángon sütjük meg egyik felét rózsaszínre, sütés közben zsírral öntözgetjük s ha megvan, egy deszkára kiborítjuk s igy meg tovább. Most veszünk egy kiló ordát, azt összekeverjük 4 egész tojással, egy késhegy sóval, egy evőkanál czukorporral, meg egy kevés apróra vágott zöld kaporral. S ezzel a 
tö lte lé k k e l megtöltjük a palacsintának sült felét és kettőbe hajtjuk s mikor ez igy megvan, természetesen az előbb egy palacsinta helyét most igy kettő foglalja el és úgy sütjük szembe őket ismét a fent irt szinre. S mikor tálaljuk úgy, ahogy sütjük, kettőt teszünk szembe s jó forrón adjuk asztalra.NB. Orda : juhtejből készült édes túró. Kadocz itt a rendes palacsintatészta ; ez a neve a felvert tojássárgájának is. Erdélyi szavak.



Palacsinták 2436. * A lm á s  p a la c s in t a . Palacsintát sütünk czukor- ral és megtöltjük czukorban péppé párolt almával, melyhez fél czitrom levét, 2 kanál baraczk-lekvárt, vagdalt mandulát, mazsola-szőlőt keverünk. Ha megtöltöttük, tojás és szitált morzsába hengergetjük s forró zsírban kisütjük.7. *  K r é m e s  p a la c s in t a . Süss 5 — 6 tojásból szép vékony palacsintákat. Ha készek, töltsd meg a következő k r é m m e l : keverj 5 tojássárgáját 5 evőkanál czu- korral ; tedd hozzá az 5 tojás habját és Vb liter tejszínnek kemény habját. Evvel aztán a palacsintákat akként töltjük meg, hogy a közepébe teszünk egy evőkanállal, aztán a palacsintát nem sodorjuk, hanem csak keresztbe hajtjuk. Egy lábast vajjal jól kikenünk s a palacsintákat sorba beleteszszük. Ami a töltelékből kimarad, azt a lábasba, a palacsinták tetejére öntjük. Most a tésztát, 1U  órával a tálalás előtt a sütőbe teszszük, mig szép barnára sült. Ha ez megvan, a tésztástálra kiborítva, vaníliás czukorral behintjük.8. P a la c s in t a t o r t a . Jó palacsintatésztát készítünk, ezt a lángon megsütjük, s mindjárt abba a tálba rakjuk, amiben asztalra adjuk. Hámozott törött mandulát s kevés törött czukrot rászórunk, majd ismét egy réteg tésztát teszünk, ezt baraczk-lekvárral bekenjük, erre ismét tészta jön. Ezt a tölteléket mindig felváltva, addig ismételjük, mig egy rendes tortamagasságot elérünk. Ekkor, ha melegen betálaljuk, csokoládé-mártással, ha hidegen, tejszínhabbal leöntjük, illetve bevonjuk. Nagyon könnyű és kitűnő tészta. Felvágva a Dobos-tortához hasonló, s nem kevésbbé jó.
16*



244 A Hét SzakácskönyvePolenták.1. Fél liter tejfelt, 6 tojássárgáját jól összekeverünk és hozzáteszszük 6 tojáshabját s egy kanál lisztet. Az egészet tiszta asztalkendőbe öntjük, jól összekötjük és forró vízben V2 órát főzni hagyjuk. Egy tálba borítva, tetejére kevés forró vajat, finomra vágott meleg sonkát és parmezánt teszünk.2. Egy nagy ivópohár finom liszt, de a pohár ne legyen tetőzve, hanem egy ujjnyival kevesebb, egy ivópohár savanyu tejföl, 4 tojássárgája, 4 tojáshabja, só. Először a lisztet a tejföllel keverjük össze, aztán jön a tojássárgája és utoljára a hab. Egy kivajazott szalvétába a tésztát beleöntjük, lazán összekötjük s jó félóráig gőzben főzzük. Tálalásnál meghintjük parmezán-sajttal. külön két csészében adunk bőven elosztott friss vajat s reszelt parmezán-sajtot.NB. Olasz étel, rokon a kukoriczalisztbő! főtt s kis mada
rakkal köritett olasz kukoriczakásával, a málékkal, prószákkal, heriszával stb. (L. Kenyérfélék s Főzelékek.)FELFUJTFÉLÉK.NB. Egy olvasónőnk ezt Írja : „ . . .  igy vagyunk például a 

fe lfújlakkal is. A dara- vagy rizs-felfujtat rendesen úgy készítik, hogy sűrűn befőzik a tejbe, aztán kihütik, majd vaj és tojás jön bele ; ha megsült, nehéz sűrű massza lesz belőle. Én pedig igy készítem : V2 liter tej V2 liter vízbe, ha forr, 1 deczi darát teszek és addig főzöm folytonos keverés közt, mig sűrű lesz. Leveszem a tűzről és úgy forróba egyenkint 4 tojássárgáját folytonos keverés közt gyorsan beleteszek, megczukrozom, czitromizt is adok bele és a 4 tojáshabját; a formát kizsiro- zom, meglisztezem ; a keveréket beleteszem, födővei betakarom, beteszem egy serpenyő vízbe s a csőbe. Az igy készített felfújt igen könnyű, sütés közben magasan felfúvódik s alig lehet megismerni, hogy miből készült. Ezt csak példakép hozom fel



F  cl fa jt félék 245arra, hogy mily különbség van egy és ugyanazon étel készítési módja közt.“NB. II. Két jó chaudeau fajta; a legtöbb felfujthoz és puddinghoz :1. Sabaillon ; közönséges bor helyett sherryből vagy más aszúból vagy máslásból készült chaudeau (1. Italok, Zabbaioné).2. Sillabub ;  angol krém ; vastag édes tejfel, fehér bor, törött czukor és czitromlé habbá keverve.NB. 111. A franczia kétféle gőzölést ismer: a homok-für
dőt s a bain-marie-1, vagyis vízben való gőzölést, vastag porczel- íánedényben állítva a gőzölendő ételt lobogó vízbe.

Franczia felfújtak.1. F r a n c z ia  k á s a . Közönséges palacsintatésztát készítünk V2 liter tejből, ezt egy nagyobb luku habzó kanálon forró zsírba keresztül futtatjuk. Az ily borsótésztához készítünk aztán krémet ily módon : V2 liter tejet forralunk, fél rúd vaníliát és 15 deka czukrot. Azután 8 tojássárgáját kevés hideg tejben eldörzsöljük és ha a tej felforrt, közé keverjük folytonos kavarás közben. Majd kikent tortasütőben a krémmel összekevert borsó-tésztát megsütjük, úgy hogy azt egészben lehessen kifordítani.2. * K r é m e s  m a n d u la . Levesestálba tegyünk 250 gramm törött makarónit. Öntsünk rá 1. egy pohár forró tejet, melyet előzőleg négy darab koczkaczukor- ral czukroztunk meg ; 2. egy kis pohár rumot. Adjuk hozzá három tojásnak a sárgáját s habbá vert fehérjét. Keverjük össze az egészet, öntsük sütőmintába, mely karamelíel van bevonva és süssük meg a sütőben. Azután, ha kihűlt, tálaljuk föl vaníliás krémbe állítva.NB. A franczia s egyéb idegen reczipék makarónija, éppúgy, mint az Ibsen Nórájáé, a világért sem az olasz makarón- tészta, hanem czukrozott mandula, olyasféle, mint a bécs-magyar- országi mandulás-puszerli.



246 A Hét Szakácskönyve

Vanília soufflé.21 deka czukrot habosra keverünk nyolcz sárgájával. Bele egy marék finomra darált mandula, 10 deka puhított vaj, jókora darab átszitált vanília és a 8 tojáshabja 2—3 kanál piskóta masszájával. Gőzben egy óráig sütni, kiborítva finom arrakkal leöntjük, ezt meggyujtva, gyorsan tálaljuk. Külön hozzá a c h a u d e a u .

Alma tésztás.A kissé megtámadott almát nagyon jól használjuk fel a következő kochban : 15 savanyu almát meghámozunk; czukorral meghintve pároljuk puhára. 6 deka hámozott mandulát, 12 deka czukrot, 6 lat vagdalt czitronádot, egy marék zsemlyemorzsát keverjünk össze 4 tojássárgával ; ebbe vegyítsük a 4 tojáshabját s az almákat vajjal kikent, morzsával kiszórt formába töltjük, 3A óráig sütjük. Tálra borítva meg- czukrozzuk és föladjuk.
Tejfeles felfújt.V2 liter édes tejfelt 10 tojássárgájával folytonos habarás közben sűrűre megfőzni, azután porczellán- tálba önteni, hogy kihűljön. Ebéd előtt félórával 1272 deka vaníliás czukrot és 10 tojásnak keményre vert habját hozzáadni, és végre egy kávéskanál finom lisztet hozzá kavarni. Vastag porczellántálban, melyet előbb vajjal jól kikentünk, lassú tűznél megsütni. — A felfújt akkor jó, ha megsült felseje felreped. Az asztalnál lehet külön tányéron gyümölcs- (leginkább ribizke) izeket tálalni mellé.



Felfújt félék 247
Túrós koch.4 lat vajat, 4 lat czukrot jól elkeverünk, adunk hozzá 4 tojássárgáját, 8 lat áttört túrót, 2 lat őrölt héjazott mandulát, Va czitromnak a levét és tejben áztatott és kifacsart zsemlyehéját áttörve. Mindezt V2 óráig elkeverjük. Ezután 4 tojás kemény habja jön bele és 1 kanál morzsa. 3A órát gőzben főzzük.

Sajtos felfújt.1. 125grm reszelt fehér kenyeret, 125 grm reszelt parmezán-sajtot, 60 grm friss vajat, kevés sót, borsot egy mozsárban összetörünk és egy lekevert tojáshoz hozzáadjuk s finomra elkeverjük. Ebből aztán dió- nagyságu gombóczokat formálunk, tojás és zsemlyemorzsában meghengergetjük, forró zsírban vagy vajban világos-barnára sütjük s forrón tálaljuk.2. Egy tojásnyi friss irós vajat dörzsöljünk jól össze hat tojássárgájával, kevés sóval, s ezalatt tegyünk tejbe megáztatni hat friss kiflit karikára vágva. Ha keveset ázott a tejben, törjük át szitán, amennyi csak áttörhetik a tojássárga közé. Tegyünk ehez a masszához hat kanál reszelt grojer vagy ementáli sajtot s a hat tojás keményre vert habját. Mindezeket lassanként összeelegyitve és kavarva vajjal jól kikent, vastagon kimorzsázott csinos formába öntjük s egy nagyobb edényben melegített vízbe lefedve kigőzöljük — két vagy három órán át — amilyen nagyságban a szuflé készül. Mert lehet két személyre három tojásból is, természetesen mindenből félannyit kell venni és másfél órán át főzni. Tálalás előtt lehet tálra borítva a sütőben kissé pirulni hagyni és fris-



248 A Hét Szakácskönyvesen olvasztott irós vajat adunk mellé. Az urak különösen szeretik, mert pikáns s jól lehet utána borozni.NB. Ehhez a sajt-sufléhoz is mintha jobb volna ementáli vagy gruyère helyett (ez a g rójer igazi neve) parmezán, vagy ahol boldog vidékieknél akad, sárga és kőkemény magyar birkasajt. Sajt és nem túró ; teljesen olyan konszisztenczia, mint a parmezán. Én Kis-Kőrös vidékéről ismerem, ritkán jutok hozzá, nem is olcsón, de megéri az árát is, a türelmet is. (L. Sajtok .)

Franczia burgonya felfújt.Főtt burgonyát gondosan összezúzunk, három kanál czukrot, három tojássárgáját s három fehérjét teszünk hozzá, ez utóbbit habbá verve. Az igy nyert masszát friss vajjal kikent kuglofformába tesszük, a sütőbe rakjuk, s ha kész, megczukrozzuk.PUDD1NGOK.
P lu m pu dding . Liszt, zsemlyemorzsa, vese-faggyú, mazsola, aprószőllő, czitromhéj, rum, tejfel, tojás asztalkendőben megfőzve, rummal leöntve s ezt meggyujtva.

Két franczia pudding.1. C s o k o lá d é s  k a lá c s . Vegyünk egyenlő mértékkel lisztet, porczukrot, vajat, csokoládét és három friss tojást. Először a vajat olvasszuk meg egy casserole- ban, azután darabonként adjuk hozzá a porrá tört csokoládét, jól vigyázva, hogy egyenletesen fölolvadjon. Most fokozatosan, folytonos keverés közt adjuk hozzá a czukrot, a lisztet, a három tojás fölkevert sárgáját és habbá vert fehérjét. Kenjünk ki vajjal egy kuglofsütőt, öntsük bele az egészet, s félórára tegyük a sütőbe.



Puddingok 2492. F e h é r  te k e rcs . Végy negyed kiló darát, negyed kiló jól megtisztított igen finom koczkára vagdalt marhavesét, fél pohár vizet s egy nagy kanál rumot. Keverd össze nagyjában egy salátástányérban, azután gyúródeszkán a sodrófával nyújtsd ki mintegy har- mincz czentiméter széles lepénynyé. Hints egyenletesen a tetejére öt-hat evőkanálnyi cseresznye-befőttet, 
d e a  le v e  n é lk ü l . Azután a lepényt vigyázva henge- ritsd össze s a két végét nyomkodd szintén össze. Most végy egy asztalkendőt, hengeritsd ebbe, az asztalkendő két végét jól kösd be, vagy tűzd össze, azután az egészet tedd forró vízzel telt fazékba, hol két óráig kell főnie. A fazék ez idő alatt mindig lebontva maradjon. Azután vedd ki, hengergesd ki az asztalkendőből s tálald föl bőven ráöntött cseresznyebefőttel. Most természetesen hozzájön a befőttnek a leve is.

Bécsi puddingreczipék.1. G e s z t e n y e p u d d in g .

a) Mel eg.  6 deka vajat habosra verve, 6 sárgájával, 10 deka czukorral, 2 deka finomra vagdalt czitronáddal, 2 deka finomra vagdalt, czukorba főtt narancscsal s egy kevés reszelt czitromhéjával keverjük el. Közben 40 deka leforrázott s hámozott gesztenyét 1U  1. tejben • megfőznek, szitán áttörnek s a keverékbe keverik. Majd még hat tojás fölvert fehérje jő bele, formába töltik az egészet s egy órát gőzölik. Melegen tálalják gyümölcslével.
b) Hi deg.  7 4  kiló hámozott nagy gesztenyét forró vízbe tesznek, mig könnyen hámozhatóvá nem válik. Ekkor a meghámozott szemeket czukorral s vízzel puhára párolják $ tejszínnel megtörik s szitán



250 A Hét Szakácskönyveáttörik. Közben 20 deka czukrot s egy darabka vaníliát vízzel sűrűre főznek s két deka mazsolát megdagasztanak benne. Ezt a keveréket a gesztenyével s 15 gramm oldott gelatinenal elegyítik. Három deczi tejszín habja, 10 deka vékonyra szelt birsalmasajt és 2 kanál maraschino-likőr jő bele, az egészet kúp- formába töltik s jégen fagyasztják. Közben 10 deka vaníliás csokoládét 10 deka czukorral s vízzel szép simává olvasztanak, hülés közben kevergetik s tejszínhabbal sűrű mártássá vegyítik, amit külön tálalnak a kiborított pudding mellé, melyet czukrosvizben főtt gesztenyével körözhetnek.2. H u s p n d d i n g . 50 grm friss szalonnát serpenyőben feleresztenek s finomra metélt hagymát párolnak benne. Már elébb négy zsemlyemorzsáját tejben áztattak, s ezt most kifacsarják s a szalonnában addig pirítják, míg összeáll. Erre a masszát egy tálban kihütik, 40 deka tisztított marhavagdalékkal, 10 deka finoman vagdalt sonkával, sóval, szerecsendióval, törött borssal, finomra metélt petrezselyemmel s reszelt czitromhéjjal keverik, majd még hat tojás- sárgájával, néhány kanál tejszínnel s végül a hat tojás keményre felvert fehérjével. Puddingformát vajjal kikenünk, az egészet beletöltjük, s a sütőben egy óra hosszat g ő z ö l j ü k . Vajas, szardellás vagy gombás mártással tálaljuk. Jó hozzá friss hús helyeit a sültmaradék is.3. T e j fe le s  p a d d in g . 1U  liter finom tejfelt négy tojássárgájával, 7-± liter liszttel s egy csepp sóval felhabarnak, majd a négy fehérje keményre vert habját keverik bele, aztán az egészet bevajazott s lisztezett formába töltik s egy óráig gőzölik. Forró vajöntéssel tálalják, bő parmezánnal meghintve.



Piiddingok 2514. M a n d u lá s  p u d d in g . 10 deka hámozott és reszelt mandulát 6 tojással, 12 deka czukorral s egy czitrom reszelt hajával habosra keverünk, 7 deka finom lisztet s hat tojás felvert habját keverjünk bele, mire a masszát vajjal kikelt formába töltjük s egy órát gőzöljük. Narancs-chaudeauval vagy gyümölcslével tálaljuk.
* *  Pudding à la Nesselrode.Széchyné úrasszony irja : „Feljegyzem e felséges pudding közlésénél, hogy ezt Münchenben a „Vier Jahreszeiten“ table d’höte-ján ettem legelőször. Akkor még igen „schüchtern“ voltam s a világért sem bocsátkoztam volna a „chef“-fe! kulináris fejtegetésekbe ; s igy nem tudtam meg mindjárt az „édes titkot“. Pár hónappal rá a szegény beteg Ottó király udvartartásához beosztott egyik hadnagya, édes szülei házamban megfordulván, megígérte a poémaszerü isteni eledel prózai reczeptjét. És leküldte; a bajor főváros katonatiszti kaszinónak „chef de cuisine“-je kezéből. És most szálljunk le a kothurnusról és főzzünk : IV2 kg. puhára főtt és melegen hámozott gesztenyét finom szőrszitán törünk át. Egy casserole- ban 1 liter tejet V2 rúd vaníliával és tetszés szerinti mennyiségű czukorral (203 gramm körül) felforralunk ; aztán belékavarjuk a gesztenyébe és könnyű pürét készítünk belőle; ebbe a pürébe még adunk: 120 gr. apró koczkára vágott szárított gyümölcsöt (vagy befőttet is), továbbá 50 - 60 gr. czitronádot (czukros czitromhéj), 60 gr. malaga-szőllőt, melyet előbb kevés czukorral kicsit felfőztünk; ezt a masszát egy „Gefrierbiichsé“-be (fagylaló szelencze? remélem az Akadémia kiír majd pályázatot a konyha-termini



252 A Hét Szakácskönyvetechnici magyarosítására) töltjük és félig megfagyni hagyjuk. Aki szereti, a piirébe egy kis pohárka maraschinot is tehet; ez fokozza az úgyis finom és pikáns izét. Ha félig megfagyott, kiveszsziik és köny- nyen keverünk hozzá ! liter kemény tejszínhabot. Aztán egy jól záró puddingformába rakjuk az egészet s 2 órára beléássuk apróra vagdalt, jól megsózott jégbe. Csak éppen tálalás előtt borítandó ki. Lehet „ m a r a s t in e tto t“  (isten tudja honnan származik e név !) hozzá feladni. Ez áll 5 tojássárgájából, V2 liter könnyű tejszinből és 200 gr. czukorporból, mit a tűzön kell habossá verni és azután hidegre tenni. Nincsen kifejezés, nincsen állítmány a világ összes szótáraiban és nyelvtanaiban e pudding méltó dicséretére. Nem. Nincsen.“
* Rumpudding.Piskótatésztát apróra vagdalunk, rummal meglocsoljuk, egy kevés vagdalt czukrosbefőttel s kevés tejszínhabbal elkeverve kúpformára rakjuk s két ujjnyi tejszínhabbal vonjuk be s j é g r e  t e s z s z i lk . Tálalás előtt a tetejébe kivájt fél czitromot illesztünk, nyílásával fölfelé, ebbe rumot öntünk, meggyujtjuk s igy szolgáljuk fel. *

* Trifle.
E r e d e t i  a n g o l  r e c z ip e . Mély üvegtál alját rakd meg egy réteg száraz és feldarabolt s p o n g e - c a k e - k d  (piskóta-fajta), kenj rá vékony réteg málnabefőttet, majd egy réteg m a c a r o o n t  („mandulás-csók“), egy réteg hámozott s fölszelt mandulát, s igy ismételd egyre keskenyedő kúpformában e rétegeket, mig az edény



Piték 253megtelik. Az egészet öntsd le fehér borral, de csak éppen, hogy átigya s állasd lehetőleg egy éjszakán át. Másnap, ebéd előtt, telitsd a tálat dal,tetejezd tejszínhabbal s hintsd be czukrozott gyümölcscsel vagy czukorbafőttel, tedd jégre s evőkanállal, vagy külön e czélra készült krémverővel tálald. — A c u s ta r d  nem egyéb, mint négy-öt tojásnak, megfelelő mennyiségű tejnek és czukornak kenő-sürüségü elegye, mely úgy készül, hogy az egész hideg elegyet, lábasostul, egy másik lábas forrásban levő vizbe állítják, s folytonos kavarás közben forrásig hevítik, ügyelve, hogy se össze ne álljon, se föl ne forrjon. Ha megvan, lehűtik s úgy használják.
M ince meat 1. Édességek.

P I T É K  S T B .
Hamari pite.Készítése, mint neve is mutatja, igen gyorsan megy. Veszünk 2 egész tojást, 2 tojássárgáját, kis czukrot és sót. A tojást jól felverjük s annyi lisztet keverünk hozzá, hogy körülbelül olyan tésztánk legyen, mint a felvert haluska. Ha" jól kidolgoztuk — ami pár perez alatt megvan — folytonos keverés közben annyi tejet (forralatlaní) adunk hozzá, hogy csak valamivel legyen sűrűbb tésztánk a palacsintáénál. Most rendes nagyságú tészta-pléhbe egy evőkanál zsirt teszünk, s mikor ez már forró, a tésztát beleöntjük, ide-oda mozgatás által azt elegyenitve. Nagyon gyorsan sütjük s nem vágjuk fel, hanem hosszúkás tálon egészben adjuk asztalra, két villát adva hozzá, hogy könnyen lehessen s z a k ít a n i . Vágni azért nem



254 A Hét Szakácskönyveszabad, mert azonnal összeesnék, megszalonnásodnék és elveszítené jóságát.
Tejföles bélés.10 tojássárgájához számítunk 10 kanál jó kemény friss tejfelt, 10 kanál czukorport s egy késhegy sót; ezt hirtelen összekavarjuk, a tíz tojásfehéréből vert kemény habot hozzáadjuk s tíz kanál lisztet hirtelen gyorsasággal belekeverünk ; ezt a középlágy tésztát jól kikent tepsibe öntjük s 3A óra alatt középtüznél kisütjük, de lehetőleg úgy igyekezünk, hogy melegen adjuk fel az asztalra.
Rizskása bélés.Egy kanál kemény zsir, kevés vaj, 12 kanál liszt, egy tojás egészen, rumos viz, amennyit felvesz, egy kis só, kevés czukor; mindezt jól eldolgozzuk s 12 czipóba osztjuk. Pihenni hagyjuk 3A óráig. T ö lt e lé k e :  Fövő vízbe rizskását teszünk, ha megfőtt sáfrányos vízzel leöntjük és szitán szikkadni hagyjuk. A vajjal kikent tepsibe 6 czipót kinyújtunk, minden levelet külön olvasztott vajjal lepreczkelünk, a 6-ik levélre rákenjük a tölteléket, azt jól leczukorporozzuk s behintjük mazsolával meg aprószőllővel. A más 6 kis czipót megint egyenként vajjal íepreczkelve rányujtjuk. A tetejét megczukorporozva egyenlő tűznél kisütjük, melegen tálaljuk.

Almás pürés-pite.18—20 dkg. czukrot kevés vízzel sziruppá főzünk, beleapritunk tiz szép savanyu almát, főzzük folytonos



Piték stb. 255kavarás közt, mig lekvársürüségü nem lesz ; ha levettük, simára kikeverjük és szőrszitán áttörjük, ha nem elég édes, adunk még egy kis porczukrot hozzá. Az Vé kiló vajjal, már előre szokásos módon elkészített leveses-tésztát kettéosztjuk, egyik felét beletesz- szük a tepsibe, egy kicsit sütjük, aztán kiveszszük, óvatosan rákenjük az almapürét, befödjük a másik tésztával, megkenjük tojással és gorombán törött mandulával meg czukorral meghintjük, aztán még egy félóráig sütjük. Vigyázva és melegen szeljük fel.
Meggyes pite melegen.

1U  font liszthez adj 2 lat törött czukrot, 6 lat kidolgozott vajat és egy tojássárgáját. Ezeket gyúrd össze, öntsd a tepsibe, kend el és süsd meg. Ekkor töltsd meg meggyel. Készíts 3A font tört mandulát, V4 font porczukrot, 5 tojássárgáját, s ennek a fehérje habját; keverd mindezt jól össze s tedd a tésztára. Süsd meg még egyszer, s vagdald darabokra.
Gelsei pite.4 tojássárgáját, 21 deka zsírt, kiló porczukor- ból néhány kanál czukrot s 40 deka lisztet egy óráig keverünk. E tömeget pléhtepsibe egyenletesen belenyomkodjuk, s ribizli vagy más savanykás izü befőttel félujjnyi vastagon megkenjük. 8 tojásfehéréből habot verünk, hozzáteszszük azt a 1A kiló porczukrot, amelyikből már néhány kanállal a fent leirt anyagba elhasználtunk s Vé kiló őrlött diót összekeverve a tészta fölé öntünk, s egyenletes jó tűznél addig sütjük, mig az alsó zsíros tészta jó barnára sült.



256 A Hét Szakácskönyve

Franczia piték.1. B o r d e a u x i . Vegyünk két liter lisztet, dagasz- szuk össze tiz tojással, két evőkanálnyi olívaolajjal, azután tegyünk hozzá három . kanálnyi rumot vagy cognacot (ki hogy szereti), egy czitromnak lereszelt héját, egy kanál sót, s mindezt száz gramm jói megolvasztott vaj hozzáadásával újra dagaszszuk össze. Ha jól össze van dagasztva, vizes tejjel dagaszszuk jó lágyra, hogy ne legyen sokkal sűrűbb a palacsinta tésztánál. Ha ez megvan, hagyjuk állni három-négy óráig. Ha van időnk várni, akkor inkább öt óráig is álljon. Ekkor nagy serpenyőben diónyi vajat vagy zsírt fölolvasztunk, a tésztából egy nagy kanálnyit belecsurgatunk, s azután a serpenyőt ide-oda forgatjuk, hogy a tészta egyenletesen folyjék szét, akárcsak a palacsintánál. Ha egyik fele megsült, a másik oldalára fordítjuk, s ha kész, tányérra tesszük, meg- czukrozzuk s összehajtogatva föltálaljuk.2. C la f o u t i  (Auvergnei étel). Tégy egy edénybe kétszázötven gramm lisztet, a közepébe áss lyukat, üss bele három tojássárgáját s tégy hozzá öt gramm finomra őrölt sót. Hígítsd meg hideg viz lassú hozzá- öntésével körülbelül annyira, hogy oly puha legyen, mint a fánktészta, s dagassz hozzá két evőkanálnyi cognacot. Most verd habbá három tojásnak a fehérjét, adj hozzá két evőkanálnyi porczukrot; s ha a hab elég sűrű, keverd össze a tésztával. Azután tégy hozzá fél kiló fekete cseresznyét s az egészet tedd vajjal kikent tortasütőbe. Itt-ott mogyorónyi friss vajat tégy a tetejére, s a sütőben körülbelül félóráig hagyd pirulni.



Rétesek 257

Angol lepény.Hozzávaló: 21 deka vaj, 28 deka porczukor, 14 tojás, 7 deka mazsola-, 7 deka nagyszőllő, 7 deka czitronád, 35 deka liszt. Habosra verjük a vajat ; las- sankint belevegyitjük a porczukrot, egyenként a 14 tojássárgáját, a fehérjét habnak verve, utána az apró- és nagyszőllőt, czitronádot s lisztet. A tésztát egy tortaformába öntve, lassú tűznél süssük.RÉTESEK.Mit mond az Ur Az Ember Tragédiájában? Csak hódolat illet meg, nem bírálat. Nincs gyászosabb, mint az olyan iró, aki, ha valami nagyon nagyot akar mondani, azt írja, hogy: „gyenge az én toliam leírni . . . stb.“ Teringettét (pardon!) ha gyenge a tolla, minek ir egyáltalában ? Hallgasson ! Én is, a rétesről : hallgatok.NB. Azonban : egypár NB. mégsem árt.1. Akik gyermekkorunkban a Gáspár olvasókönyvét tanultuk, emlékezhetünk rá, hogy egy körmöczi aranyat úgy ki lehet kalapálni, hogy egy huszárt lovastól bearanyozhatni vele. Tudd meg, ó gazdasszony, hogy a rétes tésztája is csak úgy jó, ha egy zsemlényi czipóból egy huszárt lovastul rétesbe sodorhatsz vele.2. Töltött tésztaféléhez nem is bő, de könnyelműen pazar kéz kell. A rétesnél ne kíméld a zsirt ! Az a jó rétes, ami szinte csöpög a zsírtól, tésztáját észre sem venni, úgy olvad a nyelveden s tölteléke levesesen olvad e g y : mondjuk ki a szót: álommá. Kevés tészta, sok töltelék.3. Épp ezért a hideg rétes, az én érzésem szerint, éppoly barbárság, mint a hideg hal. Inkább elengedem a tokot tatárral s a hideg almás-rétest.4. A rétes akkor szép, ha megpirult. A halovány, tésztás, nyűlós és kásás rétest az egye, aki a tejberizskását.A Hét Szakácskönyve. 17



258 A Hét Szakácskönyve5. Ez az evőjének szól : ne kíméld a gyomrod ! A rétes olyan, mint az asszony: vagy áldozd föl magad érte, vagy mondj le róla !
Káposztás-rétes.Egy fej káposztát apróra vágva besózunk; tört czukrot pirítunk zsírban ; ha megpirult, a levétől előbb jól kifacsart káposztát beleteszszük, pirosra pörköljük, megborsozzuk s hülni teszszük. — A vékony tésztán egyenletesen elszórjuk, gyengéden összecsavarjuk: zsírral megkenve ropogósra süssük.
Korhely-rétes.Négy száraz zsemlyét kell megreszelni, a morzsáját kevés zsírban pirosra megpirítani ; 1 liter fehér asztali bort czukorral megforralni, hogy jó édes legyen s annak felével a már megpirult zsemlyemorzsát forró borral felereszteni. Ha ez kihűlt, a kinyújtott rétestésztára ráhinteni, rája sűrűn mazsola- szőlőt s igy rétesnek összehajtva, sülni tenni. Ha félig megsült, úgy, hogy piros kezd lenni : a megmaradt a bort forrón rá kell önteni s a rétest ben- hagyni a sütőben, mig a bort fel nem iszsza. Azután a tepsiből kimetélve, czukorral meghintve, fel lehet tálalni.

Krumplis-rétes.Az ügyesen kihuzogatott rétestésztát hagyjuk kissé szikkadni ; azután zsírozzuk meg, hintsük meg czukorral s mind a négy oldalon hajtsuk vissza úgy, hogy szélei közepén összeérjenek. Most egy oldalán 3 ujjnyi szélesen tegyük bele a következőképen készült tö lte lék et-. 2 tojássárgáját, egy kis czitrom-



Rétesek 259héjjal és 6 dk. czukorral Va óráig keverünk, majd hozzáadunk 2 tojás nagyságú reszelt, főtt krumplit, 4 dk. hosszúra vágott hámozott mandolát s a tojás kemény habját. A rétest ügyesen felsodorjuk, pléhre téve forró sütőben pirosra sütjük s feldaraboljuk.NB. Fölvidéki származás.
Zsidó böjti-rétes.Jeruzsálem pusztulása fordulóját ( Á v  h ó  9 - ik e ,  

t iso b e o v ) a zsidó ember böjttel gyászolja. Ilyen böjti ételről írja egy olvasónőnk : „Nagyanyám, ki már — isten éltesse — 75 éves, szinte a nagyanyjától örökölte azt a szokást, hogy a nyári böjt estéjére mást, mint te js z ín -r é t e s t  készíteni nem szabad és bár a mai nemzedék sem a böjtöt, sem a nehezebb zsidó ételeket: sem el nem bírja, sem meg nem tartja, való, hogy századok óta e nyári böjt estéjén a mi családunkban ott szerepel a kissé nehéz, de igen ízletes m ilir á m -r é t e s , ahogy azt mi kisgyermekkorunkban nevezni szoktuk. Elkészítési módja a következő : 25 dk. lisztet, egy tojást, egy kis irós vajat, egy piczi sót s egy kis czukrot rétestésztának meggyurunk s egy kicsit pihenni hagyjuk. 12 dk. hámozatlan mandulát, 12 dk. finomra őrlött czukrot, egy reszelt zsemlyét s egy kis őrlött fahéjat a kinyújtott rétesbe hintünk s egy kis olvasztott irósvajjal megöntözzük. Ezután a rétest össze kell csavarni s a vajjal kikent tepsibe zsemlye-barnára megsütni. Közvetlen a tálalás előtt a szeletekbe vágott rétest lábasba rakjuk, egy kis czukorral forralt tejszínnel vagy tejjel leöntjük s egy forrás után kitálaljuk/'NB. Szláv étel lehet.
17*



260 A Hét Szakácskönyve

Túrós-rétes.A rétestésztát öt perczig száradni hagyjuk, addig elkészítjük a túrót, 4 tojássárgájával, két kanálnyi czukorral, egy csipetnyi sóval jól elkeverjük ; egy másik lábasban a tojás habját lassan elkeverjük savanyu tejfellel és teszünk hozzá egy kis czukrot és reszelt czitromhéjat, forró vajat, zsemlyemorzsát és czukrot is készítsünk elő. Most a kikent tepsibe beleteszünk egy darab szántott rétestésztát, zsemlyemorzsát és vajat, rá ismét tésztát, erre a rétegre rákenjük a túró felét, vajat is teszünk hozzá, tésztát ismét akár két réteget is és erre a tejfellel elkevert habot; újból tésztát zsemlyemorzsával behintve, czukorral és vajjal, s ezt megismételjük még egyszer, hogy a tepsi tele legyen. Most még a legfelső tésztaréteget bekenjük vajjal és szép sárga-pirosra sütjük a sütőben.NB. Fölvidéki. — A rendes túrós-rétes közönségesen ismert ; megjegyzendő, hogy jó bele a mazsola s a töltelékje leves legyen ugyan, de a világért se kásás. Sok tejfel tehát nem jó bele.
*Krémes-rétes.12 személyre veszel 28 deka lisztet; ezt két részre osztva, az egyik félbe 28 deka vajat teszel, nyujtófával eldolgozod, mig a másik felét rétestésztának dolgozzuk ki, egy tojás sárgájával, kevés sóval. Most mind a kettőt kinyújtjuk s a rétestésztát ráhelyezzük a vajasra ; föntről, lentről, jobbról, balról összehajtuk s pihenni teszszük hideg helyre, legjobb jégszekrénybe. Kinyújtva ismét összehajtjuk ; egyszer- kétszer ismételjük; minél többször, annál rétegesebb, de sokat ismét nem szabad, mert lágy lesz a tésztája. Két pléhre teszszük, világos-sárgára sütjük. Krémmel



Rétesek 261
t ö lt jü k . A k r é m h e z  veszünk : 4 deczi forralt tejet, egy egész tojást, 7 tojássárgáját, 15 deka czukrot, 4 deka lisztet, 1 darab vaníliát. Ezt összehabarni, folytonos keverés közben fölforralni. Tölteni vele a két lapot, tetszés szerinti darabokra fölvágni. Hidegen tálaljuk.NB. Ez tulajdonkép a gyermekszív legfőbb álma : a krémes 
pite. Nagyon jó.

Habrétes.A rétestészta meggyurása után, melyet úgy kell készíteni, mint bármely más réteshez, 20 dg. czukrot megkeverünk 5 tojássárgájával, azután fél czitrom nedvét, 15 dg. lisztet és az 5 tojásfehérjének keményre vert habját közzé keverjük ; a tölteléket a kinyújtott rétes felébe elöntjük, az üresen maradt részbe bontott meggyet, vagy ha az nincs, mazsolát szórunk, lud- zsirral megöntözzük s könnyedén összecsavarjuk. A tepsit s a rétes tetejét jól megzsirozzuk s lassú tűznél megsütjük. Természetesen melegen kell tálalni, mert úgy van csak igazán jó ize.
Csokoládé-rétes.A kinyújtott rétestésztát jól megöntjük vajjal. 3 tábla reszelt csokoládét, 10 deka finomra vágott mandula, egy maroknyi czukor, egy marék zsemlyemorzsából keveréket készítünk, a tésztára szórjuk, 5 kanál friss tejföllel megöntve összehengergetjük. Egy lábasba hüvelyknyi tejfölt öntve, a rétest berakjuk. Csokoládéval beszórva gyorsan sütjük.

Szilvás-rétes.Készíttessék rétestészta. Ezután 35 érett szilvát héjastul gyűrűkre vágunk s a kinyújtott tésztára



262 A Hét Szakácskönyvehintjük. 6 deka tört mandula, 8 deka czukor, fahéj, czitromhéj, egy kifli morzsája szintén ráhintendő. Kikent pléhre teszszük s a tetejét vajjal megkenjük.
Diós-rétes magyarosan.Rétestésztát tudunk készíteni, ezen már túl vagyunk. Amig ez pihen, törünk 100 diót, apróra vagdaljuk, lehet gépen is, ha nem reszel finomra. A tésztát előbb meg kell hinteni vastagon czukorral, fahéjat, szegfüvet, czitromhéját, mazsolát és diót szórjunk rá. — Kikent pléhre teszszük, a tetejét vajjal megkenjük, amit be is csöpögtetünk. *
* Diós-lekváros rétes.Ha a rétes-tésztát vékonyra kinyújtottuk, az egész lapot meghintjük gazdagon czukorral kevert tört dióval, zsírral jól meglocsoljuk, aztán a felső végén baraczk- vagy még jobb, málna-lekvárból egy ujjnyi vastag csikót huzunk, gyengén összesodorjuk, de nem laposra, hanem gömbölyűre, s aztán ropogósra



T iz e n n e g y e d ik  fe je z e t .Kenyér-, kalács- és máléfélék.A mi páratlan magyar kenyerünk révén azért nincs jogunk azt hinni, hogy mi vagyunk a világ legkenyeresebb népe. Inkább : a mi parasztunk, ha teheti, húsevő ; sok kenyeret fogyaszt ugyan, de kevesebbet az ő jó kenyeréből, mint a nyugati az ő többnyire gyalázatos vakarcsából. Paraszton fölül pedig mind kevesebb kenyér fogy nálunk. Keleten a kenyérnek nincs nagyobb szerepe, mert a rizs azt is pótolja, mint sok egyebet, magát a húst is — részben, mint a növényevő indusoknál, rituális okokból, milliónyi népeknél. Nyugaton a kenyér főversenytársa a burgonya, melyről Heine azt mondta, hogy ez az egyetlen berlini déligyümölcs. Különben a mi felvidéki tótunk, aki hétszámra krumplin és káposztán él, még az sem eszik több krumplit, mint az angol s az amerikai. Nagy kenyérevő a franczia, kinek a gyereke csokoládét uzsonnáz kenyérrel s a gyümölcshöz is kenyeret eszik. (Még egyszer megjegyzem itt, hogy franczia reczeptekben a kenyér gyakran jelent zsemlyét vagy kiflit.) Az északi országokban sok kenyér fogy a v a ja s  k e n y e r e k  ( s a n d m c h e k )  révén. (L. ezeket.) Dániában is állandóan kéz ügyében van a kétféle kenyér: fehér (ami olyan, mint a mi tejes-



264 A Hét Szakácskönyvekenyerünk vagy kalácsunk) és barna, ami rozskenyér. Ők is, a francziák meg épen, s általában a legtöbb nyugati nép, kis kenyeret sütnek, czipó vagy még inkább hosszúkás, olykor csavart (franczia) formában. Az oka : hogy a kenyerük csak frissen jó, s nem ismerik ami minálunk a legjobb, a szakajtó nagyságban harmadnaposra szikkadt kenyeret. Nagy fényűzést fejt ki, mint általában kényelem és étel dolgában : a svéd. A svéd gyorsvonatok mentén és menetrendjében mindig gondoskodás történik fél-, sőt háromnegyedórás reggeli, lunch- és ebéd- megállókról. Ilyenkor az egész közönség leszáll, s az állomási vendéglőben felteritett meleg vagy vegyes buffetről étkezik, fejenkint egy, két, három koronás (egy skandináv korona a mi értékünk szerint egy korona és negyven fillér) átlag összegért, ital külön fizetődik. Ezeken a buffet-ken fel van halmozva, a lehető legfinomabb anyagból s elkészítéssel s valósággal fényűző asztalneművel, igazán minden, amit szem, száj megkívánhat. Hors-d’oeuvre-ül tízféle füstölt hal, hús, saláta, vaj, sajt, apró retek, olajos szardínia (elsőrendű franczia), csinos kis üvegtartókban. Ez a svédek hires 
s m ö r g a s -a (szó szerint: vajas kenyér), mely mint hideg buffet, vagy à la carte ebéd előtt felszolgált 
h o r s  d ’o e u v r e  a skandináv embernek 70 őréért (egy őre másfél fillér) mindig és mindenütt rendelkezésére áll, két pohár tetszés szerint való igen finom pálinkával és: legalább is hatféle k e n y é r r e l . A vasúti buffet kiszolgálása a lehető legügyesebb ; a csinos és finom kis pinczérlányok nesztelenül surrannak ide-oda, a dobogóról szemmel tartják az egész társaságot, a használt evőeszközt egy perez alatt elszedik s adnak helyébe tisztát és sorra segítenek az



Kenyér- , kalács- és máié félék 265egész menü kiszedésénél, melynek végén, legalább nyári időben, sohasem hiányzik a remek tejszínes eper. (L. S a j t -  é s  t e jn e m ü e k .)  A svéd, legalább is a stockholmi fogadók és kocsmák kiszolgálása általában tökéletes ; nálunk, sőt Bécsben és Berlinben is ilyen rendet, tisztaságot, kényelmet és előkelőséget csak a legelsőbb rendii és pokolian drága helyeken találni. A svédeknél is, mint, Bécset kivéve, az egész Nyugaton, a kenyér ingyen jár, s külön föltetejezve áll a buffet-n vagy az asztalon. Minden étkezéshez ott van a tejes kalács, a köményes vagy sajnos, ánizsos, fehér kenyér, a rozskenyér, a kitűnő, ropogós, czeruzaformáju vajas-sósrudacska, a piros kétszersült és, la s t  b u t  n o t  le a s t , a zsidó pászkához roppant hasonlatos négyszegletes, lapos, szárazra szikkasztott korpás-kenyér; minden ételhez másféle kenyér járja, s a fogások közét kitünően ki lehet tölteni a korpás-kenyér ropogtatásával.Minálunk kenyérnek, zsemlyefélének és kalácsnak külön-külön alkalma van, s a fővárosban egyre romlik mind, izre is, minőségre is, péknél épugy, mint magánosoknál. Mind kevesebb gazdasszony vagy szakácsné tud jó magyar kenyeret vagy foszlós kalácsot sütni. Ételhez is kevesebbet használjuk az áztatott vagy pirított morzsáit vagy reszelt kenyeret vagy zsemlyét, mint az idegen. Pedig nem ártana fölélesztenünk a mi, még egyszer mondom : páratlan magyar kenyerünk kultuszát. A mi pályázatunk erre külön súlyt vetett, s olvasónőink köréből olyan tökéletes teóriája érkezett hozzánk a magyar kenyérnek, hogy legokosabb, ha mindenekelőtt ideiktatom azt a katonásos, pontos, kimeritő és szakszerű utasítást, melyben a Pallas-Lexikon, egyéb források



266 A Hét Szakácskönyves a maga gyakorlata alapján P a lo t a in é  úrnő küldi be Nagyváradról a
Magyar házikenyérreczipéjét :1. „A háznál sült kenyeret tekintik a jó háziasszony próbakövének. — A jó házikenyér tiszta búzalisztből, vagy tiszta rozslisztből, vagy buza- és rozsliszt-keverékből állítható elő. A lisztnek szárazon őrlött, korpamentes, romlatlan, homoktól, beleőrlött gyommagvaktól, más gabonanemek lisztjének belekeverésétől ment — tisztának kell lenni. A liszt, ha megmarkoljuk száraz, hűvös és puha — az ujjak közötti dörzsölés közben kissé szemcsés s finom daraszerü legyen. Túlságosan durva liszt nehezen dolgozható fel és csekély erjedő (kelő) képességgel bir. A marékkai való összeszoritás alkalmával a liszt gomolyodjék Ha a liszt csomós, akkor nedves és rendszerint a kezdődő megromlás jeleit mutatja. A liszt tehát száraz (szellős) helyen tartandó. Meleg helyen azonban a liszt megkeseredik, elromlik és benne lisztkukaczok képződnek.A jó házikenyér készítése (tésztaképzés, tészta kelesztés és ennek kisütése) a következő módon eszközöltetik :A kenyérsütés előestéjén a lisztet megszitáljuk, a teknőbe teszszük, a teknőben levő liszt balfelében gödröt csinálunk, e gödörbe öntjük a langyos vízzel elkevert kovászt, mely kovászt kevés liszttel lágyan elkeverünk, s ezután tiszta fehér párnával letakarva, a következő reggelig léghuzam és pormentes -j- 19° C. helyen hagyjuk. Másnap 3 órával a sütés előtt, az előttevaló nap este készített kovászhoz egy



Kenyérfélék 267kevés élesztőt, őrlött sót és vizet teszünk (10 kg. liszthez: 5 dekagramm élesztőt, 18 dekagramm őrlött sót és 4 —5 kg. vizet), mely anyagot 20 perczig egyenletesen dagasztunk — elegyítünk — miáltal nyúlós tésztaanyagot kapunk, melynek sűrűsége olyan legyen, hogy a tésztának kézzel való szaggatásánál nagy erőkifejtést ne igényeljen és csirizhez se hasonlítson. Minél szárazabb a liszt, annál több vizet vesz fel. Búzaliszt több vizhozzáadást igényel mint a rozsliszt.Búzalisztnél a tálban kelesztjük, meleg helyen körülbelül 3 óráig, rozslisztnél azonnal kiszakasztjuk s kenyérkosárba teszszük s ott megkelni hagyjuk. Ha a kenyértészta jól megkelt, — amit onnan ismerünk meg, hogy még egyszer oly magas lesz kelés után, mint kelés előtt volt — akkor hevített kemenezébe teszszük és 1 óra 40 perczen egész 2 órán át egyenletes hőfoknál megsütjük. A kenyér annál könnyebben emészthető és annál tartósabb, minél jobban és lassabban lesz kisütve. Természetes, hogy jó kenyeret csak akkor lehet elérni, ha a kemencze a sütő- ürben a sütés kezdetén megfelelő (190° C.) hőmérséklettel bir, ha a sütőürben a hőmérsék a sütés alatt a szükséghez képest szabályozható, továbbá ha a hőségnek az egyes kenyérczipókra való hatása egyenlő. Igen alacsony kemenczehőség mellett, különösen a héj igen vékony és kevéssé barnított, a bél igen nedves, ellenben igen magas hőség mellett a héj vagy elszenesedett repedésekkel, vagy szakadásokkal borított lesz. A sütőür hőmérsékének megállapítására a műkemenezékben az újabb szerkezetű tűzmérők szolgálnak. A hőmérsék szabályozására pedig a különféle szerkezetű sütőkemenezék más és más berendezésekkel vannak ellátva.



268 A Hét SzakácskönyveA tésztaczipók bevetése előtt a sütőiir hőmér- séke 190° C.-nak azért kell lenni, hogy a tésztaczipók felszínén gyorsan egy vékony kéreg képződjék, mely által ezek eredeti formájukban megtartatnak. Mihelyt ezen czél eléretett, a hőmérsék lassanként 13 — 18° C.-ra csökkentendő, hogy egy vastag héjnak időelőtti képződése megakadályoztassék, melynek következtében a bél teljesen kisüthető nem lenne. A kenyér- czipók fekvése a sütés alatt a szükséghez képest megváltoztatandó a végből, hogy az egyes kenyérczipókra a hőségnek egyenlő hatása legyen.A teljesen megsült kenyérnek kívülről sárgásbarna színűnek s simának kell lenni s nem szabad, hogy kidudorodott és repedezett legyen ; a héj egyenletes vastagságú legyen, a kenyér héja és bele között pedig ne legyen hézag. A kenyér feneke ne legyen elégve, a bél az egész megmetszett rész felületén egyformán likacsos, a kenyér szaga és ize pedig kellemes és élvezetre ingerlő legyen.A késhez, melylyel a kenyeret szelik, a kenyérből semminek sem szabad tapadnia. Ha a kenyér héjas oldalain mérsékelten összenyomatik, akkor lassan és egyenletesen emelkednie s eredeti térfogatát újra visszanyernie kell, anélkül, hogy a bélben repedés keletkezzék.Mindezekből kiviláglik, hogy a jó házikenyér ’ készítéséhez nemcsak állott, száraz, jó liszt, hanem jó kemencze is szükséges, továbbá, hogy egy jó háziasszonynak nemcsak a kenyér készítését, hanem sütési módját is kell ismernie, s ha ezeket tudja, akkor méltán jó háziasszonynak nevezhető, mert a háztartással járó teendők összes ágazataiban legelső a kenyér készítése, a jó házikenyér sütése.“



Kenyérfélék 269Fontos és kitűnő utasítások foglaltatnak a következő két reczipében :2. (Petrovics Ldszlón é, N yitra .) „A kenyérsütésnek többféle módja van. Én háromfélekép próbáltam. A rendes kenyérsütés, melyet mindenki ismer, a krumplival való sütés ; aztán a zöldséggel forrázott és végre a tiszta vízzel. A legutóbbi a legjobb. A krumplikenyeret azért nem szeretem, mert hamar szárad, csak az első napon jó ; igaz, hogy szépen feldagad, könnyű, de annál szárazabb később. A zöldséggel forrázott kenyér készités- módja ez (mivel az én háztartásom nem nagy, kis mennyiségben beszélek) : Tégy egy bögre vízbe 1 nagy sárgarépát, petrezselyemgyökeret, ezt mind kerekre vágva, egy marék köménymagot és főzd addig, mig a zöldség puha lesz. Addig végy 5 kiló lisztet, ebből IVa kilót külön egy tálba és a bugyogva forró zöldséges vizet szűrd egy szitán a lisztre és egy nagy fakanállal jól dolgozd ki ; olyan sürü legyen, mint a csuszára való tészta szokott lenni. Tetejére két fakanál vizet önts, azért, hogy a tészta kérget ne kapjon. Takard be addig, mig meleg, egy jól ráülő födővei. Ezt mind este csináld és hadd maradjon igy meleg helyen reggelig. A többi lisztet tedd abba az edénybe, amiben a kenyeret gyúrni szoktad és 12 fillér ára élesztőből csinálj bele kovászt, hadd azt is reggelig kelni. Reggel a leforrázott tésztát tedd a kovász közé, sózd meg és gyúrd jól a kovászszal össze addig, mig jó keméáyes a tészta ; csak aztán önts a megmaradt liszthez vizet. Ennek a tésztának keményebbnek kell lennie, mint a rendes kenyértészta szokott lenni és gyúrd jól ki, ez a fő, és hadd jól megkelni. Ez a tészta nehezebben kel, tehát korábban kell elkezdeni. Ha már jól megkelt, szaggasd ki. (Öt kilóból 2 középnagyságú kenyér lesz.) Tedd kosárba és hadd újra kelni, aztán süsd.A harmadik módon szintén igy csináljuk, azzal a különbséggel, hogy csak tiszta vízzel forrázzuk le a tésztát és másnap, mikor dagasztjuk, egy fél marék köménymagot teszünk bele. így szoktam rendesen a kenyeret sütni, mert ezzel kevesebb a vesződség. Az igy készült kenyér két hét múlva is puha és igen ízletes; kellemes édeskésféle izü és nem savanyu, mint a legtöbb kenyér. A falusi nagy háztartásokban komlóval is szokták a kenyeret sütni, azzal is jó, de ezt mi városiak nem igen tehetjük.“



270 A Hét Szakácskönyve3. (Fried Sándorné S u s  ine- G yu rg yovácz )  „Én azon a véleményen vagyok, hogy a városi házak kenyere azért nem jó, mert nem siitn ivalóval, hanem élesztővel vagy kovászszal készül.Nálunk igy sütik a kenyeret : a sütnivalót (minden két kiló lisztre egy jól megmért „összemarokkal“, ahogy a Dunántúl mondják) langyos vízben áztatjuk és 2 óra hosszat ázni hagyjuk. Közben krumplit főzünk, egy kiló lisztre 5—6 szemet számítva, ha megfőtt, meghámozzuk és áttörjük, krumplitörőn vagy rostán. A lisztet gondosan átszitáljuk, az ázott sütnivaló levét szintén áttörjük, magát a sütnivalót jól kinyomva és evvel a lével teszünk a liszt egy részével kovászt, a kovászba belé- keverjük az áttört krumplit és azután kelni hagyjuk. Minden 2 kilóhoz egy marék finomra tört sót és ugyanannyi köménymagot teszünk a lisztbe. Ha a kovász megkelt, akkor a lisztből langyos vizzel kellő puha tésztát dagasztunk, a kovászt bele- teszszük és az egészet szép sima egyenletesre dagasztjuk, azután a kenyereket kiszaggatjuk, szakajtó-kosárba tett és meglisztezett szakajtóruhákra rakjuk, betakarjuk és kelni hagyjuk, ha szép magasra megkelt, mehet a sütőkemenczébe.A lisztnek jó, ha fele rozs, de rozsos kenyér csak jó gyomru embernek való eledel, mert kicsit nehéz emésztetü. Rozsos kenyér tésztáját, kivált ha igy, mint irom, krumplival készül, keményebbre kell dagasztani, mint a tiszta buzakenyérét.A sü tn ivaló  igy készül nálunk : Régi sütnivalóval kovászt teszünk, a fenti módon, körülbelül V2 kiló liszttel, amig ez kel, meg kell főzni egy jó marék komlót, 10—15 kis fej vereshagymát (héjastól), kevés borsot, babérlevelet, jó marék tiszta zabot és egy jó összemarék tiszta árpát addig, mig az árpa kézzel szét nem nyomható ; ha megfőtt, 5 kiló korpát le kell vele forrázni és az egész maszszát kézzel vagy fakanállal egyenletesre kell keverni, ha már langyosra hült, akkor belé kell tenni a kovászt és esetleg — ha tulszáraz — még egy kevés langyos vizet és úgy meg kell dagasztani, mint a kenyeret, de jó keményre. Azután melegre téve kelni kell hagyni, ha szépen megkelt, a padláson vagy más száraz, szellős helyen tiszta ruhákra tenyérrel szétmorzsolva szétteríteni, naponta legalább kétszer megforgatni, mig teljesen megszárad, ha száraz, zacskóban szellős száraz helyen lehet eltartani.“NB. Nyilvánvaló, hogy élesztő helyett föltétlenül jobb a



Kenyérfélék 271kovász vagy a sütnivaló, melybe azonban nem szükséges fűszer és talán nem is való bele. Nagyon fontos a kelesztésnél az egyenletes meleg, nyáron is ! Buzakenyérnél pedig a megkelés 
után való szakajtás. Buzakenyérbe jó a köménymag.Magyar különlegességek a kenyérsütés mellék- készitményei a lá n g o s o k , meg a zsíros p ir it ó s  
k e n y e r e k .

Lángosok és gubák.1. L á n g o s o k . Kenyér vagy kalácssütéskor a takarékos vagy szegény asszony nem főz külön, hanem ennek tésztájából lopva, ebből állítja elő aznapi ebédjét vagy reggelijét. És pedig következőképen : Czipó- nyi tésztát tepsinagyságura elnyújt, tepsibe téve, szélét begyüri, sürü tejföllel leönti megszurkálja s a kemencze szájában láng előtt pirosra süti. Vagy pedig a tepsibe tett tésztát pirított káposztával beszórja, megborsozza és ugyan úgy süti. Koczkás darabokban beadják. Pusztalángos pedig, ha elnyújtva sütőlapáton, láng előtt megsütik. A lángosok legföljebb kis- ujjnyi vastagok.2. A  g u b á k  majd igy készülnek. Azaz : hüvelykujjnyi vastagra nyújtandó kis czipónyi tészta apróra beirdalva (mint a daráskoczkát szokás), de nem elvagdosva, láng előtt vagy sütőben (a iángost is lehet sütőben) megsütve. Ha kihűlt szétszeded s laskaszü- rőre rakod a koczkákat, nagy fazék forró sós vízzel leöntöd ; ha a leve lefolyt, forró zsírra veted s mákkal, czukorral sűrűn behintve beadod.Bojtosén mézzel, mákkal, zsír nélkül is kitűnő. Vagy parmezánnal s vajjal.3. V a d á s z lá n g o s . Nagyon alkalmas reggelihez feladni, különösen vadászatra készülő társaságnak,



272 A Hét Szakácskönyvemert — tapasztalatom szerint — a férfiak igen szeretik. Ha a kenyér tésztája megkelt és azt kiszakítjuk, félreteszünk belőle tetszés szerinti mennyiséget. A félretett tésztából fánknagyságu czipócskákat szaggatunk és ezeket gyümölcsös tányér nagyságúra nyújtva, V4 órát pihenni hagyjuk. Most elegendő forró zsírban kisütjük és azonnal asztalra adjuk, mert ha kisülve tovább áll, úgy megszivósodik és nem jó. A tésztát, mielőtt sütjük, villával több helyen meg- szurkáljuk.4. K a p r o s  k e n y é r - lá n g o s . Rozskenyértésztából kis czipót szakítunk ; ha szépen megkelt, a kenyérsütő lapáton vajas kézzel vékonyra lapítjuk. Túrót készítünk tojássárgájával, kevés tejföllel, összevagdosott zöld kaporral, sóval, s aki szereti czukorral, vagy borssal s ezt az ellapitott tésztára vékonyan rákenjük. Kemenczében láng előtt pirosra sütjük, s ha megsült, friss vajjal megkenjük, elmetélve asztalra adjuk.
Piritós.1. Karéjra vágott vékony kenyeret a tűzhelyen pirosra pirítunk, fokhagymával bedörgölünk s forró zsírral jól bekenjük — legjobb libazsírral.2. H u s z á r r o s t é ly o s  — olcsó, de jó. Négy-öt napos száraz kenyérből (puha ne legyen !) éles bicsakkal szép nagy karajokat kanyaritunk. Egy tepsit ki kell kenni jóféle ludzsirral és a tűzre tenni, hogy a zsír fölolvasztódjék. Mikor a zsir sisteregni kezd, egymásután belerakjuk szép sorba a karajokat. Ha a kenyérszeletek egyik fele már rózsaszín, a sütetlen oldalukra fordítjuk. Ezek után dörzsöljük be a karajokat — de alaposan — fokhagymával, sózzuk meg és



Kenyérfélék 273tálaljuk — azaz: tepsizzük fel. (Vagyis: a tepsivel együtt tegyük az asztalra, hogy jó melegen maradjon.
Kenyeres pampuska (Franczia).Egy pohár tejbe, melybe egy nagy evőkanálnyi rumot öntöttünk, áztassunk két czentiméter széles és hosszú kenyérdarabkákat, egy-két napos kenyérből. Ha jól megszítták magukat, mártsuk kovásztésztába, és zsírban süssük ki.

Graham-kenyér,„Gondoljunk egy kicsit a b e te g e k r e  is, vagyis a gyengébb gyomruakra. Sokan nem bírják el a kenyeret; tehát zsemlyéhez és grahamhez „folyamodnak“. A zsemlye készítésének „titkát“ mindenki ismeri, a grahamét még nem elegen tudják. Pedig roppant egyszerű : korpával őrlött búzalisztet kissé langyocska vízzel (s ó  n é lk ü l)  kemény tésztává dagasztunk, kis kenyereket formálunk belőle, pihenni hagyjuk, vízzel megkenjük, megszurkáljuk és jó tűznél kisütjük.“NB. Ne süssünk egyszerre sokat, mert hamar keményszik. Ha jó  : masszív, de nem szappanos, édes, leves és nem mór- zsálódik.
Zsidó húsvéti pászka.Kemény tésztát gyűrűnk fehér lisztből tiszta vízzel, só és minden egyéb nélkül (esetleg tojást is lehet hozzávenni, de ez már fényűzés) ; sodrófával kerek és lehető vékony laskákat sodrunk belőle, megszurkáljuk vagy gyengén megsarkantyuzzuk, s kemen- czében gyorsan mindkét oldalán megsütjük.NB. Gyermekvér, úgy látszik, nem jö bele, ellenben ennek A Hét Szakácskönyve. 18



274 A Hét Szakácskönyvea pászkának, vagy a tésztá ából sütött czipónak a mozsárban tört vagy reszelt morzsája lisztjéből készül a zsidók minden húsvéti süteménye s a kitűnő levesbe való húsvéti gombócz. (L. Levesek.) Tojással és czukorral -libazsírban kisütve a pászka tésztának is Ízletes.A magyar kenyér méltó versenytársa a 
Magyar kalács.A reczipéje, hevesmegyei forrás szerint, ez: 1 kiló 0-ás liszthez legalább 12 fül. ára élesztő. — A kovászt külön csinálják meg : 1 koczkaczukorral egy kistejbe kevés liszttel elkavarják az élesztőt, megkelesztik meleg helyen, a többi lisztet tálba öntik, vesznek hozzá 3—4 tojássárgáját, annyi langyos tejet, ameny- nyit a liszt kíván, V2 marék porczukor, kevés só — s mindezeket n a g y o n  j ó l  kidagasztják. Tűzön megolvasztanak 15 deka vajat s mikor megolvadt, leteszik hülni. Mikor meghűlt, a tésztába öntik, azután pedig evvel nagyon jól átdagasztják újból. Aztán egy evőkanál savanyu tejfelt vesznek hozzá. Megint megkelesztik. Egy mély cseréplábast vajjal kikennek, a tésztát beleteszik s újból megkelesztik, harmadszor is. Végül megkenik tojással és sütőben vagy péknél sütik. Jól átsüljön ! ! — A kovász mindjárt a dagasztás elején a tésztába keverendő, mert csak igy lehet megtudni, hogy mennyi tejet kíván a massza.NB. Reczipére lekótázhatatlan titok, hogy tudják néhol a kalácsot oly foszlóssá sütni, mint a pihe s hogy még harmad- naposan is friss ? Valaki sok zsirt ajánl bele. Egy más olvasónőnk szerint : kevés tojást bele, mert különben morzsái. Ugyané forrás szerint mikor ki akarjuk szakítani, a deszkára kis czipókat szakasztunk és letakarjuk. Ha megkelt, a tésztát m egcsavarjuk , úgy fonjuk össze. Aztán megint V4 órát kel a tepsiben.



Kalácsfélék 275

Magyar lakodalmas kalács.„Ize nagyon jó, színe nagyon szép. Készül a következő módon : Végy 8 fill, ára élesztőt (ha sok kalácsot akarsz sütni: 16, 20—24 vagy több fill, árát is), tégy egy jó nagy kávéscsészébe langyos tejet, 10 darb koczkaczukrot, azután az élesztőt s hadd addig, mig felhabosodik. Addig készíts két tálat elő; egyikbe tégy V2 liter tejet, 10 deka friss vajat 6 tojás- sárgáját, egy kávéskanálnyi sót; a másik tálba V2 liter jól megczukrozott nagyon vörös bort. Ekkor a felhabosodott élesztőt vedd kétfelé, öntsd abba a két tálba s dolgozd ki mindegyiket annyi finom liszttel, amennyit felvesz ; jó dagadós lágy tészta legyen mindegyik. Most takard le úgy a tejes, mint a boros tésztát meleg tállal s hagyd kelni jó 1 óra hosszat. Ha már jól megkelt, borítsd nyujtódeszkára a tojásos- tejes-tésztát és sodrófával nyújtsd ki egy ujjnyi vastagságúra s ugyancsak igy nyújtsd ki a vörösboros tésztát is, ekkor ez utóbbit tedd az előbbire rá, kézzel hajtogasd össze (mint a mákos patkót) s szép óvatosan fektesd bele egy keskeny, hosszú, vajjal kikent tepsibe. Félóráig keljen még igy, aztán kend meg felvert tojással és mérsékelt tűznél süsd meg. Ha kihűl, jó éles késsel szeletekre vagdalva nagyon jól fest, s délelőtt pálinka vagy cognac mellé szokás az uraknak feladni.“
Orosz húsvéti kalács.Az orosz húsvéti ebéd járuléka. 2 kg felmelegi- tett lisztet egy liter tejben, egy tojásnagyságu élesztővel elkeverünk s kelni hagyjuk. Ekkor belejön 4 egész tojás, 6 tojássárgája, 375 gr. jól elhabart vagy

18*



276 A Hét Szakácskönyvefelolvasztott vaj, Ízlés szerint mazsola, 200 gr. czukor, kis rum, 100 gr. darált mandula, kis só. Ezen tömeget jól összegyúrjuk, kevés liszttel még egyszer körülbelül 2 óráig kelni hagyjuk s ha megkelt, fonott kalács készül belőle, melyet orosz kereszttel diszi- tenek fel. Goromba czukor, mandula és mazsolával behintve világosbarnára sütik.
Barhesz.Zsidó péntek esti és ünnepi kalács ; tej helyett vízzel és sóval dagasztják, befonják, tojássárgájával megkenik s esetleg mákkal hintik be.

Málék és prószák.1. M a m a li g a . Oláh étel, kukoriczaliszt vízben főzve, kis vajjal leöntve.2. O l a s z  p o le n t a  —  egyszerű formájában ugyanaz mint a mamaliga. Alkalmasint a Campagnából hozták az oláhok, kiknek ősei onnan vándoroltak a mai osztrák tengervidéken át a Balkán felé.3. A tulajdonképen való ( m a la i) , ugyancsak oláh étel. Kukoriczalisztet vízzel leforráznak s egy-két órára félreteszik, meleg helyre. Majd olvasztott vajat, csepp czukrot és sót kevernek hozzá, s vajjal kikent tepsiben ropogósra sütik. Sok helyt tejet és tojást is tesznek bele és sütés közben baraczkizt kennek rá, ami oly szépen sül rajta, mint az égetett czukor.4. P r ó s z a . Tuladunai változat-, élesztős. Tejbe czukrot kavarnak, aztán élesztőt tesznek bele egy csipetnyit, késhegyen sót, sok sok kukoriczalisztet s lassú tűznél pirítják. Ha sikerül, jobb, mint akár-



Máléfélék 277milyen sütemény. Tálaláskor darabokra szelik és porczukrot hintenek rá.5. Rendes tejes p r ó s z a . Egy kiló átszitált, finom és egész frissen őrölt kukoriczaliszttel 7é kiló vajat dörzsölünk el, adunk hozzá egy csepp sót, 20—25 deka porczukrot, a keveréket körülbelül egy liter tejjel leforrázzuk úgy, hogy a pép ne legyen sűrű, hanem folyékony, ekkor vajjal kikent nagy sütő- pléhbe öntjük, egyenletes vastagságúra rázzuk, körülbelül 1— 1 7 2  czentiméterre borítsa a pléhet, ekkor ropogósra, pirosra sütjük.NB. P u lisz k a , A r row -root, G o r  god, H erisza : 1. Főzelékek — 
Polenta : 1. Tészták.



T iz e n k e t t e d ik  fe je z e t .S ü t e m é n y e k .Noha a mi czukrászatunk nem utolsó : mint a befőttet, a süteményünket is többnyire otthon sütjük. A munkafelosztás modern prózája még nem rontott meg bennünket annyira, hogy, mint a berlini ember, ebéd után félig jóllakva szaladjunk a czukrászhoz, belakni süteménynyel. De másutt is, mint a kenyeret a pék, a süteményt a czukrász árulja; nem otthon sütik, hanem veszik. A régi fejletlen, de gazdag nagyevő világ egyik utolsó maradéka minálunk az otthon sült sütemény fényűzése éppúgy, mint az otthonfőtt szappané. Mert mindez csak ott olcsó, ahol az idő sem drága, s ez utóbbi húsz esztendőben minálunk még a kávénak sem szökött úgy fel « az ára, mint éppen az időnek A borbamártogató, kvaterkázó süteményt is igy váltotta fel az állva lehajtott five o’clock-tea teasüteménye.ÉLESZTŐS SÜTEMÉNYEK.Ez a kis szakasz voltaképp a kalácsok folytatása, csak a „mindennapi kenyér“ fejezetébe nem illett bele.
Magyar zsíros kifli.Hidegen, melegen egyaránt jó. Végy hozzá 25 deka zsirt, 50 deka lisztet, jól morzsold össze kéz



Élesztős sütemények 279között; tégy hozzá egy kávéskanálnyi sót, egy evőkanálnyi porczukrot, egy tojássárgáját, egy evőkanálnyi rumot, 2 krajczár ára — fél csésze tejben feloldott —- élesztőt s dolgozd ki jó erősen deszkán. Azután takard le szalvétával s hagyd pihenni Va óráig. Ennek elteltével nyújtsd ki sodrófával késfoknyi vastagságúra, vagdald fel kicsi koczkákra s mindegyik koczkába tégy egy kis diónyi, jó kemény, czukros lekvárt; formálj kis kifliket belőlük, rakd pléhtepsibe s ismét hagyd Va óráig pihenni ; ekkor kend meg tojásfehérjével s szép lassú tűznél a sütőcsőben süsd meg. Rakd tálra, hintsd meg finom vaníliás por- czukorral s azon forrón add asztalra. Ugyanezt lehet zsir helyett vajjal, vagy friss hájjal is készíteni.
Baraczkos kifli.Egy font liszt, 5 tojássárgája, egy kevés czukor, kis só, 3 krajczár ára élesztő, kevés tej és tejföl, összegyúrva kemény tésztának s meleg helyen kelesztve. Azután egy félfont vaj belenyujtva (eingewalkt) ; összehajtva rögtön jégre állítani. Jégen Va óráig áll, azután 1/ i órai szünet után még 2-szer nyújtani. Utána baraczk-lekvárral tölteni s kiflit formálni, tojás- fehérjének habjával bekenni, mandulát és törtczukrot ráhinteni s igy megsütni.
Túrós perecz.Fél liter lisztből kevés élesztővel, kis czukros tejjel kovászt teszünk. Ha megkelt, 5 tojássárgájával, diónyi irósvajjal, 1 evőkanál czukor, kevés só,4 evőkanál szitán áttört túróval rendes fánktésztát



280 A Hét Szakácskönyveverünk. Ha ez is megkelt, koszorúkat, vagy perecze- ket formálunk belőle ; a deszkán újra keletjük s forró zsírban kisütjük. Itatóspapiroson zsírtalanítva, fahéjas- czukorral meghintve, melegen ebédhez, hidegen kávé mellé egyaránt jó.
Túrós lepény.Tésztája a rendes kelt tészta. T ö lt e lé k e : szitán áttört tehéntúró, négy-öt főtt és reszelt burgonya, még jobb ezt is szitán áttörni, két kanál olvasztott vaj, egy kanál liszt, két-három tojás, só, friss, savanyú tejföl, kapor. A burgonya igen ízletessé teszi és tovább tarthatóvá.

Tejfeles lepény.3A liter liszt, egy egész tojás és egy sárgája, 7í font vaj, hat fillérért élesztő, három koczkaczukor s egy csipetnyi só. Ezekből tésztát készítünk s ezt kelni hagyjuk. — T ö l t e l é k :  9 tojássárgája, 74 font porczukor, 20 fillérért vanília, 3 fertály tejfel, utoljára két félmaréknyi liszt s a 9 tojás habja jól összekeverve. A tésztát ujjnyi vastagra elnyújtjuk s a tepsibe téve 15—20 perczig sütjük. Azután vigyázva ráöntjük a tölteléket, s lassú tűznél világossárgára sütjük. Melegen kell éles késsel fölvágni.
Henklis.6 személyre veszünk egy czipónagyságu kalácstésztát, egy szögletes tepsit kibélelünk vele, egyformán elnyújtva. Fazékba tölteléket csinálunk 8 tojás- sárgájából, 10 kanál tejfelből, egy késhegy sóból,



Élesztős sütemények 281meg 6 evőkanál czukorporból, melyeket összekeverünk s a kibélelt tepsibe beleöntünk. Ezt akár a kemenczében, akár a sütőben szép pirosra megsütjük és jó forrón felszelve, megczukrozva, asztalra adjuk.
Káposztás tészta.„Egy 1A kiló fehér O-ás lisztbe teszek két tojást, kevés sót, valamivel több czukrot és tésztává gyúrom, illetve keverem. Vizes borral sem takarékoskodom, vízzel és zsírral sem. A tésztát hagyom nyugodni, hogy az élesztős kovász felfújja. Ezalatt a káposztát megvágom és zsírba törött borssal megpirítom. A tésztából körlapokat sodrok s a meleg káposztát beletéve összehajtom mint a palacsintát. Ilyenekkel telerakom a zsírral megkent tepsit s felül tojássárgájával bekenve megsütöm.“
Pánkó. (Oláh étel.)Közönséges kelesztett tésztából készül. A tésztából darabokat vágunk s 1 cm. vastagra és dessert- tányér nagyságúra kinyújtjuk, aztán forró zsírban pirosra sütjük s végül egy kissé megsózzuk. Nagyon ízletes — bár kissé nehéz — ez a tészta káposztával 

tö ltv e . A megreszelt káposztát kevés sóval, borssal s egy csipetnyi czukorral zsírban megpirítjuk. A tésztából golyót formálva, a közepébe teszszük a tölteléket, aztán a töltelék föiött a tésztát összehúzva, kinyújtjuk. A további eljárás úgy történik, mint fentebb.



282 A Hét Szakácskönyve

z s í r b a n  s ü l t e k .
* Csöröge bor mellé.Nyolcz tojássárgájába tégy annyi lisztet, ameny- nyit ez magába vesz, hogy se nagyon kemény, se nagyon puha ne legyen a tészta. Tégy bele egy kis sót s két kávéskanálnyi czukrot. Jól gyúrd ki, szép simára sodord szét ; vágj belőle a derelyevágóval két ujjnyi széles és egy ujjnyi hosszú szeleteket. A tészta ne legyen vastagabb, mint a vékony metélt tészta szokott lenni. Jó bő és forró zsírban süsd ki szép pirosra, hintsd be fahéjas czukorral. Ez igen könnyű, omlós és ropogós, de nem zsíros tészta. Jó bor mellé.

Birkakolbász.„Tanyai speczialitás. Ez csak ünnepnap készül, mikor ugyanis birkát vágnak a tanyában. A birka beleit hasonló módon tisztítják meg, mint a disznóét, azután megtöltik olyan kenyérbéllel, melyet előzőleg édes tejben megfőztek. Ezt azután zsírban sütik s tésztaforma csemege gyanánt szolgál. — Hogy honnan származik, nem tudom, de aligha kétséges, hogy juhászétel.“
Habart csehpimasz.Első sorban is három tojásnak sárgájába két jó késhegynyi czukorpor és csipet só teendő ; amikor már jól összekavartuk, 3 lefölözött evőkanálnyi liszt és 1 deka jóféle tejfel öntendő hozzá. Az egészet össze kell keverni 3 tojásfehérje jól felvert habjával. Az igy nyert tésztaanyagot zsírral jól kikent talkerli-



Zsírban sültek 283sütőben szép pirosra sütjük és baraczk-izzel bekenve feltálaljuk.NB. Határozottan jobb és könnyebb a szokott élesztős csehpimasznál.
„Schenkele". (Kecskelábak.)A reczept Audin k. a.-tól Báléból származik, odavaló svájczi különlegesség:Végy 175 grm vajat, 250 grm czukrot, egy czitrom héját, négy tojást együvé teszszük 175 grm hámozott, törött mandulával és 3A kiló liszttel és mindezt táblán finom tésztává kell kidolgozni. Mikor a gyúrás elég, két ujjnyi széles, 10 cm. hosszú gömbölyű darabokat formálunk belőle ; az egyik végét mindeniknek hegyesre alakítjuk és késsel belemetszünk: olyan legyen mint a kecskeköröm. Azután forró zsírban egymásután kisütjük s azon forrón előre elkészített reszelt csokoládé- és czukortömegbe felső részüket tojásfehérjével bekenve, megforgatjuk, hogy a lábak felső része ilyenformán bundát kapjon, a körmök azonban csupaszon maradjanak. Melegen betálaljuk.

Farsangi fánk.Különösen szükséges a lisztet egy nappal használat előtt a tűzhely közelébe tenni, vagy pedig fütött szobában elhelyezni, hogy száraz és meleg legyen. A medenczébe 56 deka lisztet teszünk és kevés sót. Mivel nem minden liszt egyforma, tanácsos egy keveset kivenni belőle, hogy a tészta ne legyen sürü. Hét deka vajat eldörgölünk 6 tojássárgájával, ehhez 4 feketekávés-kanál czukrot, 6 fillér ára élesztőt



284 A Hét Szakácskönyveteszünk, a liszttel jól keverjük. Majd 2 tojásfehéréből habot verünk és hozzáteszszük. Ezután mindjárt három késfok vastagságnyira kinyújtjuk, lisztbe mártott fánkszuróval kiszaggatjuk. Liszttel behintett deszkára tesszük s könnyű asztalkendővel befödjük. Arra kell ügyelni, hogy a tészta kemény ne legyen, mert igy a fánkok nehezek lesznek. Meleg helyen 21/2 óra elég a kelésre. A zsir ne legyen nagyon forró s ha beteszszük a fánkot, födjük be, mig barnássárga lesz. Ha mindkét oldalon egyformára sült, rakjuk puha papírra, mig a zsir lefut róla. Szép széles pántlikája lesz. Csészébe meleg befőttet is adhatunk hozzá, különben lehet tölteni tetszés szerint. Ekkor természetesen vékonyabbra kell nyújtani, a két egymásra tett levelet ismét kiszúrni. Vaníliás czukorral föltálalni. ZSIDÓ SÜTEMÉNYEK.Többnyire kitűnőek, de roppant nehezek, épp úgy mint a rétes, a bő zsírtól és tölteléktől. De csakis igy jók, ha semmi jót nem sajnálunk tőlük. Legtöbbjén észrevenni a szláv származást ; a kin dli, például, nagyon rokon az osztrák gyümölcskenyérrel, melynek főfészke a szlovén vidékeken van. Ide azonban lehet, hogy olasz hatás folytán kerültek. Nevük többnyire német, mint a szláv s részben a magyar zsidók származása is.
Sólet-kugli.2 púpozott kanál kemény libazsírt kevés sóval jól felverünk; ebbe 9 egész tojást ütünk s habosra keverünk. Eközé vegyitünk 3 beáztatott, nem egészen kifacsart zsemlyét, két nagy és szép apróra vagdalt almát, tetszés szerint törött fahéjat. Ezt mind jól összevegyitjük, zsírral jól kikent formába öntjük, tete-



Zsidó sütemények 285jére 2 kanál vizet öntünk s kevés zsírt csepegtetünk és mint s ó le to t , éjen át meleg kemenczében sütjük.NB. Sólet 1. Főzelékek.

Bódás sütemény.a/4 liter mézet eldörzsölünk egy mély tálban addig, amig jól habzik, akkor hozzákeverünk 1U  kiló czukrot és ha ezt jól elvegyitettiik vele, hozzáteszünk 12 tojássárgáját, azután 2 fillér ára bódásnak a felét (kapható a patikában) megáztatjuk jól egy kis rumban és ezt is a keverékhez teszszük, akkor még 12 evőkanál lisztet vegyitünk bele és végül a 12 tojás keményre vert habját. Most egy jó mély tepsibe papirt terítünk, beleteszszük a tésztát, megszórjuk gerezdekre tört dióval és meleg sütőben sütjük meg. Azért kell mély tepsiben sütni, mert a bódás a tésztát magasra szívja fel.NB. Ez tulajdonképp mézeskalács. B ó d á s pottasche nem tiszta szénsavas káli. Jó helyette a bicarbonica szóda is.
Diós sütemény. (Nusskuchen.)Egy kiló lisztet fél kiló zsírral tálban eldörzsölünk. Adunk hozzá hatvan deka diót (nem egészen apróra törve), hatvan deka czukrot, harmincz deka mazsolát, kevés tört szegfűszeget, négy nyers tojást és kevés sót. Mindezt borral jó tésztává gyúrjuk ; ha kész, az egész tömeget kenetlen tepsibe teszszük s kézzel három ujjnyi vastagra szétnyomkodjuk. Tojás- sárgájával megkenjük s lassú, tartós tűznél egy óráig sütjük. Ha megsült, kiborítjuk, öt perez múlva négy- szögű darabokra vágjuk s czukorral meghintjük. Ha



286 A Hét Szakácskönyvekihűlt, hűvös helyen két-három napig állni hagyjuk, hogy jó omlós legyen.NB. Kevesebb zsir is megjárja ; a mazsola közé jó az aprószőllő.
Kevert diós pogácsa.Két tojást, 2 kanál czukrot, kevés reszelt czitrom- liéjat, vaníliát és 1 kanál zsírt keverj egy mély tálkába Vs óráig. Tégy bele durván törött diót és lisztet, hogy olyan kemény legyen, mint az omelette- tészta. Tégy egy tojássütőbe egy kis zsírt, tégy egy kanállal a kevertből a forró zsírba, tedd a sütőbe és süsd világos sárgára. Egyszerre 5 —6-ot is lehet sütni, csak zsírra tevés előtt kavarni kell.

Borsos koszorú.Eláll hetekig. Végy Va kiló lisztet egy tálba, dörzsölj le vele annyi zsírt, hogy a kezedben összeálljon ; végy hozzá 2 tojást, 1 pohárka rumot, egy pohár bort, sót, egy marék finomra tört és szitált borsot; gyúrd jól össze, hagyd Vg—2 óráig pihenni és fonj belőle 3-as fonással koszorukot, kifliket; rakd tepsibe, kend meg zsírral és világos sárgára süsd meg.
Túrós sütemény.60 dkg. lisztet, kevés friss vajat, czukrot, tejet és 4 tojássárgáját összegyúrjuk, három részre osztva, finomra sodorjuk. Az első réteget olvasztott vajjal jól megkenjük, czukrot hintünk reá s ujjnyi vastagságú friss vajszeleteket vágunk bele. A másik réteget rátéve, azzal szintúgy bánunk el. A harmadikkal lefödjük s az egészet gyöngén sodorjuk. Most négyszög



Zsidó sütemények 287letes darabkákat vágunk s ezeket a következő keverékkel t ö l t j ü k : szitán áttört túrót, friss vajat, 2 tojás sárgáját, kevés czitronihéjat, mazsola-szőlőt s ízlés szerint czukrot összekeverünk. Az ezzel töltött tészta négy szélét összecsípjük, vajjal jól kikent tepsibe szorosan rakjuk, s fölül is megkenve, világos barnára sütjük.
Fiadén. (Gyümölcsös lepény.)IV2 liter lisztet egy levesmerőkanál libazsírral összedörzsölünk, 3 tojássárgája, 2 kanál czukor, egy kis só és borssal finom, könnyen sodorható tésztát gyűrűnk s 5 czipócskát formálunk belőle. Vékonyra kinyújtva, tepsibe téve, következőképen t ö lt jü k  meg: V2 liter mákot czukorral megtörve s mazsolaszőlővel és zsírral meghintve — jön rá a második lap, erre 5—6 alma jön megtisztítva s vékony szeletekre vágva, jól megczukrozva s ismét megzsirozva, a harmadik lapra egy tányér dió, czukorral és mazsolaszőlővel s zsírral, a negyedik baraczklekvárral bekenve jön rá, az ötödik a befedő tészta. Minden lapot töltés előtt zsirral bekenni — egyáltalán e tésztát jól kell tölteni.

Kindli.Ugyanabból a tésztából készül mint a fládni, csakhogy nagyon apró czipócskákat csinálunk belőle : egy liter lisztből 8—10 darabot. Lehető vékonyra elnyújtva, a tésztát megzsirozzuk, behintjük vastagon czukorral kevert törött dióval és mazsolával, egy kis czitromlevet facsarunk bele s jó bőven meglocsoljuk zsirral s négy darabra keresztben elvágjuk. Összesodorjuk s az ujjunkkal pólyaformára összenyom



288 A Hét Szakácskönyvekodva (innen a neve) tepsibe rakjuk és sárgásbarnára sütjük. Mákkal és lekvárral is ugyanígy készítjük — a mák közé nagyon jó egy kis mézet tenni.NB. E sütemények javarésze zsidó farsangra fpurim ) "aló.APRÓ SÜTEMÉNYEK.Ezeket osztályozgatni felesleges. Jó kilencztizedrészük 
teasüteménynek is való vagy csakis annak.

Vaníliás perecz.Végy egy mély tálba V2 kiló friss irósvajat, V2 kiló vékonyra törött czukrot és kavard habbá; (de nem ám konyhában, hanem hideg kamrában vagy pinczében, hogy a vaj föl ne melegedjen). Ha a hab készen van, tedd azt gyurótáblára és adj hozzá 1 kiló lisztet, V2 rúd vaníliát vékonyra reszelve, egy késhegynyi sót. Ezt a fenti habbal jól összedörzsölöd ; ezután adj hozzá 4 tojásfehérjét és annyi édes tejet, hogy a tészta jó kemény maradjon. Gyúrás után nyújtsd ki H/2 cm. vastagra és vágd ki pereczfor- mába. Néhány szem hámozott mandulát és czukrot — természetesen külön — megtörve darabosan, ezt összekevered és két tojásfehérjét habbá vered. A kiszakított pereczet előbb a habba, azután a czukros mandulakeverékbe mártod, s lassú tűznél világos pirosra sütöd.
Vajas fánk.„V2 font vajat és 1/ifont lisztet a gyurótáblán összedolgozunk, s hideg helyre teszszük. Aztán V2 font lisztből félreteszünk egy maréknyit a szóráshoz, a többit pedig 7 tojással, kis pohár rummal, kevés sóval



Apró sütemények 289s czukorral és egy kis szódavízzel összegyűrjük rétestészta keménységűre s félóráig hideg helyen pihentetjük. Majd a vajat rátéve — mit előbb liszttel összedolgoztunk — kanálnyél vékonyságúra kisodorjuk, összehajtogatjuk. így háromszor nyújtjuk ki és hajtjuk össze félóránként, miközben hidegen áll. (A két utóbbi nyújtást nem kell oly vékonyra csinálni.) Az utolsó nyújtás után V2 óráig pihen. Aztán tüzes késsel tetszés szerinti darabokra vágjuk s fojtott, forró sütőben sütjük. A kisujjnyi vékonyságú szeleteknek 3—4 ujjnyira kell emelkedni. — Kisütés után éles késsel átvágjuk s közepébe lekvárt teszünk. Ha vékonyabb és szélesebb darabokban sütjük, úgy kettévágva krémmel tölthetjük s kész a k r é m -p it e . Télen mindig disznóhájjal sütöm s úgy még tartósabb.“
Linczi kifli.Két deka tisztított, törött mandula, 12 deka vaj, 14 deka szitált 0-ás liszt, 5 V2 deka czukor összegyúrva, piczi kifliformákban a sütőben halványra sütve.

Diós kenyér.7 tojáshabját félig ki kell verni, 25 deka finom czukorport közé tenni s ezzel tovább verni, mig a czukor feloldódott. Most 12 deka tört diót e g é s z e n  s 13 dg. lisztet teszünk hozzá. Kész. Most vajjal kikent liszttel meghintett püspök-kenyérsütőformába teszszük, lassú tűznél sütjük. Vékonyra vágjuk.
Mandulás csókocska.Egy negyedkiló törött czukrot, amelybe egy kis vaníliát tettünk, két tojás jól felvert habjával össze-19A Hét Szakácskönyve.



290 A Hét Szakácskönyvehabarunk s e közé apróra vágott mandulát hintünk. A tepsire ostyát teszünk s az ostyára kávéskanálnyi kis csomókat a keverékből és kis tűznél gyorsan sütjük.NB. A csókocska  bosszantó név. Ki tud jobbat? Tessék megírni A Hét szerkesztőségébe.
Csokoládés sütemény.14 dg. czukrot, 14 dg. diót, fél czitrom nedvét, egy kevés finomra tört vaníliái, egy tábla csokoládét, 2 tojássárgáját s egy egész tojást összekavarunk; lisztet annyit kell hozzá venni, amennyit kíván. Összegyúrás után kinyújtjuk, formákba szakgatjuk; azután tojásfehérjével megkenjük, darabos czukor-, meg diókeverékkel meghintjük és kisütjük.A csokoládéról 1. a Torták elé irt NB-ket.
Csokoládé szeletek.1. 25 deka vajat elkeverünk 25 deka czukorral ; most egymásután 5 tojássárgáját keverünk közé, majd 4 tábla csokoládét megpuhitunk egy kis tányéron a sütőben s azt is beleteszszük ; '/s kgr. mandulát héjastul nem egész finomra megtörve, egy késhegynyi fahéjat vagy vaníliát, egy pohárka rumot, egy kis reszelt czitromhéjat szintén belekeverünk. Egymásután keverődik most közé 4 evőkanál liszt s az öt tojás keményre fölvert habja. — Ezt a masszát lehet két kisebb vagy egy nagy tepsiben kisütni. S ha nagy tepsiben sütjük, úgy amikor kisült, a tésztát egy tiszta deszkára borítjuk, kettévágjuk, éppen felébe s valamelyes Ízzel megtöltjük s egymásra teszszük ; lehet három részre is vágni, vagy sütni és kétféle



Apró sütemények 291ízzel tölteni. — Az az előnye, hogy jó és mindig sikerül, ami a tortatésztáknál kétséges, főképpen pedig hamar kész, mert nem kell sokáig keverni.2. Tizenhat dg. vajat, 16 dg. czukorral habarva keverni. Egyenként belejő: 5 tojássárgája, 5 tojáshabja, 3 tábla puhított csokoládé és 5 dg. rizsliszt. Tepsiben megsütjük, kiborítjuk és keskeny hosszas szeletekre vágva csokoládéba mártjuk és felül mandulával vagy pistache-sal díszítjük. — 
g l a c e :  2 tábla finom csokoládét megpuhitunk és mogyoró nagyságban 5 dk. teavajat keverünk las- sankint hozzá. E glace főelőnye, hogy nem kell tűzön készíteni.

Töltöttek.1. *Kis kerek karlsbadi ostyákat megtöltünk a következő k r é m m e l: 6 tojássárgáját egy kevés tejszínnel és vaníliás czukorral a habverőüstben krémmé fölverünk, de fölforrnia nem szabad ; mogyorót körülbelül 20 kr. árát porczukorban megpirítunk, miután előbb a csőben szárítottuk és barna héját iedörzsöl- tiik: ha a karamelben a mogyoró szép sárga lett, akkor hirtelen tányéron kihűtjük, mozsárban a karamel- czukorral együtt megtörjük, 1 darabka teavajat habossá dörzsölünk, összekeverjük a krémes mogyoróval, az ostyákat megtöltjük és a felületét csokoládémázzal bevonjuk. E krémmel lehet csokoládétortát is tölteni.2. Réjane-sütemény.2 2  d. lisztet, 18 d. vajat, 10 d. fehér darált mandulát, 7 d. czukrot összegyúrunk, a tésztából kis koczka vagy kerekformát szakgatunk és könnyen kisütjük. Sütés után kettőt- kettőt vagy savanykás ízzel, vagy pedig diómasszával összeragasztunk s vaníliás czukorral meghintjük.19*



292 A Hét Szakácskönyve

D i ó p é p : A diót daráljuk és kevés vajjal, vaníliával és tejjel péppé főzzük s a tésztába teszszük, ha kihűlt.3. * N o u g a t . 3 tábla csokoládét tnegmelegitünk, hogy puha legyen, aztán Vs font teavajjal habosra keverjük, lassankint 1 marék pörkölt mandulát hozzákeverve. A masszát 2—2 waffli (kérem mi a magyar neve ?) közé töltjük s száraz, hüs helyre teszszük ; mielőtt beadjuk, ujjnyi széles szeletekre vágjuk, ez nagyon jó s különösen szép. Pár napig eláll.
4 . J e l l y - c a k e  (angol reczipe). Két teáskanál „bécsi lisztet“ (ez a legfinomabb magyar liszt neve), 1 kanál czukrot, egy kis darab vajat, egy teáskanálnyi tisztított borkövet, Va teáskanál bicarbona szódát tejszin- nel jól megkevernek, két kerek s jól megvajazott s meglisztezett tepsibe teszik, forró sütőben megsütik, kiveszik, az egyik lepényt valami marmeláddal vagy például ribizke-geléevel bekenik, a másikat ráfektetik s czukorral behintik.5. G e s z t e n y e  k i f l i . 7* kiló lisztet, 3A kiló vajat, egy marék törött czukrot, négy tojássárgáját, két kanál tejfelt, kis sót a gyúródeszkán jól meg kell dolgoznunk késsel, azután hagyjuk két óráig pihentetni a tésztát. T ö lt e lé k ü l  készítsünk 1A kiló főtt gesztenyét, melyet szitán áttörünk és 3A kiló vaníliás czukorral és néhány csepp czitromlével megkeverünk, a tésztából kifli-alakot formálunk, vékonyan kinyújtva s a töltelékkel megtöltjük; a kifliket tojássárgájával megkenjük és felülről czukros mandulával meghintjük.

Franczia kétszersült.Két evőkanálnyi barna liszthez vegyük két tojásnak a sárgáját s két evőkanálnyi porczukrot.



Apró sütemények 293E hármat keverjük össze jól, azután adjuk hozzá két tojásnak a kemény habbá vert fehérjét. Kenjünk ki vajjal egy mintát, tegyük bele a masszát s tegyük a sütőbe. Sütés közben nagyon megdagad s oly finom lesz, mint a legfinomabb kétszersült.
Koreska-iészta. (Gömöri speczialitás )15 dg. liszt, 15 dg. vaj 6 tojássárgájával előtte- való este tésztának gyúrva, hideg helyre téve. Másnap 30—32 egyenlő darabkára vágva, minden darabot a nyujtófával szép hosszúkás négyszögü darabra nyújtunk, a töltelékkel megtöltjük, mind a négy oldalról a tésztát egymásra hajtjuk s tepsiben szép sárgára megsütjük. Végül czukorral meghintjük. T ö l 

t e lé k : 5 tojássárgája 15 dg. czukorral jól megkeverve s 15 dg. hámozott, tört mandula hozzá.
Tipsy cake. (Angol.)5 tojássárgáját 259 gr. czukorral V2 óráig keverni, azután 1 czitromhéja és levét is belekeverjük s később 70 gr. darált mandulát, 5 tojáshabját s kellő lisztet gyorsan hozzáadva, erős tűznél egy óráig sütjük. Ha kihűlt, fehér borral leöntjük s tejhabbal beborítjuk.

Jászkürt.„Egy jászsági szakácsnétól tanultam. Jászberényben őrzik Lehel vezér hires kürtjét s valamelyik történelmet kedvelő háziasszony erről nevezhette el e tésztát : Készíts 4 tojásból kellő mennyiségű czukorral és liszttel finom piskótatésztát ; tepsin elterítve úgy, hogy 1 cm. vastagságú, 28—30 cm. széles és



294 A Hét Szakácskönyve40 cm. hosszúságú lap legyen. Ha szépen megsült, gyorsan késsel leválasztva a papirosról, egy alól keskenyebb (15 cm. átmérőjű) fent szélesebb (20 cm. átmérőjű) kürtformáju pléhhengerre illesztjük s tojás- fehérjével összeragasztva, a tészta két szélét rákötjük kendővel a hengerre, hogy azon kihűlve s megkeményedve, formáját felvegye. Mikor kihűlt, kevés czukorjéggel bevonjuk s a sütőben a jeget meg- száritjuk. Ezután vigyázva lecsusztatjuk a vajjal bekent pléhformáról a tésztát. Tálba fehér kendőre felállítva, hogy alsó vége a szükebb, felső a bővebb legyen, úgy töltjük meg keményre vert vaníliás tejszínhabbal, hogy a kürt tetején magasan kibugyogjon a fehér hab a kürt barna jegére illeszkedve.“
Habos tölcsér.Készítünk közönséges palacsintatésztát. A palacsintaöntő közepét teavajjal megkenjük, s a csőbe teszszük jól megmelegiteni. Ha jó forró, egy evőkanálnyi tésztát gömbölyű formában reáöntünk és egész világossárgára (csaknem hogy szárítva) sütjük. Ha ez megtörtént, kis tölcsérformákat alakítunk belőle, amivel a tészta készen volna, s hosszan eláll, hamar használhatván. Mikor ugyanis szükség van rá, megtöltjük a tölcsérkéket keményre vert tejszínhabbal és tetszés szerinti gyümölcscsel díszítjük fel. (Czukor- gyümölcs is alkalmas.)
Christmas-cake.„Mikor még békében élt angol a búrral És nem szövetkezett ellene Hadúrral.Mikor békepipát szivott Krüger apó,Kedves övéi közt élt még Krüger anyó,



Apró sütemények 295Akkor még kedveltem a John Bull nemzetét, Érintkeztem vele, ha tehettem szerét.Egy angol barátnőm tanított meg rája,Hires Cristm a s-ca ke-jét hogy és mint kreálja :Egy fél kiló vajat szép habosra kavar,Hozzá tesz azután három tojást hamar,Egy fél kiló czukor, mazsola is annyi,Lisztből meg egy kilót szokott hozzáadni.Végül még feloldott negyed liter tejben Öt kávéskanálnyi sütőport is egyben A tömeghez vegyit és azután szépen Két óráig süti vajjal kikent pléhben.“
Angolos.Félfont vaj, V2 font liszt, egy tojássárgája, piczi czukor, kicsi só, kevés tejfel, egy kis kanál rum, jól összegyúrni, vastagra kinyújtani, kicsire kiszúrni, tojássárgájával bekenni, pirosra kisütni.

Madeira buns. (Angol.)Apró tortácskák vajas tésztából, czitromból, czukorból, gyömbérből, köményből, szerecsendióból, sóból, madeiraborból és tojásból.
A német császár teasüteménye.„Gyanítom, hogy Ö felségének, a világ leg- /orsabb uralkodójának, többféle teasüteménye is van, többféle „kedvencz“ teasüteménye, de mit tehetek én róla, hogy éppen ezt az ő külön saját c a k e -jének nevezik? Különben olyan jó és Ízletes emez „alkotás“, hogy még egy felséges ur is bátran megszerethette. És, mint az előkelő dolgok legtöbbje, ez is roppant egyszerű : 150 gr. vajat 5 egész tojással, V2 k. vaníliával ízesített czukorporral, Vé liter savanykás tejfellel



296 A Hét Szakácskönyveés 1 teáskanálnyi szóda bikarbónával feldolgozunk. Lassacskán 1 k. 15 d. lisztet teszünk hozzá. A deszkán jól el kell dolgozni, késhátvastagságra kigyúrni, a reszelő hátával megmintázni, aztán kis kerek formával kivágni és könnyen megsütni. A szóda bikarbóna gyönyörűen felhajtja. És a falatozó keble is dagad attól a tudattól, hogy közte meg a német császár közt oly kézzelfogható, élvezetes egyenlőség van!*"
Túrós kiflik teához.25 deka friss, porhanyó tehéntúró, 25 deka friss teavaj, 25 deka liszt, só. Ezt nyujtófával összesodorják, miután a túrót, melynek sávosnak nem szabad lenni, szitán áttörték, három-négyszer összehajtjuk, mint az irósvajat tésztánál szokás, aztán apró kifliket formálunk, aprított tejfölös sódarral m e g t ö lt jü k , a tetejét egész tojással megkenjük és forrón tálaljuk. Hidegen vészit jó izéből. E tésztából lehet apró pogácsákat is készíteni.

Pogácsák.1. K i s  p o g á c s a  te á h o z  v a g y  c o g n a c h o z . 1 font lisztet, 74 font vajat, l U  font zsírt jól összevegyitünk, 2 tojássárgáját, 2 gyüszünyi sót, 4 fül. élesztőt 1jz findsa tejben feloldva hozzáteszünk s ezt jól vegyitjük. Ezután a tésztát nyugodni hagyjuk, később ujjnyi vastagra nyújtjuk, egész kis formákat szakgatunk, egy kevés sóval behintjük s ismét nyugodni hagyjuk. Mielőtt sütőbe teszsztik, tojássárgájával bekenjük s kevés köménymaggal behintjük. Változatosság kedvéért rudacskákat is formálok e tésztából, melyeket szintén köménymaggal megszórok és 10—12-őt papir- manchettába téve, szalaggal átkötünk.



Apró sütemények 2972. F e s l ő  p o g á c s a . V2 kg. lisztet és 30 dg. por- czukrot, egy késhegynyi sót, V2 rúd vaníliát vékonyra szelve keverj jól össze, a keverék Ve-át tedd félre, 2/3 -h o z adj annyi súlyú vajat, amennyi a 2/3-ad keverék súlya és dörzsöld jól össze, adj kis édes tejfölét, hogy azzal jó keményre.össze lehessen gyúrni, tedd e tésztát félre, vedd elő az 73-ad keveréket, adj hozzá 4 tojást, kis langyos tejben feloldott élesztőt, annyi édes tejet, hogy összegyúrva rétestészta keménységű legyen. E tésztát vágd ketté és nyújtsd el külön-külön egy ujjnyi vastagra. Tedd közé a jó vastagra nyújtott előbbi vajastésztát, s nyújtsd ki ezt egymásután kétszer, hogy jól kidólgozódjon. Harmadszor nyújtsd azt 2 cm. vastagra és vágd szögletes darabokra, rakd száraz tepsibe, kend be tojásfehérjével, hogy szép fényt kapjon és süsd meleg sütőben rózsásra.3. K á p o s z t á s  te p e rtő s  p o g á c s a . Jó disznó- vagy libatepertőt finomra megvágunk a nyujtótáblán ; most ezt eldörzsöljük kéz közt annyi liszttel, amennyit a tepertő zsirossága felvesz ; azután teszünk bele egy kevés élesztőt, egy tojássárgáját, egy kis törött borsot, sót és egy kicsi pohárka fehér bort. Ezt a masszát azután jól kidolgozzuk, kinyújtjuk és az omlós tésztákhoz hasonlóan összehajtva hideg helyre pihenni teszszük vagy tiz perezre. Közben vagy előbb egy kis fő káposztát finoman megvágva zsírban meg- dinszteliink barnára és kihűtjük. A tésztát pihenés után kinyújtjuk, a káposztát belé, azaz rákenjük és ismét az előbbi módszer szerint összehajtva pihentetjük; most azután ismét kinyújtjuk, körülbelül jó ujjnyi vastagságra kiszakgatjuk és tepsibe rakva kisütjük, a tetejét pedig tojássárgájával megkenjük.



298 A Hát Szakácskönyve4. K r u m p l i - p o g á c s a  : Amennyi vaj, annyi liszt és krumpli megfőzve s finoman megreszelve. Összegyúrni kevés sóval, háromszor (V2 órai időközökben) kinyújtani, kiszakítani, tepsiben 3 óráig hideg helyen pihenni hagyni, tojással bekenve forró sütőben megsütni.
Borsos rudak.Végy V2 kg. czukroí és 4 egész tojást, keverd V2 óráig egy czitrom levével és összeapritott hajával. Azután tégy belé IV 2 dg. fahéjat, 1 késhegynyi szegfűszeget, 12 dg. apróra vagdalt mandulát és 12 dg. apróra vágott czitronádot, valamint 3 késhegynyi fekete borsot ; és lassan-lassan V2 kg. lisztet. A deszkára téve sodord ki, formáld ki tetszés szerint és tedd a sütőbe ; ha megsült, vedd ki és vond be czitromjéggel.

Sós rudak.30 deka lisztet, 10 deka vajat, 1 pohár langyos tejet és két fillér ára élesztőt összegyúrunk, vékony rudakat sodrunk, fehérjével megkenjük, és sós köménymaggal meghintjük.NB. Az ember egész nap ropogtathatja ; egy krisztiániai maitre d’hóteltől hallottam, hogy náluk reggeli tea mellett százszámra fogy. Csakhogy ott nem rajta, hanem benne van a só, köménymag sincs rajta ; s piskótaszertien s mégis ropogósán olvad az ember nyelvén.
Sajtos rudak.1. 5 evőkanál vaj, 6 evőkanál parmezánsajt, 12 evőkanál liszt, Va evőkanál viz, V2 kávéskanál sóból és ugyanannyi fehér, törött borsból készült tésztát addig kell gyúrni, mig egészen sima. Azután



Apró sütemények 299ujjnyi vastagságú rudakat vágunk belőle, köménymaggal megszórjuk, egy tepsiben, melyet fehér papírral kiraktunk, szép sárgára sütjük.2. Annyi vajat, amennyi lisztet és ugyanannyi főtt és megreszelt burgonyát s tetszés szerint parme- zánt összegyúrunk, kinyújtjuk kisujjnyi vastagságban és keskeny 5 — 6 cm. hosszú rudacskákra elvágjuk; a tetejét tojássárgájával megkenjük, s egyik részét parmezánnal, a másik részét köménymaggal meghintjük. Azután tepsibe téve, zsemlyebarnára sütjük ; úgy borhoz, mint teához nagyon kedvelt tészta.3. P e t it s  r a m q u in s . (A franczia Svájczból.) V2 liter tejben 6 tojássárgáját, 14 dkg. finom szeletekre vágott ementhali sajttal a tűzön habarva felolvasztunk, anélkül, hogy forrna. Habarni, mig kihűl s vigyázva közzéteszünk 2 egész tojást s 2 tojássárgáját. Időközben egész kis formákat, késháta vékonyságú vajastészta-lapokkal kirakunk s 3A-részben krémmel töltve, erős tűznél V2 óráig sütjük. Ez adagból kb. 22 ramquin készül.



SANDWICHEK.A sandwich alapjában vajaskenyér, a legmagasabb hatványokig fölvive. Mi, mint a vajjal, ezzel sem élünk bőven, újabban, a tea révén, inkább terjed nálunk is. Nyugaton, főkép germán országokban, elképzelhetetlen sokat fogyasztanak belőle. Berlinben a hires, népszerű és olcsó A s c h i n g e r  b u f f e t - k  volta- kép sörös és vajaskenyeres megállóhelyei a száguldozó közönségnek, hajnaltól éjfélig. Kopenhágában a kávéházakban külön sandwich-czédulák vannak, harminczféle ilyen valamivel megrakott vajas-zsemlyék sorozata, melyen a minden napszakabeli vendég czeruzával jelöli meg, mifélét kér s melyikből hányat. (Mert nem egyet eszik ám !) Azonfelül azt is megírja, fehéret kiván-e vagy barnát, mert minden sandwich megvan barna rozskenyéren s fehér, édeses tejeskenyéren is, melyen nem hinnénk, milyen jól ízlik a sonka, a füstölt lazacz s különösen az ott kitűnő svájczi sajt. Legtöbb helyt azonban a sandwichet a mi számunkra élvezhetetlenné teszi a nyíltan hirdetett margarin ; Dániában nem, mert ott bőviben vannak a jó vajnak; hiszen tudvalevő, hogy reggel a londoni piaczon olyan vajat és zöldséget árulnak, amit előtte- való este dán parton tettek hajóra. — Jórészük hors d’oeuvre számba mehet.

FÜ GGELÉK  A SÜTEM ÉNYEKHEZ.



Sandwichek 301
1 .Egynapos rozskenyeret lehámozunk s egyforma szeletekre vágjuk, világosbarnára pirítjuk és kihűlni hagyjuk. Friss irósvajat puhára keverünk és kevés mustárral elvegyitünk. Azután roastbeef-, vad- vagy borjupecsenyét finom szeletkékre vágunk. A kenyérszeleteket a mustáros vajjal megkenjük, a húst rátesz- szük s utóbbit egy szelet keményre főtt tojással, mely káprival van körítve, díszítjük.2.Két rozskenyérlapocska közé májaspástétomot vagy sonkavagdalékot teszünk, aztán pirítjuk meg az egészet. 3. A n g o l o k .

a) Egészen vékony vajaskenyeret finomra vágott salátához való uborkaszeletkékkel rakunk meg, kissé megsózzuk és — egyéb nem kell.
b) Kerek bevajazott kenyérszeletekre kivájt, vékony és hámozott uborkaszeleteket teszünk, az uborkaszelet közepét szardíniából, vajból és sok sóból és borsból kevert elegygyel töltjük meg tetőzve, s szárított s megtört tengeri rák lisztjével hintjük be.c) W a le s -r a r e b it . Chestersajt, vaj, mustár és paprika fehér kenyérszeleteken, pirítva.

4 . F r a n c z iá k .a) S z a r d in iá s  k a n a p é . Szálkájától megtisztított nyolcz szardíniát összetörünk, azután egy kávéskanálnyi angol mustárt, sót, borsot, elegendő finom vajat, egy negyed czitromnak a levét, egy kávéskanálnyi worcestermártást adunk hozzá, az egészet



302 A Hét Szakácskönyveszitán áttörjük s vagy kenyérszeletekre kenjük, vagy kanapét készítünk belőle.b) T a v a s z i  h o r s - d ’o e u v r e . Három ujjnyi széles, vékony kenyérszeletkékre friss vajat kenünk, erre egy réteg tehéntúró, erre ismét vékonyra szeletelt retek jön, amit megsózunk.
Töltött sandwich.Hosszúkás zsemlyéknek a hegyeit levágjuk s a belét kivájjuk. Sonkát, májat, borjusültet, füstölt nyelvet, tisztított maquereaut vagy szardíniát vagy szardellát nagy darab f in o m  é s  f r i s s  teavajjal a husőrlőn átőrlünk, jól összekeverünk s a zsemlyéket e keverékkel megtöltve, hidegen állatjuk s szép ujjnyi karikákra fölszeljük.NB. Ugyanily töltésre vagy fölkenésre jó a legtöbb szálmi vagy pástétom vagy kevert túró (L. mindezeket.) NB. ÍI. teához éppúgy, mint hors d ’oeuvrenek jó a legtöbb pikáns vagy kocsonyás pástétom kicsi kuglóf alakban. — Jó gelée a 

Blancm ange is borjúlábból, tejszínből s mandulából, csokoládés tejhabból és czukorszörppel. — Angol szokás tea mellé csinos tálalásban, pl. ezüst kosárkában, hámozott, tiszta pléhben a sütőben forgatva pirosra sütött kis gömbölyű rózsaburgonyát („Early Rose“) hidegen felszolgálni.



NYALÁNKSÁGOK.
Mince-meat. (Angol reczipe)74 kiló aprószőllő, kiló mazsola, két deka czitronád, két deka czukrozott czitromhéja, l U  kiló vagdalt marhavelő, egy negyed reszelt szerecsendió, 

1U  kiló czukor, 7 2  kiló hámozott s finomra vagdalt alma, 1k  czitrom reszelt héja, czitrom leve s egy borospohárnyi erős pálinka jól összekeverve s megfelelő edénybe belepréselve. Süteményt töltenek vele, puddingba is keverik módjával s magában is eszik. (L. P á s t é t o m o k .)

Marczipán.

7 2  kiló édes és 5 gramm keserű mandulát megtisztítunk és éjszakán át száradni hagyjuk. Másnap megőröljük, 1/2 kiló czukorral s 3 kanál rózsavízzel meggyurjuk. A tészta éjszakán át pihen. Másnap az ügyes gazdasszony mindenféle csinos dolgokat formál belőle és megsüti. — A sütés úgy történik, hogy a kész formákat sima deszkára helyezik, a deszka két oldalára tett téglákra pedig egy régi tepsiben égő faszenet teszünk. A tüzet éleszteni kell mindaddig, inig az alatta levő tészta felszíne gyenge barnás szint kap. Az igy készített marczipánt tea mellé adjuk.

MÉG EG Y FÜ GG ELÉK .



304 A Hát Szakácskönyve

„Kutya“.Ez nem ugat, hanem „kuciá“-nak írva lengyel karácsonyi étel tört mákból, bántott, puhára főtt búzából és mézből.
Szalámi.25 deka czukrot, 25 deka hámozott almát, 6 deka apróra vágott mandulát, 4 deka mazsolát, egy tábla csokoládét nagyon sűrűre főzünk, ha megvan, a deszkát czukorral meghintjük, s rudat formálunk belőle.

Ördög pirulái.1. „Kilónyi darabos czukrot kevés vízzel főni tegyünk uj cseréplábasba ; ha sűrű és jól forr, legyen elkészítve jó tál őrlött dió, vagy ha ez nincs, őrlött mogyoró, mandula, de a dió legolcsóbb és legpraktikusabb. A fövő szirupba — mint a puliszkát szokták — beleereszszük az őrlött diót marékkai és keverjük, hogy jó kemény legyen, mint a puliszka. Mikor már jó kemény, levehetjük a tűzről s gyorsan két 'kezünk között, illetve a tenyerünkön csinos, nagyocska, diónyi kerek pirulákat formálunk belőle, de gyorsan, mert amig a massza meleg, addig sikerülnek szép kerek pirulák belőle ; ha kihűlne, muszáj újra odatenni, ami már nem olyan jó. Ezalatt legyen készen sűrű csokoládé-glazur, amit kevés czukorszirup- pal sűrített, reszelt csokoládéból készítünk és ebbe bele- hengergetni a pirulákat, aztán megforrázott és szálkásra vágott, vékony tövises mandulában kell forgatni, ami a csokoládéra rá fog ragadni és igen szép. Szitára rakjuk, napon megszáritjuk és szárazon dobozba rakjuk.“2. Negyed vizespohár rumot, 3A pohár vízzel felforralni, azután héjazott és őrölt mandulát, 4 kanál



305Nyalánkságokczukrot, kevés szegfűszeget összekeverni a rumos vízzel. Kis golyócskákat csinálni és reszelt csokoládéba beleforgatni.
Franczia pörkölt ibolya.A pörkölt ibolyának meg kell őriznie az alakját és színét, s ropogósnak kell lennie. Száz gramm olvasztott czukorba dobjunk nyolczvan gramm duplaibolyát, forraljuk nagy tűzön, folyton, de lassan kevergetve, hogy a virágok össze ne törjenek. Ha minden lé elpárolgott, a serpenyőt el kell venni a tűzről, a virágokat gyorsan megfordítani s finoman szitált czukorral behinteni, hogy teljesen el legyenek lepve. Azután a m é g  m e le g  virágokat kiegyengetjük fehér papíron s kihűtjük.

Czukor-sonka.28 deka czukrot kevés vízzel, egy czitrom lereszelt héjával, V2 czitrom levével lassan forraljuk habzásig ; ekkor 28 deka meghámozott és megdarált mandulát teszünk bele s addig főzzük, míg oly kemény lesz, hogy alakítani lehet. Most két részre osztjuk. Az egyik részt néhány csepp alkermessel rózsaszínre festjük. A másik fehér marad. Azután porczukorral behintett deszkára a pirosból sonkaalakot formálunk, a fehéret pedig, előbb jól ellapitva, ráborítjuk, mintha a sonka kövére volna, a bőrét 2 kanál vizben felolvasztott csokoládéból csináljuk; evvel az egészet jól bevonjuk, a deszkával együtt a nem nagyon forró sütőbe tesszük és ott szárítjuk. Ha kihűlt, éles késsel szeletekre vághatjuk; száraz helyen hónapokig is eláll. A szeletek, kivált a teasüteményes kosárban igen jól festenek.A Hét Szakácskönyve. 20



T iz e n h a r m a d ik  fe je z e t .Torták, krémek, parfait-k, fagylaltok.Ez a fejezet természet szerint nem oly' gazdag, mint a többi, mert e téren versenyez a czukrász legerősebben a gazd- asszonnyal. Mindazonáltal, különösen torták dolgában, nem vagyunk szegények. TORTÁK.A torta mind kedveltebb fajtája a süteménynek. Nagyon Ízletes, nem nagyon drága, nem túlságos fáradságos, mindig kéznél van és minden alkalomra jó. Nincs gazdasszony, kinek egypár torta-reczeptje ne volna — mi, itt, csak legfölét szürjiik le. Megjegyzendő, hogy a mi megfigyelésünk szerint, a tortafélék Bécs felől érkeztek hozzánk. De ezt ne szégyel- jük, oda meg franczia és olasz kézen kerültek.
Általános NB-K. 1. Mind szokásosabbá válik a.hagyományos kerek tortaforma helyett a hosszú téglaforma ; a torta igy nagyon szépen szelhető.2. Nem igen dívnak már a magas tortatálak ; alacsonyan, lehetőleg üveglapon felszolgálni a legszebb.3. Csokoládé helyett mindig használhatni a kemény kakaó  

m asszát, ami a közönséges főzőcsokoládénál sokkal finomabb, nincs benne czikória s mégis gazdaságosabb, mert a csokoládémennyiségnek csak egy harmada szükséges belőle, viszont



Torták 307czukor csak kevéssel kell több az előírtnál. Minden finomabb fűszeresnél kapni. A töltelékhez kis edényben a sütőben olvasztjuk (könnyen olvad), glacenak (öntésnek) főzve kis darabokban egyszerűen a szirupba teszik. Reszelni nem szabad, mert sok elpocsékolódik belőle. Mellesleg : a nyugaton sokkal több csokoládé fogy, mint nálunk ; a franczia gyakran ezt reggelizi s a kis franczia gyerek egy tábla csokoládét uzsonnái kenyérrel.4 Tapasztalat szerint az előírtnál egy-kettővel több tojás- fehérje a tortát könnyebbé és likacsosabbá teszi.
Általános tortakrém.Majd minden töltő tortába vagy piskótatésztába jó. 3 tojássárgáját habosra keverünk, 12 deka czuk- rot kevés vízzel sziruppá főzünk, pár kávéskanál erős feketekávéval, beleteszünk 3 tábla csokoládét s ha sima, óvatosan, folytonos keverés közt ráforrázzuk a tojássárgájára. Ha kihűlt, még hozzáadunk 12 deka habos teavajat.

Kávés-torták.1. Huszonöt deka czukorport 7 tojássárgájával elkeverünk, 18 deka lisztet és 7 fehérének a habját hozzáadjuk, két egyforma tortaformába megsütjük. Hülni hagyjuk, mindegyiket kettőbe vágjuk, egy kis feketekávéval megöntözzük s megtöltjük. T ö lt e lé k :  Húsz deka vajat habosra kavarni, 12 deka czukrot, egy kis vaníliát, 3 tojássárgáját s egy fél csésze nagyon erős feketekávét, sokáig kavarunk és a tortalapok közé teszszük. — G la c e  : V2 csésze kávét, 18 deka czukorral sűrűre főzni, kavarni, amíg kihűl és a kész tortára kenni.2. Öt tojássárgáját, 1U  font czukrot kavarunk, 
V4 font darált diót, V 2  kifli morzsáját, kis czitrom- hajat, kevés fahéjat és végül 5 tojás kemény habját20*



308 A Hét Szakácskönyvehozzáteszünk. Ha a torta kihűlt, elvágjuk és megtöltjük. — T ö lt e lé k : 2 tejmerő erős fekete kávéhoz ugyanannyi czukrot teszünk és addig főzzük, mig a czukor csepfolyóssá válik. E kávét azután 2 tojássárgájával addig főzzük tovább, mig rnegsürüsödik, azután a tűzről véve 1U  font habosra vert vajjal addig kavarjuk, mig szép sima. Az ily krémmel bevont és töltött tortát pörkölt mandulával és czukorral behintjük.3. Hét tojássárgáját 28 deka czukorral habosra keverni. Azután belejön 24 deka héjasán darált man- dola, 45 szem darált kávé és a 7 tojás habja. Három lapban sütjük. — T ö l t e l é k :  \ 2 XU  deka vaníliás czukor, 3 sárgájával és egy egész tojással a tűzön felverve mig jól forr; ha levettük, hülés közben 16 deka friss vajat habarunk bele. Időközben sziruppá főzünk 7 2  csésze igen erős feketekávéban 5 deka czukrot, mit kihűlve a már hideg krém közé keverünk. A tortalapokat megtöltjük ugyané krémmel, beborítjuk s pörkölt mandulával díszítjük.4. Öt tojássárgája, 12 deka porczukor, 14 deka hámozatlan megdarált mandola, egy tábla reszelt csokoládé, 15 szem mozsárban tört pörkölt kávé és az öt tojásfehérjének a habja, egy órahosszáig keverendő. Ekkor két egyenlő részre kell osztani és két tortasütőben kisütni. — T ö l t e l é k e : 3 tojássárgája, 3 evőkanál igen erős kávé, 10 deka czukor; mindezeket a tűzön addig kell verni, mig jó kemény krém lesz belőle ; forrnia nem szabad. A tűzről levéve ki hagyjuk hűlni. Ezalatt 14 deka vajat jó habosra verünk fel, a krémet hozzáadjuk, az egyik kisült és kihűlt tortalapra felét rákenjük, a másik lapot óvatosan ráborítjuk, a megmaradt krémmel a tetejét és az oldalát szép simára kenjük. A tetejét apró



Torták 309koczkára vágott, hámozott, pörkölt mandolával kell meghinteni, azután jégre tenni.
Csokoládés torták.NB. Csokoládé-tortákhoz jó krém a töltött apró sütemények közt az 1-é1. * S z ik it s - t o r t a . 12 tojássárgáját, 12 evőkanál czukorral kikeverni, 6 kanál liszt, két tábla csokoládé reszelve s a 12 tojás habja jő hozzá. Három formában megsütni. — T ö lte lé k  é s  b e v o n a t : 20 deka vajat habosra keverünk. Vaniliát, 6 kanál törött czukrot bele. 25 deka darált diót, 1 deczi tejszínnel leforrázni. Ha kihűlt, a vajjal összekeverni, még egy f é l 

ó r á t keverni s a lapokat bevonni, egymásra rakni, fölül és körül szintén bevonni.2. N a p o le o n - t o r t a . 21 deka vajat kikeverünk 28 deka czukorral, 6 tojássárgájával és vaníliával. Ekkor 4 tábla csokoládét reszelve, 14 deka darált mandulát és 6 deka morzsát és utoljára 6 tojás keményre vert habját bele és kikent formában 2 vagy 3 részben megsütni. — T ö lt e lé k je :  14 deka mogyorót darálni, 14 deka czukrot olvasztani, a mogyorót beletenni, hozzá 2 kanál tejszínt megfőzni, esetleg egy csöpp vajat és vaniliát is bele; ha kihűlt, a lapokat e töltelékkel bevonni, az egészet pedig csokoládéöntéssel.3. O r o s z - t o r t a . 6 tojássárgáját, 6 kanál czukorral kikeverni, ugyanannyi tojás habját, 2 kanál lisztet és IV2 tábla csokoládét könnyedén közzékeverni s ezt vékony lapokban megsütni. Ha kisült, minden lapot e tö lte lé k k e l kenni meg: 1 a font vajat1A font vaníliás czukorral, 4 kanál darált dióval habosra keverj.



310 A Hát SzekácskönyveTöltés után az egészet is kend be vele, s a tetejét czukorbafőttel díszítsd.4. Sacher-torta.6  deka vajat, 11 deka czukrot és 11 deka vízzel puhított csokoládét jól elkeverünk) ezután 10 deka rizsliszt és 6 tojás habja jön bele. Csokoládé öntés. Fő, hogy a csokoládé elsőrendű legyen.5. C s o k o lá d é - t o r t a . 8 tojássárgáját kikeverni, 14 deka czukorral 7 deka mandulát darálni, 7 deka kiflimorzsát, 2 szelet csokoládét felolvasztva, 6 tojás habját belekeverni. Egyszerre megsütni és csokoládé öntéssel bevonni.
Dobos torta.Hat tojásból hat evőkanálnyi czukorral s hat kávéskanálnyi liszttel piskótatészta. A tortaforma fenekét vajjal megkenjük, liszttel meghintjük, két-három evőkanál tésztát vékonyan elkenünk rajta s szép sárgára sütjük. Késsel óvatosan leemeljük, félreteszszük hülni s ezt megismételjük annyiszor, míg a masszába tart. A lapok közét a fejezet elején leirt á lt a lá n o s  

k r é m m e l töltjük meg, csak a leírtnál kétszerannyi mennyiség szükséges egy Dobos-torta megtöltéséhez. Vagy tizenhárom deka czukrot pörkölünk, gyorsan a tetejére öntjük s azon forrón elsimítjuk, rögtön meghúzván rajta a szeletbevágásokat.
Stefánia-torta.14 deka porczukrot, 14 deka lisztet, 7 deka vajat s 8 tojássárgáját keverjünk jól össze, majd utoljára keverjük bele a 8 tojásfehérét habnak 6—8 tortalapot sütünk belőle, melyet töltés után nujjnalével



Torták 311vonunk be. T ö lt e lé k je  : 20 deka vajat jól eldolgozunk, 14 deka czukrotés 2 szelet felolvasztott csokoládét hozzákeverünk.
Gesztenye-torta.1. Nyolcz tojássárgáját 35 deka czukorral jól fölkeverünk, beleteszünk 3A kiló puhára főtt és szitán áttört gesztenyét, lassan belekeverjük a nyolcz tojás- fehérjét kemény habbá verve s egy óráig sütjük. Ha jól meghűlt, csokoládé-glace-szal vonjuk be, melyhez 12 deka czukrot kevés vízben sűrűre főzünk és hozzáadunk ugyanannyi megpuhitott csokoládét, pár perczig forraljuk még, aztán, mig ki nem hült, keverjük s végre 10 deka habosra kevert vajat keverünk bele. Az igy készített glace szép, fényes, hajlékony és sohasem ragadós, ami nagyon gyakori a házilag készített tortáknál. A tortának mindig az alsó felét vonjuk be, mert az simább és egyenletesebb.2. Tizennégy deka vajat 21 deka porczukorral s egy kevés reszelt czitromhéjjal elkeverünk. 21 deka sült és reszelt gesztenyét és hat tojássárgáját bele. Majd, végül hat keményre felvert tojásfehérjét. A megsült tortát két lepénybe vágjuk s megtöltjük. — T ö l

t e l é k :  Négy tojássárgáját egy kevés czukorral s egy fél czitrom levével félórahosszat keverünk, aztán keverjük tűz felett, mig meg nem sűrűsödik. Erre hideg vízbe állítják s keverik, mig le nem hül. — B o r í t a n i  tetszés szerint (Bécs).
Mogyoró-torták.1. Negyedfont mogyoró csőben pirítva, 7* font czukor, 5 egész tojás, 5 lat czitronád finomra vágva és 2 lat liszt. T ö l t e l é k : 14 deka czukrot 1 tojással,



312 A Hét Szakácskönyve1 sárgával fölverünk, a tűzön adunk bele 7 deka vajat, pirított őrölt mogyorót és egy kevés vaníliás czukrot. A tortát csokoládé-öntéssel bevonjuk.2. Nyolcz tojássárgáját 25 deka czukorral habosra keverünk, veszünk 25 .deka mogyorót, felét megpörköljük s az egészet ledarálva egy evőkanál morzsával és a nyolcz tojásfehérje habjával gyengén belekeverjük. Három egyenlő részben kisütjük. Ha kihűlt, a következőképen készült k r é m m e l t ö lt jü k  
m e g :  3 tojássárgáját 12 deka czukorral fölkeverünk s hozzáveszünk 3 tábla megpuhitott csokoládét, 15 deka habosra kevert finom teavajat s végre jó erős, 5 kávéskanál fekete kávét. Megtöltjük vele egyenletesen a tortalapokat, a tetejét szintén ezzel a krémmel vékonyan bevonjuk s elmorzsolt molnárostyával (h o lip n i), esetleg reszelt csokoládéval sűrűn behintjük.3. * S c h la u c h -to r ta . 3 tojásfehérjét V2 font por- czukorral jól összekeverve, V2 font mogyorót s 4 tojásfehérje habját adjunk hozzá, s ha összekevertük, két részben kisütjük. — T ö lt e lé k e : 3 tábla megpuhitott csokoládét 3 evőkanál czukorral és kevés vízzel megfőzünk, aztán 5 tojássárgáját egy kis czukorral fölverünk krémmé (habverővel), — ha kész, öntsük össze a csokoládéval és főzzük meg keveset ; ha kihűlt, 2—3 kanál tejszínhabot adunk még hozzá, ezzel megtöltjük és bevonjuk a felületét, jégre teszszük s csak másnap tálaljuk.

Mandulás-torták.1. H ig h - l i f e - t o r t a . 11 deka hámozott mandulát a sütőben kissé megbarnitunk, aztán megdaráljuk, 4 fehérjéből habot, 1Î deka vaníliás czukorral elke



Torták 313verjük és három formában megsütjük. A következővel t ö lt jü k  : 21 deka vajat habosra kavarni, 21 deka vaníliás czukrot, és 14 deka pirított darált mandulát hozzáadni, egy félóráig kavarni, aztán egy kis pohár tejsürüt hozzáadni. Jó a tortát néhány nappal használat előtt megsütni.2. * F r a n c z ic t  k r é m m e l. 10 lat mandulát ugyanannyi czukorral, 5 tojássárgájával, fél czitrom levével kikeverni, az öt tojás habját beletenni és három részben megsütni. — T ö l t e l é k : 8 tojássárgáját elegendő czukorral kikeverni, V2 liter tejfel és 3 tábla gelatine- nal felforralni, kihüteni, különböző czukorgyümölcsöt, kis czitronádot apróra vágni és közékeverni ; ha teljesen kihűlt, 7 2  liter tejszínhabot szintén a massza közé keverni. A torta három lapját úgy kell tölteni, hogy kívülről is be lehessen huzni, azután jég közé tenni.3. *  G â t e a u  P r o v e n c e . 10 tojásfehérjéből habot verni, belé 25 deka porczukrot és 25 deka tisztított darált mandulát, ezt két formában megsütni ; a kettő közé töltelék. — T ö l t e l é k : 40 deka vajat 7 2  óráig kavarni, beléje 25 deka czukrot, evvel szintén félóráig kavarni, 15 deka pirított darált mandulát, ismét annyi ideig kavarni, végre 20 fillér ára vaníliát belé, újra félóráig kavarni. A kavarás nyáron jégen történik.4. *  M e tte r n ic h -to r ta . Tizenöt deka hámozott és finomra őrölt mandulát, ugyanannyi czukorport, lisztet és vajai egy egész tojással elgyurni, a tésztából öt czipócskát formálni, félórát pihenni hagyni. Aztán mindenikből egy-egy lapot kisütni, a következőképpen : a tortaforma alján, melyet előbb vajjal kikenünk és liszttel vékonyan behintünk, kell a tésztát kisodorni, s a mi a szélén túl hajlik, azt apró késsel ügyesen eltávolítjuk s az igy nyert szép kerek tésztát



314 A Hét Szakácskönyvejó forró sütőben 15 perczig hagyjuk. Ezalatt szépen megbámul ; kiveszszük s amíg meleg, lapos kés segélyével gyorsan leveszszük a tortalapot, mert ha kihűl, könnyen törik. A következő k r é m m e l kell a lapokat tö lte n i és b e v o n n i :  egy fél liter jól meg- czukrozott és keményre felvert tejszínhabot egy fél kis csésze nagyon erős fekete kávéval elkeverni. Mikor a tortát bevonjuk, forró késsel kell a tetejét szépen elsimitani s a krémmel töltve pár órát pihenni hagyjuk hideg helyen. A tortalapok töltés nélkül napokig pompásan elállnak.
Narancs-torta.Egy egész tojást, 7 tojássárgáját félfont czukor- ral félóráig keverünk. Két érett narancs héját belereszelünk, fél czitrom és a két narancs levét, font fehér mandulát, 20 fillérért czukrozott narancshéját kis darabokra vágva, egy kifli finom morzsáját és 7 tojás kemény habját hozzáteszünk. Három részben sütjük s krémmel töltjük. T ö lt e lé k :  Két kanál tejet, 7 tojássárgáját, két narancs levét és reszelt héját, félfont czukrot krémmé főzünk. A tűzről levéve, ha meghűlt, 1U  font habosra vert vajat hozzákeverünk. Kívülről is ezzel kenjük be a tortát, díszül hosszúkásra vágott czukrozott narancshéjjal hintjük be. Hűvös helyen tartsuk.

Homoktorta (Sandkuchen).12 tojássárgáját V2 kg. czukorral addig keverünk, amig már nem csomós. Ekkor V2 kg. finom burgonyalisztet, V2 kg. vajat, 1 czitromhéját, kis pohárka rumot, kevés vaníliát és egy késhegygyei natronsót adván hozzá, egy óra hosszat mindig egy oldalra



Torták 315keverjük A 12 tojásfehérjéből azután habot verve, az egész keveréket formába teszszük s lassú tűznél megsütjük.
Főtt torta.55 deka czukrot egy pohár vízzel felfőzni sűrű sziruppá, beletenni 50 deka tisztított darált mandulát, ha már nagyon sűrű, még 4 czitromnak a levét hozzáadni, és folytonos keverés között addig főzni, míg egész sűrű lesz. Levenni, folyton keverni, mig kihűl, három részre osztani, az egyikbe 1A kiló csokoládét, a másikba alkörmöst (nem tudom mi a patikai neve), a harmadikat fehéren hagyni. Egy megolajozott és brézlivel meghintett tortapléhbe tenni, alul a csokoládét, közbe a pirosat, felül a fehéret. Jéggel bevonni és néhány napig a szobában száradni hagyni.

Krumpli-torta.Hat tojássárgáját, hat kanál czukorral húsz per- czig jól elkeverni, ha ez megvan, krumplilisztből (finom fűszeresnél kapni) hat evőkanálnyit lesimitva, belekeverünk és a hat fehérjét is keményre felverve, még egy csepp sót és czitromhéjat is. Világosra sütjük. Ha megsült, kettévágjuk és megtöltjük tejszínhabbal, melyet szintén nagyon keményre felverünk és mibe aztán czukrot, egy kevés rumot és vaníliát teszünk. — Evvel be is vonjuk, aztán ha készen van, csokoládét reszelünk a hab fölé.
Túrós torta.Keverjünk le 12 deka friss vajat habosra, adjunk hozzá 6 tojássárgáját, 15 deka czukrot s ezzel tovább keverve, 12 deka szitán áttört friss tehéntúrót, 12 deka



316 A Hét Szakácskönyvehámozott őrlőit mandulát, a 6 tojás keményre vert habját, 1—2 kanál finom zsemlyemorzsát. — A tortasütőben 1 órán át sütve, hidegen vagy melegen egyaránt kitűnő. KRÉMEK.
^Tejszínes gesztenye.1 kg. gesztenyét puhára főzünk, szitán áttörünk, vaníliás czukorral összegyúrjuk s a reszelőn áttörjük, hogy szép hosszúkás metélt formájú legyen. A tálban szép magasra elhelyezzük, tejszínhabbal, amelyet a vaníliás czukorral ízlésünk szerint megédesítünk, körözzük és hidegre állítjuk. Ha az áttört gesztenye a kezünk közt nem tapad jól össze, akkor egy tojás- sárgáját keverhetünk hozzá. Inkább morzsás legyen mint kásás!

Rizs Royal.100 gr. finom rizst 1U  liter vízzel tűzre teszünk; mikor felforrt leöntjük a vizet, frisset teszünk rá s ezt háromszor ismételjük. Ekkor a rizst vízben, kevés sóval egészen puhára főzzük, de úgy, hogy az egyes szemek alakjukat megtartsák. A rizst szitára öntjük és hagyjuk csöpögni. Ezalatt 6 tojássárgájából, két czitrom levéből, kevés reszelt czitromhéjból és 125 gr. czukorból folytonos habarás közt krémet keverünk, melyhez hozzátesszük egy tojás kemény habját és az egészet elvegyitjük a rizszsel. A kész rizst tálba öntjük, tálaláskor kiborítjuk és málna-geléevel köritjük.
Franczia ananászos kalácsNyolczad kiló rizst főzzünk meg vízben, tizenöt gramm gelatint oldjunk föl meleg vízben s öntsük



Krémek 3 i 7a rizshez, melyet aztán kihűlni hagyunk. Egy fél ananásznak a meghámozott belét vágjuk össze finomra, a levéből (melyet eresztett) és kétszáz gramm czukor- ból főzzünk sűrű szirupot, s ezt keverjük össze a finomra vágott ananászszal. Ezt az egészet keverjük jól össze a rizszsel, fél liter fölvert tejfölszinnel s három pohárka cseresznyeszeszszel (Kirschwasser), mely minden nagyobb delicatesse-kereskedésben kapható. Az igy kapott állományt tegyük vajjal kikent mintába, hogy szikkadjon s összeálljon. Ez oknál fogva az este föladandó kalácsot már reggel meg kell késziteni.
Franczia krémes burgonya.Hámozott burgonyákat egészben főzz meg czukros vízben, melybe egy darab fahéjat s két-három szegfűszeget dobtál. Ha megfőttek, vigyázva szedd ki, hogy szét ne essenek, rakd egy mély tálba egymásmellé, s azalatt amíg hülnek, készíts krémet tejből, fölkavart tojássárgájából s vaníliás czukorból, fél liter tejre öt tojássárgáját számítván. A tejben azonban előbb főzd meg a tojásoknak habbá vert fehérjét. Ha a krém elkészült, a burgonyák alól csurgasd le az azalatt szivárgott levet, öntsd rájuk a krémet, s minden burgonyára tégy egy jó késhegynyi tojáshabot.

Kávé-krém.5 tojássárgáját 5 kanál finom czukorral, 3 evőkanál igen erős kávéval, 2 tábla oldott gelatinnal verjünk a tűzön sűrűsödésig. Ha kihűlt, keverjünk 1 4 liter kemény habbá vert tejszínt hozzá s formába öntve, állítsuk jég közé.



318 A Hét Szakácskönyve

Rózsaszín krém aludttejből.„Egy liter tejet megaltatunk. Másnap, ha már savanyú a tej, 250 grammot egy czitromnak igen finomra reszelt héjával, illatozott czukorporral addig verünk, mig habzik. Közben 6 tábla piros gelatinet megmosva, 3 evőkanál forró tejben áztatunk, melegített szitán átszűrjük a krémbe, összekavarjuk és mély üvegtálban jégre teszszük. 2 — 3 óra alatt megfagyott s feltálalható. Apró piskótát hozzá; vagy külön tálon, vagy a krém szélére koszorú alakban beleszurva. Igen szép és jó étel. Aki csak evett belőle, mind valami gyümölcsös, a legtöbben eper-krémnek gondolták. Fővetlen tej helyett, felforrt tejet is lehet használni.“
Krém, mint frissítő.V2 liter tejszint rézüstben a tűzön 5 tojás közé, V2 liter finom alkoholt szintén keverj hozzá s szűrd az egészet porczellánedénybe, honnét aztán jól elzárható palaczkokba öntsed.

Punch-krém chaudeau.V2 meszely tejből 4 tojássárgájából és 4 kanál czukorból csinálj chaudeaut. Ha kihűlt, tégy hozzá rumot és kis vaníliát. Keverj aztán 1 meszely kemény tejszínhabot hozzá.NB. „Krémhez és parfaithez nagyon jó mártásfélét készíthetünk, ha szinmézet savanyu tejfellel egyenlő arányban keverünk. A szerintem nagyon is mellőzött méz itt nagyon jól érvényesül.“ — Egyéb chaudeauk 1. P uddin g ok.



Parfait-k 319
PARFAIT-K.NB. Parfaitkhan s fagylaltokban az olaszok nagyok. Florenczi kávéházakban hat-hét-féle jobbnál-jobb réteges parfait- kat kapni és egyik sem — sós! (L. lejebb Kdvé-parfait.)

Irène-Parfait.„Tizenöt piskótát vágjál fel koczkára,Öntsél néhány kanál finom rumot rája,Ha rumod nincs kéznél, megteszi a cognac, Vendégeid azért panaszba nem fognak.
Egy fél liter tejszint verjél fel keményre,Ez a tömeg elég nyolcz, sőt tiz személyre ; Adj hozzá két tábla reszelt csokoládét Azután ne csinálj vele sok parádét.
Czukrot vegyél hozzá szájad ize szerint,Jól teszi, ki czukrot a formába is hint,Mert alakja igy lesz szép és tökéletes,Ha olajjal kened, az nem oly Ízletes.
A formába úgy rakd rétegenkint szépen ;Egy sorban piskóta, másikban hab légyen ;Fagyaszd meg azután apró és sós jégben,Babért aratsz vele bármely diszebéden.
Kérded, honnan ered e mennyei étel ?Magam kombináltam egy csillagos éjjel.Számos dicséretet hozott már fejemre,Miatta pályázott valaki szivemre *“NB. A pompás verses parfait szerzője Cziczns m am ája. A *-hoz ezt a megjegyzést fűzi: A v is  au lectrices!



320 A Hét Szakácskönyve

Vanília parfait.4 tojássárgáját, 4 kanál vaníliás czukrot kavarj 4 7 2  kanál tejjel. Tedd tűzhöz s verd míg vastag tömeggé lesz. Állítsd hideg vízbe s verd ebben tovább kihűlésig. 1 meszely tejszínhabot keverj most hozzá s öntsd jól kikent parfait formába.
Gyümölcs parfait.

7 2  liter tejszínhabba különféle apróra vágott czukros gyümölcsöt keverünk, ízlés szerint czukrot teszünk hozzá, formába öntjük és sós jégben megfagyasztjuk.
Dió vagy mogyoróparfait.

7 2  font dió, 7 2  font czukor sziruppá főzve, a diót közé keverjük, 1 meszely tejet 5 tojássárgájával krémmé főzünk; ha kihűlt, összekeverjük, 6 tábla zselatint beleadunk, vigyázva, hogy nyúlós ne maradjon, egy kevés rumkivonattal s egy meszely tejszínhabbal össze vegyitjük. Most piskóta-lapokat’ sütünk 3—4 darabot, olyat, mint a Dobos-tortához ; két oldalát csokoládé-öntettel bekenjük s rétegenkint a parfaitba adjuk. Mogyoróval épp így készül, csakhogy a mogyorót karamel-czukorban pirítjuk, mozsárban megtörjük, de a rumkivonat ebből kimarad.
Csokoládé parfait.8 kanál czukorba 3 tojássárgáját és 2 fehérjét, azután az egészet gőzön addig keverjük, amig meg



Parfait-k 321sűrűsödik. 3 tábla finom csokoládé kevés vízben szintén sűrűre főzve s ha kihűlt, az előbbi keverékkel összevegyitve, ÍU  liter tejszín habját hozzákeverjük és sós jégben megfagyasztjuk.
*Kávé parfait.6 deka kuba- és gyöngykávéból jó erős kávét főzünk, mely lassan átcsepegve a kávéfőzőn, mikor kész, bő ötödliter legyen. Most egy liter nagyságú bögrébe teszünk 6 tojássárgáját, 1Î deka porczukrot, s a habáróval (sprudlizó) 1A óráig kavarjuk. Ez idő alatt a kész ötödliter fekete kávét 11 deka czukor- ral s egy darabka vaníliával forrni hagyjuk és ha jól forr, lassankint folytonos kavarás közt a tojás és czukortömeg közé öntjük, vigyázva, hogy össze ne menjen. Lábasba, mely félig forró vizzel van tele, az egész tömeget a bögrével beleteszszük, folyton habarva, mig csak jó magasra nem emelkedik. Ezután leveszszük a tűzről s kihűtjük. Ha a tömeg egészen hideg, liter jó tejsürüt habosra verünk, a masszával jól elvegyitjük és la p o s  parfait formába öntjük, hogy tele legyen vele. A forma tetejét nemcsak körülvajazzuk, de spárgával s z o r o s a n  le  is  k ö t jü k , hogy a sós lé ne szivároghasson bele. Azután kellő nagyságú dézsába apróra tört jeget teszünk, melyet 1 kiló sóval vegyítünk; az edény oly nagy legyen, hogy a formát betéve, minden oldalról érje a jég. 4—5 óráig a jégben állni hagyjuk. Ha a tálalás ideje közeledik, a jégből kiveszszük, a sós víztől megmossuk, a vajat és spárgát leveszszük és gyorsan, f o r r ó  

n e d v e s  k e n d ö v e i egy perezre a nyílásokat megtörüljük. A tetejét leveszszük és üvegtálra borítjuk.A Hét Szakácskönyve. 21



322 A Hét Szakácskönyve.FAGYLALTOK.NB. Északon alig ismerik a fagylaltot. Mikor Stockholmban a hires Hasselbeckennél jeges kávét kértem, forró fekete kávét hoztak, mellette egy kis tányéron törött jéggel. Igaz, hogy ez már a Lidón is megesett velem.1. V a n il ia - fa g y la lt . Nyolcz tojássárgáját kavarj 7* órát nyolcz n em  tetejezett evőkanál czukorral. Közben forralj 1 liter tejszint vagy tejet, 1 egész drb vaníliát; öntsd folytonos kavarás közt a keverékre s az egészet forrald gyors tűznél újra fel s megint folytonos kavarás közt. Mihelyt forr, rögtön vedd le a tűzről, hogy meg ne turósodjék. (Ha ez mégis megesnék, törd át szitán.) A tűzről levéve tedd porczellán- vagy cserépedénybe, hogy kihűljön. Ha kihűlt, öntsd egy fénymá- zos pléhfazékba, reá illő fedővel takard be, és konyharuhával kösd be úgy, hogy légmentes legyen. Ekkor végy mogyoró nagyságúra tört jeget és kősót, vegyítsd e kettőt össze, tégy belőle jó vastagon egy fadézsa fenekére, helyezd rá a fazekat és köritsd tetejéig sóval és jéggel (mindkettőből elég 15—15 kr. ára). Most pedig rázd jobbra-balra vagy 10 perczig, ekkor vedd le a fedőt, késsel vakard le az oldalához fagyott részt, kösd újra be, és rázd még 10 perczig. Hagyd 1 óráig állni.2. * K á v é - f a g y ia l t . 3 evőkanál nyers kávét megpörkölünk egy evőkanálnyi porczukorral, s ha szép barna, leöntjük 6 deczi jó sűrű tejjel vagy tejszínnel, s evvel jól fölforraljuk s leszűrjük. Kikeverünk egy üstben 5 tojássárgáját 20 deka czukorral, leöntjük a kávéstejjel, s ismét folytonos kavarás közt, vigyázva, nehogy összefusson, ismét fölforraljuk. Kikeverjük, mig meghűl, s megfagyasztjuk. Ha nem elég édes, lehet még kis czukrot hozzátenni, de ha nagyon édes, nem fagy meg.



Tizennegyedik fejezet.Sajtok, tejfel, tej.Megvallom, ezt a fejezetet csak azért szakítom külön, mert ezzel a külsőséggel akarom figyelmeztetni hazámat, hogy svájcziak vagy hollandusok, ha volnánk, megélhetnénk már azokból a fajta sajtjainkból is, amilyenek vannak — hát még ha tökéletességre vinnők s tervszerűen termelnők ! Nem tartom szerencsés gondolatnak, hogy a mi uradalmaink mind az à la Schwarzenberg vagy Hagenberg sajtokra vetik magukat. Ezt a fajta sajtot a mi nagyközönségünk nem igen kedveli, és, hiába, ezek örök mintáinak: a Camembertnek s a Brienek tökéletességét éppúgy nem érjük el soha, mint a Roquefortét. Nekünk azon kéne lennünk, hogy ami különösségeink vannak, nálunk is fogynak s külföldinek is izlenek : azokat termeljük és, mondom, tökéletesítsük. Ilyenek, mindenekelőtt, az édes sajtok, mint amilyen a Gervais és Impérial. Ezt igazán égbekiáltó vétek Párisból vagy Bécsből hozatni, mert kiki a maga gazdaságában, sőt konyháján is megcsinálhatja. (L. lejebb.) A mi remek l ip t ó i  tú r ó n k a t  s az ezzel rokon e r d é ly i  
ta r o k a t  sem pártoljuk magunk sem eléggé, pedig állja az exportot, nem úgy mint az édes tehén túró, mely természetes korlátoknál fogva marad hazai

2i *



324 A Hét Szakácskönyvespeczialitásunk. Ezen a könyvön végig egyre izgatok a p a r m e z á n  s a j t  mellett — itt végre kikottyant- hatom, hogy kettős okom van rá. Az egyik : hogy igazán kitűnő és megbecsülhetetlen fűszer; a másik, hogy, mint egy helyütt meg is említem, ettem én kiskőrösvidéki érett, de nem kukaczos, hanem egészen keményre száradt sárga birkasajtot, természetes : népies készítményt, mely egészben is, reszelve is vetekedett a legjobb fajta parmezánnal, pedig bizonyára nem volt néhány esztendős. E z t  kellene nekünk iparrá emelnünk s elárasztani vele a világot. Hazai fogyasztásra, közeli szállításra a mi közönséges juhászsajtunk is, gomolyánk sózva-paprikázva, fölér a közönséges (nem zöld, penészes, roquefortszerü) gorgon- zolával.A különböző sajtfajtákon is rajta van a nemzeti bélyeg. A legsajtosabb nép a franczia, melynek tejfelsajtjaival újabban erősen versenyez a német, roque- fortjával pedig a zöld olasz gorgonzola. Az eidami sajt (hollandus) közeledik az angol sajtfajtákhoz, melyek kemények, csípősek, faggyasak. Tudvalevő, hogy roquefort után nem ízlik a bor; különös, hogy úgy mondjam, de ne nevessenek ki vele : tyúkól ize van. Viszont köztudomású, hogy csinálás és érlelés közben bőven öntözgetik fehér borral ; az angol is az ő malomteriméjü chesterjét középütt átvájja s egy butellja nehéz veres bort önt bele. — Említettem, hogy az északiak ebéd előtt eszik a sajtot, a többi bevezető hidegnémüvel együtt. Nyáron nagyban járja hozzá az apró retek. Ugyancsak északon ismerkedtem meg egy rettentő fajta sajttal: az ánizsos- sal. Kővé szikkadt parmezánhoz hasonlatos sárga sajt telepettyegetve ánizsszemekkel ; mint a szárított



Sajtok, tejfel, tej 325vagy besózoít heringgel. Kopenhágában egész boltok tele vannak dobálva vele, padlójuktól szinte a mennyezetig. Az ára is megfelelően olcsó, ami nem csoda, mert nekem ingyen se kéne. — Sajtot sohasem kellene másképpen tálalni, mint vajjal s vékony kenyérszele- tekkel, lehetőleg barnával. Az ólomnehézségü s föld- feketeségii édes zabkenyér, a német p u m p e r n ic k e l , tagadhatatlan jó hozzá.A t e j fe l  a mi konyhánknak nagy erőssége, minden más konyhákkal szemben. Tejszínnel s tejjel viszont nem élünk oly bőven, mint más őstermelő népek. Fölvert tejszín járja ugyan a süteményeink körül, de nem annyira, mint akár Berlinben is, hol az ő szomorú süteményeiket S c h la g s a h n e v e X  teszik élvezhetővé. Inneniül fölfelé a közönséges fölveretlen tejszín járja bőven, süteményhez, teához és gyümölcshöz. Kopenhágában nyaratszaka minden sarkon ott találni az e p r e s  boltokat, melyekben elég drágán, de roppant finom zamatuan s ananász eper nagyságban mérik tejszínnel és czukorral a friss epret (J o r d b a e r  
m e d  F lö d e n ) . A tej pedig italszámba megy, esetleg ebéd mellé is víz helyett, mint a bor meg a sör, s époly bőven fogy is. — Kellemes hűsítő ital a túrós zacskóból lecsurgó s a v ó . —  A lu d t t e je t  sohase kéne másképpen inni, mint egybehabarva, italul ; így iszszák Karlsbadban is, és igazuk van. — Jó magyar étel a t e jfe lb e  tö rt vagy megczukrozott, vagy megsózott paprikázott te h é n tú r ó .

Magyar imperiál.Fél liter jó sürü tejfelhez kavarj este egy csapos kávéskanálnyi finom sót és ugyanannyi czukrot. Hadd



326 A Hét Szakácskönyvereggelig állni — lehetőleg meleg helyen ; reggel töltsd egy vászonzacskó csücskébe ; estig leszivárog annak leve és kész a nagyon pikáns sajt. Aki frissiben nem szereti, göngyölje selyem, majd staniól- papirba, igy szépen megérik s hosszabb ideig eláll.
Angol czitromsajt.Egy liter vastag tejfelbe, mely még nem egészen savanyu, két szép czitrom levét s czukron reszelt haját keverik bele. V2 órát habverővel verjük, miközben közbe-közbe összesen 4 evőkanál porczukorral vegyitjük. Tál fölé szitát teszünk, a szita fölé kendőt s igy gyűrjük át a tálba. Huszonnégy órát állatjuk, mig keményen összeáll, s különbözőképp formálva desszerthez adjuk fel.

C u s t a r d : angol tojás-sajt 1. P u d d in g o k , T r i f le .

„Körített liptói“. (Nem a szokásos)Kitűnő sajtkeverék, sandwichre is jó, a következő. Jó maroknyi liptait elkeverünk néhány teljesen megtisztított olajos szardíniával, vagy még jobb, olajos tengeri pisztránggal {m a q u e r e a u ) , hozzáöntvén annak az olaja negyedét, továbbá jó darab finom teavajat s ugyanakkora darab sült vagy pástétomba dolgozott libamáját.Jó igy az im p e r ia l is, de ekkor só és paprika is kell bele.
„Toleranz“ .„A németek „Toleranz“-nak hívják és külön frissítőként nyalogatják, mi „tört tej“-nek nevezzük és vad vagy egyéb pecsenye mellé élvezzük, Itt Kolozs



Sajtok, tejfel, tej 327várt ettem legelőször egy arisztokrata és németgyülölő hölgy asztalánál vaddisznóhussal. Németek ették-e először vagy magyarok? Chi lo sa? Tehéntúrót széles villával széttörünk; aztán jó sürü tejfellel összevegyit- sük ; félannyi a túró, mint a tejfel ; de persze lehet az egyikből vagy másikból többet is venni, aki hogyan szereti. Németországban czukrot is hintenek rá. De ez már szentségtörés.“
T r i b a l k a :  lengyel sajt, póréval és vajjal.



Tizenötödik fejezet.Italok.Az Előszóban említettem, mily csudálatosán kevés a mi hideg és meleg italunk, főképp a nyugoti népekéhez képest. Itt még egyéb csudákra is rátérhetünk. Például : csudálatos, mily kevéssé ismerik nálunk a 
teá t — az igazit; mert, amit általában mi is, az osztrákok is teának iszunk (a polgárságról beszélek), az grog vagy csája vagy puncs, de nem tea. Jó teát, a mi piaczi áraink szerint, alig kapni olcsóbban, mint kilóját 20 koronájával — ez aztán jó, zamatos, noha az izét éppúgy meg kell szokni s mintegy hozzá kell romlani, mint a dohányhoz. Amit minálunk orosz teának neveznek, az magában ihatatlan, — pedig a tea csak magában jó, „minden nélkül“, keserűen vagy kevés czukorral. (Görgey Artur, azt mondják czukor helyett sóval issza.) Legjobbak itt Budapesten az a n g o l  te á k . A tea főzéséhez szabadjon külön utasításul kiemelnem s ezen a legjobb gazdasszony se sértődjék meg: a legkínosabb tisztaságot. A tea bádogdobozba zárva olyan helyen álljon, ahol semmiféle illő szag nincs (petróleum, hagyma, kávé, szegfű, fahéj, dohány vagy más efféle). A víznek, melylyel leforrázzák (s az istenért : nem beledobják !) egy külön e czélra tartogatott lábasban vagy szamovárban



Italok 329kell felforrnia, melyben s o h a s e m  forrott egyéb víznél. A viz f r i s s  legyen, sohasem állott. Az első csészére egy, a többire fél teáskanál teát számítva, azt előre kell k a n á l la l  a te lje s e n  s z á r a z  és ideálisan tiszta porczellánból való teáskannába vetni. Az éppen forrni kezdő, de lobogva forró vizet menten rá kell önteni, ugyancsak menten megkavarni s legalább 4 perczig állatni. Ekkor ismét megkavarni s igy szűrni a csészébe. Az igazi tea csak sötétbarnán jó, vagyis, ha hasonlít a fekete kávéhoz — sőt ilyenkor az ize is hasonlít ehhez. Hozzáönteni, hacsak az ember grogot vagy — jaj ! — meleg limonádét nem akar inni, nem kell semmit. Legfeljebb ha nehány csepp hideg és f o r r a la t la n  finom tejszint; a világért ne forraltat ! E z  a tea jó tea ; aki megszokja, menten rászokik arra is, hogy ne adja két csészénél alább. Nem igen szoktam czégeket ajánlani, ennek nagyon hamis a színe, de meg nem állhatom, hogy tiszta szívvel és minden érdek nélkül ne ajánljam a Budapesten csak néhány első fűszeresnél kapható H o r n i -  
m a n - T e a t , ennek is azonban a legfinomabb márkáját, a B o u d o i r - T e a t , melyet bádogdobozáról lehet megismerni s félkilója 10 korona.Kávét is kevés helyütt főznek igazán jót. Megjegyzem, hogy én a török kávét — igaz, hogy én csak dunai gőzösökről ismerem, — éppen nem tartom a világ legjobb kávéjának. Olyan, mint a mi befőzött zacczos-kávénk. Legjobb kávé, ami a j ó l  m e g 

tö m ö tt kávéfőző masinákon főződik, automatikusan. Karlsbadban, ahol a kávé különösen ízlett, a gazdasz- szonyom megmutatta az ő kávéfőző edényüket, mely a mieinktől abban különbözik, hogy a szűrője átlyukasztott tölcsérformáju. Ebbe jő bele finom vászonzsák-



330 A Hét Szakácskönyveban a darált kávé; erre öntik, csepegtetve, a forró vizet, mely igy mindenfelől az egy tölcsérnyilásba gyűlve, valóban minden zamatot magával visz a felfogó edénybe. — A kávé mártogatása vagy, pláne, a kifli beleapritgatása elég különös szokás, de akinek jól esik, miért hagyná abba? Nagyon jó kávéba beletörve, jobban mondva : a findzsába beletörve és fehér kávéval leöntve a zsidók húsvéti pászkája (1. K e n y e r e k ) .A torainkat dicsérni nevetség volna, csak mellesleg említem, hogy mi, nagy jó sorunkban, igazságtalanok vagyunk a mi homoki boraink iránt. Olyik dunavidéki homoki fehér borunk olyan tüzes és zamatos, hogy vetekszik akármelyik tüzes erdélyi hegyi borral.A s ö r ü n k  — ez furcsa fejezet. A filloxérás böjt rászoktatta nálunk a népet is a söritalra; a fővárosban teméntelen sör fogy — de mentül több sörünk fogy, annál rosszabb izü a világos magyar sör. Nemsokára meg fogja közelíteni a berlini Weissbiert, ami ismeretes, aligha egyéb, mint epe szódavízzel. Régi pesti emberek mesélik, hogy a régi pesti, jobban mondva kőbányai sör külömb volt minden piiseni- nél és müncheninél. Hiszem is, mert azt mondják, az ize afajta volt, csak jobb, mint a mai bécs-schwe- chati vagy graz-steinfeldi sörnek; afféle setétsárga 
m á r c z s e r  volt. (És nem márcziusi ! A m ü r z  [marczi- pán !] mézet jelent, a märzbier voltakép méhser.) De azóta beütött a pilseni sör; ezt utánozzák nálunk, sőt, isten bocsássa meg nekik, Münchenben is, és ma már a mi sörünk is keserű, mint az epe. Pedig mindhiába; maga a pilseni sör is Pilsenben, Prágában, a cseh fürdőkben jó csak ; ott olyan, mint



Italok 331a tejszín, de már Bécsben sem az „igazi“ s itt Budapesten éppen nem. Ez az oka, hogy mind többen térnek át nálunk a bajor sörre, amit a sok bajor kocsma- és malátasör-plakát mutat. Jó is ez a dióizü bajor sör — jók általában a fekete sörök; legjobb talán a részegítő, medveczukorizii, erősen szeszes, de nagyon zamatos angol sör, a p a le  a le . (Északon is a sört ö/-nek hívják, de többnyire csak üvegre fejtettet isznak, szintén „pilsener“-t, tehát szintén rosszat).A p á l in k á in k , bocsánatot ez őszinte szóért : rosz- szak. Azaz, hogy : az egyszerű és kikészitetlen törköly, szilvorium (főképp a bosnyák), körte és baraczk- pálinka, sőt olyik helyen a kissé nyers, de tiszta borpárlat (cognac) kitűnő és méltó minden elismerésre. De a likőrjeink, akár házikészitmény, akár gyári : hogy udvarias legyek: miként a nap, csak önmagukhoz hasonlíthatók. Az igazi franczia cognac, az igazi hollandi és franczia likőr, sőt az igazi angol rum és whisky is hazai iparral elérhetetlen ideál a mi ínyünk számára. Épp így alig van más frissítőnk, mint a limonádé s a jégbe hűtött uborkalé. Igaz, hogy ez nagyon jó — éppúgy, mint a savó s a káposztalé — de az angol és amerikai frissítők sem mégvetendők ám ! S a  rumos teán kivü! is vannak jó meleg italok ! Alább közlök minden fajtából, amennyit A Hét'olvasónői jóvoltából összeszedhettem.NB. Házi liKoröK liészitése. Dr. B ign ión é  úrasszony jóságából nyomtathatom ide ezeket a fontos utasításokat :, Mindenekelőtt, akinek szándéka van tiszta és egészséges jó házipálinkát készíteni, amivel egész éven át jelentékeny összeget takaríthat meg s a mellett megóvja gyomrát sokféle bolti meg czukrászdai pancserájtól — készíttessen a bádogos



332 A Hét Szakácskönyvenál egy filtráló, azaz szürléző tölcsért, mely néhány hatosba kerül s mely nélkül likőr nem készíthető. Valamivel szélesebb a tölcsérje, mint a közönségesnek s oldalain rovátkásan bor- sónyi lyukak vannak, amin keresztül a likőr lecsepeg, midőn a tölcsér ki van bélelve szűrőpapírral. Nálunk a kamrában külön kis asztalkán állnak a likőröknek való edények, két-három nagy, 6 7 literes, szükszáju üveg ; szürléző tölcsér, szürléző papir, melyet a patikában lehet venni, egy iv belőle pár kraj- czár s egy Ívből több négyszögöt lehet vágni, amit ügyesen összehajtva beleállitunk a szürléző tölcsérbe s igy mindenestől beletevődik egy széles szájú befőtíes üvegbe, hogy, mikor a likőr masszája készen van, elkezdődjék a sziirlézés.Legegyszerűbb s mondhatni mégis legmutatósabb és igen kedvelt édes pálinkánk : a narancs-likőr. Meg szoktuk gyűjteni télen s tavaszon át a narancshéjakat, mindig apró koczkára vágva megszáritom s légmentesen elzárom, hogy illata el ne veszszen. Mikor likőrt akarok készíteni, lemérek két deka szárított narancshéjat s üvegben ledugaszolom V4 liter legerősebb és legtisztább spirituszszal Hat-nyolcz napig gyakran felrázogatom, aztán átszűröm a fentemíitett itatóspapirossal bélelt szürléző tölcséren, aztán ismét visszatöltöm. most már a narancshéj nélkül, abba az üvegbe, amelyikben volt, s adok hozzá 31, 2 decziliter tiszta vizet s negyvenöt deka porezukrot, amivel ismét állni hagyom, naponta többször íelrázogatva, hogy minél hamarább elolvadjon a ezukor. Mikor teljesen feloldódott benne a ezukor, lehet ismét szürlézni. Megjegyzendő : amilyen gyorsan csepegett az első hig szürlézéskor, épp oly lassan és unalmasan csepeg most, mikor a ezukor megsüritette, de akinek nincs türelme, ne fogjon semmihez ; amit tökéletesen kell készíteni, ahhoz kitartás is szükséges. Ám aztán az első pohárnyi aranyszínű, kristályosán átlátszó folyadékot, ha megkóstolja az ember, nem fogja sajnálni a fáradságot, amibe készítése keriiit. Tetszés szerint megvonhatjuk belőle a ezukor egy részletét, ha kevésbbé édesen szeretnők, azért épp oly jól sikerülhet, csak nem lesz az az igazi likőrszerü súlya és sűrűsége az italnak.Majdnem ugyanígy készülnek a vanilia- és köménylikőrök is, eltérés csak a kávélikőrnél van, mert az a legtöbb babrát kivánja, de a legtökéletesebb is. Rendkivül szép, sötét



Italok 333rubinszinben játszó, feketés folyadék s felséges kávé aromájával is csábit.
V anilia-likör. Végy legfinomabb vaníliát két grammot, vágd apró darabkákra, a patikából végy porrá tört cochenillet, két grammot (piros színre festő, egészséges, nem ártalmas), timsóport két czentigrammot, a legtisztább és legerősebb spirituszban ezeket dugaszolva áztasd 4—6 napig, azután szürlézd át, mint a narancsnál leírtam s adj ehhez is 3/io-ed liter, azaz három deczi vizet, porrá tört fehér czukrot negyvenöt dekát, s ezt is hagyd állni, mig a czukor teljesen feloldódik. Többször felrázandó, s mikor szürléződik, a gyakorlat beletanitja az embert, hogy körülbelül két liternyi csöpöghet le egy szür- léző papíron, mivel rárakódik a sűrűség. Ha nem jól csepeg, cserélni kell uj papirossal. Megtörténik, hogy, ha gyorsan töltik a folyadékot a szürléző tölcsérbe, a nehéz súly alatt kiszakad a papír Ekkor az összest vissza kell önteni a még szüretien masszához s szépen uj papirt téve, elölről kezdeni a műveletet. Ezért tanácsos, mihelyt fél liternyi átcsepegeít, egy rendes üveg vagy porczellán-tölcséren át a likőrös-üvegekbe áttölteni, mert igy, ha kilyukad is a papír, kevesebb fáradságunk lesz véle, ha mindig kiöntöttük a tiszta folyadékot. Nem kell ám ezt folytonosan lesni, az ember egyszer tele tölti a szürléző tölcsért, elmehet nyugodtan intézni egyéb teendőit, csak mikor ideje engedi, tér vissza kis laboratóriumába megnézni, mennyi csepegett le, nem szakadt-e ki időközben a szürléző papír ? Vanília- likőrnek a cochenilletől ragyogó vörös málnaszine és igen pikáns ize lesz ; sokan többre becsülik mindennél, én azonban a kávélikőrt legjobban szeretem.
K ö m ény-likőrt mondok még el, aztán rátérek arra is. Vegyünk a patikában köménymag-olajat 20 cseppet, ánizs-olajat és csillag ánizs-olajat, ánizskapor-olajat 4—4 cseppet, mind egy üvegbe. Négy deczi erős, tiszta spirituszban áztasd négy napig, s adjunk akkor hozzá tiszta vizet négy deczit, porrá tört czukrot negyven dekát. Ha teljesen felolvadt a czukor benne, ez is rázandó gyakran s épp úgy sziirlézendő mint a többi. Igen könnyen készül s igen olcsóba kerül, opálszinü kékes-fehér.Most pedig az én legkedvesebb kávé-likőröm re került a sor ; ezzel már nagyobb diadalokat arattam, mint akár tiz Zsolnay-majolika, s van is nekem valakim odafönn Pesten,



334 A Hét Szakácskönyveakinek néha-néha küldök egy üveggel, mikor megérdemli ; nagy kritikmacher, hanem azért szonetteket irt már erről az aromás itókáról, azért a reczeptjét, amit régen Ígértem volt neki is, de nem jött alkalom rá, most megtanulhatja : Vegyünk legjobb fajta kávét frissen pörkölve s frissen darálva tiz dekát ; vaníliát egy grammot és erős finom spirituszban (fél liternyiben) áztassuk nyolcz napig, folyton dugaszolva s gyakran összerázo- gatva. Nyolczadik napon szűrd át tiszta, uj szürléző papíron s ekkor vegyíts közé friss, forralatlan tejet két deczit, tiszta vizet négy deczit, porrá tört czukrot kilenc zve n dekát, ezzel ismét négy napig gyakran rázogaíod, amig a czukor benne elolvad. Nagyszerű azt látni, milyen csúf, zavaros lesz benne a nyers tej, ahogy közé jön, és milyen hihetetlen szép, átlátszó, sötét rubinszinü, mikor átcsepeg a szürléző papíron.Ezeket mind az uramtól tanultam ; úgy is hívják a mi ismerőseink: „Bignio-likőrök“ Ebben a módszerben sehol nem hallottam készíteni, legtöbb helyen főzik a czukrot a likőrnek̂  ami kényelmetlen és sokkal kevesebb aromát vesz fel, mint igy.“
Franczia kávé likőr.Négyszáz gramm czukrot olvaszsz meg kétszáz gramm vízben s tégy hozzá egy cső vaníliát. Őrölj meg nyolczad kiló kitűnő minőségű kávét, ezt mintegy háromszáz gramm forró vízben áztasd húsz per- czig, s az átcsurgó kávé körülbelül kétszáz gramm pompás főtt kávét fog adni. Ha ez a mennyiség nem kerülne ki, akkor még kell hozzá vizet önteni (természetesen nem a már lecsurgolt kávéhoz, hanem a kávéliszt tetejébe). A lecsurgott kávéban nem szabad a legkisebb üledéknek sem lenni, azért legjobb uj fehér flanelon átcsurgatni, öntsünk egy edénybe (legjobb a fayence- vagy porczellánedény) négyszáz gramm 90 fokos alkoholt, keverjük hozzá a czukor- szirupot, öntsük hozzá a kávéesszencziát s filtráló papíron szűrjük át.



Italok 335
Diópálinka.Egy üvegbe 25 darab összevagdalt gyenge, zöld diót teszünk 2 kiló törött sárgaczukorral meghintve. Hogy a leendő pálinka illatos is legyen, ajándékozzuk meg kis zacskó szegfűszeg és czimettel is a zöld diót, melynek oly sok jutott a keserűségből. Most jön a java, tiz liter jó pálinka az üvegbe. Én leginkább hamisítatlan törkölypálinkával készítem. Ezek után a lekötött üveget 9 napig meleg helyre állítjuk. — A diópálinka készítési módja be van fejezve és most hűvös helyen pihenheti ki a 9 nap fáradalmait. Persze kevesebből, mint tiz literből is készíthető és sokáig tartható.

Török fekete kávé.

„ C z u k r o s  vizet felforralunk (annyi czukor, ameny- nyit szeretünk belé, s ahány csészére készül a kávé). Ha a víz felforrt, visszahúzzuk a tűzről és annyi jó evőkanál lisztfinomságra darált kávét teszünk belé, ahány csészére készítjük. Azután újra felforraljuk és aljastól a csészékbe szedjük. Pár perez múlva, míg annyira kihűlt, hogy meg lehessen inni, a „satz“-ja leszállt a csésze fenekére, és jó tiszta, erős és valódi török kávét szürcsölünk.“
Bavaroise.Franczia ital ; szirup, narancsvirágviz, gyenge tea és czitromhéj.

ice cream seda.Gyümölcsfagylalt és tejszínhab szódavízzel keverve 1 pohárban, szalmaszállal.



336 A Hét Szakácskönyve

Cobbler champagnei borból.„1 evőkanál czukorport, 1 szelet czitromot, 1 szelet narancsot (s lehet egy szelet ananászt is) egy pohárba rakunk s annyi aprított jeget rá, hogy a pohár egyharmadát megtöltse. Aztán sziniiltig cham- pagneit. A tetején pár friss epret, vagy egyéb kis (akár befőtt) gyümölcsöt. A Cobblert szalmaszálon iszszuk. De azért hosszunyelü kávéskanalat is teszünk kis iivegtányérkán melléje. S minthogy az angol vicz- czes is tud lenni, hát elnevezi a dicső italt : „foltozó vargádnak !“
Zabbaione.„Velenczében a valódi olasz trattoriákban, pl. a „Bella Venezia“, a „Cittá di Firenze“, a „Cavalletto“, a „Capello nero“ nevű albergokban télen-nyáron lehet látni a camerieréket, amint ebéd után, pecsenye vagy tészta után habos, meleg italt poharakban hozzák az olasz „Stammgast“-oknak. Triestben is egész általános. Ha j ó  borból készítik, nagyon kellemes, 2 személy számára 3 tojássárgáját, 2 kanál czukorporral jól eldörzsölünk, azután liter jó csemege bort : Ciprót, Malagát vagy Marsalát öntünk hozzá és jól elkeverjük, végre folytonos kavarás közt a tűzre tesz- szük s addig kavarjuk ott is, mig a massza feloldódott; de nem szabad főnie. Habosán, poharakban feladjuk, kávéskanállal.“
Sapajou.„Franczia meleg habos ital és — r a jn a i  borból készül. 6 egész tojást felverni, hozzá V2 kiló czukorport, 1 czitromhéját, 3 czitrom levét, 1 üveg (7 deczi-



Italok 337liter) rajnai bort. (Nálunk a neszmélyi meg a somlyai bor közelíti vagy helyettesíti legjobban a rajnait), folytonos kavarás közt felforralni. Melegen, csészékből iszszák, kanállal. Több „fiona van benne mint a kissé jámbor zabbaioneben, s ha tőlem függne, én nem egy k is  majomról, hanem egyszerűen a majom 
k ir á l y á n a k : Aquiquinek nevezném el."

Főtt bor.Vörös bor szegfűszeggel, czitromhéjjal s czukor- ral tűz fölött fölhevítve, mig nem habzik.
Hippokrates.Fehér és veres bor, czukorral és fűszerrel. (A Jókai Sárga Rózsájában a mi parasztunk m a g y a r  k á v é 

n a k  híja.)
Negus.„Angolország történetének úgynevezett IX. periódusa Anna királynő alatt nemcsak arról dicsőséges, hogy meghozta Angol- és Skótország egyesülését (s vele a protestáns trónöröklést), hanem arról is, hogy egyik hős ezredese : Negus (olv. : n ig ö s z ) feltalált . . . olyan keveréket, mely Nagybritannia, de még Amerika népeinek is egyik kedvencz italává vált. Megpróbáltam. Nem rossz, de — hires. Egy liter vörösborhoz V2 liter viz, 300 gramm czukor, 1 czitrom, vagy két narancs levét s egy kis késhegynyi tört szerecsendiót teszünk s felforraljuk. Punch- szitán, vagy finom vásznon átszűrve m e le g e n  feladjuk. Poharakból, de csészékből is iszszák. Magától értetődik, hogy vizet vagy czukrot tetszés szerint

22A Hét Szakácskönyve.



338 A Hét Szakácskönyvetöbb vagy kevesebb mennyiségben is lehet hozzáadni. — Hidegen s fehér borból készítve már csak gyenge visszhangja a Negus meleg tónusának.“
Punch.Minden személyre számíts egy tojássárgáját, 1 kávéskanál rumot, 1 evőkanál czukrot és 1 kávéskanál vizet. Keverd el hidegen jól, s úgy aztán folytonos verés közt hadd forrjon fel a tűzön. Mig poharakba mered is, verje a masszát valaki folyton.

Cocktail.„Amerikai ital. Készül champagneiből, arrakból, cognacból is. Ezt az utóbbit irom ide : 1 borospohárban 2 evőkanál apró jeget, 3 kanál cognacot, 1 kanál maraschinot és 1 csepp angosturát (vagy egyéb „keserű“-t) jól összekavarunk. A végén 1 kanál czukorport adunk hozzá. Szalmaszárat és hosszu- nyelü kávéskanalat melléje.“
Ching-Ching.Amerikai ital. Méntás és szegfüves főtt víz, czukorral s rummal keverve, tört jégdarabokra pohárba öntve. Szalmán át szürcsölik.

Sipofka.Orosz ital. Czukros vizbe málnát, ribizkét, egrest, szamóczát stb. teszünk, rá cognacot s 14 napig állatjuk. Átszűrjük, pezsgős üvegre fejtjük s fejjel lefelé rakva teszszük a pinezébe.



Italok 339
ßaraczk-bowle.„Az angolok bowleja — akármilyen gyümölcsből — felséges egy találmány. A baraczk-bowlehez 12 drb érett, de nem lágy, s lehetőleg piros liusu őszibaraczkot lehámozva és kettészelve (a magját persze kiveszszük) egy bowle-terrinebe, vagy ennek hiányában valami mély üveg- vagy akár porczellánedénybe teszünk. Rászórunk 303 gramm czukorport és IV2 liter könnyű bort. (Erős borhoz fele viz jön.) Befedve hidegre vagy, ami jobb : jégre teszszük. Pár óra múlva, ha a bor jól átjárta a baraczkot, olyan erős a bowle ize, mintha rummal készítettük volna. Hozzávaló poharakkal tálaljuk a terrine-ben. Teáscsészék is használhatók. Minden pohárba (vagy csészébe) a bowle kiszedésekor 2—3 baraczkdarabot is rakunk. Teáskanalakat hozzá. “

Flip.„A Flip az angol m e le g íte tt  sörnek élvezetesebb fokozata: 1 liter sört felmelegitünk; ha jó forró, visszahúzzuk és 1 decziliter rumot meg ÎOO gramm ezukrot teszünk hozzá. (Ha tojássárgáját is belekavarunk, akkor már Egg-nog, tojásos-sörös punch, és egy kicsit „geil“.) A Flip a nálunk szokott sörrel készítve a ezukor daczára is kissé kesernyés. Bizonyára jobb angol sörből ; nem a Porter-, hanem az inkább borféle A i e - bői, a Sweet-Ale meg a Pale-Aleből. N e m 

z e t i ételek meg italok legtöbbjét csakis a maguk országában lehet valóban élvezni.“NB. Felesleges megírni, hogy e reczipe is, mint az ital- reczipék javarésze : Széchyné úrasszonytól való.
22*



340 A Hét Szakácskönyve.

KvaszOrosz nemzeti ital. 9 rész rozslisztből s 1 rész nem szárított rozsmalátából kis viz segítségével pépet csinálunk. 4—5 (s ha nagy a mennyiség: 8) napig meleg helyen érni hagyjuk. Aztán forró vízzel meg- higitjuk, miáltal szép tiszta (klar) lesz. Azután kis hordóba teszszük s élesztőt is hozzá, hogy hidegen lassan erjedjen. Később üvegekre kell lefejteni.NB. Szemmelláthatóan ez is, a következők is. testvérek a mi cziberénkkel, savanyított ugorkánk levével stb. A kum isz  erjedt kanczatej volt.
Chutodnice.Lengyel ital. Kovászos ugorka leve, aludttej, czékla, keménytojás, savanyu ugorka s hal- vagy rákdarabkák törött jégre kiöntve.

Okroska.Muszka leves. Aprított vegyes húsból, kemény tojásból, ugorkaszeletekből, fokhagymából, tárkonyból, borsból és sóból, savanyu tejfellel és kvaszszal (1. ezt) hígítva, a pohárba jégdarabokra öntve.
Badminton.Hideg bowle friss ugorkaszeletekből.



Első függelék,A table d’hôte tizparancsolatja.Irta : Széchyné Lorenz Jozefin.NB. Széchyné úrasszonynak panaszoltam, hogy hazánkfiai nem mindig érzik magukat kényelmesen a table d’hôteokon, s alkalmasint ezért kerülik e kitűnő intézményt. Erre felelve küldte meg ezt az elmés tízparancsolatot :
Un dîner sans façon et sans cérémonie, On l’a dit avant moi, n’est qu’une perfidie.

Colnet.1. L ég y  p on tos. Ez nemcsak a jó modor követelése, hanem, a gastronom életben, az egészségé is. Mert a rövidebb várakozás is a többi vendéget idegessé teszi, és már a legkisebb izgatottság vagy rosszkedv is árt evés közben. Ha pedig nem várnak rád — és nyilvános table d’hote-nál nem is várnak, hanem a második kongás után pár perczczel okvetlen tálalnak — akkor magadnak is rosszul esik sebtiben utánuk sietni az evéssel, a felszolgáló- személyzetnek és a szomszéd vendégeknek pedig alkalmatlanságot okozol a kétszeres felszolgáltatással.2. K ifogástalan  toiletteben légy. Délben a második reggelihez hölgyek és urak is séta- vagy utczaruhában lehetnek (de nem porosán, rücskösen), azonban este a nagy table d’hôte-on a nagy toilette kötelező. Eltekintve egy pár világvárosi vagy rivierai legelsőrendü table d’hôte-



342 A Hét Szcitíácskönyvetói is, a melyeken a hölgyek kivágott ruhában, az urak csakis frakkban jelennek meg, — ami különben kisebb table d’hotenál, sőt magán-pensióknál sem ritka vagy feltűnő, mert onnan a legtöbb ember színházba, estélyekre, bálokra megy — a társaság tagjai lehetőleg ünnepi ruhában ülnek asztalhoz. Mennyivel kellemesebb egy fényesen kivilágított teremben szépen diszitett asztaloknál elegáns öltözetű, előkelő Ízlésű társaságot látni, mint komor vagy — komód alakokat. Az urak különben bátran megkérdezhetik kétséges esetekben az igazgatótól, hogy mi a szokás a házban. A ki restel estebédre toilettet csinálni, az maradjon el a table d’hőte-ról. Kisebb penzióban megjárja a selyem- blouse, a szalonkabát.3. Feltűnés y kíváncsiság, e lfogu ltság  nélkül je le n j m eg ; ha a férfinemhez tartozol, ne h a jlo n g j m ár .a z  ajtónál, hanem éppen csak a helyedre megérkezvén, köszöntőd jobb és bal szomszédodat és, akár csak ha már ülsz, a szemben levőt is (persze csak ha az férfi, mert hölgyeknek állva vagy felállva szokás köszönni). Az első üdvözlés se valami szives, se nagyon mély ne legyen, mert egyelőre nem tudhatod, hogy a fényes keret és kifogástalan ruházat daczára hercegnővel vagy cocotte-tal, meggazdagodott kéményseprővel vagy nagykövettel állsz-e szemben.4. N e m utatkozz be első alkalom m al, de másodé kai sem — asztalnál. Ha valaki érdekel, vagy valakit érdekelsz, és „Annäherung erwünscht“, könnyű módját találni, ha felbátorítanak, a minden nagy hotelben, minden kis pensióban meglevő „salon“-ban, ahová a legtöbb hölgy, de még az urak is, akik nem idegenkednek uj ismeretségektől vagy éppen keresik, ebéd után visszavonulnak, rövidebb-hosszabb időre olvasás, zenélés, sakkozás, vagy beszélgetés kedvéért.Az urak bemutatása fiatal hölgyekkel szemben persze a mamánál vagy papánál, házaspároknál mindig a férjnél kezdődik, mert hát : du côté de la barbe est la toute- puissance! Kevésbbé feszes esetekben magában az ebédlő-



A table d'hôte Tízparancsolat ja 343ben is megtörténhetik a bemutatkozás, de csak ebéd után, ha már felállanak a vendégek az asztaltól.Előkelő magánpenziókban szokás, hogy a háziasszony maga prezideál az asztalnál. Ilyen  háziasszony maga mutatja be az uj vendéget. De ez utóbbi is tudja már ilyenkor, kivel ül le egy asztalhoz és ki a közvetlen szomszédja; az ügyes háziasszony, mielőtt bevezeti uj vendégét, megmutatja egy táblán az asztal rajzát, és rajta az összes vendégek nevei fel vannak jegyezve abban a sorrendben, ahogyan ülnek. (Ez az asztali térkép különben magán házaknál is kezd divatba jönni; pár perczczel az ebédlőbe való indulás előtt kiállítják a rajzot a szalonban, amelyről mindegyik vendég meglátja, hol a helye és ki a szomszédja, és e szerint zavar nélkül karjukat nyújtják az urak a nekik szomszédul szánt hölgyeknek, s zavar nélkül letelepedhetnek az asztalhoz.)5. N e légy nagyon buzgó és szolgálatkész. „Zu viel Eifer schadet nur/4 Ha a hölgy valamit elejt, magától értetődik, hogy az idegen férfi szomszédja is felveheti, sőt fel kell hogy vegye, vagy ha a keze az asztalon valami után nyúl, ami messze esik, segítségére lehet bemutatás előtt és nélkül is. Azonban semmi esetre se akarjon neki vizet, bort tölteni, a gallért vagy kabátot rásegíteni; de igenis feláll nyomban ő is, amint a hölgy feláll, és állva várja, a mig az eltávozik. Persze csak „gavallérotokról, és nem — a szegény nős emberekről van itt szó. De azok is, ezek is kevesebbet vagy többet tehetnek ilyen esetben, az illető hölgy előkelősége vagy kora szerint. Hogy is mondják maguk latinul? Est modus in rebus! — Egy kis konverzáczió túlbuzgóság nélkül is úgyis már első alkalommal keletkezik, főkép hölgyek közt egymással, vagy urak közt egymással. De később is, kötött ismeretség után is nincs helyén a table d’hôte nál a személyes beszélgetés, magán események tárgyalása, semmi hosszadalmas, nehézkes előadás, mint a monolog a régi tragédiában, hanem csak a rövid dialógus, mint a modern egyfelvonásosban



344 A Hét SzakácskönyveBrillât Savarin, a gourmandok nagymestere s a női nem eltántorithatlan imádója, az ebédnél mégis megkívánja, hogy „les femmes ne soient pas trop coquettes“, a mihez hozzátehetjük : és a férfiak — ne legyenek túlbuzgók, ne túlságos készségesek. Ellenben — kisebb table d’hőte-nál, méltóságunk koczkáztatása nélkül továbbadhatnak egy-egy tál salátát, gyümölcsöt, de mindig csak balra tovább és ha tízszer is jobban szeretik a jobboldali szomszédot.6. Lehetőleg nyu godt és vidám képet m utass. Ha nagy bánatod van, ülj félre a table d’hőte-tól. De nagy vigság- gal se alkalmatlankodjál az asztalnál és ne nézz indiskrétül körük Az ügyes ember feltűnés nélkül is mindent láthat, mindent nézhet, de rossz nevelésre mutat, ha társainkat sans fagon kémleljük. Ezért se nagy tetszést egyiknek, se nagy sajnálatot a másiknak (mert fájdalom: sokszor igen szenvedő vagy mély gyászba öltözött alakkal istalálkozunk), se csodálkozást valamely feltűnő személy felett ne áruljunk el.7. N e lárm ázz a tányérral, pohárral, evőeszközökkel, 
meg becses száddal evés közben . A table d’hotenál, akár nagyvilági hotelban, akár kedélyes kis svájczi, német, olasz penzióban, a hangos beszédnek, a felszolgáló személyzet után való kiabálásnak vagy az emberi méltóságot sértő utánuk pisszegésnek nyoma sincs. Ezek a rossz korcsmái és kisvárosi túlkapások tökéletesen ki vannak zárva az említett helyekről és ez adja meg nekik azt a kellemes és kiváló jelleget, mintha az ember nem fizető utas, hanem valóban vendége lenne egy előkelő uriháznak.8. A z  ételekből ne válogass, vagyis csak a szemmel, soha a villával, „Glisser mortels, n’appuyez pas!“ De egy~ ê y fogásból másodszor is kérni, egészen és mindenütt járja és szokás. Ellenben elitélő kritikát mondani egyes ételekről, nem. És amit külön kicsi asztaloknál ülve, a házaspárok inkább tehetnek: t. i. egymás tányérjára rakni a jobb falatokat, az abszolúte lehetetlen és ízléstelen a table d’hôte nál.



A table d’hote Tízparancsolat ja 3459. N e parfüm özd m agadat erősen. Egy diszkrét, finom, alig észrevehető illat helyén van ; az erősebb illatok azonban kerülendők. Mert sok ember idegei éppen úgy nem állják az erős illatszert, mint a hangos zenét.10. L égy kiállhatatlan akárhol akarod , csa k  a table 
d ’hotenál nem. Mert bálban, színházban, templomban, üléseken: sehol sem árt mega kedvetlenség, a felindulás az embernek annyira, mint evés közben. Rien ne doit déranger l’honnête homme qui dîne, mondja Berchoux, és valóban ez a gasztronom élvezetek élvezhetőségének alfa- és ómegája.Hogy az asztalkendő a nyakon, a kés a szájban (a görögök és rómaiak csak azért használták a kést az étel befuvarozására is, meit a villát akkor még nem ismerték), a halnak késsel való megdolgozása, (hiába akarják most divattá tenni, inaesthetikus nonsens az), a csámcsogó evés, a kortyogató ivás, az orr hangos fuvása, a fogpiszkáló használása, levelek vagy újságok olvasása table d’hotenál „most shocking“ : azt ma már a szopós gyermek (?) is tudja, (de sok felnőtt ember még miveli).Az előkelő table d’hôteot a résztvevők finom modora teszi élvezetessé, amely modor a Schopenhauer-féle „Vorsicht u. Nachsicht“-hoz az „Einsicht“ ot is teremti. A nagyvilági table d’hôte ilyeténképpen úgy viszonylik a kisebb kaliberű restaurant-okhoz, mint az országos vásár a műkiállitáshoz.



Második függelék.Az étel rendje és módja.I.A fogások rendjét a G lu ck -S ta d le r  Lexikonja  a következőkben állapítja meg:í. rend : Előételek, melyek az étvágyat csak ingerük, de nem csillapítják :1. fogás: Levesek (kétféle).2. fogás : H id eg  izelitö. (Osztriga, kaviár stb.)3. fogás: M eleg izelitö. (Apró pástétom, sült csibe stb.)II. rend : Főételek. Körülbelül minden, a czukrász-dol-gokig.4. fogás: H a la k  (lehetőleg egészben kerülnek asztalra).5. fogás : N a g y  húsételek (grosses pièces) körítéssel smártással. (Rostélyos, beefsteak, őz stb.)6. fogás: Főzelékek , meleg mellékletekkel. (Kotlett.hurka, tojás stb )7. fogás: M eleg fo g á sk ö z i étkek (becsinált, nyúl. fogoly,rák stb.) fehér mártással.8. fogás: Meleg fogásközi étkek barna mártással.9. fogás: H id eg  fo g á sk ö z i étkek. (Sonka, lazacz,homard, saláta, pástétom stb.10. fogás: S iilt . (Marhaszelet, kacsa, szalonka stb.11. fogás: Finom  fő zelék  melléklet nélkül. (Spárga,karfiol stb.)12. fogás: B efőtt gyü m ölcsök. (Kompót, befőtt stb.).13. fogás: M eleg tészták. (Pudding, omelette, rétes stb.)



A étel rendje és módja 347III. rend: Utóételek.14. fogás: Hideg tészták (Krémes stb. dolgok.)15. fogás: Sütemények. (Torta stb.)16. fogás: Sajt, vajjal.17. fogás: Fagylalt.18. fogás: Csemege. (Czukorkák, gyümölcs, kávé.)II.Egy német újságban találom a következő kis czikket, mely érdekesen világítja meg az idők és szokások hatását a diner művészetére. Elébe bocsátom, teljes megélhetésére, hogy a Glück-Stadler Lexikonja szerint: Entrée pontosan a már elosztott s igy elkészített husdarabocskákat jelenti, mártással, tehát annyi’ mint fogásközi étek. Ellentéte a derékételeknek : grosses pièces, melyeket nagy darabokban tálalnak s asztalnál szeletelnek föl. 
Entremets : közbeadott ételek, pl. finom főzelékek mellékletek nélkül, melyek a sült után következnek, továbbá édességek. A relevé viszont önálló étel, vagyis derékfogás az Ízelítő s a következő fogás között. A Sachs-Yillatte szótár a pikáns mártásos ételeket nevezi relevéknek. Boucherie : vagdalék, relevés de boucharie tehát vagdalt húsételek.Jó ebédet értelemmel enni nem könnyű dolog, megemészteni még nehezebb, elkészíteni a legnehezebb. Mi minden nem kell a jó ebédhez ! Hölgyeim, akik efélét még sohasem rendeztek: önök el sem képzelhetik. Micsoda fejtörésbe kerül egy jó ebéd összeállitása s minő művészetig lehet benne emelkedni !Az ebédet sokféleképen szolgálhatják fel. Szűk családi ebédekre az angol mód ajánlható. Minden tál étel az asztalon áll. Aki egy tálból akar, a tálhoz legközelebb ülőtől kéri azt el. Egyik a másiknak nyújtja, csak a büfféről s a mellékasztalokról szolgál föl a cselédség. —A pecsenyék egészben kerülnek az asztalra, s a gazda vagy a háziasszony szeli föl.Az angol mód igen meghitté teszi az ebédet, mert távol tartja a cselédeket. Mindazonáltal szokásosabb a 

franczia és az orosz fölszolgálás. Francziaországban, a jó



348 A Hét SzakácskönyveÍzlés hazájában, csak az entréek, entremetk és rétévék kerülnek az asztalra ; főzelékek és g rosses piècek a mellékasztalokra. Ezeket a cselédség hordja körül. A franczia ebéd három ren dből ál. Az e/só' a leves és az összes következő fogások, egészen a pecsenyéig. Ezzel kezdődik a m ásodik  rend, mely az édes közbenső fogásokkal és 
relevékkel együtt mindent magába foglal, ami jót csak a konyha adhat; a mellékasztal főzelékeit s a grosses pièces 
de boucherie-\i is ezzel együtt szolgálják föl. A harm adik  rend a dessert, amit a ezukrász szállít és nagy ebédeknél magában is külön menu. Befőtt és nyers gyümölcs fejezi be az étkezést.Magára a felszolgálásra külön szabályok szólnak. Az első rend ételei az asztalon állnak, mikor a vendégek megérkeznek. A következőket azután hozzák és ugyanilyen módon rakják föl. Ha az egyik rend öt entrée bői áll, a másiknak ugyanannyiból kell állania, hogy a tálak szimmetrikusan legyenek elhelyezhetők. Különben is az 
entréek a lakoma fénypontja. Minél előkelőbb az ebéd, annál nagyobb a számuk. A franczia királyok étlapjain ritkán maradtak húszon alul.A franczia asztal művésziesen diszitett tálainak fényével épp oly pompás, mint előkelő. Kár, hogy ez a fény sok kellemetlenséggel jár. Az utóbb felszolgált ételek, melyeknek e miatt sokáig kell állniok, egészen kihűlnek, ha csak melegítőn vagy burok alatt nem tartjuk. E mellett kényelmetlen a vendégeknek, hogy a szolgák örökösen leteszik és felveszik a tálakat, azonkívül félig és egészen üres tálak éppen nem díszítik az asztalt.Mind e hiányokat elkerüli az orosz felszolgálási mód, melyet e miatt a legtöbb ország előkelő körei elfogadtak. Az orosz asztalon a vendégek megjelenésekor csak a dessert áll. A többi ételeket a konyhában szeletelik föl és szépen fölhalmozva, sorban elrendezve, hordja körül a cselédség. Ha már mindenkit kiszolgáltak, kiviszik a tálakat a konyhába vagy a mellékasztalokra teszik.



Az étel rendje és módja 349Az ebéd próbája a m enü. A német, a mostani divat szerint, legalább kétféle levessel kezdődik (a franczia konyha négyet ir elő). Ezt követi a főétel, a mihez a halas vagy boucherie s relevé k is tartoznak. Az entréekon át jutunk a főzelékhez és pecsenyéhez, sokszor a főzelékhez a pecsenye előtt. Az á fe  entremetk zárják be a konyhán készült ételek sorát; vaj és sajt előzi meg a dessertet.A menü összeállítása nagy fejtörésbe kerül. Sok mindenre kell gondolni. Különleges ebédhez osztrigák is valók, ami a teríték árát 3 — 4 koronával megdrágítja. A szarvasgombát nem mellékételnek, hanem főzeléknek eszik, ami az árat körülbelül hat koronával fölemeli. Nem elégesznek meg azokkal a főzelékekkel, melyeket az időszak nyújt, hanem januárban argenteuili spárgát adnak, a melynek kilója 12—14 korona. Úgy tesznek, mint egy ismert pénzkirálynak a felesége, aki télen vendégeinek epret adva, megjegyezte: egyenek hölgyeim, minden szem eper egy tallérba kerül. — Egy lakodalmi ebéden, ami nemrég a berlini társaságokban nagy feltűnést keltett, minden teríték hatvan koronába került. Hanem volt is indiai madárfészek-leves, és osztriga mellett fenyvesmadár- pástétom és egyéb különlegességek, volgai kecsege pezsgőben: ama hires volgai kecsege, mely a Monte Christo lakomáin oly nagy szerepet játszott.Egyszerű ebédet teritékenkint 10 koronáért lehet ugyan előállítani, de jobbat alig 20 koronán alul. Ebbe azonban nem értve bele sem a dessertet és gyümölcsöt, még kevésbbé a bort. a mi külön fejezet. Az egyéni Ízlésnek ugyan nagy a szerepe az összeállításnál, de vannak bizonyos szabályok, amikhez alkalmazkodni kell. A leves után sherryt és madeirát adnak (minálunk tehát a szomorodni is megjárja), az osztrigához, ha a leves után következik, angol portért, a halakhoz pezsgő borokat stb. A champagnei pezsgőt némelyeknek soha se hozzák elég korán, mások csak a pecsenyéhez szeretik. Szívesen fogadják bármikor, de barbárság, a mi némely helyütt szokás,



350 A Hét Szakácskönyveasztali üvegbe átönteni. Ilyesmit csak asztali borokkal lehet megkoczkáztatni, a pezsgő úgy jó, ha — pezseg. Épp ezért nem jó a lapos pezsgős pohár sem. A hosszúkás, kehely alakú, melyben gyöngyözik a pezsgő: ez az igazi pezsgőspohár. A zöld és többi borospoharak, a pezsgős is, az asztali borospohárral együtt az asztalon állanak s a cselédség tölti meg az üvegekből. A nagyon finom ó-borokat s dessert-borokat betöltve szolgáltatják a cselédek A poharakat azonban nem tálczán, hanem egyen kint) külön kívánságra adják.Egyáltalában: jól betanult cselédség nélkül, mely a felszolgálást alaposan érti, ebédet adni lehetetlen. Gyorsan, ügyesen és nesztelen végezze dolgát. Az orosz ebédhez több cselédség kell. mint az angolhoz; mindenesetre ügyelni kell, hogy elég álljon rendelkezésre.Külön figyelmet kell az asztal megtérítésére fordítani. A helytől függ, hogy több asztalt teszünk-e patkó alakban, vagy csak egyet, hosszút. Legjobb a hosszú, mert a vendégek nem ülnek egymásnak háttal.Az edénynél az egyéni ízlés határoz. Hófehér vászon- nemű mindig elegáns, különösen ha szélesen áttört (à jo u r  a szegélye. Ehhez virággal hímzett abrosz való, de legszebb a párisi kiállításon látható Hugdietrich király asztalterítője volt, melynek valósággal csodájára jártak s szép utánzata ma már 18 asztalkendővel 160 koronán kapható.Nagyon szép újdonságai vannak a porczellán iparnak asztali edényekben. Egészen egyszerű fehér, aranynyal díszített mellett a legújabb divatu Biedermaier-stilust is látni. A rokoko Millefieurje éppen olyan kedvelt, mint a hagymásmintáju vagy delfti hollandi kékedény. Nagyon divatos az empire, fehér alapon széles sötétkék vagy sötétvörös csikkal. A kinai háború hatása látszik egy sárkány- mintájú servicén. Meissenben, a szász királyi udvarhoz fehér-vörös színben készült, a forgalomba csak fehér-zöld színben kerül. Megjegyzendő, hogy egy készlet nagyobb ebédhez nem elég. 18 terítéknél, ha a tálakat csak egyszer



Az étel rendje és módja 351rakják fel, még megjárja, de többnél már két készletre van szükség, ennyi 30 terítékre is futja.Asztal-disznek, gyümölcs- és egyéb tartónak, ma, helyesen, az alacsony formák divnak, Nagyon Ízlésesek a lapos ezüst vagy majolika-csészék, melyekben finom vasfogók tartják a hosszuszáru virágot. Élővirág mindig a legszebb asztaldísz ; az étel felhalmozása egyszerűséggel legyen művészi ; üveglapon, kenyér belén vagy asztalkendőn egyre több ételt tálalnak. A desszert, mint mondtuk, külön menü; tizennyolcz terítékhez legalább is két tál czukorka s egyéb nyalánkság, két tál finom befőtt, két tál apró sütemény, két tál czukrozott és két tál friss gyümölcs jár. III.Érdekes leírását találom egy újságban a politikai intézménnyé nőtt angol bankettnek, ezek legfőbb típusának, a lord- 
mayor-bankettnek :Londonban az ilyen lakomák rendszerint a Hotel 
Cecilben esnek meg ; van ugyan több jó fogadó is, de a Cecil név, a Salisbury-k ősi neve, hivatalosan hangzik s a hotelen s minden asztalnémün ott diszlik a czimerük. — A márványnyal kirakott nagyterem csodálatosképpen egy emelettel van földszint alatt s a földszinti bemenettől márvány lépcsőn mennek le bele Ennek az a magyarázata, hogy a fogadó meredek lejtőn szorosan a Themse-embankment mellett [gát, quai] épült — de különben is Londonban szívesen építik az efféle épületeket pinczéseknek. Az újabb színházaknak is az utcza szintjében már az első vagy második emeletük fekszik; a földszintjük s természetesen a színpadjuk is jó pinczemélységben.A fogadók s a nagy vendéglők személyzete többnyire német ; a komoly, merev, alkalmazkodni nem tudó angol nem való pinczérnek. Viszont az étkezés rendje mereven angol; még az idegen ételek tálalásában s felszolgálásában is benne van a választékos és tartózkodóan finom angolos



352 A Hét Szakácskönyveság, melyet maguk az angolok a dainty jelzővel fejeznek ki ; az angolok lényének és szokásainak szinte megtanul- hatatlan, mert csak a legfejlettebb Ízlés és értelem számára észrevehető, csöndes előkelősége.Az urak frakkban jelennek meg és még a papok is, rendjelesen. A hölgyek kivágott ruhában, gazdag ékszerrel. Lakoma előtt egy, nehány karosszékkel s futódivánnal bútorozott előcsarnokban gyűlnek össze ; a belépők neveit kikiáltják s a lakoma elnöke, aki az ajtó közelében tartózkodik, mindenkivel kezet fog. Ki mentül előkelőbb, annál inkább az utolsó perczben érkezik. A City Lord Mayorja [a londoni lordmayor voltaképp csak a belvárosé, a Cityé; London tulajdonképp több városból áll, külön-külön polgármesterekkel] egyik utolsó érkező. Ő is frakkos és rendjeles, mint a többi ur; mellén lánczon lóg a drágakővel gazdagon kirakott lordmayori médaillon. Ha mind együtt vannak, ebédet jelentenek: „Lord Mayor uram, Exczeliencziátok, hölgyeim és uraim: tálalva van!“ — s a virággal, gyümölcscsel, asztaldíszekkel díszesen kivilágított nagy terem ajtajai csak akkor pattannak fel.A helyét kiki könnyen megtalálja a nyomtatott asztali
térképen, melyet belépéskor a kezébe nyomnak. Ezzel kit- kit meg is lehet ismerni — a lordmayort külön még arról is, hogy széke mögött külön tarkaruhás, hajporos parókás szolga áll szolgálatára A többi cselédség egyszerű feketében van ; a magasabb rendű pinczérek (superiníendensek) ezüst lánczot viselnek, dugóhúzóval a végén. A frakkos 
m an agersk állandóan ügyelnek és mustrálgatják az egész termet.Ha egyházi urak is ülnek az asztal mellett, az ebéd imádsággal kezdődik, különben nem. Nesztelen fennakadás nélkül, a magától való értetődés ügyességével bonyolódik le az ebéd Derekatáján, kellemes határul, megjelenik a 
jeg es pu n cs, s kívánatosán hüti le a kimelegedett lakomá- zókat. — Az ebéd végén jelenti ki az előlülő, hogy szabad a dohányzás és ekkor kezdődik csak  a toastozás, nyom-



Az étel rendje és módja 353tatott programmrend szerint. [Bölcs szokás ! A mi toaszt- jainkat elnyeli a pecsenye vagy a toasztjaink nyelik el a pecsenyét !] Az elnök háta mögött egy manager egypárat koppant a fakalapácscsal s kikiáltja: „Lord Mayor uram, Exczellencziátok, hölgyeim és uraim, hallgassák meg elnökük pohárköszöntőjét a királyrá !“ — Az elnök fölkel, megemeli poharát : „A királyra !u — s kiki fölkel és iszik Edward király egészségére . . .  (íme, a királyra való p o h á r
köszöntőben is hasonlítunk az angolokhoz.)

A Hét Szakácskönyve. 23



H a r m a d ik  fü g g e lé k .E könyv szerzői.Az Előszóban megemlítettem, hogy e könyv nem egyéb mint A Hét étel-pályázatára küldött reczipék gyűjteménye. Szerzője tehát nem én vagyok, hanem mindenki, aki e pályázatban részt vett. Alább következik A Hét mindezen olvasóinak neve vagy álneve, mely utóbbiaknak buvósdiját nagyon sajnálom, de tisztelnem kell. E sorozatnak ide való lenyomtatása azok számára, akik a pályázaton mindnyájan nyertesek nem lehettek, hadd pótolja a mention honorable-t, melyre a jury ítélete szerint is minden beküldő rászolgált. Hogy e könyv összeállítása szempontjából kiknek tartozom különös hálával : megírtam az Előszóban. A Hét pályázatának nyertesei voltak : 
Fónagy né Gajári Nelli, Széchyné Lorenz Jozefa, Herman Ottóné, továbbá Bárdos Lili, Dr. Bignio Béláné és „Erdélyi Asszony“ úrnők. A pályázatban részt vettek :

Bárdos Liliké, Bársony István, Bartha Mariska, Bácskay Ilona, B. Elly, Béldyné Halász Margit, Beliczayné Erzsi, Bene Mariska, Bényi Margit, Dr. Bignio Béláné, Dr. Borsainé, Bródy Sándorné, Bródy Lajosné, Camilla, C. Aranka, Cziczus mamája, Miss Nelly Croggon, D . Eliz, Dessewffyné, Drencsik Julia, 
E . Elsner Aranka, Elza, E . M ., Erdey Lolla, Erdélyi asszony, 
Erdélyinél Erdős Renée, Fadrusz Jánosné, Fantl Mariska, Fehér Dezsőné, Feicht Károlyné, F . Irén, Fodor Erzsiké, Fónagy József né, Gajári Nelli, Fonyó Aladár, Dr. Freund Árminné, 
Fröhlich Harrie, Fröhlichné Móricz Paula, Fuzsay Ilona, Fiizessy Józsefné, F. S , F. G.-né, Gálos Miczi, Gedö Sarolta, Gelléri Jolán, Gelléri Mór, G  — i Margit, Glück Frigyes, G . Linus, 
G. Matild, Grosz Gizella, Gubody Paula, Dr. H. H.-né, Halászné 
Schön Irma, Harsányi Aranka, Hegyi Ferenczné, Herman Ottóné, Hűvös Henrikné, Ilona, Ignotus, Irén, Jancsi Bözsi,
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Jeannette, K. A., K. L.-né, Kattas Lajosné, Kartalné, Katinka, 
Kleinné Blau Irma. Konrád Irma, Kornstein Dóra, Kovács Gizi, 
K. Stefi, Kun Zelma, Küszler Czizus, Lengyelné, Leyrer Olga, 
Lovász Józsa, Ludassy Ilona, Lukács Jenő, Mandl Mórné, Margót, 
M. B., M. D.-né, Mókuska, Murai Károly, Négyessy Lászlóné, 
Ónodi Veress Sándorné, Öreg asszony, Őszfejü asszony, 
P. Aranka, Pál Ambrus, Palotainé, Panni, Petrovits Lászlóné, Pirkó, Pollákné Mariska, Pollákné Frisch Adél, R. B., Mlle B. /?., 
Reiter G.-né, Richter Aladárné, Rosenfeld Riza, Rosenberg Elvira, Rosenberg Margit, Sebestyén Károlyné. Széchyné Lorenz Josephine, Sch. Mariska, Schwarz Aranka, Schwarz Márkné, 
Singer Miczi, Steinberger Judit, Steinberger Mórné, St. Laura, 
Szana Nelly, Szendröi Irma, Szeréni I. A., Szilassy Ödönné, 
Szőke, Tauszik Jenny, Torday Imréné, Tömörkény István, 
Várnai Lusi, Vécsei Árminné, Veigelsberg Hugóné, Vészi Margit, Weinberger Sári, Weisz Magda, Zsolnay Miklós.E hölgyeknek s uraknak hálás A Hét, hálás vagyok én s hálás lesz bizonyára a közönség. Ami hiba e könyvben bizonyára találtatik, nem az ő hibájuk, csakis és kizáróan az enyém. Ezen a mea culpán belül azonban legyen mentségem, hogy sosem Írtam könyvet és sose hittem volna, hogy ennyire nehéz és hosszadalmas dolog könyvet nemcsak Írni, de főképp nyo- mattatni. Istenem, az a sok korrektúra, revízió ! Épp ezért : legyenek elnézők minden hiba iránt. Ne vessenek meg, hogy, amire most kővé meredve gondolok, a mi fenséges magyar tésztáinkat agyondicsértem, de nem emlitettem meg, hogy gyúrottak ! — Továbbá idepótolom, amit a könyvből kifelejtettem : a vadászok hurkasütő módját. A  kinyújtott hurkát hosszában becsavarják, még pedig többszörösen és szorosan papirosba, s a lobogó zsarátnokra dobják. Tiz perez múlva a papír csak megpörkölődött, a hurka pedig megabálódott a saját zsírjában. Kitűnő, hasonlít a libamájsütéshez en papillotte. Ha ki hibát talál s azt megírja ; uj reczeptet s azt elküldi A Hétnek : hervadhatatlan érdemeket szerez e könyv újabb, természetesen javított kiadása körül, melynek tervét már erősen forgatja elméjében örökre lekötelezett társnőjük Emma.
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Ifjúsági iratokbannagy választék áll a közönség rendelkezésére

Győző A. Andor könyvkereskedése
Budapest, V. Kér., Váczi-Körut 40. szám

mely nem festőszer, hanem oly vegyi készítmény, mely a megőszült hajzatnak az eredeti szinét adja vissza. ÜvegjG 2 kor.7(11 TÁN RFI A gyógyszertárában
L U L  B r i l l  U L L r t  Budapest, V., Szabadság-tér.
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Mme Josefine Révész
/ /  •női

terme
Budapest, FerenczieK-tere 2 . 1.
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Minden évadban személyesen kiválasztott eredeti párisi
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A  ki igazán  jó  és Ízletes
jr

akar ven n i, az k é r je n :!
HER 7-SZALAMIT|
Ezen legjobb hírnévnek örvendő magyarszalámilegtisz- tább kezelés mellett kizárólag elsőrendű sertéshúsból készül 
Csak az a valódi H E R Z -  
szalámi, mely eredeti (szín
telen) kenderzsineggel van 
kötve, melynek rudja ólom
pecséttel van ellátva, és a 
melyen a gyár véd
jegye lát- ható, mireúgy a rudakban, mint a felvágott állapotban való bevásárlásnál ügyeljünk. Kapható : majdnem minden jobb fűszer, csemege és hentesüzletben.
HERZ ÁRMIN FIAI= szalámigyár =
Budapest, IX., Soroksárl-út 76. sz.
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