
A tatárbifsztek eredetét, csakúgy, mint sok más ételét is, legendák 
övezik. Egyesek szerint – elnevezése ellenére – a tatárokhoz semmi köze, 
származása sokkal inkább a honfoglaló magyarok idejére nyúlik vissza, 
amikor őseink – vándorlásaik során – nyereg alatt puhították a húst, majd 
kisebb darabokra vágva, fűszerezve, nyersen fogyasztották. Mások szerint 
a franciáktól érkezett, akik többnyire tartármártással bekeverve, sült 
krumplival fogyasztják. Bármi legyen is az igazság, egy biztos: az ember vagy 
imádja, vagy rá sem tud nézni. Köztes megoldás nincs. (Bevallom, én akár 
kenyér nélkül, nagykanállal is képes vagyok megenni egy tetemes adagot, 
annyira imádom.)

Ha tatárbifszteket készítünk, van néhány szabály, amelynek betartása 
elengedhetetlen ahhoz, hogy tökéletes végeredményt kapjunk:

• Mindig jó minőségű húst válasszunk. (A bélszín nem olcsó, viszont nem 
kell belőle sok, hiszen mégiscsak egy nyers előételről van szó.)

• A húst soha ne pácoljuk be a tatár elkészítése előtt, valamint ne is 
daráltassuk le a hentessel!

• Fontos, hogy közvetlenül az összeállítás előtt vágjuk fel (ha nagyon muszáj, 
daráljuk le), szebb marad a színe, megmarad az íze, a jellege.

• Ne ízesítsük túl, fontos, hogy érezzük a hús eredeti ízét is. A fűszerek nem 
elnyomni hivatottak a hús ízét, hanem kiemelni annak jellegzetes zamatát.
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GOMBAKRÉMLEVES
MARINÁLT ERDEI GOMBÁKKAL

A krémlevesek azok a levesek, amelyek a legkevésbé jelentenek kihívást a 
kezdők számára. A reformkonyha előtérbe kerülésével egyre közkedveltebbé 
váltak, hiszen egészségesek, laktatóak. Ezekkel az ételekkel talán a rosszevő 
gyerekeket is rá lehet bírni a zöldségfogyasztásra, főleg, ha színesebbekből 
(mint pl. borsó, répa, cékla) készítünk nekik. Nincsenek benne „kétes eredetű, 
formájú, állagú darabok”, egyszerűen csak nyelni kell őket.

Ahány ház, annyi szokás a krémleveseket illetően is. A klasszikus módon 
főzött krémleveseket kevés liszttel szokták sűríteni. Én viszont annak a híve 
vagyok, hogy inkább magából a zöldségalapból használok többet, hiszen így 
sokkal egészségesebb, kevésbé hizlal, és az igazán profik sem érzik ki a liszt 
ízét a levesből.

Még egy jó tanács: ha igazán telt ízeket szeretnénk kihozni a levesből, 
minden esetben pirítsuk le az alapzöldségeket, majd csak utána főzzük 
azokat teljesen puhára és turmixoljuk őket.

A levesek krémesítéséhez minden esetben vajat használok, hiszen ez 
a tejszínnel szemben nem veszi el az alapzöldségek ízét és színét.

LEVES Ι 49

HOZZÁVALÓK 
A GOMBAKRÉMLEVESHEZ:

• 150 g lila hagyma
• 800 g csiperkegomba
• 20 g zúzott fokhagyma
• só
• frissen őrölt bors
• kakukkfű (ízlés szerint)
• 150 g vaj

HOZZÁVALÓK A MARINÁLT 
ERDEI GOMBÁKHOZ:

• 200 g ördögszekér gomba
• 200 g laskagomba
• 30 g metélőhagyma
• 20 ml szójaszósz
• 20 ml balzsamecet
• 40 ml szőlőmagolaj





GOMBAPAPRIKÁS
ZÖLDSÉGES KUSZKUSSZAL

FŐÉTEL Ι 111

A gombapaprikás eredete más paprikás ételekével (csirkepaprikás, 
halpaprikás, stb.) együtt a pörkölt és a gulyás születésének idejére datálható. 
A paprika mint fűszer talán a magyar gasztronómia, a magyar ételek 
legjellemzőbbje. 

A paprika Kolumbusz Kristóf közvetítésével jutott el Európába. A növény 
kezdetben főúri kertek ékeként szolgált. Fűszerként Szegeden és Kalocsán 
kezdték el tömegesen termeszteni.

A XVIII. század végétől olcsó borspótló fűszerként vált népszerűvé 
hazánkban, teljesen átalakítva ezzel a magyar konyhaművészetet.





HÁZI KRÉMES
REBARBARÁS EPERREL

Azt hiszem, nincs ma az országban olyan cukrászda, ahol ne lenne igazi házi 
krémes. Ez az a sütemény, mely egy – a bőség zavarában – dönteni képtelen 
vendégnek sem fog soha csalódást okozni, hiszen mindent tud, amit egy 
igazán jó desszertnek tudnia kell: egyszerre édes és könnyed, krémes 
és mégis ropogós. 

Ha őszinték akarunk lenni, ez sem igazán magyar. Eredete a francia 
mille-feuille desszertére vezethető vissza. A franciák kimondhatatlan nevű 
süteménye (ejtsd: mill följ) szó szerint „ezer lapot” jelent. 

Én egyik kedvenc gyümölcskombinációmmal próbáltam kicsit felturbózni, 
amelynek  enyhén fanyar frissessége szerintem tökéletesen kiegészíti a lágy 
és édes vaníliát.

DESSZERT Ι 169

HOZZÁVALÓK A KRÉMHEZ:

• 200 ml tej
• 6 db tojássárgája
• 6 db lapzselatin
• 500 ml habtejszín
• 1 rúd vanília
• 150 g cukor

HOZZÁVALÓK A TÉSZTÁHOZ:

• 1 csomag leveles tészta
• 2 db sütőpapír
• 5 dkg vaj
• 10 dkg porcukor

HOZZÁVALÓK 
A REBARBARÁS EPERDZSEMHEZ:

• 400 g eper
• 250 g rebarbara
• 120 g cukor




