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palacsinta

Hozzávalók 4 adaghoz (kb. 12 darab)
400 g búzafinomliszt (BL 55)
4 tojás (L méret) + 600 ml tej
150 ml szénsavas ásványvíz
1 csipet só + igény szerint 1 ek. cukor 

(az édes palacsintához) + 6080 g 
olvasztott vaj (vagy 68 ek. olaj)

Elkészítési idő: kb. 10 perc 
+ 2030 perc pihentetés

• Szitáld át a lisztet egy mély tálba. Verd fel 
a tojásokat a tejjel, ásványvízzel, sóval és esetleg 
cukorral (ha az édes töltelékkel töltött palacsintát 
készíted) egy mérőedényben (lásd a bal felső képet). 
A tojásos tejet keverd össze a liszttel egy habverő 
segítségével belülről kifelé haladva (lásd a bal alsó 
képet). Közben fi gyelj rá, hogy a masszában ne 
legyenek csomók. Hagyd állni a tésztát 2030 percig.
• Süsd meg a palacsintákat egymás után sorban. 
Ehhez melegíts fel egykét teáskanál olvasztott vajat 
egy nagy tefl onserpenyőben. Önts a serpenyőbe 
egyegy merőkanál tésztát (kb. 125 ml) és körkörös 
mozdulatokkal oszlasd el benne egyenletesen a tésztát 
(lásd a képeket a 19. oldalon balra és középen fent).
• A palacsintákat süsd közepes hőfokon 
körülbelül 3 percig, amíg a szélük aranybarna nem 
lesz, a felületük pedig megszilárdul. Azután fordítsd 
meg egy lapáttal, hogy a másik oldala is aranybarnára 
süljön (lásd a jobb felső kép). Közben, ha szükség 
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almás palacsinta

• Az almás palacsintához hámozz meg 
34 almát, vágd őket negyedekre, vágd ki 
a magházukat és szeleteld fel.
• Olvassz meg egy kis vajat vagy olajat 
a serpenyőben, és öntsd a tésztát 
a serpenyőbe a korábban leírtak szerint. 
Azután rögtön rakj a masszára néhány 
almaszeletet is.
• Süsd addig a palacsintát, amíg 
a szegélye aranybarna nem lesz. 
Ekkor fordítsd meg és süsd készre. 
A maradék almaszeleteket és a maradék 
tésztát süsd meg ugyanígy. Nagyon fi nom 
porcukorral, lekvárral vagy kompóttal.

van rá, tegyél a serpenyőbe még egy kis 
olvasztott vajat vagy olajat.
• A megmaradt tésztából süss ugyan
ezzel a módszerrel további palacsintákat. 
Minden egyes sütés előtt keverd fel 
a tésztát.

• Az elkészült palacsintát pakold 
egymásra egy tányéron, és hogy 
ne hűljenek ki, rakd be a kb. 70 °Cra 
előmelegített sütőbe.

almás palacsinta
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Tortellini 

Hozzávalók 4 adaghoz
600 g tortellini 

(bármilyen töltelékkel)
só
1 fej vöröshagyma + 1 gerezd fok

hagyma
1–2 ek. olívaolaj
2 doboz paradicsomszósz, darabos 

(nettó 400 g)
1 tk. szárított provencei fűszer

keverék + bors
4 tk. reszelt parmezán
friss bazsalikomlevél (ízlés szerint)

Elkészítési idő: 20 perc

• Egy nagy lábosban forralj fel 
körülbelül 2 liter vizet két teáskanál sóval.
• Közben pucold meg a hagymát és 
a fokhagymát, mindkettőt vágd apró 
kockákra. Egy kis lábosba tegyél olajat, 
és párold meg a hagymákat, tedd 
hozzá a paradicsomot, a provencei 
fűszerkeveréket, fél teáskanál sót, egy 
csipet borsot. Fedő alatt forrald fel, és főzd 
tovább alacsony hőfokon, míg a tortellini el 
nem készül.
• Amikor felforrt a sós víz, tedd bele a 
tortellinit és a csomagoláson feltüntetett 
ideig főzd készre (általában tíz percig). 
Egy szűrővel szűrd le a kész tortellinit, 
hagyd lecsöpögni, és keverd össze a 
paradicsomszósszal. A tálaláshoz szórd 
meg parmezánnal, és díszítsd ízlés szerint 
friss bazsalikommal.

paradicsomszósszal

Bori tippje: Szerintem a tortellini nagyon fi nom 
zsályás vajjal. Az elkészítéséhez melegíts fel 
körülbelül 10 dkg vajat egy lábosban, és adj hozzá 
körülbelül 15 zsályalevelet. Közepes hőfokon süsd 
a leveleket ropogósra.
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Zöldséges krumplinudli

Hozzávalók 4 adaghoz
500 g koktélparadicsom
200 g bébispenót
2 fej lilahagyma
3 ek. olívaolaj
600 g krumplinudli 

(vagy gnocchi)
1 tk. cukor
50 ml zöldségalaplé 
só + bors
2 ek. fenyőmag (ízlés szerint 

zsiradék nélkül arany
barnára pirítva)

Elkészítés: kb. 20 perc.

• Mosd meg a paradicsomokat. A kisebb 
paradicsomokat hagyd egyben, a nagyobbakat 
felezd vagy negyedeld el. A spenótot pucold és mosd 
meg, egy szűrőben hagyd lecsöpögni. Hámozd meg 
a hagymát és vágd vékony karikákra.
• Egy nagy teflonserpenyőben hevíts fel két 
evőkanál olívaolajat. A hagymakarikákat süsd benne 
közepes hőfokon egykét percig. Add hozzá a nudlit 
és öttíz perc alatt, néha megmegkeverve süsd 
aranybarnára.
• Egy másik serpenyőben hevítsd fel a maradék 
olívaolajat. Rakd bele a paradicsomot, és közepes 
hőmérsékleten pirítsd egy rövid ideig. Szórd meg 
egy kis cukorral, és süsd tovább még két percig. 
A spenótot a zöldségalaplével add hozzá, és hagyd 
egy percig főni, amíg össze nem esik.
• A spenótos keveréket add a nudlihoz. Ízesítsd 
sóval és borssal. Tálalás előtt szórd meg a pirított 
fenyőmaggal.

Bori tippje: Ahhoz, hogy az összes nudli 
egyenletesen megpiruljon, sütés közben próbáld 
a serpenyőben nem egymásra, hanem egymás mellé 
tenni őket. Bátran használhatod a legnagyobb 
serpenyőtöket! Nem szereted a hagymát? 
Nyugodtan kihagyhatod!
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