
16

Gyümölcsös béles (6 személyre)

Hozzávalók:

A tésztához:

150 g liszt

75 g vaj

fél citrom reszelt héja 

csipet só

víz

A töltelékhez:

500 g kemény húsú gyümölcs 

(cseresznye, meggy, sárgabarack vagy szilva)

100 g vaj

2 tojás

50 g hámozott, darált mandula

150 g liszt

100 g cukor

Elkészítése: a lisztet elmorzsoljuk a vajjal, hozzáadjuk
a citromhéjat, egy csipet sót és annyi vizet, hogy kö-
zepes keménységû tésztát kapjunk. Cipót formálunk
belõle, kinyújtjuk, és kibélelünk vele egy nem túl
mély, kivajazott, kilisztezett tepsit. Elkészítjük a tölte-
léket: egy mélyebb tálban habosra keverjük a vajat a
cukorral, egyenként hozzáadjuk a tojásokat, majd a
mandulát, apránként a lisztet, végül 400 g félbevá-
gott vagy negyedelt gyümölcsöt. Ezzel megtöltjük a
tepsibe igazított tésztalapot, szépen elsimítjuk a tete-
jét, és elõmelegített sütõben, mérsékelt tûzön arany-
barnára sütjük. A tepsiben hagyjuk kihûlni, majd koc-
kákra vágjuk, tetejét esetleg meghintjük porcukorral
és a maradék cseresznyeszemekkel díszítjük.

Bundás sárgabarack (4 személyre)

Hozzávalók:

12 db érett, de kemény húsú sárgabarack

200 g liszt

2 egész tojás

1 tojássárgája

2 dl fehérbor

só

olaj

ahány fél barack, annyi szem rumos meggy 

vagy meggy

fahéjas porcukor

Elkészítése: a barackot forró vízbe mártjuk, lehúz-
zuk a héját, félbevágjuk, kiemeljük a magját. A lisz-
tet eldolgozzuk a tojásokkal, egy csipet sóval, ap-

Olvasóink receptjei

A nyár illata 
Az önök által beküldött gyümölcsös édességek receptjeivel próbálunk hozzájárulni a nyár illatához,

hangulatához. Továbbra is várjuk ötleteiket, következõ számunkban, mely õsz végén jelenik majd
meg, sós falatkák elkészítéséhez szeretnénk ötleteket adni. Ha van egy titkos receptjük, készítsék el

azt, fotózzák le és küldjék el nekünk. A legígéretesebbnek tûnõ finomságok fotóját, elkészítési mód-
ját közzétesszük. Süssenek velünk! Jó étvágyat!



ránként hozzáadjuk a bort és simára kikeverjük. A ba-
rackokat belemártogatjuk a tésztába, majd forró,
bõ olajban pirosra sütjük, itatóspapírra szedjük, me-
legen tartjuk. Egy üveg- vagy porcelántálon a ba-
rackokat magházukkal felfelé fordítjuk, mindegyik
közepébe egy szem meggyet teszünk, megszórjuk
fahéjas porcukorral és azonnal tálaljuk.

Túrókrémkehely (4 személyre)

Hozzávalók:

400 g tehéntúró

400 g málna

120 g porcukor

1 csomag vaníliás cukor (20 g)

1 tojás

fél dl illatos likõr

2 dl tejszín

8 db babapiskóta

Elkészítése: a málnát megmossuk, alaposan lecsor-
gatjuk. A túrót sûrû szitán áttörjük, habosra kikever-
jük a porcukorral, vaníliás cukorral, a tojássárgájá-
val, a likõrrel, majd hozzáadjuk az áttört, leszûrt
málnát és óvatosan a tojás kemény habbá vert fe-
hérjét. Néhány szem szép málnát félreteszünk a dí-
szítéshez. Üvegkelyhekben tálaljuk, mindegyik aljá-
ra 2-2 babapiskótát tördelünk, erre halmozzuk a tú-
rókrémet, tetejét tejszínhabbal és málnaszemekkel
díszítjük. Jól behûtve tálaljuk.

Gyümölcsös gombóc (6–8 személyre)

Hozzávalók:

1 kg lisztes burgonya

1 tojás

diónyi vaj vagy zsír

250 g liszt

só

700 g gyümölcs (szilva, sárgabarack,

meggy, cseresznye, szõlõ)

80 g vaj

100 g zsemlemorzsa

õrölt fahéj

70 g porcukor

Elkészítése: a burgonyát megmossuk, héjában
megfõzzük, még melegen lehámozzuk, krum-
plitörõn átnyomjuk, hagyjuk kihûlni. Közben kima-
gozzuk a megmosott, lecsorgatott gyümölcsöt. Ha
a burgonya kihûlt, hozzáadjuk a tojást, az olvasztott
vajat, a lisztet, egy csipet sót, gyors mozdulatokkal
összedolgozzuk, és meglisztezett deszkán vékonyra
nyújtjuk. Körülbelül 6x6 cm-es négyzeteket vágunk
belõle, mindegyik közepére 1-1 szem szilvát (2
szem cseresznyét vagy meggyet, fél barackot, né-
hány szem szõlõt) teszünk, ráhajtjuk a tészta négy
sarkát, gombócot formálunk belõle. Lobogó, forró
sós vízben kifõzzük, szûrõkanállal kiszedjük, és
azonnal rátesszük a vajon elõzõleg megpirított
zsemlemorzsára. Nem keverjük meg, csak rázogat-
juk. Melegen tartjuk, fahéjas porcukorral tálaljuk.
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