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  Olasz pizzatészta alaprecept 

- 1 kg lisztet szitálj egy kelesztőtálba 

- egy kisebb edényben 2 dl meleg vízben keverj el egy teáskanál cukrot, egy púpozott teáskanállal 
a lisztből, és morzsolj bele 5 dkg élesztőt 

- futtasd fel az élesztőt, meleg helyen pihentesd 10-15 percig 

- adj a liszthez 2-4 tk. sót. A közepébe csinálj egy mélyedést 

- add hozzá liszthez az élesztőt, 50 ml extra szűz olívaolajat és 400 ml vizet.  

- a tésztához 1kg liszthez 6 dl víz kell. a vizet apránként adjuk a liszthez.    

- kb 10-15 percig dagasztjuk. Akkor jó, ha a tésztája sima, homogén massza lesz belőle 

- olajjal bőven kikenünk egy tálat, beletesszük a pizzatésztát és tiszta konyharuhával letakarjuk        

- a tésztát meleg helyen másfél órát kelesztjük 
 

       Kép forrása: https://www.google.com/search?q=kelt+pizzat%C3%A9szta+nosalty&tbm=isch&chips=q:kelt+pizzat%C3%A9szta+nosalty,online_chips:recept:FQl_VKSW6B8%3D&rlz=1C1GCEA_enHU788HU789&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjF-

e2Q45b3AhWFN-wKHQCdC0AQ4lYoBHoECAEQIw&biw=1263&bih=609#imgrc=ZvXBY7MoyFXd6M&imgdii=4k8ivCW8gURlCM 
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  Február 
 

 

  Lágy ízű szicíliai paradicsomszósz     

   Moss meg 10 kg érett, de még kemény Lucullus vagy San Marzo paradicsomot, és a szárrészüknél 

kereszt alakban bevágott szemeket vesd forrásban levő   vízbe kb. 3 percre. Emeld ki őket szűrőkanállal, amikor a héjuk 
elkezd felfelé pöndörödni, és azonnal dobd egy tál jeges vízbe. Ezután húzd le a héjukat felülről lefe lé, majd a meghámozott 

paradicsomokat vágd félbe és a csumájuk, valamint a magos részük eltávolítása után darabold egy nagy tálba. Apríts 

finomra 40 dkg hagymát, 40 dkg sárgarépát és 20 dkg szárzellert, párold mindet egy jókora edényben 2 dl extra szűz 

olívaolajon közepes hőfokon 10 percig, majd pürésítsd botmixerrel. (Ne legyen teljesen pépes!) Forgasd a pürébe a 

paradicsomot, ízesítsd 6 tk tengeri sóval, 3 tk cukorral, 1 tk szárított oregánóval és 10 db bazsalikomlevéllel, végül a 
legalacsonyabb hőfokon több órán át főzd sűrűre. Közben többször keverd át.   

 
   Forrás: https://www.mindmegette.hu/igy-keszithetsz-tokeletes-olasz-paradicsomszoszt-marinara-pizzaszosz-spagetti-alap-pomodoro-52873/ 
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Olasz tészta házilag 

A tökéletes tészta aránya: 10 dkg liszthez 1 tojást adunk. 

A tojás mindig szobahőmérsékletű legyen. 

A lisztet átszitáljuk, a tojásokat egy tálba ütjük és villával felverjük, majd a liszthez adjuk. A tésztát gyúrhatjuk 

keverőtálban vagy gyúrótáblán, de arra ügyeljünk, hogy a gyúrófelület is szobahőmérsékletű legyen.  

Addig gyúrjuk a tésztát, amíg homogén masszát nem kapunk. 
A tésztából bucit formálunk és nyújtás előtt legalább fél órát pihentetjük. 

 
 

                Kép forrása: https://www.mindmegette.hu/10-jo-tanacs-hazilag-gyurt-teszta-pasta-sutiteszta-tesztaetel-51827/ 
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        Arancini 

Felaprítunk 1 fej vöröshagymát és kevés olivaolajon megdinszteljük. Hozzáadunk 1 gerezd zúzott fokhagymát és 15 dkg rizst 
megfuttatjuk, majd felöntjük 0,5 dl fehérborral, sózzuk, borsozzuk. Amikor a bor elpárolgott, kanalanként hozzáadunk 0,5 l forró 

zöldséges alaplevet. A rizst állandó kevergetés mellett krémesre főzzük. Amikor kész, hozzáadunk 5 dkg vajat, elkeverjük, majd 

hagyjuk kihűlni. 

Amikor kihűlt, belekeverünk 1 egész tojást. Kis gombócokat formázunk a rizottóból, és mindegyik közepébe egy minimozzarellát 

teszünk. 

A gombócokat panírozzuk: liszt/felvert tojás/zsemlemorzsa, majd forró olajban pirosra sütjük. 
 

Ha kicsi gombócokat készítünk, tökéletes vendégváró falatokat kapunk. A nagyobb gombócok főételként is tökéletes fogás.  
 

              Kép forrása: https://hu.wikipedia.org/wiki/Arancini#/media/F%C3%A1jl:Arancini_002.jpg 
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Limoncello 

Hozzávalók: 

10 kezeletlen citrom, 1 l tiszta alkohol, 1 liter víz, 1 kg cukor 

A citromokat alaposan megtisztítjuk, vékonyan meghámozzuk, majd jól zárható üveg edénybe tesszük és felöntjük az 
alkohollal. Legalább két hétig hagyjuk állni.  

A cukrot a vízzel felforraljuk, majd hagyjuk kihűlni. Közben leszűrjük az alkoholt és a cukorsziruphoz adjuk. 

A kész limoncellót üvegekbe töltjük és hűtőbe tesszük.   

 
               Kép forrása: https://www.italieonline.eu/hu/az-olasz-limoncello-likor-831.htm 
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Szicíliai narancssaláta 

1. 8 közepes narancsot forró, folyó víz alatt alaposan megmossuk-megsikáljuk. 1 narancs héját mélyebb tálkába reszeljük. 

Az összes narancsot vastagon, hogy fehér bundájukból a legcsekélyebb se maradjon rajtuk, meghámozzuk, kifilézzük, a 

leeső héjakból és a filézés után megmaradó „hártyavázból” kinyomjuk a narancslét, felfogjuk. Körkörösen egymásra 
csúsztatva lapos tálra rendezzük a narancsgerezdeket. 

2. A néhány salátalevelet megmosunk, szárazra lapogatjuk. 1 kis fej lilahagymát megtisztítunk, vékonyan felkarikázunk. 16-

20 szem fekete olívabogyót lecsepegtetünk, és a hagymakarikákkal együtt a narancs tetejére szórjuk. 

3. Az öntethez a reszelt narancshéjhoz szűrjük a felfogott narancslét, hozzáadunk 1 fél citrom levét, 1 kk. őrölt fehér 

mustármagot, ízlés szerint sót, frissen őrölt borsot, 1-2 csipet cayenne borsot, alaposan elkeverjük, végül kézi habverővel 

cseppenként beledolgozzuk 4 ek. extraszűz olívaolajat. Meglocsoljuk vele a saláta tetejét, és a salátalevelekkel, apró 

chilipaprikákkal vidámítva tálaljuk. 
 

Forrás: https://www.lajosmari.hu/recept/368/sziciliai-olivas-narancssalata 
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 Caponata 

3 közepes padlizsánt 2,5-3 cm kockákra vágunk, megsózzuk és egy szűrőtálba kis időre 

félretesszük, hagyjuk lecsöpögni. 

2 szárzellert 1,5 cm-es darabokra aprítunk és enyhén sós vízben félig megfőzzük. 

1 fej vöröshagymát megtisztítunk, félbe vágjuk és vékonyan felszeleteljük. Mély serpenyőben egy kanálnyi olivaolajat 

hevítünk, majd rádobjuk a szeletelt hagymát és üvegesre pároljuk.  

A leszűrt zellert a hagymához adjuk, és együtt pároljuk. Amikor a víz elpárolgott, hozzáadunk 2 evőkanál sűrített 
paradicsomot. Átforgatjuk, sózzuk-borsozzuk és felöntjük kb 0,5 liter vízzel. Lefedjük és takaréklángon tovább pároljuk. 

A lecsöpögött padlizsánt forró olajban pirosra sütjük. 

Az aranybarna padlizsánt a paradicsomos zellerhez adjuk. hozzáadunk egy maréknyi magozott, apróra vágott olajbogyót, 

ugyanennyi capribogyót.  

0,5 dl borecetben feloldunk 1 ek. cukrot és ezt is a raguhoz adjuk. Takaréklángon további 10-15 percig pároljuk.  
Hagyjuk szobahőmérsékletűre hűlni, pirítóssal tálaljuk. 
 

Kép forrása: https://www.recipefy.com/en/caponata-alla-siciliana-recipe/recipes/24046 
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Cannoli 
Hozzávalók kb 20 db-hoz: 

Tésztához: 50 g vaj, 50 g porcukor, 2 tojás, 4 ek Marsala, 1 tk kakaópor, 1 csipet só,   300 g liszt, 1 tojás fehérje 

Töltelékhez: 330 g ricotta,  100 g porcukor, 80 g étcsokoládé, 80 g kandírozott narancshéj, 1 narancs reszelt héja, 2-3 ek mandulalikőr 

Díszítés tetszés szerint: durvára tört pisztácia, csokireszelék, vagy pl. mehet ide is kandírozott gyümölcs  

Sütéshez napraforgó olaj 
A tészta hozzávalóit összegyúrom, és fóliába tekerve pihentetem a hűtőben kb. fél órát, addig elkészítem a krémet. A ricottát összekeverem a többi alapanyaggal. 

Mindent elég apróra kell vágni ahhoz, hogy majd a nyomózsák csövén kiférjen. 

Kiveszem a tésztát a hűtőből és kinyújtom 3-4 mm vastagságúra, majd köröket szaggatok, és még egy kicsit nyújtok rajta. Olyan átmérőjű körökre van szükség, ami 

körbeéri a tésztacsövet és még van egy kis átfedés is. Rátekerem a cannoli formákra (itthon érdemes habroló formát beszerezni hozzá), a tészta szélét tojásfehérjével 

lekenem, hogy sütés közben ne jöjjön szét. 

Az elkészült csöveket olajban pár perc alatt kisütöm, majd lecsepegtetem és porcukorba hempergetem. 

Fogyasztás előtt megtöltöm a csöveket a krémmel, majd díszítem, pl megszórom a durvára tört pisztáciával, csokival vagy gyümölccsel. Az azért fontos, hogy ne álljon 
a krém sokat a tésztába, mert a ricotta nedvességtartalmától bepuhul, nem lesz olyan jó ropogós. 

https://receptguru.cafeblog.hu/2013/09/28/cannoli-az-igazi-sziciliai-desszert/ 
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         Lasagne ai carciofi (articsókás lasagne) 

250 g lasagne száraztészta, 12 db articsóka, 600 g félkemény zsíros sajt, 250 g reszelt parmezán,  

1 pohár fehérbor, 1 db mogyoróhagyma, extraszűz olivaolaj, só, bors 

Besamelmártáshoz: 1 l tej 100 g vaj, 80 g liszt, só, őrölt szerecsendió 
Az articsókát megtisztítjuk és felszeleteljük. Tegyük egy tál vízbe egy félbe vágott citrommal, nehogy megfeketedjen. 

Egy kevés olajon dinszteljünk meg egy felszeletelt mogyoróhagymát, majd adjuk hozzá a lecsepegtetett articsókát. 

Közepes lángon pár percig pirítjuk, majd megsózzuk és hozzáadjuk a fehérbort. Amikor az alkohol elpárolgott, fedjük le és 

főzzük az articsókát további 10 percig majd egy késsel vágjuk durvára az articsókát.  

Készítsük el a besamelmártást. A sajtokat vágjuk kockára. 

Egy tűzálló edény alját fedjük be egy réteg besamellel, majd fektessük rá az első réteg tésztalapokat, egy réteg articsóka 
következik, ezt szórjuk meg a kockázott sajtok egy részével, majd szórjuk meg reszelt parmezánnal. Ismételjük, amíg az 

összes hozzávaló el nem fogy. Az utolsó réteg besamel és articsóka legyen. Szórjuk meg bőven reszelt parmezánnal, és 180°-

ra előmelegített sütőben süssük 45 percig 
 

https://ricette.giallozafferano.it/Lasagne-ai-carciofi.html 
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Minne di Sant’Agata (Szent Ágota melle) 
6 tojásból, 180 g cukorból, 180 g lisztből piskótát sütünk. 

400 gramm őrölt mandulából és 400 g porcukorból marcipánt készítünk pici víz hozzáadásával. Egy csepp zöld 

ételszínezék is adhatunk hozzá. 

500 g rikottát egy napig a hűtőben szűrőben tartjuk, hogy jól lecsepegjen, ezután adjunk hozzá 120 g cukrot és keverjük össze. 

250 g porcukorból és egy kevés vízből cukormázat készítünk. Először csak 1 kanál vizet adunk hozzá, majd még egyet-egyet, amíg szép, folyós mázat 

nem kapunk. 

A marcipánt vékonyra nyújtjuk, köröket szaggatunk és egy félgömb alakú formát kibélelünk vele. A piskótát vékonyan felszelete ljük és egy rétegben 

a marcipán félkörökbe fektetjük, megtöltjük a rikotta krémmel és piskótával befedjük. 

A sütiket kiborítjuk a formákból és bevonjuk a cukormázzal. A tetejére egy kandírozott cseresznyét teszünk.  

 

http://siciliansimplicity.blogspot.com/2009/03/cassatina-siciliana.html 
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Tojásmentes sült zöldségek tésztában 

Hozzávalók: 1 cukkini, 1 padlizsán, 2 sárgarépa, 3 spárga, sütőolaj ízlés szerint, só ízlés szerint, 

300 ml szénsavas víz, 200 g rizsliszt 

A vegán tésztában sült zöldségek igazán finom falatkák, élőételnek vagy főételnek is tökéletesek 

A rizslisztet öntsük egy tálba, és fokozatosan adjuk hozzá a szénsavas vizet és egy villával folyamatosan keverjük, amíg 

folyékony keveréket nem kapunk. Kevés sót adunk hozzá. A tésztát a hűtőben pihentetjük. 

A zöldjégeket megmossuk és megpucoljuk és feldaraboljuk. 

A zöldségdarabokat mártsuk bele a tésztába és süssük ki forró olajban. Egyszerre néhány darabot sütünk. Az aranybarnára 

sűlt zöldségeket konyhai papírra szedjük. 

A ropogósra sült zöldségeket ízlés szerint sóval és citromlével tálaljuk. Jó étvágyat! 
 

https://primochef.it/verdure-fritte-in-pastella-vegana/cucina-naturale/?refresh_ce 
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Grustoli 

Hozzávalók: 3 csésze liszt, 2 teáskanál sütőpor, 4 tojássárgája, 2 tojás, ½ teáskanál só, 1 teáskanál vanília, 2 evőkanál tejföl. 

Olaj a sütéshez, porcukor a szóráshoz. 

Szitáljuk össze a lisztet és a sütőport egy nagy üvegtálba, mélyedést készítünk. 

Egy másik tálban verjük fel a tojásokat, amíg teljesen homogén masszát kapunk, adjuk hozzá a sót, a vaníliát és a tejfölt, 

majd jól keverjük össze.A tojásos keveréket lassan öntsük a lisztbe, és addig gyúrjuk, amíg puha tésztagolyót nem kapunk.  
Fedjük le a tésztagolyót, és hagyjuk állni egy órát. A tésztát négy részre osztjuk. Nyújtsuk 2 mm vastagságúra a tésztát.  

A kinyújtott tésztát vágjuk fel kb 10x4 cm-es darabokra. Mindegyik darab közepébe vágjunk egy hasítékot, és húzzuk át a 

végét, hogy csokornyakkendőt készítsünk.  

Egy nagy serpenyőben olajat hevítünk, majd mindkét oldalát 10-12 másodpercig sütjük, vagy amíg aranybarna nem lesz. 

Lecsepegtetjük és megszórjuk porcukorral. 
 

https://franoi.com/highlights/a-merry-grustoli-christmas/ 
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