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Előszó 

Èvekig nem sejtettem, hogy néhány kilométerre 
Spieztől, a hegyek és a fenyvesek 887 m magasan egy 
misztikus szépségű tavat rejtenek. Ezt a legendás hely-
színt fotón pillantottam meg először, és rögtön lenyű-
gözött. Számomra nem volt kétséges, hogy a következő 
vasárnapi túránk célja a Blausee lesz. A férjem nem 
túlzottan rajong a napfényben szegény családi progra-
mokért, ezért némi tanakodás után, de végül mégis 
bepakoltuk a gyerekeket az autóba és elindultunk 
Spiezen, majd Mülenenen át a zord hegyek közé vezető 
úton. A viszonylag nagy parkoló rideg hangulatot 
árasztott, nyirkos hatásával sokkal inkább elijeszteni 
kívánta a látogatókat, mintsem fogadni. A főúttól távo-
lodva, – ugyanakkor vele szemben – hatalmas félkör-
íves felirat jelezte a Blauseehez vezető sétány bejáratát. 
A méretes kapu ugyan megálljt parancsolt, de nehéz 
eldönteni, hogy a látogatókat szeretné lassabb haladás-
ra inteni, vagy a mögötte sorakozó lélegzetelállító szik-
latömböket igyekszik a háta mögé zárni. A morcos vas-
kapu segítségére voltak a sziklákon élő fák, melyek 
vaskos gyökereiket a 2-3 méteres kőtömbök oldalán 
szorosan lefuttatva igyekeztek a földbe vezetni. A lát-
vány nem hétköznapi, a fák által alkalmazott gúzsba 
kötés a pillanat művének tűnik, pedig koránt sem az. 

A gyalogútra meredő hatalmas sziklák között vezető 
kanyargós sétány egy csendes tó partjához vezet. A víz 
tükre mozdulatlan, a nap nem veti rá szikrázó sugarait, 
szél úrfinak sincs bátorsága játszadozni vele. Partján 



 

 



 

 
 Raklettsajt Raklettsütő 

Raklett 

 
 Kísérők: fűszerkeverék, burgonya, bacon, hagyma 

 
 Raklettserpenyő Mustáros gyümölcs 
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Raklettsajttal töltött zöldségek 

Gefülltes Gemüse mit Raclette Käse 

Hozzávalók: 

• 2 db édesköménygumó 
• 2 db kaliforniai paprika 
• 2 db kisebb cukkini 
• 800 g raclette sajt (különböző ízesítéssel: borsos, 

fokhagymás, paprikás, füstölt, stb.) 8x8 cm-es sze-
letekben 

• só, bors 

Elkészítés: az édesköménygumók gumóját adó hú-
sos leveleket óvatosan leválasztjuk, a kapott kis „csó-
nakokat” forró vízben roppanósra, de majdnem puhára 
pároljuk. 

A paprikákat hosszában kettévágjuk, a csumájukat, 
magjaikat eltávolítjuk, azután akárcsak az édeskö-
ményt, forró vízben roppanósra, de nem teljesen puhá-
ra főzzük. A cukkinit hosszában kettévágjuk, kivájjuk, 
roppanósra főzzük. A párolt zöldségeket tálra rendez-
zük, sóval és borssal megszórjuk. 

A sajtszeleteket a raklettserpenyőkben megolvasztjuk, 
és mindenki a tányérjára szedett zöldség(ek)re önti. 
Azonnal fogyasztjuk. 


