
 
 

Brindzik Józsefné 

100 RECEPT 

Ezt a könyvet unokámnak, 
Brindzik Borinak ajánlom. 
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ELŐSZÓ ÉS BEVEZETÉS HELYETT 

Ebben a könyvben nincs szükség sem előszóra, sem bevezetésre, mert ez a könyv egyenes folytatása 
a „Szakácskönyv kezdőknek és haladóknak” című könyvnek. Az ott leírt Előszó és Bevezetés tartal-
ma erre a könyvre is vonatkozik. Azonban a köszönet-nyilvánítást itt meg kell ismételnem fiamnak, 
Brindzik Józsefnek, mert a fotók elkészítésben, és a könyv tartalmi rendezésében segítségemre volt. 
Köszönöm! 
 
Ezt a rövidke könyvet Borbála unokám kifejezett kérésére írtam, mivel az előző könyvből szándéko-
san kimaradt a főzés alapanyagainak ismertetése. És amit e könyv tartalma is bizonyít, jó pár recept-
nek sem jutott ott hely. Tehát ezeket szeretném most bepótolni. 
A recepteket tekintve ebben a könyvben nem lesznek azok külön fejezetekre bontva (mint például: 
levesek, sült-húsok, pogácsák, torták, stb.) hanem szoros ABC-ben találhatók meg. A kezdő-betűk 
lesznek maga a fejezet. 
Az előző szakácskönyvben felhívtam a figyelmedet, hogy az egyes ételek, sütemények elkészítése 
előtt figyelmesen olvasd végig a receptet, gondolkodj el a leírtakon, és készíts oda mindent az asztal-
ra/munkalapra, nehogy valami kimaradjon. Erre szeretnélek emlékeztetni e helyütt is. 
 
Egy gyakorlott háziasszonynak nyilván nincs szüksége arra, hogy ebből a könyvből ismerje meg a 
zöldségesek és a piacok áru-választékát. De szüksége van rá annak, aki most kezdi a „felnőtt” életet, 
nincs tapasztalata, mert eddig csak iskolába járt, és minden idejét, erejét arra fordította, hogy megala-
pozza a jövőjét. 
A „Szakácskönyv kezdőknek és haladóknak” című könyvben csak azokat a nyersanyagokat emeltem 
ki, melyek több figyelmet igényelnek a vásárlásnál. Azonban – vélhetően – mindenkinek hasznára 
válik, ha minél több alapanyagot ismer, több mindenből tud választani. Következzék tehát, – nem 
törekedve a teljességre – a főzés alapanyagainak ismertetése. 
Hogy mennyire igaz az a megjegyzés: „nem törekedve a teljességre”, bizonyítja az alábbi felsorolás is, 
hiszen kimaradt az összes gyümölcs, a tej és tejtermékek (túrók, a rengeteg sajtféleségek, stb.), a 
magvak, és a belőlük készült őrlemények (pl. rizsfélék, búzafélék, a különböző lisztfajták), a rengeteg 
fajta kész-tészta (száraztészta). Kimaradtak a cukrok, mézek. Nem szóltam az apró és nagyvadakról 
(szárnyasok, nyulak, őzek, stb.) Nem beszélve a halakról: szinte megszámlálhatatlan képviselői a fo-
lyóknak, az édes és sós vizeknek. Kimeríthetetlen tárháza van a feldolgozott húsoknak, mint pl. a 
különböző felvágottak, szalonnák, szalámik, kolbászok. És nem szóltam a belsőségekről sem, me-
lyekből finom ételek készülhetnek az értük rajongóknak. 
E helyütt – néhány kivételtől eltekintve – csak a mezőgazdaság terményeivel ismertetlek meg. 
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A PIACON 

Mindenfajta zöldségre érvényes, hogy közvetlenül a főzés előtt történjék az előkészítése (hámozás, 
mosás, darabolás), ugyanis, akár vízben, akár levegőn tároljuk a megtisztított zöldséget, igen gyorsan 
csökken a tápanyag-tartalmuk, és a bennük lévő vitaminok. Törekedj a vékony hámozásra, mivel a 
vitaminok közvetlenül a héj alatt koncentrálódnak. 

GOMBÁK 

Vitamin és fehérje tartalmuk alapján a gombákat húspótló élelmiszerként tartják nyilván, bár emészt-
hetőségük csak 60-70%. Hogy a szervezetünk miként értékesíti a gombákban lévő tápanyagokat, az 
nagymértékben függ az elkészítésük módjától. Az azonban leszögezhető, hogy a gomba, táplálkozási 
szempontból igen értékes és hasznos élelmiszer, fogyasztása mindenképpen ajánlott. 
Hazánkban igen sok fajta gomba terem eredőn-mezőn. Az ember önkénytelenül is lehajol a gombá-
ért. A gyűjtéssel azonban vigyázni kell. Feltétlen meg kell mutatni gomba-szakértőnek a szedett 
gombát. A legbiztosabb az, ha termesztett gombát veszel zöldségestől, piacon, vagy egyéb üzletben, 
ahol általában csiperke-gombát (népies nevén sampinyon), szegfű-gombát és laskagombát kínálnak. 
A csiperkének a szárát ugyanúgy felhasználhatod, mint a kalapját. A szárát azonban csak akkor, ha 
friss. A szegfű-gombának csak a kalapját szabad fogyasztani. Sőt, csak árusítani is, mert a tönkje ros-
tos és szívós. Fogyasztása betegséget okozhat. A féloldalas, kajla testű laska-gomba csoportosan te-
rem. Általában a kalapját érdemes felhasználni. A szára elég szívós, de apróra vágva és jól megfőzve 
ehető. 
A legtöbb halálos gombamérgezést a csiperke-gombához hasonlító gyilkos galóca okozza. Azért 
vannak eltérő jellemzői: a galóca szárán „bocskor” van, és a spóratartó lemezkéi fehérek, míg a csi-
perkegomba szárán nincs bocskor, és a spóratartó lemezei már kezdetben is rózsaszínűek, amik az 
idő múlásával egyre sötétülnek, végül sötétbarnák lesznek. 
A szegfű-gombához – ami füves helyeken, réten-legelőn eső után tömegesen terem – legjobban a 
kerti susulyka hasonlít, amelynek fogyasztása után kb. 15 perc múlva már jelentkeznek a súlyos mér-
gezési tünetek. 
A laskagomba élő fán, vagy fatuskón terem. Az egészséges fákat nem károsítja. Az üzletekben ter-
mészetesen a termesztett laska-gombát árusítják. Mérgező hasonmása nincs. 
Említésre méltó a vargánya gomba, amelyből négy fajta ismeretes hazánkban: a nyári vargánya, az 
okkerszínű vargánya, a király vargánya, és a sárga húsú vargánya. E gombák mindegyike összeté-
veszthető mérgező gombákkal (sátántinóru és farkastinóru gombák), ezért mindenképpen meg kell 
mutatni gombaszakértőnek, ha esetleg ilyent szednél.(mert ha meglátod, biztos lehajolsz érte.) 
Érdemes még a nagy őzlábgombát megemlíteni. Jóízű, ehető gomba, de csak a kalapja. Általában 
sütni, vagy kirántani szokták. Azonban ennek a gombának is vannak mérgező hasonmásai. 
 
NYOMATÉKOSAN FELHÍVOM A FIGYELMEDET, HOGY CSAK HATÓSÁGILAG EN-
GEDÉLYEZETT HELYEN, (ÜZLETBEN, PIACON) VAGY GOMBA-SZAKÉRTŐ ÁLTAL 
MEGVIZSGÁLT GOMBÁT VÁSÁROLJ ÉS FOGYASSZ. NE KÍSÉRTSD A SORSOT! 



 

 

Almás lepény 
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Alex csemegéje 

Hozzávalók: 

5 dkg vaj 
12,5 dkg étcsokoládé 
3 MSK szirup (esetleg méz) 
1 dl kókuszreszelék 
½ liter Cornflakes (kukorica-pehely) 
 
A kókuszreszelék és a kukorica-pehely kivételével mindent tégy bele egy lábosba, gyenge tűzön ol-
vaszd fel, majd add hozzá a kókuszreszeléket, keverd össze. ½ liternyi natúr Cornflakest forgass 
bele, majd oszd el kis muffin-papírokba. Elég hamar megszilárdul, de ha sürgős, tett a hűtőbe. 
15 perc alatt kész. Azonnal fogyasztható. 

Alex tortája 

Ez egy nagyon egyszerű, gyorsan elkészíthető torta. Látszik rajta, hogy nem az alkotás hozta lázba a 
készítőket, hanem a torta megevése. Egy svédországi kajak-klubban, – ahol Alex unokám is verseny-
zett – a fiúk összedugták a fejüket, és kitalálták ezt a tortát. A receptet Alextől kaptam. 
A torta hozzávalóit tekintve egy kicsit csodálkoztam, hogy nincs benne sütőpor, és e mellett nem kell 
felverni a tojásokat, de gondoltam, egy próbát megér. Elkészítettem a leírás szerint. A 22 cm-es tor-
taformába öntöttem a nyers tésztát, ami kb. 2 cm vastagságban terült el a sütőformában. Mikor meg-
sült, ugyanúgy nézett ki – a tészta vastagságát tekintve – mint sütés előtt. Az íze nem volt rossz, de 
semmi különleges nem volt benne. 
Kár, hogy nincs kutyám, – gondoltam – most jól járna. Letakartam egy papír-szalvétával, és félretet-
tem. 
 
Másnap délután eszembe jutott, hogy meg kellene kóstolni. És ekkor lepődtem meg: a sütemény 
aránylag porhanyós lett, és kifejezetten ízlett kávé mellé. Nem volt valami dekoratív, de azért elfo-
gyott. 
 
Így utólag, lenne egy kérésem a svéd kajakos fiúkhoz: kedves Björn, Niklas, Oszkar, Johan, és persze 
Alex! Inkább evezzetek! Hajrá!!! 

Hozzávalók: 

7,5 dkg margarin, vagy vaj 
3 egész tojás 
2 dl cukor (17 dkg) 
2,5 dl liszt (15 dkg) 
apró, pikáns gyümölcs 
 


