
Soproni babosrétes

Hozzávalók: 40 dkq ííü bab, a dl telfőI,5 db tolás, 2 db

zsenle, 10 dkg zsír, só, bors,50 dkg leves, vajas tészta (mireli)
A megfőzött babot leszűrjük, ledaráljuk (vagy é]es

késse] szeletekre vágiuk). Elkeverlük a teiföllel, fűsze-
rezzük sóval és borssa] és közé keveriük az apró koc-
kákra összevágoti zsemlét, majd a tojások sárgáját, a
habbá vert fehérjét végül az o]vasztott zsiradékot, Fél
óráig pihentetjük, ezalatt a zsemlekockák felszívják a
levét, A vékonyra nyúitott Ieveles tésztát e töltelékkel
megtö]tiük, összetekerjük és tojással megkenve forró
Sütőben piíoísa sütjük Kitűnő borkorcsolya!

Babsterc

Hozzávalők:20 d,hq szárazbab, 40 dhq líszt,3 d,kq ső és 2

dkg zsír
Az előzőlegbeázlatott babot másfél liter vízben pu-

hára főzzük- A lisztet sóva] vastagabb falu edényben
vagy serpenyőben szárazon, állandó kevergetés köz-
ben közepes 1ángon aranysárgára pirítjuk. Óvatosan
hozzáöntiük a forró liszthez a forrásban levő bablevet
(kb, l liter) jól elkeverlük, majd meglocsoljuk a felfor-
rósított zsírral, végül hozzáadjuk a főtt babszemeket
is, Villával szétnyomkodjuk és rövid ideig pihentetjük,
Tálalás eiőtt Sütőben forrósítjuk fe], sőt tetszés sze-
rint kiSsé le is piríthatjuk, FogyaszthatjUk salátákkal,
kefirre], tejföllel vagy bármilyen mártásos étel]el, Na-
gyon laktató |

Forgácsfánh

Hozzávalők:5 tliás sórgáía,2 evókanál porcukor, l evőka-

nál rum,2 evíkanál tejíöl, só,3 dkq vaj, 15 20 dkq liszt, zsír
vagy olai a sütéshez

A toiássárgát elkeverjük a cukorral, a rUmmal, a tej-
föllel, a vaijai, sózzuk és annyi lisztet adunk hozzá,
hogy se lágy, se kemény tészta ne legyen, Az így kidol-
gozott tésztát egészen vékonyra nyújtiuk, mald dere-
lyevágóval kockákra vagy szé]esebb csíkokra vágjuk, A
négyzeteket kis táska formába hajtogatjuk, a szaIag-

ból egyszerű masnit fonunk és a tésztákat bő zsírban
vagy olajban kisütjük, Fahéjas cukorba hempergetve
forrón adjuk asztalra,

Farsangi fánk

Hozzávalők:80 dkg liszt, lO d,kq vaj,6 taiás sdrgáia, 4 dkq
élesztíí, 4 dl tej,0,5 dl rum, ola1 vagq zsír a kisütéshez

A kevés cukorral (2-3 dkg) elkevert tejbe (fé] dl) fel-
futtatjuk az élesztőt, a tolássárgákat a lereszelt vaj|al
kikeveriük, hozzáadiuk a lisztet, összekeverjük az
élesztőve] és a tésztát hólyagosra veriük egy nagyobb
tálban vagy edényben. Közben hozzáöntjük a rumot
és meleg helyre állítjuk. Ha a téSzta megkelt {kb. I l/2
óía) a tészíáí ]isztezett deszkán kézzel ellapítjuk mint-
egy 3 cm vastagra. 5-ó cm átmérőjű fánk kiszútóval ki-
szaggatjuk és letakarva tovább pihentetjük {kb, I/4
óra), A kisütéshez bő zsírt vagy olajat használunk jól
előmelegítve, A fánkokat az ellenkező oldalon kezdjük
sütni, mint ahogy a deszkán feküdt, Ilyenkor a sütő-
edénlt lefed|ük. Az alul megpirult megfordítva folytat,
iuk a sütést, de már fedő nélkül, Olvasztott, meleg ba-
racklekvárral (amelyben ízlés szerint rumot is tehe-
tűnk) frissen kisütve tálaljuk, A fenti mennyiségbőJ kb,
20-25 fánk lesz,

Diós süternénq

Hozzávalók: 30 d,kq va1, 40 dkq liszt, 15 dkq apróra vdgott

dió,5 dkq hrístóltlcukor, őrölt fahéj, 10 dkq porcukor
A vaiat és a lisztet összegyúrjuk, majd beledolgoz-

zunk kb, fél d] vizet, A tésztát két óra hosszat pihentet-
jük. A tésztából dió nagyságú gombócokat formálunk,
majd a gombócokat egy kissé lelapítjuk és a közepük-
be fészekszerű lyukat csinálunk. A kristálycukrot, diót
fahéjjal összekeveriük és a lyukakat megtó]tiük az
édes tölte]ékkel, Széles tepsire rakiuk (hagyiunk he,
lyet a gombócok között) és középmeleg sütőben
30-35 percig sütjük. A porcukrot 5 kávéskaná] vízzel
összekeverjük és a kis puszedlikra csöpögtetiük akkor,
amikor a sütemény még forró, Dobozban, ]efedve so-
káig eláJl.

A Maggarországi Németeft Házánah prugramíaiból

Február 2l, szerd,a, 18 óru: Michelisz ]ózsef kóltő felol-
vasóestie.

wáqner |ános kiállításának egyidejű megnyitója, A
kiállítás március g-ig tekinthető meg,

Március 7 , szerda 18, óra: Vendég Eiler Ferenc, a Magyar
Tudományos Akadémia Kisebbségkutató Műhelyének
munkatársa, Előadásának címe,,,A hisebbségi dnkormán11-

zatok rendszerének eredméntlei és problémái Magyararszáqan,"

Március |4, szerd,a l8 óra: Hrrl2er Róbeft szolnoki, két-
nyelvű író estje, és Szala11 S, Zoltán szolnoki művész
kiállítása,,Lélegezzen szabadon|" címmeL,

Április l l, szerda, l8 óra: (1r IJngvári Krisztián törté-
nész előadása, ,,Holocaust és szociálpolitika" cím-
mel,

Áprilís 18, szerda, l8 óra: Becfter Róbert kó]tő fe]olva-
sóestje és Bud,ahelqi Tíbor, Munkácsy-díjas szobrász ki-
állításának megnyitója,
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