
Előszó Orosz Péter: Könyv a dióról című 

könyvéhez 

 

Mottó: 

„Öregember vagyok, s hálát adok az Istennek, 

hogy befejezhettem ezt az írásomat az öreg diófák alatt.” 

(Móra Ferenc: Öreg diófák alatt) 

 

Jelen könyv nagyapám, Orosz Péter, néhai bio-diotermesztő 

életműve. A könyv közel másfél évtized kitartó 

kutatómunkáját és tapasztalatát tartalmazza. Nagy 

szeretettel és szorgalommal, legjobb tudása szerint 

gyűjtötte az anyagát össze. Különösen ügyelt az átvett 

gondolatok forrásainak megjelölésére. A fényképek és 

illusztrációk nagyrészt szintén saját munkái. A 

diótermesztőket segítő gondolatok a nagyapám saját 

szellemi termékei. 

 

A könyv mellett mindig készségesen segítette szóbeli 

tanácsokkal is az érdeklődő barátokat, diótermesztő 

kollégákat és kolleginákat.  

Nagyapám sajnos már nincs köztünk, így e mű szellemi 

hagyatéka lett. Kérem a tisztelt Olvasót, fontolja meg a 

benne foglalt bölcsességeket, tanácsokat! Remélem, hogy 

megtalálja benne a válaszokat az Önt érdeklő kérdésekre, 

és segítségére lesz a diótermesztéssel kapcsolatos 

problémák megoldásában – de akár csak kellemes 

időtöltésként is érdemes olvasgatni. 

Kérem, a könyvben foglalt gondolatokat és képeket csak a 

szerző megjelölésével terjessze vagy használja fel. 

Kelt: 2015. november 1. 

Horváth Benedek 
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ÉTELEK DIÓVAL, DIÓS SÜTEMÉNYEK
Mottó: 
"- Amint a holt pulykát töltik dióbéllel -" 
(Szabó Dezső: Kilencedik levél)

Vázlat: 
Diós sütemények a történelemben - A diós sütemények történelme 
Előételek 
Levesek 
Reggelik 
Tízóraik, uzsonnák 
Egytálételek 
Csirkehús dióval 
Egyéb szárnyasok 
És a többi húsétel 
Halak, rákok, kagyló 
Főtt tészták 
Palacsinták 
Szószok, mártások 
Kenyerek 
Kalácsok 
Lángosok, sült tészták 
Köretek 
Hússaláták 
Gyümölcssaláták 
Zöldséges saláták 
Egyéb saláták 



Vegetár ételek 
Ünnepi ételek 
Desszertek 
Baklava 
Aprósütemények,bonbonok 
Brownie 
Dió és méz, dió és cukor, dió és tej 
Dió és tojás, dió és csokoládé 
Dió gyümölcsökkel 
Fagylaltok, parfék 
Karidopita és más piskóták 
Kásák 
Kelt és töltött tészták 
Különlegességek, érdekességek 
Linzerek 
Diétás (lisztmentes, cukormentes, vajmentes) sütemények 
Muffinok 
Öntött sütemények 
Teasütemények, kávésütemények 
Torták 
Gyümölcstorták, tartletek 
Egy ötlet: Pácolt dióbél 
Feketediós, pekándiós, japándiós receptek

A dió isteni eledel. Nem csak úgy általában isteni, ahogy azt bármely ételre ráfogjuk, ha feleségünk ízlésünk
szerint készíti el, hanem, bizony, konkrétan is. Isten-bizony.

Ezt a régi rómaiaktól tudjuk, akik szerint a dió - Jovis glans - Jupiter makkja. Vagyis, amikor a földön az
emberek még szinte állati sorban éltek, és makkot ettek, az istenek, különösen a főisten, már diót.

Kóstoljuk meg tehát mi is! 

Mi, magyarok igen kevés diót eszünk. Gyerekkorban egy kevés diós tésztát, felnőttkorban karácsonykor és



húsvétkor egy-egy szelet diós bejglit.

Pedig a világ tele van diós receptekkel. A miénknél fejlettebb konyhakultúrájú népek receptjeivel.

Tisztelt Kollégám, a diós tésztát mindenki ismeri. Ezért a
következőkben csak külföldi diós ételrecepteket írok le, amelyek
tudomásom szerint még nem jelentek meg magyarul.

Dióval változatos, érdekes ételeket lehet készíteni. A baloldali képen
Pete látható, aki szakács Amerikában, és diós receptjeivel egy
szakácsverseny győztese lett. Jobbra pedig Bernd Leuze
Steinheimből, ugyancsak szakácsverseny-győztes lett diós ételeivel,
csak ő Németországban.

Ha diós ételeket akarunk készíteni, először is azt kell tudnunk, hogy néz ki egy konyha dióhéjban, és hogyan
egy dió a konyhában. 

 

A következő kérdés pedig, hogy hogyan nézzen ki egy diós vacsora asztala. Egy somogyi vendéglő példázza
az illő terítéket, kenyérrel, sóval, de főként dióval várják a vendéget. 

Francia földön, egy périgordi vendéglőben magam is ettem olyan vacsorát, amelynek mindhárom fogásában



bőven volt dió. Persze, Franciaország jóval előttünk jár. Gasztronómiailag. Íme három tájjellegű diós
készítmény Périgord vidékéről:

Diós méz, ecetes dió és zölddióbefőtt: 

  

És két francia diós különlegesség: Fügés-diós lekvár és zölddió diólikőrben 

 

A diós mustár pedig annyira francia szabadalom, hogy mások nem is készítik. Csak a franciák, dehát ez
természetes, gasztronómiából ők a világelsők. 

 

A kínai konyha távolabb esik tőlünk, mint a francia. Kevésbé ismerjük, ezért nem árt néhány szót ejteni a
kínai diós ételekről.

Tisztelt Kollégám, a diónak a kínai konyhában más és jóval nagyobb szerepe van, mint az európai
konyhákban.

Bár a kínai konyha változatosan, sokrétűen használja a dióbelet, a kínai emberek szemlélete a dióbéllel
kapcsolatban egészen más, mint az európai kultúrkörbe tartozóké. Amíg mi a dióbelet csemegének, ünnepi,
finom ennivalónak tekintjük, aminek elsődleges funkciója a kellemes ízével, tápláló tartalmával a fogyasztó



örömszerzése, valamint az egészséges étkezés, addig a kínaiak a dióbelet elsősorban erősítőszernek,
egészségőrző, betegségből felépítő, úgymond gyógyító ételnek tekintik. A vese, az agy és a haj táplálékának.
Ők tehát az egészségi szempontokat teszik előre az örömszerző funkcióval szemben.

A dióbél mindkét szemléletnek megfelel, mindkét követelményt kielégíti.

Bár az is igaz, a kínaiak között is vannak igazi ínyencek, akik például a dióbelet rendszeresen a bél vékony
hártyájától is megtisztítva fogyasztják. A friss dió fogyasztásának Kínában kultusza van.

Azt mondják, sokkal több kínai ételrecept tartalmaz dióbelet, mint ahány európai vagy amerikai. Sokkal
gyakrabban fogyasztják, mint a nyugatiak. Nemcsak egészségvédő és -javító hatása miatt, hanem mert
része a kínai konyhának.

Bár a kínaiak a dióbelet önmagában - friss dióként is - szívesen eszik, mégis konyhai felhasználása a
leggyakoribb. És a gyorsétkezésben is fogyasztják, feldolgozott formában: mézesen, cukrosan,
szezámmagosan. Sütőipari és édesipari felhasználása is jellemző, kenyereket, süteményeket, édességeket
készítenek dióból. A darált diót pedig kásákban és tejszerű italokban fogyasztják. Kínai vidékeken dióolajat
is készítenek.

A diós sütemények, édességek világszerte kedveltek. És igen változatosak.

Mottó: 
"Itt van a szép, víg karácsony, 
Élünk dión, friss kalácson" 
(Dsida Jenő)

Tisztelt Kollégám, magyar nyelvterületen mindenki ismeri a diós bejglit és a diótortát. 

 

A többi magyar diós sütemény- és édességreceptet a családi hagyományokban lehet fellelni. De tisztelt
családfakutató Kollégámat előre figyelmeztetem, ne az apai, hanem az anyai felmenők receptjeit kutassa.
Most csak egy diabetikus diótorta fényképét mutatom be, és a következőkben csak külföldi diós recepteket
írok le, amelyek tudomásom szerint magyarul még nem jelentek meg. 



Tanuljunk diós süteményeket készíteni! Ez az amerikai kislány éppen diós holdacskák készítésével van
elfoglalva: 

-Tessék, itt vannak a diós sütemények! - kínálja Lilla. 



 

Diós sütemények a történelemben - A diós sütemények történelme

Tisztelt süteményevő Kollégám, a történelem Egyiptomban kezdődött, a diós süteményekkel.  

KLEOPÁTRA DIÓS KARAMELLÁJA

Kleopátra (i.e. 69-30) Egyiptom mesés királynője volt. Tetszik tudni, ő
volt Antonius barátnője. Olasz kutatók, akik a rómaiak történetét első
kézből ismerik, kiderítették, hogy Antoniust nem a szépségével hódította
meg, hanem diós karamellájával, ami ellenállhatatlan volt. Egy
Ptolemaiosz-kori egyiptomi írástudó megtalálta Kleopátra hieroglifikusan
lejegyzett karamella-receptjét, és átültette görögre. (Ez a felfedezés nem
esik az "Elfogtunk egy levelet" kategóriába, ez igaz.) Íme a recept, a mai
mértékegységekre átszámítva.

Hozzávalók: 
50 g mandulaliszt 
100 g cukor 
1-2 kanál narancslé 
30 db feles dióbél

A mandulalisztet a fele cukorral és kevés narancslével sűrű tészta állagúra keverjük. Kinyújtuk, a feles
dióbelekkel beborítjuk. A cukor másik felét kevés narancslével keverve megolvasztjuk, karamellizáljuk. A
folyékony karamellát levesszük a tűzről, és a diós mandulatésztára öntjük. Kihűlés után szervírozhatjuk.

Tessék kipróbálni! Fényképet sajnos, nem tudok mutatni Kleopátra karamellájáról, mert azt akkor még
nem volt annyira sürgős feltalálni, mint a diós karamellát.  

DIÓ AZ ANTIK RÓMÁBAN

A rómaiaknak nemcsak a dió latin nevét köszönhetjük, hanem az első diós datolyacsemege leírását is,
aminek a neve dulcia domestica - házi édesség - volt. Eszerint a datolyák magját kivágták, helyére dióbelet
tettek. A datolyákat kívülről megsózták, majd mézben megpirították. Azt mondják, a mézet előzőleg
felfőzték, ezt nem tudom. Másik forrás szerint pedig a datolyákat nem pirították, hanem mézben főzték.
Mindenesetre érdemes kipróbálni.



A rómaiak egyébként változatos ételekben, süteményekben használták fel a diót. Gyakran sütötték
péksüteményekbe, mazsolával együtt pedig kalácsba.

NUGÁT

A nugát ugyancsak történelmi értékű diós édesség. (Ne hasonlítsuk az e néven nálunk kapható
termékekhez.)

Eredeti francia találmány volt. Az 1500-as évek vége felé történt, hogy egy francia úriember, bizonyos
Olivier de Serres vendégségbe hívta a barátját. Hogy méltóképpen vendégelje meg, a szakácsnőjével újfajta
édességet készíttetett, aminek a receptje abból állt, hogy mindent bele kell tenni, ami a környéken terem és
finom. Így összekevertetett diót mandulával, levendulamézzel, gyümölcscukorral, tojásfehérjével, és
vaníliával ízesítették.

Az édesség nevét a dióról latinul NUX GATUM-ként adta meg, ez alakult később nugáttá.

Elkészítése:

Gyümölcscukorból, répacukorból és mézből szirupot készítünk, ebbe habbá vert tojásfehérjét keverünk.
Még meleg állapotban vaníliával, eperrel, pisztáciával ízesíthetjük. (Akár mind a hárommal.) Diót adunk
hozzá. Négyzet vagy téglalap alakú falap köré magasított peremet szögelünk. A meleg masszát a falapra
fektetett egy réteg ostyára öntjük, kihűlés után nagyobb kockákra vágjuk. A darabok, kockák alakja
változatos lehet, ennek is díszítő hatása van.

Sajnos, az eredeti nugátról sincs fényképem, már csak azért sem, mert a Lumiere fivérek nem voltak Olivier
de Serres barátai.

CUGNA

Ma már a XX. század is történelem. Ki emlékszik ma már II. Viktor Emánuel olasz királyra?

Pedig emlékezhetnénk, hiszen az ő érdeme, hogy nem merült feledésbe az olasz földön a reneszánsz kortól
ismert Cugna nevű diós édesség, aminek nagy kedvelője volt. A Cugna tulajdonképpen vegyes
gyümölcsbefőtt, dióval. Azt mondják, igen jól megy hozzá a gesztenyelisztből készült lepény, ahogy az olasz
parasztok ették az 1700-as években. Tipikus őszi, szüreti csemege. 
Hozzávalók: 
1,5 l must 
30 dkg füge 
30 dkg tisztított birsalma 
30 dkg körte 
15 dkg feles dióbél 
10 db mogyoró 
kevés szegfűszeg, fahéj

Igen gyenge lángon tesszük fel főni a mustot. Addig főzzük, amíg a felét el nem fővi. Ez kb. 12 óra alatt
következik be. Kisebb darabokra vágjuk a fügét, a birsalmát és a körtét, és a mustba tesszük. Ugyancsak
hozzáadjuk a feles dióbeleket, az egész mogyorókat, és fahéjjal, szegfűszeggel ízesítjük. Mintegy félórán át
főzzük a gyümölcsöket, és amikor levesszük a tűzről a gyümölcsbefőttet, melegen üvegekbe töltjük és
kidunsztoljuk.

HAZAI DIÓS CSEMEGE

A hazai, tiszaháti diótermő táj népének étrendjébe szervesen beépült a dió változatos fogyasztása, minden
esetben édesen, csemegeként.

Kelt tészták töltelékében, főtt tészta ízesítőjeként.

Jellemző tiszaháti édesség volt a szilvamag helyére dugott féldió, a szilvát diósan aszalták le. Amint a
Magyar Gazda 1847-ben írta, ez a csemege Sopronban is ismert volt, messze földről keresték. 



A zölddió-befőtt is hagyományos magyar termék.

A MONARCHIA DIÓS SÜTEMÉNYEI

Mottó: 
"...a szegény kölyök annyira szerette a diós tekercset, 
hogy visított a gyönyörűségtől, valahányszor megérezte a szagát..." 
(Panait Istrati román író: Cosma)

Bizony, világhírűek. Az Osztrák-magyar Monarchia mint egy egyesített Mini-Európa Európa közepén, tág
teret adott a mákos és a diós sütemények terjedésének. A Monarchia népei számosak voltak, mindegyik
jellemző süteménykultúrával. A receptek és a sütemények szabad áramlása komoly versenyt eredményezett,
amelyben a legjobbak széles körben ismertek lettek.

Vegyük például a bejglit, ami nevének hangzásánál fogva osztrák eredetűnek tekinthető. Esetleg németnek,
de németül stollennek hívják. 

De mi, magyarok is a magunkénak valljuk, különösen a diósat. Karácsony nem múlhat el nélküle. "Elmúla
az újév, elmúla a vízkereszt, de nem múla el a bájgli." - mondja az ismert kabaré-monológ.

És átvették a Monarchia többi népei is. A szlovákok - akkor még tótok - teljesen ugyanúgy készítették, mint
mi. A szlovének poticának hívták, és a mákos és diós változat mellett többféle lekvárosat is kifejlesztettek.
Itália idetartozó részein gubana néven ismerték, Szlavóniában orehnyácsa néven, Erdély románlakta
vidékein pedig cozonaci cu nuca néven.



A Monarchia zsidó népessége challah néven, a lengyel és más szláv lakosság pedig babka néven ismerte,
ette, szerette a diós bejglit. 

De mind hasonló volt. Annyira hasonló, hogy a manapság Szerbiában készülő orehnyácsa pontosan úgy
készül, mint a hazai bejgli. 

      

Az orehnyácsa receptje nem is érdekes, mindnyájan fejből tudjuk. A képekkel csak az azonosságot
kívántam mutatni.

A bejglit szándékosan nem neveztem patkó néven, pedig úgy nőttem fel, hogy anyám, nagyanyám patkó-
formára formázták, és csak későn tudtam meg, hogy az igazi neve bejgli. Mert patkónak hívják a patkó-
formájú diós kiflit is, ami a Monarchia egyik központjából, Pozsonyból indult hódító útjára. 
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Ma már az Újvilágban is az adja ezeknek a diós süteményeknek a rangját, ha eredeti európai (osztrák,
magyar, szlovák, stb.) recept alapján készítik és hirdetik.

Látjuk, a diós sütemények történelme a 19. században ért véget. Ha a következő képre tekintünk, azt is
tudjuk, miért. 

Azért, mert akkor még léteztek igazi diódarálók. Nem olyanok, mint a mai 4 in 1 (négy az egyben)
univerzális konyhai aprító és őrlőgépek, amelyekkel nem lehet olyan finomra, egyenletesre darálni a diót,
mint azt nagyanyáink tudták. Ilyenre: 

Tisztelt gasztronómus Kollégám, manapság nagyon el vagyunk korcsosulva. Mostanában mindennek csak



az esszenciája jön át, a felgyorsult világban nincs időnk ízlelni. Tessék elképzelni, vannak, akik dió helyett
dióesszenciát tesznek az ételbe, a süteménybe. 

Hát, ilyen világot élünk. Rengeteg még a tennivalónk, amíg helyreállítjuk a dió becsületét a
gasztronómiában.

A következő sok-sok fejezet, a diós receptek megismertetése ezt célozza.

Kössük fel hát konyharuhánkat, de nem akármelyiket, hanem a diómotívumosat, és próbáljuk végig a diós
recepteket. 

A dió leírása és botanikája 

 

 

Előételek

Vázlat: 
Aperitif-tartletek 
Aszaltszilva előétel 
Avokádó málnával, dióval 



Bazsalikomos, parmezános pirítós 
Céklasaláta almával 
Dió aszalt szilvában, sonkában 
Dió aszalt szilvában, szalonnában 
Dió, alma, sajt 
Dió előételnek 
Diópástétom 
Diós burgonyagombóc előételnek 
Diós csirkesaláta 
Diós padlizsán 
Diós pirítós brokkoliszárral 
Diós-fenyőmagos rolád 
Dióskenyér fügedzsemmel 
Dióval töltött burgonya 
Dióval töltött tojás 
Endívia krémsajttal, dióval 
Endíviacsónakok diókrémmel 
Fejedelmi saláta 
Fügés diós falatok 
Galambbegysaláta előétel 
Gombás-diós pástétom 
Katángkehely diós sajttal 
Kecskesajtos pirítós 
Kendermagos tyúk 
Krémsajtos bundáskenyér 
Krémsajtos kenyér diós pesztóval 
Mamursa 
Mézes-diós tofu 
Muffin gombával, dióval 
Ocopa 
Orosz diós csirke 
Pikáns juhtúró 
Pikáns saláta 
Pirítós kéksajttal, dióval 
Sült brie sajt dióval 
Tonhalas kuszkuz dióval 
Zöldbabos-diós pástétom  

APERITIF-TARTLETEK 
(francia előétel)

Hozzávalók 36 darabhoz: 
1 tekercs nyerstészta 
2 alma 
többféle sajt 
tojás 
tejszín 
reszelt keménysajt 
sült szalonna 
fenyőmag 
dióbél 
méz

A tartletek kialakításához a tésztát nyújtsuk nagyon-
nagyon vékonyra. Mert ha vastagra marad, nehéz lesz.
A kép szerinti mintázatú süteményszaggatóval
szaggassuk ki, és tegyük papírformákba, vagy



szilikonos süteménysütő formákba.

A tölteléket többféleképpen variálhatjuk. Az a jó, ha
többféléből válogathatunk az asztalnál.

1. Igen apróra kockázott, néhány másodpercig
mikróban párolt alma, kecskesajttal, dióval, cseppnyi
mézzel.

2. Alma ugyanúgy, fetasajttal, almaszörppel, mézzel,
fenyőmaggal.

3. Igen apró darab sült szalonna tejszínnel, tojással,
reszelt sajttal (sóval, borssal).

4. További variációs lehetőségek: póréhagyma füstölt
lazaccal, spenótlevél fetasajttal, hagyma fetasajttal, stb. (Diót is komponáljunk bele.)

180 C°-os sütőben 15-20 perc sütés elég.

Melegen, langyosan vagy kihűlten egyaránt kínálhatjuk. A hozzáillő bort gondosan válasszuk meg.  

ASZALTSZILVA ELŐÉTEL 
(orosz recept)

Hozzávalók: 
2,25 csésze aszaltszilva 
2 csésze darabos dióbél 
kevés szép dióbél 
3-4 gerezd fokhagyma 
1,5 csésze tejföl 
2 kávéskanál cukor 
1 citrom leve 
citromkarikák 
só

Áztassuk be az aszalt szilvát forralt vízbe, majd szárítsuk le, magozzuk ki.

A darabos dióbelet és a megpucolt fokhagymát egy mozsárban törjük össze, dörzsöljük el teljesen. Sózzuk,
ízesítsük citromlével, és dörzsöljük, amíg kifehéredik.

A tejfölt édesítsük meg kevés cukorral.

A szilvák belsejébe töltsük a dióbelet. Helyezzük a szilvákat salátás tálra, öntsük rá az édesített tejfölt, és
díszítsük további dióbél-darabokkal, citromszeletekkel.  

AVOKÁDÓ MÁLNÁVAL, DIÓVAL (francia recept)

Előétel? Desszert? Bármelyik. Csupa gyümölcs.

Hozzávalók 6 személyre: 
3 db szép, megfelelően érett avokádó 
6 dkg jó minőségű dióbél 
6 dkg friss vagy fagyasztott málna 
0,5 dl gyümölcsecet 
1 dl dióolaj 
só, bors

A dióbelet vagdaljuk apró darabokra. Egy
salátástálban oldjunk fel kevés sót a gyümölcsecetben,



és csöppet borsozzuk meg. Adjuk hozzá a málnaszemeket, a dióbelet, a dióolajat. Keverjük össze, szósszá.

Az avokádókat előbb félbevágjuk, majd kimagozzuk, meghámozzuk, végül kb. 1 cm-es kockákra vágjuk.

Töltsük a szószt az avokádókockákra. Villával óvatosan keverjük meg, és ebédig tegyük félre. (Előző nap is
elkészíthetjük, hűtőben eláll.)

Egyéni tányérokra merjük szét, és málnával, dióbéllel díszítsük.  

BAZSALIKOMOS, PARMEZÁNOS PIRÍTÓS 
(mai amerikai recept a Szilíciumvölgyből, Carter Lusher receptje)

Hozzávalók: 
2 csésze bazsalikomlevél 
1 csésze reszelt parmezán sajt 
1/2 csésze dióbél 
só, bors 
bagett kenyér 
étolaj

Konyhai őrlőben a bazsalikomot durvára daráljuk. Kiöntjük, és a dióbelet is apró darabosra aprítjuk.
Összekeverjük a dióbelet a bazsalikommal, és a reszelt sajtot is hozzákeverjük.

A kenyérszeletek mindkét oldalát megkenjük olajjal. Sütőben kb. 6 percig pirítjuk, hogy enyhén
megbarnuljanak.

A diós keverékből egy púpozott evőkanállal teszünk minden szelet kenyérre, majd néhány percig grillezzük.
De vigyázzunk, ne égjen meg.

A legkedveltebb előételek egyike.  

CÉKLASALÁTA ALMÁVAL 
(orosz recept)

Hozzávalók: 
1 cékla 
2 alma 
fél citrom leve 
egy marék aszalt szilva 
egy marék dióbél 
2 gerezd fokhagyma 
1/2 csésze majonéz vagy tejföl 
só, cukor, kevés zöldsaláta, petrezselyem zöldje

Az aszalt szilvát előbb áztassuk be, majd magvazzuk ki, szárítsuk le.

Főzzük, vagy inkább a sütőben süssük meg a céklát, majd hűtsük ki hideg vízben. Hámozzuk meg,
szeleteljük fel. Az almát is szeleteljük fel, és hintsük meg citromlével.

A fokhagymát vagdossuk apróra, és a dióbelet is. Vágjuk darabokra az aszalt szilvát is.

A céklaszeleteket, az almaszeleteket, a fokhagymát, a dióbelet és az aszalt szilvát keverjük össze. Ízesítsük
sóval, cukorral, és öntsük rá a majonézt vagy a tejfölt (legjobb felerészben mindkettőt).

Merjük salátás tálba, díszítsük salátalevéllel, petrezselyemmel, dióbéllel.  



DIÓ ASZALT SZILVÁBAN, SONKÁBAN 
(északolasz előétel)

Hozzávalók 20 darabhoz: 
10 dkg gorgonzola sajt 
10 dkg krémsajt vagy camembert 
20 db feles dióbél 
20 db aszalt szilva 
10 vékony szelet sonka 
20 fogpiszkáló

A sonkaszeleteket vágjuk hosszában félbe.

A kétféle sajtot egy tálban villával keverjük össze. Minden aszalt szilvának a belsejébe tegyünk a sajtból egy
bő kávéskanálnyit, és a közepébe nyomjunk egy dióbelet. Tekerjük körbe a sonkaszelettel, és szúrjuk át egy
fogpiszkálóval.

Előételként tálaljuk. Az a legjobb, ha már előző nap elkészítjük, alufóliával leborítjuk, és amikor ebéd- vagy
vacsoravendégeink megjönnek, csak elővesszük a hűtőből. A vendégek addig is elvannak, amíg a főételt
felszolgáljuk.  

DIÓ ASZALT SZILVÁBAN, BACON-SZALONNÁBAN 
(francia előétel)

Hozzávalók 12 darabhoz: 
12 db egészen nagy aszalt szilva 
12 db feles dióbél 
12 szelet bacon-szalonna

Egy kis hegyes késsel vágjuk fel az aszalt szilvákat hosszukban, és vegyük ki a magjukat.

Egy feles dióbél behelyezése után zárjuk újra össze a szilvák nyílását, és hogy megálljon, egy szelet bacon-
szalonnával tekerjük körbe. Szúrjuk keresztül fogpiszkálóval.

Mielőtt előételként feltálalnánk, tegyük öt percre meleg sütőbe.  

DIÓ, ALMA, SAJT 
(olasz recept)

Hozzávalók: 
20 dkg keménysajt 
1 nagy Golden alma 
10 dkg dióbél 
almaecet, olivaolaj

Az almát és a sajtot vágjuk kockákra. 
Durvára vagdaljuk a dióbelet. 
Egy tálra helyezzük mindhármat. 
Kevés almaecettel és olivaolajjal öntsük meg.

Pirított kenyérrel fogyasszuk.  



DIÓ ELŐÉTELNEK 
(orosz recept)

Hozzávalók: 
só 
tejföl 
majonéz 
zöldfűszer 
féldiók és apró darabos dióbél 
fokhagyma

A tejfölt egyenlő arányban majonézzel
keverjük össze.

A fokhagymát felvagdaljuk. Az apró
darabos dióbélhez és az ugyancsak apróra vágott zöldfűszerhez keverjük. Megöntjük a tejfölös-majonézes
keverékkel, megsózzuk és összekeverjük.

Ebből a keverékből egy féldióra kenünk amennyit tudunk, és lefedjük egy másik féldióval.

A képen látható módon díszítve helyezzük tálra vagy tányérra.  

DIÓPÁSTÉTOM 
(orosz előétel)

Hozzávalók 4 személyre: 
20 dkg dióbél 
5 dkg krémsajt vagy reszelt keménysajt 
tejföl

A dióbelet sütőben kissé megpirítjuk. Amikor kihűlt, amennyire lehetséges, a bél hártyáját eltávolítjuk, majd
megdaráljuk a dióbelet.

A sajtot elkeverjük a tejföllel, majd hozzákeverjük a darált dióbelet.

A diópástétom egy változatában sajt helyett, vagy csökkentett sajttal leves körtét, édes almát is reszelhetünk
a pástétomba.

A pástétomot pirítóskenyér-szeletekkel kínáljuk.  

DIÓS BURGONYAGOMBÓC
ELŐÉTELNEK 
(közel-keleti recept)

Hozzávalók 24 golyóhoz: 
3 nagy sárga burgonya 
3/4 csésze liszt 
só, bors 
1/2 csésze dióbél 
2 evőkanál mazsola 
1 csésze olajban eltett zöld olajbogyó, leszűrve
1/2 kávéskanál citromlé 
1/2 kávéskanál vegyes fűszerkeverék 
és esetleg 1 kávéskanál friss oregánó

Egy nagyobb lábasban forraljunk sós vizet.

A burgonyát hámozzuk meg, és daraboljuk fel. Főzzük puhára a sós vízben. A főtt burgonyát szedjük ki egy
nagyobb tálba. Rázzuk meg a tálat, hogy a burgonyadarabokból a vízpára elszálljon, és valamivel
szárazabbak legyenek. Törjük meg a burgonyát, annyira, hogy ne maradjon darabos. Keverjük hozzá a



lisztet, és megkóstolva sózzuk, borsozzuk. Addig dolgozzunk a keveréken, amíg tészta állagú nem lesz.

A dióbelet és a mazsolát robotgépben
daráljuk össze, de ne teljesen egyenletesre,
hanem kissé darabos maradjon. Az
olajbogyót, a citromlevet és a fűszerkeveréket
is öntsük hozzá. Az olajbogyó is maradjon
kissé darabos, addig dolgoztassuk a gépet.

Nedves kézzel dolgozva golflabda-nagyságú
golyókat gyúrjunk a burgonyás tésztából.
Kézzel nyújtsuk lappá, töltsünk rá diós-
mazsolás-olivás keveréket, és összehajtva
alakítsuk gombóccá. A kész gombócokat
tepsire rakjuk.

Ha van időnk, a gombócokat félórára hűtőbe
rakhatjuk sütés előtt. Ezután választhatunk, hogy serpenyőben vagy tepsiben süssük meg a gombócokat.

Serpenyőben a sütés igen forró olajban történik, egyszerre több gombócot sütve. Amikor a gombócok
aranybarnák, kiszedjük, és papírtörlőn felitatjuk róluk az olajat.

Ha a sütőt választjuk, a gombócokat bőséges
olivaolajban forgatjuk meg, és a tepsire
zsírpapírt fektetünk. A gombócokat a papírra
rendezzük. A sütés forrón, 200 C°-on történik.
Először a sütő alsó harmadában sütünk 10-12
percig, majd feljebb 5-10 percig. Először a
gombócok alja barnul meg, és a gombócok
kissé meglapulnak, fent pedig a gombóc többi
része is megsül. De vigyázzunk, ne
barnuljanak meg túlságosan, és ne
olvadjanak szét.

Tálalás előtt legalább 10 percig hűtsük.
Ezalatt a gombócok szilárdulnak, később nem
fognak szétesni. Csak frissen jó, nem készíthető el előre, és később nem melegíthető újra.  

DIÓS CSIRKESALÁTA 
(orosz előétel)

Hozzávalók 2 személyre: 
0,5 kg csirkemell 
2/3 csésze dióbél 
1-2 gerezd fokhagyma 
só, bors, tejszín

A csirkemellet enyhén sós vízben főzzük meg. Egész vékonyra vágjuk, rostokra szedjük.

A dióbelet is apróra vagdossuk, és hozzákeverjük a húshoz. A fokhagymát szintén apróra vagdossuk,
szintén hozzákeverjük. Ízlés szerint sózzuk, borsozzuk. Végül megöntjük a tejszínnel.  



DIÓS PADLIZSÁN 
(orosz előétel)

Hozzávalók: 
1 közepes padlizsán 
félcsésze dióbél 
1 közepes fej hagyma 
2 evőkanál ecet 
1 gerezd fokhagyma 
félköteg petrezselyemzöld 
őrölt koriander 
só, bors 
étolaj 
esetleg gránátalma

A padlizsánt karikákra vágjuk, megsózzuk, 10-15 percig állni hagyjuk. Utána folyó vízben lemossuk,
papírtörlővel letörüljük. Olajon megsütjük. Papírtörlőre fektetjük, hogy a fölösleges zsírt feligya.

Vagy a padlizsánt sütőben, tepsin sütjük meg, ekkor kevesebb olaj kell, és kevesebb bajlódás van a sütéssel.

Ezután a tölteléket készítjük el. A hagymát félkarikákra vágjuk, forró vízzel megöntve leforrázzuk, a vizet
leöntjük. A hagymát ecettel keverjük.

A petrezselymet és a fokhagymát apróra vagdaljuk. A dióbelet, és ha a koriandermag nincs megőrölve, azt
is, megdaráljuk.

A töltelék anyagait kevés forró vízzel összekeverjük, a padlizsánkarikák egyik felére rakjuk. A karika
másik felét ráhajtjuk. Ha még bolondítani akarjuk, apró gránátalma-darabkákkal tehetjük.  

DIÓS PIRÍTÓS BROKKOLISZÁRRAL 
(olasz előétel)

Hozzávalók 8-12 szelethez: 
1 vekni élesztővel készült diós kenyér 
étolaj 
só 
brokkoliszár 
2 gerezd fokhagyma, késsel megtörve 
1/4 kávéskanál erőspaprika-szelet 
reszelt olasz keménysajt

A pirításhoz a sütőnek 200 C°-osnak kell lennie.

A kenyeret centis vastagságúra vágjuk. A kenyérszeletek mindkét
oldalát locsoljuk meg étolajjal, és tegyük egy tepsire. Addig pirítsuk,
amíg a széle barnulni nem kezd, kb. 10 percig, majd vegyük ki a
sütőből.

A brokkoliszárról vágjuk le a brokkoliszemeket, a szárát fogjuk
felhasználni. Vágjuk 2-2,5 cm hosszú darabokra. Annyi erősen sós vízben, amennyi ellepi, öt percig főzzük,
ezalatt megpuhul. Végül szűrjük le.

Egy nagyobb serpenyőt vékonyan olajozzunk be, és tegyük közepes lángra. Pároljuk meg rajta a megtört
fokhagymát, és rögtön vegyük le a tűzről. Öntsük bele az erőspaprika-szeleteket és a főtt brokkoliszárat.
Keverjük össze, hogy olajos legyen.

Töltsük a brokkolit a pirítósokra, és szórjuk meg reszelt sajttal.

Melegen vagy szobahőmérsékleten tálalhatjuk. Igen egyszerű, néhány alapanyagból álló előétel, mégis



elegáns ízű.

Nem szívesen írok le olyan recepteket, amelyekhez nem mellékeltem fényképet. Most mégis kivételt teszek,
mert a következő rolád különleges.  

DIÓS-FENYŐMAGOS ROLÁD 
(palesztinai arab előétel)

Hozzávalók 5 személyre:

1 kg darált hús (előbb jól kiklopfolt, aztán ledarált hús) 
1 csésze liszt 
1 fej apróra vagdalt fehér hagyma 
1 kávéskanál só 
1/2 kávéskanál piros bors 
3 vékony szelet szalonna 
1/2 csésze dióbél 
1/4 csésze fenyőmag 
kevés pisztácia 
1/2 csésze ecet 
1/2 csésze víz 
A díszítéshez: 
zöld salátalevelek 
1 lekapart retek 
vágott petrezselyem 
citromkarikák 
zöldpaprika

Az apróra vagdalt hagyma 3/4-ét összekeverjük a darált hús 3/4-ével, sóval, borssal. A darált húst egy
liszttel behintett deszkán ellapítjuk. A maradék darált húst és hagymát külön keverjük össze, ebbe a húsba
keverjük az apróra vagdalt dióbelet, fenyőmagot és pisztáciát is. Kis rudat hengergetünk belőle, és
hosszában a deszkán lévő darált húsra helyezzük. Az ellapított darált húst kétoldalt felhajtjuk, henger
formájában körülvesszük a diós húsrudat.

Az így készített rolád minden oldalát megpirítjuk, aztán fél csésze vizet és fél csésze ecetet öntünk alá, és
abban főzzük-sütjük tovább nagy lángon, amíg meg nem sül. Hogy oda ne égjen, ha kell, kevés meleg vizet
újból aláöntünk.

Ha megsült, hagyjuk kihűlni, majd kis korongokra vágjuk. Salátalevéllel, retekkarikával, citromkarikával,
zöldpaprikával, petrezselyemmel díszített tálon szervírozzuk.  

DIÓSKENYÉR FÜGEDZSEMMEL 
(amerikai előétel)

Hozzávalók: 
néhány kisebb szelet dióskenyér 
krémsajt, esetleg lapkasajt 
fügedzsem

Dióskenyér nem minden pékségben kapható. De a
legkülönbözőbb dióskenyér receptek közismertek, otthon
könnyen süthetünk.

Van, aki ehhez az előételhez megpirítja a dióskenyeret, de pirítás
nélkül is jó.

A dióskenyérből vágjunk néhény kisebb szeletet, mintegy 4 cm-eseket.

Válasszunk hozzá ízlésünknek megfelelő lágy krémsajtot, és kenjük meg a szeleteket. Vagy helyezzünk rá



kisebb lapka sajtot.

Ha fügedzsem nem kapható, két lehetőségünk van. Aszalt fügéből magunk készítünk, vagy nem dzsemet,
hanem aszalt fügét használunk. Mindkét esetben jól mossuk meg felhasználás előtt. A dzsemből kis
kanálkányit, a fügéből 1-2 szeletet tegyünk minden kenyérszelet közepére.

Jó étvágyat!  

DIÓVAL TÖLTÖTT BURGONYA 
(kaliforniai előétel)

Hozzávalók 30 adaghoz: 
15 db kisebb-közepes burgonya 
1 evőkanál étolaj 
1 csésze sűrű tejföl 
1/2 csésze bármilyen kéksajt 
1 csésze vagdalt, pirított dióbél 
1/4 csésze apróra vágott mogyoróhagyma 
2 szelet sült bacon-szalonna, felvagdalva 
só, bors

A sütőt 200 C°-ra melegítsük elő.

Vágjuk félbe a burgonyákat, olajozzuk be, és a vágott
felükre állítva tegyük sütőbe mintegy negyedórára.
Amikor kivesszük, hagyjuk teljesen kihűlni, mielőtt
hozzányúlnánk.

Egy közepes tálban állítsuk össze a tölteléket. A tejfölt és a sajtot keverjük össze, keverjük bele a diót és a
hagyma felét. Végül a szalonnacsíkokat, és ízlés szerint ízesítsük sóval, borssal.

A burgonyák felső végén vágjunk egy kis lapkát, amin megállhatnak. Fordítsuk erre a végére, és egy kisebb
kanállal vagy késsel vájjunk lyukat a burgonyákban, amibe a tölteléket helyezhetjük. Töltsük is meg, a
fölösleges tölteléket pedig mellettük helyezzük el. Újból tegyük 10-15 percre sütőbe.

Forrón tálaljuk, a maradék hagymával körítve.  

DIÓVAL TÖLTÖTT TOJÁS 
(grúz recept)

Hozzávalók 10 személyre: 
10 tojás 
3/4 pohár dióbél 
2-3 gerezd fokhagyma 
1 evőkanál sáfránymag 
zöld salátalevél 
őrölt bors, só 
almaecet 
zöldfűszer

A tojásokat keményre főzzük, lehűtjük, megtisztítjuk, félbevágjuk, sárgáját kiszedjük.

A tojássárgáját darált dióbéllel, eldörzsölt fokhagymával keverjük. Sóval, borssal, sáfránymaggal,
almaecettel ízesítjük. A tojáskeverékhez valamilyen zöldfűszert is vagdaljunk.

A tojáskeveréket a féltojásokba töltjük.

Tálaláskor salátalevéllel, vagdalt zöldfűszerrel díszítjük.  



ENDÍVIA, KRÉMSAJTTAL, DIÓVAL (amerikai előétel)

Hozzávalók 64 falatra: 
7-8 endívia 
25 dkg krémsajt 
25 dkg kéksajt 
64 db feles dióbél 
1 kávéskanál Worcester-szósz 
kevés pirospaprika

Háztartási mixerben dolgozzuk össze a kétféle sajtot a Worcester-szósszal,
egyenletesre. Felhasználás előtt hűtőben két napra is eltehetjük.

Az endíviákat szedjük leveleikre, a leveleket mossuk és szárítsuk meg.

A sajtkeveréket kanállal mérjük az endívialevelekre. Mindegyikre helyezzünk egy feles dióbelet. Rendezzük
tálra, és végül hintsük meg kevés pirospaprikával.

Addig is, amíg az ebéd el nem készül, helyezzük az asztalra kenyérszeletekkel, és száraz fehérbort töltsünk
mellé.

Megjegyzés: A pirospaprikás meghintés elmaradhat. Endívia helyett fehérhúsú paprikát is használhatunk.  

ENDÍVIACSÓNAKOK DIÓKRÉMMEL 
(olasz recept)

Hozzávalók 12 adagra: 
25 dkg gorgonzola sajt, kérge nélkül darabokra vágva 
legalább fél csésze szép dióbél, és 12 db feles dióbél is kell,
díszítésnek 
1/3 csésze tejszín, és még ha szükséges 
csipetnyi őrölt bors 
4 nagy endívia, szálakra szedve 
1/3 csésze méz

Robotgépben daráljuk össze a félcsészényi dióbelet a sajttal. Dolgozzuk hozzá a tejszínt, és csippentsünk
bele kevés borsot. Ha még kell hozzá tejszín, pótoljuk. Az így kapott diókrémnek lekvár-sűrűségűnek kell
lennie.

Hűtsük le, hogy megszilárduljon. Legalább félórát álljon a hűtőben, de két napig is állhat.

Az endíviaszálakat rendezzük el egy tálon, a kép szerint. Töltsük a diókrémet az endíviák végére. Akkor
lesz a legszebb, ha csillagcsövű krémkinyomóval töltjük. Rozettamintásan.

Minden rozetta tetejére egy nagyon szép féldiót nyomjunk. Csöpögtessünk a krémre mézet, és negyedórán
belül tálaljuk.  

FEJEDELMI SALÁTA 
(orosz recept)

Hozzávalók 6 személyre: 
50 dkg főtt baromfihús 
4 db tojás 
5-8 db savanyú uborka 
3-4 gerezd fokhagyma 
1 csésze dióbél 
majonéz

A főtt húst rostokra szedjük, és egy salátástálba terítjük. Megöntjük kevés majonézzel. Ez az első réteg.



Rávagdaljuk a savanyú uborkát és a fokhagymát, megint kevés majonézt öntünk rá, és kész a második
réteg.

A harmadik réteg a felszeletelt főtt tojás lesz, amit a maradék majonézzel öntünk meg.

A dióbelet apróra vágjuk, magában kissé megpirítjuk, és a tetejére szórjuk.  

FÜGÉS DIÓS FALATOK 
(francia előétel)

Hozzávalók 32 falathoz: 
8 db érett füge 
16 szelet füstölt sonka 
8 dkg krémsajt 
32 db feles dióbél

A fügéknek vágjuk le a szárát, és hosszában
negyedeljük el azokat. A füstölt sonkaszeleteket vágjuk
félbe.

A sonkára előbb helyezzük rá a negyed fügét, a kép
szerint, majd arra kis adag sajtot. A dióbelet a sajtra
nyomjuk.

Szobahőmérsékleten tálaljuk, előételként.  

GALAMBBEGYSALÁTA ELŐÉTEL 
(francia recept)

Hozzávalók 4 személyre: 
20 dkg fehér sajt 
20 dkg balambbegysaláta 
20 dkg apró kenyérszelet 
feles dióbél 
borecet 
dióolaj 
só, bors

A galambbegysalátát mossuk meg és szárítsuk le. Rakjuk levelenként egysalátástálra. A kenyérszeleteket -
kisebb darabokra vágva - helyezzük a salátalevelekre. A sajtot vágjuk kis négyzetekre, és helyezzük a
kenyérre. Díszítsük bőven feles dióbéllel. Öntsük meg kevés borecettel és dióolajjal. Ízlés szerint sózzuk,
borsozzuk.

Ha tartalmasabb salátát akarunk, a kenyérszeletekre vékony sült húsos szalonnaszeletkéket tehetünk.  

GOMBÁS-DIÓS PÁSTÉTOM 
(belga recept, Jacques Decrock receptje)

Hozzávalók 4 személyre: 
4 evőkanál étolaj 
1 fej hagyma 
10 dkg dióbél 
1 evőkanál vagdalt petrezselyem 
1 evőkanál száraz fehér bor 
1 gerezd fokhagyma 
20 dkg (friss vagy konzerv) gomba 
15 dkg krémsajt 
1 evőkanál majonéz 
paprika, só, bors



A gombát apróra vagdaljuk, vagy robotgéppel eldolgozzuk.

A hagymát és a fokhagymát apróra vagdaljuk, az olajon 3 percig "izzasztjuk", anélkül, hogy a színe
megváltozna, és rögtön hozzáöntjük a bort, valamint az apróra vágott gombát. Addig pároljuk, amíg a leve
el nem párolog.

Szükség szerint sózzuk, borsozzuk, majd félretesszük kihűlni.

A dióbelet megdaráljuk. A krémsajtot egy tálban elkeverjük az összevagdalt petrezselyemmel, a dióbéllel és
a majonézzel. A kihűlt gombát is hozzákeverjük.

Néhány kisebb szelet kenyeret megpirítunk, és háromszög-alakúra vágunk, hogy jól mutasson.

A pástétomot a pirított kenyérszeletekre is rakhatjuk, vagy a tányérra kupacolhatjuk, a kép szerint. Ízlés
szerint díszítjük.  

KATÁNGKEHELY DIÓS SAJTTAL 
(olasz recept)

Hozzávalók: 
20 dkg katánggyökér 
20 dkg lágy sajt 
10 dkg dióbél 
kevés pálinka 
olaj, só, bors

Tisztítsuk meg, aprítsuk fel a katángot, és pároljuk meg olajban. Paszírozzuk le. Egy tálban a katángpürét
és a lágy sajtot keverjük el. Adjunk hozzá kevés pálinkát, sózzuk, borsozzuk. A dióbelet daráljuk finomra,
és azt is keverjük hozzá. A képen látható módon szervírozzuk, de katánglevéllel is díszíthetjük.  

KECSKESAJTOS PIRÍTÓS 
(francia recept)

Hozzávalók: 
diós kenyér vagy bagett 
kecskesajt 
étolaj 
bors 
tejszín 
esetleg pirospaprika

Kész diós bagettet vagy kenyeret használjunk. Ha nincs, előzőleg
magunk készítsünk konyhai kenyérsütő gépben 50 dkg lisztből, 1 tasak élesztőporból, némi dióolajból, 8
dkg durvára tört dióbélből, 1 evőkanál cukorból, 8 g sóból, 3 dl
langyos vízből.

A bagettet szeleteljük fel, a diós kenyeret pedig vágjuk még kisebb
darabokra.

Tejszínhez kevés olajat keverjünk, és borsozzuk meg, ezzel kenjük
meg a kenyeret. A kecskesajt-darabokat a kenyérszeletekre helyezzük.
Ha a sajtot túl száraznak, gipszes állagúnak érezzük, tejszín
hozzáadásával javíthatunk az állagán. Ha úgy szeretjük, kevés
pirospaprikával is megszórhatjuk.

180 C°-ra állított sütőben csak megaranyozzuk a pirítóst. Néhány perc alatt kész.  



KENDERMAGOS TYÚK 
(orosz recept)

Hozzávalók személyenként: 
7,5 dkg csirkehús 
1 uborka 
1 főtt tojás 
1 marék aszalt szilva 
1 marék dióbél 
3-4 evőkanál majonéz 
zöld kapor, petrezselyem, salátalevél

A csirkehúst főzzük puhára, és csontozzuk ki. Hűtsük le, és vágjuk
vékony csíkokra.

Az uborkát szeleteljük fel, az aszalt szilvát magvazzuk ki és vágjuk
darabokra.

A salátaleveleket fektessük egy salátástálba, és fektessük rá az
uborkaszeleteket. A következő réteg a csirkehús, és arra szórjuk az aszalt szilvát. Rátöltjük a majonézt, és
a tetejét meghintjük dióbéllel, apróra vagdalt kaporral, petrezselyemmel.

A főtt tojást négy negyedre vágva helyezzük a tálra, és még díszíthetjük szebb dióbél-darabokkal, aszalt
szilvával is. (A képen paprikaszelet is van rajta.)  

KRÉMSAJTOS BUNDÁSKENYÉR 
(északolasz recept)

Piemontban tojás és krémsajt keverékével sütik a bundáskenyeret. A sima, tehéntejből készült krémsajt is
jó, de ha tudunk, szerezzünk robiola nevű piemonti sajtot, amiben juhtej és kecsketej is van. De a lényeg a
dió.

Hozzávalók: 
3 tojás 
10 dkg krémsajt 
kevés tej 
fahéj, ha úgy szeretjük 
méz 
dió

A tojásokat mixeljük össze egy tálban a
krémsajttal. Tejjel hígíthatjuk, ha kell, és
fahéjjal ízesíthetjük, ha akarjuk.

Vágjunk vastag szeleteket francia jellegű
kenyérből, és mártsuk meg a tojásos keverékben, hogy mindkét oldalukat bevonja.

Palacsintasütőben vagy hasonló konyhaedényben süssük néhány percig, majd fordítsuk meg, hogy mindkét
oldala megbarnuljon.

Tálalás előtt szórjuk meg dióbéllel, és csurgassunk rá mézet.  



KRÉMSAJTOS KENYÉR DIÓS
PESZTÓVAL 
(északolasz recept)

Hozzávalók: 
kenyérszeletek 
krémsajt 
1/2 csésze metélt metélőhagyma 
10 dkg durva darabos dióbél 
3-4 evőkanál méz 
étolaj

Robotgépben daráljuk össze a metélőhagymát
és a dióbelet a mézzel és kevés étolajjal együtt. Addig járjon a gép, amíg az így kapott diós pesztó állaga
egyenletes nem lesz. Ha a kenhetőnél sűrűbb, dolgozzunk bele még egy kevés étolajat.

A pesztót ilyen állapotban hosszabb időre is lefagyaszthatjuk.

A kenyérszeleteket előbb krémsajttal kenjük meg, arra kenjük a diós pesztót, és akár paradicsommal is
díszíthetjük, a kép szerint. De ez nem fontos.  

MAMURSA 
(török előétel)

Hozzávalók: 
0,8 kg csirkehús 
30 dkg dióbél 
5 vékony karéj kenyér (a hagyományos török kukoricakenyér helyett
búzakenyér is jó) 
8 gerezd fokhagyma 
2 kiskanál só 
2 kiskanál bors 
1/2 csésze csirkehúsleves 
1 kanál étolaj 
2 kiskanál vörös bors

A csirkehúst 35 percig főzzük. A húst vegyük ki, szárítsuk meg, a levest tegyük félre. A húst csontozzuk ki,
a bőrét szedjük le. A húst vágjuk vékony, hosszúkás darabokra és grillezzük meg. A dióbelet keverjük el a
ledarált kenyérrel és fokhagymával. Mixerben keverjük, míg egyenletes állagú nem lesz. Adjunk hozzá
borsot és húslevest, amíg sűrű fehér mártást nem kapunk. Öntsük a csirkehúsra. Az olajba tegyünk kevés
vörös borsot, melegítsük meg, és öntsük a diós mártásra. Szobahőmérsékleten tálaljuk.  

MÉZES-DIÓS TOFU 
(japán előétel)

Hozzávalók 10 darabhoz: 
1 blokk közepesen szilárd tofu 
rizsliszt vagy burgonyakeményítő (ha egyik sincs, búzaliszt is jó)
étolaj 
1/2 csésze majonéz 
1/4 csésze méz 
2 evőkanál sűrített tej 
cukorral kandírozott dióbél 
1 levél petrezselyem, dísznek 
előfőzött rizs



A tofut kicsomagoljuk, kiborítjuk egy papírtörlőre, hogy a
nedvességet felszívja. A tetejére is borítsunk egy papírt. Tegyük
egy meleg tálra, félóráig tartsuk rajta.

A rizst megfőzzük.

A leszárított tofut 10 darabra vágjuk, félretesszük.

A majonézhez keverjük a mézet és a sűrített tejet.

Olajat melegítünk, lehetőleg wokban. Amíg melegszik, némi
rizslisztet (vagy burgonyakeményítőt) szórunk a tofura, és
megforgatjuk, hogy a liszt bevonja a tofudarabokat. Amikor meleg
az olaj, akkor tesszük a tofut a wokba. Gyenge lángon enyhe

barnásra sütjük, közben
megforgatjuk. Úgy
szedjük ki az olajból,
hogy közben az olaj
lecsöpögjön. Erre legjobb egy drótkosár. Papírtörlőre rakjuk ki,
az olajat felitatni.

A főtt rizst tálra rakjuk, megrakjuk tofuval, és megöntjük a mézes
szósszal. Ügyeljünk rá, hogy a rizsre is jusson a szószból. A
tetejére frissen karamellizált dióbelet szórunk, és tofudarabonként
egy szál petrezselyemmel díszítjük.

Úgy a legjobb, ha azonnal tálaljuk.  

MUFFIN GOMBÁVAL,
DIÓVAL 
(francia előétel)

Hozzávalók 12 darabhoz: 
22,5 dkg liszt 
1 kávéskanál só 
3/4 zacskó szódabikarbóna 
2 tojás 
0,8 dl dióolaj 
1 joghurt 
0,2 dl fehérbor 
15 dkg gomba 
kevés vaj 
8 dkg dióbél 
10 dkg zöldsaláta

A muffin sütéséhez 180 C°-os sütő kell. Amíg a sütő melegszik, a
salátakörítést állítjuk össze. A gombát apróra vágjuk, kevés vajon megpároljuk. A dióbelet is apróra
vágjuk, egy serpenyőben megpirítjuk. A salátát megmossuk, és egy tálra rendezzük.

A muffin száraz hozzávalóit összekeverjük. A nedves hozzávalókból a tojást felverjük. Hozzákeverjük a
dióolajat, a joghurtot, majd a fehérbort. A száraz és a nedves hozzávalókat összekeverjük, és
hozzákeverjük a párolt gombát és a pirított dióbelet. Ha kell, sóval, borssal ízesíthetjük. Tizenkét
sütőformába osztjuk, és húsz percig sütjük.

A salátás tálon tálaljuk.  



OCOPA 
(perui előétel)

Hozzávalók: 
1 kg sárga burgonya 
1/2 csésze darált dióbél 
15 dkg túró 
1/2 fejes saláta 
1/2 csésze olaj 
3 sárga paprika 
2 főtt tojás 
só, bors

A burgonyákat meghámozzuk, kettőbe vágjuk. A paprikát apróra vágjuk. Megfőzzük a félburgonyákat, és
egy tálba rakjuk. A túrót, a paprikát, a diót és az olajat keverjük, majd főzzük össze ha kell, kevés vízzel,
amennyire egynemű lehet. Sózzuk, borsozzuk. Ezzel a szósszal öntsük le a burgonyát, salátalevéllel és a
negyedekre vágott főtt tojásokkal díszítsük a tányéron.  

OROSZ DIÓS CSIRKE

Hozzávalók 2 személyre: 
1 csirke 
30 dkg hagyma 
30 dkg dióbél 
2 evőkanál liszt 
10 dkg vaj 
2 tojás sárgája 
citromlé 
bors, szegfűszeg, szerecsendió, koriander 
kevés petrezselyem, salátalevél

Megfőzzük, és hagyjuk kihűlni a csirkét.

Kicsontozzuk a csirkét, és leszűrjük a főzőlevet.

A hagymát (húsdarálón) daráljuk le.

Olvasszuk meg a vajat, adjuk a ledarált hagymát a vajhoz, majd gyengén, enyhe aranyszínűre pirítsuk meg.
Ekkor adjunk hozzá kevés lisztet, és öntsük fel főzőlével. Keverjük egyenletes szósszá. Inkább sűrű legyen,
mint híg. A dió fele mennyiségét tördeljük (vágjuk) kisebb darabokra, keverjük el a tojássárgájával, és így
keverjük a szószba. Keverjük egyenletesre, közben kóstolgassuk, sózzuk, citromlével és fűszerekkel
ízesítsük.

Vágjuk fel a csirkehúst, és rendezzük el egy nagyobb tányéron. Öntsük le a diószósszal. Díszítsük feles
dióbéllel, petrezselyemmel, korianderrel, salátalevéllel.  



PIKÁNS JUHTÚRÓ 
(német recept)

Hozzávalók: 
20 dkg juhtúró (ha nincs, fetasajt is jó,
fokhagymával ízesítve) 
fél alma (édes legyen) 
2 marék mazsola 
1 marék apróra vágott zöldpetrezselyem 
10 dkg dióbél 
1 piros színű paprika 
1 evőkanál joghurt 
1 evőkanál almalé

A túrót vagy sajtot darabokra morzsoljuk.

Egy édes alma húsának felét kockákra vágjuk.

A paprika húsát apróra vágjuk, és ugyancsak apróra vágjuk a zöldpetrezselymet és a dióbelet is.

Az összes hozzávalót botmixerrel összemixeljük, egyenletesre. Jól kenhető állagú keveréket kapunk, amivel
kisebb szelet kenyereket kenünk meg.

Almaszeletekkel és féldiókkal díszített tányérokon szervírozzuk.  

PIKÁNS SALÁTA 
(orosz recept)

Hozzávalók 2 személyre: 
20 dkg főtt vagy füstölt csirkehús 
2-3 db friss vagy ecetes uborka 
3 főtt tojás 
10 dkg aszalt szilva 
10 dkg vagdalt dióbél 
2 dl majonéz

Az apróra, vékonyra vagdalt húst a salátástál aljára terítjük. Rá a karikára vágott uborkát, tojást, valamint
a kisebb darabokra vágott aszalt szilvát. Minden réteget külön-külön megöntünk majonézzel. A dióbelet a
tetejére szórjuk. Ha akarjuk, előbb megpiríthatjuk.  

PIRÍTÓS KÉKSAJTTAL, DIÓVAL 
(holland recept)

Hozzávalók: 
kenyérszeletek 
1 körte 
majonéz 
kéksajt 
szép dióbél

Kéksajtból ajánlott a dán kéksajt, dióbélből pedig a
magyar.

A körtét vágjuk vékony szeletekre, a kenyérszeletek
méretének megfelelően.

A kenyérszeleteket sütőben melegítsük elő, jó, ha
enyhén megpirulnak. A sütőből kivéve kenjük meg vékonyan majonézzel. Fektessünk minden szeletre egy
körteszeletet, és kenjünk rá kéksajtot. A kenyérszeletek nagyságának megfelelően rakjuk tele szép, feles



dióbéllel.

Közben a sütőt melegítsük fel 180 C°-ig. Tegyük sütőbe a pirítósokat, és addig tartsuk bent, amíg a kéksajt
olvadni nem kezd.

Melegen, előételként szervírozzuk.  

SÜLT BRIE SAJT 
(kaliforniai előétel)

Hozzávalók 2 sajthoz: 
2 evőkanál vaj vagy étolaj 
1/3 csésze vagdalt paprikahús, piros kaliforniai
paprikából 
2 evőkanálnyi vékony zöldhagymakarika 
1/2 csésze nagyobb darabos dióbél 
só, bors 
2 csomag 12,5 dkg-os brie sajt

Egy nagyobb serpenyőben megmelegítjük az olajat, és
2-3 percig pároljuk benne a paprikát és a hagymát. A
diót is belekeverjük egy percre. Levesszük a tűzről,
sóval, borssal ízesítjük.

A két sajtot tűzálló tálra helyezzük, és osszuk rájuk a
zöldséges-diós keveréket. 180 C°-on 15-20 percig
süssük, addig, amíg a sajt olvadni nem kezd.  

TONHALAS KUSZKUZ DIÓVAL 
(kaliforniai előétel)

Hozzávalók 4 személyre: 
3/4 csésze vagdalt dióbél 
1 kis fej hagyma, vagdalva 
25 dkg nagyszemű kuszkuz 
2,5 csésze víz 
2 doboz, összesen 35 dkg konzerv-tonhal 
2 evőkanál olajbogyó, mag nélkül 
2 evőkanál kapribogyó 
1/3 csészényi vagdalt petrezselyemzöld 
1-1 evőkanál reszelt citromhéj és citromlé 
só, bors

A diót olaj nélkül megpirítjuk közepes lángon. 1-2
perc alatt aranyszínt fog kapni. Félretesszük.

Egy lábast olajozzunk be, és közepes lángon
dinszteljük meg benne a hagymát. Keverjük hozzá
a kuszkuz-szemeket, és süssük, amíg egy kis színt
nem kapnak. Öntsük fel vízzel, fedjük le, és
csökkentsük a lángot. Hagyjuk lassan forrni 8-10 percig, majd vegyük le a tűzről.

Adjuk hozzá a tonhalat, az olajbogyót, kapribogyót, petrezselymet, citromhéjat, citromlevet, végül a dióbél
nagyját. Sózzuk, borsozzuk.

Amikor tálaljuk, a tányérokra salátalevelet és paradicsomszeleteket helyezünk, és arra tornyozzuk a
kuszkuz-keveréket. A maradék dióbéllel dekoráljuk.  



ZÖLDBABOS-DIÓS PÁSTÉTOM 
(amerikai recept, Joanna Piatek receptje)

Hozzávalók 11 csésze pástétomhoz: 
45 dkg párolt zöldbab (konzerv is jó) 
1 csésze pirított dióbél 
1 nagy hagyma 
és még 1/4 hagyma 
2 evőkanál étolaj 
3 nagy, keményre főtt tojás 
2 evőkanál majonéz 
só, bors

vágjuk fel az egész hagymát. Pirítsuk meg az olajban, amíg lágy, aranyszínű nem lesz. Öntsük hozzá a
zöldbabot, a dióbelet, adjuk hozzá a főtt tojásokat, valamint az 1/4 fej nyers hagymát. Robotgéppel
dolgozzuk össze. Nem kell teljesen homogénnek lennie, elég, ha durván összedolgoztuk. Keverjük hozzá a
majonézt is. Ízesítsük, majd tegyük hűtőbe.

A pástétomot húsok mellé adhatjuk. Vagy például paradicsomot is tölthetünk vele, és előételként esszük.

A dió leírása és botanikája 

 

 

Levesek

Vázlat: 
Birkahúsleves angyalgyökérrel, dióval 
Burgonyakrémleves dióval 
Céklaleves diós sűrítéssel 
Csirkehúsleves dióval 
Csirkeleves vesebetegeknek 
Dióleves 
Dióleves 2 
Diós gombakrémleves 
Édeskömény leves dióval, sajttal 
Galambleves dióval 
Harcsó 
Harcsó csirkéből 
Harcsó marhahúsból 
Harcsó hagyományosan 
Harcsó tokhalból 
Hideg paradicsomleves dióval 
Hideg uborkaleves dióval 
Paprikakrémleves dióval 
Sütőtökleves 
Sütőtökleves pirított dióval 
Tarator 
Tarator2 
Tarkabableves dióval 
Tökleves 
Zellerkrémleves dióval  



BIRKAHÚSLEVES ANGYALGYÖKÉRREL, DIÓVAL 
(tajvani kínai recept)

Hozzávalók 8 személyre: 
20 dkg zsírmentes birkahús 
10 dkg dióbél 
2 dkg angyalgyökér 
csipetnyi pirospaprika 
5 szem ehető piros kínai gyöngy (juju) 
1 ánizsmag 
1 szelet szárított narancshéj 
1 zöldhagyma 
2 köteg friss gyömbér 
só 
1/2 csésze rizsbor 
8 csésze húsleves, leveskockából

Az angyalgyökér (Angelica sinensis) az egyik leggyakrabban használt kínai
gyógynövény.

A leveskockából készített húslevesbe helyezzük a birkahúst, és zöldhagyma, gyömbér hozzáadásával erős
lángon felforraljuk. Amikor forr, a habját leszedjük, és további tíz percig forraljuk.

A dióbelet nem aprítjuk fel, hanem felesen tesszük a levesbe, együtt az angyalgyökérrel, ánizsmaggal,
narancshéjjal, ha be tudtuk szerezni, a kínai gyönggyel és a pirospaprikával. Közepes lángon addig főzzük,
amíg mintegy egyharmada el nem fő. Ekkor levesszük a tűzről.

A levesbe öntjük a rizsbort, és ízlés szerint megsózzuk.

Ennek a levesnek, minden kínai ételnek, komoly gyógyhatása is van. Alacsony vérnyomás ellen jó,
gazdagítja a vért, de mindenek előtt a nők számára ajánlott.  

BURGONYAKRÉMLEVES DIÓVAL 
(perui recept)

Hozzávalók 2 személyre: 
2 csésze főtt krumpli, meghámozva, pürévé törve 
lefagyasztott szalmaburgonya 
3/4 csésze darabos dióbél 
1/4 csésze tejszín 
10 dkg krémsajt 
3 csésze tej 
1 fej hagyma 
csipetnyi szerecsendió 
3 kanál vaj 
1/3 csésze apróra vágott kaporlevél 
1 evőkanál csirkehúsleves sűrítmény, leveskockából 
só, bors

A krumplipürét a szokásos módon, 1 pohár tejjel, két kanál vajjal készítjük.

Keverjük össze a dióbél nagyobb részét a felvagdalt hagymával, a krémsajttal, a tejszínnel és 1/2 csésze
langyos tejjel. Keverjük hozzá a csirkehúsleves-sűrítményt is. Ízesítsük szerecsendióval, kevés borssal,
kaporral. Végül a krumplipürével is keverjük össze.

Egy edényben olvasszunk fel egy kanál vajat, öntsük hozzá a maradék tejet, és gyenge lángon ebben
melegítsük burgonyás keverékünket. Kóstoljuk meg, kell-e ízesíteni. Öt percnyi forralás elég. Krémleves
állagú legyen.



Közben a lefagyasztott szalmaburgonyát sütjük ki bő olajon, aranyszínűre. Kiszedjük az olajból, és papírra
helyezve az olajat felitatjuk a burgonyáról. Az olajban a maradék dióbelet pirítjuk meg, kevés sóval, majd
azt is kiszedjük. A szalmaburgonyát is, a pirított dióbelet is a burgonyakrém-levesre tesszük. Így tálaljuk, de
előtte még ízlés szerint petrezselyemmel, kaporral is díszítjük.  

CÉKLALEVES SZARDELLÁS-DIÓS SŰRÍTÉSSEL 
(francia recept)

Hozzávalók 6 személyre: 
1,2 kg (3 közepes méretű) cékla, szárastól, levéllel együtt 
1 evőkanál étolaj 
1 fej hagyma, szeletekre vágva 
kevés só, bors 
5 dkg (félcsészényi) dióbél 
8 db szardella (konzervből, leöblítve) 
további 2 evőkanál étolaj

A céklákról vágjuk le a levelet, öblítsük le, daraboljuk fel, tegyük félre. A céklákat hámozzuk meg, és
vágjuk vastag szeletekre.

Egy nagyobb lábasban egy kanál olajon pirítsuk meg a hagymát. Tegyük bele a céklát, sózzuk meg.
Kavargatva pároljuk 5-10 percig. Töltsük fel 4 csésze vízzel, (esetleg húslevessel), forraljuk fel, fedjük le, és
főzzük további háromnegyed óráig, amíg a cékla meg nem fő. Kavarjuk meg többször. Közben, félóra
elteltével tegyük bele a vagdalt céklalevelet is.

Amíg a cékla fő, készítsük el a szardellás-diós sűrítést. Robotgépben két kanál olajjal daráljuk össze a
szardellát a dióval. Addig dolgozzunk rajta, amíg sűrű paszta állagú nem lesz. Ha túl sűrűnek találjuk, kevés
olajjal hígíthatjuk. Amikor kész, egy kisebb tálba tegyük át.

A megfőtt céklát mixerrel pürésítsük el. Ízesítsük borssal, és még sózhatjuk is.

Merjük a céklalevest egyéni tálkákba, és tegyük az asztalra a diós pasztát is. Egy-egy bő kanállal ajánlott
szedni belőle a levesbe.  

CSIRKEHÚSLEVES DIÓVAL 
(grúz recept)

Hozzávalók 4 személyre: 
1 csirke 
20 dkg hagyma 
2 evőkanál apró darabos dióbél 
petrezselyemzöld 
ecet, só, bors

A csirkét daraboljuk fel, kb. 10 darabra.

A hagymát vagdaljuk össze, és keverjük össze az ugyancsak vagdalt petrezselyemzölddel. Keverjük hozzá
az apró dióbelet, majd sózzuk, borsozzuk.

A hagymás-diós keveréket és a húsdarabokat váltakozva rakjuk fazékba, és csak annyi vizet töltsünk rá,
hogy elfedje. Savanyítsuk ecettel, és főzzük készre. Közben időnként kavarjuk meg.

Tálaláskor vagdalt zöldfűszerrel szórjuk meg.  



CSIRKELEVES VESEBETEGEKNEK 
(kínai recept)

Nemcsak vesebetegeknek ajánlott ez a gyógyhatású kínai leves, hanem
azoknak is, akik gyakori vizeletürítésben szenvednek. A dióbél - mint a
dióbél gyógyhatásával foglalkozó fejezetben is olvashattuk - a
kínaiaknál vesegyógyszer.

Hozzávalók: 
25 dkg dióbél 
25 dkg (bőr- és zsírmentes) csirkehús 
25 dkg szárított mandarinhéj 
3 dkg Eucommia-kéreg

Most álljunk meg egy pillanatra. Mi is az az eucommia?
Nem egy különlegesség, Kínában széltében elterjedt fa,
magyar neve szillevelű gumifa, kínai neve duzhong vagy
más átiratban tu chung. Magyarországon is megtalálható
arborétumban, például az erdőtelki arborétumban is.

De ott nem szabad a kérgét megvágni. Legegyszerűbben
úgy szerezhetjük be, ha bármelyik kínai kereskedőt
megkérjük, hozasson már Kínából egy kevés gumifa-
kérget. Némi készpénzért biztosan meghozatják.

A többi hozzávaló beszerzése nem okozhat gondot. Dióbél
mindig van minden rendes háztartásban, csirkehús is, és ha
nem dobjuk ki, hanem megszárítva eltesszük a mandarin
héját, az is megvan ingyen.

A hozzávalókat felaprítjuk, majd 3 l vízben félórán át kell
főzni. Félóra elteltével a lángot takarékra állítjuk, és
enyhén forraljuk további három órán át.

Végül megsózzuk, és mint a csirkehúslevest szoktuk, jó
étvággyal megesszük.  

DIÓLEVES (francia recept)

Hozzávalók 4 személyre: 
15 dkg dióbél 
1 gerezd fokhagyma 
1 db szárnyas leveskocka 
1 l víz 
1,5 dl tejszín 
só, bors

A dióleves nem idegen a magyar konyhától, 17.-18. századi hazai szakácskönyvek már foglalkoznak vele.
Aztán, sajnos, nálunk kiment a divatból.

Az összevágott dióbelet keverjük el az apróra vágott fokhagymával, és a leveskockával együtt dobjuk a
vízbe. Forraljuk fel. Adjuk hozzá a tejszínt, jól keverjük fel, sózzuk, borsozzuk.  

DIÓLEVES (grúz recept)

Hozzávalók 4 személyre: 
16 dkg dióbél 
2 fej közepes hagyma 
1 evőkanál liszt 



1 kávéskanál 3 %-os almaecet 
5 dkg vaj 
3 tojássárgája 
1 köteg petrezselyemzöld 
kevés zöld koriander és kapor 
só

A dióbelet mozsárban törjük össze, vagy ledaráljuk. A hagymát apróra vágjuk, és a dióbéllel együtt fazékba
tesszük. Kevés vízzel rövid ideig pároljuk.

1,5 liter vízbe belekeverjük a lisztet és az ecetet. Megforrósítjuk, és mielőtt forrna, összeöntjük a párolt
hagymával, dióbéllel. Megsózzuk, majd a forrástól számított 10-15 perc múlva hozzáadjuk az apróra vágott
petrezselymet, a koriandert, kaprot, és amint újból felforrt, levesszük a tűzről. A levesestálban elkeverjük a
tojássárgákat, és állandó keverés mellett ráöntjük a levest. Meghintjük apróra vágott petrezselyemzölddel,
és tálalás előtt még ráadjuk a vajat.  

DIÓS GOMBAKRÉMLEVES 
(angol recept, Delia Smith receptje)

Hozzávalók 8 személyre: 
2,5 dkg szárított vargánya 
5 dkg vaj 
11 dkg friss vagy konzerv csiperke, felvagdalva 
2 db közepes sárgarépa, felvagdalva 
2 db zellergumó, felvagdalva 
1 közepes hagyma, felvagdalva 
1 póréhagyma, felvagdalva 
2 babérlevél 
1 csapott kávéskanál friss kakukfű 
1 csapott kávéskanál friss zsálya 
2 gerezd fokhagyma 
só 
további 22 dkg csiperkegomba 
12 dkg darált dióbél 
3 dkg vaj 
0,8 dl tejföl vagy tejszín 
0,8 dl száraz sherry 
1/2 kávéskanál citromlé 
só, bors

Tegyük a szárított gombát 3 dl forró vízbe, és áztassuk benne félórán át. Közben egy nagy fazékban
olvasszuk fel az 5 dkg vajat, és pároljuk meg rajta együtt a 11 dkg gombát, az előkészített zöldségeket,
fűszereket és az eldörzsölt fokhagymát. Gyenge lángon addig kavargassuk, amíg a vaj szemmel láthatóan
mindet be nem vonja. Ekkor tegyük hozzá a beáztatott gombát, az áztatólével együtt, és öntsük fel 2 l forró
vízzel. Némi só hozzáadása után forraljuk fel, majd egészen gyenge lángon inkább csak pároljuk, mint
főzzük, egy órán át.

Egy óra elteltével a levest szűrjük át egy másik fazékba. A zöldségek közül vegyük ki a babérleveleket, a
többi párolt zöldséget háztartási robotgépben dolgozzuk pürévé. Kevés leves-levét is öntsünk hozzá, hogy
sima állagú pürét kapjunk. Öntsük a pürét a leves többi levéhez, és kavarjuk egyenletesre, krémleves
állagúra.

Törüljük ki az első fazekat egy papírtörlővel, és tegyük vissza a tűzhelyre 3 dkg vajjal. A 22 dkg-nyi
gombából a négy legszebb fejet egészben, a többi gombát pedig felvagdalva enyhén, 5 percig pároljuk meg
rajta.

Töltsük a párolt gombát a krémlevesbe, de a négy egész fejet tegyük félre. Keverjük a levesbe a darált
dióbelet is. Kóstoljuk meg, ízesítsük sóval, borssal, és főzzük együtt 10 percig.



Közben vegyük elő legélesebb késünket, és a négy gombafejet vágjuk egészen vékony szeletekre. Ezekkel a
szeletekkel díszíthetjük krémlevesünket. A tejfölt (tejszínt), sherryt és citromlevet a kész, tálba mert leves
tetejére öntjük, dekoratív díszítésként. És a párolt, szinte még nyers gombaszeleteket is.  

ÉDESKÖMÉNY LEVES DIÓVAL, SAJTTAL 
(amerikai recept, Christine Leopold pályázatnyertes
receptje)

Hozzávalók 4 személyre: 
1 nagyobb gumó édeskömény, negyedekre vágva 
2 evőkanál étolaj 
1 fehér póréhagyma, felvágva 
1 tányér burgonya hámozva, kockákra vágva 
2 csésze csirkehúsleves 
2 evőkanál száraz sherry 
1 pohár sör 
1 csésze durvára vágott, pirított dióbél 
1 csésze elmorzsolt márványsajt 
1 citrom apróra vágott héja 
1 evőkanál elmetélt metélőhagyma 
só, bors

Melegítsük elő a sütőt. Az édeskömény negyedeket egy kanál étolajon addig süssük, amíg aranybarnák nem
lesznek, ez kb. 15-20 perc alatt következik be. Sütés előtt ízlés szerint sózzuk, borsozzuk meg.

Egy közepes méretű edényben a másik kanál olajon tegyük fel pirulni a póréhagymát közepesnél kisebb
lángon, állandóan kevergetve. Fedjük be az edényt, és hadd párolódjon öt percig, amíg áttetsző nem lesz.
Ekkor öntsük bele a burgonyát és a húslevest, és forraljuk fel. Ha forr, takaréklángon főzzük tovább, amíg
a burgonya meg nem fő. Ez kb. 20 perc. A burgonyából keverjünk egyenletes pürét.

Hagyjuk az édesköményt kihűlni. Ha már nem túl forró, vágjuk kisebb, mintegy 2,5 cm-es csíkokra. Adjuk
hozzá a burgonyás keveréket, a sherry-t és annyi sört, hogy megkapjuk a leves kívánt állagát. Keverjük
bele a dióbelet is, és kóstoljuk meg. Ha még kell, sózhatjuk, borsozhatjuk.

A márványsajt-darabokat és a citromhéjat a kész levesbe tegyük, és még a tányéron is gazdagíthatjuk velük
a levest. Kevés metélőhagymával is, és ha gondoljuk, még dióbéllel is.  

GALAMBLEVES DIÓVAL 
(marokkói recept, chorba néven)

Hozzávalók: 
2 db, közel félkilós galamb 
2 fej hagyma 
10 dkg apróra vágott zöldhagyma 
10 dkg darált dióbél 
2 dkg vaj (avas is lehet) 
1 köteg zöldpetrezselyem 
1 köteg koriander 
1/2 kávéskanál gyömbérpor 
1 szál fahéj 
só, bors 
személyenként 1 db feles dióbél, dísznek

A hagymát tisztítsuk meg, és vágjuk fel. A zöldhagymát tisztítsuk meg, öblítsük le.

A petrezselymet és a koriandert öblítsük le, kössük kötegbe.

A galambhúst a hagymával, petrezselyemmel és korianderrel együtt annyi vízben
főzzük meg, hogy ellepje. (A zöldhagymát ne tegyük bele.) Tegyük a főzőlébe a



fahéjat, a vajat, a gyömbérport is, sózzuk, borsozzuk. Főzzük egy órán át.

a főzési idő leteltével a petrezselyem- és koriander-köteget szedjük ki a levesből.

Szedjük ki a galambhúst is, és kézzel csontozzuk ki. A húst tegyük vissza a levesbe, és tegyük hozzá a
zöldhagymát és a darált dióbelet.

Fakanállal kevergetve még öt percig főzzük. Amikor tányérokba szedjük, szép dióbéllel díszítsük.  

HARCSÓ (grúz hús- vagy halleves)

Hozzávalók 4 személyre: 
50 dkg tokhal 
4 fej hagyma 
1 szál sárgarépa 
2-2 db petrezselyemgyökér és zellergumó 
1 babérlevél 
5 szem bors 
1 evőkanál liszt 
2-3 gerezd fokhagyma 
1/2 kávéskanál koriandermag 
1 kávéskanál kaukázusi fűszerkeverék 
1 csésze darált dióbél 
paradicsom- vagy szilvapüré 
őrölt bors, zöldpetrezselyem, kapor vagy korianderlevél

A hozzávalók közül a "kaukázusi fűszerkeverék" igényel magyarázatot, aminek a
grúz elnevezése (fonetikusan) hmeli-szunyeli. Valójában szárított és porrá tört sokféle
fűszer keveréke, amely bazsalikomból, paprikából, petrezselyemből, zellerből,
korianderből, babérlevélből, majoránnából és még vagy négyféle helyi, kaukázusi
fűszerből áll.

Először teljesen megfőzzük a megtisztított halat. Együtt főzzük az egész fej hagymával,
sárgarépával, petrezselyemmel, zellergumóval. Babérlevelet, borsot is teszünk a
főzővízbe, és megsózzuk.

Amíg fő, előmelegítjük a paradicsompürét vagy a szilvapürét, amelyiket szeretjük.

Amikor megfőtt, a levesből kiemeljük a halhúst, és apró darabokra vágjuk.

A levest leszűrjük. Ha van rajta zsír, leszedjük.

A főtt hagymát apróra vágjuk, és zsiradékon megpároljuk. Meghintjük liszttel, megkeverjük, és összesen öt
percig piríjuk.

A hagymás rántásra ráöntjük a levest, és felforraljuk. Amikor forr, belerakjuk a halhúst, és további 10
percig főzzük. Ezalatt megtisztítjuk és eldörzsöljük a fokhagymagerezdeket, majd belekeverjük a levesbe.
Nem hagyjuk a levest magában főni, hanem a koriandermagot is beleszórjuk, apróra vágjuk a
zöldpetrezselymet, és azt is beletesszük, ugyanígy a kapor zöldjét is. Megborsozzuk. Beleöntjük a meleg
paradicsompürét vagy szilvapürét.

És a darált dióbelet is.

Figyelem! A grúzok a harcsót ekkor még tovább szokták sűríteni. Lángost forró vízben megpuhítanak, és
szitán (?) áttörve keverik a levesbe.

Mindezt 10 perc alatt.

A tűzről levéve tálalják, maradék zöldfűszerekkel díszítve.  



HARCSÓ CSIRKÉBŐL 
(grúz recept)

Hozzávalók 6 személyre: 
1 közepes méretű csirke 
80 dkg paradicsom 
4 fej hagyma 
3-4 gerezd fokhagyma 
1 pohár dióbél 
1 kávéskanál őrölt sáfránymag 
4 szál zeller 
bors, só

A csirkét mossuk meg, és vágjuk 3-4 dekás darabokra. Egy fazékban öntsük föl 4 liter vízzel, és forraljuk
fel. A habját szedjük le, a tüzet csökkentsük le, a levest főzzük tovább mérsékelt lángon. Negyedórával az
előtt, hogy a főzést befejeznénk, öntsük hozzá az apróra vágott hagymát.

A paradicsomot forró vízzel forrázzuk le. Törjük át aprószemű szitán. Az áttört paradicsomot főzzük 10
percig.

A diót, fokhagymát, zellert együtt daráljuk le. Sózzuk meg, borssal, sáfránymaggal ízesítsük. Keverjük
össze a forró paradicsommal, és együtt pároljuk még öt percig.

A csirkehúslevest a diós keverékkel habarjuk be. Forraljuk fel, és főzzük együtt öt percig.

Zöldfűszerrel megszórtan tálaljuk.  

HARCSÓ MARHAHÚSBÓL 
(grúz recept)

Hozzávalók 4 személyre: 
0,5 kg zsírmentes marhahús 
2 l víz 
1/4-1/3 csésze rizs 
2 fej hagyma 
0,5 csésze darált dióbél 
2-3 gerezd fokhagyma 
1 kávéskanál kaukázusi fűszerkeverék 
1 evőkanál apróra vágott zöldpetrezselyem 
0,5 kávéskanál szárított bazsalikom 
0,5 kávéskanál pirospaprika 
1/4 csésze szilvapüré vagy gránátalmalé 
só

A szilvapüré nem szokásos eleme a magyar konyhának, ezért röviden megemlítem.

Házilag készítendő, általában kisebb gyümölcsű, gyakran nem teljesen érett
szilvából.

1 kg szilvát húsdarálón ledarálunk, cukorral és sóval (például 5 dkg cukorral és 2
dkg sóval) ízlés szerint ízesítjük, kevés eldörzsölt fokhagymával és pirospaprikával
pikáns ízt adunk neki, és a grúz konyha szokása szerint mint mindenhez, ehhez is
adunk kevés kaprot és őrölt koriandermagot. Ahogy van, az egészet felforraljuk.
Amikor felforrott, frissen a legjobb, de befőttes üvegben el is tehetjük a következő
grúz diós étel készítéséig.

Most már hozzákezdhetünk a diós marhahúsleves, a harcsó elkészítéséhez.

A marhahúst kockákra vágjuk, és hideg vízben feltesszük főni. Felforrás után a habját lemerjük. A lángot



takarékra állítjuk, és a marhahúst 1-1,5 óra alatt puhára főzzük. Amikor a hús puha, a levesbe öntjük a
rizst, megsózzuk, és további 10 percig főzzük.

A hagymát apróra vágjuk, enyhén megpirítjuk, és a levesbe tesszük. Van, aki nem pirítja, hanem nyersen
teszi a vagdalt hagymát a levesbe.

A leveshez hozzáadjuk a darált dióbelet, az apróra vágott zöldpetrezselymet, bazsalikomot, paprikát,
fűszerkeveréket, valamint a sűrítést és ízesítést szolgáló édes-savanyú szilvapürét vagy gránátalmalevet.

(Ennek a harcsóreceptnek a szerzője az előző recepthez képest azért nem ajánlja a paradicsompürét, mert
az elveszi, csökkenti a harcsó jellegzetesen fűszeres aromáját.)

Amikor minden említett hozzávalót a levesbe főztünk, öt perc múlva levehetjük a levest a tűzről. A
fokhagymát mozsárban zúzzuk össze, és a kész levesbe tesszük. Fedő alatt tíz percig állni hagyjuk.

Tálaláskor apróra vágott zöldfűszerekkel díszítjük.  

HARCSÓ HAGYOMÁNYOSAN 
(grúz recept)

Hozzávalók 4 személyre: 
0,5 kg zsírmentes marhahús 
2,5 l víz 
3-4 fej vöröshagyma 
1/3 csésze rizs 
1/4 csésze friss gránátalmalé 
(vagy 0,5 kg friss paradicsom) 
(vagy 0,5 pohár paradicsompüré) 
(vagy 2 evőkanál szilvapüré) 
1 csésze darált dióbél 
8-8 szál korianderlevél és petrezselyemlevél 
2 kávéskanál kaukázusi fűszerkeverék 
3-4 gerezd fokhagyma 
0,5 kávéskanál őrölt koriandermag 
1 szál petrezselyem 
10 szem bors 
késhegynyi pirospaprika 
3 evőkanál babérlevél 
1 kávéskanál liszt

A marhahúst megmossuk, 3-4 cm-es kockákra vágjuk, és hideg vízben feltesszük főni. A feljövő habot
lemerjük a tetejéről. 1,5-2 óra főzés után a húst kiszedjük a levesből, és a levest leszűrjük.

A hagymát megpucoljuk, apróra vágjuk, zsiradékon megpároljuk, és ráöntjük a lisztet, megkavarjuk.

A levest újból felforraljuk. Forráskor beleöntjük a rizst, és újból a levesbe rakjuk a húst. Megsózzuk, és a
levesbe öntjük a párolt hagymát. Belefőzzük a petrezselyemgyökeret, és ízesítjük a levest koriandermaggal,
babérlevéllel, borssal, pirospaprikával.

Mintegy negyedórányi főzés után, amikor a rizs már majdnem megfőtt, beleöntjük a darált dióbelet, és azzal
együtt még 5 percig főzzük.

Ekkor öntjük a levesbe a friss gránátalmalevet, amikor már a főzést befejeztük. Ekkor még
fűszerkeverékkel, petrezselyemzölddel, pirospaprikával tovább ízesítjük. De már ne főzzük két percnél
tovább.

A tűzről levéve adjuk hozzá a mozsárban eldörzsölt fokhagymát és a koriander zöldjét. Még 3-4 percig
tartsuk lezárt fedő alatt, és csak aztán merjük tányérokra.  



HARCSÓ TOKHALBÓL 
(grúz recept)

Hozzávalók: 
félkiló tokhal 
4 fej hagyma 
1 szál sárgarépa 
2 szál petrezselyemgyökér 
2 zeller szárastul, gumóstul 
1 babérlevél 
5 db szemes bors 
1 evőkanál liszt 
2-3 gerezd fokhagyma 
1/2 kávéskanál koriandermag 
1 pohár apróra tört dióbél 
paradicsom ízlés szerint 
petrezselyemzöld és egyéb zöldfűszerek ízlés szerint

A halat feltesszük főni, és félig meg is főzzük. Ekkor hozzáadjunk egy hagymát egészben, továbbá a
sárgarépát, petrezselymet, zellert, babérlevelet, szemes borsot, végül megsózzuk.

Amíg a hal fő, ha paradicsomot is adunk a harcsóhoz, most főzzük meg, majd törjük át aprószemű szitán.

Amikor a hal megfőtt, kiszedjük, apró darabokra vágjuk. A levest átszűrjük. Ha van zsírja, leszedjük,
másik fazékba tesszük át, azon feltesszük a másik három hagymát, apróra vágva, és megpároljuk.
Megszórjuk a liszttel, megkeverjük, és még öt percig pároljuk. Ezután felöntjük az átszűrt levessel. Amikor
forrni kezd, visszarakjuk a levesbe a haldarabokat, és további 10 percig főzzük.

Tíz perc elteltével már nem főzzük tovább, csak hozzáadjuk a megtört fokhagymát, a koriandermagot, az
apróra vágott zöldfűszereket, esetleg az áttört paradicsomot, végül a már hűlő leveshez az apró dióbelet.

Tálaláskor a tányérokra szedett harcsóra szórjunk apróra vágott petrezselymet vagy másféle zöldfűszert.  

HIDEG PARADICSOMLEVES DIÓVAL 
(spanyol recept)

Hozzávalók 4 személyre: 
5 db érett paradicsom meghámozva, kockázva 
1 uborka mag nélkül, kockázva 
1 zöld vagy piros paprika húsa felvágva 
1 gerezd fokhagyma, vagdalva 
1 vöröshagyma apróra vágva 
1/4 csésze fehér borecet 
1 csésze paradicsomlé 
1 kiskanál étolaj 
2 kiskanál zöld rozmaringlevél, vagdalva 
bors, só 
2/3 csésze vagdalt dióbél

Egy nagyobb tálban a felvagdalt paradicsomot,
uborkát, paprikát, fokhagymát, hagymát a
borecettel és a paradicsomlével robotgéppel
sűrű, de folyékony pürévé dolgozzuk.

Átöntjük abba a tálba, amiben tálalni fogjuk.
Lefedjük, és hűtőbe tesszük.

Ha tálaláskor túl sűrűnek találjuk, kevés paradicsomlével hígíthatjuk, alapos elkeveréssel. Tálalás előtt
ízleljük meg, és megsózhatjuk.



Egy kisebb tálban keverjük össze a rozmaringlevelet az étolajjal, csipetnyi borssal, a vagdalt dióbéllel,
csipetnyi sóval, és tegyük félre.

Tálaláskor szedjük tányérokba a hideg paradicsomlevest, és külön a tetejére a dióbeles
rozmaringkeveréket.  

HIDEG UBORKALEVES DIÓVAL 
(görög recept)

Hozzávalók 4 személyre: 
3 dl tyúkhúsleves 
3 dl (görög) joghurt 
10 dkg vagdalt dióbél 
2 közepes uborka 
1 gerezd fokhagyma, finoman vagdalva 
2 evőkanál dióolaj 
2 evőkanál zöld kapor, apróra vagdalva 
só, bors

Az uborkát meghámozzuk, felvágjuk, a magját eltávolítjuk, apró darabokra vágjuk.

A húslevest, a joghurtot, a fokhagymát és a kaprot egy tálban robotgéppel összehabarjuk.

Az uborkát hozzáadjuk, elkeverjük. Sóval, borssal ízesítjük.

Az uborkalevest legalább 4 órán át hűtőben tartjuk.

A dióbelet tálalás előtt adjuk hozzá.  

PAPRIKAKRÉMLEVES DIÓVAL 
(mexikói recept)

Hozzávalók 6 személyre: 
2 evőkanál étolaj 
2 evőkanál apróra vágott vöröshagyma 
20 dkg dióbél 
20 dkg vagdalt zöldpaprika (Mexikóban konzervben is kapható) 
7 csésze csirkehúsleves (leveskockából) 
4 evőkanál paradicsompüré (konzerv is jó) 
1/2 csésze jerez (sherryhez hasonló száraz fehérbor-sűrítmény) 
1/2 csésze tejföl 
kevés metélőhagyma 
só, bors

Az étolajat közepes tűzön melegítsük meg, és pároljuk benne áttetszővé a hagymát. Keverjük hozzá a
paradicsompürét, és folytonos kavarás közben addig tartsuk a tűzön, amíg az alja barnulni nem kezd.

A dióbelet a paprika húsával együtt géppel aprítsuk apróra, és keverjük el egy tányér húslevessel. Öntsük a
hagymás paradicsompüréhez.

Öntsük és keverjük hozzá a többi levest és a sűrű fehérbort is. Kóstoljuk meg, és ízesítsük. Fedjük le, és
forraljuk fel. A forrástól számított öt percig főzzük.

A tejfölt a főzés után keverjük bele.

Akár tálban, akár tányérokban szervírozzuk, mindenképp díszítsük feles dióbéllel és metélőhagymával.  



SÜTŐTÖKLEVES 
(német recept)

Hozzávalók 4 személyre: 
45 dkg sütőtök 
1 sárgarépa 
1 kisebb hagyma 
1 evőkanál étolaj 
4 dl csirkehúsleves (kockából) 
só, bors, őrölt szegfűszeg 
6 evőkanál nagyobb darabos dióbél 
1 dl tejföl

A sütőtök húsát kisebb darabokra vágjuk. A répát
megtisztítjuk, vékony karikákra vágjuk. A hagymát apróra
vágjuk.

Az étolajat megmelegítjük, a hagymát üvegesre pároljuk rajta. Ráöntjük a tököt és a répat, és még három
percig együtt pároljuk. Felöntjük a levessel, és gyenge lángon kb. 20 percig főzzük.

Az egész levest mixerben, vagy botmixerrel pürévé törjük. Sózzuk, borsozzuk, szegfűszeggel ízesítjük. Még
egyszer felforraljuk.

A dióbelet olaj nélkül enyhén megpirítjuk, világosbarnára.

A levest tányérokba szedjük, kevés tejfölt merünk a közepére, és a tányérokra osztjuk a dióbelet is.  

SÜTŐTÖKLEVES PIRÍTOTT DIÓVAL 
(kaliforniai recept)

Hozzávalók 8-10 személyre: 
A pirított dióhoz: 
6 evőkanál vaj 
1/2 csésze darabos dióbél 
1 evőkanál juharszirup (vagy más, sűrű gyümölcsszörp) 
1/2 kávéskanál fahéjpor 
1/2 kávéskanál só 
1/2 kávéskanál gyömbérpor 
csípős paprika 
A leveshez: 
2 evőkanál étolaj 
2 kisebb sütőtök 
3 evőkanál vaj 
2 közepes hagyma 
1 evőkanál cukor 
egy 5 cm-es friss gyömbér 
2 gerezd fokhagyma 
1 kisebb darab fahéj 
4 csésze csirkehúsleves, leveskockából

Először a diót pirítjuk meg egy serpenyőben, magában, 1-1,5 percig, majd hagyjuk szobahőmérsékletűre
hűlni.

A vajat egy tálban a többi hozzávalóval keverjük össze, majd a pirított dióval.

Melegítsük elő a sütőt 180 C°-ra.

A sütőtökök végét levágjuk, majd a tököket hosszában kettévágjuk. Kimagvazzuk.



Beolajozunk egy sütőlapot, és ráhelyezzük a tököt. Addig sütjük, amíg kellően puhának nem találjuk, vagyis
kb. 50 percig. Ha megsült, kitesszük lehűlni.

A hagymát finomra, a fokhagymát vastagabb szeletekre vágjuk. Meghámozzuk és vékonyra vágjuk a
gyömbért.

A vajat egy nagyobb fazékban megolvasztjuk, és benne megpároljuk a fokhagymát, majd a hagymát és a
gyömbért is, hogy meglágyuljanak. Beleszórjuk a cukrot, és beletesszük a fahéjat is. Lefedjük, a tűzről
levesszük, és a zöldségeket mintegy 10 percig tartjuk a fedő alatt, hogy átvegyék az édes ízt.

A sütőtökök húsát egy nagyobb kanállal szedjük ki, és merjük a fazékba. Öntsük bele a csirkehúslevest is.
Forraljuk fel, majd csökkentsük a lángot, és fedő alatt főzzük még 10-15 percig.

Amikor megfőtt, a fahéjat vegyük ki, és a levest dolgozzuk át botmixerrel. (Jobb, ha kiszedve, kisebb
adagokban dolgozzuk el, majd visszarakjuk.)

Tálaláskor leveses tányérokba szedjük, és minden tányérra rakunk egy kupacot a pirított diós vajból.  

TARATOR 
(albán recept)

A tarator tulajdonképpen az egész
Balkánon, de leginkább bolgár,
macedón vidékeken ismert hideg
uborkaleves. Albán változata az
érdekes, ahol dióbéllel gazdagítják.

Pontos receptet nem ismerek a tarator
elkészítésére. Uborka, fokhagyma,
kapor és olivaolaj a fő hozzávalói.
Valamint, mint említettem, apróra
összetört dióbél. A hozzávalókat
joghurttal vagy aludttejjel mixelik
össze, majd lehűtik. Forró nyári
napokon előételként szolgál.

A joghurt esetleg vízzel hígítható.

A tarator hasonlít a görög cacikire,
amit nálunk főleg tzatzikiként írnak, mártásként, de annál hígabb. A tarator és a caciki egyaránt a török
cacik (dzsadzsiknak ejtendő) leszármazottja. De a görögök és a törökök sajnos, nem tesznek bele dióbelet.  

TARATOR 2 
(orosz recept)

A tartort déli orosz vidékeken, Asztrahány felé is ismerik. Ez a recept Elena Alekszejenkóé.

Hozzávalók: 
Zöldfűszerek (koriander nélkülözhetetlen), uborka, főtt tojás, főtt krumpli, dióbél, fokhagyma, kefír 



A hozzávalókból amit lehet, mindent apróra vágunk, és jól összekeverjük. 

Felöntjük hideg kefírrel. 



Megcsodáljuk, megesszük.  

TARKABABLEVES DIÓVAL (LOBIO) 
(orosz recept)

Orosz, ukrán és balti vidékeken lobiónak nevezik a babpürélevest. Dióval az igazi.

Hozzávalók 4 személyre: 
30 dkg szemes bab 
1 pohár (12 dkg) darált dióbél 
1 fej apróra vágott hagyma 
paprika 
petrezselyem zöldje 
zeller zöldje 
kapor zöldje 
mentalevél

A tiszta babot hideg vízben átöblítjük. Fazékba tesszük, felöntjük 8-10 pohár forró vízzel, és feltesszük főni.
Amikor a bab már puha, gondosan megtörjük. Beleszórjuk a darált dióbelet, az apróra vágott hagymát, és
megsózzuk, megpaprikázzuk. Megkeverjük, és további 5-7 percig főzzük.

A zöldfűszereket, amiket közben apróra vágunk, a főzés befejeztével adjuk a levesbe. 3-5 percig még
főzzük, majd levesszük a tűzről.  

TÖKLEVES 
(orosz recept)

Hozzávalók 2 személyre: 
1 l húsleves, 2 db leveskockából 
50 dkg tök 



1 cső erőspaprika 
1/2 cső édes paprika 
1 fej igen apróra vágott hagyma 
10 dkg darabos dióbél 
3 evőkanál étolaj 
1 kávéskanál csípősségmentes őrölt paprika 
2 kávéskanál bazsalikom 
só

A tök húsát kockákra vágjuk, besózzuk, és egy órára egy szűrőbe helyezzük, hogy a felesleges nedvességet
kiengedje.

Egy óra elteltével a tököt meleg olajon öt percig pároljuk, a paprikák vékony szeletekre vágott húsával és a
vagdalt hagymával együtt. Megszórjuk bazsalikommal és őrölt paprikával is, és megsózzuk. Végül levesszük
a tűzről.

A leveskockából készített húslevest felforraljuk, és amikor levesszük a tűzről, hozzáadjuk a zöldséges párolt
tököt. Fedő alatt még 10 percig állni hagyjuk.

A dióbelet tálaláskor, tányérba szedéskor rakjuk a levesre.  

ZELLERKRÉMLEVES DIÓVAL 
(francia recept)

Hozzávalók 4 személyre: 
1 zellergumó 
1 hagyma 
2 gerezd fokhagyma 
3 sárgarépa 
1 l csirkehúsleves (kockából) 
só, bors 
1 dl tejszín 
maréknyi dióbél 
kevés metélőhagyma

A sárgarépát megtisztítjuk, karikákra vágjuk. A megtisztított zellert pedig nagyobb darabokra. A dióbelet is
darabosra vagdaljuk.

Az apróra vágott hagymát és fokhagymát kevés olajon pároljuk meg. Hozzáadjuk a sárgarépát, a zellert, és
hozzáöntjük a húslevest is. A dióbélnek pedig a felét.

Felforraljuk, és gyenge lángon félóráig főzzük.

Főzés után, amikor a leves már nem forró, öntjük hozzá a tejszínt. Mixerrel krémesítjük el a leves
tartalmát. Megkóstoljuk, és ha kell, sózzuk, borsozzuk.

Szervírozáskor a tányérokban a levesre helyezünk kevés dióbelet és néhány szál metélőhagymát.

A dió leírása és botanikája 

 

 

Reggelik

Vázlat: 
Búza dióval 
Diós energiaital 



Diós joghurtos gyümölcssaláta 
Diós rántotta 
Dióvaj 
Polenta almával, dióval 
Túrázók reggelije  

BÚZA DIÓVAL 
(orosz recept)

Egy csészényi csírázó búzát húsdarálón ledarálunk, és összekeverjük félcsészényi répalével. Sűrűn
megszórjuk darált dióbéllel.

Gyerekeknek ajánlott, reggelire.

Készítik nem csírázó búzaszemekből is, ez esetben a búzát megfőzik, és mivel nem elég édes, cukorral
édesítik.  

DIÓS ENERGIAITAL 
(kaliforniai recept)

Hozzávalók 2 személyre: 
1,5 csésze érett eper 
2 érett őszibarack, darabokra vágva 
1 csésze joghurt 
1/4 csésze tejpor 
3 evőkanál búzakorpa vagy zabkorpa 
2 evőkanál méz 
1/2 csésze darabos dióbél

Joghurtból is, tejporból is ha tudunk,
zsírmenteset vegyünk, mert az energiát a dióbél
adja.

A szuper energiaital elkészítése mindössze abból
áll, hogy az összes hozzávalót alaposan
összemixeljük.

Két személyre bőven elég, még a gyerek is ihat
belőle.

Reggeliként fogyasztva pirított kenyér ajánlható mellé.  

DIÓS JOGHURTOS GYÜMÖLCSSALÁTA 
(amerikai recept)

Hozzávalók 2-4 személyre: 
1/2 csésze búzaszem vagy más gabonamag, beáztatva vagy
előkészítetten megvásárolva 
1/2 csésze darabos dióbél, enyhén megpirítva 
1/2 csésze áfonya 
1/2 csésze édes szőlőszem 
1/2 csésze földieper 
1/4 csésze mazsola 
1 csésze joghurt 
1 evőkanál méz 
csipetnyi fahéjpor

A saláta elkészítése a hozzávalók összekeveréséből áll.



Villásreggelinek vagy tízórainak ajánlott.  

DIÓS RÁNTOTTA 
(grúz recept)

Hozzávalók 2 személyre: 
4 tojás 
félpohár darált dióbél 
1 gránátalma 
1 fej hagyma 
0,5 dl étolaj 
só, pirospaprika

A tojást enyhén felverjük, és összekeverjük a darált dióbéllel. A hagymát apróra vágjuk, az olaj egy részén
megpároljuk. Hozzákeverjük a diós tojáshoz. Keverünk bele gránátalma-darabokat, majd megsózzuk,
paprikázzuk.

A maradék olajjal kikenünk egy serpenyőt, amiben a tojásos keveréket készre sütjük.

Melegen tálaljuk.  

DIÓVAJ 
(amerikai recept, Emeril Lagasse receptje)

Hozzávalók: 
1/2 csésze dióbél 
8 evőkanál szobahőmérsékletű vaj 
1 evőkanál vagdalt mogyoróhagyma 
1/2 kávéskanál só

A dióbelet terítsük szét egy sütőlapon, és 180-200 C°-ra előmelegített sütőben enyhén
pirítsuk meg. 5-7 percig. Utána vegyük ki, hagyjuk kihűlni, majd vagdaljuk durva,
nagyobb darabokra.

A vajat több darabban rakjuk egy közepes méretű tálba, öntsük rá a dióbelet, mogyoróhagymát és a sót, és
fakanállal keverjük össze.

Ezután a dióvajat már csak le kell hűteni, hűtőszekrényben egy órás hűtéssel. Minden aromáját meg fogja
őrizni legalább egy hétig, ha pedig lefagyasztjuk, legalább egy hónapig.

Hogy a dióvaj szépen nézzen ki, ahogy az a Lagasse szállóban szokásos, zsírpapírba csomagolva hűtik le. A
zsírpapír közepére helyezik a dióvajat, és kb. 2,5 cm vastag hurkát formálnak belőle. Azért, hogy a hurka
egyenletes legyen, a zsírpapírt felgöngyölik, a végeit visszahajtják, és a hurkát a papírban nyomkodják
egyenletesen vastagra. Így amikor a vendégeknek ágyba viszik a reggelit, szép dióvaj-rudacskákat tudnak
felszolgálni, amit például sonkás palacsinta mellé adnak. Vagy bármily más reggeli is készíthető dióvajjal.  

POLENTA ALMÁVAL, DIÓVAL (kaliforniai reggeli)

Hozzávalók 4-6 személyre: 
1 l víz vagy tej 
1 csésze kukoricaliszt 
1/2 kávéskanál só 
4 evőkanál vaj 
1/2 csészényi krémsajt 
1 evőkanál sűrű gyümölcsszörp (a kaliforniaiak leginkább juharszirupot
ajánlanak, de más gyümölcsszörp is jó) 



2 db savanykás alma 
újabb 4 evőkanál vaj 
2 evőkanál cukor 
1/2 csésze dióbél 
és még ízlés szerint gyümölcsszörp

A vizet vagy tejet forraljuk fel, öntsük bele a kukoricalisztet és adjuk hozzá a sót.
Főzzük igen gyenge lángon, közben fakanállal állandóan kevergessük addig, amíg
a fakanál meg nem áll benne. Ez kb. 20 perc.

Keverjünk bele 4 evőkanál vajat, a krémsajtot és 1 evőkanál szörpöt. Tegyünk rá
fedőt, és tartsuk melegen. (Ha úgy találjuk, 1/2 csésze vagy valamivel több vizet is
adhatunk hozzá.)

Hámozzuk meg, magvazzuk ki az almákat, és vágjuk 1 cm-nyi szeletekre.

A második adag vajat gyenge lángon olvasszuk fel, és tegyük bele az
almaszeleteket. Szórjuk rá a cukrot. Mérsékelt lángon pároljuk tovább az almát,
néha forgassuk meg, míg aranyszínűre nem sül. Akkor jó, ha villával megszúrva
puhának találjuk.

A dióbelet darabokra vágjuk, majd egy kisebb edényben feltesszük a tűzre.
Mérsékelt lángon kevergetve enyhén megpörköljük, majd levesszük a tűzről.

Tálaláskor a polentát egy tálba szedjük, beborítjuk az almaszeletekkel, és
megszórjuk a dióval.

Tegyünk az asztalra még a gyümölcsszörpből, hogy ízlés szerint ízesíthessék.  

TÚRÁZÓK REGGELIJE 
(amerikai recept)

Autós vagy gyalogos túrán igencsak takarékoskodni kell a
reggelikészítési munkákkal. De a reggelinek nagyon táplálónak kell
lennie. Ezért gabonaféléket készítünk, dióval.

Hozzávalók személyenként: 
1 tasak gyümölcstea 
1/2 csészényi durvára őrölt gabonaszem 
1/4 csésze szárított almakarika, apróra vágva 
1 evőkanál cukor 
2-3 evőkanál tejpor 
1/4 csésze dióbél

A gabonamagvakat még otthon összekeverjük az almadarabokkal, cukorral, tejporral, és a keveréket egy
zárt műanyag edényben visszük magunkkal. A teafüves zacskót is belekészíthetjük. A dióbelet pedig egy
külön zacskóba.

A kempingben, vagy akárhol a vadonban már csak személyenként 1,5 csésze forrásban levő vízbe kell
önteni az előre összekevert reggelit. Jól fel kell keverni, és 1-2 percnyi forralás után, vagy ha a magvakat
puhábban szeretjük, hosszabb idő után levesszük a tűzről, és hozzákeverjük a ropogós dióbelet.

Biztos, hogy egészségesen, energiadúsan kezdődik napunk. 



A dió leírása és botanikája 

 

 

Tízóraik, uzsonnák

Vázlat: 
Bárányfasírt diószósszal 
Csirkehúsos szendvics diókrémmel 
Csirkesaláta pitában 
Diós hamburger 
Diós hamburger 2 
Diós mentás csatni 
Diós spenót 
Fügével töltött sonkatekercs diós salátával 
Grillezett szendvics dióval 
Kecskesajtos szendvics diós pesztóval 
Kenyérre való füge 
Körtés, sajtos, diós kenyér 
Mézes diós kenyér 
Pirítós sonkával, tojással, diós pesztóval 
Vargányás diós pirítós  

BÁRÁNYFASÍRT DIÓSZÓSSZAL 
(török recept)

Hozzávalók 4 személyre: 
A húspogácsához: 
1 csésze forró víz 
1/3 csésze tört búzaszem (bulgur) 
3/4 kávéskanál só 
1 közepes hagyma, 4 részre vágva 
1/4 csésze friss korianderlevél 
1/4 csésze zöld petrezselyemlevél 
50 dkg darált báránycomb 
1/2 kávéskanál édes paprika 
1/4 kávéskanál vegyes szárított 
fűszerkeverék 
1/4 kávéskanál őrölt bors 
A szószhoz: 
1 kis gerezd fokhagyma 
csipetnyi só 
1/2 csésze dióbél 
1/4 csésze víz 
1 kávéskanál citromlé 
csipetnyi bors 
A pitához: 
4 db 10 cm-es kész pitatészta 
1 evőkanál étolaj 
csipetnyi édespaprika 
A díszítéshez: 
friss korianderlevél

Egészen forró, sós vízben áztassuk a megtört búzaszemeket negyedórán át, majd szűrjük le.

Amíg a búza ázik, készítsük el a mártást. A fokhagymagerezdet vágjuk apróra, majd dörzsöljük el csipetnyi



sóval. A szétdörzsölt fokhagymát a dióbéllel és a szósz többi hozzávalójával robotgéppel dolgozzuk egynemű
állagúvá, majd öntsük ki egy tálba.

Ekkor melegítsük be a sütőt, és készítsük el a húspogácsákat. A kitisztított robotgépben dolgozzuk össze a
hagymát a korianderlevéllel és a petrezselyemlevéllel. Adjuk hozzá a tört búzát, a bárányhúst és a többi
fűszert, és dolgozzuk jól össze. A húsból formáljunk 4 db 10 cm-es pogácsát.

Amíg a húspogácsákat sütjük, a pitatésztát megmelegítjük (pirítjuk). Elrendezzük a pitatésztákat a
sütőlapon, megkenjük étolajjal, meghintjük kevés édespaprikával. A sütő alsó részén 1-3 percig sütjük,
amíg pirulni nem kezdenek. Ekkor lazán leborítjuk alufóliával, úgy melegítjük tovább.

A húspogácsákat serpenyőben, forró olajban sütjük ki, mindkét oldalukat, összesen 5-7 percig. A kisült
húspogácsákat a pitára helyezve, szósszal megöntve tálaljuk.  

CSIRKEHÚSOS SZENDVICS DIÓKRÉMMEL 
(amerikai recept)

Hozzávalók 4 személyre: 
2 db kicsontozott, bőre nélküli csirkemell 
1/2 csésze vagdalt dióbél 
2 teáskanál őrölt köménymag 
2 teáskanál őrölt paprika 
3/4 csésze majonéz 
2 evőkanál reszelt narancshéj 
1 evőkanál friss, vagdalt mentalevél 
16 szelet bagett-típusú szendvicskenyér 1-1,5 cm vastagra
és 5 cm hosszúra vágva 
16 db kisebb petrezselyemlevél

A köménymagot és a paprikát keverjük össze, és dörzsöljük be vele a csirkemellet. Kenjünk ki egy teflonos
serpenyőt olajjal, és közepes tűzön süssük meg a csirkemelleket, mindkét oldalát 4-4 percig, vagy amíg már
a közepe se lesz rózsaszín. Hűtsük mintegy 10 percig, aztán mindkettőt vágjuk 8-8 szeletre átlósan, hogy a
hússzeletek közelítőleg azonos méretűek legyenek, mint a kenyérszeletek. Tegyük félre.

Egy kisebb tálban keverjük össze a majonézt, a narancshéjat, a mentalevelet és a dióbelet. Minden
kenyérszeletet fedjünk be egy bő evőkanál diós keverékkel. A tetejére tegyük a csirkehússzeletet, kevés
dióbéllel és petrezselyemmel díszítsük.  



CSIRKESALÁTA PITÁBAN 
(görög recept)

Hozzávalók 4 személyre: 
félcsészényi spenótlevél (fagyasztott is lehet) 
2/3 csésze görög joghurt 
1 evőkanál citromlé 
1 kávéskanál őrölt mustármag 
1/4 csésze apróra vágott vöröshagyma 
1 evőkanál zöld kaporlevél 
félcsésze apróra vágott zellerlevél 
2 csésze főtt csirkemell, apróra vágva 
1 alma kimagvazva, apró darabokra vágva 
1 csésze dióbél 
só, bors 
salátalevél 
4 pita, felvégva

Egy nagy tálban keverjük össze a tölteléket.
Előbb a spenótot, joghurtot, citromlevet,
mustárt, hagymát, kaprot, zellert. Utána adjuk
hozzá a csirkehúst, almát, diót, és jól
összekeverjük. Megkóstoljuk, sóval, borssal
ízesítjük.

A pitákat előbb salátalevéllel béleljük, majd a tölteléket négy adagra elosztva töltjük bele.  

DIÓS HAMBURGER (angol recept)

Ki mondta, hogy a vegetáriánusok nem ehetnek hamburgert? Ehetnek, dióból és
zöldségekből készítettet. A tartalmát a dió adja. Tízóraira, uzsonnára ajánlott.

Hozzávalók: 
6 csésze dióbél, 2 órával előbb vízbe áztatva 
2 csésze tisztított, karikára vágott sárgarépa 
1 csésze felvagdalt friss fűszerzöldség (petrezselyem, bazsalikom vagy koriander) 
1,5 csésze vékonyra vágott hagyma 
2 csésze szeletelt konzerv-gomba 
1-2 db kimagvazott, szeletekre vágott zöldpaprika 
6 db szeletelt paradicsom 
2 gerezd fokhagyma 
kiegészítésként egyéb fűszereket is alkalmazhatunk (pirospaprika, szárított fűszerzöldségek)

A dióbelet, a sárgarépát, hagymát, gombát, zöldpaprikát, paradicsomot, fokhagymát, vagyis a
fűszerzöldségek kivételével az összes hozzávalót egy robotgépben dolgozzuk össze, sima, egyenletes
állagúra.

A zöldfűszert kézzel vágjuk apróra, és hozzákeverjük a mixelt zöldségekhez.

8 egyforma adagra osztjuk, lelapítjuk, húspogácsa formájúra alakítjuk. Ha néhány órára állni hagyjuk,
állaga szilárdul. Zöldségfélékkel körítve tálaljuk, és zsömlét ugyanúgy ehetünk hozzá, mint a
gyorsétkezdében. De pirított kenyérrel jobb.  



DIÓS HAMBURGER 2 
(spanyol vegetáriánus recept)

Hozzávalók 4 hamburgerbe: 
25 dkg dióbél 
12,5 dkg zsemlyemorzsa 
1 evőkanál étolaj 
1 fej hagyma, apróra vagdalva 
3 dl zöldségleves 
1 evőkanál apróra vágott petrezselyemzöld 
só, bors ízlés szerint 
étolaj a sütéshez

A dióbelet daráljuk le. A hagymát pirítsuk meg az olajon, azon melegében öntsük fel a levessel, öntsük bele
a dióbelet, a petrezselymet és a zsemlyemorzsát. Keverjük össze, ízesítsük ízlésünk szerint.

A masszából formáljunk négy hamburgerpogácsát. Panírozzuk be kevés liszttel, és süssük mintegy 4 percig
mindkét oldalát.

Hamburger-zsömlére rakva, zöldségekkel körítve fogyasszuk.  

DIÓS MENTÁS CSATNI 
(indiai, pandzsábi recept)

Hozzávalók: 
2 csésze friss, vagy 2 evőkanál szárított mentalevél 
kevés erős zöldpaprika, vagy 1/2 kávéskanál erős
pirospaprika 
1/3 csésze dióbél 
só 
2-3 evőkanál joghurt

Hagyományosan mozsárban törik meg, de ma már
háztartási robotgépben darálják meg együtt a
mentalevelet, a paprikát és a dióbelet, kevés víz
hozzáadásával. A sót is daráláskor adják hozzá. Finom tésztaszerű anyagot kapnak. Szárított mentalevél
használata esetén a paprikát és a dióbelet darálják csak együtt, és utána a többi hozzávaló egyszerre
hozzákeverhető. Ez esetben a csatnit bizonyos ideig állni kell hagyni, hogy a szárított levelek is vizet
vehessenek fel.

Hozzá kell keverni a joghurtot, és készen van a pandzsábi tavaszi csatni. Vajas szendvics mellé vagy
rákenve fogyasztják, jellegzetes indiai étel.

Leghagyományosabb módon pedig a kertből frissen vágott zellerszárral szervírozzák, a kép szerint.  

DIÓS SPENÓT (grúz recept)

Hozzávalók: 
50 dkg friss vagy fagyasztott spenót 
30 dkg darált dióbél 
fél fej hagyma 
1-2 gerezd fokhagyma 
vagdalt petrezselyem és zeller zöldje 
ízlés szerint egyéb fűszerek 
só

Az apróra vagdalt spenótot rövid ideig főzzük, majd hideg vízzel leöblítjük.

A darált dióbelet mixerben az apróra vágott hagymával és fokhagymával, a vagdalt zöldfűszerekkel



alaposan összekeverjük, közben ízlés szerint megsózzuk. Az így kapott masszához hozzámixeljük a főtt
spenótot, amíg egynemű állagú nem lesz.

A diós spenót kenyérre kenve vagy önállóan, előételként vagy tízóraiként fogyasztható. Akkor jó, ha
ízlésünknek megfelelő mértékben, de jellemzően fűszeres ízű.  

FÜGÉVEL TÖLTÖTT SONKATEKERCS DIÓS SALÁTÁVAL 
(amerikai recept, Stephen Lewandowski receptje)

Hozzávalók 4 személyre: 
6 db érett füge 
12 lapka sajt 
12 mentalevél 
12 szelet vékonyra szelt sonka 
12 fogpiszkáló 
10 dkg saláta vagy más (vegyes) zöldség 
2 db kisebb piros alma 
4 kávéskanálnyi apróra vágott snidling 
4 kávéskanál gyümölcsecet 
12 kávéskanálnyi vaj

A diós dresszinghez (4 csészéhez): 
1 csésze dióolaj 
1 csésze almaecet 
1 evőkanálnyi vagdalt vöröshagyma 
csipetnyi köménymag 
1 evőkanál szójaszósz 
1 evőkanálnyi apróra vágott zöldség-zöldje 
só, bors

A fűszeres dióhoz (4 csészéhez): 
40-50 dkg dióbél 
1 csésze melasz (vagy cukorszirup enyhén karamellizált cukorból) 
1 kávéskanál pirospaprika 
1 kávéskanál bors 
csipetnyi köménymag

Először fűszeres dióbelet készítünk. A dióbelet forrásban lévő vízben fél percig főzzük (blansírozzuk). A
vízből kivéve (például langyos sütőben) fél órán át szárítjuk.

A fűszeres dióbél többi hozzávalóját egy tálban összekeverjük, majd a megszárított dióbélre öntjük.
Kiszedjük a dióbelet a fűszeres keverékből, és újból megszárítjuk.

Ezután kezdünk a tulajdonképpeni recepthez.

Az almákat megtisztítjuk, kimagozzuk, vékonyra szeleteljük. Cukorszirupban megpároljuk, olvasztott
vajban megforgatjuk.

A fügéket félbevágjuk, a félfügéket egy vágással bemetsszük, megfelelő méretre vágott mentalevél darabot
és lapkasajtot töltünk a vágásba.

Meleg serpenyőbe kávéskanálnyi vajat teszünk, belehelyezzük a töltött fügedarabokat, és mindkét oldalukat
1-1 percig pirítjuk. Ez idő alatt a füge aranybarnára pirul, és a sajt megolvad.

A pirult fügét sonkaszeletbe göngyüljük, fogpiszkálóval átszúrjuk.

Diós dresszinget készítünk. A hozzávalóit a dióolaj kivételével összekeverjük, végül a dióolajat adagoljuk
hozzá. Négy kiscsészébe merjük szét.



Helyezzük a salátaleveleket négy tányérra, és minden tányérra tegyünk három sonkatekercset. Szórjuk a
fűszeres dióbelet arányosan a tányérokra. Öntsük meg 1-1 kávéskanál gyümölcsecettel, és szórjuk meg 1-1
kávéskanálnyi snidlinggel.

Díszítsük végül az almakarikákkal, a diós dresszinget csészében készítsük a tányérok mellé.  

GRILLEZETT SZENDVICS DIÓVAL 
(kaliforniai recept)

Hozzávalók 4 személyre: 
8 szelet sűrű tésztájú kenyér 
2 evőkanál olvasztott vaj 
8 szelet pulykasonka 
1 evőkanál darabos dióbél 
4 szelet lapkasajt

A kenyérszeletek egyik oldalát vajazzuk meg.
Helyezzünk négy szeletet vajas oldalával lefelé
(ahogy esni szokott) munkafelületünkre.
Mindegyikre fektessünk két szelet pulykasonkát,
szórjuk meg dióval, és fedjük le lapkasajttal. Végül
fedjük le a másik négy szelet kenyérrel, amelyeknek
felül legyen a vajas oldala.

Grillezzük meg, vagy tegyük forró sütőbe rövid
időre, mintegy öt percre. Aranyszínű pirított kenyereket kell kapnunk. Ezalatt a lapkasajt is megolvad.  

KECSKESAJTOS SZENDVICS DIÓS PESZTÓVAL 
(olasz recept)

Hozzávalók 4-6 személyre: 
1 bagett, felszeletelve 
2 evőkanál étolaj 
1 gerezd megpucolt, félbevágott fokhagyma 
15 dkg lágy kecskesajt 
A diós pesztóhoz: 
1 csésze enyhén megpirított vagdalt dióbél 
2 gerezd felvagdalt fokhagyma 
1/2 csésze frissen reszelt parmezán sajt 
2 evőkanál frissen vagdalt petrezselyemlevél 
étolaj 
só, bors

Melegítsük elő 180 C°-ra a sütőt. A bagettszeletek mindkét oldalát
kenjük meg enyhén étolajjal, és egy sütőpapírral kibélelt sütőlapon
pirítsuk 10 percig. Közben egyszer fordítsuk meg. Arany-ropogós
legyen. A sütőből kivéve még amíg meleg, addig dörzsöljük meg egyik
oldalát fokhagymával a kenyérszeleteknek.

Robotgépben dolgozzuk össze, egyneművé a dióbelet, fokhagymát, parmezán sajtot és a petrezselyemzöldet.
Amikor homogén, még járó motornál adjunk hozzá kevés étolajat, annyit, hogy a pesztó sima állagú legyen.
Sózzuk, borsozzuk. Egy csésze pesztót kell kapnunk.

A kép szerint szervírozzuk.  



KENYÉRRE VALÓ FÜGE 
(görög recept)

Csak görög alapanyagokból dolgozzunk, úgy igazi.

Hozzávalók 20 személyre: 
1 csésze aszalt füge, apróra vágva 
1/3 csésze víz 
1/3 csésze fekete görög olajbogyó húsa, apróra vágva 
2 evőkanál görög olívaolaj 
1 evőkanál gyümölcsecet 
1,5 kávéskanál friss kakukfű, összevágva 
35-40 dkg kecskesajt, 1 cm-esre szeletelve 
1/2 csésze pirított dióbél 
1/4 csésze szép feles dióbél 
válogatottan finom kenyér

Az aszalt fügét egy lábasban felöntjük a vízzel, és feltesszük közepes lángon főni. Mintegy 7 perc alatt a víz
elfő, a fügedarabok pedig megpuhulnak. Ekkor tegyük át egy közepes nagyságú tálba. Ott keverjük hozzá
az olajbogyót, olívaolajat, gyümölcsecetet, kakukfüvet. Ízlés szerint sózhatjuk, borsozhatjuk.

Mindezt 3 nappal a 20 fős csoport érkezése előtt is elkészíthetjük, hűtőben, lefedve eláll.

Tálaláskor egy lapos tálon rendezzük körbe a kecskesajt-szeleteket. A pirított dióbelet keverjük a fügés
keverékbe, és a keveréket kanalazzuk a tál közepére. A szép feles dióbéllel díszítsük.

Válogatottan finom kenyeret adjunk mellé, amire mindenki maga szedhet.  

KÖRTÉS, SAJTOS, DIÓS KENYÉR 
(holland recept)

Hozzávalók: 
zsúrkenyér vagy más hosszúkás kenyér 
1 db körte 
majonéz 
kéksajt (pl. gorgonzola vagy dán kéksajt) 
szép dióbél

A recept igen egyszerű.

A kenyeret hosszában kettévágjuk,
szétnyitjuk, amint a képen látszik.

Mindkét felét vékonyan megkenjük
majonézzel. Az alsó felére kéksajtot kenünk,
amibe belenyomkodjuk a szép dióbelet.

A másik felére helyezzük a körteszeleteket.

És most jön a lényeg, sütőbe tesszük. 180 C°-on 10 percig sütjük.  



MÉZES DIÓS KENYÉR 
(német recept)

Hozzávalók 12 személyre: 
6 dl szójaszósz 
26 dkg dióbél 
3 dl méz 
20 dkg aszalt körte, apró kockákra vágva 
2 kávéskanál provanszi vagy olasz fűszerkeverék 
1 kávéskanál őrölt koriander 
2 evőkanál reszelt narancshéj 
1 evőkanál narancslé 
1 kávéskanál citromlé 
1 csipet durvaszemű só 
12 szelet bagett 
12 dkg kecskesajt

Ez a recept az igazán igényeseknek való.

A sütőnek a grillező üzemmódját kapcsoljuk be.

A dióbélnek a felét durvára, másik felét apróra vagdaljuk. Egy nagy tálba tesszük, és összekeverjük a
mézzel, a körtekockákkel, a fűszerekkel, a korianderrel, narancshéjjal és narancslével, citromlével, sóval.
Alaposan összekeverjük, majd félretesszük.

A bagettszeleteket egy sütőlapra rendezzük. A kecskesajtot darabokra vágjuk, és elosztjuk a szeletekre. A
sütőben a grill alatt kissé ráolvasztjuk a kecskesajtot a kenyérre. Csak néhány percig tartjuk benn, közben
állandóan szemmel tartjuk.

Leszedjük a kenyérszeleteket a sütőlapról. A kecskesajtot elsimítjuk rajtuk, és minden szelet kenyérre
kanállal merünk a mézes-diós keverékből.

Azonmód rögtön szervírozzuk.  

PIRÍTÓS SONKÁVAL, TOJÁSSAL, DIÓS
PESZTÓVAL 
(francia recept)

Hozzávalók 2 személyre: 
2 nagy, vastag szelet kenyér 
8 apró, vékony sonkaszelet 
2 tojás 
1 dl étolaj 
8 dkg darált dióbél 
4 dkg reszelt parmezán 
2 gerezd fokhagyma 
5-6 korianderszál, vagdalva 
parmezán forgácsok 
bors 
1 kávéskanál tejszín



Először a pesztót készítjük el, ez a legfontosabb.
Keverjük össze a dióbelet, a parmezánt, az
apróra vagdalt fokhagymát és a koriandert 1 dl
étolajjal, hogy zsíros, kenhető állagú masszát
kapjunk.

A kenyérszeletek közepén késsel vágjunk kis
mélyedést, ami a tojást fogja megfogni. A
kenyérre egyenletesen kenjük rá a diós pesztót.
Szórjunk a pesztóra néhány parmezán-
forgácsot. Osszuk szét a kenyerekre a sonkaszeleteket.

A tojást a kenyér közepén lévő mélyedésbe üssük, és borsozzuk meg. Helyezzünk egészen kevés tejszínt a
tojásra.

180-220 C° közötti hőmérsékletű sütőben addig süssük, amíg a tojás ízlésünk szerinti nem lesz.

Szervírozáskor kevés salátalevéllel is köríthetjük.  

VARGÁNYÁS DIÓS PIRÍTÓS 
(francia recept)

Hozzávalók szeletenként: 
10 dkg friss vargánya 
3 dió bele 
1 karéj falusi kenyér 
1 gerezd fokhagyma 
étolaj, só, bors 
parmezán-forgácsok

A kenyeret pirítsuk meg, ahogy szoktuk, majd kenjük meg
fokhagymával.

A megmosott vargányát szeleteljük fel, és ugyancsak szeleteljük
fel a pirítós megkenése után maradt fokhagyma-gerezdeket is. A gombát és a fokhagymát egy lábasban
kevés olajon pároljuk meg. Ízlés szerint sózzuk, borsozzuk. Amikor 5-7 perc elteltével a vargánya szépen
színesedik, a tűzről levehetjük, és a pirítósra szedhetjük. Rárakjuk a dióbelet, morzsolunk rá kevés
parmezánt, és ha úgy szeretjük, még egyszer megborsozhatjuk.

Tízóraira ajánlott, amikor otthon vagyunk, és szeretnénk a hangulatot feldobni.

A dió leírása és botanikája 

 

 

Egytálételek

Vázlat: 
Barna rizs dióval, spárgával 
Currys diós bulgur 
Gorgonzolás diós rizottó 
Gránátalmás, diós csirke 
Mouhammara 
Muhammara 
Spanyol diószósz 
Szárnyas becsinált 
Vegetáriánus tagine  



BARNA RIZS DIÓVAL, SPÁRGÁVAL 
(amerikai recept)

Hozzávalók: 
1 csésze barna rizs (indián rizs) 
1/2 csésze pirított dióbél 
40 dkg blansírozott, vagdalt spárga 
1/2 csésze vagdalt vöröshagyma 
15 dkg sonka, apróra vagdosva 
1 kis fej vöröskáposzta, felaprítva 
2 evőkanál apróra vágott friss bazsalikom 
2 evőkanál borecet 
3/4 teáskanál só 
1/2 teáskanál bors 
2 evőkanál dióolaj 
1 evőkanál olivaolaj 
citromkarikák

Egy nagyobb tálban keverjük össze a rizst, a dióbelet, a spárgát, a hagymát, a sonkát, a vöröskáposztát és a
bazsalikomot.

Egy kisebb tálban pedig a többi hozzávalót, ami az öntet lesz. Öntsük a nagy tálra. Hűtsük le, majd a
hűtőből kivéve citromkarikákat fektessünk a tetejére, úgy szervírozzuk.  

CURRYS DIÓS BULGUR 
(francia recept)

A bulgur török eredetű ennivaló, ennek
nyomán nemcsak a Balkánon, hanem a volt
török birodalom közelkeleti területein is
ismert. Őröletlen búzaszemeket jelent, nagyon
népszerű alapanyag. Világszerte terjed,
újszerű változatokban is. Körrivel és
kesudióval készített változatát a kesudió
helyett közönséges dióval javították tovább
francia gasztronómusok.

Hozzávalók 4 személyre: 
18-20 dkg búzaszem 
2 fej hagyma 
2 evőkanál mazsola 
15 dió bele, apróra vagdalva 
2 evőkanál körripor 
1 evőkanál étolaj 
só, bors

Az olajon pároljuk meg a hagymát, hogy áttetsző legyen. Adjuk hozzá a mazsolát, az apró dióbelet és a
körriport. Ízlés szerint sózzuk és borsozzuk. Öntsük föl kevés vízzel, és pároljuk néhány percig.

A búzát főzzük meg, és amikor megfőtt, keverjük a diós készítményhez. Jól keverjük össze, hogy a körri
színe mindenhol egyenletes legyen. Gyenge lángon főzzük még néhány percig, állandóan kevergetve, hogy ne
álljon össze.

Rögtön, forrón tálaljuk.  



GORGONZOLÁS DIÓS RIZOTTÓ 
(francia recept)

Hozzávalók 4 személyre: 
25 dkg rizs 
2 kisebb fej hagyma 
1 dl fehérbor 
7 dl zöldségleves 
15 dkg gorgonzola sajt 
2 evőkanál dióolaj 
dióbél ízlés szerint 
bors 
nyerssonka szeletek

A hagymákat vágjuk egészen apróra, és a dióolajon
pároljuk egy kicsit. Ne süssük, inkább csak - mint a francia
recept írja - "szenvedtessük".

Öntsük rá a rizst, jól keverjük össze, és addig pároljuk,
amíg a rizsszemek kissé áttetszőkké nem válnak. Ekkor
öntsük rá a bort, keverjük össze, és gyenge tűzön
párologtassuk el.

A zöldséglevest merőkanalanként adjuk hozzá, minden
kanál után elkeverve. Hagyjuk, hogy a rizs szívja fel a levest. Ez a művelet legalább húsz percig fog tartani.
Közben kóstolgassuk a rizst, hogy ellenőrizzük, mennyire főtt meg.

Ha a rizottót előre el akarjuk készíteni, akkor most álljunk meg, és a rizottót tegyük félre, felhasználásig.
Ha egyvégtében dolgozunk, folytassuk.

A gorgonzolát vágjuk nagyobb darabokra, és adjuk a rizottóhoz. A dióbelet szintén nagyobb darabokra
vágjuk, és a sajttal együtt keverjük a rizottóba. Jól keverjük össze, a sajtnak bele kell olvadnia.

Süssük meg a vékonyra szeletelt nyerssonkát.

Rögtön, melegen tálaljuk.

Tálaláskor készítsünk dióolajat és borsot az asztalra, egyénileg ízesíthetjük a rizottót.  

GRÁNÁTALMÁS-DIÓS CSIRKE 
(iráni egytálétel, Khorest Fesenjan néven)

Hozzávalók 6 személyre: 
1-1,5 kg csirkehús 
50 dkg darált dió 
3-4 hagyma 
3-4 pohár gránátalmalé 
2-3 evőkanál cukor 
1/2 csésze étolaj 
só

Hámozzuk meg a hagymákat, és vagdossuk apróra. Süssük meg sok
olajban, aranybarnára.

Mossuk meg a csirkehúsdarabokat, és süssük meg a hagymás olajon. Akkor
jó, ha a színük megváltozik. Ekkor öntsünk bele három csésze forró vizet, és
forraljuk fel. Ha forr, tegyük takarékra, és félórán keresztül hagyjuk
csendesen forrni. Ha szükséges, közben forró vízzel utánatölthetjük.



A félóra elteltével sózzuk meg, keverjük hozzá a darált diót, öntsük bele a gránátalmalevet. Kóstoljuk meg.
Ha a gránátalmától savanyúnak találjuk, cukorral édesítsük.

Főzzük tovább, amíg a dióbélből kifőtt olajtól nem kezd sűrűsödni. Akkor jó.

Köretet is szoktak mellé adni, főtt rizst.  

MOUHAMMARA 
(szíriai hideg egytálétel)

Hozzávalók: 
2 piros színű zöldpaprika 
2 evőkanál zsemlemorzsa 
2 evőkanál étolaj 
1,5 evőkanál reszelt hagyma 
1 evőkanál citromlé 
só, ízlés szerint 
1/4 kávéskanál őrölt köménymag 
1/4 kávéskanál cukor 
1/8-1/4 kávéskanál pirospaprika 
csipetnyi őrölt szegfűszeg 
1 csésze durván darabos dióbél 
1 evőkanál pirított fenyőmag

Melegítsük elő a sütőt.

A paprikákat csumázzuk, magvazzuk ki, vágjuk hosszában
négy szeletre. Fektessük a paprikaszeleteket egy sütőlapra, a
külső felületükkel felfelé. 15-25 percig tartsuk a meleg
sütőben, amíg a paprikák bőre teljesen meg nem feketedik.
(Ha nem egyenletesen sülnek a paprikák, közben változtassuk meg a helyüket.) Tegyük ki a paprikákat egy
nagyobb tálba, fedjük le, és hagyjuk kihűlni. Ha már nem túl melegek, a héjukat távolítsuk el, a
paprikaszeletek húsát pedig vágjuk nagyobb darabokra. Kb. egy csészényit kell kapnunk.

A dióbél és a fenyőmag kivételével az összes többi hozzávalóval keverjük jól össze a sült paprikát.
Használjunk robotgépet. Egyenletes, sima pürét kell kapnunk.

Keverjük bele a dióbelet. Ha a püré állaga megengedi, adjunk még több dióbelet. Ha pürénk túl sűrű, 1-1
kávéskanálnyi forró vizet adhatunk hozzá. Ha túl híg, kevés zsemlemorzsát.

Öntsük ki a pürét egy tálba, amiben tálalni fogjuk. Tálalás előtt a tetejét hintsük
meg pirított fenyőmaggal.

A kép szerint ropogós, sült pitával tálaljuk. A ropogós sült pitát úgy készítjük,
hogy négyszögletes vékony pitatésztát négy háromszögre vágunk, sütőlapra
helyezzük, olajjal (spray-jel) meghintjük, és 8-10 percig sütjük.  



MUHAMMARA 
(szíriai recept)

Hozzávalók: 
1 kg gyönyörű, piros húsú paprika 
25 dkg dióbél 
2 kávéskanál köménymag (nem darált) 
1/2 kávéskanál só 
1/4 kávéskanál erős pirospaprika 
2 gerezd tisztított fokhagyma 
2 kávéskanál dióolaj (ha nincs, olivaolaj is jó) 
1 evőkanál citromlé 
2 evőkanál gránátalmalé (gyümölcsecettel is helyettesíthető)

A paprikát süssük meg, utána vágjuk fel, magvazzuk ki. Vagy fordított
sorrendben. Sütés után hűtsük ki teljesen.

A dióbelet a köménymaggal együtt pirísuk rövid ideig.

A paprika sült húsát a dióbéllel, az olajjal, citromlével, gránátalmalével, sóval, paprikával, vagdalt
fokhagymával dolgozzuk jól össze. Legjobb, ha robotgépet használunk. Addig apríttassuk, kevertessük a
géppel, amíg egynemű masszát nem kapunk. Közben a kicsapódott anyagot kaparjuk le a gép faláról.

Kóstoljuk meg, szükség szerint állítsunk még az ízén, aztán lefedve hűtőben hűtsük le, felhasználásig.

Kenyérfélével szokták fogyasztani, például francia típusú bagettel. Gyakori, hogy a bagett-szeletekre
uborkaszeleteket fektetnek, és arra kenik a muhammarát. De pitatésztával is gyakran fogyasztják.  

SPANYOL DIÓSZÓSZ

Hozzávalók 5 személyre: 
15 dkg dióbél 
1,25 l hideg csirkehúsleves 
1 húskonzerv 
1 csésze tejszín 
10 dkg parmezán sajt 
3 tojás sárgája 
1 csésze száraz fehérbor

Daráljuk le a konzervhúst a dióbéllel együtt, hogy húspépet kapjunk. A diós húspépet a húslevesben
forraljuk fel.

Keverjük össze a tejszínt a tojássárgájával és a borral, és öntsük a forrásban lévő levesbe. Ugyanabban a
pillanatban vegyük le a tűzről, hogy a tejszín ne forrjon fel.

Tálaláskor parmezánt reszeljünk rá, és bőséges fehér kenyérrel szervírozzuk.  

SZÁRNYAS BECSINÁLT 
(tipikus chilei étel)

Hozzávalók: 
6 csirkecomb 
8 burgonya 
1/2 hagyma 
1/2 paprika szeletelve 
7 csésze víz 
1 zellerszár 
1 szál petrezselyem 
1 kávéskanál oregánó 



2 kanál rizs 
1 csésze darált dióbél 
olaj 
só, bors

A csirkecombokat süssük ki olajon, végül adjuk hozzá a finomra vágott hagymát. Fűszerezzük meg
zellerrel, petrezselyemmel, oregánóval, borssal, sóval. Hét csésze víz hozzáadásával főzzük 15 percig, amíg
forrni nem kezd. Adjuk hozzá a burgonyát és a rizst, lassú tűzön főzzük 20 percig. Ezután öntsük bele a
dióbelet, keverjük el. Forrón tálaljuk.  

VEGETÁRIÁNUS TAGINE 
(marokkói recept)

A tagine marokkói raguszerű egytálétel. Általában
húsokkal készül, báránnyal, csirkével. Ennek a
receptnek a vegetáriánus jelleg adja a
különlegességét.

Hozzávalók 6-8 személyre: 
2 evőkanál étolaj 
2 fej közepes nagyságú hagyma, vagdalva 
1 piros húsú paprika, vagdalva 
2 kávéskanál vagdalt fokhagyma 
1 kávéskanál koriander és gyömbér 
1/2 kávéskanál őrölt fahéj 
csipetnyi bors 
2,5 dl zöldségleves 
félkiló paradicsomkocka (konzerv is lehet) 
negyedliternyi zöldbab (konzerv is lehet) 
25 dkg sárgarépa vagdalva, megfőzve 
25 dkg aszalt barack 
25 dkg szárított füge 
félliternyi főtt csicseriborsó, lecsöpögtetve 
félkilónyi cukkini, vagdalva 
1,5 csészényi vagdalt, pirított dióbél 
só, bors 
félkilónyi főtt kuszkuz

Egy vastagfalú vasedényben, pl. üstben dolgozzunk. Először a hagymát pirítjuk meg az olajon, majd a
paprikát, fokhagymát és a porrá őrölt fűszereket is hozzáadjuk. Öt percig tartjuk még a tűzön ezt a
keveréket. Utána sorban hozzáöntjük a többi hozzávalót. Előbb a levest, majd a paradicsomot, répát,
zöldbabot, barackot, fügét. Remélem, nem hagytam ki semmit.

Amikor forr, csökkentjük a lángot. Lefedjük, és félóráig hagyjuk lassan forrni. Akkor jó, amikor a
zöldségek mind egyformán puhák. Ekkor a csicseriborsót és a cukkinit is hozzáadjuk, és most már csak tíz
percig forraljuk.

A dióbelet a főzés végén öntjük bele, és ekkor sózzuk, borsozzuk is.

Tálaláskor kuszkusz-ágyat készítünk, és arra merjük a tagine-t.

Ha félretesszük vegetáriánus elveinket, és mégis hússal készítjük, azt a levessel együtt tesszük bele.

A dió leírása és botanikája 

 

 



Csirkehús dióval

Vázlat: 
Amerikai diós csirke 
Cornwalli csirke 
Currys diós csirke 
Cserkesz csirke egyszerű receptje 
Cserkesz csirke egyszerűen 
Csirke diókéreg alatt 
Csirke diószósszal 
Csirke diószósszal 2 
Csirke gyümölcssalátában 
Csirke pirított paradicsommal 
Csirke vegyes salátával, vinegrettel 
Csirkemell 
Csirkemell diópéppel 
Csirketartár 
Diós csirke 
Diós csirke 2 
Diós csirke 3 
Diós csirke sült rizzsel, pirított paprikával 
Dióval, mazsolával töltött kappan 
Gránátalmás diós csirke 
Gránátalmás diós csirke 2 
Gránátalmás diós csirke 3 
Grenoble-i diós csirke 
Hawaii csirke 
Kakas dióval 
Kínai diós csirke 
Kínai diós csirke 2 
Mézes diós csirke 
Őszibarackos-diós csirkemell 
Spenóttal töltött csirke diókéreggel 
Szárnyas dióbundában 
Szezámmagos csirkecomb 
Töltött csirke diós rizzsel 
Töltött csirkecomb 
Vargányával, dióval töltött kappan  

AMERIKAI DIÓS CSIRKE

Hozzávalók 8 személyre: 
2 evőkanál étolaj 
1,6 kg csirkemell csontés bőr nélkül, feldarabolva 
só, bors 
2 hagyma, felvágva 
4 sárgarépa, felvagdalva 
1/2 kávéskanál őrölt köménymag 
2 csésze csirkehúsleves 
3 evőkanál darabos dióbél 
maréknyi apró mazsola 
1,5 csésze szemes búza 
1/2 kávéskanál őrölt fahéj

Egy nagyobb serpenyőben melegítsünk meg közepes
lángon egy kanál olajat. A csirkehús-darabokat sózzuk, borsozzuk, és a serpenyőben mintegy 5 percig
pároljuk, amíg nem barnulnak. Ekkor szedjük ki egy tálra.



Még egy kanál olajat öntsünk a serpenyőbe. Pároljuk meg benne 3-5 percig a hagymát, sárgarépát,
köménymagot. Akkor jó, ha a hagyma üveges, a répa pedig puha.

A serpenyőbe öntsük a húslevest. Vakarjuk fel a serpenyőre sült húsmaradékot. Tegyük bele a dióbelet,
mazsolát, búzaszemeket. Forraljuk fel, és forráskor vegyük vissza, takarékra. Fahéjjal, sóval, borssal is
ízesítsük. Fedjük le, és pároljuk 10 percig. Az utolsó 5 percre a csirkehúst is tegyük vissza a serpenyőbe.

Már tálalhatjuk is.  

CORNWALLI CSIRKE 
(angol recept)

Hozzávalók 4 személyre: 
2 evőkanál vaj 
1 csésze hagymakarika, leginkább
póréhagymából 
6,5 dl főtt fehér hosszúszemű rizs 
1 csésze vagdalt, pirított dióbél 
1/4 csésze petrezselyemzöldje, vagdalva 
2 evőkanál reszelt citromhéj 
4 kávéskanál apróra vágott zöld kakukfű 
só, bors 
4 csirke, egyenként 1,5 font súlyúak 
1/4 csésze méz 
2 kávéskanál citromlé

Melegítsük elő a sütőt 190 C°-ra.

Egy nagyobb lábasban olvasszuk meg a vajat,
és pároljuk meg rajta a hagymát, hogy
megpuhuljon. Vegyük le a tűzről, adjuk hozzá a
rizst, diót, petrezselymet, citromhéjat, kakukfüvet. Ízesítsük sóval, borssal, keverjük meg, tegyük félre, ez
lesz a töltelék.

A csirkéket mossuk meg hideg vízben, aztán szárítsuk le. Kívül-belül sóval, borssal dörzsöljük be. Üregüket
töltsük meg töltelékkel, és varrjuk be. A csirkeszárnyakat és a lábakat fektessük a csirkékre.

Sütőben süssük meg a csirkéket, ez mintegy egy óráig tart. Közben a húslével öntözzük meg, többször.

Egy kis tálban keverjük össze a mézet a citromlével, és ezzel a keverékkel is locsoljuk meg a sülő húst, a
sütés utolsó negyedórájában, többször is.

Sütés után a varrat kiszedésével várjunk öt percet, utána tálalhatjuk.  



CURRY-S DIÓS CSIRKE 
(amerikai recept)

Hozzávalók 6 személyre: 
1/2 csésze dióbél 
1 csésze csirkehúsleves 
3 evőkanál kukoricaliszt 
1 evőkanál curry-por 
0,5 kg kicsontozott csirkemell 2-2,5 cm-es kockákra vágva 
2 közepes sárgarépa letisztítva, vékony karikákra vágva 
1 kisebb piros paprika szeletelve 
4 zöldhagyma karikákra vágva 
3 csésze hosszúszemű forró főtt rizs 
só, bors

A dióbelet szárazon pirítsuk közepesnél nem nagyobb tűzön 1-2
percig, hogy enyhén pörkölődjön, majd tegyük félre.

Egy közepes tálban keverjük össze a levest a kukoricaliszttel és a
curry-porral, majd tegyük félre.

Egy 30 cm-es teflonos edényt olajozzunk ki, és tegyük közepes lángra. A csirkét süssük meg benne,
alkalmanként megkeverve, addig, amíg a csirke aranybarnára nem sül. Ez kb. 5 perc. Ekkor adjuk hozzá a
sárgarépát, a paprikát és a zöldhagymát. Néha megkeverve 2 percig süssük.

Keverjük hozzá a curry-s keveréket, és forraljuk fel. Ha forr, tegyük takarékra, és alkalmanként
megkeverve főzzük mintegy négy percig, hogy a csirke megfőjön, a zöldségek megpuhuljanak. Sózzuk meg.

A rizst egyénileg kiosztott meleg tálkákba szervírozzuk. Egyenletesen elosztva rámerjük a curry-s
csirkehúst, valamint a dióbelet.  

CSERKESZ CSIRKE EGYSZERŰ RECEPTJE 
(török recept)

Hozzávalók: 
40 dkg csirkemell 
1 pohár darált dióbél 
1 karéj száraz kenyér bele 
fél pohár víz vagy tej 
4 gerezd fokhagyma 
fél teáscsésze olivaolaj 
1 teáskanál só, feketebors, piros bors 
esetleg kevés kókuszreszelék, petrezselyemzöld

A csirkemellet bő vízben megfőzzük. A főtt húst vékony szeletekre vágjuk.

A száraz kenyérbelet áztassuk fél pohárnyi vízzel vagy tejjel, majd morzsoljuk le. Keverjük hozzá a darált
dióbelet, sózzuk, fűszerezzük, keverjük bele az összevegdalt, eldörzsölt fokhagymát. Robotgéppel dolgozzuk
a keveréket egyneművé, az olivaolaj fokozatos hozzáadásával. Ha túl sűrű, a hús főzővizével hígíthatjuk,
amíg szószt nem kapunk.

Egy nagyobb tálba helyezzük a felvagdalt csirkehúst, ráöntjük a szószt.

Kókuszreszeléket szórhatunk rá ízesítésként, és petrezselyem zöldjével díszíthetjük.  



CSERKESZ CSIRKE EGYSZERŰEN 
(török recept)

Hozzávalók: 
1 csirke 
40 dkg dióbél 
1 kenyér bele 
fokhagyma 
só 
feketebors

A csirkét megpucoljuk, lemossuk, megfőzzük. A főzőlevet félretesszük. A csirkehúst leválasztjuk a csontról.

A dióbelet összetörjük, a kenyérbelet apró darabokra szaggatjuk. Összekeverjük a dióbelet és a
kenyérbelet a csirke meleg főzőlevével. A fokhagymát összenyomjuk, belekeverjük. Sózzuk, borsozzuk. Ha
túlsóztuk, többlet dióbél hozzákeverésével helyrehozhatjuk.

Az így készült szósszal öntjük meg a főtt csirkehúst. Ha dekorálni akarjuk, pirospaprikát szórhatunk rá.  

CSIRKE DIÓKÉREG ALATT 
(orosz recept)

Hozzávalók 2 személyre: 
1 csirkemell 
só, bors 
kevés étolaj 
A diókéreghez 
12 dió bele 
1 savanyú uborka 
1 gerezd fokhagyma 
petrezselyem és zeller zöldje 
2-3 evőkanál tejföl vagy majonéz

A csirkemellet félbevágjuk, szétnyitjuk. Kissé kiverjük. Sózzuk,
borsozzuk.

Kevés olajon annyira sütjük meg, hogy a felülete pirulni kezdjen.

A dióbelet megtörjük. Az uborkát apró darabokra vágjuk, vagy
durván lereszeljük. A fokhagymát eldörzsöljük. A zöldség-zöldet
apróra vágjuk.

A diókéreg hozzávalóit a tejföllel együtt összekeverjük, és a sült csirkemellre kenjük.

A diókérget 220 C°-os sütőben sütjük a csirkemellre.

Köretet ízlés szerint választunk hozzá.  

CSIRKE DIÓSZÓSSZAL 
(portugál recept)

Hozzávalók: 
25 dkg csirkemell 
3 g só 
1 g csípős pirospaprika 
0,5 dl fehérbor 
5 dkg darált dióbél 
0,6 dl tejszín 
1,5 dkg apróra vágott hagyma 



kevés csirkehúsleves (kockából) 
1 dkg mustár 
10 dkg besamel mártás 
2 dkg étolaj

A csirkemellet vágjuk nagyobb kockákra, és ízesítsük sóval, pirospaprikával

A hagymát pároljuk meg az olajban, majd adjuk hozzá a csirkehúst, és néhány percig pároljuk azt is.

Öntsük hozzá a bort és nem túl sok csirkehúslevest, és forraljuk fel, majd vegyük le a tűzről, és szedjük ki a
húst.

A lébe keverjük a besamel-mártást, a mustárt, a tejszínt, a dióbelet. Keverjük egyenletesre, majd rakjuk
vissza a csirkehúst.

Köretként rizs ajánlható mellé, és zöldségek, pl. jól megy brokkolival. Italként pedig fehérbor illik hozzá.  

CSIRKE DIÓSZÓSSZAL 2 
(görög recept)

Hozzávalók 4 személyre: 
4-8 csirkedarab, bőr nélkül 
3 dl csirkehúsleves 
1,5 dl száraz fehérbor 
1,5 dl (görög) joghurt 
10 dkg dióbél és még kevés feles dióbél a díszítéshez 
1 kisebb citrom 
3 evőkanál olivaolaj 
2 gerezd fokhagyma 
1 babérlevél 
só, bors, vágott petrezselyem

A megmosott, leszárított csirkedarabokat citromlével csorgatjuk meg, majd olajon mindkét oldalukat
megpirítjuk. Hozzáöntjük a fehérbort, és abban pároljuk tovább. Majd hozzáöntjük a csirkehúslevest, és
beletesszük a babérlevelet is. A levesben tovább főzzük, néhányszor megkeverjük.

Konyhai robotgéppel a fokhagymát a dióval egynemű pasztává dolgozzuk.

Amikor a hús megfőtt, kiszedjük, és melegen tartjuk. A főzőlébe belekeverjük a fokhagymás dióbelet és a
joghurtot. Lassan, kevergetve melegítjük, de nem forraljuk fel. Sóval, borssal ízesítjük.

Az így elkészített meleg szószt a csirkehúsra öntjük, vágott petrezselyemmel és feles dióbéllel díszítjük. A
feles dióbelet ízlés szerint rövid ideig piríthatjuk is előtte.  

CSIRKE GYÜMÖLCSSALÁTÁBAN 
(portugál recept)

Hozzávalók: 
2 csésze főtt csirkehús 
1 körte, 2 alma, 4 banán apró kockákra vágva 
1 evőkanál citromlé 
4-5 ananászkarika (konzerv is jó) 
2 narancs hámozva, kisebb darabokra vágva 
1 csésze fehér szőlő 
1 csésze dióbél 
A szószhoz: 
2 dl tejszín 
2 evőkanál citromlé 
só, bors, esetleg csipetnyi szerecsendió



A csirkehúst a gyümölcsökkel, a dióval elkeverjük, és megöntjük a citromlével. Hűtőbe tesszük.

A tejszínt jól elkeverjük a citromlével, és ízlés szerint ízesítjük.

Amikor a hideg salátát kivesszük a hűtőből, megöntjük a szósszal, és óvatosan elkeverjük.

Tálaláskor salátát is adhatunk mellé.  

CSIRKE PIRÍTOTT PARADICSOMMAL 
(mexikói recept)

Hozzávalók 2 személyre: 
2 szelet, 25 dkg csirkemell 
12-14 dkg hagyma 
2-3 gerezd fokhagyma 
2 db szegfűszeg 
2 db kisebb babérlevél 
1 rúd fahéj 
4 evőkanál étolaj 
10 dkg apróra vagdalt, pirított dióbél 
5 evőkanál fűszeres fehérbor 
1 dl csirkehúsleves (leveskockából) 
25 dkg aprószemű paradicsom 
néhány szem olajbogyó, erős paprikával töltve 
só, bors 
1 evőkanál vagdalt zöldpetrezselyem

A csirkehúst vágjuk kisebb darabokra. A megpucolt, felvágott hagymát főzzük 5 percig, majd hagyjuk
kihűlni. A fokhagymát pucoljuk meg, és vágjuk apróra. Egy tálban keverjük a csirkehúshoz a hagymát, a
fokhagymát, a fűszereket és két kanál étolajat. Fedjük le, és tegyük egy órára a hűtőszekrénybe.

Egy óra elteltével egy serpenyőben melegítsünk meg egy kanál étolajat, és a hűtőből kivett csirkehúst
öntsük bele. Süssük 10-15-20 percig, majd öntsük hozzá a csirkehúslevest és a fehérbort, és főzzük 5-6
percig.

Mindeközben megmossuk és megszárítjuk a paradicsomot, majd egy kanál étolajon megpirítjuk.

A csirkehús főzését azzal fejezzük be, hogy hozzáadjuk az erős paprikával töltött olajbogyó-szemeket és a
pirított dióbelet. Megkóstoljuk, sózzuk, borsozzuk. Ekkor van készen.

Kitálaljuk, a paradicsomot mellé tesszük, és az egészet megszórjuk vagdalt petrezselyemmel.  

CSIRKE VEGYES SALÁTÁVAL, VINEGRETTEL 
(amerikai recept)

Hozzávalók 4 személyre: 
4 db kicsontozott, lebőrözött fél csirkemell (kb. 1/2 kg) 
1-2 evőkanál étolaj 
1 evőkanál őrölt bors 
2/3 dl dióolaj 
2 evőkanál gyümölcsecet 
2 kávéskanál juharszirup 
1/4 kávéskanál só 
1 liter vegyes saláta- és egyéb zöldségféle 
2 dl málna vagy egyéb bogyós gyümölcs 
1/4 csésze durvára vagdalt dióbél 
(hogy ezek az amerikaiak milyen mértékegységeket tudnak megadni!)

Öblítsük le a csirkemell-darabokat, és rázzuk le róluk a vizet. Kenjük meg gyengén étolajjal, és szórjunk



mindkét oldalukra őrölt borsot.

Helyezzük a csirkeszeleteket sütőrácsra, 3-4 percig "fonnyasszuk" a sütőben, félidőben megforgatva a
szeleteket. Ezután grillezzük 7-8 percig, addig, amíg a hús már nem lesz rózsaszín. Ugyanennyi ideig
grillezzük a másik oldalát is.

Közben készítsünk vinegrettet. Keverjük össze a dióolajat, a gyümölcsecetet, a juharszirupot, sót, és adjunk
hozzá borsot is. Tegyük félre.

A saláta- és zöldségféléket osszuk ki négy tányérra. Ha szükségesnek gondoljuk, sózzuk meg a
csirkeszeleteket, majd szeleteljük vékonyra, és rendezzük el a zöldségeken. A tetejére tegyük a
málnaszemeket és a dióbelet. Végül öntsük rá a vinegrettet.  

CSIRKEMELL 
(orosz recept, Jekatyerina Pocsukalina receptje)

Hozzávalók: 
1 csirkemell 
1 savanyú uborka 
2 evőkanál darált dióbél 
1 csomó petrezselyem 
1 csomó kapor 
1 gerezd fokhagyma 
2-3 evőkanál majonéz vagy tejföl vagy a kettő keveréke 
só, bors 
étolaj

A csirkemellről - ha van rajta - leszedjük a bőrt. Két
részre vágjuk, gyengén kiverjük. Enyhén sózzuk,
borsozzuk.

Serpenyőben étolajat melegítünk, és erős lángon
megsütjük a csirkemellet, hogy aranyszínű kérget kapjon.
Belül nem baj, ha nyers marad. Kivesszük a serpenyőből,
félretesszük.

Szószt készítünk. Az uborka héját levágjuk, húsát apróra
vagdossuk vagy gyaluljuk. Akkorára, mint egy
napraforgómag. Így lesz a szósz egyenletes. A zöldségeket
is apróra vagdossuk.

Az uborkát, a zöldségeket, az eldörzsölt fokhagymát és a
darált dióbelet összekeverjük. Megöntjük majonézzel vagy
tejföllel, hogy sűrű masszát kapjunk.

A csirkemellet tepsibe tesszük, megöntjük a sűrű szósszal,
és 220 C°-ra előmelegített sütőben 20-30 percig sütjük. Ha
akarjuk, a sütés vége felé kevés zsemlemorzsával is
meghinthetjük, hogy a tetején aranyszínű kérget kapjunk.

A csirkemellet sütés után azonnal tálaljuk fel, mert
másodszor nem melegíthető. A hús átszárad, a szósz
szétválhat. Ezért ajánlatos ebéd előtt a húst és a szószt
hűtőben tárolni, és ebédre csak annyit sütni, hogy egyszerre elfogyjon.  



CSIRKEMELL DIÓPÉPPEL 
(spanyol recept)

Hozzávalók 4-6 személyre: 
A csirkemellhez: 
6 db csirkemell, összesen kb. 1 kg 
1 kávéskanál őrölt köménymag 
2 kávéskanál kurkuma 
1/2 kávéskanál őrölt bors 
2 evőkanál étolaj 
40 dkg paradicsom 
1,5 dl csirkehúsleves 
1 fej hagyma, felvagdalva 
4 datolya, nagyobb darabokra vágva 
1/2 citrom, karikákra vágva 
A diópéphez: 
10 dkg darált dióbél 
10 szál apróra vágott zöldpetrezselyem 
2 kávéskanál őrölt köménymag 
2 kávéskanál fahéjpor 
1,5 dl joghurt

A hús elkészítése:

A fűszereket összekeverjük, és meghintjük velük a csirkemellet.

Az étolajat egy mélyebb lábasban felmelegítjük, és megpirítjuk benne a csirkemellet. Minden oldalát, hogy
aranyszínt kapjon. Ekkor hozzáadjuk a csirkemell többi hozzávalóit, és lefedjük. Lassú tűzön háromnegyed
órán át pároljuk.

Amikor készen van, hagyjuk kihűlni, és ha van időnk, eltesszük másnapig, hogy az ízei összeérjenek.

A diópép elkészítése:

A darált dióbelet a joghurttal lehetőleg egyenletesre keverjük, és hozzákeverjük a fűszereket is. Sűrű állagú
pép legyen.

Ezután a csirkemellet újból felmelegítjük, 15-20 percig pároljuk, hogy omlós legyen. A diópépet tálaláskor
öntjük rá. Rizzsel köríthetjük.  

CSIRKETARTÁR 
(francia recept)

Hozzávalók 4 személyre: 
50 dkg főtt csirkehús, bőr nélkül 
6 dkg dióbél 
4 dkg világos szemű mazsola 
3 szál metélőhagyma (turbolya is jó) 
2 evőkanál dióolaj 
2 evőkanál szőlőmagolaj (ha nem kapni, dióolaj is jó) 
2 evőkanál borecet



Először a mazsolát áztatjuk vízben, hogy megduzzadjon,
majd a csirkehúst vágjuk egészen apró darabokra.

Az olajat és a borecetet összekeverjük, igen kevés sóval,
borssal ízesítjük. Hozzáadjuk a lecsepegtetett mazsolát, a
darabosra vágott dióbelet, a csirkehúst.

Ha metélőhagymánk van, azt is most keverjük bele, apróra
vágva, de ha sikerült turbolyát szereznünk, azt csak
tálaláskor.

Ha a hozzávalókat így összekevertük, tegyük a tartárt 10
percre hűtőbe.

Salátával tálaljuk.  

DIÓS CSIRKE 
(albán recept)

A diós csirke hagyományos, jellegzetes albán étel. Az itt következő
recepttől eltérően a csirkehúst főzhetjük is, ez esetben nem kell a
tyúkhúsleves-kocka, hanem a levest használjuk fel.

Hozzávalók: 
4 nagyobb csirkemell-szelet 
1 csésze pirított darabos dióbél 
1 tyúkhúsleves-kocka vagy egy csésze sűrített csirkehúsleves 
1/4 csésze vaj 
2 evőkanál liszt 
2 evőkanál gyümölcsecet 
6 gerezd fokhagyma 
só, bors

A csirkehúst - sütőben - megsütjük. Olvasszuk meg a vajat egy lábasban, adjuk hozzá a lisztet, és állandó
kevergetés közben enyhén barnásra kapassuk meg a rántást. Öntsük hozzá a sűrű húslevest, forraljuk fel,
közben állandóan keverjük, hogy elkerüljük a csomósodást. Adjuk hozzá az ecetet, a fokhagymát, a diót, és
sózzuk, borsozzuk ízlés szerint. Keverjük össze, és egy csöppet főzzük össze. A diómártást a csirkeszeletre
öntve szervírozzuk.  

DIÓS CSIRKE 2 
(amerikai recept, az iráni diós-gránátalmás csirke kreatív
továbbfejlesztése)

Hozzávalók: 
dióolaj 
0,5 kg csirkemell, kockákra vágva 
rizsbor 
1 közepes hagyma, felvégva 
2-3 gyöngyhagyma, darabolva 
1/4 kávéskanál gyömbérpor 
1,5 csésze csirkehúsleves 
1 csésze darált dióbél 
1 evőkanál sűrű gránátalmalé 
2 kávéskanál citromlé 
1/2 kávéskanál cukor 
1/2 kávéskanál őrölt fahéj 
csipetnyi kardamommag-por 
só, bors



A csirkehúst rizsborral öntjük le egy tálban, és félretesszük marinálódni.

Egy nagyobb lábasban megbarnítjuk (nem csak üvegesítjük, hanem szó szerint meg is barnítjuk) a hagymát
és a gyöngyhagymát a dióolajon. A gyömbérport is belekeverjük rögtön az elején. Amikor a hagyma elég
barna, hozzáöntjük a csirkehúslevest és a gránátalma-sűrítményt. A darált dióbelet is, és fedő nélkül,
kevergetve 25 percig pároljuk. Ekkor a többi hozzávalót is belekeverjük, beleértve a rizsborban áztatott
csirkét is. Lefedve mintegy félóráig csendesen főzzük. Akkor kész, ha a csirke megfőtt. És ha az illata is jó. 

Rizzsel ajánlják köríteni, és még jobb, ha nagyméretű, hosszában felvágott sült fokhagyma is van hozzá.  

DIÓS CSIRKE 3 
(francia recept)

Hozzávalók: 
2 evőkanál étolaj 
1 hízott csirke, 8 darabra vágva (2 mellehúsa, 2 szárny, a csatlakozó
mellehússal, 2 comb, 2 háta) 
só, bors 
2 evőkanál citromlé 
1/2 csésze száraz fehérbor + még 2 evőkanállal 
12 gerezd fokhagyma 
1,25 csésze feles vagy nagy darabos dióbél

Közepes lángon melegítsük meg az olajat egy serpenyőben. Amikor
forró, de még nem füstöl, megkapatjuk benne a csirkedarabokat, hogy
kívülről barna színt kapjanak. A serpenyőbe helyezéskor bőven
sózzuk, borsozzuk. Öt perc sütés után a másik oldalukat is megsütjük.

A sütés végén a hús alá öntjük a serpenyőbe a citromlevet, két kanál
bort, és a serpenyőbe tesszük a fokhagymagerezdeket is. Lecsökkentjük a lángot, lefedjük a serpenyőt. Így
pároljuk tovább, mintegy 15 percig, amíg a hús meg nem puhul. Ekkor öntjük a serpenyőbe a diót, és
mintegy nyolc percig lefedve együtt pároljuk a hússal. 

 

Levesszük a fedőt, és elfőzzük a levet, közben alkalmanként megkeverjük a diós húst. Ez 5-8 percig tart. A
dióbélre ügyeljünk, hogy ne süljön túl, ne a lére, inkább maradjon alatta lé. (A képeken látható dióbél már
túlbarnult.)

Meleg tálra szedjük ki a húst, a dióbelet, a fokhagymát. 



 

A serpenyőben maradt anyagot öntsük fel a borral, és kaparjuk fel a serpenyő aljáról. Mintegy négy percig
főzzük tovább. Utána ízlés szerint vagy a húsra öntjük, vagy egy külön tálkában helyezzük az asztalra, hogy
mindenki maga locsolja meg a diós csirkéjét.

Köretnek dióolajos zöldbab ajánlott. 

 

DIÓS CSIRKE SÜLT RIZZSEL, PIRÍTOTT PAPRIKÁVAL 
(kínai recept, Dennis Chan pályázatnyertes receptje)

Hozzávalók 4 személyre: 
3 csésze főtt hosszúszemű rizs 
1/4 csésze szójaszósz 
1/4 csésze sherry 
1/4 csésze étolaj 
1 erős paprika, apróra vágva 
1 evőkanál apróra vágott fokhagyma 
1 evőkanál apróra vágott gyömbér 
4 csirkemell, ferdére szeletelve 
3 csésze dióbél 
1 csésze sherry 
2 db piros paprika 
3 db zöld paprika 
kevés étolaj 
só, bors 
1 evőkanál étolaj 
1 csésze apróra vágott hagyma 
2 evőkanál csirkehúsleves 
4 evőkanál dióolaj 
1 köteg metélőhagyma 2 cm-es darabokra vágva vagy zöldhagyma

Egy csésze hosszúszemű rizshez öntsünk egy csésze vizet, és forraljuk fel. Ha forr, tegyük takaréklángra, és
fedjük le. Közel addig főzzük, amíg majdnem az összes vizet elforrja (kb. 25 perc). Tíz percre hagyjuk
lefedve állni. Ezután terítsük egy kisebb tepsire, és legalább két órára tegyük a hűtőbe, de jobb, ha előző
nap főzzük meg, és másnapig van a hűtőben.



Készítsünk marinádot. A szójaszószt, 1/4 csésze sherry-t, 1/4 csésze olajat, a felvagdalt erős paprikát, a
fokhagymát és a gyömbért keverjük össze. Öntsük a felvagdalt csirkeszeletekre, és hadd álljon rajta egy
órán át.

A dióbelet a sütőben egy tepsiben 12-15 percig pirítsuk, aranybarnára. Vegyük ki, és öntsük egy hideg
tepsibe.

Hígítsunk fel egy csésze sherry-t szirupos állagúra.

A pirított paprika készítése: Olajozzuk, sózzuk és borsozzuk be az egész paprikákat. Grillezzük meg
alaposan. Tegyük egy rozsdamentes fémtálba, és fedjük le 20 percre. Ezután a héjukat lehúzhatjuk, a
csumákat, magvakat kiszedhetjük. A paprikák húsát négyfelé vágjuk. Ezután újból felmelegítjük
mikrohullámú vagy közönséges sütőben.

Készítsünk sült rizst. Melegítsük elő a wok-ot. Amikor forró, öntsünk bele kevés olajat és az apróra vágott
hagymát. Kevergetve süssük két percig. Öntsük bele a hűtött rizst és a csirkehúslevest. Kevergetve süssük
tovább, amíg az egész fel nem melegszik. Ízesítsük sóval, borssal. Öntsük bele a dióbelet, és keverjük
egyenletesre. Tartsuk melegen tálalásig.

A marinált csirkehúst ízlés szerint sózzuk, borsozzuk. Grillezzük 8-10 percig, amíg kész nem lesz, utána két
percig hagyjuk állni.

A rizst osszuk ki négy tányérra. A csirkeszeleteket helyezzük a rizsre, a tetejére pedig a pirított paprikát. A
hígított sherry-vel és a dióolajjal a hússzeletek körül locsoljuk meg a rizst. Végül szórjuk meg
metélőhagymával vagy zöldhagymával.  

DIÓVAL, MAZSOLÁVAL TÖLTÖTT KAPPAN 
(francia recept)

Hozzávalók 6 személyre: 
1 kappan vagy tyúk 
20 dkg darabos dióbél 
40 dkg magnélküli mazsola 
10 dkg szalonna 
2 dl száraz vörösbor 
3/4 l víz 
1 csirkehúsleves-kocka 
1 köteg petrezselyem és sárgarépa, karikákra vágva 
1 hagyma, apróra vágva 
só, bors 
1 evőkanál étolaj (napraforgóolaj) 
kevés vaj

A kappant vágjuk nagyobb darabokra.

Egy nagyobb lábasban melegítsük meg az olajat, benne egy kevés vajjal.

Pirítsuk meg a húsdarabokat az olajon, mindkét oldalukon, hogy egyenletes színt kapjanak. Közben az
apróra vágott szalonnát is szórjuk a lábasba, majd a vörösborral lágyítsuk a szaftot, és azzal pároljuk
tovább.

Csökkentsük le a lángot, és az apróra vágott vöröshagymát szórjuk a lábasba. Végül a mazsolát és a
dióbelet is keverjük a szaftba, de mindkettőből keveset tegyünk félre.

A csirkehúsleves-kockát 3/4 l vízben oldjuk fel. Főzni nem kell, öntsük a kappanra a lábasban, ott fog
megfőni. A répát, petrezselymet is tegyük bele, fedjük le, és lassú tűzön főzzük egy órán át. Egy óra után
vegyük le a fedőt, és a víz egy részét forraljuk el.

Amikor a főzést befejeztük, néhány dióbéllel és mazsolával díszítsük. Burgonyapogácsa köret illik hozzá és



fehérbor.  

GRÁNÁTALMÁS DIÓS CSIRKE 
(iráni recept)

Hozzávalók 4 személyre: 
4-6 kicsontozott, bőr nélküli csirkecomb 
1 közepes hagyma, apróra vágva 
2 evőkanál étolaj 
2 evőkanál (vagy több) citromlé 
só, bors 
1 csésze csirkehúsleves 
1/4 csésze gránátalmalé sűrítmény 
3/4 csésze darált dióbél

Pároljuk meg a hagymát az olajon, majd ugyanott
a csirkehúst is. Amikor megpároltuk, öntsük
hozzá a citromlevet, és sózzuk, borsozzuk meg
ízlés szerint. Öntsük fel a csirkehúslevessel, és
főzzük egy negyedórán át. Negyedóra elteltével öntsük hozzá a sűrített gránátalmalevet, és öntsük bele a
darált dióbelet. Így főzzük további háromnegyed órán át. De lehet, hogy előbb is jó, 25-30 perc együttes
főzés is elég. Figyeljük, és ha sűrűsödni kezd, már lehet, hogy jó. Barna színűnek kell lenni.

Rizzsel tálaljuk.  

DIÓS GRÁNÁTALMÁS CSIRKE 2 
(hagyományos iráni recept Khoresht Fesenjaan néven)

Hozzávalók 6 személyre: 
1,5 kg csirkehús, darabolt 
50 dkg darált dióbél 
3-4 fej hagyma 
3-4 pohár gránátalmalé, vagy 3-4 evőkanál gránátalma sűrítmény 
2-3 evőkanál cukor 
1/2 csésze étolaj 
só

A megpucolt hagymát vágjuk vékonyra, majd olajon pároljuk
enyhén barnára. A csirkehúst a hagymán süssük meg, de csak
annyira, hogy a színe megváltozzon. Ekkor öntsünk bele 3 pohár
forró vizet, és forraljuk fel. Amikor forr, csökkentsük a lángot, és
lassú tűzön főzzük további félórán át. Közben ha a víz elforr, forró
vízzel pótoljuk.

Félóra elteltével sózzuk meg, öntsük bele a darált dióbelet és a gránátalmalevet vagy sűrítményt. Ha
sűrítményt használunk, még legalább 2 pohár forró vizet is öntsünk hozzá. Enyhén forraljuk tovább. Közben
kóstoljuk meg, és ha a gránátalmától savanyúnak találjuk, cukorral állítsuk be az ízét.

Azért kell a diós-gránátalmás csirkét sokáig forralni, hogy a dióból kifőjön az olaj, amitől a leve be fog
sűrűsödni. Akkor van készen, amikor sűrűsödik.

Leginkább rizzsel szokták tálalni.  

DIÓS GRÁNÁTALMÁS CSIRKE 3 
(hagyományos iráni recept Khorest Anaar-Aveej néven)

Hozzávalók 6 személyre: 
1,5 kg csirkehús, darabolt 
50 dkg darált dióbél 



2 evőkanál rizsliszt 
50 dkg vegyes zöldfűszer (petrezselyem, mentalevél, koriander zöldje, zöldhagyma) 
3-4 fej hagyma 
2-3 gerezd fokhagyma 
3-4 pohár gránátalmalé, vagy 4-5 evőkanál gránátalma-sűrítmény 
2-3 evőkanál cukor 
1/2 csésze étolaj 
só

A Khorest Anaar-Aveej ugyanúgy készül, mint az előző recept szerinti Khorest Fesenjaan. Az eltérés annyi,
hogy az apróra vágott félkilónyi vegyes zöldséget az ugyancsak apróra vágott fokhagymával együtt olajon
néhány percig sütjük, majd a dióval, gránátalmalével együtt öntjük a megfőtt csirkehúshoz.

A másik eltérés, hogy a rizslisztet egy csésze hideg vízben keverjük el, és akkor öntjük a csirkéhez, mielőtt a
főzést végleg befejeznénk.

Egyébként teljesen azonos, csak fűszeresebb. Ugyancsak főtt rizs illik mellé köretnek.  

GRENOBLE-I DIÓS CSIRKE 
(francia recept)

Hozzávalók: 
2 evőkanál étolaj 
1 csirke (1,5-2 kg-os), 8 részre vágva (2 mellehúsa, bőrrel, csonttal, 2
szárnya, a csatlakozó mellehússal, 2 comb, 2 háta), belsőség félretéve 
só, bors 
2 evőkanál citromlé 
1/2 csésze + 2 evőkanál száraz fehér bor 
12 gerezd fokhagyma 
1,5 csésze feles, nagy darabos dióbél

Az olajat egy nagyobb serpenyőben melegítsük meg, közepes lángon.
Amikor forró, de még nem füstöl, pirítsuk meg benne a
csirkeszeleteket, ízlés szerint sózva, borsozva. Mindkét oldalon, 5-5
percig.

A csirkét nem vesszük ki, hanem a citromlevet, 2 evőkanál bort és a
fokhagymaszeleteket is a serpenyőbe öntjük. Lejjebb vesszük a lángot, és egy fedőt teszünk a serpenyőre.
Addig főzzük, amíg a csirke nagyjából át nem sül, egy negyedóráig.

Utána a dióbelet is a serpenyőbe tesszük, valamint a csirkebelsőségeket is. Lefedve még 8 percig főzzük.

Az idő elteltével levesszük a fedőt, és szükség szerint addig tartjuk még a tűzön, amíg a levét teljesen el nem
fővi, vagyis még kb. 5 percig. Ezalatt nemcsak a csirke, hanem a dió és a fokhagyma is aranyszínű lesz.

De vigyázzunk. Ha a dió túlságosan sötétedni kezdene, inkább szedjük ki előbb, és csak tálalás előtt tegyük
vissza.

Egy meleg tálra szedjük ki a diós csirkét.

A serpenyőbe öntsük a maradék bort, a serpenyőről vakarjuk föl az odaégett foszlányokat, és főzzük tovább
a borban, amíg a bor felét el nem főtte, kb. 4 percig.

Az így kapott szószt tálaláskor öntsük a csirkére.  



HAWAII CSIRKE

Hozzávalók: 
3 csirkemell 
1 csésze apróra vágott ananász 
3/4 csésze majonéz 
1/2 csésze apróra vagdalt dióbél 
1/2 kávéskanál só 
1 csésze vagdalt zellerlevél 
bors, salátalevél 
hagyma, sárgarépa

A csirkemelleket hagymával, sárgarépával megfőzzük. Kisebb darabokra vágjuk. Elkeverjük a zellerrel, az
ananászdarabokkal, a dióbéllel, a majonézzel és a fűszerekkel. Salátalevéllel körberakva tálaljuk.  

DIÓS KAKAS 
(francia recept)

Hozzávalók 4 személyre: 
egy 1,2 kg-os kakas, 8 darabra vágva 
3 gerezd fokhagyma, apróra vágva 
1 dl étolaj 
15 dkg darabos dióbél 
1 kis köteg zöldpetrezselyem, vagdalva 
kevés kakukfű 
só, bors 
30 dkg rizs, köretnek

A kakas darabjait helyezzük egy nagyobb lábasba.
Sózzuk, borsozzuk, szórjuk meg a vagdalt
fokhagymával. Szórjuk meg az étolajjal, és hagyjuk
állni negyedóráig.

Az állásidő leteltével öntsük fel a kakast annyi vízzel, hogy ellepje. Fűszerezzük kakukfűvel, és öntsük hozzá
a 15 dkg vagdalt, darabos dióbelet. Tegyük fel főni, lassú tűzön másfél óráig főzzük.

A rizst a kakas főzőlevében főzzük meg, 6 decit kimerünk a lábasból, és felforraljuk. Amikor forr, akkor
öntjük bele a rizst. 12-15 perc főzés elég.

Ellenőrizzük a rizs és a kakas fűszerezettségét, ha kell, pótoljuk. Petrezselyemzölddel csak tálaláskor
hintsük meg.  

KÍNAI DIÓS CSIRKE

Hozzávalók: 
0,5 kg csontmentes és bőrmentes csirkehús 
3 evőkanál szójaszósz 
2 evőkanál vékonyra vágott friss gyömbér 
1 evőkanál kukoricakeményítő 
1 evőkanál rizsbor 
2 gerezd vékonyra vágott fokhagyma 
1/4 kávéskanál pirospaprika 
3 evőkanál étolaj 
1/2 csésze feles dióbél 
1 csésze felvagdalt fagyasztott, felengedett zöldbab 
1/2 csésze 
2 zöldhagyma, karikákra vágva 
1/4 csésze víz 
forró főtt rizs



A csirkehúst vágjuk kb. 2 cm-es kockákra.

Egy nagyobb tálban keverjük össze a szójaszószt, gyömbért, kukoricakeményítőt, rizsbort, pirospaprikát,
fokhagymát. Keverjük addig, amíg egyenletesnek nem találjuk. Ekkor keverjük bele a csirkehúst, és
hagyjuk benne állni 10 percig.

A wokot vagy egy nagy serpenyőt melegítsük elő, hogy jó forró legyen. Öntsünk bele étolajat, és kavargatás
közben pirítsuk meg benne a feles dióbelet. Amíg enyhén barnulni nem kezd. Ekkor öntsük át egy kisebb
edénybe.

Most a csirkés keveréket öntsük a wokba, és kevergetve 5-7 percig süssük. Addig, amíg a csirkehús a
közepénél már nem látszik rózsaszínűnek. Most adjuk hozzá a zöldbabot, hagymát, és öntsünk rá kevés
vizet. Kevergetve süssük jól át.

Tálaláskor a forró főtt rizst merjük először a tányérra, arra a csirkét, és a tetejére szórjuk a dióbelet.  

KÍNAI DIÓS CSIRKE 2

Hozzávalók: 
1 kisebb csirke 
2 sárgarépa 
1 póréhagyma 
5 db kelbimbó 
3 evőkanál húsleves 
1 evőkanál keményítő 
1 kávéskanál desszertbor 
8 dió bele, darálva 
1 fej hagyma 
4 evőkanál étolaj 
1/2 kávéskanál szójaszósz 
gyömbér, bors, cukor, só

A csirkehúst kicsontozzuk, és apró szeletekre vágjuk. A csontokból levest főzünk. A hússzeleteket
keményítővel, gyömbérrel, borral és borssal keverjük.

A répát, a póréhagymát, a hagymát és a kelbimbót felvagdaljuk, két evőkanál étolajban megpirítjuk. A
zöldségeket kiszedjük az olajból, és a maradék olajon megpirítjuk a húst. Közben megcukrozzuk,
visszaöntjük rá a zöldségeket, megöntjük húslevessel és csontlevessel, hozzáadjuk a szójaszószt.

Végül megsózzuk, és a darált dióbelet is hozzáadjuk. Köretként főtt rizst tálalunk mellé.  

MÉZES DIÓS CSIRKE 
(török recept)

Hozzávalók: 
4 db csirkemell 
20 dkg vaj 
2 evőkanál méz 
1 db citrom leve 
só, bors, kakukfű 
10 dkg darabos dióbél 
8 db paradicsom

A csirkemellet előző este jól besózzuk és betesszük a hűtőszekrénybe. Másnap a sütőt előre melegítjük, és a
hűtőből kivett csirkemell-szeleteket egy vajjal kikent tepsibe egymás mellé helyezzük. Betesszük a sütőbe,
egy evőkanál vízzel meglocsoljuk, és sütni kezdjük.

Amikor a hús puhulni kezd, megkenjük az előre elkészített méz, bors, citromlé és vaj keverékével. Amint
elfogyott a keverék, darált diót helyezünk még a csirke tetejére, hogy a csirkével együtt piruljon.



Melegen vagy hidegen tálalhatjuk, nyers paradicsomszeletekből készített dekorációval.  

ŐSZIBARACKOS-DIÓS CSIRKEMELL VAGY PULYKAMELL 
(spanyol recept)

Hozzávalók: 
6 csirkemell vagy 3 pulykamell 
1 tyúkhúsleves kocka 
1 l tejszín 
1 pohár fehérbor 
1 őszibarackkonzerv 
1 csésze tört dióbél 
2 kávéskanál só 
2 aprított fokhagyma 
1 kávéskanál bors 
1 kávéskanál köménymag 
vagdalt petrezselyemzöld 
1 citrom leve 
kevés liszt 
olivaolaj

A citromlével, fokhagymával, sóval, borssal és köménnyel - ha kell, kevés vízzel - pároljuk meg gyengén a
hússzeleteket egy tűzálló tálban, majd levesszük a tűzről. A szeleteket kissé meglisztezzük, és egy
serpenyőben olajban aranyszínűre sütjük mindkét oldalukat. Visszarakjuk a tűzálló tálba.

A serpenyőben maradt olajhoz fehérbort öntünk, valamint a tejszínt, beletesszük a húsleveskockát, a
petrezselyemzöldet. Mártássá főzzük. Ha túl híg, kevés liszttel sűríthetjük. Ha túl sűrű, fehérbort adhatunk
hozzá.

Megforgatjuk a mártásban a hússzeleteket, benne hagyjuk, és közepes tűzön még kissé sűrítjük a mártást.

Tálalás előtt 10 perccel körberakjuk őszibarackbefőtt-szeletekkel, és meghintjük dióbéllel.  

SPENÓTTAL TÖLTÖTT CSIRKE DIÓKÉREGGEL 
(amerikai recept)

Hozzávalók 2 személyre: 
2 szelet fél csirkemell csont és bőr nélkül 
20 dkg spenót 
5 dkg fetasajt 
1 tojás fehérje 
1/2 csésze apróra vágott dióbél 
2 evőkanál étolaj

Melegítsük elő a sütőt 200 C°-ra. A spenótot némi kevés vízzel egy közepes méretű lábasban, lefedve,
közepes lángon tegyük fel főni. 4-6 percig főzzük, közben néhányszor keverjük meg. Szűrőn keresztül
öntsük le a spenótról a főzővizet. Amikor a spenót már nem túl meleg, kézzel nyomjuk ki belőle a
bennemaradt vizet. Száraz konyharuhába csavarva szárítsuk le, majd vagdaljuk apróra.

Egy közepes méretű tálban keverjük össze a spenótot a fetasajttal, és enyhén ízesítsük sóval, borssal.

A csirkemell-szeleteket verjük ki 1-1,5 cm vékonyra. Mindkét oldalukat sózzuk, borsozzuk. A két szelet
húsra kenjük egyenletesen a spenótos keveréket. Csavarjuk fel a húst szivarszerűen, közben ügyeljünk
arra, hogy a "szivar" végeit is szorítsuk össze, nehogy a töltelék kinyomódjon. Tűvel biztosítsuk.

A dióbelet egy tepsibe terítsük. A tojásfehérjét pedig verjük fel. A csirkehúst előbb a tojásfehérjében, utána
a dióbélben forgassuk meg. Nyomkodjuk meg, hogy a dióbél ráragadjon.

Egy nem odaégetős lábasban melegítsük meg az olajat, közepes lángon. Forró olajba tegyük a húst, és



süssük barnára. Óvatosan forgassuk meg, hogy a diókéreg rajta maradjon.

Amikor minden oldala barna, tegyük a húst sütőbe. 20-30 percig süssük, hogy jól átsüljön.  

SZÁRNYAS DIÓBUNDÁBAN 
(francia recept, Bernard Bessiere receptje)

Hozzávalók 4 személyre: 
5 szelet csirke-, gyöngytyúk- vagy pulykahús 
10 dkg apróra vagdalt dióbél 
2 kanál mustár 
2 kanál dióolaj 
1 kanál vaj 
1 kanál liszt 
2 alma szeletelve, enyhén megsütve 
1 tojás 
só, bors

Egy mélytányérban keverjük össze a mustárt a tojással és egy kanál dióolajjal. A baromfiszeleteket sózzuk-
borsozzuk. Megforgatjuk a lisztben, majd a mustáros keverékben, végül a diómorzsában. Megpaskoljuk a
tenyerünk között, hogy a dió is jól rátapadjon. Egy serpenyőben felmelegítjük a vajat, a maradék dióolajat,
amíg a keverék gyöngyöző, habzó nem lesz. Ekkor belerakjuk a hússzeleteket. 4 perc sütés után a másik
oldalukat is 4 percig sütjük. Az almaszeletekkel díszítve szervírozzuk, de még citromszeletekkel is
díszíthetjük.  

SZEZÁMMAGOS CSIRKECOMB (török recept)

Hozzávalók 4 személyre: 
4 csirkecomb 
nagyon kevés étolaj 
7 dl hagymás-paradicsomos szósz 
1 csésze apróra vagdalt dióbél 
1 evőkanál szezámmag 
kevés só

A hagymás-paradicsomos szósz Törökországban
készen kapható. Nálunk leginkább a készen kapható szecsuáni mártás hasonlít rá, de a török
készítményben nincs sárgarépa, bambuszrügy, szójaszósz, zöldpaprika, cukor. Szecsuáni mártással is
készíthető, de akkor elvész a török jelleg.

A hazai készítmények közül a készételként kapható lecsó
is jó a hagymás-paradicsomos szósz helyett.

Hagymás-paradicsomos szószt magunk is készíthetünk.
Napraforgóolajon hagymakockát párolunk, kevés vízzel
felengedjük, paradicsompürét (vagy ketchupot),
paradicsomkockát adunk hozzá, sózzuk, borsozzuk,
felforraljuk.

A csirkecombok mindkét oldalát egy serpenyőben kevés
olajon pirosra sütjük. A megsült combokra ráöntjük a
kész mártást. Megsózzuk.

20 percig pároljuk a mártásban. Tálra szedjük ki, és megszórjuk az apróra vágott dióbéllel és a
szezámmaggal, amelyeket ha előzőleg enyhén megpirítunk (együtt is piríthatjuk), még jobb az íze.

Forrón tálaljuk.  



TÖLTÖTT CSIRKE DIÓS RIZZSEL 
(amerikai recept, Linda Larsen receptje)

Hozzávalók 6 személyre: 
1 evőkanál étolaj 
1 evőkanál vaj 
1 hagyma, apróra vágva 
1,5 csésze szép rizs 
2 csésze csirkehúsleves 
1,5 csésze körtelé 
1/2 csésze darabos dióbél 
só, bors 
6 csirkemell (csont és bőr nélkül) 
10 dkg lágy krémsajt 
1/4 csészényi körtedarabok 
2 egész körte 
még 1/4 csésze apró darabos dióbél 
1/2 csésze darabosra morzsolt kéksajt

Melegítsük elő a sütőt 180 C°-ra.

Az olajat és a vajat egy nagyobb lábasban olvasszuk össze közepes lángon. A hagymát pároljuk meg benne,
üvegesre. Öntsük bele a rizst, és keverjük át, hogy a zsiradék bevonja. Két perccel később öntsük bele a
csirkehúslevest és a körtelevet. Forraljuk fel.

Amikor forr, vegyük le a lángot, és lefedve hagyjuk tovább forrni egy negyedórán át. Amikor a rizs
megpuhult, keverjük hozzá a dióbelet, és vegyük le a tűzről.

Amíg a rizs fő, a csirkemelleket hosszában vágjuk be, hogy a tölteléket beletölthessük.

Egy kisebb tálban keverjük össze a krémsajtot, a kéksajt felét és a darabolt körtét, annyira, hogy
egyenletes állagú tölteléket kapjunk. Töltsük a csirkemellekbe. Kívülről sózzuk, borsozzuk meg a húst, és
tegyük félre.

A főtt rizses keveréket töltsük egy akkora tűzálló üvegtálba, amekkorában a hús is elfér. Rendezzük rá a
csirkehúst is. Alufóliával borítsuk, zárjuk le. 35-40 percig süssük, hogy a hús is és a rizs is puha legyen.

Amíg a hús a sütőben van, vágjuk fel, hámozzuk meg, magvazzuk ki és szeleteljük fel az egész körtéket. Egy
kisebb tálban keverjük össze a maradék kéksajtot az apró dióbéllel.

A sütés vége velé a diós-sajtos keverékkel szórjuk meg a csirkeszeleteket, és rendezzük melléjük a
körteszeleteket. Még 8-10 percre tegyük vissza sülni, amíg a krémsajt rá nem olvad. Akkor kész.  

TÖLTÖTT CSIRKECOMB 
(német recept)

Hozzávalók 4 személyre: 
4 db csirkecomb 
10 dkg dióbél 
3 dkg zsemlyemorzsa 
1 hagyma, 1 babérlevél 
6 evőkanál zöldségkrémleves 
2-3 evőkanál paradicsomvelő 
1 evőkanál tejföl 
1-1,5 dl száraz vörösbor 
2-3 borókalevél 
petrezselyem, metélőhagyma, majoránna 
mustár, só, bors, pirospaprika 
étolaj



A csirkecombokat kicsontozzuk, a dióbelet apróra vagdossuk vagy törjük. A zöldségeket, fűszereket
megmossuk, lecsöpögtetjük. A metélőhagymát, a petrezselymet és a majoránnalevelet apróra vagdaljuk. A
babérlevelet négy részre vágjuk.

Tölteléket keverünk a zsemlyemorzsából, dióbélből, mustárból és a fűszerekből, és a csont helyére töltjük. A
csirkecombokat bevarrjuk. Sóból, borsból, paprikából keveréket készítünk, amivel a csirkecombokat
bedörzsöljük.

A sütőt 150 C°-ra melegítjük elő. A hagymát nagyobb kockákra vágjuk.

A csirkecombokat forró olajban erősen megsütjük. A sütés végén öntjük rá a hagymát és a
paradicsomvelőt, amivel még rövid ideig együtt sütjük, majd elzárjuk a lángot.

Kivesszük, megöntjük a vörösborral, kevés zöldségkrémlevesel, ráteszünk 1-1 darab babérlevelet. Lefedjük
a sütőedényt, és a még meleg sütőbe tesszük vissza.

Kb. 40 percig tartjuk melegben, közben ha szükséges, zöldségkrémlevessel megöntözzük, végül a tejfölt is
ráöntjük.

Megkóstoljuk, ha kell még, fűszerezzük.

A diós töltött csirkecomb mellé köretként a képen sajtos knédlit és karamellizált sárgarépát látunk.  

VARGÁNYÁVAL, DIÓVAL TÖLTÖTT KAPPAN 
(francia recept)

Hozzávalók: 
egy nagyobb, 3,5 kg-os kappan 
3 dkg vaj 
só, bors 
10 dkg füstölt húsos szalonna 
10 dkg vargánya (konzerv) 
10 dkg rizs 
kevés csirkemáj, szív és zúza 
petrezselyem 
20 dkg csirkemáj 
10 dkg dióbél 
2 tojás 
0,2 dl konyak 
6 dkg vaj 
10 dkg dióbél 
80 dkg zöldbab (konzerv) 
80 dkg gesztenye 
6 evőkanál étolaj 
megint petrezselyem 
10 gerezd fokhagyma

Legelőször a rizst főzzük meg, forró, sós vízbe öntve. 15-20 percig főzzük, majd lecsöpögtetjük. Tegyük
félre, hogy kihűljön. 

A csirkeszivet, zúzát és a hozzávaló májat kisebb darabokra vágjuk, majd egy kevés petrezselyemmel
elmixeljük. 



  

A szalonnát csíkokra vágjuk, egy teflonos serpenyőben olvasztott vajon megkapatjuk, hozzáadjuk az össze
nem vágott csirkemájat, és együtt sütjük. 

 

A vargányát lecsöpögtetjük, szintén a májra öntjük, 2-3 percig pároljuk rajta. 

 

Vagdossuk fel a petrezselymet, és a felét keverjük a májhoz és a vargányához. Így is pároljuk 3 percig. 

Az első 10 dg diót törjük durvára, például egy nyújtófával. 

A serpenyőből a párolt májat, vargányát öntsük át egy tálba. Adjuk hozzá a tört diót, a főtt rizst, a
konyakot, és a petrezselyemmel mixelt belsőségeket. Üssük fel a tojásokat, és azt is keverjük bele. 

  

Egy kanál segítségével töltsük meg a kappant, jól nyomkodjuk bele a tölteléket. Varrjuk össze. Zománcos
tepsiben tegyük a sütőbe, öntsük meg étolajjal. Tegyünk a kappanra kisebb vajdarabokat, és borsozzuk is
meg, de már ne sózzuk, csak esetleg a sütés végén, ha úgy gondoljuk. 

 

Öntsünk a tepsibe 1 dl meleg vizet is.

Két órán keresztül hadd süljön, közben locsolgassuk. Egy óra elteltével fordítsuk meg. Addig süssük, amíg a
beleszúrt tű tisztán nem húzható ki.

Közben vágjuk be a gesztenyék héját, majd tegyük egy tál forró vízbe 4 percre, végül csepegtessük le, és
öblítsük le hideg vízzel. Hámozzuk meg. 



  

A meghámozott gesztenyéket forró, sós vízben főzzük meg, amíg a kés hegye könnyen beléjük nem megy. Ez
15-20 perc, a gesztenyék nagyságától függően. Csepegtessük le, tegyük félre.

A maradék petrezselymet kevés sóval és borssal keverjük el. Vágjuk le a fokhagymák gyökérrészét, és
hámozzuk meg. Vágjuk vékony szeletekre, és keverjük a petrezselyemhez.

A második adag dióbelet is törjük meg, és tegyük félre.

A konzerv-zöldbabot sós vízben forraljuk fel, utána csepegtessük le. 10-15 perccel tálalás előtt a zöldbabot
helyezzük egy olyan tálra, amin tálalni fogjuk, középre a sült kappant, mellé a gesztenyéket. 

A fokhagymás petrezselymet és a tört dióbelet rendezzük a zöldbabra. 10-15 percre tegyük vissza a tálat a
sütőbe. Kivéve ha még lefedve állhat 5 percig, a hús omlós lesz.

Tálaláskor a kappan sütőlevét is öntsük a kappanra.

Ha a töltelékből maradna, ne dobjuk ki. Félórás-háronegyed órás sütéssel a kappan mellé adhatjuk, vagy
ehelyett eltehetjük hűtőbe, és később is felhasználhatjuk egy következő csirke, paradicsom, cukkini, stb.
töltésére.

A dió leírása és botanikája 

 

 

Halak, rákok, kagyló

Vázlat: 
Burrida 
Diós garnélarák 
Diós hering 
Dióval töltött hal 
Feketekagyló saláta dióval 
Göngyölt lazac 
Göngyölt pisztráng 
Hal fűszeres-diós bundában 
Kagylós tészta 
Lazac diókéreg alatt 
Lazacfilé dióval 
Marinírozott macskacápa 
Mézes diós garnélarák 
Narancsos pisztráng dióval 
Süllőfilé dióolajjal 
Süllőfilé dióval 
Sült csuka dióval 
Szivárványpisztráng diószósszal  



BURRIDA 
(olasz recept)

Hozzávalók 6 személyre: 
1 kg macskacápa (kb. 3 db) 
1 db rája (kb. 50 dkg) 
8 dkg fenyőmag 
8 dkg dióbél 
4 dkg zsemlemorzsa 
1 citrom 
1 húsleveskocka 
1 hagyma 
ecet, olaj, só, bors

A halakat jól tisztítsuk meg, vagdossuk kisebb darabokra. Sós-ecetes vízben főzzük meg, néhány
citromszelettel együtt. Ha megfőtt, csurgassuk le, hagyjuk kihűlni. Egy serpenyőbe feltesszük olajon a
hagymát, gyenge lángra. A ledarált fenyőmagot és dióbelet, a morzsát, egy evőkanál ecetet, kevés sót,
borsot teszünk bele, és rövid ideig tartjuk a tűzön. Majd átöntjük egy lábasba, bele a halszeleteket is, és
kevés, húsleveskockából készült húslevessel együtt forraljuk, igen gyenge lángon, amíg a leve be nem
sűrűsödik. Melegen tálaljuk.  

DIÓS GARNÉLARÁK 
(kínai recept)

Hozzávalók 2 személyre: 
10 dkg mézes dió (a receptje lejjebb) 
25 dkg közepes nagyságú garnélarák húsa, páncél nélkül 
1 tojás fehérje 
2 evőkanál kukoricakeményítő 
2 csésze étolaj 
1 evőkanál majonéz 
1/2 evőkanál sűrített tej 
1/2 evőkanál tejpor

A rákhúst öntsük le tojásfehérjével, majd
kukoricakeményítővel. Melegítsük meg az olajat, és süssük benne a rákot kb. két percig, amíg ropogós nem
lesz, de ne barnuljon meg. Vegyük ki és csepegtessük le róla az olajat.

A majonézt, sűrített tejet és tejport összekeverve közepes
lángon melegítsük fel, de ne forraljuk.

A tálra először a tejes szószt öntjük, rá a garnélarákot, a
tetejére a mézes dióbelet.

A mézes dió hozzávalói: 
30 dkg negyedes dióbél 
4 evőkanál cukor 
5 csésze étolaj

Wokban dolgozunk.

A dióbelet forró vízbe tesszük, és felforraljuk. Öt percig
főzzük, aztán leöntjük róla a vizet. Hideg vizet öntünk a dióra, és megint leszűrjük.

A dióbél főzését és lehűtését megismételjük.

Most 1/3 csésze vizet forralunk fel a wokban. Beleöntjük a cukrot, és állandó kavarás mellett a dióbelet is.
Addig főzzük, amíg a víz el nem párolog. A dióbelet jól bevonja a cukor. Ekkor kivesszük.



A wokot kimossuk, szárazra töröljük, és felmelegítjük benne az olajat. 4-5 percig sütjük benne a cukros
dióbelet, amíg megbarnul. Sütőlapra öntjük ki hűlni.  

DIÓS HERING 
(orosz recept)

Hozzávalók: 
félkiló hering 
2 keménytojás 
1 nagyobb alma 
1 közepes hagyma 
félcsésze dióbél 
félflakonnyi majonéz

A majonéz kivételével mindent a húsdarálón engedünk keresztül, csak az egyik tojást tesszük félre,
díszítésnek.

A hozzávalókat, most már a majonézt is beleértve, alaposan összekeverjük. Apró főtt tojás darabokat
szórunk a tetejére, dísznek.

Rozskenyérrel esszük, vodkát iszunk mellé, oroszosan.  

DIÓVAL TÖLTÖTT HAL 
(ukrán recept)

Hozzávalók: 
egy hal (süllő vagy tőkehal, 0,7-1 kg-os) 
20 dkg dióbél 
5 dkg mazsola 
1 fej hagyma 
étolaj 
citromlé 
só, bors

A halnak levágjuk a fejét, majd kibelezzük. Megmossuk, sózzuk, borsozzuk, meghintjük citromlével.

A hagymát kockákra vágjuk, olajon aranyszínűre pirítjuk, levesszük a tűzről. A diót apróra törjük, a
hagymához keverjük. A mazsolát is hozzákeverjük. Végül megöntjük citromlével.

Az így kapott töltelékkel töltjük meg a halat, majd összetűzzük. Sütőben olajon sütjük meg.  

FEKETEKAGYLÓ-SALÁTA DIÓVAL 
(orosz recept)

Hozzávalók: 
félkiló kagyló 
1 flakkon majonéz 
1/2 csésze dióbél 
1/2 citrom 
1-2 alma 
1/2 csésze meggybefőtt 
bors, zöldpetrezselyem

A kagylókat megfőzzük, húsukat apró darabokra vágjuk, rövid időre hűtőszekrénybe rakjuk.

Az almákat kimagvazzuk, húsukat lereszeljük. A dióbelet megdaráljuk. Az almareszeléket előbb
majonézzel, majd darált dióval keverjük, végül a kagylóhússal. Megsózzuk.

A kész salátát citrommal, kimagvazott meggyel, zöldpetrezselyemmel díszítjük.  



GÖNGYÖLT LAZAC 
(kanadai recept)

Hozzávalók 4 személyre: 
2 kávéskanál étolaj 
1/4 csészényi apróra vágott vöröshagyma 
1 gerezd fokhagyma, apróra vágva 
4 csészényi vagdalt spenótlevél 
só, bors 
1 csésze főtt barnarizs 
1 kávéskanál reszelt citromhéj 
1/4 csésze reszelt keménysajt 
2/3 csésze darabos dióbél 
félkiló lazachús

A hagymát enyhén pároljuk meg olajon. Adjuk
hozzá a fokhagymát, spenótlevelet. Sózzuk,
borsozzuk, és pároljuk az egészet három percig,
amíg a spenót puhulni nem kezd. Ekkor vegyük le a
tűzről.

A rizst és a citromhéj-reszeléket a tűzről levéve keverjük a spenóthoz.

Terítsük el a lazacon a spenótos keveréket, és szórjuk meg sajttal, dióval. Óvatosan tekerjük fel, és
átszúrva rögzítsük.

A göngyölt lazacot sütőpapírral bélelt tepsire helyezzük, és 190 C°-os sütőben 15-20 percig sütjük.

Amikor puhára sült, vágódeszkára helyezzük, tíz percig hűlni hagyjuk, majd felszeleteljük.

Zöldsalátával, vagy párolt zöldségekkel köríthetjük.  

GÖNGYÖLT PISZTRÁNG 
(olasz recept)

Hozzávalók 4 személyre: 
4 szelet közepes pisztráng 
10 dkg dióbél 
16 db kisebb krumpli 
5 dl hallé alap (szálkamentes) 
1 dl tejszín 
1 tojás fehérje 
1 citrom leve 
só, bors

A tejszínt, a tojásfehérjét, a citromlevet kevés sóval, borssal
elturmixoljuk.

Megdaráljuk a dióbelet, és azt is hozzákeverjük. A keveréket a pisztrángszeletekre kenjük. A szeleteket
göngyöljük fel, tűzzük össze fapálcikával.

Tegyük a hallé-alapba, és főzzük kb. 10 percig fedő alatt, gyenge tűzön. Vegyük le a tűzről, de tartsuk
melegen. Vágjuk keskenyebb tekercsekre.

Főtt burgonyával és ízlés szerinti mártással tálaljuk.  



HAL FŰSZERES-DIÓS BUNDÁBAN 
(német recept)

Hozzávalók: 
40 dkg halfilé 
1 teáskanál citromlé 
só 
fehérbors 
1 evőkanál étolaj 
15 dkg ömlesztett fűszeres sajt 
5 evőkanál liszt 
8 dkg dióbél 
1 evőkanál petrezselyem 
1 evőkanál metélőhagyma 
1 evőkanál kapor 
kakukfű 
5 dkg vaj 
só, bors

A fűszeres-diós bundában sütendő halhoz többféle halat is használhatunk. Egyformán ajánlott a lepényhal, a
lazac, a sügér, de más hal is jó.

A halszeleteket hideg folyó vízben megmossuk, a vizet konyhai törlőpapírral felitatjuk róla, és a halat
belocsoljuk a citromlével. Sózzuk, borsozzuk. A sütőedényt kikenjük olajjal, és a halszeleteket
belefektetjük.

Az ömlesztett sajtot egy tálba tesszük. A dióbelet apróra vagdaljuk, és a liszttel, valamint kevés sóval és
borssal a sajthoz keverjük. A friss fűszereket apróra vagdaljuk, és szintén hozzáadjuk. Az egészet jól
elkeverjük.

Az így kapott bundát a halszeletekre kenjük, és szilárdan rátapasztjuk. A tetejét vajjal vastagon
megkenjük. 200 C°-ra előmelegített sütőben közepes fokozaton mintegy 25 percig sütjük.

Amint a kép is mutatja, friss zöldségekkel tálaljuk, amelyekre öntsünk öntetet. Jól megy hozzá köretnek a
rizs is, különösen fehérboros mártással. De könnyű paradicsomszósz is jó hozzá.  

KAGYLÓS TÉSZTA DIÓS PETREZSELYMES PESZTÓVAL 
(amerikai recept, Delia Smith receptje)

A kagyló olyan luxusjellegű ennivaló, ami rendkívül olcsó. Földközi-tengeri
nyaralásunkon láthattuk, amint francia kempingezők az apró fekete kagylókat
gyűjtögetik a tengerparti sziklákon, és este nagy kagyló-vacsorát csapnak.
Itthon pedig a Dunaparton, de akár a Keleti főcsatornában is gyűjthetünk
kiváló édesvizi étikagylókat. Összegyűjtés után azonnal mossuk meg a
kagylókat hideg vízben. Vigyázzunk, a kagyló héja éles! És rögtön kezdhetünk
is kagylós tésztát készíteni.

Hozzávalók 2 személyre: 
0,9-1 kg megmosott kagyló, héjában 
20 dkg metélt vagy másféle tészta 
1 evőkanál étolaj 
1 mogyoróhagyma, összevagdalva 
1 gerezd fokhagyma, apróra vagdalva 
2 dl száraz fehér bor 
só, bors 
A pesztóhoz: 
3-4 dkg vagdalt dióbél 
2-3 dkg zöldpetrezselyem-levél, apróra vagdalva 



2 evőkanál étolaj 
1 gerezd fokhagyma 
só, bors 
és díszítésnek is 2 evőkanál vagdalt zöldpetrezselyem

Először a pesztót készítjük el. Vegyünk elő egy nagyobb lábast, amiben az elkészítendő étel kényelmesen el
fog férni. Egy evőkanálnyi étolajon pirítsuk meg benne a vagdalt dióbelet, de csak 1-2 percig hagyjuk
pirulni. A pirított diót öntsük át egy mixerbe, adjuk hozzá a zöldpetrezselymet és a fokhagymát, a második
kanál olajat, és mixeljük az egészet pürévé.

Lábasunkban, amiben a diót pirítottuk, melegítsük meg az 1 kanál étolajat. A mogyoróhagymát és a vagdalt
fokhagymát közepes lángon pároljuk benne kb. 5 percig, addig, amíg éppen meglágyulnak. Tegyük bele a
tiszta kagylót, és teljes lángon, a fehérbor hozzáöntésével pároljuk meg. Közben némi sóval, borssal
ízesítsük. Amikor már elég meleg, a lángot újból csökkentsük közepesre, és fedjük le a lábast. Egyszer-
kétszer rázzuk meg a lábast, és figyeljük, mikor nyílnak szét a kagylók. Azt a néhányat, ami zárva marad,
dobjuk ki.

Amíg a kagyló párolódik, forraljunk fel egy egy nagyobb fazékban sós vizet.

Amikor a kagylók megpárolódtak, vegyük le a tűzről, és egy kanállal merjük át egy másik edénybe.
Átszedés közben mindegyiket rázzuk meg, hogy a belsejükből kirázzuk a bennük maradt folyadékot.

Nyolc kagylót héjastul tegyünk félre, díszítésnek a tányérok szélén, a többinek pedig távolítsuk el a héját. A
megpucolt kagylókat tartsuk lefedve, melegen, legjobb, ha langyos sütőben.

Amikor a kagylópucolással végeztünk, a levet, amiben párolódtak, egy laza szövésű szöveten szűrjük át egy
másik lábasba. Ez azért fontos, hogy az esetleg a kagylókon maradt homokszemeket vagy az esetleges
kagylóhéj-törmelékeket kiszűrjük.

Közben, hogy el ne felejtsük, amikor a sós víz már forr, tegyük bele a tésztát, és a tésztától függően 8-10
percig főzzük.

A leszűrt kagylós levet öntsük vissza az eredeti lábasba, és forralással sűrítsük be, kb. egyharmadára.
Utána keverjük bele a pesztót, de ne vegyük le a tűzről. A melegen tartott kagylóhúst is keverjük hozzá, és
most már levehetjük a tűzről.

Amikor a tészta megfőtt, tésztaszűrőn szűrjük le, és két egyforma csomóban rakjuk tányérokra. Egyformán
merjünk rá pesztós kagylót. Rakjuk körbe héjas kagylóval, és szórjuk meg zöldpetrezselyemmel.

Azonnal, egy pillanatot se késve tálaljuk, jól behűtött fehérborral.  

LAZAC DIÓKÉREG ALATT 
(amerikai recept)

Hozzávalók: 
lazacszelet 
darabos dióbél 
étolaj 
apróra vágott fokhagyma 
só, bors 
esetleg citromlé

Olyan lazacszeletet használjunk, amin rajta van a bőre. A húsos oldalát nyomjuk a dióbélbe, és felülről
pedig sózzuk, borsozzuk.

Egy serpenyőben melegítsünk olajat, és szórjuk bele a vagdalt fokhagymát. A lazacot forró olajba tegyük,
diós felével alulra. Csak addig süssük, amíg a dió nem barnul. Ekkor fordítsuk át a bőrös felére, fedjük le,
és addig süssük tovább, amíg jónak nem találjuk.

Tálalható is, extra ízesítésként kevés citromlével hinthetjük meg.  



LAZACFILÉ DIÓVAL 
(amerikai recept)

Hozzávalók 4 személyre: 
1 csésze durvára tört dióbél 
2 evőkanál zsemlemorzsa 
2 evőkanál reszelt citromhéj 
1 evőkanál étolaj 
1 evőkanál vagdalt zöld kapor 
4 szelet (kb. 0,5 kg) lazac, lehet bőrös 
2 kávéskanál mustár 
citromlé, só, bors

Mixerben keverjük össze a dióbelet,
zsemlemorzsát, citromhéjat, étolajat, kaprot.
Kóstoljuk meg, szükség szerint sózzuk,
borsozzuk. Keverjük ragadós masszává, majd
tegyük félre.

A lazacszeleteket bőrös oldalukkal lefelé tegyük sütőlapra, és kenjük meg mustárral. Osszuk szét a
keveréket a lazacszeletekre. A tetejére is nyomjunk mustárt. Borítsuk le műanyag fóliával, és tegyük hűtőbe
legalább 15 percre, de a hűtőben két órát is állhat.

Nem túl forró, közepesen meleg sütőben kb. 15 percig süssük, addig, amíg villával megszúrva puhának nem
találjuk.

A sütőből kivéve öntsük meg citromlével. Spenótleveleken és újkrumpli körítéssel tálaljuk. Vagy spárgával.
 

MARINÍROZOTT MACSKACÁPA 
(német recept)

Hozzávalók 4 személyre: 
4 szelet, egyenként 15-20 dkg-os macskacápa 
1 citrom leve 
1/4 teáskanál citromhéjaroma 
1/4 teáskanál erőspaprika 
1/4 teáskanál bors 
3 kanál étolaj 
3 zöldhagyma 
12 db kisebb burgonya 
1 dl tejföl 
10 dkg dióbél 
só 
vastagabb alufólia

A halszeleteket megmossuk, és hagyjuk megszáradni. A citromléből egy teáskanállal félreteszünk, a többit
elkeverjük a fűszerekkel. Nagyjából a fele étolajat hozzáöntjük. A zöldhagymát megmossuk, ferde
karikákra vagdossuk. A zöldhagymakarikák kétharmadát a marinádhoz keverjük. Beleforgatjuk a
halszeleteket, és lefedve kb. 20 percre hűtőbe rakjuk.

A burgonyákat alaposan megmossuk. 12 db alufóliát gyengén megolajozunk, megsózunk. A burgonyákat
belegöngyöljük, és parázson (tűzön) meggrillezzük. A dióbelet finomra vágjuk, a tejfölbe keverjük.
Belekeverjük a félretett citromlevet, sózzuk-borsozzuk. A maradék hagymát is belekeverjük.

Kikészítünk a halszeleteknek négy nagyobb alufólia-darabot. A halszeleteket kivesszük a marinádból, és
lecsöpögtetjük. Alufóliába csomagoljuk. A fóliák közt megfelelő térközt hagyva a halat tűzön grillezzük,
mindkét oldalát 6-7 percig, majd a fóliában pihenni hagyjuk. A fóliából kiszedett burgonyákat
meghámozzuk. A halat is kiszedjük a fóliából, és tányéron, burgonyával, tejföllel szervírozzuk.  



MÉZES DIÓS GARNÉLARÁK 
(amerikai recept)

Hozzávalók 4 személyre: 
1/2 csésze feles dióbél 
1 csésze cukor 
1/4 csésze kukoricakeményítő 
2 tojás fehérje 
2 evőkanál majonéz 
4 evőkanál édes sűrített tej 
citromlé, valamivel kevesebb, mint fél citromból 
1 evőkanál méz 
étolaj 
50 dkg garnélarák húsa, páncél nélkül 
salátalevél dísznek 
szezámmag

a dióbelet elő kell készíteni. Két csészényi vízzel kell forralni, és amikor a víz sötétedni kezd a hártyájától, a
vizet cserélni kell. Ezt a processzust háromszor is meg kell ismételni. Ez veszi el a dióbél kesernyés ízét.

Amikor a főzővizet kellően tisztának ítéljük meg, egy csésze cukrot öntünk hozzá, és azzal együtt főzzük bő
10 percig. Ezután lehűtjük, a diót leszűrjük, kitesszük egy papírra száradni.

A kukoricakeményítőt a tojásfehérjével egyenletesre keverjük. Ha túl sűrűnek találjuk, kevés sűrített tejet
vagy vizet keverhetünk hozzá. Palacsintatészta állagúra kell kevernünk. Amikor jó, ebben forgatjuk meg a
garnélát.

Egy tálban keverjük össze a majonézt, a sűrített tejet, citromlevet és a mézet. Géppel verjük a keveréket
krémesre. Ha kész, tegyük félre, a végső összeállításhoz.

Forrósítsuk fel egy lábasban az olajat. A cukros dióbelet a forró olajban süssük 5-7 percig, hogy mély barna
színt kapjon. Amikor kész, újból tegyük ki egy papírtörlőre száradni.

Újból győződjünk meg, hogy a garnélák teljesen be vannak-e vonva a kukoricakeményítős keverékkel.
Süssük meg az olajban, mindegyik legalább 2-3 percig süljön, utána a garnélát is tegyük ki papírtörlőre.

A tálon a salátalevelekkel kezdjük az összeállítást. Aztán a dióbelet, majd a garnélát rakjuk rá. Rámerjük a
szószt, és a tetejét megszórjuk szezámmaggal. Köretként tészta vagy rizs egyaránt illik hozzá.  

NARANCSOS PISZTRÁNG DIÓVAL 
(angol recept)

Hozzávalók 4 személyre: 
0,5 kg letisztított, kicsontozott pisztráng 
1/2 teáskanál vegyes fűszerkeverék 
1 evőkanál tojásfehérje, gyengén felverve 
1 apróra vágott mogyoróhagyma 
1 teáskanál dióolaj 
1/2 csésze friss narancslé 
2 narancs meghámozva, szeletekre vágva 
2 evőkanál édes bor 
2 teáskanál édeskömény mag 
1 nagyobb édeskömény gumó nagyon vékonyra vágva és kevés levele 
1/2 csésze dióbél 
1/4 csésze cukor 
2 db vizitorma, szár nélkül 
1/4 teáskanál só

Egy teflonos serpenyőt kenjünk ki olajjal. Közepes lángon süssük ki a halszeleteket, bőrükkel lefelé



belehelyezve, amíg aranybarnára, enyhén ropogósra nem sülnek. Ez kb. 4 perc. A másik oldalát is süssük 4
percig. Tegyük ki a halszeleteket bőrös oldalukkal lefelé fordítva egy lapos tálra, és tegyük félre.

Egy teflonos edényben gyengén pirítsuk meg a mogyoróhagymát, de ügyeljünk rá, hogy ne barnuljon meg.
Öntsük hozzá a narancslevet, a bort és az édeskömény-magot. Öntsük rá a pisztrángra, és tegyük hűtőbe
legalább egy órára, de jobb, ha eltesszük másnapra.

Melegítsük elő a sütőt, közepesen melegre. Egy kisebb edényben keverjük össze a diót a cukorral, kevés
sóval, a fűszerkeverékkel, végül a tojásfehérjével. Öntsük egy teflonos tepsibe, és tegyük a nem túl meleg
sütőbe. Addig legyen benne, amíg meg nem szilárdul, néha keverjük meg. (Kb. 45-60 perc). Utána hűtsük
szobahőmérsékletűre.

Vegyük ki a pisztrángszeleteket a marinádból. A pisztráng bőrét húzzuk le, dobjuk ki. Osszuk a halat négy
egyforma adagra. Hagyjuk szobahőmérsékletűre melegedni. A marinádból 2 evőkanálnyit keverjünk el a
dióolajjal, ebből salátalé lesz.

A narancsszeletekből négyet tegyünk félre díszítésnek. A többit egy szélesebb tálban keverjük össze az
édeskömény-szeletekkel, a vizitormával és az előbbi saláta-dresszinggel. Óvatosan keverjük, ne durván. A
salátakeveréket osszuk ki négy tányérra, helyezzük rá a halszeleteket, arra pedig a cukros-tojásfehérjés
diót. Díszítsük a félretett narancsszeletekkel, és azonnal szervírozzuk.  

SÜLLŐFILÉ DIÓOLAJJAL

Hozzávalók: 
50 dkg süllőfilé 
12 dkg dióbél 
1 citrom 
3 evőkanál liszt 
1 tojás 
1 fej saláta 
1 nagy sárga kaliforniai paprika 
1 narancs 
3 evőkanál gyümölcsecet 
6 evőkanál dióolaj 
csipetnyi cukor 
4 dkg vaj 
1/2 köteg citromfű 
só, bors

A dióbél felét apróra, másik felét durvábbra vagdaljuk.

A halat megmossuk, leszárítjuk, daraboljuk. A citrom levével behintjük, sóval, borssal megszórjuk. A
halszeleteket megforgatjuk a lisztben, majd a felhabart tojásban, végül a finomra vagdalt dióbélben.

A salátát megmossuk, kisebb darabokra vágjuk. A paprikát megmossuk, szeleteljük, a salátához keverjük.

A narancsot megmossuk, a héját lereszeljük. A levét kifacsarjuk, hozzákeverjük az ecetet, a dióolajat, és
kevés cukorral, sóval, borssal öntetet keverünk belőle. A reszelt narancshéjat is hozzáadjuk.

A vajat felmelegítjük. A süllőszeletek mindkét oldalát 6-8 perc alatt aranybarnára sütjük.

A citromfüvet levagdaljuk. Az öntettel, a durvára vagdalt dióbéllel együtt a salátára öntjük, és elkeverjük.

A salátát tányérokra osztjuk, és a süllőszeleteket is a tányérokra rendezzük.  



SÜLLŐFILÉ DIÓVAL 
(francia recept, Yves Leonard receptje)

Hozzávalók 4 személyre: 
4 db, egyenként 15-20 dkg-os süllőfilé 
12 dkg dióbél 
2 kanál dióolaj 
2 kanál lágy vaj 
15 dkg kenyérbél, megpárolva, apróra vágva 
2 kanál liszt 
só, bors 
1 citrom kockákra vágva 
10 szál petrezselyem a tálaláshoz

Sózzuk-borsozzuk, majd belisztezzük a halszeleteket. Egy serpenyőben egy kanál vajban és egy kanál
dióolajban 3-3 percig sütjük a halszeletek mindkét oldalát. Levesszük a tűzről, citromdarbokat teszünk rá.

A maradék dióolajat és vajat megmelegítjük, a kenyérbelet megpirítjuk benne. Amikor a kenyér szép
mogyorószínű, hozzáadjuk a dióbelet, és hamarosan ráöntjük a süllőszeletekre.

Melegen tálaljuk, petrezselyemmel díszítve.  

SÜLT CSUKA DIÓVAL 
(francia recept)

Hozzávalók: 
egy egykilós csuka 
1 palack száraz fehérbor 
dióolaj 
olivaolaj 
kakukfű, babérlevél, petrezselyem 
1 gerezd fokhagyma 
néhány koriandermag 
maréknyi dióbél 
1 tojás 
liszt, só, bors

A csukát pucoljuk meg, majd két órára helyezzük a következő páclébe.

Egy palack fehérborba két evőkanál olivaolajat keverünk, ízesítjük összevágott kakukfűvel, babérlevéllel,
petrezselyemmel, egy gerezd eldörzsölt fokhagymával, néhány koriandermaggal, apróra tört maréknyi
dióbéllel.

Mielőtt a csukát meggrilleznénk, csöpögtessük le róla a páclevet, és töröljük meg papírtörlővel. Kenjük
meg olivaolajjal, enyhén sózzuk, borsozzuk, és szórjuk meg nagyon kevés liszttel. Most már
meggrillezhetjük, gyenge fokozaton. A sülésre 25-30 percet számolhatunk. Közben óvatosan fordítsuk meg,
de vigyázzunk, a csuka nagyon törékeny.

Amíg sül, készítsünk dióolajos majonézt, ennek az íze megy a legjobban a sült csukához.  



SZIVÁRVÁNYPISZTRÁNG DIÓSZÓSSZAL 
(ausztrál recept)

Hozzávalók 4-6 személyre: 
4-6 kibelezett pisztráng 
liszt 
étolaj 
só, bors 
zsályalevél 
10 dkg nagyobb darabos dióbél 
10 dkg vaj 
1 nagy citrom 
1,5 dl száraz fehér bor

A pisztrángokat lisztezzük be, és sózzuk, borsozzuk kívül-
belül.

Először öt percig süssük a pisztrángok mindkét oldalát,
majd tegyük közepesen meleg sütőbe, és ott is süssük,
további 7 percig.

Közben a vajon pörköljük meg a dióbelet, zsályalevéllel. A citrom levét és a fehérbort öntsük a dióhoz, és
addig pároljuk, amíg a lé a felére nem csökken. Közben a citrom reszelt héjából is szórjunk a készülő
szószba.

A sült pisztrángot forrón tálaljuk, ízlés szerinti körettel, például polentával, megöntve a diós szósszal.

A dió leírása és botanikája 

 

 

Főtt tészták

Vázlat: 
Barackos, diós derelye 
Citromkrémes diós metélt 
Diós kakaóstészta 
Diós mogyorós tészta 
Diós nudli 
Diós spagetti fokhagymával 
Diós spagetti fokhagymával 2 
Diós tészta 
Diós-túrós spagetti 
Diószószos tészta 
Fusilli diószósszal 
Fusilli dióval 
Kagylótészta diószósszal 
Lasagna fehér mártással, dióval 
Ravioli diószósszal 
Ravioli dióval 
Római szélesmetélt 
Sajtos, diós, dióolajos töltött tészta 
Spagetti diós pesztóval 
Spagetti diószósszal 
Spagetti diószósszal 2 
Spenótos-diós penne 



Tészta dióolajos pesztóval 
Toszkán penne 
Zöld tészta dióval 
Zöldséges táskák diószósszal  

BARACKOS, DIÓS DERELYE 
(ukrán recept, vareniki néven)

Hozzávalók 32 darabhoz: 
A tésztához: 
1 csésze liszt + a gyúródeszka és a nyújtófa
behintéséhez 
1,75 csésze liszt 
2 nagy tojás 
1,5 kávéskanál só 
1,25 csésze víz 
A töltelékhez: 
1/4 csésze víz 
1/4 csésze cukor 
még 2 evőkanál cukor 
esetleg 2 evőkanál barackpálinka 
1 csésze aszalt sárgabarack 
1/2 csésze apróra vagdalt dióbél 
10 dkg vaj 
1/2 csésze zsemlemorzsa 
csipetnyi fahéjpor

A lisztet egy tálba öntsük, és a közepén készítsünk mélyedést, ahova az előzetesen egy csészében
összekevert tojást, sót, vizet öntjük. Fokozatosan keverjük hozzá a lisztet, lágy tésztává keverjük. A tésztát
belisztezett deszkára borítjuk ki, ahol meggyúrjuk. Nyolc perc gyúrás elég. Ha nagyon ragad, kevés lisztet
adunk még hozzá. Rugalmas tésztát kell kapnunk. Kinyújtás előtt lefedve félórát pihentetjük a tésztát.
Hűtőben két órát is állhat, de a további munka előtt engedjük szobahőmérsékletűre melegedni.

A töltelék készítéséhez a negyedcsészényi vizet ugyanannyi cukorral együtt felforraljuk. Addig kavarjuk,
amíg a cukor fel nem oldódik. A pálinkát a tűzről levéve öntjük bele.

A barackot géppel apróra aprítjuk, majd a szirupot is a gépbe öntjük, és jól összekeverjük, de ne legyen
teljesen egynemű, pürészerű. Öntsük ki egy tálba, és keverjük bele a dióbél felét. Hűtsük le.

Nyújtsuk ki a tésztát 40-45 centis kerek lappá. A körbe zárt négyzet lesz felvágva 4x4=16 lapkára, a
négyzeten kívüli tésztát mind a négy oldalról válasszuk le, és gyúrjuk össze a második szeleteléshez.

Enyhén púpozott kávéskanálnyi tölteléket tegyünk minden lapka közepére. Egyszerre csak egy lapkával
dolgozzunk, nedves kézzel. A lapka egyik sarkát hajtsuk át a szemben levő sarokra, így háromszögű töltött
derelyét kapunk. A szélét nyomkodjuk össze. A kész derelyéket egy liszttel megszórt konyharuhára rakjuk
át. Így készítsük el az összeset, a második tésztaadagból is.

Enyhén sós vízben főzzük meg a süteményeket. Negyedóráig elég főzni, hogy megpuhuljanak.

A főtt derelyét egy, az alábbiak szerint előkészített tálra szedjük ki, ahol a következő ízesítést kapják még. 



Két evőkanálnyi vajon megpirítjuk a zsemlemorzsát, a maradék dióbéllel együtt. Két-három perc pirítás
elég, de állandóan kevergessük. Amikor a tűzről levesszük, csipetnyi sóval is ízesítjük. A fahéjat és a két
kanál cukrot is rászórjuk.

A derelyét meleg , lapos tálon szervírozzuk. A tálra, mielőtt a tésztát rászednénk, 2 evőkanálnyi olvasztott
vajat hintünk. A maradék vajat pedig a kiszedett tésztára. És a tetejére a diós, zsemlemorzsás keveréket.
Forrón tálaljuk.  

CITROMKRÉMES DIÓS METÉLT 
(olasz recept)

Hozzávalók 4 személyre: 
1 csésze tejszín 
1 kávéskanál reszelt citromhéj 
félkiló metélttészta 
2 evőkanál vaj 
félcsészényi vagdalt gomba 
félcsészényi darabos, pirított dióbél 
2 evőkanál reszelt keménysajt 
só, bors, zöldpetrezselyem

Egy kisebb edényben a tejszínbe keverjük a
reszelt citromhéjat, és gyenge lángon
negyedórát pároljuk, hogy besűrűsödjön.

Megfőzzük a tésztát.

Amíg a tészta fő, egy nagyobb lábasban
megpároljuk a gombát a vajon.

A megfőtt tésztát leszűrjük, hozzákeverjük a
citromhéjas tejszínt, a párolt gombát, a pirított
dióbelet, végül meghintjük reszelt sajttal. Könnyebben megkeverjük. Sózzuk, borsozzuk, megszórjuk
petrezselyem zöldjével.  



DIÓS KAKAÓSTÉSZTA 
(olasz recept)

Tisztelt Kollégám, Ön mit kapott Itáliában járt rokonaitól, barátaitól
ajándékba? Bármit is, biztosan nem kakaós szélesmetéltet. Kár. Pedig
ott kapható. Olyan, amibe a kakaó gyárilag bele van főzve.
Legközelebb, ha Ön jár ott, vegyen már, és kóstolja meg! Dióval.

Hozzávalók: 
25 dkg kakaós szélesmetélt 
2,5 dl tejszín 
10 dkg dióbél 
2 evőkanál olivaolaj 
2 evőkanál gyöngyhagyma 
só

A legegyszerűbb elkészíteni. Míg a tészta fő, egy lábasba rakjuk össze a szószhoz valókat: a darált vagy
apró darabos dióbelet, a tejszínt, az étolajat, az apróra vágott gyöngyhagymát és csipetnyi sót.

Mikor a tészta megfőtt, a tészta vizéből is a szószba keverhetünk néhány evőkanállal. Melegítsük fel a
szószt, közben csepegtessük le a tésztát.

Ha a szósz meleg, öntsük a tésztára, és azonmód együk is meg.

Egy trükk: Minél szélesebb a tészta, annál ízletesebb.

Tipp: Nemcsak önálló fogásként ehetjük, hanem főtt húsokkal és gyümölcsökkel is.  

DIÓS MOGYORÓS TÉSZTA 
(francia recept)

A különleges diós mogyorós tészta elkészítése nagyon
egyszerű, még a hozzávalókat se kell felsorolni. Egy
rendes háztartásban úgyis van mindig dió és mogyoró.

Fél kiló száraztésztát használunk. Minél jobb minőségű,
annál jobb.

8 dkg dióbelet és 6 dkg mogyorót durvára vagdosunk, és
lábaskában lassú tűzön megpirítunk.

Egy póréhagymát nagyon vékony szeletekre vágunk. A
hagymaszeletek harmadát kevés vajon megpároljuk. Egy deci fehér likőrbort (ez is van minden
háztartásban) és 2 dl húslevest (lehet leveskockából is) öntünk hozzá, és megszórjuk 20 dkg mascarpone
vagy más kemény sajt reszelékével. Keverjük, amíg a sajt is megolvad, és akkor a diót és a mogyorót is
beleöntjük.

Lassú tűzön sűrítjük, majd levesszük.

Amikor a tészta megfőtt, leszűrjük, és a hagymakarikák második harmadát hozzákeverjük. Állagát, ízét
ellenőrizzük, sózzuk, borsozzuk. A hagymás, sajtos szósszal megöntjük. A hagymakarikák harmadik
részével csak dekoráljuk.  



DIÓS NUDLI 
(olasz, toszkán recept)

Hozzávalók 4 személyre: 
10 dkg dióbél (ha lehet, a dióbél hártyáját is húzzuk le) 
5 dkg reszelt parmezán sajt 
3 evőkanál étolaj 
fél adag mascarpone sajt 
80 dkg nyers nudlitészta 
bors, nagyszemű só

A dióból pesztót készítünk. Nagyjából összekeverjük a dióbelet a
parmezánnal, három kanál olajjal, és ízlés szerint sózzuk, borsozzuk.

A nudlit megfőzzük, lecsepegtetjük.

Egy lábasban egészen gyenge lángon (hogy a mascarpone sajt ne ragadjon oda) a diós pesztón
megolvasztjuk a mascarpone sajtot. Alaposan, erősen összekeverjük, hogy az olaj ne váljon ki. Öntsük rá a
főtt nudlit, és villával keverjük össze.

Hagyományos, kiváló toszkán nudlit kapunk.  

DIÓS SPAGETTI FOKHAGYMÁVAL 
(olasz recept)

Hozzávalók 4 személyre: 
50 dkg spagetti 
40 dkg darált dióbél 
3 gerezd vagdalt fokhagyma 
közel egy csészényi finomra vagdalt petrezselyem 
kevés erős paprika 
1/2 csésze étolaj 
só, bors

Az olajat öntsük egy tálba, és keverjük bele a darált dióbelet, a petrezselymet és a pirospaprikát. Főzzük
meg a tésztát, a főzővízből tegyünk félre 1/4 csészényit. A lecsöpögtetett tésztát tegyük egy előmelegített
tálba. Öntsük bele az olajos szószt. Ha nedvesíteni kell, a főzővízből adjunk hozzá egy-két kanálnyit.  

DIÓS SPAGETTI FOKHAGYMÁVAL 2 
(olasz recept)

Hozzávalók 6 személyre: 
50 dkg spagetti 
10 dkg dióbél 
1 gerezd fokhagyma 
olaj 
1 doboz szardellapaszta 
petrezselyem 
paradicsomszósz

A megpucolt, apróra vagdalt fokhagymát olajban süssük világos barnára. Vegyük le a tűzről, öntsük bele az
apróra vagdalt dióbelet, és azzal tegyük vissza.

Gyenge tűzön 4-5 percig pirítsuk, de ne feledkezzünk meg arról, hogy a tűzről levéve is barnul még kicsit.

Adjuk hozzá, morzsoljuk szét a szardellapasztát.

Főzzük meg a spagettit, csöpögtessük le, de kissé nedves maradjon. Öntsük rá a diót, ízesítsük
paradicsompürével, és a tetejére szórjunk petrezselymet.  



DIÓS TÉSZTA 
(olasz recept)

Hozzávalók: 
40 dkg szélesmetélt 
12 dkg túró 
10 db dióbél 
5 dkg vaj 
1 gerezd fokhagyma 
kevés húsleves (leveskockából) 
petrezselyem, só, bors

Egy serpenyőben a vajat az apróra vágott fokhagymával melegítsük fel. Adjuk hozzá a durvára tört
dióbelet, a túrót, 1-2 evőkanál húslevest. Forraljuk fel, sózzuk, borsozzuk. A tésztát bő, sós vízben főzzük
meg. A még meleg tésztához keverjük a diós túrót, és petrezselyemzölddel díszítve tálaljuk.  

DIÓS-TÚRÓS SPAGETTI 
(olasz recept)

Hozzávalók 4 személyre: 
50 dkg spagetti vagy más hosszú tészta 
25 dkg darált dióbél 
2 gerezd apróra vágott fokhagyma 
2-3 kanál olivaolaj 
1/4 csésze finomra vágott petrezselyem 
1/4 csésze túró 
1/2 csésze frissen reszelt parmezán sajt 
só, bors

Egy lábasban egy kanál olivaolajon gyenge lángon pirítsuk a fokhagymát mintegy 10 percig, de ne
barnuljon meg. Adjuk hozzá a diót és a petrezselymet és egy csipet sót. Jól keverjük el, és pároljuk tovább 5
percig. Vigyázzunk, a dió meg ne barnuljon, inkább adjunk hozzá még egy kanál olajat.

A tésztát enyhén sós vízben főzzük meg. Amikor megfőtt, adjunk a főzővízből két kanállal a diószószhoz, és
igen gyenge lángon főzzük tovább. Egy villával keverjük bele a túrót. Kóstoljuk meg, és ha szükséges,
sózzuk, borsozzuk. A főtt tésztát főzés után szűrjük le egy előmelegített edénybe. Rögtön öntsük rá a szószt,
és keverjük jól el. A parmezán-sajtnak a felét reszeljük rá, a másik felét pedig kiegészítésül tegyük az
étkezőasztalra.  

DIÓSZÓSZOS TÉSZTA (olasz recept)

Magyarországon a diós tészta unásig ismert. Ki is vágná vele együtt
a diót szerető háziasszonyt az ő hites ura, ha gyakran kapná. De
kóstoljuk csak meg egyszer a tésztát cukros dió helyett diószósszal!

Hozzávalók 4 személyre: 
2,5 csésze (60 dkg) dióbél 
20 dkg vaj 
2 gerezd fokhagyma, felvagdalva 
4 dl tejszín 
2 evőkanál frissen vagdalt rozmaringlevél 
45-50 dkg tészta 
1/4 csésze (0,5 dl) frissen reszelt parmezán sajt 
só, bors

A sütőt 200 C°-ra melegítsük elő. A dióbelet terítsük szét egy tepsin, és kb. 6 percig tartsuk a sütőben, amíg
törékennyé, aranybarnává nem válik. Ezután tegyük ki hűlni, és ha kihűlt, törjük durvább, nagyobb
darabokra. 



 

Amíg hűl, tegyünk fel egy fazék vizet forralni, a tésztának.

A fokhagymát egy serpenyőben a vajon pároljuk meg, amíg színesedni nem kezd. Ekkor öntsük hozzá a
dióbelet, a tejszínt és a rozmaringlevelet. Alacsony fokozaton, gyakori keveréssel pároljuk öt percig.
Amikor a szósz sűrűsödik, levehetjük a tűzről.

Ekkor rakjuk a forrásban lévő vízbe a tésztát, és tegyünk bele sót is. Főzzük meg, szűrjük le, és keverjük
össze a szósszal. 

 

Szórjuk meg parmezán sajttal, esetleg borsozhatjuk, és tálaljuk fel. Jobban mutat, ha a pirított dió egy
részét tálaláskor szórjuk a tetejére.

Megjegyzés: Testes vörösbor illik hozzá. 
Ha a diószószos tésztát előételként kínáljuk, a közölt mennyiség 8 személyre elég. Igen laktató.  

FUSILLI DIÓSZÓSSZAL 
(olasz recept)

Hozzávalók 4-6 személyre: 
2 nagy gerezd fokhagyma, apróra vagdalva 
só 
1 csésze pirított dióbél 
1 csésze tejszín 
0,5 kg olasz tészta, leginkább fusilli 
1/2 csésze reszelt parmezán sajt 
bors

A fokhagymát csipetnyi sóval és a pirított dióbéllel robotgépben vágassuk apróra. A diót nem kell teljesen
megdarálni, elég, ha durvára vágjuk. Öntsük hozzá a tejszínt, és addig keverjük, amíg egyenletes szószt
nem kapunk. Kóstoljuk meg, ízesítsük, és öntsük át egy tálba, amit majd az asztalra teszünk.

Most főzzük meg a tésztát, 1,5 liter forró vízben. Praktikus, ha a szószos tállal fedjük le eleve a fazekat
főzés közben, hogy a tál jól átmelegedjen. Amikor a víz forr, három evőkanál sóval ízesíthetjük. Keverjük
el, és csak utána tegyük a fazékba a tésztát.

Amikor a tészta megfőtt, szűrjük le, és az előmelegített tálba rakjuk át. Jól keverjük össze a szósszal.



Szórjuk rá a sajtot, keverjük a tésztába, és ízlés szerint még sózhatjuk, borsozhatjuk a tésztát.

Meleg leveses tányérokat készítünk az asztalra, és azonnal tálaljuk.  

FUSILLI DIÓVAL 
(olasz recept)

Hozzávalók 4 személyre: 
32 dkg spirális fusilli tészta 
10 dkg lágy kéksajt 
10 dkg vagdalt dióbél 
1 evőkanál vagdalt petrezselyemzöld 
1 evőkanál vaj

A tésztát főzzük meg.

A vajat tegyük lábasba. A sajtot vágjuk apró
darabokra, és adjuk a vajhoz. A vajjal együtt
olvasszuk meg, jól összekeverve, hogy sima
állagú, krémes szószt kapjunk.

Öntsük hozzá a vagdalt dióbelet is, és újból
keverjük meg.

A főtt tésztát öntsük a szószra, keverjük jól át, és szórjuk meg friss petrezselyemmel.  

KAGYLÓTÉSZTA DIÓSZÓSSZAL 
(olasz recept, Ursula Ferrigno receptje)

Hozzávalók 4 személyre: 
30 dkg száraz kagylótészta 
1/2 csésze apróra vágott (de nem darált) dióbél 
1 csésze tejszín 
2 gerezd fokhagyma (aki nem szereti, elhagyhatja) 
1 evőkanál vaj 
1 evőkanál étolaj 
1/2 csésze reszelt parmezán sajt 
só, bors 
2 evőkanál apróra vágott petrezselyemzöld

Forraljunk fel egy fazék vizet.

Amíg a forrásra várunk, egy tálban keverjük össze a dióbelet a tejszínnel és a fokhagymával.

Amikor a víz forr, megsózzuk, és beletesszük főni a tésztát.

Egy nagyobb lábasban takaréklángon melegítsük meg az étolajat. Tegyük hozzá a vajat is, hogy
összeolvadjon. Amikor a vaj is megolvadt, a diós keveréket is tegyük a lábasba. Növeljük a lángot
közepesre, és forraljuk fel a szószt. A forrástól 4-5 percig tartsuk a tűzön, állandóan kevergetve, hogy
sűrűsödjön. Amikor kezd sűrűsödni, a reszelt sajt felét is keverjük bele, és a petrezselyem felét is.
Takarékon főzzük még egy ideig, amíg a tészta meg nem fő.

Amikor a tészta megfőtt, szűrjük le, de egy kevés főzővizet tartsunk meg. Öntsük a főtt tésztát a szószhoz.
Öntsük rá a maradék sajtot, és keverjük össze. Ha túl sűrű, főzővízzel hígítsuk. Ha nem elég sűrű, sajtot
reszeljünk még bele. Ez esetben keverjük jól össze a sajtot a szószos tésztával.

Vegyük le a tésztát a tűzről, és borítsuk át egy tálba. Már csak a maradék petrezselyemmel kell
megszórnunk, és tálalhatjuk.  



LASAGNA FEHÉR MÁRTÁSSAL, DIÓVAL 
(brazil recept)

A lasagna tipikus olasz étel. Brazíliába az igen sok olasz
bevándorló vitte magával, ahol fehér mártással és dióval
kiegészítve brazillá vált. A receptet mindenesetre brazil forrásból
szereztem.

Hozzávalók: 
1/2 kg lasagna-tészta, előfőzve 
1/2 l tej 
2 evőkanál liszt 
2 evőkanál margarin 
1 tyúkhúsleves-kocka 
20 dkg darabokra tört dióbél 
20 dkg darabokra vágott mozzarella sajt 
5 db reszelt parmezán sajt

A tejet a mikrohullámú sütő magas fokozatán melegítsük 5 percig, majd tegyük félre.

Egy mélyebb tűzálló tálban jól keverjük össze a lisztet, a margarint és a húsleveskockát. Tegyük két percre
a mikróba, magas fokozatra. Vegyük ki, és lassanként, állandó keverés közben öntsük bele a tejet. Tegyük
vissza a mikróba 4-6 percre, két percenként kivéve és megkavarva.

Ha a mártás nem eléggé egynemű, robotgéppel is keverjük meg, és tegyük még vissza a mikróba.

Egy négyszögletes tűzálló tálba rétegezzük a lasagnát, az első réteg mártás legyen, a második tészta, a
harmadik mozzarella, a negyedik dió. És ezt ismételjük. A legtetejére is mártás kerüljön, és arra szórjuk a
reszelt parmezánt. 5-7 percre tegyük a mikrohullámú sütőbe.  

RAVIOLI DIÓSZÓSSZAL 
(olasz recept)

Hozzávalók 4 személyre: 
1 csomag mélyhűtött ravioli 
8 dkg dióbél 
1 gyöngyhagyma 
1 kis gerezd fokhagyma 
1 kávéskanál dióolaj 
1,5 dl tejszín 
1,5 dl zöldségleves (leveskockából) 
0,5 dl fehérbor 
kevés petrezselyem, majoránna 
2 dkg reszelt keménysajt 
só, bors

Először a diószószt készítjük el. A hagymát és a fokhagymát hámozás után apróra vágjuk. A dióolajat
felmelegítjük, a hagymákat üvegesre pároljuk benne. Hozzáöntjük a zöldséglevest, a tejszínt és a fehérbort,
majd ízlés szerint sózzuk, borsozzuk. Felforraljuk, majd gyenge tűzön 10 percig főzzük.

A dióbelet durva darabokra vágjuk, a szószhoz adjuk, felmelegítjük.

A petrezselymet megmossuk, nagyobb darabokra vágjuk, szintén a szószba keverjük.

A raviolit a csomagolásán írtak szerint felmelegítjük, és elkeverjük a szósszal. Reszelt sajttal és
majoránnalevéllel hintjük meg.  



RAVIOLI DIÓVAL, SZÁRÍTOTT
PARADICSOMMAL 
(olasz recept)

Hozzávalók 48 adagra: 
1,5 csésze dióbél 
8-10 db napon szárított paradicsom (fényképe
jobbra látható) 
olivaolaj 
bors 
késztészta raviolinak

Ennek az érdekes olasz tésztának az
elkészítéséhez két különlegesség szükséges,
először azokat szerezzük be. Bár, forró nyáridőben magunk is száríthatunk a napon felvágott paradicsomot,
amint az Itáliában és a Közel-Keleten szokásos. Nem kell tehát a hipermarketben keresnünk.

Amit viszont meg kell vennünk, az a raviolikészítő forma. Kettőt vegyünk 48 adaghoz. 

Ha a hozzávalók megvannak, a diós-paradicsomos ravioli elkészítése már semmiség.

A diót öntsük háztartási robotgépbe. A száraz paradicsomot vagdaljuk vékonyabb darabokra, és azt is
öntsük a gépbe, a dióval együtt daráljuk le. De előbb szórjunk rá borsot, bőségesen, és hintsük meg kevés
olajjal. Mennyi olajjal? Előbb kevesebbel, később még, ha túl száraznak találjuk, pótolhatjuk.

Addig járassuk a gépet, amíg durva állagú, tapadós, kenhető keveréket nem kapunk.

Ha tudunk, olasz tésztát használjunk. Vékonyra nyújtott rétegét fektessük, nyomkodjuk a raviolikészítő
forma mélyedéseibe, töltsük meg diós keverékkel, és egy másik vékony réteg tésztával fedjük le, majd
kiborítva, kiszaggatva főzzük ki.

Ízlés szerint szervírozhatjuk. Például fűszerezett paradicsomszósszal vagy tejszínes szósszal megöntve.  

RÓMAI SZÉLESMETÉLT 
(olasz recept)

Hozzávalók: 
35 dkg szélesmetélt 
20 dkg tehéntúró 
2 evőkanál juhtúró 
6 dkg dióbél 
petrezselyem, majoránna, só, bors

Egy olyan tálban, ami a képen látható, az aprított dióbelet apróra vágott petrezselyemmel, majoránnával,
valamint a kétféle túróval erősen összedolgozzuk, hogy a massza puha, habos legyen. Addig is sós vízben
főzzük meg a tésztát, majd csepegtessük le. A főzővízből keveset keverjünk a túrómasszához. Sózzuk,
borsozzuk, és megint keverjük meg. A tálba öntsük a tésztát is, és keverjük el.  



SAJTOS, DIÓS, DIÓOLAJOS TÖLTÖTT TÉSZTA 
(francia recept)

Hozzávalók: 
A tésztához:2,5 dl tej,3 tojás,10 dkg liszt,2 csipet só,csipetnyi cukor,2 dkg vaj

A fondühöz:30 dkg comté sajt,1 gerezd fokhagyma,1 dl fehérbor,kukoricaliszt

A töltelékhez:8 dkg füstölt sonka,1 hagyma,8 dkg csiperkegomba,1 kávéskanál étolaj,3 dkg vaj,8 dkg
comté sajt

A díszítéshez:5 dkg dióbél,néhány salátalevél,2 dkg zöldpetrezselyem

A vinegretthez:1 kávéskanál mustár,2 kávéskanál gyümölcsecet,1 evőkanál dióolaj,só, bors

Először a tésztát készítjük el. Keverjük a liszthez a tejet, a tojást, valamint kevés sót és cukrot. Olvasszuk
meg a vajat, és azt is keverjük a tésztába. Tegyük félre a nyers tésztát.

A fondü készítése következik. Egy kisebb tűzálló tál alján dörzsöljük el a fokhagymát, és öntsük rá a
fehérbort. Tegyük fel lassú tűzre melegedni, és melegítsük forrásig, de mielőtt teljesen forrni kezdene,
öntsük bele az apró darabokra vágott sajtot. Folyamatosan kevergessük, amíg a sajt sima állagúra nem
olvad. Ha túl hígnak találjuk, kevés, vízben elkevert kukoricaliszttel sűríthetjük.

Ez után jön a töltelék elkészítése. Vajon pároljuk meg az apróra vágott hagymát. Az apróra vágott
sonkaszeleteket pedig olajon. A felvagdalt gombaszeleteket egy harmadik kis serpenyőben enyhén süssük
meg.

A zöldpetrezselymet vagdaljuk fel, a dióbelet vágjuk durva darabokra. Ezek már nem a töltelékbe kerülnek,
hanem a kisült tészta megszórására.

A vinegrett hozzávalóit is összekeverjük. Ha nincs dióolajunk, más étolaj is megteszi.

Nyújtsuk ki a tésztát, és kenjük meg a fondüvel. Töltsük a közepére a tölteléket, úgy, hogy kétoldalt ne
legyen töltelék. Hajtsuk rá a tészta mindkét oldalát, jobbról és balról is. Helyezzük a hurkát kivajazott
tepsibe, és szórjuk meg még egy kevés reszelt sajttal.

Meleg sütőben néhány percig süssük, addig, hogy a tészta megsüljön és a reszelt sajt is ráolvadjon.

Forrón tálaljuk. A tányérokra salátaleveleket helyezünk, arra a sült tésztát, dióval megszórva,
zöldpetrezselyemmel dekorálva. Megöntjük vinegrettel.

Feltétlenül igyunk hozzá félszáraz fehér bort.  

SPAGETTI DIÓS PESZTÓVAL 
(olasz recept, C. Cosentino séf receptje az Incanto étteremből)

Hozzávalók 6 személyre: 
1/2 csésze zsemlyemorzsa, saját kenyérmaradékból darálva 
1/4 csésze darabos dióbél 
5 nagy, friss zsályalevél, vékonyra vágva (kb. 1 evőkanálnyi) 
1 nagy gerezd fokhagyma, esetleg több 
só, bors 
1/2 kg száraz spagettitészta vagy más hasonló tészta 
kevés étolaj 
A díszítéshez: friss zsályalevél, étolaj

Forraljunk fel egy nagyobb fazék sós vizet.

A sütőben egy tepsiben terítsük szét a zsemlyemorzsát, és grillező üzemmódban pirítsuk öt percig. Utána egy
másik tepsiben, ugyancsak grillező üzemmódban a dióbelet is öt percig pirítsuk.



Tegyük a zsemlyemorzsát a dióbéllel darálóba, és vagdalt zsályalevél és fokhagyma hozzáadásával daráljuk
apróra, mixeljük össze. Ízesítsük sóval, borssal. Ez lesz a diós pesztó.

Amikor a víz forrni kezd, tegyük bele a tésztát. Főzzük meg, mint az olasz mondja, "al dente." Vagyis addig,
amíg a legjobbnak nem találjuk. Akkor szűrjük le, de a főzővizet ne öntsük ki.

Egy nagyobb lábast tegyünk a tűzre, és öntsük bele a
megdarált diós pesztót. Öntsünk hozzá fél csészével a
főzővízből, és keverjük el, oldjuk szósszá a pesztót a
vízben.

A tésztát is öntsük a lábasba, és keverjük össze a
pesztóval. Ha kell, öntsünk még hozzá a főzővízből,
hogy a tészta nedves, jól keverhető legyen. Amikor
összekevertük, vegyük le a tűzről.

Kóstoljuk meg, és ha kell, sózzuk, borsozzuk,
étolajjal dúsítsuk.

Spagettinket díszíthetjük is, zsályalevéllel. De nem
frissel, hanem forró étolajon néhány másodpercig megkapatottal. 10-20 másodpercig legyen a tűzön, de
addig is forgassuk meg az olajban. Ha a mentalevél ropogós, és sötétedni kezd, akkor jó. Mielőtt a
spagettire tennénk dísznek, papírtörlőn itassuk le róla az olajat.  

SPAGETTI DIÓSZÓSSZAL 
(francia recept, Jean-Luc Touissant receptje)

Hozzávalók 6 személyre: 
50 dkg spagetti 
2 teáskanál só 
1 evőkanál napraforgó étolaj 
2 gerezd fokhagyma 
1 csésze dióbél 
3/4 csésze finomra vagdalt petrezselyemlevél 
1 csésze olivaolaj 
3/4 csésze reszelt parmezán sajt 
1 paradicsom 
só, bors

Egy nagyobb fazékban 4 l forró vízben, 2 teáskanál sóval és 1 evőkanál étolajjal megfőzzük a tésztát. A
spagettit lassanként adagoljuk bele, hogy közben a víz forrásban maradjon. Mintegy 10 perc alatt a spagetti
megfő, megpuhul.

Egy mixergépben elmixeljük a fokhagymát, a dióbelet és fél csésze petrezselymet. (Egy kevés petrezselymet
félreteszünk a díszítéshez.) További keverés közben lassan adagoljuk bele az olivaolajat. Kevés sót, borsot
is belekeverünk. Hagyjuk a szószt a gépben.

Durvára vagdaljuk a maradék petrezselymet. A paradicsomot kockákra vágjuk. Félretesszük.

Leszűrjük a spagettit, félreteszünk fél csésze főzővizet.

Minden tányérra tegyünk egy kupac spagettit, és úgy igazítsuk el, hogy a közepén mélyedés legyen. Most
ellenőrizzük a szósz sűrűségét. Ha túl száraz, egy kanál főzővizet keverjünk bele. De ne legyen túl lágy,
nehogy szétfolyjon a tésztán.

A szószt rakjuk a spagettikupacok mélyedéseibe. Szórjuk meg a tányérokat parmezán sajttal, vagdalt
petrezselyemmel, paradicsomkockákkal.

Megjegyzés: Ez francia recept. Olaszosan a petrezselyem helyett bazsalikomot használnak, de a



petrezselyem tradicionálisabb Franciaországban, és jobban megy a dió ízéhez.  

SPAGETTI DIÓSZÓSSZAL 2 
(olasz recept)

Hozzávalók 6-8 személyre: 
0,5 kg spagettitészta 
1 csésze dióbél 
1/2 csésze friss bazsalikomlevél, szára nélkül 
1/4 csésze friss zsályalevél 
12 dkg reszelt pecorino sajt 
étolaj, só

A tésztát saját ízlésünk és szokásunk szerint főzzük meg.

Amíg a tészta fő, daráljuk le a diót. Vágjuk apróra a bazsalikomot és a zsályát, és keverjük egy tálban a
darált dióhoz. A reszelt sajtot is. Hintsük meg kevés olajjal. Kevesebbel vagy többel, ízlés szerint, és
keverjük szósszá.

A főtt tésztát még melegen tegyük át abba a tálba, amiben szervírozni fogjuk. Öntsük rá a diószószt, és
keverjük össze. Már tálalhatjuk is.

Olajbogyót is adhatunk mellé, de szerintem jobb kenyérrel.  

SPENÓTOS-DIÓS PENNE 
(olasz recept)

Hozzávalók 4 személyre: 
1/2 csésze dióbél 
25 dkg friss spenót 
2 gerezd fokhagyma 
2 csésze túró 
1/4 csésze frissen reszelt parmezán sajt 
1 evőkanál bazsalikomlevél 
só, bors 
pennetészta

Egy tepsiben elterítve forró sütőben öt percig pirítsuk a dióbelet, majd vegyük ki.

Mossuk meg a spenótot, és jól csepegtessük le. A spenótot és a fokhagymát tegyük fel vízben főni, amíg a
spenótlevelek meg nem fonnyadnak. Vegyük ki és csepegtessük le.

A spenótot és a fokhagymát a pirított dióval, a túróval, a parmezán sajttal és a bazsalikommal jól dolgozzuk
össze egy háztartási robotgéppel. Addig keverjük, amíg egynemű nem lesz. Ízlés szerint sózzuk, borsozzuk.

Ezalatt megfőzhetjük a tésztát, majd leszűrjük.

A főtt tésztára öntsük a spenótos keveréket, takaréklángon melegítsük, keverjük, hogy a spenótos szósz is
felmelegedjen.

Tálaláskor tehetünk az asztalra még parmezánsajtot, ha úgy szeretjük.  



TÉSZTA DIÓOLAJOS PESZTÓVAL 
(olasz recept)

Hozzávalók 4 személyre: 
50 dkg jó minőségű tészta 
3 evőkanál fenyőmag 
2 gerezd fokhagyma 
2 köteg rucola-saláta 
3 evőkanál dióolaj 
3 evőkanál reszelt parmezán sajt 
fűszeres só 
bors

A tésztát sós vízben 12- 14 percig főzzük.

A fenyőmagot olaj nélkül, magában megpirítjuk.

A megpucolt fokhagymagerezdeket szétpaszírozzuk.

A salátát megmossuk, a vizet lerázzuk róla. A fokhagymával és a dióolajjal pürévé mixeljük.

A reszelt sajtot a tésztához keverjük. Sóval, borssal ízesítjük.

A tésztát négy tányérra mérjük, és dióolajos pesztót adunk hozzá.  

TOSZKÁN PENNE 
(olasz recept)

Hozzávalók 6 személyre: 
2 csésze bazsalikomlevél 
1 gerezd megpucolt fokhagyma 
1/2 csésze reszelt pecorino sajt 
2 csésze dióbél 
só, bors, étolaj 
1/2 kg penne, vagy más olasz tészta

Háztartási robotgéppel dolgozzunk. Mozsárt is
használhatunk, de az több munkával jár. Törjük meg benne a
bazsalikomot, a fokhagymát, a reszelt sajtot és a dióbelet,
együtt. Apróra, majdnem egynemű állagúra. Ízesítsük fél
kávéskanálnyi sóval, és vékony sugárban öntsünk hozzá
étolajat, annyit, amennyivel elkeverve krémes állagú szószt
nem kapunk. Nem lesz teljesen egynemű, de nem baj.

Egy liternél több vízben főzzük ki a tésztát. A főzővízben két
evőkanálnyi sót oldjunk fel. Amikor megfőtt, szűrjük le, egy
előmelegített tálba, de egy csészényit hagyjunk meg a
főzővízből.

A főtt tésztára öntsük a szószt, és nagyjából keverjük el. Kevés főzővizet is öntsünk rá. Ízlés szerint
borsozzuk, és már fogyasztható is.  



ZÖLD TÉSZTA DIÓVAL 
(olasz recept)

Hozzávalók 4 személyre: 
30 dkg zöld tészta 
20 dkg gorgonzola sajt 
5 dkg dióbél 
6 evőkanál reszelt parmezán sajt 
3 dkg vaj 
1/2 pohár tej 
kevés szerecsendió, só

A gorgonzolát vágjuk apróra, a diót daráljuk meg. Langyos tejben keverjük jól össze a vajat, a
gorgonzolát, a dióbelet, amíg egynemű, sűrű nem lesz. Kevés őrölt szerecsendióval ízesítsük.

Főzzük meg a tésztát, és a fenti masszával ízesítsük. A tetejére szórjuk a reszelt parmezán sajtot.

Azonnal tálaljuk.  

ZÖLDSÉGES TÁSKÁK DIÓSZÓSSZAL 
(olasz, ligúriai recept)

Hozzávalók 4 személyre: 
10 dkg spenót vagy borágó 
15 dkg bazsalikom és petrezselyem 
10 dkg rikotta sajt 
4 dkg parmezán sajt 
4 evőkanál tejszín 
10 dkg darált dióbél + feles dióbelek díszítésnek 
1,25 dl száraz fehér bor 
1 tojás 
2 gerezd fokhagyma 
4 evőkanál zsemlyemorzsa 
30 dkg liszt 
4 evőkanál étolaj 
só, őrölt bors

A zöldségeket megmossuk. A spenótot (vagy borágót) sós vízben megpároljuk, majd kinyomkodjuk. Az
összes zöldséget apróra vagdossuk.

A fokhagymát eldörzsöljük, elkeverjük a tojással, a zöldségekkel, a rikottával és a fele parmezánnal.
Sózzuk, borsozzuk.

A lisztből, borból, csipetnyi sóból és kevés vízből kemény, rugalmas tésztát gyúrunk. Konyharuhával
leborítjuk, és állni hagyjuk 20 percig. Belisztezett deszkán 2-3 mm vékonyra nyújtjuk, és 5-6 cm-es
kockákra vágjuk. Minden lapra zöldséges tölteléket teszünk, átlósan összehajtjuk, a széleit lenyomkodjuk.

Elkészítjük a diószószt. A friss dióbélről a hártyát úgy szedhetjük le, hogy forró vízzel leforrázzuk, utána
késsel lehúzzuk. A zsemlyemorzsát vízbe áztatjuk, hozzáöntjük a dióbelet, és mixerrel eldolgozzuk. Kissé
megsózzuk, végül hozzákeverjük az étolajat és a tejszínt is.

A zöldséges táskákat forrásban lévő sós vízben főzzük ki. 10-12 percig főzzük, kitálaljuk, megöntjük a
diószósszal, még azon melegében meghintjük a maradék parmezánnal. Néhány feles dióbéllel díszítjük, és
már fogyasztható is.

A dió leírása és botanikája 

 



 

Diószószok, diómártások, vinegrett, dióecet

A francia szerzetesek a Megdicsőülés Monostorában (Monastere de la
transfiguration) ilyen diókrémet készítenek:

Vázlat: 
Diós spagettiszósz 
Diószósz karácsonyra 
Gránátalmás-diós szósz 
Kukoricás diós mártás 
Mediterrán zöld szósz 
Olasz diómártások, diószószok 
Orosz diószósz 
Orosz diószósz 2 
Pikáns diószósz 
Spanyol diómártás 
Szacivi alaprecept 
Szacivi 12 receptje 
Toulouse-i fokhagymamártás 
Vinegrett 
Vinegrett juharsziruppal 
Vinegrett hamis dióolajjal 
Almás diós vinegrett 
Vinegrett ínyenceknek 
Marinálás 
Dióecet  

DIÓS SPAGETTISZÓSZ 
(olasz, bolognai recept)

Hozzávalók: 
1 hagyma 
1/2 köteg leveles zeller 
3 közepes sárgarépa 
40 dkg friss paradicsomvelő vagy pizzaszósz 
1 zöldségleveskocka 
40 dkg dióbél 
1 evőkanál mogyoróvaj 
1/2 csésze vagdalt petrezselyemzöld

Vagdaljuk fel a hagymát, szeleteljük fel a sárgarépát, a zellert (külön a gumóját, külön a zöldjét), törjük
meg a dióbelet.

A hagymát egy kanálnyi vízben főzzük 3 percig, hogy megpuhuljon. Közben keverjük meg, és ha le akar
égni, adjunk még vizet hozzá.

Főzzük bele a zeller zöldjét is, puhára, majd együtt adjuk hozzá a zellergumót, a sárgarépát, a
paradicsomvelőt és a zöldségleves-kockát. Mindig csak annyi vizet adjunk alá, amennyi kell, mintegy 1-1,5
dl-t. Fedő alatt pároljuk tovább 20 percig, amíg a zöldségek meg nem puhulnak.

Adjuk hozzá a tört dióbelet és a mogyoróvajat is, és újból forraljuk fel.

Kóstoljuk meg, és ízesítsük. (Citromlével, paprikával, avagy amilyen ízzel szeretjük.)

A dióbél jellegzetes "bolognai" ízt ad spagettimártásunknak. A mártás elkészítés után is ehető, de még jobb,
ha a kész mártás egy éjszakát a hűtőben tölt, és másnap, étkezés előtt újból felforraljuk.



A petrezselymet csk közvetlenül tálaláskor tegyük rá.  

DIÓSZÓSZ KRISZTUS SZÜLETÉSÉRE 
(az oroszországi Szent Anasztáz monostor receptje)

Hozzávalók: 
1,5 pohár szép, tiszta dióbél 
1 pohár gránátalmalé 
3/4 pohár víz 
3 gerezd fokhagyma 
2 evőkanál vagdalt petrezselyem zöldje 
1 kávéskanál őrölt szárított fűszer 
0,5 kávéskanál sáfrány és koriander 
só, bors

A dióbelet és a fokhagymát húsdarálón daráljuk le, majd megsózzuk, borsozzuk, és sűrű, egynemű
masszává keverjük. A zöldségeket, fűszereket is hozzáadjuk, és jól elkeverjük.

Gránátalmalével és ivóvízzel hígítjuk, folytonos keverés közben.

A szószt hidegen tálaljuk a karácsonyi asztal ünnepi ételei mellé.  

GRÁNÁTALMÁS-DIÓS SZÓSZ HÚSOKHOZ 
(libanoni recept)

A gránátalmás-diós szósz leginkább bárányhúshoz és vadakhoz ajánlható.

Hozzávalók: 
25 dkg darált dióbél 
6 dkg vaj 
1 evőkanál friss rozmaringlevél 
1 fej apróra vágott vöröshagyma 
8 gerezd fokhagyma, apróra vagdalva 
0,5 l bárányhúsleves 
1/2 l gránátalmalé (konzerv is lehet) 
1 kávéskanál só 
1 kávéskanál őrölt kurkuma (sárga gyömbér) 
1 kávéskanál oregánó 
1/2 kávéskanál őrölt fahéj

A vajat egy nagyobb lábasban olvasszuk meg, és keverjük hozzá a dióbelet.
Közepes tűzön, állandó keverés mellett pörköljük, amíg sötétedni nem kezd.
Ekkor keverjük hozzá a rozmaringot, hagymát, fokhagymát, és öntsük fel a
bárányhúslevessel, valamint a gránátalmalével. Sózzuk, fűszerezzük.

Lassú tűzön mintegy félórán át főzzük. Ezalatt besűrűsödik, mintegy 2/3-ára. Az ízlésünk szerinti sűrűség
elérésekor mondhatjuk, hogy készen van.

Tápláló, édes, aromás szószt kapunk, ami nemcsak a bárányhúsnak, hanem a vadhúsoknak is egyedülálló
ízt ad.  



KUKORICÁS DIÓS MÁRTÁS 
(amerikai recept, a kukoricaövezetből)

Hozzávalók: 
40 dkg lágy krémsajt 
1/4 csésze étolaj 
1/4 csésze citromlé 
1 evőkanál pirospaprika 
1 evőkanál köménymag 
1/2 kávéskanál só 
kevés bors 
1 doboz (20 dkg) konzervkukorica 
1 csésze vagdalt darabos dióbél 
1 kisebb fej hagyma, apróra vagdalva

A kukoricás diós mártás elkészítése rendkívül egyszerű. Egy nagy tálban géppel összekeverjük a
krémsajtot, az étolajat, a citromlevet, a paprikát, a köménymagot és ízlés szerinti sót, borsot. Addig
mixeljük, amíg egyenletes állagú nem lesz.

Hozzákeverjük a konzervkukoricát (leve nélkül), utána a darabosra tört dióbelet, végül az apróra vagdalt
hagymát.

A képen tortilla chips-szel szervírozták.  

MEDITERRÁN ZÖLD SZÓSZ

Hozzávalók 3 személyre: 
1,5 csésze olivaolaj 
1/2 csésze borecet 
1,5 csésze vagdalt petrezselyemlevél 
3/4 csésze apró darabos dióbél 
6 evőkanálnyi vagdalt vöröshagyma 
6 evőkanálnyi kapribogyó megmosva, lecsöpögtetve, felvágva 
6 evőkanálnyi apróra vágott fokhagyma 
1,5 evőkanálnyi szardella, összetörve 
só, bors

Egy tálban géppel keverjük össze az olajat és a borecetet.

A robotgéppel egymás után dolgozzuk hozzá a petrezselymet, diót, hagymát, kapribogyót, fokhagymát,
szardellát.

Megkóstoljuk, sózzuk, borsozzuk. Zárt edényben hűtőbe tesszük, felhasználásig.  

OLASZ DIÓMÁRTÁS, DIÓSZÓSZ

1. A diómártás jellegzetes mediterrán (olasz és spanyol) étek. Párolt halhoz, tésztafélékhez, burgonyához
gyakran adják, de remek sült paprikával, padlizsánnal is.

Hozzávalók 6 személyre: 
10 dkg dióbél 
3 szardellafilé 
1,5 dl olivaolaj 
3 evőkanál citromlé 
kevés frissen őrölt bors

A dióbelet és a szardellát hagyományosan mozsárban, újabban mixerben finom péppé zúzzuk.
Hozzádolgozzuk a citromlé felével elkevert olajat. A mártást a maradék citromlével és borssal ízesítjük.



2. A következő diómártáshoz (diószószhoz), amit szintén főételekhez
esznek, nem is kell pontos recept, a mennyiségek ízlés szerint variálhatók.

Hozzávalók: dióbél, fenyőmag, articsóka, olivaolaj, sajt, só.

A dióbelet forró vízben pároljuk, hogy hártyás héja leszedhető legyen. A
megtisztított dióbelet fenyőmaggal, articsókával és kevés sóval mozsárban
vagy mixerben aprítjuk, egyenletesre keverjük. Ez után keverjünk hozzá
reszelt sajtot és olivaolajat.

Kész. Ha akarjuk, a fénykép szerinti üvegben hűtőben eltehetjük.

3. A harmadik diómártás-recept a "rendkívül könnyű" kategóriába tartozik, 10 perc alatt elkészíthető.

Hozzávalók 6 személyre: 
12 dió bele 
1/2 doboz tejszín 
8 dg vaj

Daráljuk finomra a dióbelet, és öntsük egy tálba. A mérsékelten hideg tejszínt
lassanként, keverés közben öntsük hozzá, és keverjük egyenletesre, ugyanígy a
vajat is.

Leginkább olasz tésztafélékhez ajánlják.

4. Ha a tészták ízesítéséről van szó, az olaszok kifogyhatatlanok a jobbnál jobb
receptekben. Ha már únjuk a paradicsomos ízesítést, íme egy ligúriai diószósz-
változat. Előre elkészítve, boltban is kapható, de házilag is könnyen elkészíthetjük.
A pontos mennyiségek, arányok ez esetben se fontosak.

Hozzávalók: dióbél, olivaolaj, reszelt sajt, só, természetes fűszerek.

A dióbelet megdaráljuk, és a többi hozzávalóval egyenletesre keverjük. Ügyeljünk
az állagára, kellően sűrű legyen. Rögtön fogyasztható.  

OROSZ DIÓSZÓSZ

Hozzávalók: 
10 dkg dióbél 
10 dkg apróra vágott hagyma (fejes vagy zöldhagyma) 
5 dkg vagdalt petrezselyemzöld 
só, ecet, fokhagyma, bors ízlés szerint

Minden hozzávalót összedarálunk, jól összekeverünk. Megöntjük ecettel.

Főtt csirkéhez, pulykához, vagy akár főtt spárgához, babhoz is egyaránt kiváló.  

OROSZ DIÓSZÓSZ 2

Hozzávalók: 
1 csésze dióbél 
1 karéj fehér kenyér 
1/2 csésze étolaj 
3-4 gerezd fokhagyma 
ecet

A dióbelet a fokhagymával együtt mozsárban törjük meg. A kenyérszeletet vízben áztatjuk, az elázott
kenyérbelet is a mozsártörővel morzsoljuk össze, és a dióhoz keverjük.

Egy tálba öntjük a diós keveréket, és állandó keverés mellett étolajat adagolunk hozzá. Egynemű masszát



kell kapnunk. Végül kevés vízzel, esetleg ecettel hígítjuk.  

PIKÁNS DIÓSZÓSZ 
(orosz recept)

Hozzávalók: 
1 csésze dióbél 
1 fej hagyma 
1/3 csésze borecet 
3-4 gerezd fokhagyma 
2 csésze húsleves 
kevés pirospaprika, só 
zöldfűszer

A dióbelet ledaráljuk, és összekeverjük a húslevessel. Belekeverjük az igen apróra vagdalt hagymát. A
fokhagymagerezdeket mozsárban eldörzsöljük, és belekeverjük. Sózzuk, paprikázzuk, borecetttel,
zöldfűszerrel ízesítjük.  

SPANYOL DIÓMÁRTÁS

Hozzávalók: 
15 dkg dióbél 
2,5 dl tejszín 
2 gerezd fokhagyma 
só, bors

Mozsárban megtörjük a megtisztított fokhagymát. Kevés sót is
szórunk bele. Apránként hozzáadjuk a dióbelet, azt is
elmorzsoljuk, tésztaszerűvé. Mikor kész, a tejszínnel jól
elkeverjük. Sózzuk, borsozzuk.  

SZACIVI (diószósz húsokra, halakra) 
(grúz recept)

A szacivi a grúz konyha remeke.
Tulajdonképpen diómártásos halat vagy
szárnyasokat (pulyka, csirke) jelent. A
vegetáriánusoknak pedig diómártásos gombát,
zöldséget.

A szacivi nemcsak újévi ünnepi étel, hanem
bármikor máskor is fogyasztható. Forró
nyáron hidegen eszik, innen a neve: civi
magyarul hideget jelent.

Hozzávalók: 
1 kg dióbél 
2,5-3 kg szárnyashús, leginkább pulyka 
50-60 dkg hagyma 
fűszerek (babérlevél, koriander, sáfrány, fahéj, szegfűszeg) 
őrölt vörösbors 
fokhagyma 
ecet

A húst félkészre főzzük (a hús puha legyen, de ne málljon szét), majd kiszedjük, lehűtjük. Ez történhet az
előző napon is, de a főzőlevet ne öntsük ki mind.

A főzőléből egy kevés a diószószhoz kell. Ízlés kérdése, hogy mennyi, és attól is függ, hogy a dióbelet mivel
daráljuk. Ha a darált dióbél apróbbszemű, több levet vesz fel.



Ha a hús zsíros volt, a főzőlé tetejéről szedjük össze a zsíros részt, és az igen apróra vágott hagymát azon
pirítsuk meg. Ha a zsír kevés, étolajjal pótolhatjuk. A pirításnak az a lényege, hogy a nagyon apróra vágott
hagymát a lehető legkisebb lángon a lehető legtovább pirítsuk. Az a jó, ha a hagyma szinte "feloldódik" a
zsiradékban. De ne barnuljon, ne füstöljön. Ha azt látjuk, hogy színesedni kezd, a főzőléből adjunk még
keveset alá. Két babérlevelet is dobjunk a hagymára, amiket a hagymapirítás végén dobunk ki.

A diót is előkészíthetjük még előző nap. Megdaráljuk. Egy kiló dióbélhez 2 kávéskanál őrölt
koriandermagot, 2-3 kávéskanál őrölt sáfránymagot, késhegynyi fahéjport, 3-4 szem szegfűszeget
számoljunk. A szegfűszeget daráljuk meg, porát használjuk fel. A fűszereket keverjük a darált dióbélbe.
Sózzuk is, de ügyeljünk arra, hogy a hús főzésénél használtunk-e sót. Fokhagymából legfeljebb két gerezdet
törjük nagyon apróra, és azt is keverjük a dióhoz. És vörösborsot is. A diós masszát szárazon keverjük jól
össze.

Összeállíthatjuk a szaciviszószt. A diós masszához keverjük a pirított hagymát (ami már nem hagyma,
hanem egynemű hagymás zsír). Fontos, hogy a keverék végül egynemű legyen, ezen múlik a szacivi sikere.

A szószt a főtt hús levével keverjük készre. Ha hideg, mert az előző nap főtt, forraljunk fel annyit, amennyit
a szószhoz szánunk. A forrásban lévő húslé hozzáadásával a diós keverék világosodni fog. Több kisebb
részletben öntsünk forró főzőlevet a diós keverékhez, és mindig keverjük jól össze. Próbáljuk a helyes
konzisztenciát eltalálni, mert a sűrűbb nem jobb. A legjobb a sűrű tejfölszerű állag. Olyan, amibe kenyeret
lehet mártogatni.

Végül ízlés szerint süssük meg az előzetesen megfőzött húst. A csontról is leválaszthatjuk, fel is
darabolhatjuk. Öntsük rá a szószt, és azzal melegítsük együtt. De ne süssük, mert a dióbél ha megég, rossz
ízt ad a szacivinek. Vegyük le a tűzről, és egy evőkanál fehérbor-ecettel ízesítsük. Ellenőrizzük, hogy kellően
sós-e.

Azonnal tegyük vagy az asztalra, vagy a hűtőbe.  

SZACIVI RECEPTEK

A következő tizenkét szacivi-receptből válogathatunk.

1. Szacivi csirkéből, igényeseknek

Hozzávalók: 
1,5 kg csirkehús 
csirkehúsleves, kockából 
50 dkg dióbél 
1 kávéskanál szárított vegyes fűszer 
1/2 kávéskanál sáfránymag 
1 kávéskanál őrölt vörös bors 
3 gerezd fokhagyma 
1 kis fej hagyma 
3 tojás sárgája 
1/2 evőkanál borecet 
só, bors, szegfűszeg

A csirkehúst lehetőleg egyben mintegy 2 l vízben gyenge tűzön 50-60 percig főzzük, majd kivesszük, és
tepsiben megsütjük. Közben a képződő húslével meg-megöntjük. A sült húst kisebb darabokra vágjuk. A
csontokat - ízlés szerint - benne hagyjuk vagy kivesszük.

A dióbelet robotgéppel daráljuk le, vagy mozsárban törjük meg. Így illata jobb, mintha húsdarálón
darálnánk le. A dióbélhez keverjük az apróra vágott fokhagymát és a fűszereket.

A dióbélhez keverjük a tojássárgáját is, és jól kikeverjük. A hagymát igen apróra vágjuk, és azt is a
dióbélhez keverjük. Felöntjük annyi csirkehúslevessel, hogy egyenletes sűrű kásás állaga legyen
keverékünknek. 



 

Az így kapott kását szitán háromszor-négyszer átnyomkodjuk, végül elegendő folyékony diós masszát
kapunk. A maradék szilárdabb részt ki is dobhatjuk, ellentétben az összes többi szacivi-recepttel, azol a
szitán való átnyomkodás elmarad.

A folyékony diós masszát feltesszük a tűzre, de rögtön levesszük, 

 mihelyt az első buborékok megjelennek. Ebben a
pillanatban rakjuk bele a csirkehúst, és együtt hagyjuk kihűlni. Amikor már nem meleg, öntjük hozzá a
borecetet, és megsózzuk, borsozzuk.

A szacivit hidegen is tálalhatjuk, de mindenképpen zöldséglevelekkel díszítsük. Elmaradhatatlan mellőle a
fehér kenyér és a vörösbor.

2. Szacivi csirkéből

Hozzávalók: 
50 dkg csirkehús 
50 dkg darált dióbél 
1 kávéskanál őrölt erős pirospaprika 
1 húsleveskocka 
1 közepes hagyma

A hagyományos recept:

A csirkehúst sós vízben főzzük meg, és a főtt húst serpenyőn kisütjük.

A darált dióbélhez keverjük - kézzel - a pirospaprikát és a húsleveskockát. Addig gyúrjuk, amíg dióolaj nem
válik ki belőle, amit külön edénykében fogunk fel (mintegy féldecit kapunk).

A hagymát vékonyra vagdaljuk, és a dióolajban gyengén megpirítjuk. A dióolajat kis szűrőkanálban
leszűrjük, a hagymát kidobjuk.

A diómasszát folyamatos keverés közben felengedjük a csirke főzőlevével, amit féldecinként öntünk a
masszához. Annyira kell keverni, hogy megfehéredjen. Addig kell főzőlevet adagolni hozzá, amíg
cseppfolyós, kásaszerű nem lesz. Végül belekeverjük a hagyma olaját is, de abból egészen keveset
megtartunk a végső díszítéshez.

Most már csak a csirkehúst kell apró darabokra vágnunk, egy mély tálba helyeznünk, ahol felönthetjük a
diókásával. A maradék olajat díszítésként a tetejére csepegtetjük, ezen kívül néhány szál zöldséggel is
díszíthetjük.

Manapság a háziasszonyokat nehéz olyan erős, kitartó gyúrásra rávenni, hogy a dióbélből dióolajat
facsarjanak. Ezért a hagyma pirítására és a kész csirkés szacivi díszítésére legjobb, ha készen vásárolt 0,5-
1 dl dióolajat használunk.

Ha a hagyományos recept nem nyerte meg tetszésünket, itt az újabb csirkés szacivi recept.



3. Szacivi csirkéből

Hozzávalók 4 személyre: 
1 közepes nagyságú csirke 
50 dkg dióbél 
40 dkg fejeshagyma 
2 gerezd fokhagyma 
1 kávéskanál koriandermag 
1/2 kávéskanál őrölt fahéj és szegfűszeg 
1/2 kávéskanál sáfránymag 
2 evőkanál borecet 
bors, só

Az egész csirkét fazékban felöntjük vízzel, és félig megfőzzük. Kivesszük, tepsibe tesszük, sóval
bedörzsöljük, aláöntünk kevés főzőlevet, és a sütőbe tesszük. Amíg sül, a kisült pecsenyelével időnként
meglocsoljuk, és átfordítjuk, hogy mindkét oldala megpiruljon.

A hagymát apróra vágjuk, és megpároljuk a főzőlé zsíros tetejéről leszedett lében.

A dióbelet a fokhagymával együtt mixerrel összetörjük. Őrölt borsot, sót is keverünk hozzá. Hozzáadjuk a
sáfránymagot, és 6-8 pohár főzőlével felengedjük, elkeverjük. Serpenyőbe öntjük, hozzáadjuk a párolt
hagymát, és gyenge tűzön 15-20 percig pároljuk. Öt perccel a párolás befejezése előtt a borecetet is
hozzáöntjük, és ekkor adjuk hozzá a fahéjat, a szegfűszeget és a koriandert.

a sült csirkét darabokra vágjuk, egy mély tálba helyezzük, felöntjük az elkészült szósszal, és azon
melegében tálaljuk.

Ez tehát egy korszerű szacivi-recept volt. De mégse lehetünk elégedettek addig, amíg különleges szacivi-
receptet nem találunk. A következő recept azért különleges, mert híres énekesnő, Irina Otyieva receptje.

4. Szacivi csirkéből

Hozzávalók: 
1 közepes méretű tisztított csirke 
3 közepes hagyma 
kevés liszt 
1 csirkehúsleves-kocka 
1 pohár dióbél 
5-7 gerezd fokhagyma 
szárított vagy zöld petrezselyem 
5-6 db szegfűszeg 
őrölt fahéj 
őrölt bors 
késhegyni pirospaprika 
1/3 pohár almaecet vagy borecet 
5 tojás sárgája 
só

A leveskockából levest főzök.

A csirkét először közepes darabokra vágom, és lefedett lábasban 30-40 percig párolom. Ez idő alatt
elkészítem a szószt.

Apróra vagdalom a hagymát, egy mély lábasban olajon gyengén megpirítom. Egy evőkanál lisztet is adok
hozzá, és állandó keverés közben még 2-3 percig pirítom.

A lisztes hagymához két pohárnyi forró csirkehúslevest öntök, és közepes lángon 10-15 percig főzöm.

Ezalatt húsdarálón ledarálom a dióbelet, a fokhagymával együtt. És ledarálom a petrezselymet, a



szegfűszeget is, és hozzáadom a fahéjport, a borsot, a pirospaprikát. És hozzákeverem az almaecetet, a
tojássárgáját, és megsózom. Jól összedolgozom.

Ezt a masszát hozzáöntöm a levesben főtt hagymához, újra felmelegítem, de nem forralom. Akkor mondható
késznek, ha egynemű.

A főtt csirkehúst tálba szedem, és a szósszal öntöm le. Családom jobban szereti, ha nem öntöm a
csirkehúsra a szószt, hanem külön tálban teszem az asztalra.

5. Szacivi szárnyasokból

Hozzávalók 8 személyre: 
1 tyúk vagy 80 dkg pulykahús 
4 dl tyúkhúsleves (kockából) 
0,7 dl étolaj 
1 pohár darabosra tört dióbél 
4 fej hagyma 
2 evőkanál liszt 
5 tojássárgája 
5-7 gerezd fokhagyma 
1/3 pohár borecet 
5-6 db szegfűszeg 
késhegynyi fahéj 
késhegynyi pirospaprika 
1 köteg leveles zöldség

A nagyobb darabokra vágott tyúkot (pulykát) puhára főzzük, majd a főzővízben melegen tartjuk.

A húsleveskockából levest főzünk.

A felvágott hagymát olajon megpirítjuk, majd a lisztet hozzákeverve néhány percig tovább pirítjuk.
Levesszük a tűzről, és folyamatos keverés mellett hozzáöntjük a húslevest. 10-15 percig tovább főzzük.

A darabos dióbélhez hozzákeverjük az eldörzsölt fokhagymát, a fűszereket, a tojássárgáját, a borecetet.
Megsózzuk. A masszát melegítsük, de ne forraljuk fel. A kész szószt vegyük le a tűzről.

A tyúkhús-darabokat szedjük tálba, öntsük meg a diós szósszal.

6. Szacivi halból

Hozzávalók: 
50 dkg hal 
1 pohár dióbél 
2 pohár borecet 
3-4 fej hagyma 
2-4 gerezd fokhagyma 
1 kávéskanál őrölt szegfűszeg és fahéj 
1 kávéskanál szemes koriander 
babérlevél, szemes és őrölt bors 
őrölt pirospaprika, só

A megtisztított, darabokra vágott halat sós vízben főzzük 30-40 percig. Együtt főzzük a babérlevéllel, kevés
szemes borssal.

A megfőtt halat kitesszük egy tálra.

A dióbelet a fokhagymával együtt ledaráljuk, összekeverjük kevés őrölt borssal és sóval, hozzáadjuk a
megtört szemes koriandert, és mindezt beleöntjük a hal főzőlevébe. Hozzáadjuk a vékonyra vagdalt
hagymát, és 10 percig főzzük. Ez után megkóstoljuk, ízesítjük ízlés szerint szegfűszeggel és fahéjjal, és ha



kell, még borsozhatjuk is. További 10 percig főzzük.

A tálon lévő halat ezzel a forró szósszal öntjük le, és rögtön tálaljuk.

Feles dióbéllel és zellerlevéllel díszíthetjük.

7. Szacivi fehér halból

Hozzávalók: 
50 dkg tokhal, sőregtokhal vagy viza 
4 fej hagyma 
1,5 pohár dióbél 
3 gerezd fokhagyma 
1 kávéskanál őrölt szegfűszeg és fahéj 
1 kávéskanál koriandermag 
babérlevél, bors 
szárított csípőspaprika 
borecet 
kaukázusi fűszerkeverék 
sáfrány, gránátalma gerezd 
3 tojás

A halhúst darabokra vágjuk, és egy lábasban sós vízbe tesszük. Adunk hozzá babérlevelet, borsot. Lefedjük,
és 50 percig pároljuk.

Ez idő alatt a dióbelet mozsárban megtörjük a fokhagymával, a koriandermaggal, sáfránymaggal és a
paprikával együtt. Sót is adunk hozzá. Ezt a masszát egy fazékba szedjük.

A megfőtt halat kiszedjük, a levét a dióbeles masszára öntjük. Megkeverjük, felforraljuk, közben
hozzáadjuk az időközben apróra vagdalt hagymát.

A fahéjport és az őrölt szegfűszeget bő borecetbe keverjük. Őrölt borsot és szárított vegyes zöldfűszereket is
keverünk hozzá. 10 percig pároljuk benne. A tűzről levéve hagyjuk kissé lehűlni. Egy fél pohárnyit kiöntünk
belőle, ahhoz adjuk folyamatos keverés közben a tojások sárgáját. Visszaöntjük, visszatesszük a tűzre,
felforrósítjuk, majd levesszük a tűzről.

A halat tálra rakjuk, megöntjük a forró szacivivel, és gránátalma gerezdekkel díszítjük.

8. Szacivi halból - Borisz Tarakanov receptje

Hozzávalók: 
kb. 1/2 kg tetszés szerinti hal, pl. lazac 
1,5 pohár dióbél 
1/2 pohár száraz fehér bor 
1/4 pohár gránátalmalé 
3 fej hagyma 
1 nagy fej fokhagyma 
1 csapott kávéskanál vegyes fűszerkeverék 
őrölt szegfűszeg 
2 nagyobb babérlevél 
8 szem bors és még őrölt bors is 
só

A halat kívül-belül megtisztítjuk, nagyobb darabokra vágjuk, és éppen csak annyi sós vízben, hogy ellepje,
45 percig főzzük. Vele főzzük a babérlevelet és a szemes borsot is.

Eközben mixerrel ledaráljuk a dióbelet, bele a fokhagymát. Sózzuk, borsozzuk, fűszerezzük.

A hagymát apróra vagdaljuk.



Amikor a hal megfőtt, a haldarabokat egy mély tálba szedjük, a főzőlében pedig feltesszük főni a
fokhagymás dióbelet, hagymástól. 10 perc elteltével öntjük hozzá a fehérbort, a gránátalmalevet,
szegfűszeggel és még borssal is ízesítjük. Még 15 percig főzzük.

Forrón öntjük a tálban lévő halra, és rögtön tálalható.

Mint Borisz megjegyzi: Nagyon nemrossz. Forrón kell elkezdeni enni, de aki nagyon szereti, még akkor is
eszik belőle, amikor már rég kihűlt.

9. Szacivi halból

Hozzávalók: 
50 dkg hal 
1 pohár dióbél 
3/4 pohár must vagy gránátalmalé 
3-4 fej hagyma 
2-4 gerezd fokhagyma 
1 kávéskanál fahéj és szegfűszeg 
2 db babérlevél 
8 db szemes bors 
só, bors, paprika

A megtisztított, feldarabolt halat annyi sós vízben főzzük meg, amennyi éppen ellepi. Együtt főzzük a
babérlevéllel és a szemes borssal, 30-40 percig. a főtt halat kiszedjük egy tálba.

a dióbelet és a fokhagymát húsdarálón daráljuk le, majd sóval, borssal fűszerezzük. Egy lábasba tesszük.

A hal főzővizét leszűrjük, felöntjük vele a dióbelet, hozzáadjuk az apróra vágott hagymát, és az egészet 10
percig főzzük. Ezzel a forró szósszal öntjük le a halszeleteket, és tálaljuk.

És most jön a szacivi-meglepetés: nemcsak halak, szárnyasok, hanem gomba is készíthető szacivi-módra.
Vegetáriánusoknak, mikológusoknak.

10. Szacivi gombából

Hozzávalók 4 személyre: 
1 kg friss gomba 
10 dkg vagdalt dióbél 
1 fej hagyma 
10 dkg zöldség-zöldje (kapor, zeller, stb.) 
5 dkg gránátalmamag 
5 gerezd fokhagyma 
1 db apró erős paprika 
1 kávéskanál 3 %-os gyümölcsecet 
só

A gombát vágjuk nagyobb darabokra, főzzük meg, hűtsük le. A főzőlevet szűrjük le.

A dióbelet húsdarálón daráljuk le, és adjuk a gomba főzőlevéhez. Adjuk hozzá az apróra vágott
zöldségleveleket, az eldörzsölt fokhagymát és a vékonyra vágott erős paprikát. Melegítsük fel, de ne
forraljuk.

A gombát helyezzük porcelán- vagy üvegtálba. A meleg szószhoz keverjük a gyümölcsecetet, és a szószt a
gombára öntjük.

Tálalás előtt hagymakarikákkal, gránátalma-magokkal díszítjük.



11. Szacivi padlizsánon

Hozzávalók 10 személyre: 
1 kg padlizsán 
2 pohár dióbél 
1-2 fej vöröshagyma 
1 dl étolaj 
1/2 pohár gyümölcsecet 
2 kávéskanál szárított vegyes fűszer 
1 kávéskanál sáfránymag 
3 szál bármilyen zöldfűszer (petrezselyem, zeller, bazsalikom, kapor, stb.) 
só, bors, fokhagyma

A padlizsánt vékony szeletekre vágjuk, megsózzuk, 30-40 percig állni hagyjuk. Lemossuk, leszárítjuk,
étolajon megpirítjuk, egy tálra rakjuk.

A hagymát is megpirítjuk az olajon.

A dióbelet húsdarálón daráljuk le, vele együtt a fokhagymát, sáfrányt, borsot, száraz fűszert, összevagdalt
zöldfűszert, valamint a pirított hagymát.

Ehhez a keverékhez forró vizet és gyümölcsecetet keverünk, amíg tejfölsűrűségű masszát nem kapunk. Ez a
szacivi. A szacivit a pirított padlizsánszeletekre öntjük. A kész ételt 3-4 órán át állni hagyjuk, csak azután
szolgáljuk fel. Tálaláskor ízlés szerint zöldségfélékkel díszítjük.

Végül az önálló szacivi-szósz receptje:

12. Szacivi-szósz

Hozzávalók: 
2-3 pohár tyúkhúsleves (lehet kockából is) 
1/2 pohár tyúkzsír (lehet a tyúkhúsleves zsírja is) 
8 kisebb hagyma 
3-4 pohár apró darabos dióbél 
2 evőkanál búzaliszt vagy kukoricaliszt 
2-3 kávéskanál eldörzsölt fokhagyma 
1 kávéskanál koriandermag 
1 kávéskanál őrölt bors 
1/2 kávéskanál sáfránymag 
1/2 kávéskanál őrölt fahéj 
5 db szegfűszeg 
1 evőkanál gránátalmalé (vagy 1 kávéskanál borecet) 
1/4 kávéskanál erős pirospaprika 
só 

 

A hagymát apróra vágjuk, és 1/4 pohárnyi tyúkzsíron pirítjuk meg.

A másik 1/4 pohárnyi tyúkzsíron a lisztet pirítjuk meg, halvány aranyszínűre, majd ezt a rántást a



tyúkhúslevessel felöntjük, és felforraljuk.

A dióbelet megsózzuk, hozzákeverjük a fokhagymát, az őrölt borsot és a koriandermagot. Összeöntjük a
rántott tyúkhúslevessel és a pirított hagymával, együtt 15-20 percig főzzük.

Ekkor adjuk hozzá a többi fűszert és a gránátalmalevet, és igen gyenge lángon főzzük még 10 percig. Ha a
szószt túl hígnak találjuk, tojássárgájával sűríthető.

A szacivi-szósz nemcsak főtt szárnyasokhoz, hanem főtt sonkához vagy nyúlhoz is adható. 

   

TOULOUSE-I FOKHAGYMAMÁRTÁS 
(francia recept)

Hozzávalók: 
8 dkg dióbél 
2 egész fej fokhagyma 
2,5 dl dióolaj 
1 evőkanál apróra vágott petrezselyem

Mozsárban - ajánlott a márvány-mozsár - megtörjük, eldolgozzuk a dióbelet és a
tisztított fokhagymát. A munka folyamán 2-3 evőkanál hideg vizet adunk hozzá,
hogy egyenletes krémszerűvé dolgozhassuk. Adjunk hozzá sót, borsot, elkeverve a mozsártörővel, és lassan
öntsük hozzá a dióolajat, hogy egyneművé keveredjen.

Végül adjuk hozzá a petrezselymet is. Mártásos csészében tálaljuk.

Húsokhoz, például grillezett pecsenyekacsához vagy sült marhahúshoz kiváló.  

VINEGRETT 
(francia recept, Jacques és Laurent Pourcel receptje)

Hozzávalók: 
1 evőkanál mustár 
1,5 dl dióolaj 
3 dl étolaj 
0,5 dl fehér borecet 
0,5 dl piros borecet 
egy csipet fehér bors 
3 csapott kávéskanál só

A hozzávalókat egy tálban keverjük egyneműre, végül öntsünk, keverjünk hozzá 0,6 dl meleg vizet.  

ALMÁS-DIÓS VINEGRETT 
(francia recept)

Robotgéppel turmixoljunk össze egy fél almát (lehetőleg zöld almát, hámozottat, kimagvazottat,
kockázottat) és egy gyöngyhagymát 1/4 csésze gyümölcsecettel, egyenletesen simára. Utána alacsony
fokozaton keverjünk hozzá 2/3 csésze étolajat és 1/3 csésze dióolajat, amíg krémes nem lesz. Ha kívánjuk,



sózhatjuk, borsozhatjuk. Lefedett edényben tartsuk hűtőben három napig.  

VINEGRETT ÍNYENCEKNEK

Hozzávalók: 
1 evőkanál borecet, vörösborból 
2 kávéskanál élénkvörös színű édes gyümölcssűrítmény (gránátalma, áfonya, stb.) 
1/4 kávéskanál őrölt bors 
csipetnyi só 
1/3 csésze dióolaj

A hozzávalókat úgy keverjük össze, hogy a dióolaj maradjon utolsónak. Az olajat lassan keverjük bele.

Mintegy fél csésze vinegrettet kapunk, ami édesebb saláták dresszírozására lesz jó.  

VINEGRETT JUHARSZIRUPPAL 
(amerikai recept)

Hozzávalók 1,25 csészéhez: 
1/2 csésze dióolaj 
1/4 csésze juharszirup (méz is jó) 
1/4 csésze almaecet 
2 evőkanál mustár 
2 evőkanál szójaszósz 
1/2 kávéskanál só 
1/2 kávéskanál bors

Mindent keverjünk össze, és kész a vinegrett.  

VINEGRETT HAMIS DIÓOLAJJAL 
(amerikai recept, Susan receptje)

Magyarországon - eléggé el nem ítélhető módon - nem kapható dióolaj. Hamisíthatunk, amerikaiasan.

Hozzávalók: 
1 csésze repceolaj 
1/4 csésze vagdalt dióbél

Kétcsészényi edénybe öntsük a repceolajat, bele a dióbelet. Helyezzük a sütőbe, egy tepsire. 150 C°-on egy
órán át süssük, hogy a dió sötétbarnára süljön. Kivéve félórán át hűtsük.

Töltsük át palackba, zárjuk le, és hűtőben egy hónapig eltarthatjuk. Salátákhoz kiváló, mint a következő
vinegrett-receptben is.

Hozzávalók: 
4 evőkanál mustár 
4 evőkanál méz 
1 nagy gerezd fokhagyma, felszeletelve 
1/4 csésze borecet, vörösborból 
2/3 csésze hamis dióolaj 
só, bors

Egy kisebb tálban keverjük össze a mustárt, a mézet és a fokhagymát. Keverjük el a borecettel. Az olajat
fokozatosan keverjük bele, egyszerre keveset. Kóstoljuk meg, és ízesítsük sóvel, borssal.  



HOGYAN MARINÁLJUNK CSIRKESZELETEKET?

Természetesen, dióolajjal.

50 dkg csirkehúst vagy más szárnyas húsát vágjuk vékony szeletekre. Helyezzük
egy tálra, és öntsünk rá 2 dl olivaolajat, 2 dl dióolajat, 1 dl gyümölcsecetet.

Egy napig tartsuk hűtőben. Utána süthetjük, köríthetjük ízlésünk szerint.

És mit csináljon az, akinek nincs dióolaja?

Ilyen is van? Lehet. Nos, egyedül az ő kedvéért elárulom, hogy nem kell a fenti receptek
mintájára a dióolajat gyümölcsecettel vegyesen használni, készíthető dióecet is.  

DIÓECET

Melegítsünk fel egy liter gyümölcsecetet 40 C°-ra, és öntsünk bele 25 dkg durvára vagdalt
dióbelet. Hűtsük le, majd adjunk hozzá öt szegfűszeget és egy darab fahéjat. Lezárva, sötét,
hűvös helyen hagyjuk az ízeket összeérni, két héten át. Végül szűrjük le, például ritka szövésű
szöveten.

Megkapja a dióízt a gyümölcsecet.

Dióecet készen is kapható. 

A dió leírása és botanikája 

 

 

És a többi húsétel

Vázlat: 
Bárány diókéregben 
Bárány tagine 
Bárányborda diós pesztóval 
Báránycomb dióval 
Bárányhús dióval 



Bélszín paradicsomos-diós szósszal 
Csimicsurri dióval 
Datolyás diós tajine 
Diós csiga 
Diós marha 
Diós sertéskaraj 
Dióval, fügével párolt bárány 
Dióval töltött sertésszelet 
Gorgonzolával, dióval töltött borjúszelet 
Gödölye sütve 
Göngyölt marha 
Hátszínszelet kéksajtos, diós dresszinggel 
Iráni húsgolyók 
Ízes marhaszelet 
Marhaszelet dióval 
Nyúlhús diós-fokhagymás mártásban 
Sertéshús dióval, aszalt meggyel 
Sertéshús mézzel 
Sertéskorona diós töltelékkel 
Sertéssült dióval 
Sertésszelet diómártásban 
Sült bárány paprikakrémmel, dióval 
Szarvasgerinc diós mártással 
Szélesmetélt diós marhafilével 
Velszi marha dióval  

BÁRÁNY DIÓKÉREGBEN 
(francia recept)

Hozzávalók 4 személyre: 
1 kg bárányjava 
só, bors 
nagy csészényi apróra vagdalt dióbél 
2-2 kávéskanál apróra vágott friss kakukfű és
rozmaring 
2 gerezd fokhagyma 
1 evőkanál étolaj 
1/4 csésze mustárral kevert méz

A csontos bárányhúst megszórjuk sóval, borssal.
Egy nem leégős nagy serpenyőben mindkét
oldaláról 2-2 percig sütjük a húst, majd áttesszük
egy tepsibe, és hagyjuk lehűlni.

A sütőt 200 C°-ra melegítjük elő.

A dióbelet a fűszerekkel, fokhagymával egy
kisebb tálban keverjük össze, és sót, borsot is keverünk hozzá. Egy kanál étolajat is hozzákeverünk.

A bárányhúst mézes mustárral kenjük meg, és kézzel rátapasztjuk a fűszeres dióbelet, ez lesz a diókéreg.
Betesszük a sütőbe, és a sütő közepén 15-20 percig sütjük, ezalatt a hús félig sül meg, angolos jellegű lesz.
Aki nem így szereti, süsse tovább.

Amikor a sütőből kivettük, előbb alufóliával letakarva pihentetjük 5-10 percig, utána a bordák között
vágjuk szét.  



BÁRÁNY TAGINE (amerikai recept)

Hozzávalók 4 személyre: 
4 báránycomb, vagy 80 dkg bárány-lapocka, 4 darabra vágva 
étolaj 
2 nagy hagyma, vastag szeletekre vágva 
2 kávéskanál őrölt gyömbér 
2 kávéskanál fahéjpor 
2 kávéskanál darált koriandermag 
2 kávéskanál őrölt köménymag 
4 narancs héja 
1 rúd fahéj 
1 kávéskanál cukor 
2 húsleveskocka 
10 db füge 
12 db feles dióbél 
só, bors

Ez a recept első látásra talán ijesztőnek tűnik. De a szájunkban elomló birkahús íze feledtetni fogja kezdeti
gyanakvásunkat. Másnap, újramelegítve talán még jobb.

Melegítsük elő a sütőt 180 C°-ra. A bárányhúst sózzuk, borsozzuk meg, és süssük meg olajban. Amikor
megsült, vegyük ki.

A hagymaszeleteket fektessük a serpenyőbe a bárány olajára, és rakjuk rá vissza a bárányhúst. Hintsük
meg a fűszerekkel. A narancshéjat és a fahéj-darabot a hús mellé fektessük az olajba, végül szórjuk rá a
cukrot.

Öntsük fel leveskockából készült fél liter húslevessel, és ha kell, öntsünk még hozzá annyi vizet, hogy a
bárányhúst legalább kétharmad részben ellepje. Forraljuk fel, és ha forr, fedjük le, és tegyük a sütőbe.
Lassan főzzük három órán át.

A fügét és a dióbelet az utolsó órára adjuk hozzá.

Amikor feltálaljuk, köret is szükséges hozzá. Leginkább kuszkuszt ajánlanak, de ízlésünket is követhetjük,
és zöldsaláta is illik mellé.

Ha másnapra is marad, legalább háromnegyed órán át melegítsük újra, lassú tűzön.  



BÁRÁNYBORDA DIÓS PESZTÓVAL 
(francia recept)

Hozzávalók 2 személyre: 
4 szelet bárányborda 
1 csésze túró 
1/2 kávéskanál citromlé 
1 kávéskanál étolaj 
és még 1 dl étolaj 
8 dkg darált dióbél 
4 dkg reszelt parmezán 
2 gerezd fokhagyma 
főtt tészta két személyre 
5-6 korianderszál, vagdalva

Először a pesztót készítjük el, ez a legfontosabb.
Keverjük össze a dióbelet, a parmezánt, az
apróra vagdalt fokhagymát és a koriandert 1 dl
étolajjal, hogy zsíros, kenhető állagú masszát
kapjunk.

A túróból szószt készítünk, nagyon egyszerűen.
Mindössze a citromlével és a kávéskanálnyi
olajjal keverjük össze. Sózzuk éls borsozzuk.

A tésztát megfőzzük, a bárányhúst pedig egy serpenyőben megsütjük.

Szervírozáskor először a tésztát szedjük tányérra, és megöntjük pesztóval. Elhelyezzük a sült bárányhúst és
a túrószószt. Pirospaprikás meghintéssel színesíthetjük.  

BÁRÁNYCOMB DIÓVAL (angol recept)

Hozzávalók: 
1 báránycomb 
3 gerezd fokhagyma, felszeletelve 
2 kávéskanál só 
1 kávéskanál bors 
2 evőkanál vaj 
1 fej hagyma, apróra vágva 
10 dkg zsemlyemorzsa 
1/2 csésze apró darabos dióbél 
2 evőkanál friss mentalevél, vagdalva 
kevés őrölt bors és só 
1/2 csésze portói bor 
1 evőkanál liszt 
1 csésze csirkehúsleves

Melegítsük elő a sütőt 180 C°-ra.

Egy éles késsel ejtsünk a báránycombon keresztbe 12 bevágást, és mindegyikbe helyezzünk egy apró szelet
fokhagymát. Dörzsöljük be a combot sóval, borssal. Tegyük be a sütőbe, a tepsiben egy rácsra, és süssük
egy órán át.

Egy lábasban melegítsük meg a vajat, majd pároljuk meg benne a hagymát. Keverjük hozzá a
zsemlyemorzsát, a dióbelet, mentalevelet, és sózzuk, borsozzuk. Amikor a báránycomb már egy órát sült, a
keveréket kézzel tapasszuk rá. A dióbundával együtt süssük újabb egy óran át. Amikor megsült, tegyük ki
egy meleg húsostálra, amin majd asztalra tesszük. A felvágás előtt várjunk egy negyedórát, hogy jobban
szeletelhessük.



A maradék hozzávalókból mártást készítünk. A tepsiben összegyűlt húslé zsírját leszedjük, kidobjuk. A
maradékhoz keverjük a lisztet, és abban enyhén megpirítjuk. Hozzáöntjük a portói bort, valamint a
csirkehúslevest, és állandó keverés közben együtt felforraljuk. Amikor sűrűsödni, forrni kezd, vegyük le a
tűzről, és szűrőn át öntsük egy mártásos tálba. A báránycombbal együtt szervírozzuk, amit még
mentalevelekkel díszíthetünk.  

BÁRÁNYHÚS DIÓVAL (török recept)

Hozzávalók 4-6 személyre: 
20 dkg tört búzaszem (törökül: bulgur) 
25 dkg padlizsán 
25 dkg hagyma, felvagdalva 
45 dkg bárányhús, darabokra vagdalva 
4 evőkanál étolaj 
20 dkg paradicsompüré (konzerv is lehet) 
5 dkg mazsola 
10 dkg dióbél 
1 evőkanál gyümölcsecet 
Ízesítéshez: só, bors, fahéj, fokhagyma 
Díszítéshez: tejföl vagy joghurt, mentalevél, citromszeletek

A tört búzaszemeket áztassuk félórán át hideg vízben, majd szűrjük le.

A padlizsánt hámozzuk meg, vágjuk negyedekre, majd szeleteljük fel. Sózzuk meg, és hagyjuk 20 percig
állni. Utána öblítsük le.

A szeletelt hagymát a bárányhússal együtt süssük meg, olajon. Amikor megsültek, vegyük ki a serpenyőből,
és tegyük félre.

Öntsünk még olajat a serpenyőbe, és a padlizsánszeleteket pároljuk benne puhára. Végül a padlizsánt is
szedjük ki a serpenyőből, és tegyük a sült húshoz.

Most a paradicsompürét öntsük az olajos serpenyőbe. Ha túl sűrű, hígítsuk kevés vízzel. Tegyük bele az
áztatott tört búzát is. Gyenge tűzön melegítsük fel, és amikor forró, adjuk hozzá a mazsolát, a dióbelet, a
gyümölcsecetet.

Itt az ideje az ízesítésnek, ízlés szerint ízesítsük.

A sült húst a padlizsánnal együtt a még forró serpenyőbe rakjuk vissza, és melegen tálaljuk. Díszítsük
tejföllel vagy joghurttal, mentalevéllel, citromszeletekkel.

Megjegyzés: Előfordulhat, hogy egész búzaszemeket nem tudunk beszerezni, amiket háztartási gépben
törhetnénk meg. Ez esetben a búza rizzsel is pótolható.  

BÉLSZÍN PARADICSOMOS-DIÓS SZÓSSZAL 
(grúz recept)

Hozzávalók 4 személyre: 
50 dkg bélszín 
10 dkg dióbél 
4 fej hagyma 
50 dkg paradicsom 
3 db zöldpaprika 
fokhagyma, koriander, kapor 
petrezselyem zöldje 
sáfrány, bazsalikom 
étolaj

A bélszínt kockákra vágjuk, a faggyúját levágjuk. A húst ledaráljuk. Utána átengedjük a darálón a



megtisztított, kockázott hagymát is. Végül pedig a paradicsomot, másik edénybe.

A ledarált húst a hagymával kevés étolajon feltesszük gyenge tűzön párolni. Addig pároljuk, amíg meg nem
puhul.

a paradicsomot külön lábasban tesszük fel a tűzre, hogy besűrítsük.

A dióbelet mozsárban összetörjük, olajosra, és hozzátörjük a fokhagymát is. Megsózzuk.

A zöldpaprikát 20 percre forró vízbe áztatjuk, szűrőben lecsöpögtetjük, húsát szétdörzsöljük, és
hozzákeverjük az összes felsorolt fűszert.

A paprikás fűszereket a fokhagymás dióbéllel összekeverjük, hígíthatjuk is. A párolt húsra öntjük.
Ráöntjük a besűrített paradicsomot is, és mintegy 5 percig együtt pároljuk, majd a tűzről levéve tálaljuk.  

CSIMICSURRI DIÓVAL 
(argentin recept)

Argentina a marhák hazája.

Argentina a marhahúsételek hazája.

Bármely sült, grillezett marhahúshoz,
húspogácsához a csimicsurri illik igazán. Dióval
a tetején.

Hozzávalók: 
nagy köteg, alaposan megmosott
petrezselyemlevél 
3-4 nagy gerezd fokhagyma 
só 
citromlé, legalább egy nagy citromból 
étolaj 
igen apróra vagdalt zöld színű zöldpaprika 
darabos dióbél

A petrezselyem zöldjéből a vastagabb szárrészeket eltávolítjuk, a levelét és a vékonyabb szárrészeket igen
apróra vagdaljuk. Vagy robotgéppel apríttatjuk.

A fokhagymákat apróra vágjuk, a petrezselyemhez keverjük. Enyhén megsózzuk, citromlével elkeverjük.

Olajjal meghintjük, mindegy, hogy olivaolajjal, vagy napraforgóolajjal.

A zöldpaprikát is igen apróra vágjuk, hozzákeverjük. Ha csípősen szeretjük, erős zöldpaprikát
használhatunk. Megkóstoljuk, és szükség szerint ízesítjük sóval, citromlével.

Szobahőmérsékleten állni hagyjuk egy óráig, hogy az ízek összeérjenek. (Saját tapasztalatom szerint nem
kell állni hagyni, frissen az igazi.)

Sült, de leginkább grillezett marhahúshoz, hamburgerpogácsához
szervírozzuk, akár a húsétel mellé, akár a kép szerint a húsra
kenve. Legutoljára hintjük meg a darabos dióbéllel.

Sült kolbászhoz is kiváló.

A csimicsurrit ezen az alaprecepten túl más zöldségfélékkel is
gazdagíthatjuk. Retekkel, uborkával, répával, paradicsommal. Az a
lényeg, hogy igen apróra vágva vagy reszelve keverjük össze, és
hagyjunk időt az ízek összeérésére.  



DATOLYÁS DIÓS TAJINE 
(marokkói recept)

Hozzávalók 4 személyre: 
félkiló báránylapocka 
40 dkg datolya 
20 dkg dióbél 
narancsvirág-víz 
1 kávéskanál gyömbérpor 
1 kávéskanál sáfránymag 
3 gerezd fokhagyma 
2 fej hagyma 
1 szál fahéj 
1 dl étolaj 
újabb 0,2 dl narancsvirág-víz 
1/2 kávéskanál fahéjpor 
30 dkg finomszemű kristálycukor 
5 dkg szép dióbél, díszítésnek

A datolyát magvazzuk ki, töltsük meg dióbéllel. Áztassuk 5 percig narancsvirág-vízben.

Marinádot készítünk. A fokhagymát és a hagymát felvagdaljuk, egy fazékba tesszük. Hozzáadjuk a
sáfránymagot, a gyömbérport, az egy szál fahéjat, és megsózzuk, borsozzuk. Rátöltünk egy pohár vizet, és
összekeverjük.

A bárányhúst darabokra vágjuk, fakanállal a marinádba keverjük. Kevés vizet öntünk rá, és felforraljuk.
Amikor forr, egy deci étolajat öntünk rá, azzal pároljuk tovább, egy órán át.

Közben a narancsvirág-vízből és a cukorból szirupot készítünk, 7,5 dl vízzel. Felfőzzük, és forráskor a
fahéjport is beleöntjük. A meleg szirupba belekeverjük a dióval töltött datolyát. Ekkor levesszük a tűzről, és
félretesszük.

A szirupban megmártjuk a szép dióbelet is, és sütőben 150 C°-on 3-4 perc alatt megszárítjuk.

Szervírozáskor egy tálra rendezzük a bárányhúst és a töltött datolyát. Minden datolya mellé egy szép
dióbelet is helyezünk.  

DIÓS CSIGA 
(spanyol recept)

Hozzávalók: 
60 csiga 
25 dkg dióbél 
15 dkg sonka 
hagyma, fokhagyma 
paradicsom, paprika 
liszt 
babérlevél 
pirospaprika 
petrezselyem 
só, bors 
olaj

A csigákat egy tágas lábasba tesszük, annyi vízbe, amennyi éppen lefedi. A víz ne legyen hideg, de csak
éppen enyhén langyos. Igen gyenge lángon melegítsük lassan, amíg a házaikat el nem hagyják. Ekkor
gyorsan erős lángra váltunk, és mintegy félórán keresztül főzzük. A vizet kiöntjük.

Egy tágas serpenyőben - lábasban - hagymát pirítunk, majd paprikát is, mikor a hagyma már pirulni kezd.
Apró darabokra vágott paradicsomot is adunk bele, és mintegy 10 percnyi sütés-párolás után lisztet is



hintünk bele.

Levesszük a tűzről, pirospaprikával hintjük meg, vízzel felöntjük, beleteszünk egy babérlevelet, sózzuk,
borsozzuk. Apróra vagdossuk a sonkát, és azt is beletesszük. A sonka után pedig a darált dióbelet. Kevés
fokhagymát és petrezselymet is.

Kevés együttes főzés után összeöntjük a csigákkal, és még egy kicsit pirítjuk.  

DIÓS MARHA 
(kínai recept)

Hozzávalók: 
30 dkg marhahús 
10 dkg dióbél 
1 mogyoróhagyma 
15 g vagdalt gyömbér 
1,5 dl víz 
2 evőkanál megnedvesített kukoricaliszt 
igen kevés bors 
1/2 teáskanál só 
1 tojás fehérje 
1 evőkanál száraz kukoricaliszt 
7 evőkanál étolaj

A marhahúst szeleteljük 1 cm-es szeletekre. Kevés sót szórjunk rá, és öntsük rá a tojásfehérjét. Jól
keverjük el, amíg a keverék nyúlós, ragadós nem lesz. Adjuk hozzá a száraz kukoricalisztet, és keverjük el.

Pirítsuk meg a dióbelet.

Hevítsük fel egy wokban az olajat 110-135 C°-ra. Süssük meg benne a marhaszeleteket. A húst szedjük ki a
wokból, az olaj maradjon benne. Az olajon süssük meg a mogyoróhagymát és a gyömbért, amíg sajátos
illatot nem áraszt. Öntsük hozzá a vizet, és forraljuk fel. Sózzuk, borsozzuk, öntsük vissza a marhahúst,
végül a dióbelet. 1-2 percig süssük-főzzük. A levét a nedves kukoricaliszttel sűrítsük be, és rögtön
tálalhatjuk.  

DIÓS SERTÉSKARAJ 
(spanyol recept)

Hozzávalók: 
4 szelet sertéskaraj 
7 dkg dióbél 
1/2 citrom leve 
2,5 dl tejszín 
3 dg vaj 
só, bors

Sózzuk, borsozzuk a sertésszeleteket. 



Olvasszuk meg a vajat, süssük meg benne a húst. 

Vegyük ki. 

Ugyanabba a serpenyőbe öntsük a dióbelet, fűszerezzük borssal, és hagyjuk ott néhány percig, takarékon. 



Öntsük hozzá a citromlevet, és húzzuk néhány percre félre. 

Adjuk hozzá a tejszínt is, újból tegyük a takaréklángra. 

Ellenőrizzük a fűszerességet. Akkor vegyük le, amikor sűrűsödni kezd. 



A képen látható módon szervírozzuk. 

  

DIÓVAL, FÜGÉVEL PÁROLT BÁRÁNY 
(egyiptomi recept)

Hozzávalók: 
70 dkg lábszárhús 
étolaj 
2 hagyma, negyedelve 
1-2 evőkanál vegyes arab fűszerkeverék 
2 szál fahéj 
3 szál narancshéj (3 narancs héja körben levágva) 
1/2 l víz 
5 db aszalt füge 
24 db szép, feles dióbél 
só, bors

Egy széles serpenyőben melegítsünk olajat, és a báránycomb minden oldalát kapassuk barnára. Közben
sózzuk, borsozzuk.

Vegyük le a tűzről, és szedjük ki a húst. A serpenyő alját borítsuk be hagymával, és tegyük rá vissza a
bárányhúst. Szórjuk meg szárított fűszerrel. Rakjuk körbe a húst narancshéjjal, fahéjjal.

Töltsünk a húsra félliternyi vizet, ízesítsük ismét, és tegyük vissza a tűzre. Forraljuk fel, majd forrás után
tegyük a serpenyőt 180 C°-os sütőbe, és hagyjuk ott lassan párolódni. 2,5-3 óra alatt a hús egészen puhára
fő. Félidőben ellenőrizzük a vizet, hogy a hús ne száradjon ki. És ekkor az ízét is ellenőrizzük, kell-e még
sózni, borsozni.



A fügét és a diót csak az utolsó órára adjuk hozzá.  

DIÓVAL TÖLTÖTT SERTÉSSZELET 
(kaliforniai recept)

Hozzávalók 6 személyre: 
3/4 csésze darabos dióbél 
75 dkg sertéscomb, egyben 
félliter zsemlemorzsa 
félcsészényi csirkehúsleves 
félcsészényi aszalt barack, felvagdalva 
kevés fahéjpor 
kávéskanálnyi só 
3 zöldhagyma, karikákra vágva 
2 evőkanál zöldpetrezselyem 
2 evőkanál étolaj 
még 1/4 csésze csirkehúsleves 
1/4 csésze almaecet 
1/4 csésze híg méz 
2 evőkanál tejszín

A diót szárazon pirítsuk meg.

A sertéshúson egy nagyon éles késsel ejtsünk hosszanti vágást, amibe a tölteléket helyezhetjük. A végétől 1
cm-re kezdjük, és a vágás során a kést tartsuk végig vízszintesen. Nyissuk szét a húst, borítsunk rá fóliát, és
klopfolóval verjük ki mintegy 1 cm-esre. Utána levesszük a fóliát.

Egy nagyobb tálban a zsemlemorzsát keverjük össze félcsészényi csirkehúslevessel. Öt percig hagyjuk állni,
utána adjuk hozzá a pirított diót, aszalt barckot, fahéjport, sót, zöldhagymát, petrezselymet. Jól keverjük
össze, és egyenletesen terítsük a húsra. Zárjuk össze a húst, és néhány helyen rögzítsük tűvel. Kívülről
sózzuk, borsozzuk meg a húst.

Egy nagyobb serpenyőben melegítsük meg az olajat, és süssük benne a hús mindkét oldalát 5-7 percig.
Tegyük a serpenyőt 200 C°-os sütőbe 15-20 percre, illetve amíg meg nem sül.

Amikor a hús megsült, göngyöljük alufóliába, helyezzük a munkafelületre, és várjuk meg, amíg kihűl.

Ezalatt mázat készítünk. Ugyanabban a serpenyőben, amiben a hús sült, forrásig melegítsünk
negyedcsészényi csirkehúslevest, hozzákeverve az almaecetet és a mézet. Amikor forrni kezdene,
csökkentsük le a lángot, és öntsük hozzá a tejszínt is. Csökkentett lángon 1-2 percig hagyjuk még a tűzön.

A mázat a hús felvágása után, szervírozás előtt öntjük a húsra.  

GORGONZOLÁVAL, DIÓVAL TÖLTÖTT BORJÚSZELET 
(amerikai recept)

Hozzávalók 6 személyre: 
6 szelet borjúborda vagy bélszín, egyenként 20 dkg-os, kb. 2,5 cm vastag
szeletekben 
A sajttöltelékhez: 
10 dkg tört gorgonzola vagy kéksajt 
2 evőkanál langyos vaj 
2 evőkanál darabos, pirított dióbél 
1 evőkanál apróra vágott metélőhagyma

Egy kisebb tálban keverjük össze a sajtot és a vajat. Keverjük hozzá a dióbelet és
a snidlinget is. Jól keverjük el, majd osszuk hat részre. Tegyük félre.

Minden hússzeletbe vágjunk a fele vastagságánál egy zsebet, és a zsebeket töltsük meg a töltelékkel. Fém-



vagy fapöcökkel zárjuk le a zsebeket.

Helyezzük a töltött hússzeleteket rostélyra, már nem lángoló, hamvasadó faszénre. Nyílt színen grillezzük
12-14 percig, miközben szükség szerint - legalább egyszer - megfordítjuk.  

GÖDÖLYE SÜTVE 
(olasz recept)

Hozzávalók 6 személyre: 
1,5 kg fiatal kecskehús 
1 hagyma 
3 zellerszár 
olaj 
babérlevél 
kakukfű 
rozmaring 
10 db dió 
2 pohár vörösbor 
só 
olajbogyó 
liszt

A húst daraboljuk hatfelé, és tegyük egy serpenyőbe olajjal, vagdalt hagymával és a fűszerekkel. Sózzuk
meg. Süssük pirosra. A sütés felénél adjuk hozzá az olajbogyót. Öntsük rá a bort, szórjuk rá a darabokra
vagdalt dióbelet, keverjünk hozzá egy kanál lisztet. Kész.  

GÖNGYÖLT MARHA 
(francia recept, Bernard Bessiere receptje)

Hozzávalók 4 személyre:

4 db, egyenként 15 dkg-os kivert marhaszelet 
1 db (nem felvagdalt) langyos vízben kiöblögetett sertéspacal 
15 dkg vagdalt, enyhén megpirított dióbél 
2 db vagdalt mogyoróhagyma 
10 szál petrezselyemzöld 
4 tojás sárgája 
1 kanál dióolaj 
1 kanál vaj 
15 dkg újhagyma (fagyasztott is lehet) 
1 kanál tejszín 
só, bors

A dióolaj és a vaj felében egy lábasban gyengén megpirítjuk a felvagdalt újhagymát. Egy edényben
összekeverjük a tejszínt a tojássárgájával. Hozzáadjuk az újhagymát, a petrezselymet, a dióbelet, és
mindezeket jól összekeverjük. A marhaszeleteket megsózzuk-borsozzuk, rátöltjük a keveréket.
Összegöngyöljük, és beburkoljuk a pacallal. Tepsire helyezzük, megöntjük a maradék dióolajjal és vajjal,
és 180 C°-ra előmelegített sütőben 15-20 percig sütjük. Hideg vagy meleg körettel tálaljuk.  

HÁTSZÍNSZELET KÉKSAJTOS, DIÓS DRESSZINGGEL 
(amerikai recept)

Hozzávalók 4 személyre: 
20 dkg kéksajt, darabokra törve 
4 evőkanál lágy vaj 
1 kávéskanál +1 evőkanál húsízesítő száraz fűszerkeverék 
1/2 csésze darabos, pirított dióbél 
1 kg (4 szelet) hátszín



Melegítsük elő a sütőt.

A kéksajtot, a vajat, a pirított dióbelet és kávéskanálnyi fűszerkeveréket egy kisebb tálban alaposan
keverjük össze. Ez a dresszing.

A hússzeleteket szórjuk meg fűszerkeverékkel, és süssük meg a sütőben. Időközben fordítsuk meg, hogy
mindkét oldala a kívánt mértékben megsüljön. A dresszinget egy perccel azelőtt, hogy a húst a sütőből
kivennénk, kis kanállal merjük a hátszínszeletekre.

Ízlés szerinti köretet adhatunk hozzá.  

IRÁNI HÚSGOLYÓK 
(iráni recept, Kaleh-Joosh néven)

Hozzávalók 4 személyre: 
40 dkg darált bárány- vagy marhahús 
2 evőkanál apró darabos dióbél 
1-2 csésze sűrű iráni tejföl 
2 fej közepes hagyma 
10 dkg zöld mentalevél 
étolaj, só, bors

Először a mentalevelet mossuk meg, vágjuk apróra, majd a hagymát hámozzuk meg és reszeljük le.
Mindkettőt a darált húsba keverjük, amit megsózunk, megborsozunk. Alapos átdolgozás után apró golyókat
formálunk a húsból.

A húsgolyókat forró olajon sütjük ki. Néhány perc múlva, amikor a színük megváltozik, hozzáöntünk egy
csésze forró vizet, utánasózunk egy csipetnyi sóval, és 10 percig forraljuk, közepes lángon. 10 perc elteltével
a sűrű tejfölt is beleöntjük, és azzal együtt főzzük 2-3 percig.

A dióbelet a tűzről levéve szórjuk bele, és már tálalható is.  

ÍZES MARHASZELET 
(angol recept)

Hozzávalók 4 személyre: 
1 közepes hagyma, apróra vagdalva 
2 evőkanál apróra vagdalt dióbél 
1/2 csésze zsemlemorzsa 
1/2 teáskanál reszelt narancshéj 
1 evőkanál száraz vörösbor 
1/4 csésze mustármag 
2 evőkanál vagdalt metélőhagyma 
50 dkg marhahús, egyben 
1/2 csésze narancslé 
étolaj

Kevés olajon enyhén pirítsuk meg a hagymát, hogy üveges legyen.

Egy kisebb tálban keverjük össze a hagymát a dióval, a zsemlemorzsával, a narancshéj-reszelékkel, a
borral, 2 evőkanál mustármaggal, valamint a metélőhagymával. Ez lesz a töltelék.

Mindezt előre is elkészíthetjük, és a marhaszelet elkészítésekor csak elővesszük a tölteléket a hűtőből.

Vágjunk a húsba egy mély zsebet, és töltsük bele a tölteléket. Zárjuk le zsineggel vagy hústűvel. Gázon
olajon süssük meg egyben a marhahúst, hogy minden oldala barnára süljön. Ezután kb. 25 percig sütőben
süssük tovább.

Ha megsült, vegyük ki, hűljön öt percig, utána vágjuk négy vastag szeletre. A maradék tölteléket és
mustármagot ugyanabban az edényben, amiben a húst sütöttük, tegyük fel a tűzre, és kevergessük, amíg



forrni nem kezd. A hús mellé öntve tálaljuk.  

MARHASZELET DIÓVAL 
(kanadai recept, Helga Astinet receptje)

Hozzávalók személyenként: 
1 vastag marhaszelet 
étolaj 
1 evőkanál apróra vagdalt dióbél 
szemes bors, őrölt bors, só 
ecetes hagyma

A marhaszeletet a fűszerekkel megízesítjük.

A finomra vagdalt (de nem darált) dióbelet rászórjuk.

A húst forró olajban kisütjük, majd ecetes hagymakarikákkal díszítjük.  

NYÚLHÚS DIÓS-FOKHAGYMÁS
MÁRTÁSBAN 
(angol recept)

Hozzávalók 3-4 személyre a nyúl nagyságától
függően: 
1 egész házinyúl, bontási maradékok nélkül 
kakukfű, rozmaring, petrezselyem 
1/2 palack fehérbor 
húsleves leveskockából 
12 dkg dióbél 
1 nagy gerezd fokhagyma, durvára vágva 
3 kis gerezd fokhagyma, eldörzsölve 
1,25 dl tejszín 
1 teli marék apróra vágott petrezselyemzöld 
1 csésze borecet

A sütőt 200 C°-ra melegítsük elő. A nyúlhús-
darabokat egy forró serpenyőben kevés olajon pirítsuk meg kissé, utána tegyük egy tűzálló agyagtálba.

Adjuk hozzá a vagdalt fokhagymagerezdet, a fűszereket, és öntsük fel a borral és a húslevessel. Tegyük a
sütő közepére, és pároljuk háromnegyed óráig.

A dióbelet mozsárban törjük meg. Az eldörzsölt fokhagymával és a fele tejszínnel keverjük alaposan össze.

Amikor a nyúlhús már puha, a diómártást öntsük egy lábasba. Merjünk hozzá hat evőkanállal a húsléből.
Öntsük bele a maradék tejszínt, a borecetet és az apróra vágott petrezselymet. Keverjük össze, és gyenge
lángon melegítsük fel. Pároljuk néhány percig.

A nyúlhúst helyezzük tálra, Öntsük meg a mártással, és köríthetjük egyéni ízlés szerinti zöldségekkel.  



SERTÉSHÚS DIÓVAL, ASZALT MEGGYEL 
(holland recept)

Hozzávalók 4 személyre: 
1 kg sertéshús 
10 db aszalt meggy 
12 db feles dióbél 
10 dkg füstölt húsos szalonna 
2 db gyöngyhagyma 
1 pohár fehérbor 
bors, só 
étolaj

A szalonnát vágjuk apró darabokra, és süssük meg. Tegyük rá, és pároljuk meg az apróra vágott
gyöngyhagymát. Vágjuk apróra az aszalt meggyet és a dióbelet, azokat is pirítsuk meg enyhén a szalonnán.

Végül a darabokra vágott sertéshúst is öntsük rá egy pohárnyi fehérborral, és együtt pároljuk tovább.
Amikor a hús is megpárolódott, borssal, sóval ízesítjük.

Burgonyakrokettel, zöldsalátával körítjük.

A képen aszalt szilvával látható, az a másik változata.  

SERTÉSHÚS MÉZZEL 
(francia recept)

Hozzávalók 4 személyre: 
1 sertéslapocka, egyben 
18 db nagy aszaltszilva 
10 dkg dióbél 
10 dkg méz 
3 evőkanál borecet 
1 narancs leve 
5 db szegfűszeg 
1 csomag szárított vegyes fűszernövény 
néhány szál rozmaring 
1 kávéskanál szemes bors

A sertéshúst főzzük egy órán át. A főzővízbe szórjunk szárított fűszereket és egy kiskanál szemes borsot.

A sütőt 180 C°-ra melegítsük elő.

Egy tálban keverjük össze a narancslevet, a mézet és a borecetet.

A főtt húst csepegtessük le, tegyük egy tepsire. Szúrkáljuk bele a szegfűszeget, szórjuk meg vagdalt
rozmaringgal, és öntsük meg a mézes keverékkel. 50 percig süssük, közben rendszeresen locsoljuk meg a
kisült levével.

A dióbelet vagdaljuk nagyobb darabokra.

A sült húst a sütőből kivéve még egyszer locsoljuk meg a pecsenyelével, szórjuk meg a dióbéllel, és rakjuk
körül aszaltszilvával. Tíz percre tegyük vissza a sütőbe. Amikor onnan kivesszük, felszeleteljük, és
egyenesen a tepsiben tálaljuk.

Vasárnapi ebédként ajánlott. Egy hibája van: A dióbél íze nem érződik eléggé. Nem baj, legközelebb másik
diós receptet próbálunk ki.  



SERTÉSKORONA DIÓS TÖLTELÉKKEL 
(amerikai recept)

Hozzávalók 8 adagra: 
2 kg sertésoldalas 
só, bors a besózáshoz 
20 dkg sertéshús megfőzve, ledarálva 
2,5 csésze száraz kenyérkocka 
2,5 dl csirkehúsleves (leveskockából) 
1/4 csésze apróra vágott vöröshagyma 
1/4 csésze vagdalt zellergumó 
1/2 csésze pirított dióbél 
1/2 kávéskanál só 
csipetnyi fahéj és ízlés szerinti egyéb fűszer 
1 csésze rebarbara (friss vagy fagyasztott, felolvasztott) felvagdalva 
1/4 csésze cukor

Ne féljünk, nem nehéz elkészíteni ezt a dekoratív, diós töltelékű koronát. Első lépésként a sütőt melegítsük
elő 180 C°-ra.

Az oldalast szokás szerint sózzuk, borsozzuk be. Tepsiben süssük meg, és a további munka előtt hagyjuk
negyedóráig hűlni.

Amikor a húst sütőbe tettük, egy közepes lábasban keverjük a rebarbarához a cukrot, és forraljuk fel.

A töltelék készítéséhez egy nagyobb tálban keverjük össze az összes többi hozzávalót, és öntsük rá a felfőtt
rebarbarát. Gyengén keverjük bele.

A tölteléket öntsük egy kétliteres edénybe, fedjük le, és a sütőben süssük másfél órán át. Sülhet ugyanabban
a sütőben, mint a hús, egyidejűleg.

Az oldalast varrjuk össze, hogy korona-alakú legyen, és a megsült tölteléket töltsük bele. Sokféleképpen
köríthetjük, például vajas zöldbabbal vagy gyümölcssalátával, stb.

Megjegyzés: Könnyebb az elkészítés, ha egyből 16 adagra készítjük, dupla mennyiségből.  

SERTÉSSÜLT DIÓVAL 
(portugál recept)

Hozzávalók 4 személyre: 
1 kg sertéshús (bőrös malac még jobb) 
10 dkg dióbél 
1 dl tejszín 
kevés vaj 
fűszerek ízlés szerint (zsálya, rozmaring, babér)

A sertéshúst egyben, jól süssük meg, puhára. Amikor puhára sült,
tegyük ki egy vágódeszkára hűlni. Amikor teljesen kihűlt, vágjuk
vékony szeletekre.

Egy serpenyőbe öntsük az igen apróra vagdalt dióbelet és a tejszínt. Fűszerezhetjük is. Tegyük fel a tűzre
mintegy 5 percre, hogy a dióbél pirulni kezdjen.

Az így kapott szószos dióbélhez kevés vajat keverünk, és a dióbelet kiosztjuk a sertésszeletekre úgy, hogy a
megkent hússzeleteket egy tepsiben ferdén egymásra helyezzük. Így a sertésszeletek mindkét oldala diós
lesz.

Amikor a kiosztással végeztünk, az egészet leborítjuk alufóliával, és néhány percre még sütőbe rakjuk,
sülni. Másik variáció: vagy pedig meggrillezzük.



Igen kiadós ebédünk lesz.

Köretként saláták, főtt zöldségek és gyümölcsök ajánlhatók.  

SERTÉSSZELET DIÓMÁRTÁSBAN 
(olasz recept)

Hozzávalók: 
40 dkg sertéscomb 
10 dkg dióbél 
1 dl tej 
1 kanál liszt 
só, fokhagyma, olaj, bors

A combot egészben sóval, fokhagymával bedörzsöljük, és lassú lángon, forró olajban sütjük, majd felöntjük
vízzel, és pároljuk locsolgatva saját levével.

A mártáshoz való dióbelet forró vízben áztatjuk, (még jobb, ha áztatás után a hártyás héját eltávolítjuk,) és
késsel apróra vágjuk. Hozzákeverjük a tejet, sóval, borssal ízesítjük, és két percig forraljuk. Hozzáadjuk a
húspároló lé felét és a lisztet, és újra főzzük öt precig.

A húst felszeleteljük, a mártáson kívül sült burgonya köretet adunk mellé.  

SÜLT BÁRÁNY PAPRIKAKRÉMMEL, DIÓVAL 
(libanoni recept)

Hozzávalók 6-8 személyre: 
4 nagy, piros színű paprika, kimagvazva 
2 apró erőspaprika, kimagvazva (egyik paprika sem szárított, de
jó, ha nem friss a paprika, hanem kb. két napig a napon
fonnyasztott) 
1 kávéskanál cukor 
1 kávéskanál só 
1,2 kg csontos báránylapocka 
újabb 2 erőspaprika 
5 gerezd fokhagyma 
újabb 2 kávéskanál só 
1 kávéskanál fekete bors 
6 evőkanál sűrített gránátalmalé 
3 evőkanál étolaj 
1/3 csésze víz 
2 maréknyi vagdalt, pirított dióbél

A paprikák húsát géppel ledaráljuk, sima paprikakrémmé dolgozzuk. Egy közepes méretű lábasba tesszük
át, és megcukrozzuk, megsózzuk. Takaréklángon, kavargatva főzzük, sűrű, ragadós állagúra.

A további erőspaprikát és a fokhagymát apróra vágva a báránylapocka és a dió kivételével a többi
hozzávalóval összekeverjük, és szükség szerint ízesítjük. Ezt a marinádot kenjük a báránylapockára, amit
legalább egy órára, de inkább egy napra így teszünk a hűtőbe. Mielőtt tovább dolgoznánk vele, hagyjuk
szobahőmérsékletűre melegedni.

A további munkához a sütőt 180 C°-ra melegítjük elő. A marinált bárányhúst
egy sütőpapírral bélelt sütőlap feletti rácson betesszük a sütőbe.
Lecsökkentjük a sütő hőmérsékletét 150 C°-ra, és 3-4 óráig sütjük a
bárányhúst, hogy nagyon puha legyen.

A sütőből kivéve 10 percig várunk, mielőtt felszeletelnénk. Tányérokra
osztjuk, és dióolajos lencsesalátát osztunk mellé. Szétöntjük a paprikakrémet
is, és arra szórjuk a dióbelet.  



SZARVASGERINC DIÓS MÁRTÁSSAL 
(német recept, Bernd Leuze receptje)

Hozzávalók 2 személyre: 
4 db (40 dkg) szarvasgerinc-szelet 
1 dl sötét vörösbor 
2 dkg fűszeres vaj, olaj a sütéshez 
5 dkg apró kockára vágott hagyma 
2 dl tejszín 
csipetnyi őrölt gyömbér 
1 evőkanál céklalé 
0,2 dl citromlé 
5 dkg vagdalt dióbél 
2 szelet narancs 
2 db aszalt szilva 
2 fürt ribizli 
só, bors

A hagymát a vajon üvegesre pároljuk. Felöntjük a vörösborral, abban megfőzzük. Hozzáöntjük a tejszínt, és
tovább főzzük, amíg a szósz sűrűsödni nem kezd. Ekkor beleöntjük a citromlevet és a céklalevet, és
hozzákeverjük a dióbelet is. Sóval, borssal ízesítjük.

Egy lábasban kevés olajat melegítünk. A szarvasszeleteket ízlés szerint sózzuk, borsozzuk, és megsütjük.

A szószt tányérokra mérjük, a szarvasgerincet ráhelyezzük.

Csak a narancskarikával, a ribizlifürttel és az aszalt szilvával körítjük. Valódi körítést ízlés szerint
választunk hozzá. Bernd rizs-köretet ajánl hozzá avokádókockával, vagy inkább tojásos nudlit.  

SZÉLESMETÉLT DIÓS MARHAFILÉVEL 
(olasz, lombard recept)

Hozzávalók 6 személyre: 
50 dkg szélesmetélt 
10 dkg dióbél 
75 dkg póréhagyma 
50 dkg marhahús 
25 dkg mascarpone (lombardiai sajt) 
3 evőkanál gyümölcsecet 
2 tojás sárgája 
4 evőkanál étolaj 
fehér bors 
só

A dióbelet durvára vágjuk. A póréhagymát megtisztítjuk, megmossuk.
Csak a fehér és a világoszöld részét használjuk fel. Félcentis karikákra
vágjuk. Még egyszer megmossuk és száradni hagyjuk. A marhahúst félcentis filékre vágjuk.

A sajtot a sóval és a gyümölcsecettel és a tojássárgájával habosra keverjük. A keveréket felmelegítjük, de
nem forraljuk. Akkor jó, amikor a tojás dermed.

Az olajat két részre osztjuk, az egyik felében a marhahúsfilét 1-2 percig forrón sütjük. A másik felében a
póréhagymát pároljuk meg, 4-5 percig, forgatva. Aztán a dióbelet is a hagymához keverjük, majd
elkeverjük a hússal. Enyhén sózzuk és borsozzuk.

A szélesmetéltet közben sós vízben megfőzzük, majd meleg tányérokra helyezzük. Kiosztjuk a húst is a
tányérokra, és a sajtszósszal megöntjük.  



VELSZI MARHA DIÓVAL 
(velszi recept)

Hozzávalók: 
személyenként 18 dkg marhaborda (csontosan 35 dkg) 
durvára őrölt feketebors 
A körethez: 
10 dkg frissen darált zsemlyemorzsa 
2 evőkanál friss, vagdalt kakukfű 
5 dkg darabos dióbél 
5 dkg stilton sajt, darabos 
2 evőkanál vörösáfonya dzsem 
1 evőkanál étolaj 
1 fej apróra vágott vöröshagyma 
A szószhoz (mázhoz): 
4 evőkanál vörösáfonya dzsem 
4 evőkanál vörösbor 
4 evőkanál gránátalma-lé

A sütőt 180 C°-ra melegítsük elő.

A húst durvára őrölt feketeborssal dörzsöljük be. Helyezzük a sütőben egy sütőlap fölé helyezett rácsra, és
süssük 25-30 percig, a nagyságától függően. Ekkor kivesszük a sütőből, bekenjük a szósszal (mázzal), és
ugyanannyi ideig sütjük tovább.

Közben elkészítjük a köretet. A hagymát olajon megpároljuk, és a köret többi hozzávalójával együtt egy
mixerben összemixeljük. A keverékből nyolc golyót formálunk, és egy sütőlapra tesszük. A hús sütésének
utolsó negyedórájára a köretet is a sütőbe tesszük.

A szósz (máz) hozzávalóit egy lábasban felforraljuk, majd öt percig fedő nélkül főzzük. Félórával a hús
sütésének vége előtt a sütőből kivett húsra kenjük. Még a sütés befejezése előtt a mázas bekenést
megismételjük.

A szósz maradék anyagát a megsült, felszeletelt húsra kenjük.

További köretet magunk választhatunk, de ajánlott hozzá a sült pasztinák.

A dió leírása és botanikája 

 

 

Palacsinták

Vázlat: 
Almás palacsinta diókaramellával 
Banános diós palacsinta 
Banános diós palacsinta 2 
Banános diós palacsinta 3 
Diós palacsinta túróval 
Gundel palacsinta amerikaiasan 
Harosszettel töltött palacsinta 
Kéksajtos diós palacsinta 
Marokkói diós-csokoládés palacsinta 
Sütemény palacsintatésztából  



ALMÁS PALACSINTA DIÓKARAMELLÁVAL 
(amerikai recept)

Tartalmas villásreggelinek és rendkívüli desszertnek egyaránt
alkalmas.

Hozzávalók: 
A palacsintához: 
2 csésze liszt 
2 evőkanál cukor 
2 kávéskanál sütőpor 
1 kávéskanál sütőszóda 
1/4 kávéskanál só 
2 nagy tojás 
4 evőkanál olvasztott vaj vagy étolaj 
2 csésze teljes tej 
esetleg víz 
A diókaramellás almához: 
2-3 db közepes méretű alma 
4 evőkanál vaj 
1 kávéskanál fahéj 
1/4 kávéskanál őrölt szerecsendió 
1/8 kávéskanál őrölt szegfűszeg 
1 evőkanál kukoricakeményítő 
2/3 csésze cukor 
1 csésze víz 
1/2 csésze darabos dióbél

Egy nagy tálban keverjük össze a lisztet, cukrot, sütőport, sütőszódát, sót.

Egy kisebb tálban pedig a tojásokat, az olvasztott vajat és a tejet. Készítsünk a lisztben egy mélyedést, és
oda öntsük a kis tál tartalmát. Keverjük össze, hogy a tészta összeálljon, de csak enyhén legyen nedves. Ha
ehhez az állaghoz tésztánk túl száraz, kevés vizet adjunk hozzá, de ne nedvesítsük túl.

A tésztából mintegy 1/3 csészényit merjünk egy forró, enyhén beolajozott palacsintasütőbe vagy serpenyőbe.
Közepes lángon két percig süssük, hogy a széle megmerevedjen, és a tésztából előtörő buborékok nyitva
maradjanak. Ekkor fordítsuk meg, és a másik oldalát is süssük meg.

Hámozzuk meg, magozzuk ki, és vágjuk vékony szeletekre az almákat.

Egy nagy lábasban gyenge lángon olvasszuk meg a vajat. A fűszereket, a kukoricakeményítőt, a cukrot és a
dióbelet keverjük hozzá. Azonnal öntsünk hozzá egy csésze vizet, és addig keverjük, amíg a cukor fel nem
oldódik.

Keverjük hozzá az almaszeleteket, és közepes tűzön, gyakori keveréssel addig pároljuk, amíg az
almaszeletek meg nem puhulnak. Ekkor a szirup már buborékozni kezd.

A diókaramellás almát töltsük a palacsintákra, és forrón tálaljuk.

Megjegyzés: A dió íze kívánja ugyan a cukrot, de akinek így túl édesnek tűnik, az valamivel több vizet adjon
a diókaramellás alma készítéséhez.  

BANÁNOS DIÓS PALACSINTA 
(amerikai recept)

Személyenként 3-4 palacsintát számoljunk. Szükségünk van még négy személyre
számolva közel fél csésze vagdalt dióbélre és egy érett banán pürévé tört húsára. A
palacsintát amerikaiasan készítjük, tehát sütőport is adunk hozzá. Ekkor nagyobb
palacsintákat süssünk, sülés közben a palacsinta felhólyagosodik. Nagyobb



palacsintasütőt használjunk a szokásosnál, és minden palacsintát 1/4 csészényi palacsintatésztából süssünk
ki. A másik eltérés a hazai gyakorlathoz az, hogy a dióbelet és a banán húsát is a palacsintatésztába
keverjük. A palacsinták mindkét oldalát süssük meg.

A kisült palacsintákat banánszeletekkel, dióbél-darabokkal és sziruppal is meghinthetjük, ha akarjuk.

Ugyanez a recept következik, de már pontosabban. Szerintem egész jó, ajánlom.  

BANÁNOS DIÓS PALACSINTA 2 
(amerikai recept)

Hozzávalók 4 személyre: 
1,5 csésze liszt 
2 evőkanál kristálycukor 
1 tasak sütőpor 
1 közepes nagyságú érett banán húsa,
összetörve 
1,3 csésze zsírmentes tej 
1 tojás 
1/2 csésze vagdalt dióbél 
méz 
kevés étolaj a palacsintasütőbe

Egy közepes méretű tálban keverjük össze a
lisztet, cukrot, sütőport, sót. Egy nagyobb
tálban pedig géppel verjük fel a tej, tojás,
banán keverékét, később keverjük hozzá a dióbelet is. A lisztes keveréket fokozatosan keverjük a nagy
tálba, hogy teljesen átnedvesedjen. Néhány kisebb csomó a tésztában nem jelent gondot. Ha túl sűrűnek
tűnik, kevés tejjel hígítsuk.

A palacsintasütőbe öntsünk kevés olajat. Közepes lángon melegítsük fel, és merjünk bele a tésztából kb. 1/4
csészényit. Két perc sütés után a teteje is száraz, egyben buborékos lesz. Ekkor fordítsuk meg, és süssük
még egy percig, aranyszínűre.

A kisült palacsintát tartsuk melegen, például tegyük azonnal langyos sütőbe. Jó melegen szervírozzuk,
mézzel meghintve.  

BANÁNOS DIÓS PALACSINTA 3 
(amerikai recept, Cyndi Holman receptje)

Hozzávalók: 
1,5 csésze teljes őrlésű liszt 
1,5 kávéskanál sütőpor 
csipetnyi só 
1/2 kávéskanál fahéjpor 
1/2 kávéskanál őrölt szerecsendió 
1/8 kávéskanál őrölt szegfűszeg 
1 tojás 
1 kávéskanál étolaj 
1/2 evőkanál méz 
1,5 csésze tej 
1/8 kávéskanál vaníliás cukor 
2 db nagyon érett banán 
1/2 csésze vagdalt dióbél

Egy nagy tálban alaposan keverjük össze az első hat hozzávalót, végül a liszt közepén készítsünk egy
mélyedést.

Egy másik tálban alaposan keverjük össze a tojást, az étolajat, a mézet, a tejet és a vaníliás cukrot.



A banánt vágjuk hosszában négy részre, majd keresztben igen vékony szeletekre.

A tojásos keveréket, a banánszeleteket és a darabos dióbelet öntsük a liszt mélyedésébe, és addig keverjük,
amíg teljesen egyenletesre nem kevertük. Ha szükséges, még kevés tejet adhatunk hozzá. Folyékony,
tölthető állagú palacsintatésztát kell kapnunk.

Beolajozott palacsintasütőben addig süssük, amíg jól át nem sül.  

DIÓS PALACSINTA TÚRÓVAL 
(francia recept)

Hozzávalók 4 személyre: 
8 db palacsinta, a szokásos módon elkészítve,
de csak az egyik oldalán megsütve,
felhasználásig hűtőben tartva 
1,5 csésze friss túró 
1/2 csésze sárgabarackbefőtt, apróra vagdalva 
1 tojás 
csipetnyi fahéj és szerecsendió 
2 evőkanál vaj 
1 csésze tejszínhab 
félcsészényi apróra vágott dióbél

A palacsintatöltelék készítéséhez keverjük össze
egy tálban a túrót a sárgabarackkal, a tojással,
és ízesítsük fahéjjal, szerecsendióval.

A tölteléket a palacsinták nyers oldalára töltsük, középre, a palacsinták szélét hajtsuk kétoldalról a
töltelékre, hosszában is hajtsuk fel, hogy négyszögletes formája legyen.

A palacsintasütőben olvasszuk meg a vajat, és úgy helyezzük bele a palacsintákat, hogy az összehajtásuk
alul legyen. mind a nyolcat egyszerre. Mintegy nyolc percig süssük.

A palacsintasütőben melegen tesszük asztalra, megrakjuk tejszínhabbal, megszórjuk dióval, csipetnyi
fahéjjal.  

GUNDEL PALACSINTA AMERIKAIASAN

Hozzávalók 6 személyre: 
A palacsintához: 
2 nagy tojás 
1/2 csésze hideg tej 
1/2 csésze hideg szénsavas ásványvíz 
1/2 kávéskanál só 
1,5 csésze liszt 
olvasztott vaj a palacsinták sütéséhez 
A töltelékhez: 
1/2 csésze rum 
1/2 csésze aranyszínű mazsola 
1/2 csésze tejszín 
1/2 csésze cukor 
1,25 csésze feles dióbél, durvára vagdalva 
2 evőkanál vagdalt cukrozott narancshéj 
1/4 kávéskanál fahéjpor 
1 evőkanál kakaópor 
csipetnyi só 
A csokoládékrémhez: 
1/4 csésze kakaópor 
1/3 csésze cukor 



2 kávéskanál liszt 
csipetnyi só 
1 csésze tej 
8 dkg félédes csokoládé, lereszelve 
1/2 csésze tejszín

A palacsinta elkészítése: A tojásokat a tejjel és az ásványvízzel verjük fel, közben meg is sózzuk. Miközben
verjük, fokozatosan beleszórjuk a lisztet, és simává keverjük, akár 20 percig is. Ha túl sűrű, még önthetünk
bele ásványvizet.

Melegítsünk meg egy 15-20 cm átmérőjű palacsintasütőt, és kenjük ki olvasztott vajjal. Annyi
palacsintatésztát öntsünk a sütőbe, hogy körbefolyva mindenhol legyen tészta az alján, vagyis kb. 3
evőkanálnyit. Egyik kezünkkel emeljük fel a tűzről a palacsintasütőt, és forgassuk körbe, amíg a másik
kezünkkel belemerjük a híg palacsintatésztát. addig süssük, amíg az alja aranyszínt nem kap, 1-2 percig.
Nehogy túlsüssük! Amikor alul megsült, falapáttal fordítsuk meg, hogy a másik oldala is megsüljön, de
annak már fél perc elég.

Óvatosan süssük a palacsintákat. Ha túl sötétre sülnek, csökkentsük a lángot. Ha nem sülnek át, kevesebb
tésztát tegyünk be egyszerre. a kisült palacsintákat egy lapostányéron rétegezzük egymásra. Ha mind kisült,
egy fóliával letakarva a hűtőben akár három napig is eltarthatjuk, további felhasználásig, amikor
megtöltjük. Ha minden palacsinta közé zsírpapírt teszünk, le is fagyaszthatjuk.

A töltelék elkészítése: A mazsolát áztassuk meleg rumba, amíg összekészítjük a többi hozzávalót.

Egy kisebb lábasban forraljuk fel a tejszínt, benne a cukrot, miközben állandóan kavargatjuk. Amikor a
cukor feloldódott, vegyük le a tűzről, adjuk hozzá a dióbelet, a cukrozott narancshéjat, fahéjat, kakaóport,
sót. Tegyük vissza forrni, kavargassuk, amíg be nem sűrűsödik, kb. 3 percig. Ekkor belekeverjük a
mazsolát és a rumot, és kihűtjük.

A töltelék is elkészíthető 1-2 nappal előbb, hűtőben eláll.

A csokoládékrémhez egy közepes méretű lábasban összekeverjük a kakaóport, cukrot, lisztet, sót. Erősen
keverjük, amikor a tejet hozzáöntjük, hogy sima krémet kapjunk. Forraljuk fel a krémet, és fél percig
hagyjuk forrni. Ez azért kell, hogy a liszt nyers íze ne érződjön. Levesszük a tűzről, és belekeverjük a
csokoládéreszeléket. Egyenletesre keverjük. Lefedjük, és hagyjuk szobahőmérsékletűre hűlni. Ha úgy
találjuk, hogy a felszíne bőrösödni kezd, néha keverjünk rajta egyet.

A tejszínt csak közveltenül felszolgálás előtt verjük fel, de akkor kemény habot verünk belőle. A
tejszínhabnak mintegy negyedét a csokoládékrémbe keverjük. Ettől könnyebb lesz a krém, utána a többit is
belekeverhetjük.

Az összeállítás: A hűtőből kivett tölteléket felmelegítjük. Két evőkanálnyit töltünk egy palacsintára, a
palacsintát félbehajtjuk, majd ismét félbe, hogy negyed kör alakú legyen. Ugyanígy a többi palacsintára is.
Ezt a műveletet is elvégezhetjük korábban, aznap szobahőmérsékleten is eláll a palacsinta.

Egy nagyobb palacsintasütőben melegítsünk 2 evőkanál vajat annyira, hogy habos legyen. A megtöltött
palacsintákat, annyit, hogy ne szoruljanak össze, helyezzük bele, és mindkét oldalukat süssük barnábbra.
Ezalatt jól átmelegszenek. Egy perc alatt megvan egy oldal. Ha kell, pótoljuk közben a vajat.

A palacsintákból hármat helyezzünk egy tányérra, öntsük meg csokoládékrémmel, és helyezzünk a tányérra
a palacsinták mellé is krémet. Azonnal szervírozzuk.  



HAROSSZETTEL TÖLTÖTT PALACSINTA 
(izraeli recept)

Hozzávalók 6 palacsintába: 
1 nagyobb, vagy 2 kisebb édes alma 
12 datolya 
a datolyával megegyező súlyú mazsola 
10 dkg dióbél 
1 narancs leve 
1 rúd fahéj

A palacsinta elkészítésével nem kell foglalkoznunk, azt a hagyományos módon mindenki el tudja készíteni.
Itt csak a töltelékről beszélünk, a harosszetről, a zsidók hagyományos húsvéti csemegéjéről. Jelképi,
hagyományos értelme van ennek a csemegének, még a színe is az egyiptomi fogságot idézi.

Előző éjjel a mazsolát narancslében áztatjuk. Ha muskotályos borban áztatnánk, kevésbé lenne
hagyományos, kevésbé lenne zsidó. De az íze gazdagabb lenne.

Az almát kimagvazzuk, darabokra vágjuk. A narancslével, mazsolával, a (kimagvazott) datolyával együtt
egy nyeles lábasba tesszük. Beletesszük a darabosra vágott dióbelet is, valamint a fahéjat. Nagyon lassan
melegítve pároljuk, addig, amíg almalekvárrá nem fő. Olyan állagúra, mint a habarcs.

Ezzel a harosszet gyakorlatilag készen van, csak langyosra kell hűteni. Személyenként két palacsintát
töltünk meg a harosszettel, a maradékot pedig a képen látható módon a két palacsinta közé helyezzük a
tányérra. Ennek is hagyományos, salamoni jelentése van, de ebbe ne bonyolódjunk bele.  

KÉKSAJTOS DIÓS PALACSINTA 
(francia előétel)

Hozzávalók 2 személyre: 
4 db vastag, sós palacsinta 
kevés tojásfehérje 
étolaj 
2 érett, édes körte 
5 dkg kéksajt 
dióbél ízlés szerint

Hámozzuk meg, magvazzuk ki a körtéket, utána a körték
húsát vágjuk vékony szeletekre.

A kéksajtot vágjuk vékony szeletekre. A dióbelet nagyobb darabokra törjük.

Minden palacsinta közepébe rakjunk egy kis kupac körtét, sajtot, dióbelet. Hajtsuk össze, és ha akarjuk, a
széleit tojásfehérjével összeragaszthatjuk.

Tegyük a palacsintákat félcenti étolajba egy serpenyőbe, és süssük aranyszínűre mindkét oldalukat. Sütés
után papírtörlőn itassuk le az olajat.

Melegen szervírozzuk, kevés zöldsalátával.  

MAROKKÓI DIÓS-CSOKOLÁDÉS PALACSINTA (Ilham receptje)

Hozzávalók 6 személyre: 
20 dkg sötét főzőcsokoládé 
4 evőkanál tejszín 
4 dkg cukor 
25 dió bele 
15 dkg liszt 
2 dkg langyos, olvasztott vaj 



2 tojás 
3 dl tej 
só

Egy csipet sót keverjünk a lisztbe. A tál közepén mélyedést formázunk, ebbe kerül a két tojás és az
olvasztott vaj, majd a tejet apránként öntjük hozzá, közben jól elkeverve. Fedjük le, és pihentessük egy
órát.

Ezután 6 palacsintát süssünk belőle.

Egy vízfürdő feletti tálban olvasszuk meg a darabos csokoládét, majd keverjük bele a cukrot, két evőkanál
vizet és a tejszínt. Amikor a csokoládékrém még meleg, töltsük ki a palacsintákra, és a darabos dióbelet
szórjuk rá.

Göngyöljük fel a palacsintákat, és szervírozhatjuk.  

SÜTEMÉNY PALACSINTATÉSZTÁBÓL 
(amerikai recept, Marcy Jimenez receptje)

Hozzávalók 10 darabhoz: 
1 csésze liszt 
2 kávéskanál sütőpor 
1 kávéskanál sütőszóda 
1 kávéskanál cukor 
1/2 kávéskanál só 
3/4 csésze író 
1/2 csésze tej 
1 nagy tojás 
2 evőkanál olvasztott, majd lehűtött vaj 
1 keményhúsú alma meghámozva, apróra vágva 
1/2 csésze dióbél 
1/4 kávéskanál fahéjpor

Az első öt, száraz hozzávalót keverjük össze egy nagy tálban. Egy másik tálban pedig az írót, tejet, tojást,
vajat. A két tál tartalmát keverjük egybe. Géppel keverjük, hogy egyenletes legyen.

Végül az almadarabokat, a diót és a fűszert is keverjük bele, de ezt már nem kell géppel, csak finoman.
Tegyük félre a tésztát 10 percre, pihenni.

Forró, olajozott serpenyőbe merjünk 3-4 evőkanálnyi tésztát, és addig süssük, amíg a széle barnulni nem
kezd. Ekkor fordítsuk meg, és a másik oldalát is süssük 2 percig.

A dió leírása és botanikája 

 

 

Diós húsételek egyéb szárnyasokból

Vázlat: 
Almával, dióval töltött gyöngytyúk 
Bazsalikomos, diós pulykaszelet 
Diós gránátalmás kacsa 
Diós kacsamáj 
Dióval töltött emu 
Fácánmell dióval 
Kacsa zöldséges szósszal 
Kacsamell chilivel, ananásszal, dióval 



Kacsamell mézes-diós kéreggel 
Kacsaszelet dióval 
Narancsos-diós pulykamell 
Szilvával, körtével, dióval töltött liba 
Zsályás diós töltelék szárnyasokba  

ALMÁVAL, DIÓVAL TÖLTÖTT GYÖNGYTYÚK 
(francia recept)

Hozzávalók: 
1 db 1-1,3 kg-os gyöngytyúk leperzselve, kibelezve 
8 db Golden alma 
20 db feles dióbél 
1 evőkanál dióolaj 
1 evőkanál libazsír vagy kacsazsír 
1 szelet sós szalonna 
2 dl almabor 
só, bors

A gyöngytyúkot kívül-belül sózzuk-borsozzuk meg. Az almákat vágjuk
négy részre, hámozzuk meg, magvazzuk ki.

Teflonos vagy más, nem odaégős edényben melegítsük meg a dióolajat
és a zsírt, és abban fonnyasszuk meg az almát, anélkül, hogy
elszíneződne. Sózzuk, borsozzuk, tegyük félre.

Egy salátás tálban keverjünk össze annyi almanegyedet a dióbelekkel, amennyi a gyöngytyúkba belefér, és
ezzel töltsük meg a gyöngytyúkot. Tűzzük össze egy fapálcikával. Helyezzük tepsire, borítsuk rá a
szalonnaszeletet, és előmelegített sütőben 20 percig süssük.

Kivesszük. A maradék almanegyedekkel körberakjuk, megöntjük almaborral, és 15 percre visszatesszük a
sütőbe. Kivéve kb. 20 perc alatt langyosra hűl. Azután daraboljuk és szervírozzuk.  

BAZSALIKOMOS, DIÓS PULYKASZELET 
(amerikai recept)

Hozzávalók: 
50 dkg pulykaszelet 
1 csésze zsmlyemorzsa 
20 dkg darált dióbél 
1 kávéskanál szárított, apróra vagdalt bazsalikom 
1/4 kávéskanál só 
1/4 kávéskanál őrölt bors 
1 tojás, elkeverve 
3 evőkanál vaj 
1 evőkanál víz

A pulykaszeleteket két réteg zsírpapír között verjük ki 1 cm vastagra.

Egy lapos tányéron vagy tálon keverjük össze a zsemlyemorzsát, a dióbelet, valamint a fűszereket. Egy
mélytányérban a tojást kevés vízzel keverjük egyenletesre.

A rántott pulykaszelet mintájára előbb a tojásban, majd a diós zsemlyemorzsában mártsuk meg a
hússzeleteket, hogy egyenletes bundát kapjanak.

A vajat egy serpenyőben melegítsük fel, és süssük ki benne a pulykaszeleteket. Mindkét oldalukat mintegy
2-3 percig süssük, de ne tovább, mint hogy a hús belül rózsaszín maradjon.

Dióval gazdagított saláta illik hozzá köretnek.  



DIÓS GRÁNÁTALMÁS KACSA 
(az iráni diós-gránátalmás csirke továbbfejlesztett receptje)

Hozzávalók 1 kacsához: 
só, a kacsa súlyától függően, kilónként 2 kávéskanállal 
1 közepes méretű hagyma 
3/4 vagy 1 csésze dióbél 
1/2 csésze sűrű gránátalmaszörp (friss gránátalma használatakor kétszeres mennyiség kell, és a magokat ki
kell szűrni) 

Mossuk meg a kacsát, és dörzsöljük be kívül-belül sóval.

A hagymát a dióbéllel együtt háztartási robotgépben aprítsuk össze teljesen, sűrűre, pürészerűre. Öntsük
hozzá a gránátalmaszörpöt. Ezzel a sűrű krémmel kenjük be kívülről a kacsát, ez lesz a máz rajta. Hogy az
íze a kacsába szívódjon, tegyük félre a kacsát egy órára, műanyagfóliába burkolva.

Mivel a kacsa elég zsíros, rácson süssük ki, tepsit helyezve alá, ami felfogja a zsírját. A kacsát a hátára
fektetve a mellét süssük előbb, 180 C°-on, háromnegyed órán át. Ezután megfordítjuk, a hátát 160 C°-on
sütjük tovább. Addig, amíg szép, ropogós nem lesz.

Amikor a kacsa megsült, a felszeleteléssel várjunk legalább egy negyedórát, különben a máza leválik. 



Hagyományosan sáfrányos rizs köret megy mellé, de a köretet ízlésünk szerint is megválaszthatjuk. Még a
kacsazsírral is ízesíthetjük.  

DIÓS KACSAMÁJ 
(francia tájjellegű recept)

Hozzávalók: 
1 kacsamáj 
2 evőkanál diólikőr 
néhány szem dióbefőtt 
zöldsaláta 
fügés-diós lekvár 
dióolaj 
gyümölcsecet 
dióbél 
só, bors

A kacsamájat süssük meg, utána tartsuk a lábasban
melegen. Sózzuk, borsozzuk, öntsük meg diólikőrrel. A
sütőolaj és a diólikőr szószában szervírozzuk, úgy osztjuk tányérokra.

A befőtt zölddiókat vágjuk vékony szeletekre, fektessük a tányérokra, merjünk rá a lekvárból.

Zöldsalátát adunk hozzá, amihez a vinegrettet gyümölcsecetből és dióolajból keverjük. Néhány szem szép
dióbéllel díszítjük.  

DIÓVAL TÖLTÖTT EMU 
(ausztrál recept, Michael Smith séf receptje)

Hozzávalók 4 személyre: 
1 kg szeletelt színhús, emuból 
1 csésze darabos dióbél 
1 evőkanál dióolaj 
1 hüvely vanília magvai 
1 evőkanál apróra vagdalt rozmaringlevél 
2 fej apróra vagdalt gyöngyhagyma 



2 gerezd apróra vagdalt fokhagyma 
só, bors

A húst vágjuk vastag szeletekre, majd a szeleteket vízszintes irányban mélyen vágjuk be, annyira, hogy a
túlsó szélén csak egy "csukló" maradjon, ami összefogja, ha széthajtjuk. Hajtsuk is szét, szétnyitva kb.
15x20 cm-esre. Ha a szétnyitott hússzelet nem eléggé négyszögletes, vágjuk körül, hogy a tölteléket jól
befogja. De előbb sózzuk, ízlés szerint borsozzuk is a szétnyitott hússzeletet.

A levágott húsdarabokat, valamint a töltelék többi hozzávalóját robotgépben vágjuk, dolgozzuk össze, de ne
pürésítsük el teljesen. Formáljunk belőle hurkát, és fektessük a szétnyitott hússzeletekre. A hússzeletet
tekerjük a töltelék köré, és több tűvel rögzítsük feltekert állapotban.

Most már kisüthetjük. Mártást és kétféle köretet készítsünk mellé.  

FÁCÁNMELL DIÓVAL 
(angol recept)

Hozzávalók 4 személyre: 
4 kicsontozott fácánmell 
1 evőkanál dióolaj 
1,5 dl csirkehúsleves (lehet leveskockából) 
2 narancs 
10 dkg dióbél 
4 evőkanál liszt (sóval, borssal ízesítve) 
1,5 dkg vaj 
só, bors

A dióbelet egy percig pirítsuk a dióolajon, utána merjük ki a forró serpenyőből.

Az egyik narancsnak reszeljük le a héját, és keverjük a lisztbe. A narancs levét préseljük ki, a másik
narancsot pedig szépen vágjuk fel, a díszítéshez. Fogjuk fel a szeleteléskor kicsorgó narancslevet is.

A fácánmelleket bundázzuk be, és a serpenyőben lévő olajon közepes lángon süssük aranyszínűre mindkét
oldalukat. Ez kb. 3 perc. Utána vegyük ki a serpenyőből, de tartsuk melegen.

Öntsük a húslevest és a narancslevet a serpenyőbe a sütőolajhoz, és forraljuk fel. Ha a sütésből maradt
valami az edény alján, azt közben vakarjuk fel. Ha forr, tegyük takarékra, tegyük vissza a húst, és pároljuk
mintegy 5 percig.

A húst vegyük ki, és tartsuk melegen. A mártást öntsük egy tiszta edénybe, és főzzük, amíg kb. 1,5 dl-nyire
nem csökken. Ekkor enyhén szirupos jellegű lesz. Vegyük le a tűzről, és keverjük bele a (hideg) vajat.

A fácánmellet a szósszal, a pirított dióval és a narancsszeletekkel szervírozzuk.

Köretként zöldségféléket adhatunk mellé, valamint zöldborsót, gombát, ízlés szerint.  

KACSA ZÖLDSÉGES SZÓSSZAL 
(francia recept)

Hozzávalók 8 személyre: 
8 póréhagyma fehér része 
16 db sárgarépa 
1 kg-os kacsa 
12 db petrezselyemgyökér vagy paszternák 
16 db szárnyashúsleves-kocka 
2 fej hagyma 
6 szem szegfűszeg 
babérlevél, szárított kakukfű 
1 db galambbegysaláta vagy 1 kisebb fej saláta 



A zöldséges szószhoz: 
25 dkg dióbél 
3 gerezd fokhagyma 
2,5 dl dióolaj 
1 dl napraforgóolaj 
2 evőkanál almaecet 
kevés metélőhagyma, tárkony, petrezselyem 
só, bors

Tisztítsuk meg a zöldségeket.

A dióbelet helyezzük mixerbe. A metélőhagymát és a tárkonylevelet vágjuk össze, és szintén tegyük a
mixerbe. Úgyszintén az apróra vagdosott fokhagymát is. Öntsük rá mindkét olajat és az almaecetet. Sózzuk
meg. Alaposan mixeljük el, és lefedve tegyük félre. 

  

 

A megtisztított hagymákba szúrjuk bele a szegfűszegeket. 

 

Egy nagyobb fazékban tegyünk fel 8 liter vizet főni, főzzük meg benne a húsleveskockákat. Együtt főzzük az
egész fej hagymákkal, babérlevéllel, kakukfűvel. Sózzuk, borsozzuk, fedjük le fedővel, és főzzük meg.

Amíg fő, a kacsát kössük össze, de a cérnát ne szorítsuk meg nagyon. 

Amikor a húsleves már forr, egy merőkanállal öntsünk belőle a mixerbe, mixeljük el újból, majd a kész
zöldséges-diós szószt merjük 8 db egyéni csészébe vagy tálkába. 



A húsleveshez adjuk hozzá a répát és a gyökérzöldséget, és takaréklángon főzzük további háromnegyed
órán át.

Utána adjuk hozzá a póréhagymák fehérjét, és ugyanúgy főzzük további 20 percig. Ezután tegyük bele a
levesbe az összekötött kacsahúst, főni. Újabb 20 percig főzzük, majd levesszük a tűzről.

Emeljük ki a kacsahúst a levesből, és szedjük ki a cérnát a húsból. Vágjuk ketté a kacsahúst, aminek ekkor
rózsaszínűnek kell lennie. Akkor az igazi, ha nem főtt túl. 

8 db lapostányérra helyezzünk 2-2 főtt sárgarépát, egy petrezselyemgyökeret (paszternákot), egy
póréhagymát és egy kevés (galambbegy-)salátát.

És természetesen egy-egy darabot a felvágott kacsából. 

A tányér mellé helyezzük a csészét a diós-zöldséges szósszal, és a kacsát azon melegében vendégeink elé
tesszük, nehogy elhűljön.  

KACSAMELL CHILIVEL, ANANÁSSZAL, DIÓVAL 
(amerikai recept)

Hozzávalók 4 személyre: 
30 dkg kacsamell-szelet 
2 dl szárnyas-húsleves 
1/2 ananász 
1 piros chilipaprika 
10 dg dióbél 
1 kávéskanál erős ételízesítő 
1 evőkanál étolaj 
1 köteg zöldhagyma 
só, bors

A kacsahúst leöblítjük, letöröljük, sóval, borssal meghintjük. A kacsaszeletet bőrével lefelé fordítva olaj
nélkül barnára sütjük. Amikor a bőre megbarnult, a sütés hőmérsékletét lecsökkentjük, szinte csak
melegen tartva sütjük tovább 15-20 percig.



A felesleges, kisült zsírt leöntjük. A kacsaszeletet felöntjük a húslevessel, és felforraljuk. Erős ételízesítővel
ízesítjük, kevés hideg vízzel hígítjuk, újból felforraljuk. Sóval, borssal is ízesítjük.

Az ananászt meghámozzuk, feldaraboljuk. A chilipaprikát felvágjuk, a magját kidobjuk. A paprikát
leöblítjük, vékonyra vagdossuk. A zöldhagymát megtisztítjuk, megmossuk, feldaraboljuk. A dióbelet durva
darabokra vágjuk.

Az olajat felmelegítjük, majd benne rövid ideig sütjük az ananászt, a chilipaprikát, a zöldhagymát és a
dióbelet. Még meg is sózzuk.

A kacsahúst felszeleteljük, és az ananászos-paprikás-hagymás-diós szósszal megöntve tálaljuk. Köretnek
rizs megy hozzá.  

KACSAMELL DIÓS-MÉZES KÉREGGEL 
(német recept)

Hozzávalók: 
1 kacsamell 
1 szál kakukfű 
1 kisebb szál rozmaring 
só, bors 
2,5 dl csirkehúsleves 
4 dkg méz 
3 dkg vaj 
1 evőkanál szójaszósz 
5 dkg apróra vagdalt dióbél 
paprika, só

A sütőt, benne egy fedővel ellátott sütőedényt
(pl. római tálat), melegítsünk elő 80 C°-ra. A
kacsa bőrét vagdaljuk be rombuszformán, aztán sózzuk, borsozzuk meg. Vegyük ki a meleg sütőedény, és
tegyük a kacsamellet a két szál fűszerrel az edénybe. Fedjük le, és a tűzhelyen süssük hat percig, majd a
fűszereket kivéve a húst további 5-6 percig. Ekkor tegyük vissza az edényt a sütőbe, és 80 C°-on hagyjuk
háromnegyed óráig.

A többi hozzávalóból készítjük a diós-mézes kérget. Mindet jól összekeverjük, és igen lassú tűzön feltesszük
főni, hogy besűrűsödjön, sűrűn folyó krémes állagú legyen. Ekkor ízlés szerint paprikázzuk, sózzuk, és
hagyjuk kihűlni.

A megsült kacsamellet kivesszük a sütőből, alufóliával borítjuk, hogy lassabban hűljön, és ne száradjon.

A sütőt grillező üzemmódba kapcsoljuk, és 250 C°-ra állítjuk. Amikor már meleg, a kacsamell bőrös oldalát
megkenjük a sűrű krémmel, és a forró grillben 4-5 percig sütjük, addig, amíg a kéreg szép aranybarna színt
nem kap.

A sütőben köretként burgonyát is süthetünk hozzá, kevés köménymaggal még jobb az íze. Almaköret is
ajánlott.  

KACSASZELET DIÓVAL

Hozzávalók 4 személyre: 
4 kis szelet kacsahús 
12 dkg durvára vagdalt dióbél 
3 evőkanál méz 
2 dl sűrű tyúkhúsleves 
50 dkg igen nagy szemű fehér szőlő 
1 evőkanál földimogyoró olaj 
2 evőkanál dióolaj 
3 dkg vaj 



2 evőkanál almaborecet 
só, bors

Még előző este vagdossuk be hosszában-keresztben a kacsa bőrét. Helyezzük a szeleteket bőrös felükkel
lefelé egy tálra, és kenjük be a földimogyoró-olajjal. Sózzuk, borsozzuk. Tegyük be a hűtőbe másnapig.

Másnap az elkészítés előtt legalább egy órával vegyük ki a kacsahúst a hűtőből, hogy szobahőmérsékletűre
melegedjen.

A szőlőt mossuk meg, a négy legszebb szemet tegyük félre, díszítésnek. Hagyjuk a szőlőt megszáradni.
Igényes vendégek esetén a szőlőszemekből a magot egy tűvel piszkáljuk ki, a szemek alapi nyílásán át.

Az elektromos sütőbe tegyünk egy tálat, és melegítsük meg. Amikor meleg, kesztyűvel vegyük ki, és
helyezzük bele a kacsaszeleteket, a bőrükkel lefelé. A sütőben grillezzük 6-7 percig, fordítsuk meg, és a
bőrös oldalukat is grillezzük 3 percig.

Vegyük ki a tálat a sütőből, és a méz 2/3 részét ecseteljük a bőrös kacsahúsra. A dióbelet szórjuk a mézes
kacsahúsra, ügyeljünk rá, hogy a húson megragadjon. Locsoljuk meg a maradék mézzel. Helyezzük újra a
sütőbe, grillezzük tovább, de közben állandóan figyeljük, és amikor a diós borítás pirul, kapcsoljuk le a
grillezést. Borítsuk le a tálat, és hagyjuk további 10 percig pihenni a melegben.

A kisült zsíros szaftot öntsük ki egy tálba, adjuk hozzá a borecetet és a tyúkhúslevest, és forralva sűrítsük,
majd a tűzről levéve öntsük hozzá a dióolajat.

A szőlőszemeket vajon pároljuk meg, közben kissé borsozzuk.

A sült kacsaszeleteket vágjuk fel, helyezzük meleg tányérokra, és osszuk a tányérokra az aranyszínűre
pirult szőlőszemeket. Ha akarjuk, hagymás zsíron pirított krumplipürét is adhatunk melléje. Díszítsük a
tányérokat a nyers szőlőszemekkel, a mártásból pedig csak egy keveset öntsünk a tányérokra, a többit
mártásos csészében helyezzük az asztalra.  

NARANCSOS-DIÓS PULYKAMELL 
(angol recept)

Hozzávalók 8-10 személyre: 
1 kg pulykamellfilé 
1 fej nagy hagyma, apróra vágva 
3 evőkanál étolaj 
A marinádhoz: 
4 szál zöldhagyma, karikára vagdalva 
3 dl narancslé 
1 evőkanál borecet 
2 babérlevél 
6 borókabogyó 
1 gerezd fokhagyma, eldörzsölve 
12 dkg aszalt sárgabarack, darabokra vágva 
12 dkg durván darabos dióbél 
só, bors 
kevés vagdalt petrezselyem a díszítéshez

A pulykamellet vágjuk vékony csíkokra.

A marinád hozzávalóit mind keverjük össze egy tálban, és tegyük bele legalább 4 órára a pulykamellet.
Közben egy-kétszer keverjük meg. A marinálás után szedjük ki a pulykamell-csíkokat, és konyhai
papírtörlőn itassuk le.

A felvagdalt nagy fej hagymát olajon lassan pároljuk, de ne barnítsuk meg. A párolt hagymára rakjuk a
pulykamell-szeleteket, és erős tűzön süssük öt percig, állandóan kavargatva.



Öt perc után öntsük rá a marinádot is, és forraljuk fel. A forrástól számított 20 percen át, vagy amíg a
pulykahús teljesen meg nem puhul, pároljuk lassan. Közben néhányszor kavarjuk meg. Ha szükséges, még
önthetünk hozzá narancslevet. Sózzuk, borsozzuk ízlés szerint.

Azonnal, forrón tálalhatjuk, tésztára vagy rizsre mérve. Ha nem tálaljuk azonnal, hidegen is jó.  

SZILVÁVAL, KÖRTÉVEL, DIÓVAL
TÖLTÖTT LIBA 
(angol recept, Charles Dickens nyomán)

Hozzávalók 8 személyre: 
egy 6 kilós liba 
2 evőkanál liszt 
2 csésze csirkehúsleves (sótlan) 
2 evőkanál portói bor 
1 csésze vagdalt dióbél 
45-50 dkg kenyérbél, fehér kenyérből 
35 dkg kimagvazott aszaltszilva 
25 dkg aszalt körte 
2 fej hagyma, apróra vágva 
1 evőkanál vaj vagy libazsír 
további 2,5 csésze sótlan csirkehúsleves
vagy libaleves 
só, bors

Melegítsük elő a sütőt 180 C°-ra.

A libáról vágjuk le a nyakat, és belezzük ki. A hasüregből a fölösleges zsírt is szedjük ki. Mossuk meg a
libát, majd szárítsuk le. Dörzsöljük be kívül-belül sóval, borssal, és kötözzük össze.

Éles késsel vagdossuk be a liba bőrét, húsát, hogy a zsírja sütéskor kisülhessen. Helyezzük a libát a sütőbe,
egy tepsi fölé helyezett rácsra. Egy és egynegyed óráig grillező fokozaton süssük, egyszer megfordítva. Ha
túl sok zsír sülne ki, a felesleges zsírt szedjük ki. Az idő elteltével a grillezést kapcsoljuk ki, és 180 C°-on
süssük tovább, még egy órán át. Locsoljuk meg a libát a kisült zsírral, és ezt még kétszer ismételjük meg.
Ha túl barnára sülne, laza alufóliát boríthatunk rá sütés közben.

A sütés végén fordítsuk a libát a hátára, és a mellehúsára öntsünk három evőkanálnyi hideg vizet, hogy bőre
ropogós legyen, és süssük még negyedóráig, amíg kieresztett leve halványsárga nem lesz. Tegyük ki a libát
egy tálra, vágjuk fel, és tartsuk melegen.

Pecsenyelevet készítünk, amit majd egy csészében teszünk az asztalra, a liba mellé. Merjünk ki két kanállal
a kisült zsírból, keverjük el a liszttel, és öntsük hozzá a 2 csészényi levest. Kavargatás közben forraljuk fel.
Két-három percig forrjon, majd szűrjük le. A portóit csak közvetlenül felszolgálás előtt öntsük hozzá, azzal
együtt melegítsük meg újból.

Most a tölteléket készítjük el. A sütő még most is 160 C°-os legyen. A dióbelet egy tepsin enyhén pirítsuk
meg, majd tegyük át egy nagyobb tálba. A szilvát és a körtét külön-külön tálakban forró vízben puhítsuk
meg, áztassuk negyedóráig. Ezután szűrjük le, és keverjük össze a dióbéllel.

Amíg az aszalt gyümölcsök áznak, az összevágott hagymát vajon (libazsíron) pároljuk üvegesre. Keverjük a
hagymát is a töltelékbe. Majd a kenyérbelet is és a levest is, és sózzuk, borsozzuk meg. Jól keverjük az
egészet össze.

Helyezzük a tölteléket lapos tepsire, és süssük majdnem félóráig. Azért, hogy lágy állagú tölteléket kapjunk,
sütés közben borítsunk rá alufóliát. De ha keményebb kérgű tölteléket szeretnénk, akkor csak a sütési idő
egy részében fedje a fólia a tölteléket.

Sütés után jön a leglényegesebb momentum. A töltelékkel nem töltjük meg a libát, hanem kistányéron külön
szervírozzuk. Ahogy Charles Dickens szerette.  



ZSÁLYÁS DIÓS FÜGÉS TÖLTELÉK SZÁRNYASOKBA 
(amerikai recept, Linda Haynes receptje)

Hozzávalók 6 csészényi töltelékhez: 
néhány karéj kenyér 
1 csésze friss vagy fagyasztott vörösáfonya 
1/2 csésze nem édesített almalé 
1 nagy hagyma, felvagdalva 
1 csésze aszalt füge, apróra vagdalva 
1 csésze dióbél 
1/4 csésze cukor 
2,5 kávéskanál aprószemcsés só 
2 tojás fehérje 
1 evőkanál friss zsályalevél, apróra vagdalva 
1/4 csésze olvasztott vaj 
2/3 csésze zöldségleves (kockából) 
további 1/2 kávéskanál só 
só, bors

Először cukrozott diót készítünk. Ehhez a sütőt 150 C°-ra melegítjük elő.

A tojásfehérjét 1/4csésze cukorral és 2,5 kávéskanál sóval együtt verjük fel. Nem kell teljesen habosnak
lennie. Belekeverjük a dióbelet, hogy a tojásfehérje bevonja. A felesleges tojásfehérjét úgy távolítjuk el róla,
hogy a dióbelet néhány percre egy szűrőbe tesszük. Ezután egy rétegben terítjük ki egy zsírpapírral bélelt
sütőlapra, és 15 percig tartjuk a sütőben. Ezalatt a bevonat a dióra keményedik. Kivesszük a sütőből, és a
további munka előtt lehűtjük.

Ezután 180 C°-ra állítjuk a sütőt. A kenyérszeletet 1-1,5 cm-es kockákra vágjuk. Annyit vágunk, hogy 6-7
csészényi legyen. Tegyük félre egy nagyobb tálba.

Az áfonyát az almalében tegyük fel forrni. Amikor forr, vegyük takarékra, és addig pároljuk tovább, amíg
az áfonyaszemek szétnyílni kezdenek. Ekkor még egy percig a tűzön tartjuk, utána pedig leszűrjük, de az
almalevet is megtartjuk.

A kenyérhez adjuk a főtt áfonyát, a vagdalt hagymát, a fügét, a cukrozott dióbelet és az apróra vagdalt
zsályalevelet.

Az almalevet mérsékelt tűzre tesszük, hozzáöntjük a zöldséglevest és az olvasztott vajat. Összekeverjük.
Amikor ezzel a meleg lével megöntjük a kenyeret, készen van töltelékünk, amit akár azonnal fel is
használhatunk szárnyasok megtöltésére.

Ha a tölteléket önálló fogásnak szánjuk, vegetáriánus fogást készíthetünk belőle. Ez csak annyiból áll, hogy
a tölteléket lefedjük, és háromnegyed órára 180 C°-os sütőbe tesszük.

A dió leírása és botanikája 

 

 

Kenyerek

Vázlat: 



Angol diós kenyér 
Berlini kenyér 
Burgonyás kenyér 
Diós és olivás kenyér 
Diós kenyér 
Diós kenyér 2 
Diós mazsolás kenyér
Diós rozskenyér 
Diós vörösboros
kenyér 
Diós zsömle 
Diós zsömle 2 
Diós-csípőspaprikás
kenyér 
Diós-paprikás cipó 
Fakanalas diós
kenyér 
Francia diós kenyér 
Francia diós kenyér
2 
Francia diós kenyér
3 
Fügés diós buci 
Kéksajtos diós kenyér 
Kéksajtos diós falatok 
Kiadós zabkenyér 
Mazsolás diós zsömle 
Nizzai diós kenyér 
Olasz diós kenyér 
Sam zabkenyere 
Sonkás, sajtos, diós kenyér 
Szalonnás, rokfortos, diós kenyér 
Szalonnás, sajtos, diós kenyér 
Tönkölybúzás kenyér 
Török diós kenyér 

 



ANGOL DIÓS KENYÉR

Hozzávalók: 
1 dl langyos víz 
2 kávéskanál sűrű maláta 
2 kávéskanál élesztőpor 
25 dkg fehér liszt 
12,5 dkg teljes őrlésű liszt 
12,5 dkg rizsliszt 
2 kávéskanál só 
2,5 dl meleg víz 
15 dkg darabos dióbél

Az 1 dl vízben elkevert malátába szórjuk az élesztőpot,
és állni hagyjuk öt percig, amíg megindul. Utána
megkeverjük, hogy egyenletesen oszoljon el.

Ezalatt a háromféle lisztet a sóval együtt egy nagyobb
tálba öntjük, és összekeverjük. A közepére mélyedést készítünk az élesztőnek, és az élesztőt ebbe öntjük.

A tálban lévő lisztkeverékből keveset a közepén lévő
élesztőbe keverünk, hogy nedves tésztát kapjunk. A
lisztes tálban ezt a nedves tésztát hagyjuk kelni 30
percig. Erre az időre a tálat fedjük le egy nedves
konyharuhával. Csak a félóra elteltével keverjük össze
a nedves tésztát a többi liszttel. Ehhez 2,5 dl meleg vizet
is elhasználunk. Lágy tésztát kell kapnunk.

Borítsuk ki és gyúrjuk nyolc percig a tésztát kézzel.
Sima és rugalmas legyen. Tegyük vissza a tálba,
borítsuk le konyharuhával, és kelesszük egy órán át. Ha
hamarabb a kétszeresére kel, kevesebb idő is elég. Újból
vegyük ki, és gyúrjuk öt percig.

Nyújtsuk ki 2,5 cm vastagra, és szórjuk meg dióbéllel.
Tekerjük fel, és hogy a dió egyenletesen oszoljon el a
tésztában, gyúrjuk át megint.

Még egyszer tegyük vissza a tésztát a kelesztőtálba, borítsuk le, és hagyjuk még egy órán át kelni. Ez idő
alatt is kétszeresére kell dagadnia.

Végül még egy tízperces gyúrás következik, utána a
veknit a kenyérsütő formánknak megfelelő, 25 cm-es
hengerré alakítjuk. Belisztezett kenyérsütő formába
tesszük, de még nem sütjük ki, hanem állni hagyjuk
háromnegyed óráig, mialatt még kel a tészta.

A sütőt 200 C°-ra melegítjük fel, és 40-50 percig sütjük
a diós kenyeret, amíg héja ropogós nem lesz.

Amikor megsült, rácson hűtjük ki. A hűlést
elősegíthetjük, ha melegen felszeleteljük.

Mivel együk a diós kenyeret? Krémsajttal, de lágy
kéksajt, juhtúró is jó. Kiválóan megy a kenyérre a
házilag gyömbérrel pácolt cékla, de annak receptje már
nem fért a diós receptek közé.

Mindenesetre ha otthon vagyunk, és aznap már nem megyünk kocsival, leginkább egy pohárka portói



ajánlható hozzá.  

BERLINI KENYÉR 
(német recept)

Hozzávalók 1 db 80 dkg-os kenyérhez: 
1 kocka friss élesztő 
1 evőkanál cukor 
3,8 dl meleg teljes tej (3,6 %-os) 
50 dkg jó minőségű liszt (a képen levő kenyérben rozsliszt is van) 
1 kávéskanál só 
1 evőkanál édeskömény 
13 dkg vagdalt dióbél

Az élesztőt és a cukrot a meleg tejben feloldjuk. Félretesszük 10
percre. Ezután összekeverjük a lisztet, sót, édeskömény-magot, és
hozzáöntjük az élesztős tejet. Összegyúrjuk. Belegyúrjuk a
dióbelet is.

30 percig meleg helyen kelesztjük.

Amikor megkelt, kissé megint átgyúrjuk, és kenyérformát alakítunk belőle.

Sütőlapra, tepsibe vagy kenyérsütő formába helyezzük, egy konyharuhával letakarjuk, és újabb 30 percig
kelni hagyjuk.

A megkelt tésztát sütőpapírral kibélelt sütőlapra borítjuk. Előmelegített sütőben 200 C°-on sütjük, egyidejű
alsó és felső lánggal, 45 percig.  

BURGONYÁS-DIÓS KENYÉR 
(hagyományos német recept)

Hozzávalók 1 veknihez: 
20 dkg héjában főtt krumpli 
2 dkg friss élesztő 
0,5 dl víz 
1 kávéskanál méz 
25 dkg liszt 
7,5 dkg teljes őrlésű liszt 
5 dkg durvára vagdalt dióbél 
1,25 dl víz 
1,5 kávéskanál só

Az élesztőt a mézzel és féldeci vízzel langyos helyen 10 percig
élesztjük.

A kétféle lisztet összekeverjük, és a megfuttatott élesztőt a
liszt közepében kialakított mélyedésbe öntjük. Kevés lisztet
töltünk az élesztőre, és további negyedórán át pihentetjük.

A burgonyát meghámozzuk, durvára törjük, vízzel, sóval
együtt az élesztős lisztbe keverjük. Egyenletes állagú tésztát
gyúrunk. (Lehet géppel is.) A dióbelet a gyúrás vége felé gyúrjuk bele. A kész tésztát másfél órán át
kelesztjük langyos helyen.

A megkelt tésztából veknit formálunk, és további félórán át pihentetjük.

A sütőt 250 C°-ra melegítjük elő. Mielőtt a veknit a sütőbe tennénk, a tetejét bevagdaljuk, a sütőbe pedig
kevés vizet permetezünk. A sütő melege 190 C°-ra esik vissza, ezen a hőfokon 35-40 perc alatt sül meg



kenyerünk. Tíz perccel a sütés befejezése előtt alufóliát borítunk a kenyérre, így lesz a kenyér héja és bele is
a legízletesebb.  

DIÓS ÉS OLIVÁS KENYÉR 
(török recept)

Hozzávalók: 
2 pohár fehér liszt 
1,5 pohár teljes őrlésű liszt 
1 csomag élesztőpor 
1 kis pohár langyos tej 
7,5 dkg margarin 
1 evőkanál cukor 
1 kávéskanál só 
A diós változathoz: 
1 marék dióbél 
1 kávéskanál fahéj 
Az olajbogyós változathoz: 
1 kávéscsészényi mag nélküli, darabokra vágott olajbogyó 
1 kávéskanál kakukfű 
1 kávéskanál bazsalikom

A két lisztet összeöntjük, és összekeverjük az élesztőporral. A tejjel, margarinnal, cukorral és a sóval a
lisztből tésztát gyúrunk. Amikor a tészta kész, két részre osztjuk. Az egyikből a diós, a másikból az olivás
kenyér lesz.

Az egyikbe a fahéjat és a dióbelet gyúrjuk bele, a másikba az olajbogyó darabokat, a kakukfüvet, a
bazsalikomot.

A kenyérsütő formát sütőpapírral béleljük ki, belehelyezzük egymás mellé a két veknit. Letakarjuk, és
háromnegyed órára félretesszük kelni.

A megkelt kenyértésztát 170 C°-os sütőben félóráig sütjük.

Ha teához fogyasztjuk, ajánlott a diós kenyeret sárgabaracklekvárral, az olivás kenyeret sajttal és friss
mentával enni.  

DIÓS KENYÉR 
(francia recept)

Hozzávalók 1 koszorúhoz: 
60 dkg liszt 
13 dkg dióbél 
2 dkg friss élesztő 
2 kávéskanál só 
1 evőkanál kristálycukor 
1/4 l langyos víz 
1 evőkanál étolaj

A lisztet szitáljuk át, hogy tésztánk csomómentes legyen, a kristálycukrot daráljuk darás porcukorrá. Egy
deszkán keverjük össze a lisztet, a cukrot és a sót. A közepébe készítsünk mélyedést. 

 

Az élesztőt egy csészében kevés langyos vízzel és kb. 1 evőkanál liszttel keverjük össze, majd öntsük a liszt
mélyedésébe, és várjunk 10 percet. Amikor buborékok jelennek meg rajta, a kovász kész. 



 

Készítsünk a kovászból, a lisztből és szükség szerint adagolt langyos vízből tésztát. A lisztet egy kézzel
fokozatosan keverjük el a kovásszal, közben másik kezünkkel időnként vizet önthetünk bele. Ügyeljünk rá,
hogy ki ne folyjon, "meg ne fusson", ezért nyugodtan, óvatosan dolgozzunk. 

 

Ne legyen tésztánk túl híg. Csak akkor használjuk fel az összes vizet, ha tényleg szükséges, ha a liszt fel is
veszi. Többé-kevésbé kemény tésztára törekedjünk. Ha kissé ragadós, az nem baj. 

 

Gyúrjuk meg a tésztát. A tészta egy részét a kép szerint hajtsuk a többi részére, és tenyérrel nyomjuk jól
össze. Ezt vagy tízszer ismételjük meg, végül rugalmas, hajlékony tésztát kapunk. 

 

Vegyük fel az egész tésztát, és többször egymás után csapkodjuk az asztalhoz, majd formáljuk gömbölyűre,
és hagyjuk állni 15 percig. Ezután újból csapjuk néhányszor az asztalhoz. A tészta ez alatt a művelet alatt
levegőt vesz fel, hogy jól keljen, a kenyér bele levegős legyen. Majd újból formáljuk kerekre. 

  

Végül gyúrjuk a tésztába az étolajat, ettől még rugalmasabb lesz kenyerünk. 

 

Fedjük le a tésztát egy konyharuhával, és szobahőmérsékleten hagyjuk duplájára kelni. Ez 1-2 óra. 

 

A további munka előtt lisztezzük meg konyhaasztalunkat, a sütőlapot pedig vagy kenjük meg olajjal és
hintsük be liszttel, vagy béleljük sütőpapírral. Készítsük elő a dióbelet is: a legszebb darabokat tegyük félre
díszítésnek, a többit pedig törjük nagyobb, durvább darabokra.

Amikor a tészta megkelt, nyomjuk laposra, a kép szerint. Szórjuk rá a dióbelet, majd a tésztát tekerjük a
lehető legszabályosabb hurkává, és a hurkából formáljunk koszorút. 



   

Helyezzük a koszorút a sütőlapra, alakítsuk szabályosra. A szép dióbél-darabokat vizesen ragasszuk a
koszorúra. Vékony késsel, ollóval cizellálhatjuk a tésztát, néhány díszítő bevágást ejthetünk rajta. 

  

Ezután másodszor is kelni hagyjuk a koszorút. A második kelesztés végeztével ecseteljük be a koszorút
olajjal, vízzel vagy tejjel, hogy szép aranyosra süljön.

A sütőlapot helyezzük meleg, 210 C°-osra előmelegített sütőbe. Tegyünk a sütőbe egy edényben kevés vizet
is, hogy a tészta gőzben süljön. Félórán át süssük.

Megjegyzés: A diós kenyeret nemcsak koszorú-formára, hanem tetszésünk szerint más alakra is
formálhatjuk. Variálhatjuk a diós kenyér ízesítését, pl. gazdagíthatjuk szalonnával, sonkával, vagy a dió
mellett mandulát, pisztáciát, mazsolát is tehetünk bele. A tetejét pedig szezámmaggal hinthetjük meg.  

DIÓS KENYÉR 2 
(amerikai recept)

Hozzávalók: 
egy púpozott evőkanál szárított élesztő 
3 csésze langyos víz 
1 evőkanál méz 
5 csésze teljes őrlésű liszt 
3 csésze rozsliszt 
4,5 kávéskanál só 
1 kávéskanál vagdalt rozmaringlevél (kakukfű is jó) 
7 evőkanál vaj 
3 csésze dióbél (legfeljebb a fele lehet pekándióból)

Oldjuk fel az élesztőt fél pohár langyos vízben.

Két és fél pohár langyos vizet öntsünk a mixerbe, és adjuk hozzá a mézet, mindkét lisztet, a rozmaringot, a
vajat. A tésztakeverő tartozékkal keverjük mintegy öt percig. Adjuk hozzá a feloldott élesztőt, és folytassuk
az eldolgozást további tíz percig. Ekkor adjuk hozzá a dióbelet, és keverjük tovább, amíg a dió egyenletesen
el nem oszlik benne. A tésztának rendes golyóformájúnak kell lennie.

A keverőedényt borítsuk le egy nedves konyharuhával, és hagyjuk a tésztát szobahőmérsékleten kelni
mintegy háromnegyed óráig. Ezalatt kb. kétszeresére kel meg.

Gyúrjuk meg kézzel a tésztát, hogy a légbuborékok kimenjenek belőle.

Vajazzunk és lisztezzünk ki három 22,5x12,5 cm-es kenyérsütő formát. Osszuk a tésztát három részre, és
helyezzük a három formába. Hagyjuk a kenyereket tovább kelni a formákban még egy óráig. Ezalatt újból
a kétszeresükre kelnek meg.

Melegítsük elő a sütőt 180 C°-ra.

A kenyereket 20 percig süssük, amíg halvány barnák nem lesznek. Ekkor csökkentsük le a sütő
hőmérsékletét 150-160 C°-ra, és süssük további 25 percig. Vegyük ki, és hagyjuk kihűlni.

Ez a kenyér reggelire pirítva, vajjal, lekvárral fantasztikus, de ugyanilyen jó uzsonnára érett sajttal, borral
is.



Ha nem fogy el frissen, lefagyasztható.  

DIÓS MAZSOLÁS KENYÉR 
(amerikai recept)

Hozzávalók: 
30 dkg liszt, tönkölybúzából 
1 kávéskanál élesztőpor 
1 kávéskanál só 
1 kávéskanál méz 
1 kávéskanál étolaj (legjobb a dióolaj) 
2,5 dl langyos víz 
10 dkg dióbél 
10 dkg nagyszemű mazsola

Az élesztőt a mézzel és féldeci langyos vízzel tegyük egy
kisebb tálba. Keverjük össze, és tegyük öt percre meleg
helyre. Győződjünk meg arról, hogy az élesztő megindul.

A sót keverjük a liszthez, és öntsük olyan robotgépbe, aminek tésztadagasztó rúdja is van. Gép helyett
kézzel is dolgozhatunk, ha akarjuk. A megindult élesztőt is öntsük bele, valamint az olajat is. Kezdjük el
keverni. A 2 dl langyos vizet féldecinként öntsük bele, majd dolgozzuk el. Lehet, hogy nem kell az összes víz,
de lehet, hogy több kell, a liszttől függően. Lassú fokozaton dolgozzunk, egészen addig, amíg lágy, sima
vekni nem formálódik a gépben.

Öntsük a gépbe a mazsolát, és addig dagasszuk tovább a
tésztát, amíg a mazsola jól el nem oszlik a tésztában.
Ekkor borítsuk ki a tésztát egy belisztezett
gyúródeszkára. Nyújtsuk ki, szórjuk meg a dióbéllel, és
kézzel gyúrjuk tovább, nehogy a gép nagyon összetörje a
diót.

Végül a tésztából formáljunk veknit, és tegyük sütőlapra.
Kenjük meg étolajjal, és ejtsünk rajta néhány csinos
bevágást. Tegyük meleg helyre kelni. Amikor megkelt,
nem gyúrjuk tovább, egyenesen a 200 C°-ra felmelegített
sütőbe tesszük.

Addig sütjük, amíg szép színe nem lesz, és ütögetésre
üregesnek nem érezzük. Ez mintegy félóra alatt
következik be. Ha úgy találjuk, hogy túl gyorsan barnul, a
hőmérsékletet csökkentsük 20 fokkal. Amikor megsült,
rácson hűtsük ki.

Amikor felvágjuk, csokoládés árnyalatot látunk a tésztában, és a jól eloszlott mazsolát, dióbelet. Jó
étvágyat hozzá.  



DIÓS ROZSKENYÉR 
(francia recept)

Hozzávalók: 
2,7 dl víz 
1 evőkanál dióolaj 
5 g só 
1 dkg tejpor 
2 dkg porcukor 
35 dkg búzaliszt 
10 dkg rozsliszt 
1 tasakj szárított élesztő 
10 dkg darabosra vagdalt dióbél

A kenyérsütő gépet vajazzuk ki a munka kezdetén, a keverőlapáttal együtt.

A gép tartályának egyik oldalára a száraz hozzávalókat öntjük, az élesztőport a lisztbe keverve, a tartály
másik oldalára a vizet és a dióolajat. És beindítjuk az automatikus kenyértészta-készítő és kenyérsütő
programot.

Amikor megfelelő idejű keverés, dagasztás, kelesztés után a gép jelez, a dióbelet is hozzáöntjük.

Amikor a gép jelzi, hogy a tészta megsült, kivesszük a gépből, és egy rácsra helyezve hűtjük ki. Legalább
két órát várunk, mielőtt felvágnánk.

Manapság ilyen egyszerű a legfinomabb diós rozskenyér elkészítése.  

DIÓS VÖRÖSBOROS KENYÉR
FIATALOKNAK 
(angol recept)

Hozzávalók: 
20 dkg fehér liszt 
10 dkg teljes őrlésű liszt 
1 kávéskanál finom só 
1 tasak élesztőpor 
1,25 dl vörösbor 
0,75 dl víz 
15 dkg nagyobb darabos dióbél 
2 evőkanál étolaj

Akkor fogjunk a vörösboros kenyér
készítésébe, amikor családunk nem
látja, mert nem engednék, hogy boros
kenyeret készítsünk. A lisztet
keverjük össze gyorsan a sóval, az
élesztővel.

Essünk neki a bornak, de 1,25 dl-t hagyjunk a tésztába. A bort egészítsük ki 2 dl-re, vízzel. Robotgépet
használjunk, úgy gyorsabb. A vizes borhoz keverjük a dióbél harmadát is. Utána pedig az étolajat.

Ha sietünk, nem kell teljesen egyenletesre kevernünk a folyékony hozzávalókat, jó az úgy is. A lisztet ezután
öntsük a gépbe, utána pedig a többi diót. Nagy fordulaton keverjük, és lágy, ragadós tésztára törekedjünk.

Fedjük le a tésztát, és 10 percre vegyünk elő egy bulvárlapot olvasni.

Akkor tegyük le az újságot, amikor már uncsi. Ekkor szórakozásként a géppel gyúrassuk át a tésztát, 10
másodpercig. Megint fedjük le, és egy vastagabb képes újságot vegyünk elő, a képeket nézegetni. Ez
legalább 30 percig eltart. Közben ha eszünkbe jut, a tésztát még egyszer átgyúrathatjuk. Összesen hadd



keljen a tészta háromnegyed órán át, mi addig ne keljünk fel.

A tészta akkor jó, ha kétszer akkorára dagadt, mint volt. Ha véletlenül nagyobbra hagytuk volna, egy tűvel
szúrjuk ki.

A tésztát akkora sütőformába tegyük, amekkorába belefér. Ha nem fér, nyomjuk bele. Borítsuk le, és
tegyük félre, mert kezdődik kedvenc sorozatunk a tv-ben. Ez a reklámokkal eltart egy óráig, addig ne
nézzünk a tészta felé. De amikor a sorozat félbeszakad, tegyük a kenyértésztát 200 C°-ra előmelegített
sütőbe, 40 percre.

Amikor kisült, vigyázzunk, még forró, megégeti kezünket. Tegyük ki a sütő egy kivett rácsára hűlni.

Hogy miért is sütöttünk vörösboros diós kenyeret? Mert ilyent nem kapni, és kedvenc levesünk mellé ez illik
legjobban. Ha jól csináltuk, figyeljük meg, van egy kis pink árnyalata. 

Ha jobban festő vörösbort használtunk, a kenyér lilás árnyalatú lesz. 

 



DIÓS ZSÖMLE 
(francia recept)

Hozzávalók: 
3 dl langyos víz 
1 kávéskanál só 
1 evőkanál étolaj, lehetőleg dióolaj 
50 dkg liszt 
1 kávéskanál cukor 
1 tasak szárított élesztő 
darabos dióbél

Kenyérsütő géppel dolgozzunk, de ne a teljes
programmal, hanem csak a tésztakészítővel. Az
olaj kivételével az összes hozzávalót a gépbe
öntjük, beindítjuk, és amikor a gép jelzi, hogy
kész a tészta, beleöntjük a darabos dióbelet.

A kész tésztát egy lisztezett felületre borítjuk ki, és egy tepsibe sütőpapírt fektetünk. A tésztából zsömléket
formálunk, egyenként kb. 6 dkg-osakat, a tepsibe rendezzük, és langyos helyen kelni hagyjuk háromnegyed
óráig.

Mielőtt a sütőbe tennénk, előmelegítjük a sütőt 180 C°-ra. A zsömléket olajjal hintjük meg. Ha dióolajat
használunk, az még jobb aromát ad. Egy kerek fakanállal kissé meglapíthatjuk a zsömléket, és ha akarjuk,
a zsömlék tetején apró vágást ejthetünk késsel. Utána pedig hintsük meg kevés liszttel.

15-20 percig elég sütni, hogy különleges diós zsömlénk legyen.  

DIÓS ZSÖMLE 2 
(francia recept)

Hozzávalók 16 zsömléhez: 
3 dl tej 
2 dl víz 
75 dkg liszt 
4,2 dkg friss élesztő 
1 dl étolaj 
2 kávéskanál só 
kevés cukor 
12,5 dkg apró darabos dióbél 
16 db feles dióbél a tetejére

Kevés vízben, cukorral indítsuk meg az élesztőt. Adjunk hozzá egy evőkanál lisztet és annyi vizet, hogy
nedves legyen. Hagyjuk éledni egy negyedórát.

A lisztet öntsük egy nagyobb munkafelületre. A liszt közepébe készítsünk mélyedést. Sózzuk is meg a lisztet,
de a sót tartsuk távol a mélyedéstől. Öntsük bele az élesztőt, majd a tejet, vizet. Keverjük össze, ami a
mélyedésben van, majd az olajat is öntsük bele. Gyúrjuk össze az egész tésztát, gyúrjuk egy negyedóráig.
Konyharuhával leborítva, meleg, huzatmentes helyre tegyük félre kelni egy negyedórára, ezalatt a tésztának
kétszeresére kell kelnie.

Amikor a tészta megkelt, gyúrjuk bele a dióbelet, utána vágjuk tizenhat darabra. Helyezzük a zsömléket egy
tepsire, a tetejüket kenjük meg kevés tejjel. Nyomjunk minden zsömlére egy feles dióbelet.

220 C°-os sütőben félóráig süssük. Ha megsült, rácson hűtsük ki.

Ez a zsömle műanyag zacskóban több napig friss marad.  



DIÓS-CSÍPŐSPAPRIKÁS KENYÉR 
(mexikói recept)

Hozzávalók 2 veknihez: 
A kovász készítéséhez: 
1 dl víz 
1 kávéskanál élesztőpor 
12 dkg liszt 
A tésztához: 
6 dl víz 
1/2 kávéskanál élesztőpor 
65 dkg teljes őrlésű liszt 
18 dkg korpás liszt 
1 evőkanál só 
2,5 dl apró darabos dióbél 
6 db apró csípőspaprika kimagvazva, felszeletelve

Az igazán ízletes diós-csípőspaprikás kenyérhez jó minőségű korpás lisztet használnak Mexikóban. Az
alapos gyúrás és a szobahőmérsékleten végzett, hosszú idejű kelesztés garantálja ezen kívül a sikert, ami a
jó eltarthatóságban, a dió, a búza és a paprika ízének harmóniájában, a tetszetős kenyérhéjban mutatkozik.

Az élesztőport öntsük a vízbe, egy percig hagyjuk állni, és csak azután keverjük el egy fakanállal. A
kovászhoz szükséges lisztet keverjük bele, keverjük egyenletesre. Öt perc múlva újból keverjük át. Az
edény falára ragadt tésztát kaparjuk le, és az edényt borítsuk le fóliával vagy egy nedves konyharuhával.
Meleg konyhában vagy szobában hagyjuk kelni másnap reggelig.

A levegősre kelt kovászhoz öntsük hozzá a recept szerinti további vizet és élesztőport, és keverjük
egyenletesre. Először csak egy csészényi további liszttel és a teljes sómennyiséggel keverjük el, majd amikor
elkevertük, a többi lisztet fokozatosan keverjük hozzá. Egészen addig, amíg a fakanállal már nehezen
tudjuk keverni.

Borítsuk ki a lisztet egy belisztezett gyúródeszkára, és kézzel gyúrjuk tovább. Legyen szilárd, kemény a
tésztánk. Hogy a kézhez ne ragadjon, kezünket lisztezzük be. Jól gyúrjuk át, a belsejét is, és a maradék
lisztet apránként öntsük a tésztához. Legalább 15 percen át gyúrjuk, hogy a tészta egyenletes, rugalmas
legyen.

Amikor a tésztát jónak ítéljük, gyúrjuk bele az apró darabos dióbelet és az apró paprikaszeleteket is. Még
egyszer ellenőrizzük, hogy a tészta minden része egyenletesen, alaposan meg van-e gyúrva. Ha van erre
alkalmas háztartási gépünk, mixerünk, azzal is gyúrathatjuk még 5-10 percig. Vagy kézzel.

A készre gyúrt tésztát formáljuk kerekre, egy enyhén beolajozott tálban forgassuk meg, hogy teljes felülete
olajos legyen. Ez azért kell, hogy a további kelesztés alatt a tészta ne száradjon ki. Nedves konyharuhával
letakarva további 2-3 órán át kelesszük, meleg helyiségben.

Kelés után újból gyúrjuk át, 2-3 percig, majd a konyharuha alatt hagyjuk állni félórát, mielőtt két veknire
vágnánk. De a vágás előtt még egyszer gyúrjuk át, röviden, hogy ne maradjon benne nagyobb buborék. Két
egyforma, kerek veknire vágjuk.

Lisztezzünk meg egy sütőlapot, és óvatosan helyezzük rá a két veknit. Újból borítsuk le a konyharuhával, és
hagyjuk pihenni meleg helyen 1,5-2 órát.

A sütőt 235 C°-ra melegítsük elő. A sütőlapot közepes magasan rakjuk be, és a kenyerek felületét hintsük
meg kevés vízzel, hogy tetszetős héja legyen. A sütés megkezdése után 3 perccel ismét nyissuk ki a sütő
ajtaját, hintsünk a kenyérre megint kevés vizet. És süssük tovább 25-30 percig. Amikor a kenyérhéj barnul,
koppintással ellenőrizzük, mennyire sült meg. Ha az ujjunk alatt koppanó hangot ad, megsült.

Rácson hűtsük ki, de 20-30 percig még ne vágjuk fel.  



DIÓS-PAPRIKÁS CIPÓ 
(amerikai recept)

Hozzávalók 10 cipóhoz: 
A kovászhoz 
1 kg liszt 
1 l langyos víz 
2 dkg élesztő 
A tésztához 
1,25 l langyos víz 
1,5 dkg élesztő 
1,25 kg kukoricaliszt 
1,25 kg búzaliszt 
0,6 kg magas sikértartalmú búzaliszt 
5 dkg só 
20 dkg vaj 
80 dkg kissé csípős zöldpaprika, nagyobb darabokra vágva 
90 dkg pirított, darabos dióbél

A kovásznak való lisztet, vizet és élesztőt egy edényben jól összekeverjük, majd szobahőmérsékleten
kelesztjük 6-8 órán át, vagy amíg a kétszeresére nem duzzad. Ezután a többi hozzávalót - a dió és a paprika
kivételével belekeverjük, és egy mixerrel jól eldolgozzuk. Előbb lassú fokozaton keverjük 6 percig, majd
közepes fokozaton 7 percig. Vagy ameddig azt nem tapasztaljuk, hogy jól elkeveredtek. Ekkor keverjük a
zöldpaprikát és a dióbelet a tésztába. A tésztát félretesszük kelni 1,5-2 órára, vagy amíg kétszeresére nem
kel. Majd tíz kerek golyót formálunk belőle, kukoricaliszttel behintett deszkán kissé szélesebbre lapítjuk.
200 C°-os sütőben 35-40 percig sütjük.  

FAKANALAS DIÓS KENYÉR 
(francia recept)

Ehhez a kenyérhez nem kell kenyérsütő gép. Semmi, csak egy
fakanál.

Hozzávalók: 
18 dkg előre elkészített kovász 
1 evőkanál cukor 
3 dl víz 
50 dkg liszt 
1,5 kávéskanál só 
1 evőkanál darabosra tört dióbél

Manapság nem szokás otthon kovászt készíteni, ezért a
receptet a francia kovászkészítéssel kezdem.

Egyenlő mennyiségű rozslisztet és langyos vizet keverünk
össze egy nagyobb üvegben. Például 3 dkg lisztet 0,3 dl tiszta
forrásvízzel vagy szénsavmentes ásványvízzel. A keverék híg
tészta, csiriz hatású. Meleg, 20-26 C°-os helyre tesszük, és
egy nedves konyharuhával lefedjük. Az első három nap pótlólag hozzákeverünk 1 dkg lisztet és 0,1 dl vizet.
A kovász megbarnul. Hosszabb ideig is tarthatunk el kovászt, de a rendszeres liszt- és vízpótlásra
gondolnunk kell.



A kovászt fakanállal keverjük össze a cukorral és a vízzel egy
tálban. A lisztet fokozatosan adagoljuk hozzá, miután az előző
adagot jól elkevertük. Amikor a tészta egyenletesnek tűnik, a
sót is belekeverjük, hogy egyenletesen oszoljon el a tésztában.

Most négy órán át pihentetjük a tálban a tésztát, háztartási
fóliával letakarva. A hosszú kelési idő végén is kellően lágy
marad a tészta. A dióbelet is fakanállal keverjük bele,
annyira, hogy egyenletesen oszoljon el a tésztában.

Lisztezzük be gyúródeszkánkat, és borítsuk rá a tésztát.
Formáljuk golyóvá, és pihentessük még másfél órán át.

A sütőt 250 C°-ra melegítsük fel, és a sütés idejére tegyünk a
sütőbe egy lábasban vizet is. Mielőtt a kenyeret kisütnénk,
ejtsünk a tetején néhány dekoratív bevágást.

A sütést 15 percig ezen a magas hőfokon végezzük, utána 10
percig 210 C°-on, végül az utolsó öt percre tegyük a tésztát a
sütő aljára.

A kihűtés alatt alulról is hűljön a kenyér. Rácson, spalettán vagy hasonlón hűtsük.  

FRANCIA DIÓS KENYÉR

Hozzávalók: 
32 dkg búzaliszt 
8 dkg rozsliszt 
2,4 dl víz 
1 evőkanál vaj 
10 dkg durvára tört dióbél 
1 evőkanál cukor 
1 kávéskanál só 
1 tasak szárított élesztő

A dión kívül az összes hozzávalót - géppel vagy kézzel - keverjük jól
ösze.

A dióbelet nejlonzacskóban aprítjuk, úgy, hogy marokra fogjuk, és többször megszorítjuk. Azért, hogy
minél nagyobb darabokra törjön, és ne legyen apró törmeléke. A dióbelet csak a kész tésztába dolgozzuk. A
tésztát langyos helyen megkelesztjük.

(A francia recept a sütést nem részletezi. Úgy látszik, a franciáknál már mindenkinek van automata
kenyérsütője. Mindenesetre a képen látható kenyér legyen a mintánk.)

A diós kenyér ebben az összetételben francia sajtokból álló sajttálhoz ideális.  

FRANCIA DIÓS KENYÉR 2

Hozzávalók: 
30 dkg búzaliszt 
10 dkg rozsliszt 
1 dkg élesztőpor 
1,5 dl langyos víz 
1 kávéskanál só 
2 evőkanál dióolaj 
1 evőkanál méz 
10 dkg darabos dióbél



Az élesztőport keverjük el féldeci vízben és egy evőkanál mézben. Adjunk hozzá 3 dkg búzalisztet, és tegyük
félre félórára.

Egy tálban keverjük össze a kétféle lisztet. Készítsünk a közepére kis mélyedést, és öntsük bele a megindult
élesztőt. Keverjük, gyúrjuk össze a lisztet az élesztővel, és a gyúrást 10 percig folytassuk, hogy finom,
rugalmas tésztát kapjunk. Ekkor a sót és a dióolajat is gyúrjuk bele. Így is gyúrjuk még öt percig. Végül a
dióbél belegyúrása kerül sorra.

A tészta pihentetése következik. Formáljunk a tésztából egy gömböt, Borítsuk le nedves konyharuhával, és
szobahőmérsékleten hagyjuk két órán át.

A kelési idő leteltével a tésztából alakítsunk két ovális veknit. Tegyük egy tepsire, és hagyjuk még egy órán
át kelni.

A sütőt 220 C°-ra melegítsük elő. A sütés kezdetén tegyünk a sütő aljába egy meleg vízzel teli tepsit. A
kenyértésztát tartalmazó tepsit a sütő közepére helyezzük. 40 percig kell sütni, de a sütés vége felé
csökkentsük a hőmérsékletet, ha szükséges.

Ez a diós kenyér sajttal és a tenger gyümölcseivel a legjobb. A recept esetleg mazsolával is bővíthető. A
legfontosabb a kelési idő betartása, ne siettessük.  

FRANCIA DIÓS KENYÉR 3

Hozzávalók 8 személyre (1 vekni): 
félkiló liszt 
1 dkg só 
1 dkg friss élesztő 
2 evőkanál dióolaj 
félmaréknyi darabos dióbél

Egy csészében oldjuk fel az élesztőt és a sót langyos vízben.

A lisztet öntsük gyúródeszkára, a közepén alakítsunk ki egy mélyedést, és oda öntsük az élesztőt, valamint a
dióolajat.

Keverjük, gyúrjuk jól össze. Amikor kell, kevés hideg vizet adjunk hozzá, de a tészta ne ragadjon a
kezünkhöz. Gyúrjuk meg alaposan, hogy a tészta belsejébe levegő kerüljön. Végül egy tálban hagyjuk kelni,
konyharuhával letakarva. 18-20 C°-on kb. három óra kell a keléshez.

Amikor a kenyértészta megkelt, belisztezett gyúródeszkára borítsuk ki, és gyúrjuk át. Közben gyúrjuk a
tésztába a dióbelet. Ezután is hagyjuk állni egy órát, ezalatt is kel. A sütőt közben 175 C°-ra melegítsük elő.

Amikor a sütőbe tesszük, ejtsünk a veknin egy-két bevágást. Negyven percig süssük.  

FÜGÉS DIÓS BUCI 
(ausztrál recept, Kerrie Sun receptje)

Hozzávalók: 
3,3 dl meleg víz 
2 kávéskanál élesztőpor 
2 kávéskanál barna cukor 
48 dkg liszt 
1,5 evőkanál tejpor 
2 evőkanál mák 
1/2 kávéskanál só 
4 dkg lágy vaj 
15 dkg fügedarabok, szárított fügéből 
10 dkg nagyobb darabos dióbél 
étolaj, liszt



Az élesztőt egy kis tálban a meleg vízzel és a barna cukorral
indítsuk meg. Kellően langyos helyen ehhez 5 perc elég.

A lisztet a tejporral, sóval és a (darálatlan) mákkal keverjük
össze egy nagyobb tálban. Készítsünk a közepén egy mélyedést,
és oda öntsük az élesztőt, valamint oda tegyük a folyékony
vajat is. Először fakanállal keverjük, majd kézzel gyúrjuk
össze. Az összeállt tésztát borítsuk ki lisztes felületre, és ott
gyúrjuk még 10 percig, hogy rugalmas tésztánk legyen. Végül a
fügét és a dióbelet is gyúrjuk bele.

Egy tálat olajozzunk be, és tegyük bele a tésztát kelni. Fedjük
le nyirkos konyharuhával, tegyük félre meleg, huzatmentes
helyre. Háromnegyed óra alatt a kétszeresére fog kelni.

A sütőt 200 C°-ra melegítsük elő, és egy tepsibe fektessünk sütőpapírt vagy alufóliát.

A megkelt tésztából ujjunk benyomásával engedjük ki a buborékot. Borítsuk ki a tésztát a lisztes felületre,
és 2-3 percig gyúrjuk át. Ezalatt a fölösleges gáz eltávozik, és a buci eredeti méretére esik össze. Formáljuk
kerekre, és tegyük a tepsibe. Éles késsel ejtsünk rajta 1 cm mély vágást, újból fedjük le, és tegyük félre
újabb félórára. Ezalatt megint a kétszeresére fog kelni.

Mielőtt sütőbe tennénk, hintsük be liszttel. 35-40 percig süssük, aranybarnára.

Mielőtt szervíroznánk, vágjuk annyi szeletre, ahányan vagyunk, hogy mindenkinek jusson.  

KÉKSAJTOS DIÓS KENYÉR 
(francia recept)

A kéksajt nagyon jól harmonizál a dió ízével.

Hozzávalók két veknihez: 
Az élesztő megfuttatásához: 
3,5 csésze teljes őrlésű liszt 
2 csésze víz 
1/4 kávéskanál friss élesztő 
A tésztához: 
2,5 csésze finomliszt 
3/4 csésze teljes őrlésű liszt 
3/4 csésze rozsliszt 
1/2 csésze víz 
1/2 kávéskanál friss élesztő 
1 evőkanál só 
1 csésze elmorzsolt kéksajt 
1 csésze vagdalt dióbél

Az élesztő megfuttatásához szükséges hozzávalókat még előző este keverjük össze. Előbb a lisztbe törjük az
élesztőt, majd a vizet is hozzáöntjük. Fakanállal addig keverjük, amíg lágy, egyenletes nem lesz. Háztartási
fóliával letakarva szobahőmérsékleten tartjuk reggelig. Néhány órával több vagy kevesebb nem számít.

Másnap a tészta száraz hozzávalóinak összekeverésével folytatjuk a kéksajtos diós kenyér készítését, de a
sajtot és a dióbelet még ne használjuk fel. Egy nagy tálban keverjük össze mind. Töltsük hozzá a vizet, az
előző nap bekevert élesztőt, és fakanállal addig keverjük, amíg alaposan össze nem kevertük, tésztává.

A tésztát osszuk két, nagyjából egyenlő részre egy belisztezett gyúródeszkán, vagy ha az nincs, bármilyen
tiszta, sima asztallap megteszi. Ha tésztánk túl lágy, kevés liszt hozzáadásával jobban dolgozható tésztát
kapunk.

A kéksajt bedolgozásához nyújtsuk ki kissé a tésztát, és szórjuk rá a sajtot. Ujjunkkal nyomogassuk a



tésztába a sajtdarabokat, majd kézzel enyhén gyúrjuk a tésztát egyenletesre.

Újból nyújtsunk a tésztán, szórjuk rá a dióbél felét, gyúrjuk a tésztába, majd újabb nyújtás után a másik
felét is.

Természetesen úgy a sajtot, mint a dióbelet két veknire elosztva használjuk el.

Mindkét veknit - most még tésztagolyót - egyenként enyhén kiolajozott tálba tesszük, fóliával lefedjük, és
egy vagy másfél óra alatt a kétszeresére kelesztjük.

Ha nincs időnk órákig a tésztával dolgozni, betehetjük a hűtőbe, és másnap elővéve folytathatjuk a munkát.

A megkelt tésztából ízlésünknek megfelelő veknit
formálunk. Az eredeti francia recept a szögletes kenyeret
ajánlja, gondosan ügyelve arra, hogy a tészta a sütőforma
sarkait is kitöltse.

Mielőtt a tésztát sütőbe tesszük, fölül bevágjuk egy késsel.

Forró sütőben kezdjük sütni, majd 20 perc után
mérsékeljük a meleget 180 C°-ra. Ha még így is attól
tartunk, hogy a kenyér héja nagyon megbarnul, tovább
mérsékeljük a tüzet.

Amikor sütés után kivettük a kész sajtos diós kenyeret,
rácson hűtsük ki, mielőtt felvágnánk.  

KÉKSAJTOS DIÓS FALATOK 
(angol recept)

Mit kapjunk be egy fárasztó teniszparti után? Kéksajtos diós falatokat, és jeges
teát igyunk hozzá.

Hozzávalók: 
16 dkg lágy kéksajt 
11,5 dkg lágy vaj 
1,75 csésze teljes őrlésű liszt 
2 evőkanál kukoricaliszt 
1/2 kávéskanál őrölt bors 
3/4 csésze apró darabos dióbél 
És még: 
krémsajt 
1 érett körte 
jeges tea

A vajat és a kéksajtot keverjük habossá. Ha a színe így nem tetszik, ne ijedjünk meg.

Egy másik tálban keverjük össze a lisztet, a borsot és a dióbelet, majd a lisztes keveréket keverjük a sajtos-
vajas krémhez. Kézzel gyúrjuk az egészet tésztává.

A meggyúrt tésztát osszuk két részre, és egyenként mintegy 20 cm-es rudacskákat formáljunk belőlük.
Borítsunk rájuk háztartási fóliát, és tegyük hűtőbe, hogy megszilárduljanak.

Melegítsük elő a sütőt 170 C°-ra.

A lehűlt, megkeményedett tésztarudakat vágjuk 1 cm-es szeletekre, és helyezzük egy tepsibe fektetett
sütőpapírra. 10-12 percig süssük, aranybarnára.

Sütés után rácson hűtsük ki, és szellős helyen pihentessük három napig.



Krémsajttal megkenve, egy vékony körteszeletet ráfektetve, jeges teával kínáljuk.  

KIADÓS ZABKENYÉR 
(angol recept)

Hozzávalók: 
3-3,5 csésze liszt 
1/2 csésze zab 
1/4 csésze cukor 
1 csomag élesztő 
1 kávéskanál só 
1-1,25 csésze víz 
2 evőkanál vaj vagy margarin 
3/4 csésze vagdalt, pirított dióbél

Először a zabot pirítjuk meg. Ilyesmit nem minden nap csinálunk, ezért nem árt feleleveníteni, hogyan kell.
160 C°-os sütőben, tepsiben, 10-15 percig, gyakori keverés közben. Amíg aranybarna nem lesz.

Egy nagyobb tálban összekeverjük a pirított zabot 1 csésze liszttel, a cukorral, a friss élesztővel és a sóval.
A vajat és a vizet felmelegítjük. A lisztes keveréket közepes fordulatú elektromos mixerrel keverjük össze,
közben fokozatosan öntjük hozzá a meleg vizet és az olvasztott vajat. Az edény falát alkalmanként
letakarítjuk.

Amikor ezzel a keverési fázissal megvagyunk, a pirított dióbelet is belekeverjük. Utána pedig annyi lisztet,
hogy a tészta még lágy maradjon.

Ezután kézzel gyúrjuk meg a tésztát, enyhén vajas felületen. Addig gyúrjuk, amíg egyenletesen rugalmassá
nem válik, vagyis mintegy 8-10 percig. Ekkor letakarjuk, és állni hagyjuk 10 percig.

Kinyújtjuk a tésztát, kb. 20x30 cm-esre. A rövid végén kezdve feltekerjük, tekercset formálunk belőle. A
széleit és a végét a többi tésztához nyomjuk. Egy 22x12 cm-es, kivajazott kenyérsütő formába fektetjük.
Letakarjuk, és meleg helyen egy órán át kelesztjük. Akkor jó, ha a kétszeresére dagad.

180 C°-os sütőben 35-40 perc alatt sül meg. Amikor megsült, ne mulaszzuk el rácson kihűteni.  

MAZSOLÁS DIÓS ZSÖMLE 
(francia recept)

Hozzávalók 16 darabhoz: 
75 dkg liszt 
3 dl langyos tej 
2 dl víz 
4 dkg friss élesztő 
0,8 dl étolaj 
2 kávéskanál só 
12,5 dkg darabosra tört dióbél 
6 dkg mazsola

Az élesztőt a tejben keverjük el, és addig hagyjuk állni, amíg gyöngyözni nem kezd.

A lisztet egy tálba öntjük, körben a szélére szórjuk a sót. A közepén mélyedést készítünk, 2 dl langyos vizet
öntünk bele, 0,8 dl olajat és az élesztős tejet. Összekeverjük, tésztává gyúrjuk.

Liszttel behintett deszkára tesszük ki, és langyos, huzattól mentes helyen kelni hagyjuk. Addig, amíg a
kétszeresére nem dagad. Ekkor ököllel egy mélyedést nyomunk a tészta közepén, és abba rakjuk a diót és a
mazsolát. Átgyúrjuk, hogy egyenletesen oszoljanak el a tésztában.

A tésztát 16 részre osztjuk. Könnyű, mindig csak felezni kell. Zsömléket formálunk, és vajazott sütőlapra
helyezzük. Késsel minden zsömle tetejére keresztet rajzolunk. Félóráig állni, kelni hagyjuk.



A sütőt 200 C°-ra melegítjük elő. A zsömlék tetejét tejjel kenjük meg. Huszonöt percnyi sütés után rácsra
helyezve hűtjük ki.

Mazsola nélkül pedig így néz ki: 

 

NIZZAI DIÓS KENYÉR 
(francia recept)

Hozzávalók 1 veknihez: 
40 dkg teljes őrlésű liszt 
1,5 dl dióolaj 
1 dl víz 
2 csomag porított élesztő 
1 csomag sütőszóda 
25 dkg héjas dió (12 dg dióbél) 
só

Törjük meg a diót, válogassuk ki a dióbelet.

A lisztbe keverjük bele az élesztőport és a sütőszódát. Adjuk hozzá a dióolajat, vizet és igen kevés sót, és
keverjük el.

Ha tésztánk ragadós, adjunk még hozzá kevés lisztet.

Keverjük hozzá a dióbelet, és gyúrjuk meg a tésztát.

A kenyértésztát formáljuk kerekdedre, és konyharuhával lefedve meleg helyen hagyjuk kelni három órán
át.

Anélkül, hogy a tészta állagát megtörnénk, fektessük a veknit egy kiolajozott sütőlapra, és a felszínét is
kenjük meg olajjal.

Hideg sütőbe helyezzük, majd 250 C°-ra melegítve 30-40 percig süssük.

Tipp: Ha van időnk, a kenyeret kelesszük 12 órán át, ez esetben jóval könnyebb lesz, és nem kell bele
sütőszóda. Ha pedig nincs időnk, a kelesztést mikrohullámú sütőben végezzük, kiolvasztási üzemmódban,
addig, amíg a tészta a kétszeresére nem dagad.

A nizzai diós kenyeret húsokhoz és sajtokhoz ajánlják.  



OLASZ DIÓS KENYÉR 
(északolasz recept)

Hozzávalók: 
2 csésze darabos dióbél és néhány szem feles, a díszítéshez 
1 csomag szárított élesztőpor, vagy egy kis darab friss élesztő 
1 kanál méz 
1 csésze (esetleg valamivel több) víz 
2 evőkanál étolaj 
3,5 csésze liszt 
1,5 kávéskanál só

Azok számára, akiknek van diójuk, a legtermészetesebb dolog a kenyeret
dióval sütni. Ennek Észak-Olaszországban hagyománya van.

A dióbelet késsel vagdossuk nagyobb darabokra.

Az élesztőt a mézzel és a vízzel keverjük el egy nagyobb edényben, és
langyos helyre téve várjuk meg, amíg buborékokat nem képez. Ekkor
keverjük össze a lisztet, a sót és a dióbelet, és a keveréket csészényi adagokban keverjük az élesztőhöz,
folyamatosan gyúrva. Kézzel vagy géppel. Gyúrjuk 8-10 percig. A tésztának lágynak, gyúrhatónak,
nedvesnek, mégis kellően sűrűnek kell lennie.

Helyezzük a tésztát olajjal kikent tálba, fedjük le, és langyos helyen kelesszük a duplájára kb. 75 perc alatt.

Amikor megkelt, borítsuk ki a tésztát egy belisztezett felületre. Anélkül, hogy durván megnyomnánk vagy
gyúrnánk, formáljunk óvatosan a tésztából hosszabb hurkát, abból pedig egy koszorút.

Helyezzük olajozott sütőlapra, és díszítsük 4-6 feles dióbéllel. Borítsuk le egy konyharuhával, és kelesszük
tovább, újból a kétszeresére. Ez kb. 1 óra.

Sütéskor 10 percig igen magas hőmérsékleten süssük, majd további 40 percen át alacsonyon.  

SAM ZABKENYERE 
(amerikai recept)

Hozzávalók: 
1/4 csésze vagdalt dióbél 
1/4 csésze zabliszt 
2 púpozott teáskanál szárított élesztő 
1 evőkanál barna cukor 
1 teáskanál só 
3 evőkanál glutin (sikér) 
3/4 csésze fehér búzaliszt 
3/4 csésze teljes őrlésű búzaliszt 
1,5 csésze búzadara 
1 csésze meleg víz 
A külső megkenéshez kevés zabpehely

Egy keverőgépben keverjük jól össze az összes hozzávalót, de kézzel is gyúrhatjuk. Ha kész a tészta,
formáljunk belőle cipót, és hagyjuk egy óráig kelni.

Ha túl keménynek találjuk, kevés vizet gyúrhatunk bele, ha pedig túl lágynak, kevés liszttel keményebbet
gyúrhatunk. Utána gyúrjuk meg újra, formáljunk belőle cipót, és újból hagyjuk kelni 75 percig.

Közben melegítsük elő a sütőt. A cipót kenjük meg hideg vízzel, és szórjuk be zabpehellyel. Ötven percig
süssük közepes hőmérsékleten, majd tíz percig magason.  



SONKÁS, SAJTOS, DIÓS KENYÉR 
(francia recept)

Hozzávalók: 
23 dkg sonka, egészen apróra vágva 
23 dkg reszelt edámi sajt 
1 csésze apró darabos dióbél 
30 dkg liszt 
6 tojás 
1 csésze tej 
10 dkg olvasztott vaj 
1 tasak élesztőpor 
1 kávéskanál szárított provanszi fűszerkeverék 
só, bors

Az összes hozzávalót keverjük jól össze, a sonkát adjuk hozzá utoljára, hogy ne üljön le a tészta aljára.

Mintegy 70 percig süssük 180 C°-os sütőben.

Salátával tálaljuk.  

SZALONNÁS, ROKFORTOS, DIÓS KENYÉR 
(francia recept)

Hozzávalók: 
3 tojás 
15 dkg liszt 
1 tasak élesztő 
0,5 dl dióolaj 
0,5 dl (vagy több) étolaj 
1,25 dl meleg tej 
10 dkg darabos gruyere sajt 
15 dkg rokfort sajt 
6 dkg darabos dióbél 
5 dkg szalonna 
csipet só 
2 csipet bors

A szalonnát vágjuk vékony lemezekre, és kávéskanálnyi étolajon erős lángon 2 percig kapassuk meg.
Rögtön adjuk hozzá a darabos dióbelet, a sót, borsot. Keverjük össze, és takaréklángon barnítsuk öt percig.

Egy tálban keverjük össze a tojásokat a liszttel és az élesztővel. Apránként keverjük hozzá a dióolajat és a
meleg tejet. Végül a darabosra tört gruyere sajtot is.

Morzsoljuk a rokfortot a diós szalonnára, keverjük össze, és dolgozzuk az egészet a tésztába.

Nem kell kizsírozni a sütőformát, amiben sütjük. Közepes hőfokon 45 percig süssük.

A kenyeret apró szeletekben előételként kínáljuk.  

SZALONNÁS, SAJTOS, DIÓS KENYÉR 
(francia recept)

Hozzávalók: 
2 evőkanál tej (és még néhány kanállal) 
30 dkg füstölt húsos szalonna 
8 dkg emmentáli jellegű sajt 
30 dkg liszt 
10 dkg dióbél 



1 tojás 
7 dkg vaj (és még 3 dkg) 
1/2 kávéskanál só 
1 evőkanál kristálycukor 
25 g élesztő

A húsos szalonnát vágjuk vékony szálakra. Egy serpenyőben süssük üvegesre, majd a tűzről levéve öntsük
le a zsírját. Hagyjuk kihűlni. 

  

A lisztet öntsük gyúródeszkára, a közepébe pedig az élesztőt. Az élesztőre mérjünk két kanál tejet, majd az
élesztőt és a tejet kevés liszttel keverjük össze. 

  

Ezután üssük a lisztre a tojást, adjuk hozzá a sót és a cukrot, és mindet gyúrjuk jól össze. Ha szükségét
érezzük, még kevés tejjel lágyíthatjuk a tésztát. Gyúrjuk bele a darabokra vagdalt langyos vajat is. 

 

Ha tésztánk már egynemű, a darabokra vagdalt dióbelet, a sült szalonnát és a reszelt sajtot is gyúrjuk bele.
Gyúrjuk át alaposan, majd egy órára tegyük félre kelni, kendővel letakarva. 

 

Vajazzunk ki egy sütőformát. A kelt tésztát megszurkálva a levegőt engedjük ki belőle, hogy eredeti
térfogatára essen vissza. A sütőformában engedjük még egy órán át kelni, hogy újból a kétszeresére
dagadjon. 

 

Ne felejtsük el a sütőt a sütés előtt 10 perccel bekapcsolni, hogy sütésre elérje a 180 C°-ot.

180 C°-on 45 percen át süssük. Ha megsült, hagyjuk kihűlni, mielőtt felszeletelnénk.

Készítsünk melléje egy tál vegyes salátát, azzal szervírozzuk.  



TÖNKÖLYBÚZÁS KENYÉR 
(német recept)

Hozzávalók: 
60 dkg finom tönkölybúza liszt 
1/2 kocka élesztő 
1/2 kávéskanál méz 
1 dl meleg víz 
2 dl meleg tej 
10 dkg olvasztott vaj 
2 kávéskanál liszt 
1/2 kávéskanál szárított zöldfűszer 
20 dkg durvára vágott dióbél 
és még egy marék liszt

A sütőt 200 C°-ra melegítsük elő.

Egy nagy tálban a tönkölyliszthez keverjük az élesztőt,
a meleg vizet, a vaj kétharmadát. Addig keverjük,
amíg jól el nem keverednek. Tegyük a tálat meleg helyre negyven percre, kelni.

Erősen gyúrjuk át a tésztát a kelési idő elteltével.

A dióbelet a maréknyi liszttel keverjük össze, és belegyúrjuk a tésztába. Ezután kenyérsütő formába tesszük
a tésztát, és ott újból kelni hagyjuk. Addig álljon, amíg a kétszeresére nem kel.

Amikor megkelt, a sütőben 40 perc alatt sül meg. Ekkor vegyük ki, és a maradék vajjal locsoljuk meg.
Tegyük vissza még 10 percre, sülni.

Az eredmény önmagáért fog beszélni, olyan lesz, hogy majd megszólal.  

TÖRÖK DIÓS KENYÉR

Hozzávalók: 
kb. 3 csésze teljes őrlésű liszt 
3 csésze finomliszt 
1/3 csésze cukor 
4,5 kávéskanál élesztőpor 
1 kávéskanál só 
3/4 csésze tej 
1,5 csésze víz 
1/4 csésze vaj vagy margarin 
1 csésze vagdalt, pirított dióbél 
esetleg még olvasztott vaj vagy margarin

Egy nagy tálban keverjünk össze egy csészényi teljes őrlésű lisztet, a cukrot, sót és az élesztőport.

A tejet a vízzel és 1/4 csésze vajjal együtt forraljuk fel, és amikor a legmelegebb, öntsük a lisztkeverékhez.
Elektromos mixerrel keverjük össze, időközben a tál faláról keverjük a tésztába a kivált részeket.

Amikor a tészta kellően egyenletes, adjunk hozzá még egy fél csészényi lisztet, és a mixer magas fordulatán
azt is keverjük jól el. Ezután adjuk, keverjük a tésztához a pirított dióbelet és a többi lisztet.

Borítsuk ki lisztes gyúródeszkára, és gyúrjuk 8-10 percig, hogy a tészta sima, rugalmas legyen. Ekkor
borítsuk le egy konyharuhával, és hagyjuk állni 10 percig.

Vágjuk a tésztát négy részre, és formáljunk négy veknit.

Kivajazott kenyérsütő formákba fektessünk két-két veknit szorosan egymás mellé. Borítsuk le, és hagyjuk
kelni egy órán át, hogy a kétszeresére dagadjon. 



 

180 C°-os sütőben 30-35 percig süssük, amíg szükséges. A sütőből kivéve feltétlenül rácson hűtsük ki.

Ha úgy jobban ízlik, a kész, kihűlt vekniket olvasztott vajjal kenhetjük meg.

A dió leírása és botanikája 

 

 

Köretek

Vázlat: 
Burgonyakrokett, dióbundában 
Diós káposzta 
Dióval töltött krumpli 
Dióval töltött paradicsom 
Grúz cékla, grúz vöröskáposzta 
Krumpli diómártással 
Lencse dióolajjal 
Lencsesaláta dióolajjal 
Lencsesaláta dióval 
Meleg zöldbab dióval 
Párolt zeller 
Sáfrányos rizs dióval 
Spenótos rizs 
Vöröskáposzta dióval 
Vöröskáposzta dióval 2  

BURGONYAKROKETT, DIÓBUNDÁBAN 
(skót recept)

Hozzávalók 4 személyre: 
A kroketthez: 
0,5 kg burgonya 
2,5 dkg vaj 
só, bors 
4 közepes tojás 
12,5 dkg liszt 
2,5 dl víz 
10 dkg vaj 
A bundához: 
18 dkg zsemlyemorzsa 
10 dkg dióbél 
3 közepes tojás 



3 dl tej 
csipetnyi só

A krumplit hámozva, darabokra vágva sós vízben főzzük puhára, majd öntsük le róla a vizet. Törjük össze,
keverjük bele a vajat, és sózhatjuk, ízlés szerint borsozhatjuk is. Keverjük pürévé.

A dióbelet a gázon 2-3 percig pirítsuk. Még jobb lesz, ha pirítás után a dióbél héját is ledörzsöljük,
konyharuhával. Végül keverjük össze a dióbelet a zsemlyemorzsával.

A vajat tegyük egy bögre sós vízbe, és forraljuk fel. Amikor forr, vegyük le a tűzről, és egy fakanállal
keverjük hozzá a lisztet. Amikor egyenletesen elkevertük, tegyük vissza a tűzhelyre, és addig keverjük
tovább, amíg a tészta el nem válik a fakanáltól. Ekkor másodszor is levesszük a tűzről, és négy tojást
egyenként keverünk bele.

A krumplipürét és a tésztát összekeverjük, és kanállal, valamint beolajozott kézzel kb. 50 db krokettre
osszuk.

Innen már a megszokott módon bundázzuk. A tejet 3 tojással keverjük el. A krokett-adagokat előbb a tejes
tojásban, majd a diós zsemlyemorzsában forgatjuk meg, és forró olajban kb. 5 percig sütjük.

Főleg vadhúsok mellé ajánlott.  

DIÓS KÁPOSZTA 
(török recept)

Hozzávalók: 
dió 
csípőspaprika 
fokhagyma 
étolaj 
só 
káposzta

A káposztát megfőzzük, leveleit lecsöpögtetjük, egy lábasba rendezzük. Olajjal megöntjük, paprikával
megszórjuk, sózzuk. Megpároljuk. Áttesszük egy tepsibe, a pároló levet ráöntjük. A fokhagymát
összevágjuk, a diót apróra törjük. A káposztára szórjuk, és még olajat öntünk rá. Sütőben megkapatjuk.  

DIÓVAL TÖLTÖTT KRUMPLI 
(köret sült csirke mellé) 
(német recept)

Hozzávalók 4 személyre: 
4 nagy krumpli 
3 dkg szalonna, szeletelve 
10 dkg dióbél 
1 evőkanál vaj vagy margarin 
2 evőkanál tejföl 
csipetnyi cukor, só, bors, paprika

A burgonyát megmossuk, meghámozzuk, 30 percig főzzük.

A szalonnát vékony szálakra vágjuk. A dióbelet durvára törjük. A szalonnát a vajon (margarinon) gyenge
tűzön megsütjük. Mielőtt megbarnulna, hozzáöntjük a dióbelet is, rövid ideig tovább sütjük. A végén
csipetnyi cukorral szórjuk meg, és levesszük a tűzről.

A burgonyát hosszában félbevágjuk, a belsejét kanállal kivájjuk, körben mintegy 1 cm-es falat hagyva.

A sütőt 220 C°-ra melegítjük elő. Egy tálban összekeverjük a dióval sült szalonnát a tejföllel, kevés sóval,
fűszerrel ízesítjük. A forró sütőben 15 percig sütjük.  



DIÓVAL TÖLTÖTT PARADICSOM 
(köret grillezett halak, húsok mellé) 
(német recept)

Hozzávalók 4 személyre: 
8 db (kb. 1 kg) paradicsom 
10 dkg dióbél 
1 db kisebb hagyma (mogyoróhagyma) 
1 db zöld erőspaprika 
1 db piros erőspaprika 
kevés só, ízesítésnek mentalevél 
2 csepp konyak 
1 kanál reszelt citromhéj 
1,5 dl tejföl

A megmosott paradicsomok tetejét levágjuk, belsejét kiszedjük. (Jó lesz szósznak, levesbe, stb.)

A dióbelet nagyobb darabokra vagdossuk. Enyhén pirítjuk, amíg illatos nem lesz, majd hagyjuk kihűlni.

A hagymát megpucoljuk, apró kockákra vágjuk. A megmosott erőspaprikák húsát felvagdaljuk, magját és
az erejét eltávolítjuk.

A megmosott mentalevélből 8 kisebb darabot díszítésre félreteszünk.

A többi mentalevelet apróra vágjuk, elkeverjük a pirított dióbéllel, a hagymával, a paprikával, a
citromhéjjal, pár csepp konyakkal. Ezzel a keverékkel töltjük meg a paradicsomokat, és a tetejükre
helyezzük a mentalevél-darabokat.

Grillezett halak, húsok mellé adjuk, köretként.  

GRÚZ CÉKLA, GRÚZ VÖRÖSKÁPOSZTA

Hozzávalók: 
1 kg cékla 
1 csésze dióbél 
3 gerezd fokhagyma 
3 hagyma, finomra vagdosva 
2-3 evőkanál borecet 
5 evőkanál korianderlevél, vékonyra vágva 
1 teáskanál őrölt koriandermag 
1 teáskanál piros paprika 
só

Főzzük meg a céklát, hűtsük le, hámozzuk meg, reszeljük le.

Daráljuk meg a diót, a fokhagymát és a koriandert. Adjuk hozzá a
fűszereket, a hagymát, a borecetet, sót, és keverjük bele a
céklareszelékbe.

A diós vöröskáposzta hozzávalói: 
1 fej vöröskáposzta 
2 fej hagyma reszelve vagy apróra vagdalva 
1/2 pohár tört dióbél 
3-4 gerezd fokhagyma, apróra vagdalva 
4-5 evőkanál vagdalt zöldpetrezselyem vagy kapor 
ecet, bors, só

A káposztafejet félbevágjuk, sós vízben megfőzzük. Kisebb darabokra vágjuk.



Elkeverjük a vagdalt zöldséggel, a hagymával és a fokhagymával, a vagdalt dióbéllel, végül sózzuk,
borsozzuk, ízlés szerint ecetezzük.  

KRUMPLI DIÓMÁRTÁSSAL 
Hozzávalók: 
4 db közepes krumpli 
2 gerezd fokhagyma 
8 dkg dióbél 
3 evőkanál dióolaj 
petrezselyem, só, bors

Főzzük meg héjában a burgonyát.

Készítsük el a mártást: Hámozzuk meg a fokhagymát, és a dióbéllel, valamint a petrezselyemmel együtt
mixeljük el. Öntsük hozzá a dióolajat, sózzuk és borsozzuk.

Töltsük a mártást a meghámozott főtt krumplira, és körben díszítsük salátalevéllel.  

LENCSE DIÓOLAJJAL (ausztrál
recept)

Hozzávalók 4 személyre: 
0,5 kg lencse 
1 közepes hagyma 
0,6 dl dióolaj 
ízlés szerinti fűszer

Egy nagyobb lábasba öntsünk 1,5 l
vizet. Tegyük bele a lencsét, a
megpucolt hagymát egészben, és
öntsünk hozzá 0,1 dl dióolajat. Ízlés
szerint még fűszerezhetjük. Fedő alatt
főzzük 30 percig, utána pedig fedő
nélkül, amíg a lencse meg nem puhul.

Ha a lencse megfőtt, vegyük ki a
hagymát, és szűrjük le a lencsét, de
igen kevés víz maradjon rajta. Öntsük ki egy tálba, csorgassuk rá a maradék dióolajat. Sózzuk meg, és ízlés
szerint piros paprikával vagy borssal is ízesíthetjük.

A lencsét magában is ehetjük, de ha köretként fogyasztjuk, akkor 10 személyre is elég. A maradékot
hűtőben eltehetjük, és később is megmelegíthetjük.

Megjegyzés: A lencsének vannak gyorsabban és nehezebben puhuló változatai. A recept szerinti idő a
könnyebben puhuló lencsére vonatkozik.  

LENCSESALÁTA DIÓOLAJJAL 
(francia-libanoni recept)

Hozzávalók: 
1/4 kg aprószemű lencse 
1 zöldhagyma, félbevágva 
1 sárgarépa, félbevágva 
2 zellergumó, félbevágva 
3 gerezd fokhagyma 
1 rúd fahéj 
1 kávéskanál köménymag 
0,9 l víz 
kb. 8 db cseresznyeparadicsom, félbevágva 



1/2 vöröshagyma, apróra vagdosva 
1/2 köteg petrezselyemlevél, apróra vagdalva 
1 köteg korianderlevél, apróra vagdalva 
2,5 dl dióolaj 
1,2 dl borecet 
1 citrom leve 
2 csepp szezámmagolaj

A tiszta lencsét egy közepes lábasban a zöldhagymával, sárgarépával, zellergumóval,
fokhagymagerezdekkel, fahéjjal, köménymaggal együtt tesszük fel a vízben főni. Felforraljuk, és addig
főzzük, amíg meg nem puhul. 20-25 percig.

Ezalatt a dióolajból, borecetből, citromléből és szezámmagolajból dresszinget keverünk, és ízlés szerint
ízesítjük.

A megfőtt lencséből szedjük ki a zöldségeket, szűrjük le a lencsét. Tegyük egy nagy tálba, és hintsük meg a
dresszing felével. Hagyjuk szobahőmérsékletűre hűlni.

Szervírozáskor tegyük a cseresznyeparadicsomot, a vagdalt hagymát, a petrezselyem- és a korianderlevelet
is helyezzük a lencsére.

A maradék dressszinggel mindenki tovább ízesítheti a lencsesalátát.

A dióolajos lencsesaláta a sült bárány elmaradhatatlan körete. Ha nem bárányhús mellé fogyasztjuk, akkor
leginkább sült csirke vagy grillezett hal mellé ajánlható.

Vegetáriánusok számára főétel lehet, jó minőségű fetasajttal megszórva. Ha hűtőben tartjuk, még egy hét
múlva is kiváló, villásreggelire.  

LENCSESALÁTA DIÓVAL 
(skót recept)

Hozzávalók 4 személyre: 
24 dkg lencse 
kakukfű, petrezselyem, babérlevél 
20 dkg szalonna 
2 mogyoróhagyma, vagdalva 
dióbél 
2 szelet sonka, vékony csíkokra vágva 
1 kávéskanál mustár 
2 evőkanál napraforgóolaj 
1 kávéskanál dióolaj 
1 kávéskanál borecet 
só, bors

25-30 percig főzzük a lencsét, háromszoros
vízben, fűszernövényekkel. A megfőtt lencsét csepegtessük jól le, öntsük egy tálba.

Amíg a lencse fő, a mustár, a napraforgóolaj, a dióolaj és a borecet összekeverésével vinegrettet készítünk.

A mogyoróhagymát kissé megfuttathatjuk, ha akarjuk, de anélkül jobb. A lencsés tálban összekeverjük a
sonkacsíkokkal és a dióbéllel. Megöntjük a vinegrettel, sózzuk, borsozzuk.

A szalonnát megpirítjuk, és zsírja nélkül helyezzük a lencsére.  



MELEG ZÖLDBAB DIÓVAL 
(francia recept)

Hozzávalók: 
1 evőkanál borecet, vörösborból 
2 gerezd fokhagyma megpucolva, felvágva 
só, bors 
3 evőkanál jó minőségű dióolaj 
50 dkg zöldbab megmosva, elvagdalva 
1/2 csésze darabos dióbél

Keverjük a borecethez a fokhagymát, és sózzuk, borsozzuk. A dióolajat vékony sugárban öntsük hozzá,
állandó keverés közben.

A zöldbabot sós vízben főzzük meg. Ropogósan puhára, kb. 5 percig.

Keverjük fel a dresszinget, és öntsük meg vele a zöldbabot. A dióbéllel is szórjuk meg, és azon melegében
tálaljuk.  

PÁROLT ZELLER

Hozzávalók 6 személyre: 
1 kg zellerszár, a zöldjével 
1 citrom leve 
1 fürt sötét szőlő 
2 evőkanál dióolaj 
0,2 dl feketeribizli-ecet 
20 db feles dióbél 
2 dl vörösbor 
2,5 dl dióbor 
só, bors

Vágjuk le a zeller zöldjét, és mossuk meg folyóvíz alatt. Csöpögtessük le. Hámozzuk meg, és vágjuk apró
kockákra a zellert. Öntsük rá a citromlevet.

Bogyózzuk le a szőlőfürtöt, és a szőlőszemek 3/4 részét mártsuk forró vízbe néhány másodpercre. Húzzuk le
a héjukat.

A zellert pároljuk meg, hideg vízben kezdve a főzést. Amikor forr, jéghideg vízbe rakjuk át, hűtsük le.

Egy vaslábasban - célszerűen kínai wokban - öntsük össze a dióbort, a gyümölcsecetet, a dióolajat, a
vörösbort. Adjunk bele 12 dióbelet, valamint a zellerkockákat. Pároljuk együtt az egészet 35 percig,
rendszeresen rázogatva, keverve. Ezután adjuk hozzá a nyers és a hámozott szőlőszemeket is, és főzzük
további 25 percig. Sózzuk, borsozzuk.

Egy mély tálba öntsük ki. Díszítsük a zeller zöldjével és a maradék dióbéllel.

A párolt zellert leginkább sült húsok mellé adjuk.  



SÁFRÁNYOS RIZS DIÓVAL 
(libanoni recept)

Hozzávalók 4 személyre: 
35 dkg hosszúszemű rizs 
25 dkg dióbél 
5-10 db sáfrányvirág 
5 dkg vaj 
só

A vajat egy lábasban vagy serpenyőben
megolvasztjuk. Beletöltjük a rizst, a diót, a sáfrányt,
és lassú tűzön párolni kezdjük, amíg a rizs átlátszóvá nem válik.

Ekkor fokozatosan félliter vízzel öntjük fel, megsózzuk, és lassú lángon, fedő alatt főzzük. Amikor a rizs a
vizet magába szívta, készen vagyunk.  

SPENÓTOS RIZS 
(angol recept)

Hozzávalók 6 személyre: 
1 csésze rizs 
2 szál megmosott, lecsepegtetett, felvagdalt spenót 
4 tojás 
3 dl gombakrémleves 
kevés őrölt szerecsendió (nem kötelező) 
1 kávéskanál szárított hagymapor 
1/2 kávéskanál só 
1/2 kávéskanál őrölt bors 
1/4 csésze reszelt parmezán sajt 
1/2 csésze vagdalt, pirított dióbél

A sütőt melegítsük elő 170-180 C°-ra.

Főzzük meg a rizst. (Ízletesebb, ha leveskockából készült csirkehúslevesben főzzük.)

A főtt rizshez keverjük hozzá a spenótot, a tojásokat, a gombakrémlevest, és fűszerezzük meg. Töltsük
kizsírozott sütőformába. Szórjuk rá a sajtreszeléket és a dióbelet. Mintegy 20 percig süssük.

Köretként adhatjuk húshoz.  

VÖRÖSKÁPOSZTA DIÓVAL 
(holland recept)

Hozzávalók: 
1 fej kisebb vöröskáposzta 
8 dkg vagdalt dióbél 
1 tojás 
2 evőkanál borecet, vörösborból 
2 evőkanál étolaj 
1 kávéskanál dióolaj 
1 kávéskanál mustár 
só, bors

A káposzta külső leveleit leszedjük, a káposztát apróra vágjuk. Vagy gyaluljuk.

A tojást keményre főzzük, vékony karikákra vágjuk.

Vinegrettet készítünk az étolajból, a dióolajból, a borecetből, végül a fokozatosan hozzákevert mustárból.



Ízlés szerint sózzuk, borsozzuk.

A felvagdalt káposztát megöntjük a vinegrettel, és megszórjuk a dióbéllel.  

VÖRÖSKÁPOSZTA DIÓVAL 2 
(francia recept)

Egy vékonyra vagdalt szép vöröskáposzta, bő dióolaj,
világos, feles dióbelek.

Mi kell még az igazi vöröskáposzta-salátához?

Csak pikáns ízesítés. Apró gyöngyhagyma finomra vágva,
leheletnyi só, válogatott borecet, evőkanálnyi szójaolaj,
szemes fehérbors, néhány mustármag.

A válogatott hozzávalókat saját ízlésünk szerint keverjük a káposztához, kivéve a dióbelet. Néhány órát
szánunk az ízek összeérésére, és csak közvetlenül tálalás előtt rakjuk meg dióbéllel, hogy roppanós
frissességét megőrizze.

A dió leírása és botanikája 

 

 

Hússaláták

Vázlat: 
Arkangyalok salátája 
Auvergne-i sonkasaláta 
Cikóriasaláta dióolajjal 
Currys csirkesaláta szőlővel, dióval 
Csirkesaláta dióval 
Csirkesaláta dióval, vörösbabbal 
Csirkesaláta gazdagon 
Diós cseresznyés csirkesaláta 
Diós csirkesaláta 
Diós csirkesaláta 2 
Diós csirkesaláta 3 
Hercegi saláta 
Marhahússaláta dióolajjal 
Pikniksaláta dióolajjal 
Pisztrángsaláta naranccsal, dióval 
Tonhalsaláta 
Trópusi csirkesaláta 
Újévi saláta 
Waldorf-saláta pulykával 
Zsömlés, diós hússaláta  

ARKANGYALOK SALÁTÁJA 
(orosz recept)

Hozzávalók: 
30 dkg főtt csirkemellfilé 
20 dkg dióbél 
4 evőkanál étolaj 
2 narancs 
2 paradicsom 



2 friss uborka 
10 dkg zöldborsó (konzervből) 
4-5 db kisebb burgonya 
20 dkg majonéz 
só

A főtt csirkehúst kisebb darabokra vágjuk, és a dióbéllel együtt ledaráljuk húsdarálón. Ha a darálmány
nem elég finom, még egyszer átengedjük a darálón.

Összekeverjük az étolajjal. (Vagy az étolajjal együtt darálhatjuk le.) Megsózzuk, és hűtőbe tesszük.

A burgonyát megfőzzük, karikákra vágjuk. Ráöntjük a zöldborsót és a szeletekre vágott uborkát.

A zöldségeket és a diós húst összekeverjük, és megöntjük majonézzel. Salátás tálra rendezzük, és
narancsszeletekkel, paradicsomszeletekkel díszítjük.  

AUVERGNE-I SONKASALÁTA 
(francia recept)

A hozzávalók felsorolása teljesen fölösleges.

Igen vékonyra vágott sonka kell hozzá, auvergne-i (vagy máshonnan
származó) kék márványsajt, és a legfontosabb a dióbél. Nagy méretű
legyen, és fehér, vagy a lehető legvilágosabb színű, mert annak a
leglágyabb az íze.

A sonkasaláta elkészítésekor csak a jobboldali képet nézzük, a recept
részletes leírására nincs szükségünk. Auvergne-ben amúgy is minden
háziasszony másképp készíti.

Zöldsaláta az alap, ami többféle salátából is állhat.

Paradicsomot csak a színhatás érdekében rendezünk a salátára, a tál
szélére, körben.

A vékonyra szeletelt füstölt sonkából kisebb darabokat rendezünk a
zöldségekre.

Most tördeljük rá a kék erezetű márványsajtot, és befedjük a legszebb, válogatott, világos színű dióbéllel.

Sózzuk, borsozzuk, olajjal vagy vinegrettel ízesítsük? Szó se lehet róla, így a legjobb.  

CIKÓRIASALÁTA DIÓOLAJJAL

A dióolaj megszeretteti a cikóriát azokkal, akik nem ismerik.

Hozzávalók 4 személyre: 
12 dkg főtt bacon-szalonna, apró darabokra vágva 
5 dkg tisztított, csíkokra vágott cikória 
2 fej fodros saláta, megmosva, felvágva 
5 dkg pirított fenyőmag 
1 dl dióolaj 
0,6 dl borecet 
só 
őrölt fekete bors

A szalonnadarabokat egy serpenyőben pirítsuk ropogósra. Vegyük le a tűzről, szedjük háztartási
törlőpapírra, hogy lehetőleg az összes zsírját felszívja. A szalonnát tegyük félre.

Egy salátás tálban a cikóriát, a salátát, a fenyőmagot, a dióolajat és a borecetet keverjük össze. Ízlés



szerint sózzuk, borsozzuk. Osszuk ki tányérokra.

A salátára szórjuk a sült szalonna darabokat.  

CURRYS CSIRKESALÁTA SZŐLŐVEL, DIÓVAL 
(arab recept)

Hozzávalók: 
3 csészényi főtt csirkehús, kisebb darabokra vágva 
1/2 csésze majonéz 
2-3 evőkanál curry-por 
1/2 kávéskanál só 
1 kávéskanál citromlé 
1 csésze nagyszemű édes szőlő, félbevágva 
1/2 csésze darabos, pirított dióbél

Egy nagyobb tálban keverjük össze a majonézt a curry-porral, sóval, citromlével, és ízesítsük kevés sóval.
Keverjük bele az apró csirkehús-darabokat, majd végül a szőlőszemeket és a dióbelet is.

Aki erősebben szereti a curryt, melegítsen kevés olajat egy lábasban, és egy ideig abban melegítse a curry-
port. Így jobban kijön az aromája. Egyébként a recept szerint járjon el. 

 

CSIRKESALÁTA DIÓVAL 
(orosz recept)

Hozzávalók 2 személyre: 
0,5 kg csirkemell 
2/3 csésze dióbél 
1-2 gerezd fokhagyma 
só, bors, tejföl

A csirkemellet enyhén sós vízben főzzük meg, majd a főtt húst ízlés szerinti vékonyságú apró darabokra
vágjuk.

A dióbelet kisebb darabokra törjük, de nem daráljuk meg. Hozzáadjuk, hozzákeverjük a húshoz.



A fokhagymát eldörzsöljük, és a húshoz keverjük. Ízlés szerint sózzuk, borsozzuk.

Végül megöntjük tejföllel.  

CSIRKESALÁTA DIÓVAL, VÖRÖSBABBAL 
(görög recept)

Hozzávalók 4 személyre: 
1 érett avokádó 
1 csésze főtt vörösbab 
3 csészényi főtt csirkehúskocka 
1 kisebb fej vöröshagyma, vékonyra vagdalva 
25 dkg zöldsaláta, többféle salátából 
2 érett paradicsom, szeletelve 
1 csésze dióbél 
Dresszing: 
1 citrom leve 
3 evőkanál étolaj 
1-1 evőkanál gyümölcsecet, szójaszósz, mustár 
1 evőkanál cukor 
só, bors

Az avokádót vágjuk félbe, magvazzuk ki, hámozzuk meg, húsát vágjuk kockákra. Keverjük össze a babbal,
csirkehússal, hagymával, salátákkal, paradicsommal.

A dresszinghez a citromlevet az étolajjal keverjük, majd a gyümölcsecettel, szójaszósszal, mustárral,
cukorral. Ízlés szerint sózzuk, borsozzuk.

A dresszinggel megöntött csirkesalátára szórjuk a dióbelet.  

CSIRKESALÁTA GAZDAGON 
(amerikai recept)

Hozzávalók 4 személyre: 
3 őszibarack vagy nektarin húsa, darabokra vágva 
3 kicsontozott, bőr nélküli, főtt csirkemell 
bőséges salátalevél, darbokra vágva 
3 evőkanál málna 
20 db feles dióbél 
10 dkg gorgonzola sajt, darbokra vágva 
4 evőkanál gyümölcslé 
10 evőkanál dióolaj (ha nincs, esetleg olivaolaj)

A csirkehúst vágjuk darabokra.

Egy salátástálba tesszük a salátaleveleket, megöntjük a gyümölcslével és a dióolajjal. Jól összekeverjük, és
négy egyedi adagra osztjuk szét, lehetőleg mély csészékbe.

A csirkemell-darabokat, a barackot, epret, gorgonzolát rászedjük. Végül a dióbéllel díszítjük.  

DIÓS, CSERESZNYÉS CSIRKESALÁTA 
(amerikai recept, Linda Larsen receptje)

Hozzávalók 4 személyre: 
2 csészényi főtt csirke- vagy pulykahús 
2 csésze cseresznye, kimagvazva 
1 csésze feles dióbél 
30 dkg vegyes zöldasláta 
1/2 csésze gyümölcs vinegrett



A legegyszerűbb, leggyorsabb hússaláta-recept. Az elkészítése csak annyi, hogy négy tányérra el kell
rendezni a hozzávalókat. Alul a zöldsalátát, rá a húst, cseresznyét, diót. És meg kell szórni vinegrettel.  

DIÓS CSIRKESALÁTA 
(amerikai recept)

Hozzávalók 4 személyre: 
1/2 csésze apróra vágott spenótlevél (fagyasztott is lehet) 
2/3 csésze joghurt 
1 evőkanál citromlé 
1 evőkanál mustár 
1/4 csésze apróra vágott hagyma 
1 evőkanál apróra vágott tárkonylevél 
1/2 csésze apróra vágott zeller 
2 csésze főtt, kockákra vágott csirkehús 
1 alma kimagvazva, felkockázva 
1 csésze apró darabos dióbél 
só, bors, ha szükséges 
néhány levél zöldsaláta 
4 db pita, félbevágva

A diós csirkesaláta görög pitában fogyasztandó, salátalevél béléssel.

Egy nagy tálban előbb a spenótleveleket, a joghurtot, a citromlevet, mustárt, hagymát, tárkonylevelet,
zellert keverjük össze. Utána adjuk hozzá, keverjük bele a csirkehúst, az almakockákat, a darbosra tört
dióbelet.

Ha szükségesnek tartjuk, megsózhatjuk.

Vagy beletöltjük a salátalevéllel kibélelt pitába, vagy a pitát félbevágjuk, és úgy töltjük rá.  

DIÓS CSIRKESALÁTA 2 
(grúz recept)

Hozzávalók 8 személyre: 
1 csirke 
5 tojás 
2 gránátalma 
30-40 dkg zöld salátalevél 
6-8 szál zöldhagyma 
1,5 pohár dióbél 
2 evőkanál gyümölcsecet 
kapor, tárkony és más zöldfűszerek 
bors, só

A csirke húsát csont nélkül megsütjük, apróra vágjuk. A tojásokat keményre főzzük, apró darabokra
vagdaljuk, a húshoz keverjük. A salátát is apróra vágjuk, belekeverjük, de hagyunk a díszítéshez is.
Megsózzuk, megborsozzuk. A zöldhagymából 5-6 szálnyit apróra vágunk, a húshoz keverjük.

A dióbelet ledaráljuk, gyümölcsecettel keverjük, ebből szósz készül, amivel a csirkesalátát meg fogjuk
önteni. A maradék zöldhagymát apróra vágjuk, a szószba keverjük. Most már megönthetjük a
csirkesalátát.

Tálaláskor salátaleveleket rendezünk alulra, rátöltjük a csirkesalátát. Vagdalt tárkonnyal, kaporral és
gránátalmagerezdekkel díszítjük.  



DIÓS CSIRKESALÁTA 3 
(orosz recept)

Hozzávalók: 
félkiló gomba 
3 fej hagyma 
5 csirkecomb 
25 dkg majonéz 
2 gerezd fokhagyma 
1 pohár dióbél 
6 tojás 
30 dkg sajt 
étolaj

A gombát megfőzzük, majd
leszűrjük. Felszeleteljük, étolajon
megpirítjuk.

A hagymát félkarikákra vágjuk,
étolajon megpároljuk.

A csirkecombokat puhára főzzük, a húst leszedjük a csontról, és vékony szeletekre vágjuk.

A tojásokat keményre főzzük, megpucoljuk, vékonyra szeleteljük.

A sajtot durván lereszeljük.

A fokhagymát szétnyomjuk, és a majonézhez keverjük.

A dióbelet apróra vágjuk.

A diós csirkesalátát rétegenként állítjuk össze. Legalulra a sült gombát terítjük, rá a pirított hagymát. 

A harmadik réteg a főtt csirkehús, majonézzel megöntve. 



Egy réteg főtt tojás következik, ugyancsak majonézesen, dióval megszórva. 

A tetejére pedig a reszelt sajt, a maradék bőséges majonézzel. 

Nem kell jóétvágyat kívánni, az eredmény meghozza azt. Még szórhatunk rá diót, és díszíthetjük zellerrel,
petrezselyemmel.  

HERCEGI SALÁTA 
(orosz recept)

Hozzávalók 6 személyre: 
50 dkg főtt csirkemell 
4 főtt tojás 
5-8 db savanyú uborka 
3-4 gerezd fokhagyma 
1 csésze darabos dióbél 
majonéz



A csirkehúst szálakra vagdossuk, és a salátás tál aljára fektetjük. Ez a saláta első rétege. Megöntjük
majonézzel.

Az uborkát vékony szeletekre vágjuk, a húsrétegre terítjük. Rászórjuk az apró szeletekre vagdalt
fokhagymát. Ez lesz a saláta második rétege. Szintén megöntjük majonézzel.

A harmadik réteg a karikákra vágott főtt tojásból áll, ugyancsak majonézzel megöntve.

Ha vékony rétegeket készítünk, a hozzávalókból kétszer három réteg is összeállítható.

Akárhány rétegből áll is a salátánk, a dióbél a tetejére kerül, pirítottan. Olaj nélkül pirítsuk! (A hercegek
úgy szeretik.)  

MARHAHÚSSALÁTA DIÓOLAJJAL

Hozzávalók 6 személyre: 
70-80 dkg hátszín 
1/2 csésze dióolaj 
1/2 csésze olivaolaj 
3 evőkanál citromlé 
1 evőkanál gyümölcsecet 
1/2 teáskanál vagdalt mogyoróhagyma 
1 teáskanál cukor 
1/4 teáskanál bors 
só 
6 csésze vagdalt salátaféle 
2 mangó, nagy darabokra vágva 
15 dg pisztácia 
1 sárga kaliforniai paprika 
1 piros kaliforniai paprika 
2 avokádó, darabokra vagdalva 
15 dkg parmezán sajt, darabokra törve

Keverjük össze az olajokat, a citromlevet, a gyümölcsecetet, a mogyoróhagymát, a cukrot, sót, borsot egy
kisebb tálban. Jól keverjük el, ez lesz az öntet.

A hátszínt közepesen magas hőfokon süssük, grillezzük ízlésünk szerinti állapotúra. Ez kb. 15 perc. Kivéve
vágjuk vékony szeletekre.

A salátaleveleket, a mangót, a pisztáciát, a paprikát, avokádót és sajtot keverjük össze, és osszuk 6
tányérra.

A hússzeleteket is osszuk a 6 tányérra. Az öntetet külön szervírozzuk.  

PIKNIKSALÁTA DIÓOLAJJAL

Hozzávalók személyenként: 
1 fej finom, friss saláta 
12 dkg vékonyra vágott füstölt sonka 
6 dkg érett lágy sajt 
2 szelet pirított kenyér 
4-6 db apró paradicsom, félbevágva 
2 teáskanál gyümölcsecet 
3 dg metélőhagyma 
dióolaj 
só, bors



A salátának a négy legnagyobb levelét egészben vágjuk le, mossuk meg, és
tegyük félre. A többi levelét is szedjük le egyenként, és az apró torzsáját
tegyük félre a végére, díszítésnek.

A leveleket szűrőedényben alaposan mossuk meg folyó vízben úgy, hogy a
szűrőedényt nagyobb edénybe lógatjuk, és állandóan mozgatjuk, miközben
a salátára folyik a víz. Ha a nagyobb edény megtelt vízzel, öntsük ki, és
még kétszer ismételjük meg.

Ezután csöpögtessük le a salátaleveleket, majd
papírtörlővel itassuk fel a levelekről a maradék vizet. Ez azért fontos, hogy a későbbiekben
az öntet megtapadjon a leveleken. Ezután a leveleket kézzel tépjük falatnyi darabokra.

A vékony sonkaszeleteket vágjuk 2-2,5 cm-es kockákra.

A kenyérszeleteket pirítsuk meg, majd pirítás után vágjuk le a héját. Minden kenyérszeletet 8
darabkára vágjunk.

A sajtot vágjuk vagy törjük apróbb darabokra.

Mossuk meg és szárítsuk le az apró paradicsomokat, és vágjuk félbe.

Mossuk meg, szárítsuk meg a metélőhagymát. Vagdossuk olyan apróra, amennyire csak tudjuk.

A salátát két rétegben készítjük el. Akkora edénybe készítsük, amekkorából nem esik ki,
amikor keverjük. Jobb, ha személyenkénti adagokat készítünk.

Béleljük ki az edényt a félretett 4 külső salátalevéllel. Rakjuk rá a
szaggatott levelek felét, és szórjuk meg gyümölcsecettel. Rakjuk rá a
sonkadarabok felét, majd 8 kenyérdarabkát, a sajt felét. És a felezett
paradicsomok felét is. Ízlés szerint szórjunk rá borsot, és szórjuk meg a
metélőhagyma felével.

Ezután következik a második réteg, pontosan úgy, mint az első. A tetejét
díszítsük a salátatorzsával. Lefedetlenül tegyük a hűtőbe. Akkor fedjük le,
amikor kivesszük, hogy ne csapódjon rá pára.

Amikor szervírozzuk, a dióolajat szép kis kancsóban tesszük az asztal közepére,
hogy mindenki ízlés szerint ízesíthesse.  



PISZTRÁNGSALÁTA NARANCCSAL, DIÓVAL 
(kaliforniai recept)

Hozzávalók 4 személyre: 
félkiló pisztráng 
1 mogyoróhagyma, apróra vágva 
1/2 csésze narancslé 
2 evőkanál mirin (édes japán főzőbor, ami rizsből készült)
2 kávéskanál édeskömény-mag 
1/2 csésze darabos dióbél 
1/4 csésze kristálycukor 
1/2 kávéskanál vegyes szárított fűszerkeverék 
só 
1 tojás fehérje, gyengén felverve 
1 kávéskanál dióolaj 
2 narancs gerezdekre szedve 
1 nagy édeskömény-gumó, vékonyra szeletelve 
2 köteg zsázsalevél, a kemény szára nélkül

Olajjal kikent antiadhéziv lábasban úgy süssük meg a
pisztrángot, hogy a szeletek bőrös felükkel legyenek
levelé. Négy perc sütés elég. Ezután a másik oldalról is
négy percig kell sütni. Sütés után újból a bőrös oldalukat lefelé fordítva fektessük a szeleteket
mélytányérba, és tegyük félre.

A mogyoróhagymát csak enyhén pároljuk meg, ne színesedjen. Öntsük rá a narancslevet és a mirint,
szórjuk hozzá az édeskömény-magot. Töltsük a keveréket a pisztrángra. Fedjük le, és legalább egy órára,
de inkább másnapig tegyük el a hűtőbe.

Egy tálban a diót keverjük össze a cukorral, kevés sóval, fűszerporral, valamint az enyhén felvert
tojásfehérjével. Tegyük 120 C°-os sütőbe, és addig tartsuk benne, amíg a keverék aranyszínt nem kap, és
nedvességének nagyobb részét el nem gőzöli. Közben többször keverjük meg. Ez háromnegyed óráig vagy
egy óráig tarthat. Az így kapott fűszeres diót hűtsük szobahőmérsékletűre. Az összeragadt diókat válasszuk
szét.

Vegyük ki a pisztrángot a pácból. A bőrét szedjük le, dobjuk ki. A húsából négy adagot készítsünk. Tegyük
félre, amíg szobahőmérsékletűre nem melegszik.

Addig a pácléből két kanálnyit dióolajjal keverjünk össze, ez lesz a salátához a vinegrett.

Egy nagy tálban keverjük a narancsgerezdekhez az édesköményt és a zsázsát, és öntsük meg a vinegrettel.
Óvatosan keverjük össze.

A narancssalátá is, a pisztrángot is osszuk tányérokra. Maradék dióval, naranccsal, édesköménnyel
díszítsük.  

TONHALSALÁTA 
(olasz recept)

Hozzávalók: 
16 dkg főtt tonhal 
25 dkg vegyes saláta 
20 dkg mozzarella 
10 dkg dióbél 
10 olivabogyó 
1 tő zeller 
1 citrom leve 
1 evőkanál illatos ecet 
2 evőkanál olaj 



1 gerezd fokhagyma 
só

A salátaféléket megmossuk, leszárítjuk, kisebb darabokra vágva egy salátás tálba rakjuk. A mozzarellát és
a zellert kis kockákra vágjuk, a dióbelet darabosra törjük, az olivabogyók húsát apróra vágjuk. Ezeket a
hozzávalókat keverjük a salátalevél darabokhoz. A tonhalszeleteket is vágjuk kisebb darabokra, azt is
keverjük hozzá. A fokhagymát zúzzuk szét, és olajjal, citomlével, ecettel, sóval keverjük el. Tálaláskor
öntsük a salátára.  

TRÓPUSI CSIRKESALÁTA 
(francia recept)

Hozzávalók 4 személyre: 
1/2 csésze gyümölcsecet 
6 csésze vegyes salátalevél és egyéb zöldségféle 
1 papaja 
1 mangó 
1/2 csésze málna (fagyasztott is lehet) 
1/2 csésze apró darabos dióbél, megpirítva 
2 db grillezett csirkemell

A papaját és a mangót meghámozzuk, kimagvazzuk, kisebb darabokra vágjuk.

A sütőt melegre, 240-250 C°-ra melegítsük elő. A grillezett csirkemelleket megsózzuk, esetleg borsozzuk is,
és 20 percre a forró sütőbe tesszük, hogy jól átsüljenek. Majd, miután kihűlt, feldaraboljuk.

A csirkehúst egy tálban összekeverjük a többi hozzávalóval. Megöntjük a gyümölcsecettel, végül
megszórjuk a dióbéllel.  

ÚJÉVI SALÁTA 
(orosz recept)

Hozzávalók: 
1 csirke húsa 
50 dkg aszalt barack 
zöldsaláta 
1 alma 
1 evőkanál darabos dióbél 
2 evőkanál majonéz 
3 evőkanál tejföl 
só, cukor

A csirkét megfőzzük, húsát lefejtjük, apróra vágjuk. Ugyanígy apróra vágjuk az aszalt barackot és az almát
is, és a húshoz keverjük. A majonézzel és a tejföllel.

Megkóstoljuk, és sóval, cukorral ízesítjük.

A salátaleveleket egy salátás tálba fektetjük, arra jön az összekevert csirkesaláta, és a darabos dióbelet a
tetejére szórjuk.  



WALDORF-SALÁTA PULYKÁVAL

Hozzávalók: 
3 piros és 3 zöld alma kimagvazva, 1 cm-es darabokra vágva 
2 evőkanál citromlé 
4 tő zeller, kockákra vagdalva 
3/4 csésze kimagozott, felvagdalt datolya 
3 csésze sült pulykahús, kockákra vagdalva 
1/2 csésze tejszín 
1/2 csésze majonéz 
1 csésze durvára vagdalt dióbél 
só, bors

Egy kisebb tálkában keverjük össze a tejszínt és a majonézt. A többi hozzávalót
egy nagyobb tálban keverjük össze, és öntsük rá az öntetet. Fedjük le, és tegyük hűtőbe tálalásig.  

ZSÖMLÉS, DIÓS HÚSSALÁTA 
(orosz recept)

Hozzávalók: 
10 dkg zsömle 
10 dkg főtt csirkehús 
10 dkg darabos dióbél 
10 dkg keménysajt, apró kockákra vágva 
majonéz, étolaj

A zsömlét kockákra vágjuk, és étolajon aranyszínűre pirítjuk. A sajtot kis kockákra vágjuk.

A főtt húst vagy igen apróra vagdossuk, vagy ledaráljuk húsdarálón.

Ezután már csak össze kell keverni az összes hozzávalót, és tálalni kell.

A dió leírása és botanikája 

 

 

Vegetáriánus diós ételek

Vázlat: 
Almás diós édesburgonya 
Bab dióval 
Cukkini dióval 
Cukkininyárs 
Dió édes-savanyú mártásban 
Diós babgolyók 
Diós burgonyagolyók 
Diós gomba 
Diós, gombás pástétom 
Diós hummusz 
Diós padlizsán 
Diós padlizsán 2 
Diós padlizsán 3 
Diós padlizsán 4 
Diós padlizsánikra 
Diós padlizsántekercsek 
Diós pesztó szárított paradicsomból 



Diós pesztós tészta 
Diós rizzsel töltött káposzta 
Diós spenótos polenta 
Diós sült krumpli 
Diós töltött cukkini 
Diós zsályás burgonya gratenmártásban 
Dióval töltött cukkini 
Dióval töltött gombafejek 
Dióval töltött paprika 
Dióval töltött paprika 2 
Epres kiwis müzli 
Erdei gomba dióolajjal 
Gombás rizs dióval 
Grillezett endívia kecskesajttal, dióval 
Grillezett padlizsán pitában, gránátalmás-diós szósszal 
Hawaii gomba 
Krumplipüré pirított dióval 
Kuszkusz articsókával, dióval 
Lencsés, diós hamburger 
Padlizsán dióval, paradicsommal 
Padlizsán gratenmártással 
Phali 
Rántott kecskesajt 
Sajtos diós szeletek 
Spárga fűszeres dióval, kéksajttal 
Spárga pirított dióval 
Sült gomba dióval 
Sült padlizsán diómártásban 
Sült padlizsán dióval 
Sült padlizsán dióval 2 
Sültkrumpli diós pesztóval 
Tökös-diós tészta 
Töltött cukkini 
Vegetáriánus hamburger 
Vörösbab dióval 
Zöldséges sült tészta 
Diós gomba  

ALMÁS DIÓS ÉDESBURGONYA 
(amerikai recept)

Hozzávalók 4 személyre: 
3 db közepes méretű édesburgonya meghámozva, harapásnyi darabokra vágva 
2 db közepes méretű alma, apróra vagdalva 
0,5 csésze almalé 
1/4 csésze darabos dióbél 
1 kávéskanál őrölt fahéj

Helyezzük az édesburgonya-darabokat egy kb. 20x30 cm-es magasfalú tepsibe, amit előzőleg enyhén
beolajoztunk.

Egyenletesen öntsük az almadarabkákat és az almalevet, majd ugyancsak egyenletesen szórjuk a fahéjport
az édesburgonyára. Fedjük le a tepsit.

190 C°-on süssük, háromnegyed óráig, ekkor vegyük le a fedőt, és szórjuk rá a dióbelet. Süssük még egy
negyedórán át, amíg a burgonya meg nem puhul.

Melegen tálaljuk.  



BAB DIÓVAL 
(orosz recept)

Hozzávalók: 
1 csésze szárazbab 
1 csésze dióbél 
1 fej hagyma 
kevés bors, só 
zöldfűszer

A babot megmossuk, beáztatjuk 6-8 órára.

Az áztatóvizet leöntjük, felöntjük hideg vízzel, és megfőzzük a babot, apróra vágott hagymával együtt.

A dióbelet megtörjük, a főtt babhoz keverjük. Sózzuk, borsozzuk, jól átkeverjük. Mielőtt az asztalra
tennénk, zöldfűszerrel díszítjük, ízesítjük.

Forrón és hidegen egyaránt fogyasztható.  

CUKKINI DIÓVAL 
(német recept)

A cukkini nagyon egészséges, de sajnos, nincs íze. Kívánja a dióízesítést.

Mivel a cukkinit párolni, pirítani, grillezni kell, a dióbél pedig nem szereti a hosszabb pirítást, az enyhén
párolt, sütőben, grillben megkapatott, tehát már ehető cukkinit szórjuk meg dióbéllel, és már nem sütjük
tovább. 

Ez az egyetlen eset, amikor a dióbelet lapkákra vágva készítjük elő. Az alábbi, konyhai gyaluval. 



Citromlé kell még rá, metélőhagyma és ízlés szerint só, bors. 

 

CUKKININYÁRS 
(német recept, Bernd Leuze receptje)

Hozzávalók 4 személyre: 
4 db középnagy cukkini 
8 dkg Gouda sajt 
10 dkg vagdalt dióbél 
5 dkg vaj 
2 dl tejszín 
1 dl száraz fehérbor 
0,4 dl konyak 
1 kis hagyma 
16 bazsalikomlevél 
só, bors

A cukkinit megmossuk, elejét és végét levágjuk, két oldalán mintegy 2 mm mély szeletben (a héját) levágjuk,
a maradékot 4 egyforma vastag hosszú szeletre vágjuk. A sajtból 16 szeletkét vágunk. A hagymát finom



kockákra vágjuk. A bazsalikomot óvatosan megmossuk, és a leveleket a száráról leszedjük.

Egy liter vízben elkeverünk egy csapott evőkanál sót, és felforraljuk. A 16 cukkiniszeletet mintegy öt percig
blansírozzuk benne. Kivesszük, hideg vízben lehűtjük, egy rostán lecsöpögtetjük.

A lecsöpögtetett cukkiniszeleteket egy lapos tálra helyezzük, megöntjük a vagdalt dióbéllel. Sózzuk,
borsozzuk. A sajtszeleteket ráfektetjük és egy bazsalikomlevelet is. Az így megtöltött szeleteket a kép
szerint felgöngyöljük, és minden 4 szeletet egy nyársra tűzünk.

Egy nem túl melegre előmelegített tepsiben a cukkininyársakat vajon aranybarnára sütjük, majd melegen
tartjuk.

A tálon maradt maradék dióbelet és a hagymát vajon enyhén pirítjuk. Megöntjük a konyakkal, és
meggyújtjuk. A borral oltjuk el, aztán hagyjuk befőni. A cukkininyársakat és a tejszínt hozzáadjuk, és főni
hagyjuk, amíg a szósz enyhén be nem sűrűsödik. Ha kell, még most is utósózhatjuk, borsozhatjuk.

A nyársakat a szósszal együtt tálaljuk.  

DIÓ ÉDES-SAVANYÚ MÁRTÁSBAN 
(kínai recept)

Hozzávalók: 
15 dkg feles dióbél (legjobb a friss dióbél, aminek hártyás héja még lehúzható)
2 szelet konzerv-ananász 
1 zöldpaprika (nem erős) 
2 piros paprika (nem erős) 
Az "ízesítéshez": 
15 dkg teljes őrlésű liszt 
1 evőkanál kukoricaliszt 
1 kávéskanál sütőpor 
1/2 kávéskanál só 
1 dl víz 
1 evőkanál étolaj 
A mártáshoz: 
2 evőkanál kukoricaliszt 
7 evőkanál víz 
2 evőkanál gyümölcsecet 
4 evőkanál cukor 
3 evőkanál paradicsom ketchup

Először az "ízesítést" készítjük el. A lisztet, a kukoricalisztet, a sütőport és a sót vízzel összekeverjük, majd
hozzáadjuk az étolajat, és újból összekeverjük.

Ezután a mártás következik. Az összetevőket összekeverjük, és félrerakjuk.

A dióbélről lefejtjük a hártyás héjat, ha lehet. A dióbelet ezután egy percig forró vízben előfőzzük, majd
lecsöpögtetjük.

Forraljunk fel fél liter vizet, főzzük benne az előfőzött dióbelet 3-5 percig egy evőkanál sóval, amíg meg nem
puhul.

A főtt dióbelet forgassuk meg az "ízesítésben", az összes dióbél-darabot vonjuk be a tésztával.

Hevítsük fel a wok-ot olajjal, süssük ki benne a tésztás dióbelet ropogósra, és tegyük ki belőle.

A paprikákat és az ananász-szeleteket vagdossuk kisebb kockákra.

Melegítsük fel a wok-ot 2 evőkanál olajjal, és kevergetve pároljuk-süssük meg benne a paprika- és
ananász-kockákat.



A paprikát és az ananászt öntsük a mártásba. Kevergetve forrásig melegítsük. Öntsük bele a dióbelet is,
kevergetve hevítsük kicsit, és tálalhatjuk.  

DIÓS BABGOLYÓK 
(grúz recept)

Hozzávalók 10 személyre: 
1 kg zöldbab 
1,5 pohár dióbél 
5-6 gerezd fokhagyma 
4 db petrezselyemgyökér 
3 fej hagyma 
2 kávéskanál sáfránymag 
4 evőkanál étolaj 
bors, só

A zöldbabot megfőzzük, leszűrjük, lecsepegtetjük, hagyjuk kihűlni. A hagymákat és a petrezselymet apróra
vagdaljuk.

A már hideg zöldbabot a dióbéllel, fokhagymával, hagymával, petrezselyemgyökérrel együtt ledaráljuk.
Összekeverjük, belekeverjük a sáfránymagot, megkóstoljuk, sózzuk, borsozzuk.

A masszából golyókat formálunk, mindegyikbe mélyedést, amibe étolajat töltünk, majd összezárjuk a
golyót. Állni hagyjuk, hogy az étolaj átitassa a golyót.

Tálaláskor vagdalt zöldségfélével dekoráljuk.  

DIÓS BURGONYAGOLYÓK 
(grúz recept)

Hozzávalók 8 személyre: 
1 kg burgonya 
1,5 pohár dióbél 
2-3 fej vöröshagyma 
1 gránátalma 
4 gerezd fokhagyma 
2 evőkanál étolaj 
petrezselyemzöld 
só, bors

A burgonyát főzzük meg, és még forrón törjük meg. A fokhagymát is törjük meg, és keverjük a krumpliba.
És keverjük hozzá a petrezselyemzöld egy részét, természetesen azt is apróra vágva. Továbbá a húsdarálón
ledarált dióbelet, és ha már használjuk a húsdarálót, azon daráljuk le a megtisztított gránátalmát és a
hagymafejeket is. Természetesen, azokat is keverjük a krumplihoz.

A burgonyás keverékből formáljunk golyókat, és forgassuk meg azokat a még fel nem használt vagdalt
petrezselyemben. Rendezzük tálra. Felszolgálás előtt melegítsük meg, és ekkor díszítsük gránátalma-
gerezdekkel.  

DIÓS GOMBA 
(grúz recept)

Hozzávalók 6 személyre: 
félkiló friss gomba 
negyedkiló dióbél 
2-3 fej vöröshagyma 
1-2 gerezd fokhagyma 
3 evőkanál étolaj 
kapor, petrezselyem 



bors, só

A gombát kevés vízben megpároljuk, majd vékony szeletekre vágjuk. A levét leszűrjük.

A hagymát karikákra vágjuk, egy lábasban az olajon megpirítjuk. Amikor pirul, hozzáadjuk a
gombaszeleteket, és még öt percig pirítjuk. Ekkor hozzáöntjük a leszűrt gombalevet, és felforraljuk.

A dióbelet ledaráljuk, a zöldfűszereket apróra vágjuk, a dióbélhez keverjük. A gomba levéből egy kevéssel
hígítjuk. Sóval, borssal, apróra tört fokhagymával ízesítjük. Végül a gombához keverjük.  

DIÓS, GOMBÁS PÁSTÉTOM 
(német recept)

Hozzávalók: 
2 evőkanál szárított gomba 
2 evőkanál vaj 
1 mogyóróhagyma, apróra vágva 
35 dkg vegyes friss gomba, darabokra vágva 
13 dkg vagdalt, darabos dióbél 
1,25 dl fehérbor 
6 dkg reszelt parmezán 
1 tojás 
12 dkg liszt 
csipetnyi só 
7,5 dkg vaj 
5 dkg túró vagy lágy sajt 
1 evőkanál tejszín

A diós, gombás pástétomot tésztába töltve készítjük el. A
hozzávalók 12 darabhoz elegendők.

A lisztet megsózzuk, és hozzádolgozzuk a vajat és a túrót (vagy sajtot). Morzsalékony, homokszerű állagú
lisztet kell kapnunk. A tejszín hozzáadása után gyúrunk a lisztből tésztát. Gömböt formálunk a tésztából, és
fóliával letakarva legalább egy órán át a hűtőben pihentetjük.

A szárított gombát 1,25 dl vízben áztatjuk, 10 percig.

A vajat megolvasztjuk, a vagdalt mogyoróhagymát megpároljuk rajta. Hozzáadjuk a friss gombát és a
vagdalt dióbelet. Öt percig pirítjuk. Utána hozzáöntjük a fehérbort, valamint az áztatott gombát, az
áztatóvízzel együtt. Összefőzzük, majd levesszük a tűzről.

Miután a gombás-diós pástétom kihűlt, a reszelt parmezánt hozzákeverjük. (Ebben az állapotban a
pástétom hűtőben akár két napig is eláll.)

Liszttel megszórt gyúródeszkán félcentis vastagságúra nyújtjuk a tésztát. 6 cm-es karikákat szaggatunk a
tésztából, 24 db-ot. Púpozott evőkanálnyi pástétomot mérünk egy-egy tésztalapra, és a lapot körben tojással
bekenjük. Egy másik lappal lefedjük, körben a tészta szélét villával a képen látható hullámformára
összenyomjuk, összeragasztjuk.

Addig sütjük, amíg a tészta színesedni nem kezd.  



DIÓS HUMMUSZ 
(amerikai recept)

Alisa Demarco pályázatnyertes receptje 
Hozzávalók 2 tálhoz: 
1 csésze dióbél 
1 gerezd fokhagyma, négy részre vágva 
5 dkg konzerv csicseriborsó leöblítve, lecsepegtetve 
1 evőkanál reszelt narancshéj 
1 csésze narancslé 
6 db 15 cm-es kovásztalan kenyér, 8-8 db-ra vágva, pirítva
3 evőkanál dióolaj 
só, bors

Pirítsuk a dióbelet sütőben mintegy 8 percig, aranybarnára. Hűtsük szobahőmérsékletűre.

A dióbelet keverjük össze a dióolajjal és a fokhagymával, és mixerrel készítsünk belőle pürét.

Adjuk hozzá a csicseriborsót, a narancslevet, narancshéjat, és addig keverjük, amíg simán egyenletes nem
lesz. Közben annyi sót, borsot adagoljunk bele, amennyit kíván.

Az így elkészített hummuszt két kisebb tálban szervírozzuk, mellé a pirított lapos kenyérszeleteket.  

DIÓS PADLIZSÁN 
(grúz recept)

Hozzávalók 2 személyre: 
1 db közepes méretű padlizsán 
40 dkg darált dióbél 
1 köteg petrezselyem (és más zöldfűszer is lehet) 
1/2 fej közepes méretű hagyma 
díszítésnek gránátalma-darabok 
étolaj

A padlizsánt hosszában vágjuk fel, 6 szeletre. A padlizsánszeletek mindkét oldalát olajban sütjük ki, majd
kivesszük az olajból, és szűrőn lecsepegtetjük vagy papírral leitatjuk a fölösleges olajat.

A darált dióbélből tölteléket készítünk, amit késsel fogunk a padlizsánszeletekre kenni. A töltelékhez a
petrezselymet (és esetleg más zöldfűszereket is) igen apróra vagdaljuk. A fél hagymát úgyszintén. A
petrezselymet és a hagymát a dióbélhez keverjük, kevés forró vizet adunk hozzá, és géppel vagy kézzel
egynemű masszává keverjük. Akkor jó, ha fehéredni kezd, mert keverés előtt szürkés az árnyalata. A vizet
apró adagokban, folyamatos keverés közben öntsük bele.

A tölteléket a padlizsánszeletekre kenjük, majd a padlizsánszeleteket csövecskékké csavarjuk. Tálra
helyezzük, petrezselyemmel és - például - gránátalma-darabkákkal díszítjük.  



DIÓS PADLIZSÁN 2 
(orosz ünnepi előétel)

Hozzávalók: 
2 padlizsán 
2 sárgarépa 
1 kisebb fej hagyma 
2 evőkanál darált dió 
1 gerezd fokhagyma 
petrezselyem vagy más zöldfűszer

A padlizsánokat hosszú szeletekre vágjuk,
megsózzuk, negyedórára állni hagyjuk.

A sárgarépát durva reszelőn reszeljük le, és az
apróra vágott hagymával együtt olajon
megpirítjuk.

A tűzről levett pirult keverékhez hozzákeverjük a darált dióbelet, és megsózzuk. A felvagdalt fokhagymát és
petrezselyemzöldet is hozzákeverjük.

Az állott padlizsánszeletekből kinyomjuk a levet, és olajon megpirítjuk mindkét oldalukat.

A pirított padlizsánszeletekre egy-egy kanál tölteléket teszünk, és feltekerjük. Forró vízben leforrázott
zöldhagymával köthetjük körbe, de anélkül is kínálhatjuk. Ízlés szerint díszíthetjük, dióbéllel, petrezselyem
zöldjével, paradicsomszeletekkel.  

DIÓS PADLIZSÁN 3 
(grúz recept)

Szép, közepes méretű padlizsánokat válasszunk.
Ha rövidebbek, könnyebb lesz velük dolgoznunk.
A legfontosabb, hogy kevés magjuk legyen.

Megfelelő méretű fazékban fogjuk a
padlizsánokat megpárolni, de amíg a víz felforr,
levágjuk a végeiket, és hosszában felvágjuk, de
nem végig. Negyedóra elég a párolásra. Addig
pároljuk, amíg a színük szürkésre nem változik.
Utána kissé megnyomva, hogy a padlizsánok ne
törjenek meg, a fölösleges vizet kinyomjuk, és
lehűtjük a padlizsánokat.

Félbetörjük a padlizsánokat, kissé megsózzuk, és enyhén beolajozott serpenyőben aranyszínűre sütjük,
mindkét oldalukon. Semmiképpen se sózzuk vagy süssük túl! Ezzel a padlizsán kész, a töltelék összeállítása
következik.

A töltelék dióbélből, hagymából, fokhagymából, erőspaprikából, ecetből (vagy gránátalmagerezdekből) és
sóból áll. Sáfrány is mehet bele.

A dióbél színétől függ a töltelék színe. Ezért csak a legszebb, világos, aranyszínbe hajló dióbelet használjuk.
Húsdarálón daráljuk le. A mennyiség nem határozható meg pontosan, egy ebédre mintegy félkilónyi dióbél
kell. Egy nagyobb tálban keverjük össze a tölteléket.



Közepes méretű hagymából hármat kell apróra vágni, de
hagymát mindig bőségesen adjunk hozzá. Fokhagymából is
sok kell, mintegy a hagyma mennyiségének harmada. A
hagymát és az apróra vágott fokhagymát a darált dióbélbe
kell keverni. Megszórjuk erőspaprikával, (lehet frissen
ledarált erőspaprika is), de aki még erősebben szereti,
frissen őrölt piros borssal. Sót is bőven adjunk hozzá, mert
a padlizsán sokat felvesz a sóból, és másnapra veszít a
sósságából.

Ezt a keveréket jól keverjük össze. Ha már szárazan
összekevertük, apránként forró vizet adjunk hozzá, és
azzal is keverjük össze, hogy a diós keverék ne essen szét pelyhekre. Mivel a forró víztől már nagyon
felmelegszik a töltelék, inkább kanállal keverjük, mint kézzel. Végeredményként sűrű, ragadós tölteléket
kell kapnunk. De azt vegyük figyelembe, hogy másnapig még sűrűsödhet, de elkészítéskor mégse legyen
cseppfolyós.

Nagyon ajánlatos a savanyítást gránátalmagerezdekkel végezni. Ha azzal végezzük, most keverjük a
töltelékbe. Ha nincs gránátalmánk, egy jó evőkanálnyi borecettel savanyítsunk.

Vegyünk elő egy tálat, amire a kész padlizsánokat fogjuk helyezni, és amiben másnapig a hűtőben hűlhet.

A padlizsánokat helyezzük át a töltelékes tálba, óvatosan, hogy meg ne törjenek. Hempergessük meg a
ragadós töltelékben. Töltsünk tölteléket a belső felükre, és hajtsuk össze, kézzel adjuk meg a formáját.
Kerekded, kövérkés, dióval töltött padlizsánokat kell kapnunk, amelyeknek a külső része is töltelékes.
Rakjuk sorba egymás mellé az előkészített tálra, amjd téglaszerű kötésben egymásra. Törekedjünk arra,
hogy az összes tölteléket elhasználjuk. Ha mégis marad, a tetejére kenjük.

A tálat fedjük le, és tegyük hűtőbe. Amikor másnap felszolgáljuk, gránátalma-gerezdekkel díszítsük.  

DIÓS PADLIZSÁN 4 
(grúz recept)

Hozzávalók 6 személyre: 
3 db félkilós padlizsán 
1 pohár dióbél 
1 pohár étolaj 
1 kávéskanál koriandermag 
1 kávéskanál őrölt sáfránymag 
5 zellerszár 
5 szál zöldpetrezselyem 
4-5 szál zöld kapor 
4-5 gerezd fokhagyma 
bors, só

A megmosott padlizsánokat félcenti vastag szeletekre vágjuk, megsózzuk, 20-30 percig állni hagyjuk. Utána
megmossuk, papírszalvétán megszárítjuk. Olajon aranyszínűre pirítjuk. Tálra fektetjük, hagyjuk kihűlni.

A dióbelet húsdarálón daráljuk le. A koriandermagot, a sáfránymagot és a fokhagymát is ledaráljuk, és a
dióbélhez keverjük. Sózzuk, borsozzuk, majd hozzákeverjük az apróra vágott többi zöldséget is.
Pasztasűrűségű anyagot kell kapnunk.

A diós pasztával megkenjük a padlizsánszeleteket, és azokat párosával, a megkent felükkel összefordítjuk.
Tálra rendezzük, és ízlés szerint dióbéllel, salátával, paradicsommal díszítjük.  



DIÓS PADLIZSÁNIKRA 
(orosz recept)

Hozzávalók: 
1 nagyobb padlizsán 
2 evőkanál tehina

(A tehina sok országban készen kapható.
Őrölt szezámmag, amit sós víz hozzáadásával
tartósítottak, más összetevőt nem tartalmaz.
Házilag is elkészíthető.)

1,5 evőkanál citromlé 
1/3 pohár darált dióbél 
néhány mentalevél 
só, pirospaprika

A padlizsánt puhára pároljuk, lehűtjük, meghámozzuk. A tehinához apránként hozzáadjuk a citromlevet,
állandó keverés közben, hogy megsűrűsödjön, kifehéredjen.

A meghámozott padlizsánt késsel vágjuk apróra, inkább, mint géppel aprítsuk. Hozzákeverjük a tehinát, az
apróra darált dióbelet, megsózzuk, paprikázzuk. Apróra vágott mentalevelet csak ízlés szerint adunk hozzá.

Pitával vagy kétszersülttel fogyasztjuk.  

DIÓS PADLIZSÁNTEKERCSEK 
(orosz recept)

Hozzávalók: 
3 padlizsán 
5 dkg dióbél 
1-2 gerezd fokhagyma 
étolaj 
só

A padlizsánokat hosszában 3-5 mm vastag szeletekre
vágjuk, megsózzuk, egy tányéron egymásra rakjuk.
Megnyomjuk, majd 20 percre állni hagyjuk. Utána a levét
kinyomjuk, a szeleteket megmossuk, megszárítjuk.

Beolajozott serpenyőben mindkét oldalukról megsütjük a
szeleteket. Addig kell sütni, amíg aranybarna elszíneződés
nem kezd mutatkozni. Ne felejtsük el, hogy a padlizsán sok olajat felvesz, ne mulasszuk el az olajat pótolni.

Papírszalvétára helyezve itassuk
le a sült padlizsánszeletekről a
fölösleges olajat.

A tölteléket darált dióbélből
készítjük, belekeverjük a darált
fokhagymát is. Ízlésünk szerint
kevesebb vagy több fokhagymát adjunk a dióbélhez.

Minden padlizsánszeletre fokhagymás dióbelet helyezünk, de csak egy nem egész kávéskanálnyit.
Föltekerjük a szeleteket.

Tálra rendezzük, zöldfűszerrel és gránátalma-gerezdekkel díszítjük.  

DIÓS PESZTÓ SZÁRÍTOTT PARADICSOMBÓL 
(vegetáriánus recept)



Igazi nemzetközi recept, kalandos utat járt be, mire a magyar diófogyasztó elé került. Alapanyagával, a
napon szárított paradicsommal egy libanoni receptben találkoztam először. De a diós pesztó jellegzetesen
olasz étel, mindenki az olaszoktól vette át. 

A recept egy mexikói hölgy, Karla Oliveira szakácskönyvében jelent meg, aki a japán buddhisták egyik
kaliforniai kolostorából ismerte meg.

Hozzávalók: 
1/2 csésze szárított paradicsom 
1/4 csésze dióbél 
1 gerezd fokhagyma 
2-4 evőkanál citromlé 
4 evőkanál olivaolaj 
2 evőkanál friss fűszernövény, felvagdalva (bazsalikom,
oregánó, édeskömény) 
só

A száraz paradicsomot puhára kell főzni. Vagy nem kell
főzni, csak vízben áztatni negyedóráig.

Ezután az összes többi hozzávalóval együtt mixerben el kell
mixelni.

Ha hűtőben lehűtjük, a pesztó felületén vékony olajréteg válik
ki, ami hűtőben legalább hat hétig megvédi a romlástól.

Ha van diós pesztónk, annak felhasználási lehetőségei szinte
korlátlanok. 

Grillezett zöldségekre kenhetjük, mint a képen, például
cukkinira, burgonyára.
Pirítósra kenhetjük, akár kecskesajttal is.
Főtt tésztát ízesíthetünk diós pesztónkkal, parmezánsajttal és vagdalt bazsalikomlevéllel együtt.
Pizzára tehetjük.
Majonézzel, krémsajttal keverve kenyérre kenhetjük, szendvics céljára.



 

DIÓS PESZTÓS TÉSZTA 
(olasz vegetáriánus recept)

Hozzávalók: 
A pesztóhoz: 
3/4 csésze dióbél 
3 gerezd fokhagyma 
1/4 csésze durvára vágott petrezselyem levél 
1/4 csésze étolaj 
1 evőkanál citromlé 
2 kávéskanál édes gyümölcsszörp 
só, bors 
A tésztához: 
50 dkg tészta 
1/2 csésze fenyőmag 
1 nagy piros paprika, vékony szeletekre vágva 
1/2 evőkanál étolaj 
1 cukkini, félkarikákra vágva 
1 csésze zöldségleves 
1 csésze diós pesztó 
1 csésze főtt csicseriborsó 
1-2 evőkanál citromlé 
só, bors 
friss bazsalikomlevél 
reszelt parmezán

Először a pesztót készítjük el. Nagyon egyszerű, az összes hozzávalót robotgépben dolgozzuk össze, majd
ízlésünknek megfelelően sózzuk, borsozzuk.

A tészta megfőzéséhez 4 l sós vizet forralunk fel. Beletesszük a tésztát, és gyakran megkavarjuk. A tészta
fajtájától függően (és a tészta csomagolásán olvasható útmutató szerint) 10-20 percig főzzük, majd
leszűrjük.

Amíg a tészta fő, a fenyőmagot olajon enyhén megpirítjuk. Amikor enyhén barna, kiszedjük, és a
serpenyőben a piros paprikát sütjük meg. Amikor lágy, és a szélein feketedni kezd, beletesszük a cukkinit,
és néhány percig tovább tartjuk a tűzön, hogy a cukkini is megpuhuljon.

A tésztát tegyük lábasba, és a megsült zöldségeket öntsük rá.

A csicseriborsót főzzük meg.

A zöldségleveskockát öntsük fel vízzel, és főzzük sűrűre. Keverjük a pesztóhoz, és együtt is főzzük néhány
percig. Ezután keverjük az egészet a tésztához. A csicseriborsót is, a fenyőmagot is, végül öntsük meg
citromlével.



Ízesítsük, majd díszítsük bazsalikomlevéllel, és szórjuk meg parmezánnal.  

DIÓS RIZZSEL TÖLTÖTT KÁPOSZTA 
(orosz recept)

Hozzávalók 4 személyre: 
25 dkg hosszúszemű rizs 
2 fej hagyma 
3 gerezd fokhagyma 
5 dkg mazsola 
3-4 evőkanál étolaj 
10 dkg darabos, vagdalt dióbél 
1/2 kávéskanál őrölt koriander 
1/2 fej káposzta 
2 db apró erőspaprika 
2,5 dl húsleves (lehet leveskockából is) 
2 dl tejföl 
só

A rizset bő, sós vízben puhára főzzük, és leszűrjük. A vöröshagymát és a fokhagymát megtisztítjuk, apróra
vágjuk, 1 kanál étolajon megpároljuk. Hozzáöntjük a még meleg rizst, a dióbelet, a mazsolát, a koriandert,
és hagyjuk az így elkészített tölteléket kihűlni.

Megmosunk 8 káposztalevelet, és enyhén megpároljuk (blansírozzuk). Megtöltjük töltelékkel,
összesodorjuk, és pálcikával (fogpiszkálóval) összefogjuk. 2-3 evőkanálnyi étolajon rövid ideig pirítjuk.

Az erőspaprikákat megmossuk, kimagvazzuk, apróra vágjuk. Félkanálnyi olajon enyhén megsütjük.
Hozzáöntjük a húslevest és a tejfölt, és sűrűsödésig főzzük.

A töltött káposztákat sütőformába tesszük, hozzáöntjük a sűrített húslevest, és sütőben 200 C°-on 45 percig
sütjük.  

DIÓS SPENÓTOS POLENTA 
(amerikai recept)

Hozzávalók 4 személyre: 
8 közepes méretű paradicsom 
50 dkg előre elkészített polenta 
12,5 dkg liszt 
2 evőkanál étolaj 
40 dkg spenót 
1 gerezd megtört fokhagyma 
1 erős paprika, felvagdalva 
15 dkg dióbél

Melegítsük elő a sütőt 180 C°-ra, és olajozzunk meg egy sütőlapot.
A paradicsomokat vágjuk félbe, és süssük 25 percig.

A polentát vágjuk 16 szeletre, kenjük meg olajjal, helyezzük a sütő
közepén egy sütőlapra, és süssük 15 percig.

Egy nagyobb lábasban melegítsünk meg egy evőkanál étolajat, és a spenótleveleket könnyen, 2 percig
fonnyasszuk benne. Adjuk hozzá a tört fokhagymát, a vagdalt paprikát és a dióbelet. Keverjük át, és még
egy percig tartsuk a tűzön.

Osszuk a spenótos keveréket négy tányérra. Tegyük rá a polenta szeleteket és a sült paradicsomot. Ízlés
szerint fűszerezzük, szórjunk rá még egy kevés étolajat.

Friss kenyérrel szervírozzuk, hogy a levét feltunkolhassuk.  



DIÓS SÜLT KRUMPLI 
(amerikai recept)

Hozzávalók 4 személyre: 
4-5 db közepes méretű krumpli 
3/4 csésze vagdalt dióbél 
1 hagyma, apróra vagdalva 
1 db zöldpaprika, szeletelve 
2 gerezd apróra vagdalt fokhagyma 
1,5 evőkanál vagdalt friss vagy 1,5 kávéskanál szárított
kakukfű 
2 tojás fehérje 
1 doboz joghurt 
só, bors

Héjában főzzük meg, majd kihűlés után hámozzuk meg a krumplikat. Rakjuk egy nagyobb tálba, törjük
meg, és tegyük félre.

Melegítsük elő a sütőt. Egy 22-25 cm-es tortasütő formát gyengén olajozzunk ki, aztán béleljük ki egy
sütőpapírral, amit felülről szintén olajozzunk meg.

Tegyünk egy közepes méretű teflonos edényt közepes tűzre. Kevés olajon pároljuk meg a hagymát, a
paprikát és a fokhagymát. Alkalmanként keverjük meg. Adjuk hozzá a darabos dióbelet és egy kanál
kakukfüvet, és egy perc elteltével vegyük le a tűzről. Adjuk hozzá a krumplihoz, és keverjük össze. Ízlés
szerint sózzuk, borsozzuk. A tojásfehérjét is öntsük hozzá, és egy villával gyorsan keverjük össze.

A krumplis keveréket nyomkodva egyengessük el a tortasütőben. Süssük 30-35 percig, amíg meg nem
szilárdul, a teteje meg nem szárad.

Egy késsel válasszuk el a sütőforma szélétől körben a sült krumplit, majd rázogassuk meg a sütőformát,
hogy jól elváljon. Fordítsuk ki, emeljük le róla a sütőformát, szedjük le a papírt is.

Közben a maradék kakukfüvet keverjük a joghurtba.

A sült krumplit vágjuk 12 szeletre. Melegen vagy szobahőmérsékleten szervírozzuk. Kakukfüves joghurttal
és dióbéllel díszítjük.  

DIÓS TÖLTÖTT CUKKINI 
(spanyol recept)

Hozzávalók: 
4 nagy cukkini 
40 dkg főtt rizs 
20 dkg dióbél 
5 evőkanál olivaolaj 
6 gerezd fokhagyma 
3 dl zöldségleves 
2 evőkanál zsemlyemorzsa 
2 piros paprika, kockákra vágva 
1 citrom leve 
1 közepes hagyma 
1,5 dl víz 
só, bors

4 percig főzzük a cukkinikat. Utána hosszában vágjuk ketté, közepét szedjük ki.

A finomra összevágott hagymát 2 gerezd apróra vágott fokhagymával egy serpenyőben pirítsuk meg. Adjuk
hozzá a rizst, a paprikakockákat, a cukkini kivágott közepét, kevés sót, borsot. Ha a keverék túl száraz,
kevés zöldséglevest adjunk hozzá, majd lassú tűzön főzzük.



Miután a sütőt 180 C°-ra előmelegítettük, ezzel a keverékkel töltsük meg a cukkinikat. A sütőedénybe
kevés olivaolajat öntsünk, sütőpapírt fektessünk bele, a cukkinikat 25 percig süssük.

Ezalatt a dióbél felét mozsárban törjük meg, keverjük el 4 apróra vágott fokhagymagerezddel és a
zsemlyemorzsával, 2 evőkanál olivaolajjal, a citrom levével, a vízzel, egy csipet sóval. Jól dolgozzuk össze,
ebből lesz a mártás. Ha túl sűrű, kevés vízzel hígítsuk. A mártás ezután pihenjen egy órát, aztán újból
keverjük össze.

A cukkinikat négy lapostányérra helyezzük, a mártást is, és a maradék dióbéllel díszítjük.  

DIÓS ZSÁLYÁS BURGONYA GRATENMÁRTÁSBAN 
(amerikai recept)

Hozzávalók: 
6 db közepes méretű burgonya (kb. 1 kg) 
1/2 csésze vagdalt hagyma 
2 gerezd fokhagyma, apróra vágva 
3 evőkanál dióolaj 
3 evőkanál liszt 
1/2 kávéskanál só 
1/4 kávéskanál bors 
2,5 csésze tej 
3 evőkanál apróra vagdalt zsályalevél 
1 csésze (12 dkg ) reszelt gruyere sajt 
1/3 csésze darabos dióbél 
díszítésnek friss zsályalevél

A burgonyát hámozzuk meg, vágjuk vékony szeletekre, és egy tésztaszűrőben folyó víz alatt mossuk meg,
végül tegyük félre, hogy lecsöpögjön.

A mártáshoz egy közepes méretű lábasban pároljuk meg a hagymát és a fokhagymát a dióolajon. Csak
annyira, hogy meglágyuljon, de ne barnuljon meg. Keverjük hozzá a lisztet, sót, borsot, és egyben öntsük
hozzá a tejet is. Közepes lángon kevergetve pároljuk, amíg sűrűsödni és buborékosodni nem kezd. Ekkor
vegyük le a tűzről, és keverjük hozzá a vagdalt zsályalevelet.

Egy kétliteres kerek tűzálló edényt olajozzunk ki, és rétegezzük bele a burgonya felét. Öntsük rá a mártás
felét. Szórjuk meg a sajtreszelék felével. Ismételjük meg a rétegezést, a megöntést és megszórást, de ha
akarjuk, a maradék reszelt sajtot csak a sütés után szórjuk rá.

Üvegfedővel fedjük le a tűzálló edényt, és tegyük sütőbe. 170 C°-on 40 percig süssük. Ekkor vegyük le a
fedőt, és legalább 25 percig anélkül süssük. Annyira, hogy a burgonya megpuhuljon.

Végül a maradék sajtot is rászórjuk, valamint a darabos dióbelet is, és öt percig még fedő nélkül sütjük.

Mielőtt tálalnánk, várjunk vele 10 percet, mert nagyon forró. Zsályalevéllel díszíthetjük.

DIÓVAL TÖLTÖTT CUKKINI 
(görög recept)

Hozzávalók 4 személyre: 
4 db cukkini 
5 dkg elmorzsolt feta-sajt 
5 dkg zsemlyemorzsa 
4 dkg dióbél 
1 apróra vágott hagyma 
1 apróra vágott fokhagyma 
1 habart tojás 
1 kávéskanál frissen vágott kapor 
3 evőkanál étolaj 



só, bors

A cukkinit vízben 3 percig blansírozzuk, majd hideg vízzel leöblítjük, leszárítjuk.

A cukkinik végét levágjuk, majd egy éles késsel két hosszanti vágatot vágunk rajtuk, amelyek vályúszerűen
a cukkinik közepéig érnek. Kanállal kiszedjük a cukkinik magját és húsát. A cukkinik kiemelt húsát
kockákra vágjuk.

Egy serpenyőben 2 evőkanál olajat melegítünk, a hagymát és a fokhagymát üvegesre dinszteljük.
Hozzáadjuk a kockázott cukkinit, tovább pároljuk, míg a hagyma meg nem barnul. Ekkor levesszük a
serpenyőt a tűzről, és hagyjuk kihűlni.

Sorrendben előbb a sajtot, utána a dióbelet, a zsemlyemorzsát, a tojást és a kaprot keverjük bele, és ízlés
szerint sózzuk, borsozzuk. A keveréket a cukkinikba töltjük.

A töltött cukkinikat tepsiben sütőbe tesszük, a maradék olajjal meglocsoljuk, és alufóliával fedjük. 190 C°-
ra előmelegített sütőben 30 percig sütjük. Ekkor levesszük róla a fóliát, és további 15 percig sütjük.

Forrón tálaljuk, fehér kenyeret adunk melléje.

Ha nem vagyunk annyira vegetárok, a dióval töltött cukkinit grillezett hal, vagy - ne adj' Isten - hús mellé is
adhatjuk.  

DIÓVAL TÖLTÖTT GOMBAFEJEK 
(amerikai recept)

Hozzávalók 6 személyre: 
18 nagyobb gombafej 
1/4 csésze csirkehúsleves 
1/4 csésze vagdalt mogyoróhagyma 
1 nagyobb vagy 2-3 kisebb, igen jó minőségű paradicsom 
1/2 csésze vagdalt dióbél 
2/3 csésze majonéz 
1,5 csésze zsemlemorzsa 
1 evőkanál vagdalt friss tárkony vagy 1 kávéskanál
szárított tárkony 
só, bors

A sütőt melegítsük elő.

A gombafejekből vágjuk ki a szárat, és mélyítsük ki a fejeket, hogy legyen hely a tölteléknek. A szárát
tegyük félre.

Egy szélesebb teflonos lábasba vagy serpenyőbe tegyünk kevés olajat, és közepes lángon melegítsük fel.
Amikor forró, a gombafejek mindkét oldalát 1-1 percig süssük benne, amíg gyengén meg nem barnulnak.
Helyezzük a gombafejeket kalapjukkal lefelé egy tepsire.

A teflonos lábasban levő olajhoz öntsük hozzá a húslevest, és forraljuk fel. Amikor forr, adjuk hozzá a
gombaszár-vagdalékot és a mogyoróhagymát. Főzzük el a levét, ez 2-3 perc alatt megtörténik.

A keveréket kaparjuk egy tálba, adjuk hozzá a szépen kockázott paradicsomot, a dióbelet, a majonézt, a
zsemlemorzsát és a tárkonyt. Keverjük össze, ízlés szerint sózzuk, borsozzuk.

Halmozzuk a diós keveréket a gombafejekre, mindegyikre egy bő evőkanállal. 15-18 percre tegyük a meleg
sütőbe, amíg a gombafejek meg nem lágyulnak, de alakjukat tartsák meg. A sütés után ízlés szerint egy
pillanatra meg is grillezhetjük a gombafejeket.

Melegen vagy szobahőmérsékleten tálalhatjuk.  



DIÓVAL TÖLTÖTT PAPRIKA 
(angol vegetáriánus recept)

A képtől eltérően nemcsak piros, hanem más színű paprikát is
használhatunk, és a körítést is variálhatjuk a szezonnak és ízlésünknek
megfelelően.

Hozzávalók 4 személyre: 
8 db paprika 
4 csésze dióbél 
4 db paradicsom 
2 kis fej hagyma 
1 kígyóuborka 
zöldfűszerek, étolaj

A négy kevésbé szép paprikát négyfelé vágjuk, kimagvazzuk. A paradicsomokkal és a dióbéllel együtt
elektromos darálóban, mixerben ledaráljuk, egyenletes pástétom-állagúra dolgozzuk.

A hagymákat apróra vágjuk, és a pástétomba keverjük. Jó, ha darabos marad, nem kell eldolgozni.

A négy szebb paprikát a kép szerint körbevágjuk, a paprikákat kimagozzuk, és megtöltjük a diós
pástétommal. Visszatesszük a "kalapjukat", és egyenként tányérokra helyezzük.

A kígyóuborkából spirális, rugószerű csavart vágunk késsel, és a paprika köré rendezzük. Kevés maradék
paradicsomkockával, néhány darab feles dióbéllel, továbbá ízlés szerinti fűszerekkel is gazdagítjuk, végül
étolajjal megöntjük.  

DIÓVAL TÖLTÖTT PAPRIKA 
(amerikai recept)

Hozzávalók 3 személyre: 
4 közepes méretű paradicsom, meghámozva 
4 fej közepes vöröshagyma, apróra vágva 
2 gerezd fokhagyma felvagdalva 
1 evőkanál étolaj 
1 csésze csirkehúsleves, leveskockából 
1 kávéskanál só 
1 zöldpaprika kimagvazva, apróra vágva 
csipetnyi őrölt szegfűszeg és fahéj 
6 zöldpaprika megpirítva, bőre lehúzva 
12 dkg kemény sajt 
2 evőkanál étolaj 
3 tojás 
1 csésze liszt 
1 csésze apróra vagdalt darabos dióbél

Először szószt készítünk. Géppel dolgozzuk pürévé a paradicsomokat a hagymával és a fokhagymával. Egy
közepes méretű lábasban olajat melegítünk, és 10 percig pároljuk benne a paradicsomot. Alkalmanként
megkeverjük.

10 perc elteltével hozzáöntjük a csirkehúslevest, megsózzuk, és a fűszerekkel igazi amerikai ízt adunk neki.
Gyenge lángon negyedóráig pároljuk, majd lefedve tesszük félre, hogy meleg maradjon. 
A paprikákon oldalt vágjunk egy-egy nyílást, és azon keresztül szedjük ki a magvaikat. A paprikák
csumáját semmiképpen ne távolítsuk el. Papírtörlővel töröljük szárazra a paprikákat. A sjtból 6 hosszúkás
szeletet vágjunk, és minden paprikába tegyünk egyet. A diót is osszuk hat adagra, és szintén töltsük a
paprikákba. Töltsük meg teljesen, ha kevés lenne a dió, töltsünk még hozzá.

Egy nagyobb serpenyőbe öntsünk olajat, és közepesnél nagyobb lángon addig forrósítsuk, amíg a
belecsöppentett vízcsepp azonnal fel nem forr.



A tojások fehérjét verjük kemény habbá. A sárgáját pedig egy másik, kisebb tálban gyengén verjük fel.
Óvatosan keverjük össze a fehérjét és a sárgáját.

A megtöltött paprikákat forgassuk meg lisztben, majd tojásban. A tojás teljesen vonja be a paprikákat.
Forró olajban aranybarnára süssük. Minden oldala süljön meg, legjobb, ha falapáttal fordítjuk meg.
Amikor megsült, konyhai törlő papíron itassuk fel a felesleges olajat.

Azonnal, forrón tálaljuk, a még meleg szósszal megöntve.

Megjegyzés: Ha ebédünk nem csak dióval töltött paprikából áll, ez a mennyiség 6 személyre is elég lesz.  

EPRES, KIWIS MÜZLI 
(német recept, Margarete Janssen receptje)

Hozzávalók 2 személyre: 
25 dkg földieper 
1 kiwi 
1 evőkanál sűrű gyümölcsszörp 
2 dl teljes tej 
2 evőkanál vagdalt dióbél 
2 evőkanál zabpehely

Az epret megmossuk, lecsöpögtetjük, felszeleteljük. A kiwit
meghámozzuk, hosszában elfelezzük, ha középen torzsája
keményebb, kivágjuk. Utána feldaraboljuk. A gyümölcsöket
összekeverjük, gyümölcsszörppel és tejjel öntjük meg.

A dióbelet és a zabpelyhet összekeverjük, és egy lábasban zsiradék nélkül aranysárgára pirítjuk. Forrón
szórjuk a gyümölcsökre, és azonnal tálaljuk.  

ERDEI GOMBA DIÓOLAJJAL

Hozzávalók 4 személyre: 
40-50 dkg erdei gomba, vagy felerészben apró termesztett csiperke 
2 mogyoróhagyma, vagdalva 
2-3 gerezd fokhagyma 
2-3 evőkanál vagdalt petrezselyem 
3 evőkanál dióolaj 
só, bors

Melegítsük elő a sütőt 190 C°-ra.

Tisztítsuk meg a gombát a rátapadt füvektől, levelektől, stb. Vegyük ki a szárát. Keféljük le a száráról és a
kalapjáról a homok- és talajszemcséket. Mossuk meg a gombákat, de ne álljanak sokáig vízben, nehogy
vizet szívjanak fel. Csepegtessük le egy szűrőedényben.

A mogyoróhagymákat és a fokhagymákat tisztítsuk meg, és vágjuk apróra. Vagdossuk össze a
petrezselymet is, és egy edényben keverjük el a mogyoróhagymával, a fokhagymával és a dióolajjal.

A nagyobb gombákat vágjuk kisebb darabokra. A gombát öntsük a dióolajos keverékbe, és tegyük a
sütőbe. Lazán terítsünk rá alufóliát. 20-25 percnyi sütésre, párolásra a gombák megpuhulnak. Ekkor
levesszük a fóliát, és további sütéssel hagyjuk a gomba levét elfőni. Ez 10-15 percig tart.

Rögtön, melegen tálaljuk.  



GOMBÁS RIZS DIÓVAL 
(amerikai vegetáriánus étel)

Hozzávalók 6 személyre: 
1 csésze rizs, ami indián rizs is lehet 
1/2 csésze hántolt zab vagy árpa 
1/2 csésze aszalt áfonya, apróra vagdalva 
1 evőkanál étolaj 
1/2 csésze gomba, felvagdalva 
1 csésze vagdalt dióbél 
2 mogyoróhagyma, felvagdalva 
1 evőkanál petrezselyemzöldje, felvagdalva 
1 evőkanál dióolaj 
só, bors

A rizsát (vagy az indián rizst) megfőzzük, annyira, hogy puha legyen, de ne kásás. Időközben a hántolt zabot
vagy árpát is megfőzzük, egy másik fazékban.

Az aszalt gyümölcsöt egy kisebb tálban annyi meleg vízbe áztassuk be, amennyi ellepi.

Egy lábasban melegítsük fel az étolajat, ebben pároljuk meg a hagymát, majd azon a felvagdalt gombát. 8-
10 percig pároljuk, amíg levet nem enged, ekkor vegyük le a tűzről, és sózzuk, borsozzuk. Öntsük át abba a
tálba, amiben majd asztalra kerül. Öntsük bele a dióbelet és a vagdalt petrezselymet is.

Amikor az aszalt gyümölcs megpuhult, öntsük le róla a vizet, és a gyümölcsöt is öntsük a tálba. Ugyanígy a
főtt rizst és a főtt gabonát is.

Amikor minden összetevő a tálban van, hintsünk rá kevés dióolajat, és egy kissé kavarjuk meg. Kóstoljuk
meg, és ha kell, ízesítsük még.

Melegen vagy szobahőmérsékleten fogyasztható.  

GRILLEZETT ENDÍVIA KECSKESAJTTAL, DIÓVAL 
(angol recept)

Hozzávalók 4 személyre: 
4 fej endívia 
2 evőkanál olivaolaj 
további 1,25 dl olivaolaj 
6 evőkanál gyümölcsecet 
só, bors 
6 dkg kecskesajt, darabokra törve 
5 dkg vagdalt dióbél

Melegítsük elő a sütőt vagy grillet. Az endíviákat vágjuk hosszában félbe, és olajozzuk be jól. Tegyük az
endíviákat a vágott felükkel alulra a tepsibe, és pirítsuk, amíg világos aranyszínűek nem lesznek, ez kb. 2
perc. A másik oldalát ne pirítsuk meg a sütőben, de a vágott oldalával felfelé helyezzük a tálra, amin
szervírozni fogjuk.

Keverjük össze egy csavaros fedelű üvegben a 2 evőkanál olivaolajat a gyümölcsecettel, és adjunk hozzá
kevés sót, borsot. Csavarjuk rá az üveg fedelét, és rázzuk jól össze.

Öntsük a salátalevet az endíviára, és a tetejét hintsük meg a kecskesajttal és a dióbéllel.  



GRILLEZETT PADLIZSÁN PITÁBAN, GRÁNÁTALMÁS-DIÓS SZÓSSZAL 
(közel-keleti vegetáriánus recept)

Hozzávalók 8 személyre: 
3 db apró padlizsán (kb. 70 dkg) 
1 kávéskanál só 
2 közepes cukkini 
2 nagy zöldpaprika 
2 fej nagy vöröshagyma 
1/4 csésze citromlé 
1/3 csésze étolaj 
2 gerezd eldörzsölt fokhagyma 
1 kávéskanál bors 
8 db kész pita 
2 csésze gránátalmás-diós szósz, ha készen nem kapható, az alábbi hozzávalókból készíthető: 
1 evőkanál étolaj 
1 csésze apróra vagdalt hagyma 
1 gerezd apróra vágott fokhagyma 
1 csésze darált dióbél 
1/4 kávéskanál fahéjpor 
1 csésze víz 
1/3 csésze gránátalmalé (konzerv is lehet) 
1,5 evőkanál méz 
1/2 kávéskanál só

Ne ijedjünk meg a hozzávalók beszerezhetetlenségétől. Kész pita már Magyarországon is kapható, de
lehetőleg jó minőségűt, szilárdat válasszunk, nehogy a tölteléktől szétessen. Azért válasszunk kisebb
padlizsánokat, hogy szeletekre vágva elférjen a pita "zsebében". Ha csak nagyobbat kapunk, grillezés után
a szeleteket vágjuk negyedekre. Kész gránátalmás-diós szószt közel-keleti kereskedők forgalmaznak, de
magunk is elkészíthetjük. Végső soron áfonyalé-sűrítményből is dolgozhatunk, az is ugyanolyan jó.

A padlizsánokat 1 cm-nél valamivel vékonyabb szeletekre vágjuk, és megsózzuk. A cukkinit hosszában
félbevágjuk, majd ugyanolyan vastag szeletekre vágjuk, megsózzuk. Mindkét zöldségféle szeleteit konyhai
papírtörlőre fektetjük, és legalább egy óráig állni hagyjuk. Végül száraz papírtörlővel itatjuk fel a
szeleteket.

A zöldpaprikákat vágjuk 1-1,5 cm széles karikákra. A két fej hagymát is vastag karikákra vágjuk, és a
paprikaszeletekkel együtt tegyük egy tálba.

Töltsük a paprikára és a hagymára a citromlé, az étolaj, az eldörzsölt fokhagyma és a bors keverékét, és
keverjük el vele. Tegyük hűtőbe.

A pitatésztát vágjuk be, hogy tölthető legyen.

A gránátalmás-diós szószt házilag úgy készítjük el, hogy egy serpenyőben olajon megpároljuk az apróra
vágott hagymát és fokhagymát, és amikor üveges, levesszük a tűzről. Kihűlés után mixerbe töltjük át, és a
darált dióbéllel, a fahéjporral elmixeljük. Öntsük hozzá a vizet, a gránátalmalevet, a mézet, a sót, és
mindezekkel együtt mixeljük tovább, legalább 2 percig, de közben néhányszor, ha kell, vakarjuk le a mixer
falára kiült részeket. A majonéznél sűrűbb állagú szószt kell kapnunk.

Végül kóstoljuk meg, és ha úgy ítéljük meg, mézzel vagy sóval változtathatunk az ízén. Felhasználásig
tartsuk hűtőben.

Grillezzük meg a padlizsánt, a cukkinit, a paprikát és hagymát. Ezt legjobb szabadtéren, faszén fölött
végezni. Közepes hőmérsékletet használjunk. A paprika és a hagyma grillezéséhez fémdrótból készült
grillezőkosarat használjunk, nehogy megégjenek.

Amikor a zöldségek kellően lágyak, barnulni kezdenek, vegyük le a tűzről és töltsük a pitákba. A zöldségek
után szósszal is töltsük meg.



Vörösbor illik hozzá, Merlot vagy Cabernet.  

HAWAII GOMBA

Hozzávalók: 
2 evőkanál dióbél 
1 evőkanál étolaj 
2 csésze darabokra vagdalt fehér gomba 
2 csésze darabokra vagdalt színes gomba 
2 csésze darabokra vagdalt shiitake gomba 
2 evőkanál apróra vagdalt petrezselyem 
2 gerezd apróra vagdalt fokhagyma 
1 evőkanál gyümölcsecet 
2 evőkanál cukor 
1 teáskanál szójaszósz

Egy kisebb edényben közepes lángon néhány percig pirítsuk a dióbelet, míg barnulni nem kezd. Tegyük
félre.

Egy nagy edényben közepes lángon melegítsük meg az étolajat, öntsük bele a gombákat, és pároljuk néhány
percig keverés nélkül. Néhány perc elteltével kezdjük meg a keverést, adjuk hozzá a petrezselymet és a
fokhagymát, és pároljuk további 3-5 percig, amíg a gombák levet nem kezdenek ereszteni, és barnulni nem
kezdenek.

Egy kisebb tálban keverjük össze az ecetet, a cukrot és a szójaszószt. Öntsük a gombához, és főzzük
további egy percig. Ízlés szerint sózhatjuk.

A dióbelet tálaláskor öntsük a tetejére. (A képen tészta körettel látható.)  

KRUMPLIPÜRÉ PIRÍTOTT DIÓVAL 
(amerikai recept, Steven Wheeler receptje, aki köretként hagymamártást
ajánl)

Hozzávalók 4 személyre, a hagymamártással együtt: 
1 kg burgonya 
10 dkg lágy sajt 
10 dkg durvára vagdalt dióbél 
3/4 csésze tej 
só, bors, szerecsendió 
1 nagy sárga hagyma, felvagdalva 
2 evőkanál étolaj 
1 evőkanál liszt 
1,5 csésze forró csirkehúsleves 
2 evőkanál barna mártás (nem kötelező)

A krumplikat hámozzuk meg, vágjuk négybe, öntsünk rájuk annyi vizet, hogy elfedje, és főzzük mintegy 25
percig. A főzővíz nagyját öntsük ki, csak egy keveset hagyjunk a krumpli alatt. Dolgozzuk el apróra a
krumplit, míg teljesen sima nem lesz. Öntsük bele a tejet, keverjük bele a dióbelet, valamint az apróra
darabolt sajtot. Ízesítsük. Még annyi tejet adhatunk hozzá, hogy ne ragadjon a kanálra.

Enyhén pirítsuk meg a hagymát az olajon. Keverjük bele a lisztet, és lassan adagolva öntsük hozzá a
csirkehúslevest. Közben folyamatosan kevergessük a tűz fölött. A krumplipürével tálaljuk.  



KUSZKUSZ ARTICSÓKÁVAL, DIÓVAL 
(holland vegetáriánus recept)

Hozzávalók: 
30 dkg kuszkusz 
1 db articsóka 
5 szál zöldhagyma 
1 nagy gerezd fokhagyma 
maréknyi petrezselyemzöld 
3 evőkanál étolaj 
1 citrom leve 
12 dkg vagdalt dióbél 
bors, só 
zöldsaláta

A kuszkuszt egy csésze vízben és az étolajban megfőzzük. További öt percig a
főzőedényben tartjuk.

Az articsókát negyedekre vágjuk, a negyedeket tovább szeleteljük, keresztben.
A zöldhagymát karikákra, a fokhagymát apróra vágjuk.

Feldaraboljuk a dióbelet, felvagdaljuk a petrezselymet is.

Mindezt egy nagy salátás tálba rakjuk, a megfőtt kuszkuszra.

Az étolajból és a citromléből dresszinget keverünk, ízlés szerint borsozzuk,
sózzuk, és a zöldségekre öntjük.

Kevés zöldsalátával díszítve szervírozzuk.  

LENCSÉS, DIÓS HAMBURGER 
(amerikai recept)

Hozzávalók 4 zsömléhez: 
3/4 csésze pirított, majd kihűtött dióbél 
1/3 csésze száraz zsemlyemorzsa 
3 gerezd fokhagyma, nagyjából összevágva 
2 kávéskanál őrölt köménymag 
2 kávéskanál őrölt koriandermag 
1/4 kávéskanál őrölt pirospaprika 
só, bors 
3/4 csésze főtt, leszűrt, kihűlt lencse 
4 evőkanál étolaj 
1 nagy tojás 
4 készen vásárolt hamburger-zsömle

Robotgépben őröljük és keverjük össze a pirított dióbelet, a zsemlyemorzsát, fokhagymát, a fűszereket, sót,
borsot. Addig őröljük, amíg egyformán aprószemű keveréket kapunk.

Adjuk hozzá a főtt lencsét és egy kanál olajat. Járassuk tovább a gépet. Nem baj, ha néhány szem lencse
egészben marad, de nagyjából daráljuk meg.

Egy nagyobb tálban verjük fel a tojást. Öntsük hozzá lencsés keverékünket, és mixeljük jól el. Osszuk négy
egyenlő részre, kézzel formáljunk belőlük pogácsát.

A maradék három kanál olajat melegítsük meg egy szélesebb, nem odaégős serpenyőben. Közepesnél
kisebb lángon süssük ki benne a hamburger-pogácsákat. süljenek barnára, és vékonypengéjű spatulával
fordítsuk meg, hogy a másik oldaluk is megsüljön. Oldalanként 8-10 perc elég. Papírtörlővel bélelt
lapostányérra szedjük ki, hogy az olajat felitassuk.



Rakjuk készen vásárolt hamburger-zsömlékbe. Salátával, hagymával, egyéb zöldségekkel gazdagíthatjuk.  

PADLIZSÁN DIÓVAL, PARADICSOMMAL 
(görög recept)

Hozzávalók 4 személyre: 
2 kg kerek padlizsán 
0,5 kg darált dióbél 
2,5 dl étolaj 
0,5 kg paradicsom 
2-3 gerezd fokhagyma 
só

Mossuk meg a padlizsánokat, vágjuk félbe, és vágjuk ki a magjukat. Helyezzük vízzel telt edénybe félórára-
egy órára, majd öntsük le a vizet, és a padlizsánokat sózzuk meg. Olajban süssük puhára a fél
padlizsánokat, végül szedjük ki az olajból.

A paradicsomot törjük pürévé, és kevés víz hozzáadásával a sütőolajban addig főzzük, amíg sűrű szószt nem
kapunk.

A fokhagymát vágjuk apróra, vagy dörzsöljük el, és a darált dióbéllel együtt keverjük a
paradicsomszószhoz. (Ha szükséges, kevés vizet adhatunk hozzá.) A padlizsánt is tegyük bele, és 3-4 percig
forraljuk össze.

A padlizsánokat tányérokra szedjük, és a diós-paradicsomos szószt is rászedjük.  

PADLIZSÁN GRATENMÁRTÁSSAL 
(francia recept)

Hozzávalók 2 személyre: 
1 padlizsán, lehetőleg vékony héjú 
10 dkg fetasajt 
5 dkg dióbél 
1 evőkanál méz 
kevés étolaj

Melegítsük elő a sütőt 180 C°-ra. A padlizsánt mossuk meg, és
vágjuk hosszában félbe. Vágott felükkel felfelé fordítva tegyük egy
tepsibe, és locsoljuk meg kevés olajjal. Háromnegyed órán át
süssük.

A fetasajtot morzsoljuk szét egy tálba. A dióbelet kisebb darabokra
vagdossuk, és öntsük a sajthoz. Öntsük rá a mézet is, és jól
keverjük össze. Az így kapott gratenmártással kenjük be a sült
padlizsánt.

Visszatesszük a sütőbe, magasabbra állítjuk a hőfokot, és kb. negyedóra alatt rásütjük a padlizsánra a
gratenmártást. Akkor jó, amikor a teteje aranyszínűre vált.  



PHALI (diós spenót) 
(grúz recept)

A diós spenóthoz csak dió, spenót és
némi zöldfűszer kell. Egyszerű,
hagyományos grúz ennivaló. Aki
Grúziába készül, még itthon kóstolja
meg, mert ott nagyon gyakori. A grúz
kukoricalepényhez ugyanolyan jól megy,
mint az örmény lavashoz, de friss
kenyérre kenve is nagyon jó.
Vörösborral szokás fogyasztani.

Hozzávalók: 
20 dkg dióbél 
2 kg spenót 
2 köteg friss koriander 
2 köteg petrezselyemzöld 
3-4 gerezd fokhagyma 
30 dkg hagyma 
pirospaprika, só ízlés szerint 
kávéskanálnyi borecet, vagy gránátalma-gerezdek, savanyításnak

A spenótlevél ha száras, a szárát vágjuk le. A leveleket tegyük egy nagyobb tálba, folyassunk rá annyi vizet,
amennyi ellepi, hogy a spenót megszívja magát. Amíg a spenót ázik, egy lábasban forraljunk fel ugyanannyi
vizet.

Bő negyedórányi áztatás után öblítsük, mossuk le a spenótleveleket, hogy mindenhol tiszták legyenek. A
tiszta spenótot tegyük a forrni kezdő vízbe, és a főzővízbe tegyünk kevés sót. Ügyeljünk rá, hogy főzés
közben a spenót mind a víz alatt legyen.

Fontos, hogy ne főzzük túl a spenótot, a színe maradjon élénkzöld. Úgy győződhetünk meg arról, hogy a
spenót megfőtt, hogy villával próbáljuk átszúrni a legvastagabb levélköteget. Ha a villa könnyen belemegy, a
spenót megfőtt. Szűrőkanálban csepegtessük le, és tegyük félre lehűlni.

Most jön a lényeg. A dióbelet, a fokhagymát, a koriandert és ha erőspaprikaként csöves paprikát
használunk, a paprikát is daráljuk le darálóval vagy aprító géppel. A hagymát és a petrezselymet vagdossuk
olyan apróra, amennyire tudjuk. Ezt mind keverjük annyira össze, hogy egynemű legyen.

A kihűlt főtt spenótból két kézzel nyomjuk ki a vizet. Utána vagy késsel vágjuk apróra, vagy húsdarálón
daráljuk le. Ha finomabbra akarjuk készíteni, akkor a daráló ajánlott.

A phali összeállítása következik. A darált spenótot a diós keverékkel keverjük össze. Kóstoljuk meg,
savanyítsuk ízlés szerint, borecettel vagy gránátalmával. Ha gránátalma-gerezedeket keverünk bele, azok
savanykás levet eresztenek. Most is jól keverjük össze. És ízlés szerint sózzuk is. 



A kész phali hűtőben tartható. Amikor tányérra tesszük, vagy halomba rendezzük, vagy elsimítjuk késsel.
Gránátalmával díszítjük.  

RÁNTOTT KECSKESAJT 
(francia recept)

Hozzávalók 2 személyre: 
friss kecskesajt 
zsemlyemorzsa 
1 tojás 
étolaj 
dióolaj 
vinegrett 
szép dióbél 
salátalevél 
só,bors

A tojást egy tányérban villával
verjük fel, keverjünk el benne sót,
borsot.

Egy másik tányérba szórjunk
prézlit. A kecskesajtból vágjunk
szeleteket. Mártsuk meg a
tojásban, majd a morzsában mindkét oldalát.

Serpenyőben, meleg olajon süssük meg a bundázott sajtot, hogy mindkét oldala szép színes legyen.

A salátalevélre öntsünk vinegrettet és dióolajat. Sózzuk, borsozzuk a salátát, finoman keverjük át a
leveleket.

A tányérokra rendezzünk salátaleveleket, Óvatosan helyezzük rá a rántott sajtot, hogy szét ne essen, és
díszítsük szép dióbéllel.

Míg meleg a sajt, addig kínáljuk.  



SAJTOS DIÓS SZELETEK 
(mai buddhista vegetáriánus egytálétel)

Hozzávalók: 
2 csésze dióbél 
1,5 csésze főtt barnarizs 
2 evőkanál vaj 
1 közepes fej hagyma, apróra vagdalva 
1/2 csésze gomba, apróra vagdalva 
2 evőkanál petrezselyemlevél, vagdalva 
2 kávéskanál friss vagy 1 kávéskanál szárított
kaukfű 
1 kávéskanál friss vagy 1/2 kávéskanál szárított
zsályalevél 
2 nagy gerezd fokhagyma, nagyon apróra vágva 
2 nagy tojás, elhabarva 
30 dkg reszelt sajt 
1 csésze túró 
kávéskanálnyi só, bors

Melegítsük elő a sütőt 180 C°-ra. Vajazzunk ki egy kenyérsütő formát, fektessünk bele zsírpapírt, és
vajazzuk ki annak is a felszínét.

A dióbelet enyhén pirítsuk meg egy tepsin, majd hagyjuk kihűlni. Vágjuk késsel apróra.

A vajat olvasszuk meg egy közepes méretű lábasban, közepes lángon. Pároljuk rajta üvegessé a hagymát. A
gombát addig pároljuk a hagymán, amíg barnulni nem kezd, és kiengedett levének fele elfő. Ekkor keverjük
hozzá a főtt rizst, a diót, a zöldfűszereket, a tojást, sajtot, túrót, vagdalt fokhagymát, sót, borsot.

Összekeverés után töltsük a keveréket az előkészített sütőformába, a felszínét simítsuk el. Addig süssük,
amíg aranybarna színt nem kap, és érintésre szilárdnak nem tapasztaljuk. Vagyis körülbelül egy óráig. 

Sütés után a formában hűljön 10 percig, aztán vágjuk körül egy késsel, úgy borítsuk ki.

Már fogyasztható is. Valamilyen szószt, például gombaszószt készíthetünk mellé.  



SPÁRGA FŰSZERES DIÓVAL, KÉKSAJTTAL 
(francia recept)

Hozzávalók 4 személyre: 
1 kg spárga 
20 dkg szalonna 
20 dkg kéksajt (Rokfort, stb.) 
20 dkg darabos dióbél 
étolaj 
fűszerek

A dióbelet olajon pirítjuk, rövid ideig, amíg barnulni nem
kezd. A tűzről levéve megszórjuk ízlésünk szerinti
fűszerekkel (pirospaprika, köménymag, currypor, fahéj,
stb.). Sózzuk, borsozzuk.

A spárgát tisztítsuk meg, ha kell, alsó részét hámozzuk meg.

A szalonnát pároljuk üvegesre, a fölösleges zsírt öntsük le róla.

A spárgát vízben pároljuk puhára, szedjük át a szalonnára, és azon fejezzük be a párolását. Szedjük tálra.

A kéksajtot morzsoljuk a spárgára, és az egészet szórjuk meg a fűszeres dióval.  

SPÁRGA PIRÍTOTT DIÓVAL 
(amerikai recept)

Hozzávalók 4 személyre: 
1 nagy narancs 
0,5 kg spárga 
2 evőkanál étolaj 
1/2 csésze dióbél 
só, bors

Először a dióbelet pirítsuk meg, sütőben. 8-10 perc alatt enyhén barnulni kezd, akkor jó.

A narancsot hámozzuk meg, héját tegyük félre. A narancs levét facsarjuk egy kisebb lábasba, tegyük fel a
tűzhelyre, forraljuk fel. Amikor forrni kezd, a tüzet vegyük gyengére, és pároljuk tovább a narancslevet,
amíg felére nem sűrűsödik.

Eközben a spárgát forró vízben pároljuk puhára, majd öntsük le róla a vizet.

A besűrűsödött narancsléhez adjuk hozzá az étolajat, és jól keverjük össze, végül ízlés szerint sózzuk,
borsozzuk.

Helyezzük ki a spárgát egy tálra, és öntsük meg a narancsos keverékkel. A dióbelet és a narancshéjat a
tetejére rakjuk.  

SÜLT GOMBA DIÓVAL 
(grúz recept)

Hozzávalók 2 személyre: 
félkiló fehér, friss gomba 
3/4 pohár darált dióbél 
1-2 fej vöröshagyma, vagy 5-6 szál zöldhagyma 
0,8 dl étolaj 
petrezselyem és más zöldfűszer 
almaecet 
bors, só



A megtisztított gombát vágjuk szeletekre, sózzuk meg, süssük meg. A keletkező levet öntsük le róla, és
keverjük össze az almaecettel, a keveréket borsozzuk meg.

Az ecetes keveréket öntsük a sült gombára. A gombát vagdaljuk fel, keverjük a gombához. Ugyanígy a
zöldfűszereket és a darált dióbelet is.

Melegen szervírozzuk, akkor is, ha korábban készítettük el. Ez esetben hűtőben tarthatjuk, és szervírozás
előtt sütőbe tesszük.  

SÜLT PADLIZSÁN DIÓMÁRTÁSBAN 
(angol vegetáriánus recept)

A diómártást előre is elkészíthetjük, hűtőben egy
hétig is eláll. Többféle ízben készíthetjük,
mentásan, paprikásan, citromosan.

Hozzávalók: 
1 csésze dióbél 
1 kis gerezd fokhagyma 
1/4 csésze zsemlyemorzsa 
1,5 csésze forró víz 
2-3 kávéskanál dióolaj 
1/4 kávéskanál tört édeskömény mag 
só, bors

A dióbelet a zsemlyemorzsával és a fokhagymával együtt tegyük robotgépbe, és daráljuk, keverjük össze.
Aprómorzsás szerkezetű legyen. Ne állítsuk le a gépet, úgy öntsünk bele egy csésze forró vizet. Rövid idő
után állítsuk le a gépet, a faláról vakarjuk le a kicsapódott anyagot, és öntsünk hozzá még kb. 1/2 csésze
forró vizet. Annyit, hogy az általunk kívánt állagú legyen.

Keverjük bele a dióolajat, az édeskömény-magot, és sózzuk, borsozzuk ízlés szerint.

Ilyen állapotban lehűthetjük, felhasználásig eltarthatjuk. Felhasználáskor ízlés szerint mentalevéllel,
pirospaprikával, citrommal, joghurttal ízesíthetjük.

A sült padlizsán hozzávalói: 
4 padlizsánkarika, kb. 1-1,5 cm vastagra vágva 
étolaj, só, bors

Sütés előtt negyedórával a padlizsánszeleteket
enyhén megsózzuk, és állni hagyjuk. Ez azért
szokás, hogy meg ne keseredjenek. De sózás
nélkül is megfelelő eredményt kapunk.

Kevés forró olajon aranybarnára sütjük a
padlizsánt. Amint a felülete olajos lett, fordítsuk
meg, hogy a másik felét is beolajozzuk. A
sütéshez kb. öt perc kell, közepes lángon.

Szervírozáskor a sült padlizsánt öntsük meg az előre elkészített diómártással.  

SÜLT PADLIZSÁN DIÓVAL 
(orosz recept)

Hozzávalók: 
4 padlizsán 
10 dkg dióbél 
2-3 gerezd fokhagyma 
só, bors, zöldfűszer ízlés szerint



A padlizsánokat megmossuk, tövi részüket levágjuk. 220
C°-os sütőben megsütjük, időnként, mondjuk 20
percenként megforgatva. A sült padlizsánokat tányérra
szedjük ki, és hagyjuk lehűlni.

Ezalatt ledaráljuk a dióbelet, a fokhagymával együtt.
Megsózzuk, ízlés szerinti vagdalt zöldfűszert keverünk
hozzá. Ha túl száraz, kevés vízzel egészíthetjük ki. Összetapadós legyen a keverék állaga.

A sült padlizsánokat hosszában vágjuk fel, de legfeljebb
fele mélységig. Kanállal megnyomjuk a húsukat, és ha
kell, meg is sózhatjuk. A nyílásba diós keveréket töltünk.
Alufóliába csavarjuk a töltött padlizsánt. A fólia végét
visszahajtjuk. Néhány órára hűtőbe tesszük.

A hűtőből kivéve kitekerjük a fóliából, és felszeleteljük.

Ha igényesek vagyunk arra, hogy a töltelék ne sötétedjen meg, fakanállal dolgozzunk, és a tölteléket
hintsük meg citromlével.  

SÜLT PADLIZSÁN DIÓVAL 
(orosz recept)

Hozzávalók: 
félkiló padlizsán 
2 fej hagyma 
1 evőkanál étolaj 
10 dkg dióbél 
10 dkg gránátalmagerezd 
őrölt bors, só

A padlizsánt negyedórán át forró vízben pároljuk. Bőrét lehúzzuk, húsát szalmaszálnyi vékony szeletkékre
vágjuk, megsózzuk, megborsozzuk.

A hagymát próra vágjuk, meleg olajon megpároljuk. A dióbelet enyhén megpirítjuk, utána megtörjük.

Keverjük össze a padlizsánszalmát a pirult hagymával és az apróra tört dióbéllel.

Melegen és hidegen is tálalhatjuk, tálaláskor megszórjuk gránátalmagerezdekkel.  

SÜLTKRUMPLI DIÓS PESZTÓVAL 
(svájci recept)

Hozzávalók 4 személyre (a képen egy adag látható): 
1 kg lehetőleg kisméretű burgonya 
1 dl étolaj 
2 köteg petrezselyem, bazsalikom, rozmaring, vagy más
zöldfűszer 
2 gerezd fokhagyma 
10 dkg dióbél 
csipetnyi pirospaprika 
25 dkg mozzarella sajt 
só, bors

A tepsit kenjük ki étolajjal. A burgonyát meghámozzuk, félbevágjuk, és a vágott felületével felfelé helyezzük
a tepsibe. (Azért, hogy biztosan vízszintesen feküdjön, a félkrumpli alját is megvághatjuk kissé.) A
félkrumplikat is kenjük be étolajjal. Sóval, borssal szórjuk meg. 200 C°-on mintegy félórán át süssük, amíg
teljesen meg nem puhulnak.



Amíg a sülésre várunk, mossuk meg a petrezselymet, és vágjuk össze. Nem kell apróra vágni, durván is
elég, utána úgyis botmixerrel dolgozunk. A zöldfűszert a fokhagymával, 1 dl étolajjal, kevés
pirospaprikával, sóval, borssal együtt botmixerrel aprítjuk és keverjük össze. Ez a pesztó.

A mozzarellát felszeleteljük. A dióbelet apróra vagdossuk, vagy mozsárban törjük meg.

A megsült burgonyát kivesszük a sütőből. A pesztót a burgonyákra osztjuk. A dióbél egy részét is a
burgonyákra szórjuk. Letakarjuk mozzarella-szeletekkel, és a sajtra is dióbelet szórunk. Ezután még
mintegy negyedórán át sütjük.

Bár a pesztós, diós sültkrumpli összeállítása nem sok munkát kíván, a háromnegyed órás sütési idő
hosszabbítja meg az elkészítési időt.  

TÖKÖS-DIÓS TÉSZTA 
(amerikai őszi vegetáriánus vacsora)

Szokatlan kombináció. Bármilyen tökből készíthető, talán a sütőtök a legjobb.

Hozzávalók 2 személyre: 
Sütőtök 1 cm-esre kockázott húsa, 2-3 diónyi nagyságú 
2 db apró cukkini húsa, ugyancsak 1 cm-esre vagdosva 
3 nagy gerezd fokhagyma, vagdalva 
étolaj 
10 db dió bele, igen apróra vagdosva 
20 dkg tészta 
só, bors 
dióolaj

Melegítsük elő a sütőt 200 C°-ra. A sütőtök-kockákat egy nagyobb sütő-edényben (tálban) kevés
olivaolajon süssük 10 percig. Adjuk hozzá a fokhagymát és a cukkinit, és süssük további 15 percig, vagy
amíg jónak látjuk. Hintsük meg a dióbél-morzsával, sózzuk, borsozzuk, és süssük további 5 percig.

Közben főzzük meg a tésztát sós vízben. Szűrjük le róla a főzővizet, és borítsuk a sült tökre. Hintsük meg
dióolajjal, és keverjük jól össze. Ízlés szerint fűszerezzük, a sütőedényben tálaljuk.

Reszelt sajttal gazdagíthatjuk.  

TÖLTÖTT CUKKINI 
(francia recept)

A cukkinit parmezános dióval töltjük, vegetáriánus
módra.

Hozzávalók 4 személyre: 
2 cukkini 
10 dkg apróra tört dióbél 
12 dkg reszelt parmezán 
8 dkg prézli 
2 elkevert tojás 
1,5 dl félzsíros tej 
só, bors

A cukkinikat hosszában vágjuk két darabra, és a
belsejüket kiszedjük.

A cukkinikat (a belsejükkel együtt) gőzön pároljuk 10 percig, hogy megpuhuljanak.

A sütőt 180 C°-ra melegítjük elő.

Elkészítjük a tölteléket. Egy lábasban a prézlit a tejjel felmelegítjük, rövid ideig főzzük. Ráöntjük az



elkevert tojást, hozzáadjuk a párolt cukkinik belsejét, megszórjuk parmezánnal, tört dióbéllel. Sózzuk,
borsozzuk.

Ezzel a meleg keverékkel töltjük meg a cukkinikat. Tíz-tizenöt percre sütőbe tesszük.  

VEGETÁRIÁNUS HAMBURGER 
Hozzávalók: 
9 pohár zabpehely 
1 pohár dió 
2-3 gerezd fokhagyma 
2-3 fej kisebb vöröshagyma 
2 kávéskanál kapor 
1 evőkanál zellerzöld 
2-3 kávéskanál só 
őrölt szezámmag 
2 dkg élesztő 
kis olaj a sütéshez 
8 pohár víz

A hozzávalókat 8 pohár forró vízben 5-10 percig főzzük.

Ha kihűlt, 2 dkg felfuttatott élesztőt tegyünk bele. Kicsit kelesztjük.

Olajozott tepsibe lapos pogácsákat teszünk, és mindkét oldalát 15-20 percig sütjük.  

VÖRÖSBAB DIÓVAL 
(grúz recept)

A diós vörösbab a hagyományos grúz
kukoricalepény kiváló tölteléke. Csípős,
fűszeres.

Hozzávalók: 
3-4 csészényi főtt vörösbab (konzervbab is lehet)
1 pohár tört dióbél 
1 fej hagyma 
3 gerezd fokhagyma 
1 kávéskanál őrölt koriandermag 
1/2 kávéskanál őrölt sáfrány 
őrölt erős pirospaprika, ízlés szerint 
só 
1 evőkanál ecet 
kis köteg friss koriander

Inkább magunk főzzük meg a babot, mint konzervbabot használjunk, mert így elkerülhetjük, hogy a bab
túlfőjön, szétessen. Az a jó, ha a babszemek egészben maradnak. (A képen már túlfőtt bab látható.) A főtt
babot szűrjük le, hogy nedvesség ne maradjon benne. 



Most az ízesítést készítjük el. A megtört vagy darált dióbelet egy tálba öntsük, és szórjuk rá a fűszereket:
koriandert, pirospaprikát, sót. Ehhez az ételhez az erős íz illik, ízlés szerint más erős fűszert is
használhatunk. Só helyett pedig azt helyettesítő fűszerkeverék is jöhet. 

A hagymát nagyon vékonyra vagdaljuk, egy csészébe tesszük, és ecetet öntünk rá. Öt perc elteltével a
hagymából kinyomjuk az ecetet, és a hagymát a diós-fűszeres tálba tesszük át. Végül kevés friss koriandert
is a tálba teszünk, apróra vágva, valamint a fokhagymát is, felvagdalva. Az egész masszát nagyon-nagyon
kevés forró vízzel hígítjuk, és kézzel keverjük össze. Sűrű püré állagú keveréket kell kapnunk. 



Az ízesítést összekeverjük a főtt babbal. Mielőtt felszolgálnánk, hagyjuk egy órán át állni, hogy az ízek
összeérjenek.  

ZÖLDSÉGES SÜLT TÉSZTA 
(amerikai vegetáriánus recept)

Hozzávalók 1 tésztához: 
A tésztához: 
15 dkg liszt 
7,5 dkg margarin 
7,5 dkg dióbél 
csipetnyi só 
3-4 evőkanál hideg víz 
A zöldség-feltéthez: 
2 zöldpaprika 
1 fej hagyma 
1 cukkini 
1/2 padlizsán 
étolaj 
1 fej fehér hagyma 
1 gerezd fokhagyma 
1 kockázott paradicsom konzerv 
fűszerek, só, bors ízlés szerint 
esetleg diós pesztó

A sütőt 220 C°-ra melegítsük elő.

Először a tésztát készítjük el. A diót mozsárban törjük meg. A lisztet öntsük egy tálba, és dolgozzuk bele a
margarint. Keverjük bele a megtört dióbelet is, és annyi hideg vizet, hogy szilárd tésztát keverhessünk,
dagaszthassunk. Amikor a tészta kész, formáljunk belőle golyót. Fedjük le, és tegyük hűtőbe.

Amíg a tészta hűl, megpirítjuk a zöldségeket. A vöröshagymát négy részre vágjuk, és minden negyedet
további 2-3 cikkelyre. Felszeleteljük a paprikát, cukkinit, padlizsánt. A sütő hőmérsékletét 180 C°-ra
csökkentjük, és egy tepsiben betesszük a zöldségeket. Meghintjük étolajjal, és kb. félóráig sütjük.

a fehér hagymát és a fokhagymát apróra vágjuk, és kevés étolajon néhány percig pároljuk. Hozzáöntjük a
paradicsomkocka-konzervet, és ízlésünk szerint fűszerezzük. Fedő nélkül 10 percig pároljuk, amíg be nem
sűrűsödik.

Olajozzunk ki egy tésztasütő formát (a kép szerintit), vegyük ki a tésztát a hűtőből, és belisztezett deszkán



nyújtsuk köralakúra. Szórjunk kevés lisztet a tésztára, tekerjük fel a nyújtófára, és kigöngyölve fektessük a
sütőformába. A fölösleges tésztát éles késsel vágjuk körbe.

20 percig süssük a tésztát magában, zsírpapírral leborítva. Előbb a paradicsomot, majd a többi zöldséget
töltjük rá. Ha van diós pesztónk is, azzal is megönthetjük.

További 10 percig süssük, amíg jól át nem melegszik.

A dió leírása és botanikája 

 

 

Ünnepi ételek, különlegességek

Vázlat: 
Főtt fürj és bacon dióval 
Báránykotlet ínyenceknek 
Cserkesz csirke 
Garnélarák mézes dióval 
Mexikói töltött paprika diószószban 
Mexikói töltött paprika diószószban 2 
Római csemege 
Sertésszelet paradicsomos-diós szósszal, kukoricamuffin körettel  

Tisztelt Kollégám, az angol történelem az angolszászokkal kezdődött. És amit ettek, a dióval készített fürjjel
és bacon-nel.

A receptet ma már a British Museum őrzi.

ABC-sorrend ide vagy oda, a különleges diós recepteket a főtt fürj és bacon dióval című recepttel kell
kezdeni.

Ma már nem ajánlatos ezt a finom ételt megenni, mert a fürj védett madár, megfőzése vagy pláne
elfogyasztása börtönbüntetést von maga után. Magyarországon. Máshol nem.

FŐTT FÜRJ ÉS BACON DIÓVAL (korai angolszász recept)

Hozzávalók 4 személyre: 
6 vastag szelet zsíros bacon-szalonna, felvagdalva 
3 gerezd fokhagyma, apróra vágva 
4 fürj (a recept közlője megjegyzi, hogy talán galamb is jó) 
25 dkg gomba (bármilyen fajtájú), összevagdalva 
1 csésze vagdalt dióbél 
1,5 csésze angol sör (az eredeti receptben bor szerepel, csak a
mai angolok jobban szeretik sörrel) 
3/4 csésze víz 
3 babérlevél (a recept közlője szerint az angolszászoknak valószínűleg nem állt rendelkezésükre babérlevél,
ezért más, helyi fűszer is megfelel) 
4 szelet barna kenyér 
só, bors (a bors elmaradhat, az angolszászoknak se volt)

Egy széles lábasban süssük meg a bacont saját zsírjában, a fokhagymával együtt. Adjuk hozzá a fürjeket, és
a bacon zsírján süssük barnára mindkét oldalukat. Adjuk hozzá a gombát és a diót, és süssük még néhány
percig. Öntsük bele a sört (bort), a vizet, és fűszerezzük a babérlevéllel. Ízlés szerint sózzuk (borsozzuk).
Forraljuk fel, forráskor tegyük takaréklángra, és hadd főjön lefedve 2-2,5 órán át. Annyira meg kell főzni,
hogy a madár húsa leváljon a csontról.



A fürjeket tegyük egy-egy szelet kenyérre, és öntsük rá az étel többi részét. Így tálaljuk.  

BÁRÁNYKOTLET ÍNYENCEKNEK 
(német recept)

Hozzávalók 4 személyre: 
4 szelet bárányhús 
2 evőkanál (4 dkg) méz 
3 evőkanál (6 dkg) apróra vagdalt dióbél 
1 evőkanál vagdalt petrezselyem 
1 evőkanál vagdalt kakukfű 
1 gerezd apróra vagdalt fokhagyma 
1 db friss gyömbér 
1 csapott teáskanál cukor 
2 dl étolaj 
2 dkg vaj 
1,25 dl kókusztej (nem édesített) 
8 nagy shiitake gomba 
8 kisebb feles dióbél 
2 evőkanál vörösbor 
csipetnyi cukor 
só, bors

A húst megmossuk, lecsöpögtetjük.

A mézet, a vagdalt dióbelet, a fűszereket és a fokhagymát összekeverjük.

A gyömbért meghámozzuk, kockákra vágjuk. A kókusztejjel és kevés cukorral mixerben szósszá keverjük.

A gombát megmossuk, a szárát kidobjuk, a húsát leszárítjuk. Forró vajon rövid ideig sütjük. Fapálcikákból
négy kisebb nyársat készítünk 2-2 gomba, illetve 2-2 feles dióbél felszúrásával. Melegen tartjuk.

A bárányszeleteket sózzuk, borsozzuk. Fritőzben, forró olajban mintegy 2 percig sütjük. Kivesszük, és a
diós-fűszeres keveréket a szeletekre osztjuk. Rányomkodjuk. Sütőben, grill alatt a húson a diós bundát 1-2
perc alatt ropogósra sütjük. Melegen tartjuk. Kevés vörösborral locsoljuk, fűszerezhetjük, és még sütjük
kicsit.

A bundás bárányszeleteket gombás nyársakkal és kókusz-szósszal tálaljuk. Ízlés szerint zöldsalátát is
adhatunk mellé.  

CSERKESZ CSIRKE

A cserkeszek a Kaukázus vidékén élő török eredetű nép. Különleges egy nép.
Nemcsak azért, mert az egyik legjobb diós ételt, a cserkesz csirkét ők találták fel,
ami aztán a török konyha közvetítésével mint jellegzetes, ünnepi török étel lett
világhírű, amit speciális alkalmakkor, nagy ünnepeken fogyasztanak.
Törökországban járván cserkez tavugu néven keressük.

A cserkeszek azért is különlegesek, mert speciális, sajátos dióolaj-kinyerési
technikát fejlesztettek ki, aminek az a lényege, hogy a dióbelet két kő között morzsolják, és a dióolajat egy
tálban fogják fel.

A cserkeszek nevéhez fűződik a világ legszebb diófa-anyagának a faiparban használatos neve is. Angol
nyelven - Amerikában is - "circassian walnut"-nak, vagyis cserkesz diónak mondják a legszebb rajzolatú
diófát.

A cserkesz csirke hozzávalói 4-6 személyre: 
1 kg kicsontozott, bőr nélküli csirkemell 
3 csésze csirkehúsleves 



2 evőkanál dióolaj 
2 kávéskanál pirospaprika 
2 evőkanál apróra vagdalt petrezselyem 
feles dióbél 
A diószószhoz: 
2 karéj másnapos, szikkadt kenyér 
2 evőkanál vaj 
1 kis fej hagyma apróra vágva 
2 gerezd apróra vágott fokhagyma 
1,5 evőkanál piros paprika 
1 kávéskanál őrölt vörös bors 
1,5 csésze vagdalt dióbél 
só

A csirkemellet a csirkehúslevesben fedő alatt felforraljuk. Ha forr, csökkentjük a tüzet, és 15 percig főzzük,
mialatt a csirkemell megfő. Ügyeljünk rá, hogy ne főjön túl, mert akkor veszít az ízéből. A főzés befejeztével
a húst szedjük ki a levesből, és hagyjuk kihűlni. A levesből 2 csészével tegyünk félre, a többit használjuk a
diószósz elkészítéséhez.

Készítsük el a diószószt. Áztassuk be a száraz kenyeret a húslevesbe, aztán préseljük ki teljesen a kenyérből
a levest. A kenyeret morzsoljuk egy kisebb edénybe. Tegyük félre.

Egy másik kisebb edényben mérsékelt lángon melegítsük meg a vajat, és pároljuk benne az apróra vágott
hagymát mintegy 2 percig. A hagyma ne barnuljon meg, maradjon üveges. Keverjük hozzá a fokhagymát, a
paprikát és a borsot. Vegyük le az edényt a tűzről, és tegyük félre.

Daráljuk finomra a dióbelet, és öntsük össze egy csésze levessel, a hagymás keverékkel és az elmorzsolt
kenyérbéllel. Jól keverjük el, simára, közben ízlés szerint sózzuk. Ha túl sűrű, levessel hígítsuk.

Éles késsel vágjuk fel a csirkehúst, és tegyük a húsdarabokat egy nagyobb edénybe. Adjuk hozzá a szószt,
és jól keverjük el. Töltsük át a keveréket tálaló tálba.

Melegítsük meg a dióolajat, és öntsük bele a paprikát. Amikor meleg, hintsük a csirkehúsos keverékre.
Végül petrezselyemmel és feles dióbéllel díszítsük.  

GARNÉLARÁK MÉZES DIÓVAL 
(hawaii recept, Brandi Jim On első hercegnő receptje)

Hozzávalók 4 személyre: 
25-30 dkg garnélarák 
2 csésze víz 
1 csésze szép dióbél 
4 csésze víz 
1/2 csésze cukor 
1/4 csésze méz 
étolaj 
2 tojás fehérje, gyengén felverve 
1/4 csésze liszt 
1/2 evőkanál fehér ecet 
2 evőkanál majonéz 
1 evőkanál édes sűrített tej 
1 evőkanál cukor

Bontsuk ki a rákokat a páncéljukból.

Forraljuk fel a 2 csésze vizet, és főzzük benne a dióbelet 10 percig. Vegyük ki és csöpögtessük le. A 4 csésze
vizet, benne a fél csésze cukrot forraljuk fel. Öntsük bele a blansírozott dióbelet, és főzzük további 10
percig. Vegyük ki a diót, és öntsük rá a mézet. Egy wokban melegítsük meg az olajat, és süssük benne a
mézes diót 5-8 percig, amíg aranybarna nem lesz. Vegyük ki az olajból.



Mártsuk a garnélarákokat a felvert tojásfehérjébe, majd forgassuk meg a lisztben. Forró olajban 1-2 percig
süssük, majd öntsük ki az olajat a wokból. A forró edényben öntsük a rákhoz a többi hozzávalót (ecet,
majonéz, sűrített tej, cukor), és főzzük még egy percig.

A dióval szervírozzuk.  

MEXIKÓI TÖLTÖTT PAPRIKA DIÓSZÓSZBAN (Chiles en nogada)

A chiles en nogada világhírű mexikói diós étel. Eredete 1821-re nyúlik vissza, a
mexikói függetlenségi háború idejére, amikor Pueblo de los Angeles városa
vendégül látta Agustín de Iturbide imperátort, és rendkívüli ebédet kreáltak
számára. A mexikói töltött paprika a mexikói nemzeti színeket, a zöldet (paprika),
a fehéret (tejes diószósz) és a pirosat (gránátalma-díszítés) emeli ki.

Ízvilága igen eltér a magyar ízléstől, külföldön is különlegességként tartják számon. De mióta nálunk is
kóstolhatók a különböző édes-savanyú, édes-csípős és egyéb ízkombinációjú keleti ételek, volt módunk
megismerni az édes ízesítésű húsokat. Biztosan ízleni fog a mexikói, édes ízesítésű töltött paprika, édes
diószószban.

A chiles en nogada sok variációban létezik. Martha Sanchez receptjét alapul véve egy hagyományos
elkészítéssel ismerkedhetünk meg. Előrebocsátom, sok munkával jár. Nagy adagot érdemes ezért készíteni,
és nagyobb társaságot meghívni. Nagy előnye ennek az ételnek, hogy a munka nagy része előre elvégezhető.
A vendégség napján csak befejezzük, és egyértelmű csodálat lesz a nagy munka eredménye. Receptünk 12
adagos.

Az első lépés a paprikák előkészítése. Válasszunk ki 12 szép húsos, erős zöldpaprikát. Fontos, hogy
hibátlanok, vastag húsúak legyenek. Mint Martha Sanchez írja, falusi paprikát válasszunk. Egyformák
legyenek. És nagyok.

A paprikák héját le kell húzni. Erre a célra a paprikákat nyílt láng fölött forgatják, és ügyelnek arra, hogy
egyenletesen hevüljön minden részük. A hevítés után 10-15 percre lefedett (műanyag) edénybe helyezik a
paprikákat, hogy tovább puhuljanak. Ezután húzzák le a héjat.Külön kell arra is vigyázni, hogy a héj
lehúzása közben se sérüljenek meg.

Most következik a kicsumázás. A paprikák szára körül vágunk nyílást, és szárastul kiszedjük a magjait.
Martha Sanchez felhívja a figyelmet arra, hogy a paprikák erét - a rajta maradt magokkal - külön vágjuk
ki. Szerinte ennek hiányában túl erős lesz az étel. Ha még ezután is túl erős a paprikánk, kevés ecettel és
sóval ízesített vízzel kimoshatjuk a paprikákat.

A második lépés a töltelék elkészítése. 
Hozzávalók: 
30 dkg darált marhahús 
30 dkg darált sertéshús 
2 gerezd finomra vágott fokhagyma 
1 csésze finomra vágott hagyma 
4 evőkanál kukoricaolaj 
3 alma, 3 körte, 2 őszibarack meghámozva, apróra vágva 
1 csésze mazsola 
1 csésze darabos dióbél 
1 csésze darabos fenyőmag (ha nincs, helyette is dióbél) 
1 csésze acitrón (Ez nem citrom, hanem tipikus mexikói édesség. A szótár szerint cukornádbefőtt, de ezt ne
higgyük el, valójában egy mexikói kaktusz gyökeréből készült édesség. Ilyent valószínűleg még a
hipermarketekben se fogunk kapni, helyettesítsük ízlés szerinti hazai édességgel, olyannal, ami kis
kockákra vágható. Ilyen például a kandírozott narancshéj. De az acitrón el is maradhat.) 
1 csésze cukor 
1 kávéskanál reszelt szerecsendió 
só, bors

Egy tágas serpenyőben - lábasban is lehet - melegítsük meg az olajat. Mikor meleg, tegyük bele a hagymát



és a fokhagymát, és hagyjuk megüvegesedni. Tegyük bele a húsokat, és sózzuk meg ízlés szerint. Addig
hagyjuk a tűzön, amíg piros színüket el nem vesztik. Az apróra vágott gyümölcsöket adjuk hozzá, előbb az
almát, majd hamarosan a körtét, végül az őszibarackot. Még néhány percig hagyjuk a tűzön, majd adjuk
hozzá a diót (és a fenyőmagot), valamint a mazsolát. Majd az acitrónt, vagy amivel helyettesítettük, apróra
vágva.

Ízleljük meg keverékünket, és ízlés szerint adjunk hozzá borsot és szerecsendiót. Mikor kellően főttnek
ítéljük, akkor adjuk hozzá a cukrot. Mikor kész, hagyjuk kihűlni. A hűlést gyorsíthatjuk, ha a tölteléket
vékony rétegban egy tepsire terítjük.

Egy kanál segítségével töltsük a tölteléket a paprikákba. Ilyen állapotban a töltött paprikák
lefagyaszthatók, 4 hónapig romlás nélkül elállnak.

A harmadik lépés a sütés. 
Hozzávalók: 
15 dkg liszt 
8 tojás 
3 csésze étolaj vagy vaj 
só ízlés szerint

Szétválasztjuk a tojások fehérjét és sárgáját. A sárgáját könnyedén elkavarjuk, majd félretesszük. A
fehérjét kemény habbá verjük. A sárgáját és a fehérjét összeöntjük. Megsózzuk. A lisztet egy csészében
tartjuk, és minden töltött paprikát beleforgatunk. A fölösleges lisztet lerázzuk. A belisztezett töltött
paprikákat mártsuk a tojáshabba. Süssük ki forró olajban vagy vajban. Addig forgassuk, amíg aranyszínű
nem lesz. Alaposan csöpögtessük le róluk a zsiradékot. Sőt, szívópapírral itassuk is le. Tegyük félre.

A negyedik lépés a diószósz elkészítése. 
Hozzávalók: 
10 dkg darált mandula 
20 dkg darált dió 
30 dkg falusi kecskesajt (helyettesíthető más sajtfélével is) 
tej, cukor

A mandulát, a diót, a sajtot öntsük, tűzön olvasszuk egybe. Apránként adagoljuk hozzá a tejet, amíg kívánt
sűrűségű nem lesz. Ne legyen túl sűrű, inkább könnyed. Elkészítés után hűtőben tárolhatjuk, vékony fóliával
légmentesen körbezárva.

Az ötödik lépés a tálalás. 
Hozzávalók: 
1 csésze petrezselyem, finomra vágva 
2 gránátalma

A 12 töltött paprikát egy lapos tálra rakjuk. A diószósszal benedvesítjük a paprikákat, és a szószt a
paprikákhoz öntjük. Petrezselyemmel és gránátalma-szeletekkel díszítjük.

A töltött paprika fogyasztható környezeti hőmérsékleten is, vagy ízlés szerint - pl. mikrohullámú sütőben -
felmelegítve. A diószósz is adható hidegen, nem kell megmelegíteni.  



TÖLTÖTT PAPRIKA DIÓSZÓSZBAN 
(mexikói nemzeti étel, chile en nogada néven)

Hozzávalók: 
6 tölteni való nagy zöldpaprika 
3/4 csésze tejszín 
1/2 kávéskanál cukor 
1/4 csésze sűrített tej 
1/2 csésze apróra vagdalt dióbél 
1 gránátalma, darabokra szedve 
25 dkg darált sertés- vagy marhahús 
3 gerezd fokhagyma 
1/4 fej vöröshagyma hámozva, apróra vagdalva 
1 evőkanál disznózsír (esetleg étolaj) 
1 alma meghámozva, kimagvazva, kockázva 
2 evőkanál vagdalt mandulabél 
1/4 kávéskanál őrölt fahéj 
csipetnyi szerecsendió 
1/4 kávéskanál köménymag 
1 köteg zöldpetrezselyem 
2 evőkanál mazsola, meleg vízbe áztatva 
3 tojás

Rövid idejű sütéssel kapassuk meg a paprikákat, hogy külső héjuk lehámozható legyen, a sült paprikákat
hámozzuk meg, magvazzuk ki.

A darált húst egy nagyobb lábasban közepes tűzön zsíron süssük meg. Amikor megsült, adjuk hozzá a
fokhagymát, hagymát, almakockát, mandulát és a fűszereket. Kissé megsózva, megborsozva öt percig
pároljuk együtt. A sült húst töltsük a paprikákba.

A tojásfehérjéből verjünk kemény habot. A habba keverjük bele a tojássárgáját és egy csipetnyi sót.
Mártsuk meg a töltött paprikákat a tojásban, és úgy süssük ki, aranybarnára.

A tejszínhez keverjük hozzá a dióbelet, a cukrot és a sűrített tejet. Az így kapott diókrémet töltsük a frissen
kisült töltött paprikákra, és hintsük meg a gránátalma darabkáival és kevés maradék petrezselyemmel.

Mexikó (és Magyarország) nemzeti színeiben fog pompázni ez az ünnepi étel.  

RÓMAI CSEMEGE 
(ókori különlegesség)

A régi római patríciusok kedvelt csemegéje az őszi súlyára meghízott nagy pele volt. A pele egy kistermetű
rágcsáló. A fennmaradt pergamentekercsek szerint szegény pelét tölgymakkal, gyümölcsökkel felhizlalták,
majd sütve, mézzel, dióval körítve tálalták a híres-hírhedt római lakomákon. Ez a sajnálatos szokás, ha nem
is a régi formájában, de napjainkig fennmaradt a Földközi-tenger vidékén, dacára annak, hogy
napjainkban a pelefélék családjának minden európai faja nemzetközi védelem alatt áll.

Ezért pontos receptet nem közlök, mert az már természetkárosításnak minősülne.  

SERTÉSSZELET PARADICSOMOS-DIÓS SZÓSSZAL, KUKORICAMUFFIN
KÖRETTEL 
(egy német szakácsverseny receptjei közül)

Hozzávalók 4 személyre: 
75 dkg paradicsom 
1 hagyma, 2 apró piros erőspaprika 
1/2 citrom, 1 köteg koriander 
10 dkg dióbél 
75 dkg sertéshús 



só, bors, paprika 
3-4 evőkanál étolaj 
1 kávéskanál erős paprikakrém 
1 dl zöldségleves, 1 leveskockából 
0,2 dl erős pálinka

Először a diós-paradicsomos szószt készítjük elő. A paradicsomok héját úgy tudjuk lehámozni, hogy kereszt
alakú vágást ejtünk rajtuk, forró vízbe dobjuk, onnan kivéve hideg vízbe merítjük. Ezután hámozhatók. Ha
akarjuk, a paradicsommagot is kiszedhetjük. A paradicsom húsát kockákra vágjuk.

A hagymát apróra vágjuk. Az erőspaprikák erejét és magját kivágjuk, a húsát apróra vágjuk.
A citrom héját lereszeljük, a levét kifacsarjuk. A megmosott, megszárított korianderleveleket
durvára vágjuk. A dióbelet pedig közepesen durvára.

A húst borssal, sóval bedörzsöljük, és a paprikakrémmel is megkenjük. Olajon mindkét oldalát
kisütjük.

Kivesszük az olajból, amiben ezután a hagymát pároljuk meg, üvegesre. Hozzáadjuk a
paprikahúst, a dióbelet és a paradicsomot.

Visszatesszük a húst is, megsózzuk, megöntjük a zöldséglevessel és a citromlével, végül meghintjük a reszelt
citromhéjjal. 15 percig közepes tűzön pároljuk.

Kivesszük a húst, és felszeleteljük. A szószt megkóstoljuk, korianderlevéllel és pálinkával ízesítjük. A szószt
tálaláskor a képen látható módon öntjük a hússzeletekre.

A kukorica-muffin köret hozzávalói (kb. 6-8 darabra): 
10 dkg kukoricaliszt 
12,5 dkg liszt, 
2 kávéskanál sütőpor 
1/2 kávéskanál só 
1 tojás 
7,5 dkg főtt konzerv-kukoricaszem 
1 kisebb zöldpaprika 
1 dl tejföl 
1 dl étolaj 
vaj és kukoricaliszt a sütéshez

A sütőt 200 C°-ra előmelegítjük. A muffinsütő formákat kivajazzuk, kukoricaliszttel meghintjük.

Egy tálban összekeverjük a kukoricalisztet, lisztet, sütőport, sót. A konzerv csemegekukorica-szemeket
lecsöpögtetjük. A paprikát megmossuk, kicsumázzuk, apróra vagdaljuk. Mindent összekeverünk.

A tojást a tejföllel és az étolajjal elkeverjük. A tojásos keveréket is belekeverjük a lisztes keverékbe. Az így
kapott tésztával mintegy 2/3-ig töltjük meg a muffinsütő formákat.

Meleg sütőben 20 percig sütjük. A sütőből kivéve melegen tesszük tányérra a sertésszelet mellé.

A dió leírása és botanikája 

 

 

Kalácsok



Vázlat: 
Almás, mazsolás, diós kalács 
Áfonyás diós kalács 
Áfonyás, narancsos diós kalács 
Bajor almás-diós kalács 
Banános, csokoládés, diós kalács 
Banános-diós kalács 
Banános-diós kalács 2 
Barackos diós kalács 
Cuxhaveni karácsonyi kalács 
Datolyás diós kalács 
Diós cheddarsajtos kalács 
Diós, datolyás, majonézes kalács 
Diós és mogyorós kalács 
Diós gesztenyemézes kalács 
Diós mazsolás kalács 
Diós mazsolás kalács 2 
Egytálas banános diós kalács 
Gyümölcsös kalács dióval 
Hutzelbrot 
Indiai diós kalács 
Kaliforniai diós kalács 
Mangós diós kalács 
Narancsos, barackos, diós kalács 
Olasz diós lekváros kalács 
Sütőtökös diós kalács  

ALMÁS, MAZSOLÁS, DIÓS KALÁCS 
(francia recept, Lilou receptje)

Hozzávalók egy 25 cm-es sütőformához: 
13 dkg búzaliszt 
5 dkg rizsliszt 
2 tojás 
10 dkg cukor 
10 dkg vaj 
1 zöld alma, reszelve 
1 maréknyi (vagy több) darabos dióbél 
2 maréknyi (vagy több) mazsola 
1/2 kávéskanál fahéjpor 
1/2 tasak sütőpor 
1/2 kávéskanál sütőszóda 
csipetnyi só

A sütőt 180 C°-ra melegítjük elő.

A vajat megolvasztjuk.

Egy tálban a tojásokat elkeverjük a cukorral, hogy gyöngyözően habos legyen. Ekkor apránként, folytonos
keverés közben hozzákeverjük a kétféle lisztet, majd a megolvasztott, de már meghűlt vajat is.

A következő fázisban keverjük bele folyamatos keverés közben az almareszeléket, a dióbelet, a fahéjport és
a sót. végül a sütőport és a sütőszódát is.

Borítsuk a tésztát kivajazott, lisztezett sütőformába, és borítsuk le sütőpapírral. Tegyük be a sütőbe, és 35-
40 percig süssük. Kés beszúrásával ellenőrizhetjük a sülést. Ha tisztán húzható ki, kalácsunk megsült.

Mielőtt felvágnánk, hagyjuk teljesen kihűlni.  



ÁFONYÁS DIÓS KALÁCS 
(amerikai recept)

Hozzávalók 2 nagy vagy 6 kicsi veknihez: 
4 csésze liszt 
2 csésze cukor 
3 kávéskanál sütőpor 
2 kávéskanál só 
1 kávéskanál sütőszóda 
1,5 csésze narancslé 
4 evőkanál vaj 
2 evőkanál reszelt narancshéj 
2 tojás, felverve 
3 csésze vörösáfonya vagy áfonyalekvár 
1,5 csésze dióbél

Ez a kalács - amerikai szokás szerint - muffin módjára készül, vagyis a
legegyszerűbben.

A sütőt 180 C°-ra kell előmelegíteni. Az összes száraz hozzávalót keverjük össze előbb, majd folyamatosan
a nedves hozzávalókat. Az áfonyát és a dióbelet hagyjuk a végére.

A tésztát kivajazott kenyérsütő formába töltjük. Nagy veknihez 50-55 percnyi sütési idő kell, a kisebbekhez
30-35 perc elég. Beleszúrt tűvel ellenőrizzük, belül is megsült-e.

Ha megsült, előbb a sütőformában hűtsük legalább 10 percig, mielőtt megpróbálnánk a formából kivenni. 

 

ÁFONYÁS, NARANCSOS DIÓS KALÁCS 
(amerikai recept)

Hozzávalók 2 veknihez: 
3 csésze liszt 
1 csésze cukor 
1 evőkanál sütőpor 
1/2 kávéskanál só 
1/4 kávéskanál sütőszóda 
1 tojás, elkeverve 
1 egész és 2/3 csésze tej 
1/4 csésze étolaj 
3/4 csésze vagdalt dióbél 
1 csésze vörösáfonya 
1 narancs héja, reszelve



Egy keverőtálban keverjük a liszthez a cukrot, sütőport, sütőszódát, sót.

Egy másik tálban a tejhez az elkevert tojást és az olajat. Öntsük a lisztes keverékhez, folyamatosan
keverve. Amikor teljesen egynemű a tészta, a dióbelet, a reszelt narancshéjat, végül az áfonyát keverjük
bele.

Töltsük a tésztát két kenyérsütő formába. 180 C°-on 40-45 percig kell sütni.

A kihűlt kalácsot takarjuk le, és csak másnap vágjuk fel.  

BAJOR ALMÁS-DIÓS KALÁCS 
(német recept)

Hozzávalók 2 veknihez: 
2 csésze reszelt alma 
1/2 csésze darabos, vagdalt dióbél 
2/3 csésze vaj 
2 egész és 2/3 csésze cukor 
4 tojás 
2/3 csésze víz 
3 egész és 1/3 csésze liszt 
2 kávéskanál sütőszóda 
1 kávéskanál fahéjpor 
1 kávéskanál őrölt szegfűszeg 
1 kávéskanál só

Melegítsük elő a sütőt 180 C°-ra. Kenjünk ki vajjal két 20x10 cm-es kenyérsütő formát.

Mixerrel közepes fordulaton keverjük ki a vajat a cukorral. Üssük és keverjük bele a tojásokat, majd a
reszelt almát, a levével együtt, és egészítsük ki a félcsészényi- egy csészényi vízzel. Az egészet mixeljük
össze.

Egy tálban keverjük össze a lisztet, a sütőszódát, a fűszereket és a sót, majd öntsük a krémes keverékhez.
Amikor elmixeltük, adjuk hozzá a dióbelet.

Osszuk a tésztát két veknire, és süssük kb. egy órán keresztül. A sülést tűpróbával ellenőrizzük.

A sütőből kivéve 10 percre tegyük hűvös helyre, és csak aztán borítsuk ki a sütőformából.

Reggeliként, villásreggeliként fogyasszuk, vastag szeletekben. Ízlés szerinti társításban, almalével,
krémsajttal, stb.  



BANÁNOS, CSOKOLÁDÉS, DIÓS KALÁCS 
(amerikai recept)

Hozzávalók 8 személyre: 
2,25 csésze liszt 
1 kávéskanál sütőszóda 
1/2 kávéskanál só 
1/2 kávéskanál fahéjpor 
10 dkg vaj, + egy kevés a sütőformába 
3/4 csésze cukor (lehet valamivel több is) 
2 nagy tojás 
3 közepes nagyságú, túlérett banán húsa, összetörve 
2/3 csésze zsíros joghurt 
1 kávéskanál vanília-kivonat 
12 dkg félédes csokoládé, darabokra törve 
1 csésze durvára vagdalt, pirított dióbél

A sütőt 180 C°-ra melegítsük elő, és vajazzuk ki a
kenyérsütő formát.

A liszthez keverjük hozzá a sütőszódát, fahéjport, sót.

Egy közepes méretű tálban verjük fel a vajat a cukorral, habosra. Amikor megvagyunk vele, üssük bele a
tojásokat egyenként, és azokkal is veressük a vajhabot. Ha teljesen elkeveredett mindkét tojás, keverjük
bele a banánhúst, a joghurtot és a vaníliát. Keverékünknek kocsonyásnak kell kinézni.

Mixer segítségével, alacsony fokozaton keverjük apránként a lisztet a tálba. Addig keverjük, amíg teljesen
el nem keveredik. Ekkor tegyük bele a diót és a csokoládét.

Töltsük a tésztát a sütőformába, a tetejét simítsuk el.

Addig süssük, amíg a belseje is át nem sül, ez kb. 35-40 perc. Beszúrt tűvel ellenőrizhetjük a sülést. 

 

BANÁNOS-DIÓS KALÁCS 
(spanyol recept)

Hozzávalók: 
1 nagy tojás 
1 és 2/3 csésze liszt 
2/3 csésze tört dióbél 



2/3 csésze cukor 
1/3 csésze teljes tej 
1/4 csésze vaj, vagy margarin 
2 érett banán 
2 kávéskanál élesztőpor 
esetleg 1/2 kávéskanál citromlé

Egy hosszúkás sütőformát vajazzunk ki. Jól melegítsük elő a sütőt.

A tojást, a margarint, a tejet, a citromlevet és a banánokat turmixoljuk össze.

Az élesztőport a cukorral és a liszttel keverjük össze, és ezt a keveréket is adjuk a banános keverékhez,
valamint a dióbelet is. Jól keverjük össze.

A kalácsot közepes tűzön süssük, 1 órán át. A sülést tű beszúrásával ellenőrizzük, míg a tűt tisztán nem
tudjuk kihúzni.  

BANÁNOS-DIÓS KALÁCS 2 
(amerikai recept)

Hozzávalók: 
2 csésze liszt 
1 kávéskanál szódabikarbóna 
1/2 kávéskanál fahéj 
1/4 kávéskanál fűszerkeverék 
10 dkg langyos vaj vagy margarin 
1 csésze cukor 
2 tojás (szobahőmérsékletű) 
3 db túlérett banán 
1/2 csésze dióbél

A cukrot teljesen keverjük el a vajban. Keverjük hozzá a tojásokat, és
addig keverjük, amíg sima, pelyhes nem lesz. Keverjük bele a banánokat
is, előbb alacsony, majd egyre magasabb fordulatszámon. A száraz hozzávalókat, végül pedig a dióbelet is
keverjük hozzá.

Töltsük a tésztát kizsírozott sütőformába, és egy órán át süssük. Akkor jó, ha a fogpiszkálót tisztán lehet
kihúzni belőle.  



BARACKOS DIÓS KALÁCS 
(amerikai recept)

Hozzávalók: 
1,5 csésze liszt 
0,5 csésze rizsliszt 
1,5 kávéskanál sütőpor 
0,5 kávéskanál sütőszóda 
1/4 kávéskanál só 
1 evőkanál reszelt citromhéj 
0,5 csésze vagdalt, pirított dióbél 
12 db aszalt barack, apróra vagdalva 
1 evőkanál hántolt napraforgómag 
2 nagy tojás 
3/4 csésze cukor 
6 evőkanál olvasztott vaj 
0,5 csésze tej

A sütőt 180 C°-ra melegítsük elő, és készítsünk egy
sütőrácsot a sütő közepére. Kenjünk ki vajjal és lisztezzünk
be egy 23x12 cm-es sütőformát.

Keverjük össze a kétféle lisztet, sütőport, sütőszódát, sót, citromhéjat, barackot, napraforgót és diót, és a
keveréket tegyük félre.

Egy nagyobb tálban keverjük össze a tojásokat a cukorral, olvasztott vajjal és a tejjel. Veressük mixerrel
össze. Három részletben adagoljuk és keverjük az így kapott krémbe a száraz keveréket. Jól keverjük
össze.

A kapott tésztát töltsük az előkészített formába, és simítsuk el a tetejét egy nedves spatulával.

Addig süssük, amíg a beleszúrt tűt tisztán nem tudjuk kihúzni, vagyis majdnem egy óráig. Hűlni rácsra
tegyük ki, öt percig a sütőformában, utána kiborítva.

Levegőtől elzárva szobahőmérsékleten 2-3 napig friss marad, lefagyasztva pedig akár egy hónapig is. 

 



CUXHAVENI KARÁCSONYI KALÁCS 
(német recept)

Hozzávalók: 
12,5 dkg vaj vagy margarin 
50 dkg porcukor 
62,5 dkg liszt 
12,5 dkg dióbél 
12,5 dkg apró mazsola 
2 tojás 
1 teáskanál só 
1 teáskanál őrölt fahéj 
1 teáskanál szerecsendió 
4 dl almalé

Míg a sütő 180 C°-ra felmelegszik, a vajból és a cukorból sima krémet keverünk. Hozzáadjuk a tojást, és
jól eldolgozzuk.

A lisztet, a sót, a fahéjat, a szerecsendiót összekeverjük, és adagonként, az almalével váltakozva
hozzákeverjük a krémhez, míg egynemű tésztát nem kapunk.

A dióbelet akkora darabokra vagdossuk, mint a mazsola, és mindkettőt beledolgozzuk a tésztába. 20x30
cm-es, 5 cm magas falú, jól kivajazott, kilisztezett tepsibe simítjuk a tésztát.

180 C°-on 35 percig sütjük. A sülést tűvel ellenőrizhetjük. Ha megsült, a sütőformában engedjük kihűlni,
mielőtt a szeletelésbe kezdenénk.  

DATOLYÁS DIÓS KALÁCS 
(skót recept)

Népszerű sütemény a skót teaházakban, ahol "házi" változataival találkozhatunk.
Az itt közölt recepttől eltérően két kisebb vekni formájában is elkészíthető.

Hozzávalók: 
1 csésze forró víz 
1 csésze datolya, mag nélkül, apróra vagdalva 
1 kávéskanál sütőszóda (szódabikarbóna) 
12,5 dkg vaj 
12,5 dkg (1 csésze) cukor 
1 tojás 
25 dkg (2 csésze) liszt 
1/2 csésze vagdalt dióbél 
néhány csepp vanília-kivonat

Öntsük a forró vizet a datolyadarabokra, és szórjuk rá a sütőszódát is. Tegyük félre állni.

A cukorból és a vajból verjünk krémet, verjük hozzá a tojást is, és amikor egyenletes, fokozatosan adagolva
keverjük hozzá a lisztet. Utána a dióbelet is. Jól keverjük el.

Végül a datolyát a vízzel együtt keverjük a tésztába, és cseppentsünk bele kevés vanília-kivonatot. Keverjük
teljesen bele.

Előmelegített sütőben, kivajazott tepsiben 170 C°-on süssük ki.

Teasüteményként fogyasszuk, délutánonként.

És itt a datolyás diós kalács egy "házi" változata, a datolyás, aszaltszilvás diós kalács. Jó étvágyat hozzá!

Hozzávalók: 
8 dkg aszaltszilva, előző este beáztatva 



12,5 dkg lágy vaj 
17,5 dkg barna cukor 
2 tojás, gyengén felverve 
12,5 dkg teljes őrlésű liszt 
12,5 dkg fehérliszt 
csipetnyi só 
1 csapott kávéskanál sütőpor 
12,5 dkg durvára vagdalt dióbél 
8 dkg kimagvazott, vagdalt datolya 
3-4 evőkanál tej

Az aszaltszilvát csepegtessük le, magvazzuk ki, vágjuk darabokra.

A vajból és a cukorból keverjünk világos, habos krémet. A tojást apránként keverjük, verjük a krémhez.

A lisztet, a sót, a sütőport ugyancsak fokozatosan, lehetőleg egy fémkanállal keverjük a tésztába.

Amikor a tészta már egyenletes, az aszaltszilvát, a datolyát és a dióbelet akkor keverjük bele. És a tejet is
ekkor, a végén öntjük, keverjük bele, amennyi kell.

A tésztát kivajazott sütőformába töltjük, és elegyengetjük. 180 C°-on egy bő órán át sütjük, amíg úgy nem
ítéljük, hogy belül is átsült.  

DIÓS CHEDDARSAJTOS KALÁCS 
(amerikai recept)

Hozzávalók: 
1/2 csésze lágy vaj 
1 csésze cukor 
2 tojás 
1 kávéskanál vaníliás cukor 
2 csésze liszt 
2 kávéskanál sütőpor 
1 kávéskanál sütőszóda 
1/4 kávéskanál só 
1 csésze tejföl 
1/4 csésze tej 
1 csésze reszelt cheddar sajt 
1 csésze apróra vágott aszalt alma 
1/2 csésze darabos tört dióbél

A sütőt 180 C°-ra melegítjük elő, és kivajazunk egy 22x13 cm-es sütőformát.

A vajat és a cukrot mixerrel közepes fordulatszámon krémesre keverjük. Hozzákeverjük a tojást és a
vaníliás cukrot.

A lisztet, a sütőport, a sütőszódát és a sót egy kisebb tálban keverjük össze, majd úgy öntjük fokozatosan a
krémhez, hogy közben alacsony fordulatszámon állandóan keverjük. Közben a liszttel váltakozva a tejfölt és
a tejet is belekeverjük. De liszttel fejezzük be.

Mindent keverjünk jól össze, az aszalt almát, a reszelt sajtot és a dióbelet csak a végén keverjük bele.
Simítsuk a tésztát az előkészített sütőformába.

50-55 percig süssük, amíg a beleszúrt tű tisztán nem húzható ki belőle. Sütés után a formában hűtsük 15
percig, majd onnan kivéve helyezzük rácsra a teljes kihűlésig.

Fóliával leborítva szobahőmérsékleten tárolható.  



DIÓS, DATOLYÁS, MAJONÉZES KALÁCS 
(francia recept)

Hozzávalók: 
2,5 csésze (30 dkg) liszt 
3/4 csésze (15 dkg) cukor 
1 kanál sütőpor 
csipetnyi só 
1 csésze (10 dkg) darabos dióbél 
2,25 csésze (17,5 dkg) datolya 
2 tojás 
3/4 csésze (1,75 dl) víz 
1/2 csésze majonéz 
1,5 kávéskanál vaníliakivonat

Vajazzunk és lisztezzünk be egy 23 x 13 x 8 cm-es
sütőformát. Vagy több kisebbet, ha
zsömlenagyságú kalácsokat szeretnénk. A sütőt
melegítsük elő 180 C°-ra.

Egy nagy tálban keverjük össze a lisztet, cukrot, sütőport,
sót, dióbelet. A datolyákat vágjuk darabokra, és azt is
keverjük bele.

Egy kisebb tálban a tojásokat verjük kissé fel, majd
keverjük hozzá a vizet, majonézt, vaníliát. Addig keverjük,
amíg egynemű masszát nem kapunk. Ezt a folyékony
keveréket öntsük a nagy tál tartalmához, és alaposan
keverjük össze.

A nyerstésztát egy kanál segítségével tegyük át a
sütőformába. Mintegy 50 percig süssük. (A
zsömlenagyságúaknak 30 perc elég.)

Ha nem fogy el egyszerre, a kalács le is fagyasztható.  

DIÓS ÉS MOGYORÓS KALÁCS 
(spanyol recept)

Hozzávalók: 
50 dkg liszt, élesztőporral elkeverve 
35 dkg cukor 
25 dkg vaj 
10 dkg tört, darabos dióbél 
10 dkg apróra tört mogyoró 
4 tojás 
1,5 csésze tej 
kevés porcukor

A vajat a cukorral krémmé dolgozzuk. A tojások sárgáját
egyenként keverjük bele, fakanállal jól dolgozzuk el.

A lisztet a tejjel keverjük el. Keverjük egybe a krémmel, majd a
habbá vert tojásfehérjét is adjuk hozzá.

Osszuk kétfelé, az egyikbe a diót, a másikba a mogyorót
dolgozzuk be. A két részt egyformán dolgozzuk ki.

Kivajazott, lisztezett tepsiben 175 C°-on egyszerre süssük a két kalácsot. Egy órán át kell sütni, addig, amíg



a próbaként beleszúrt tű már nem lesz ragacsos.

Vegyük ki, és kifordítva hűtsük le. Kevés szitált porcukorral hintsük meg.

Teához, uzsonnához, reggelihez, italokhoz ajánlott. Ha több napra el akarjuk tenni, műanyag zacskóban
friss marad, ne fagyasszuk le.  

DIÓS, GESZTENYEMÉZES KALÁCS 
(francia recept)

Hozzávalók: 
10 dkg (vagy több) dióbél 
2 evőkanál gesztenyeméz 
2,5 dkg vagy több) cukor 
2 tojás 
15 dkg liszt 
7 dkg lágy vaj 
5 dkg sózott vaj 
1 pohár joghurt 
kevés szódabikarbóna

Melegítsük elő a sütőt. A dióbelet vagdaljuk darabosra, de ne legyen lisztszerű.

Egy tálban keverjük össze a lisztet, cukrot, a dióbelet és a vajat, lehetőleg egyenletesre.

Formáljunk a keverékben egy mélyedést, és töltsük bele a tojásokat, a joghurtot és a mézet. Gyúrjuk
tésztává.

Vajazzunk és lisztezzünk ki egy sütőformát. Mielőtt a tésztát beletennénk, közvetlen előtte gyúrjuk bele a
szódabikarbónát. (Egyébként a kalács szétdurranhat a sütőben.)

Körülbelül félóráig süssük, a sülést tűvel, villával ellenőrizhetjük.

Megjegyzés: Ha nincs gesztenyemézünk, másféle méz is használható, csak az a lényeg, hogy jellegzetes íze
legyen. 

  
 

DIÓS MAZSOLÁS KALÁCS 
(amerikai recept)

Hozzávalók egy veknihez (kb. 12 szelet): 
3/4 csésze mazsola 
1 csomag élesztőpor 
2 csésze langyos víz 
2 evőkanál méz 
2,75 csésze teljes őrlésű liszt 
1,75 csésze fehérliszt 
2 kávéskanál só 
1 csésze durvára vagdalt dióbél



Egy nagy keverőedényben keverjük össze a mézet fél csésze langyos vízzel. Keverjük bele az élesztőport,
hogy feloldódjon. Addig hagyjuk állni, amíg habos nem lesz, ez kb. 5 perc. Ekkor a maradék 1,5 csésze
langyos vizet is keverjük bele.

Most töltsük bele a többi lisztet és a sót, de egy kevés lisztet tartalékoljunk. Keverjük jól össze. Végül a
tartalék lisztből annyit adjunk hozzá keverés közben, hogy a tészta elváljon az edény falától.

Sima, száraz konyhaasztalra szórjunk kevés lisztet, és a tésztát arra borítva kézzel gyúrjuk 5-10 percig. Ha
még kívánja, adhatunk hozzá lisztet. A tészta sima, rugalmas legyen, de ne túl száraz.

Olajozzunk ki egy nagyobb tálat, és tegyük bele a tésztát kelni. Konyharuhával lefedve tegyük félre meleg
helyre. Másfél óra alatt kétszeresére dagad.

Amikora tészta megkelt, borítsuk újra az újból belisztezett konyhaasztalra, és gyúrjuk bele a mazsolát és a
dióbelet. Formáljuk ízlésünk szerinti veknivé a tésztát.

A sütőforma alját béleljük ki sütőpapírral, és fektessük bele a veknit. Ruhával lefedve hagyjuk állni további
félórán át, hogy újból a kétszeresére keljen.

Melegítsük elő a sütőt legalább 200 C°-ra. A veknit szórjuk be vízzel, és a tetején késsel vágjunk egy
bemetszést. Szórjuk meg liszttel.

Negyedórán át süssük magas hőmérsékleten, utána csökkentsük kissé a hőfokot, és süssük további félórán
át, amíg szép barnára nem sül. Mielőtt felvágnánk, rácson hűtsük ki.  

DIÓS MAZSOLÁS KALÁCS 2 
(orosz recept)

Hozzávalók: 
20 dkg vaj 
0,5 csésze tej 
1 csésze kristálycukor 
2 evőkanál kakaópor 
0,5 csésze mazsola 
0,5 csésze darált dióbél 
4 tojás 
2 kávéskanál sütőpor 
liszt

A vajat megolvasztjuk, a tejjel, kakaóporral, porcukorral
keverjük össze, majd hagyjuk lehűlni.

Amikor lehűlt, belekeverjük a mazsolát, dióbelet, a tojásokat, sütőport, végül annyi lisztet, hogy
kalácstésztát kapjunk.

Vajazott, lisztezett sütőformában megsütjük, és amikor a képen látható színt kapta, kivesszük a sütőből.
Kihűlés után jó étvággyal megesszük.

Készítik sütőpor helyett élesztővel is, kakaó nélkül. Ekkor a
hozzávalói: 
2,5 csésze liszt 
1 csésze tej 
0,5 csésze cukor 
0,5 csésze mazsola 
1 csésze darált dióbél 
4 tojás 
0,5 csésze vaj 
0,5 kocka friss élesztő 
1 kávéskanál só



Az élesztőt meleg vízben megfuttatjuk, majd az élesztőből, lisztből, sóból, cukorból, vaníliás cukorból, a
felvert tojásokból tésztát készítünk. Hozzáöntjük a megolvasztott vajat is. Lefedjük, és 2-2,5 óráig
kelesztjük.

A mazsolát meleg vízbe áztatjuk, a diót megdaráljuk.

A megkelt tésztát átgyúrjuk, belegyúrjuk a mazsolát és a
dióbelet. Újabb egy órán át kelesztjük.

Vajjal kikenünk, liszttel meghintünk egy sütőformát, és
beleborítjuk a megkelt tésztát. Még a formában is hagyjuk
félórát kelni.

Mielőtt sütőbe tennénk, a kalács tetejét elkevert tojással
kenjük meg, és megszórjuk porcukorral. Közepesen meleg sütőben bő félórán át sütjük.

A kész kalácsot újból megszórhatjuk porcukorral.  

EGYTÁLAS BANÁNOS DIÓS KALÁCS 
(ausztrál recept)

Hozzávalók 8 személyre: 
2 csésze fehér liszt 
1 kávéskanál szódabikarbóna 
1,5 kávéskanál fahéjpor 
2/3 csésze kristálycukor 
1 csésze nagyobb darabos dióbél 
1 csésze tej 
2 tojás 
2 evőkanál étolaj 
2 érett banán 
2 csésze porcukor 
2 csésze citromlé

A két érett banán húsát villával törjük pürévé.

A sütőt 180 C°-ra melegítsük elő. Zsírozzunk ki egy 6 cm mély, alapjánál 10,5x20,5 cm-es kenyérsütő
formát.

Az első négy, száraz hozzávalót egy nagyobb tálban keverjük össze, és keverjük bele a dióbél 2/3-át is.

A tejet, a tojásokat, az étolajat és a banánpürét keverjük össze, és öntsük a lisztes keverékhez. Óvatosan
keverjük össze, ne durván.

A nyerstésztát töltsük az előkészített sütőformába, és a maradék dióbelet szórjuk a tetejére.

50-55 percig süssük, amíg a belseje is meg nem sül. 10 percig a formában hagyjuk hűlni, és csak utána
borítsuk ki rácsra, hogy teljesen kihűljön.

A porcukrot ugyanannyi citromlével keverjük sűrűre. Mikrohullámú sütőben 20 percig magas fokozaton
forgassuk, amíg folyós nem lesz. Kenjük a kihűlt kalácsra.  

GYÜMÖLCSÖS KALÁCS DIÓVAL 
(spanyol recept)

Hozzávalók: 
10 dkg vaj 
22,5 dkg cukor 
2 tojás sárgája 
10 dkg mazsola 



0,75 dl rum 
15 dkg liszt 
1 csapott kávéskanál sütőpor 
1/2 csésze cseresznyebefőtt, lecsepegtetve 
1/2 csésze aszalt gyümölcs 
1/2 csésze darabos dióbél 
2 tojás fehérje

A mazsolát egy csészében öntsük meg a rummal, és néhány percig álljon rajta a rum. Az aszalt gyümölcsöt
vágjuk apró darabokra.

A vajból és a cukorból verjünk krémet. A krémhez keverjük hozzá egyenként a két tojás sárgáját.

A sütőport keverjük a lisztbe.

Csöpögtessük le a mazsoláról a rumot, és a rumot is tegyük félre. A mazsolát keverjük össze a
cseresznyével, a dióbéllel és az aszalt gyümölccsel. A gyümölcskeverékre öntsük annyi lisztet, hogy a liszt jól
bevonja a mazsolát, az aszalt gyümölcsöket.

Ezután a gyümölcsöket teljesen keverjük össze a liszttel, valamint a krémmel. A rumot is keverjük a
tésztához, és géppel könnyű, levegős tésztát keverjünk. Verjünk a tojásfehérjéből habot, és a tojáshab
bekeverésével is könnyítsük a tésztát.

Töltsük a tésztát sütőformába, amit előzőleg kivajaztunk, beliszteztünk, és a tésztára borítsunk szintén
vajazott, lisztezett sütőpapírt. Negyedóráig süssük erősen meleg sütőben, majd csökkentett lángon még
háromnegyed órát.

Sütés után rácsra borítsuk ki a kalácsot, és ott hagyjuk kihűlni.

A kalácsot mázzal is boríthatjuk, amit egy fél tojás fehérjéből, egy csésze porcukorból keverünk, néhány
csepp citromlével. Ezzel öntjük meg a kész kalácsot, és feles dióbelekkel is dekorálhatjuk.  

HUTZELBROT 
(német karácsonyi kalács)

Hozzávalók: 
75 dkg liszt 
50 dkg aszalt szilva 
50 dkg aszalt körte 
12,5 dkg mandula 
12,5 dkg dióbél 
12,5 dkg füge 
5 dkg datolya 
5 dkg kandírozott citrom 
5 dkg kandírozott narancs 
10 dkg aprószemű mazsola 
10 dkg nagyszemű mazsola 
5 dkg cukor 
5 dkg élesztő 
1/2 citrom lereszelt héja 
1 kávéskanál fahéjpor 
1 kávéskanál szegfűszeg por 
1 evőkanál ánizs 
1 teáskanál só 
és a díszítéshez még mandula és kandírozott citrom

Az aszalt szilvát félbevágjuk, az aszalt körtével kissé főzzük. A szilváról és a körtéről a levet lerázzuk, és a
főzőlevet félretesszük.



A megfőzött gyümölcsöket durva darabokra vágjuk. Mindkét mazsolát meleg vízben mossuk meg. A
mandulát, a diót, a datolyát és a fügét durva darabokra vágjuk. A kandírozott citromot és narancsot kis
kockákra vágjuk.

A felsorolt hozzávalókat melegen tartjuk.

Az élesztő feléből kevés vízzel és liszttel kovászt készítünk, és állni hagyjuk, amíg buborékot nem képez.

Ezután a maradék élesztőt vízben elkeverjük, és a kovászhoz adjuk. Elkeverjük a liszttel és annyi - melegen
tartott - szilvalével, hogy szép szilárd tészta jöjjön létre.

Erősen belegyúrjuk a melegen tartott többi hozzávalót is.

Egy kendővel letakarjuk, meleg helyen kelni hagyjuk.

Később ízlés szerint kisebb vagy nagyobb kalácsokat formálunk belőle. A kalácsokat tovább kelesztjük.

Sütés előtt mandulával és kandírozott citrommal díszítjük, és szilvalével megkenjük.

A kalácsokat 200 C°-on 35 percig sütjük. A sütés vége előtt a maradék szilvalével még egyszer megkenjük.
 

INDIAI DIÓS KALÁCS

Különlegesség. Nem kell hozzá élesztő, és nem sütőben,
hanem gőzben, gyümölcspároló edényben készül.

Hozzávalók: 
2,5 csésze liszt 
1 csésze apró darabos dióbél 
2 tojás 
1 csésze tej 
1/2 csésze cukor 
2 kávéskanál sütőpor 
1 evőkanál méz 
csipetnyi só

A liszthez keverjük hozzá a sütőport, a sót és az apró dióbelet.

Verjük fel a két tojást, és a mézzel, cukorral dolgozzuk össze
alaposan. A tejet is keverjük, dolgozzuk bele. Öntsük a diós liszthez,
és fakanállal jól keverjük össze a tésztát.

Zsírozzunk ki egy lapos aljú tálat, hasonlót a képen láthatóhoz, és
töltsük bele a tésztát. Fedjük le alufóliával. Szorítsuk a fóliát
szorosan a tálra, hogy gőzölés közben ne kerüljön gőz a kalácsba.

Gyümölcspároló fazékban
fogjuk gőzölni a diós
kalácsot. Töltsünk az alsó
részébe legalább 3 pohár
vizet, és a felső részébe
helyezzük a lezárt tálat a
tésztával. A forrástól
számított 30 perc párolás
után a vizet utána kell
tölteni az alsó részben.
Amikor újból felforrt a víz,
már csak 5-10 percig kell tovább párolni. Ekkor lezárjuk a tüzet, és helyben hagyjuk az edényt teljesen
kihűlni.



Amikor a fazék kihűlt, akkor vesszük ki a kalácsos tálat. Hagyjuk a kalácsot is teljesen kihűlni, csak aztán
vágjuk fel. Meglepően lágynak fogjuk találni. Másnapra fog megszilárdulni.

Reggelire ajánlott.  

KALIFORNIAI DIÓS KALÁCS 
(amerikai recept)

Az igazi kaliforniai kalács utánozhatatlan ízét a diótól és a melasztól kapja.
Mindkettő egyben ásványi anyagokkal is gazdagítja elfogyasztóját.

Hozzávalók 12 kalácshoz: 
3 csésze teljes őrlésű liszt 
1 csomag élesztőpor 
1 evőkanál cukor 
1/2 kávéskanál só 
1/2 csésze vagdalt dióbél 
1/3 csésze mazsola 
1,25 csésze alacsony zsírtartalmú tej + 1 evőkanállal a megkenéshez 
3 evőkanál melasz 
3 evőkanál margarin vagy vaj 
kevés étolaj 
1 tojás

Egy nagy keverőtálban mixerrel keverjük össze a lisztet, az élesztőt, a cukrot, a dióbelet és a mazsolát,
majd tegyük félre.

Forraljuk fel az 1,25 csésze tejet, és keverjük hozzá a melaszt és a margarint. Tegyük félre, hogy hűljön egy
kicsit, de azért meleg maradjon. Ezután fokozatosan adagoljuk hozzá a lisztes keveréket, állandó keverés
mellett. Kézzel gyúrhatjuk, vagy lassú fokozatú mixerrel keverhetjük. Végül tésztánk nedves állagú
maradjon, ne essen szét.

Borítsuk ki egy belisztezett gyúródeszkára, és kézzel gyúrjuk további 10 percig. A kész tésztát beolajozott
tálba rakjuk, és fordítsuk meg, hogy mindkét fele olajos legyen. Borítsuk le konyharuhával, és tegyük
langyos helyre félórára vagy háromnegyed órára, mialatt tésztánk kétszeresére fog kelni.

A tészta nagy buborékait lukasszuk ki, és borítsuk ki a kelt tésztát lisztes gyúródeszkára. Vágjuk 12 részre,
és nyújsuk hengeresre. A hengerekből ízlésünk szerinti formájú kalácsokat fonhatunk.

Gyengén olajozzunk ki egy tepsit, és helyezzük rá a kalácsokat. Kissé lapítsuk meg őket, és borítsunk a
tepsire egy konyharuhát. Hagyjuk tovább kelni, félórán át, illetve addig, amíg újból a duplájára nem
dagadnak. Addig verjük fel a tojást egy kanálnyi tejjel, és a megkelt kalácsokat kenjük meg.

200 C°-ra előmelegített sütőben 10-15 percig süssük. Akkor jó, ha ujjunkkal megkopogtatva már kopog.
Rácson hűtsük ki.  



MANGÓS DIÓS KALÁCS 
(amerikai, kaliforniai recept)

Hozzávalók 1 veknihez: 
1,25 dl (1/2 csésze) étolaj 
1,75 dl (3/4 csésze) kristálycukor 
2 tojás 
1/2 kávéskanál vaníliás cukor 
1,75 dl (3/4 csésze) hámozott mangókocka,
érett gyümölcsből 
2 kávéskanál reszelt citromhéj 
1 evőkanál citromlé 
5 dl (2 csésze) liszt 
1 kávéskanál sütőszóda 
csipetnyi só 
1,25 dl (1/2 csésze) dióbél 
A mázhoz: 
1 csésze porcukor 
1 evőkanál apróra reszelt citromhéj 
1-2 evőkanál citromlé

Egy nagyobb tálban simára keverjük az olajat a cukorral. A két tojást egyenként keverjük hozzá, utána a
vaníliás cukrot. Végül a mangót, citromhéjat, citromlevet.

Egy közepes méretű tálban keverjük a liszthez a sütőszódát és a sót. Öntsük a lisztet a tojásos keverékbe,
és keverjük el teljesen. Ekkor szórjuk bele a dióbelet.

A tésztát 22x11 cm-es kenyérsütő formába töltsük, amit előzőleg kiolajoztunk. 180 C°-on 50 percig kell
sütnünk. Sütés után néhány percig a formában hűtsük, utána tegyük ki rácsra, tovább hűlni.

Mázat készítünk. Egy kisebb tálban a porcukorba keverjük a citromhéjat. Hozzáöntjük a citromlevet, és
egyenletesre keverjük. A kalácsveknire hintjük vagy kenjük.

Reggelire ajánlott, pirítós helyett. Ha máz nélkül készítjük, műanyagfóliába csomagolva le is
fagyaszthatjuk.  

NARANCSOS, BARACKOS, DIÓS KALÁCS 
(olasz recept, Ursula Ferrigno receptje)

Hozzávalók 1 veknihez: 
12 dkg aszalt sárgabarack, de vigyázzunk, ne legyen kénezett 
1 narancs héja 
6 dkg vaj 
1 dkg friss élesztő 
20 dkg liszt 
8 dkg cukor 
8 dkg darabos dióbél 
2 tojás 
1 evőkanál méz 
2 evőkanál narancslé 
4 dkg darált dióbél 
6 db aszalt barack, darabokra vágva

A sütőt 180 C°-ra melegítsük elő, és zsírozzunk, lisztezzünk ki egy 1,2 literes kalácssütő formát.

12 dkg aszalt barackot a narancshéjjal konyhai robotgépben alacsony fokozatban daráljunk össze. Ne
daráljuk túl, ne készítsünk belőle gyümölcsvelőt, de ne legyen darabos. Töltsük át egy lábasba, és adjuk
hozzá a vajat. Melegítsük gyenge lánggal, kavargassuk, amíg a vaj meg nem olvad, akkor vegyük le a
tűzről.



Az élesztőt keverjük el két kanál vízzel, majd keverjük a liszthez. A cukrot és a 8 dkg dióbelet is keverjük
hozzá.

Verjük fel a tojásokat, és az olvasztott vajat a gyümölcsökkel együtt is dolgozzuk a felvert tojásokhoz.
Alaposan keverjük el. Öntsük a liszthez, és jól keverjük össze. Az így összeállított tésztát töltsük az
előkészített sütőformába, és a tetejét simítsuk el.

Egy és egynegyed órán át süssük, majd kivéve hagyjuk kihűlni.

Amíg a kalács sül, toppingot készítünk rá. Egy lábaskában felforraljuk a mézet a narancslével, és még fél
percig főzzük, kevergetve. A darált dióbelet egy kisebb tálba tesszük, és ráöntjük a mézes narancslé felét.
Az aszaltbarack-darabokat pedig a mézes narancslé másik felébe rakjuk, és gyenge lángon egy percig
melegítjük. A diót a kész kalács tetejére rakjuk, középre, a barackot pedig kétoldalt mellé.

Csak teljesen kihűlt állapotban vágjuk fel.  

OLASZ DIÓS LEKVÁROS KALÁCS 
(északolasz, piemonti recept)

Hozzávalók: 
30 dkg teljes őrlésű liszt 
1 kávéskanál szárított élesztő 
10 dkg durván darabos dióbél 
2 tojás, enyhén felverve 
0,8 dl tej 
5 dkg lágy vaj 
15 dkg narancslekvár

Keverjük az élesztőport a liszthez, majd utána a dióbelet, tojást,
tejet, vajat, narancslekvárt. Kézzel vagy géppel gyúrjunk belőle
tésztát. Addig gyúrjuk, amíg egynemű, finom tésztát nem kapunk.

Formáljuk veknivé, és tegyük egy jól kivajazott és lisztezett
kenyérsütő formába. 

Hagyjuk legalább 20 percig meleg helyen kelni, utána tegyük 180 C°-ra előmelegített sütőbe. Addig süssük,
amíg enyhén meg nem barnul, és belül is át nem sül, vagyis kb. félóráig.

Amikor kész, helyezzük rácsra hűlni. Amíg hűl, megkenhetjük porcukor és sűrű narancslé keverékével a
tetejét.

Már langyosan is kínálhatjuk, vajjal, lekvárral.  



SÜTŐTÖKÖS DIÓS KALÁCS 
(amerikai recept)

Hozzávalók: 
4 csésze teljes őrlésű liszt 
2 kávéskanál sütőpor 
1 kávéskanál sütőszóda 
3/4 kávéskanál só 
40 dkg pürévé tört sütőtök 
2 csésze barna cukor 
1 csésze hígítatlan almalé 
4 nagy tojás 
1/4 csésze étolaj 
2 kávéskanál vaníliás cukor 
1 csésze vagdalt dióbél

A sütőt 180 C°-ra melegítsük elő, és olajozzunk ki egy
23x12 cm-es kalácssütő formát.

Egy közepes méretű tálban keverjük a liszthez a sütőport, sütőszódát és a sót.

Egy nagyobb tálban ebben a sorrendben keverjük össze a sütőtök-pürét, cukrot, almalevet, tojásokat,
étolajat, vaníliás cukrot. Jó alaposan keverjük el.

A lisztet és a dió háromnegyedét is keverjük a nagy tálba, majd a nyers tésztát töltsük a sütőformába. A
maradék dióbél-darabokat szórjuk a vekni tetejére.

60-70 percnyi sütés elég ahhoz, hogy a belseje is átsüljön. Ezt beleszúrt tűvel ellenőrizhetjük. Sütés után
sütőformában, rácson hűtsük 10 percig, utána pedig a kalácsot borítsuk ki a formából a rácsra, teljes
kihűlésig.

A dió leírása és botanikája 

 

 

Desszertek

Vázlat: 
Banános diós sütemény, krémsajtos glazúrral 
Barackos-túrós desszert 
Diós köles-szuflé 
Diós édesség 
Diós gyümölcszselé 
Égetett diókrém 
Joghurt dióval, mézzel 
Joghurt mézzel, kakukfűvel, dióval 
Juharszirupos diós krém 
Mézes-diós kehely 
Ördögi almák 
Pelamusi 
Spot 
Sütemény erdei gyümölcsökkel, dióval 
Tejszínes, bonbonos csokoládékrém dióval  



BANÁNOS DIÓS SÜTEMÉNY KRÉMSAJTOS GLAZÚRRAL 
(amerikai recept, Kate Hopkins receptje)

Az édes sütemény és a savanykás glazúr meglepően jó ízhatást ad.

Hozzávalók 16 adagra: 
2 túlérett, már barnuló banán 
1/2 csésze étolaj 
2 tojás 
1,5 kávéskanál vaníliás cukor 
1 csésze tejszín 
1,25 csésze cukor 
1 kávéskanál sütőszóda 
2 csésze liszt 
1 kávéskanál sütőpor 
1 csésze apróra vagdalt dióbél 
24 dkg krémsajt 
1/3 csésze tejföl 
2 evőkanál lágy vaj 
1 kávéskanál vaníliás cukor 
1 csésze porcukor 
1/2 csésze durvára vagdalt dióbél

A sütőt 180 C°-ra melegítsük elő.

A túlérett banánok húsát egy nagyobb tálban törjük pürévé. Kézi mixert használjunk. Dolgozzuk hozzá az
étolajat, a tojásokat, a tejszínt és a vaníliát.

Egy másik tálban keverjük össze a cukrot, lisztet, sütőport, sütőszódát. A száraz keveréket lassacskán
keverjük a banános keverékhez, hogy teljesen elkeveredjen. Keverjük bele az egy csészényi apró dióbelet is.

A tésztát töltsük egy kivajazott 23x30 cm-es sütőformába. Kb. 35 percig süssük, hogy a teteje
megbarnuljon, állaga érintésre rugalmas legyen.

Amíg a sütemény sül, elkészítjük a glazúrt. Mixeljük össze a krémsajtot a tejföllel, vajjal, vaníliával,
cukorral.

Amikor a sütemény megsült, kihűlt, vágjuk szeletekre. Tálaláskor egy-egy szeletet helyezzünk egy tányérra,
kenjük meg glazúrral, és szórjunk rá dióbelet a félcsészényi darabos dióból.  

BARACKOS-TÚRÓS DESSZERT 
(német recept)

Hozzávalók 2 személyre: 
25 dkg érett sárgabarack 
4 evőkanál sűrű gyümölcslé 
15 dkg túró 
15 dkg natúr lágy sajt 
1 evőkanál dióolaj 
1/2 teáskanál vaj 
1 evőkanál cukor 
4 dkg dióbél 
2 db feles dióbél

A barack héját kereszt alakban hasítsuk be. A barackot merítsük forró vízeb, utána a héját húzzuk le, a
barackot vágjuk félbe, magozzuk ki. A húsát vágjuk kisebb darabokra, egy evőkanál főzővízzel 5 percig
pároljuk, majd dolgozzuk pürévé.

Keverjünk a pürébe egy evőkanál gyümölcslevet.



A A többi gyümölcsléhez adjuk a dióolajat, a túrót és a lágy sajtot, és habarjuk össze. Töltsük ki két
desszertes üvegpohárba, és töltsük rá a barackpürét.

A vajat olvasszuk meg, öntsük bele a cukrot, és azt is olvasszuk meg. A durvára vagdalt dióbelet a vajas
cukorban karamellizáljuk meg. Öntsük a desszert tetejére, és 1-1 db feles dióbéllel díszítve szervírozzuk.  

DIÓS ÉDESSÉG 
(mexikói recept)

Hozzávalók: 
2 csésze dióbél 
4 tojás 
8 dkg margarin 
2 csésze cukor 
4 evőkanál porcukor 
1/2 evőkanál vaníliás cukor 
1/2 csésze tej

A frissen darált dióbelet 2 csésze cukorral, valamint a 4 tojás sárgájával és a margarinnal keverjük össze. A
keveréket 1/2 csésze tejjel közepes lángon melegítsük, és ha meleg, öntsük egy kivajazott tűzálló tálba.
Most szórjuk rá a porcukrot és a vaníliás cukrot, és a tetejére kenjük a felvert tojáshabot. Süssük meg, de
csak annyira, hogy a képen láthatónál ne legyen sötétebb. A tetejét feles dióbéllel díszítsük.

A sütés alatt az édesség alja nem sül át. Meleg desszertként fogyasszuk.  

DIÓS GYÜMÖLCSZSELÉ 
(orosz recept)

Hozzávalók: 
1 csésze mag nélküli aszaltszilva 
1/2 csésze mélyhűtött eper 
1/2 csésze szilva, kimagvazva 
1/2 csésze dióbél 
1 evőkanál zselatin 
3/4 csésze hideg víz 
4-5 evőkanál kristálycukor

A zselatint 40 percig vízben kell áztatni. Az aszaltszilvát pedig 15-20 percig, meleg vízben, majd leszárítani,
és a belsejét dióbéllel megtölteni.

A dióval töltött aszaltszilvát egy kisebb, megfelelő formájú edénybe helyezzük, rárétegezzük a fagyasztott
epret és a szilvát.

A feloldódott zselatinhoz hozzákeverjük a kristálycukrot. Tűzön addig melegítjük, amíg a zselatin is és a
cukor is teljesen fel nem oldódik. Ekkor a gyümölcsökre öntjük, és hűvös helyre tesszük, hogy a zselé
megszilárduljon.

Amikor a zselé szilárd, diós gyümölcszselénket kiborítjuk a formából.  



DIÓS KÖLES-SZUFLÉ 
(német recept)

Hozzávalók: 
13 dkg kölesliszt vagy pelyhesített köles 
4 dkg dióbél, finomra darálva 
3 dl tej 
2 tojás 
1 kiskanál reszelt citromhéj 
2 evőkanál méz 
1 kiskanál őrölt vanília 
csipetnyi só 
15 dkg nagyszemű fehér szőlő 
15 dkg nagyszemű piros szőlő 
1 dl joghurt 
2 evőkanál homoktövis-velő konzerv

A kölest elkeverjük a darált dióbéllel és a tejjel, amíg sűrű masszát nem kapunk. A tojásokat szétválasztjuk,
és a sárgáját a kölesmasszába keverjük. A citromhéjjal, a mézzel és a vaníliával ízesítjük, és félórára
félretesszük, állni hagyjuk.

A tojásfehérjéből kevés sóval kemény habot verünk, és óvatosan a köleshez keverjük. A masszát négy
kivajazott formába vagy csészébe töltjük. A formákat (csészéket) hőálló edénybe állítjuk, amit megtöltünk a
formák (csészék) fele magasságáig vízzel. Előmelegített sütőbe tesszük, és 30-40 percig sütjük.

A szőlőszemeket félbe vagy negyedbe vágjuk, szükség szerint kimagozzuk. Tányérra helyezzük, leöntjük a
joghurttal és a homoktövis-velővel. A kihűlt szuflét is a tányérokra borítjuk.  

ÉGETETT DIÓKRÉM 
(orosz recept)

Hozzávalók 3 személyre: 
2 dl tejszín 
1,5 dl tej 
4 tojás sárgája 
4 dkg darált dió + 6 db feles dióbél 
6 dkg cukor 
csipetnyi fahéjpor 
néhány csepp folyékony vanília-kivonat

A sütőt csak 150 C°-ra melegítsük elő. A tejszínt, a
tejet, a darált diót egy lábasba tesszük, felforraljuk.
Vaníliával, fahéjjal ízesítjük.

A tojássárgákat 4 dkg cukorral verjük fel, és vékony
sugárban, keverés közben öntjük a krémbe.

A krémes lábast forrásban lévő vízfürdő fölött
tartjuk 40-50 percig.

Kihűlés után hűtőben tároljuk, felhasználásig. Akkor
a maradék cukrot megkaramellizáljuk, és a krémre öntjük. Még mielőtt megszilárdul, személyenként két
szép dióbéllel díszítjük. 



 

JOGHURT DIÓVAL, MÉZZEL 
(görög recept)

Gyors, egyszerű, ízletes desszert.

Hozzávalók személyenként: 
2 dl joghurt 
4 dió bele 
4 kávéskanál folyékony méz, Magyarországon például akácméz, vagy
vegyes virágméz

(Vigyázat, nem kínai recept, kínai méz nem való hozzá!)

Ha megvannak a hozzávalók, kész is a tápláló, jóízű desszert.

A dióbelet nagyobb darabokban szórjuk a joghurtba, és a mézet
rácsurgatjuk. Kész.  

JOGHURT MÉZZEL, KAKUKFŰVEL, DIÓVAL 
(görög desszert)

Hozzávalók 2 személyre: 
2 evőkanál vaj 
1/4 csésze darabos, tört dióbél 
1/2 evőkanál szárított vagy 1 evőkanál friss kakukfű 
2 evőkanál jó minőségű méz 
2 csésze görög joghurt

A görög joghurt jóval sűrűbb a máshol szokásosnál, ezért nem
valószínű, hogy élelmiszeráruházban meg tudjuk vásárolni. Ha nem
tudunk venni, készítsünk magunk, közönséges joghurtból. Muszlinból vagy más alkalmas anyagból
készítsünk sűrű szűrőt, és öntsük bele joghurtunkat. 2-4 órára függesszük egy tál fölé, hogy a fölösleges
nedvesség kicsöpögjön belőle. Akkor jó, ha lágy krémsajt-állaga lesz. Felhasználásig tartsuk hűtőben, zárt
edényben.

Olvasszuk meg a vajat egy serpenyőben mérsékelt lángon, és pirítsuk meg benne a dióbelet, amíg barnulni
nem kezd. Ekkor gyorsan keverjük hozzá az apróra vágott kakukfüvet, öntsük rá a mézet, és kavarjuk
meg, hogy a dióbelet bevonja.

A joghurtot mérjük ki két desszertes tálkára, és kanalazzuk rá a mézes diót.  



JUHARSZIRUPOS DIÓS KRÉM 
(amerikai desszert)

Hozzávalók 6 személyre: 
1 csésze juharszirup 
2 csésze tej 
2 evőkanál kukoricakeményítő 
1/4 kávéskanál só 
2 tojás, könnyen felverve 
1 csésze apróra vagdalt dióbél

A valódi juharszirupot vízfürdő fölött, forrón keverjük össze 1,5 csészényi tejjel. A
kukoricakeményítőt is keverjük bele. Sózzuk meg, és a maradék fél csészényi tejet is keverjük hozzá,
apránként. Vízfürdő fölött forraljuk tovább, közel félórán át, hogy besűrűsödjön. Közben kavargassuk.
Kevés tojást is keverjünk hozzá, azzal is főzzük öt percig.

Hat kehelybe osszuk szét a krémet, a dióbelet pedig a tetejére szórjuk. Hűtve szervírozzuk.  

MÉZES-DIÓS KEHELY 
(amerikai recept)

Hozzávalók 1 kehelyhez: 
1/3 csésze nyers, hántolt zab 
3 evőkanál darabos, vagdalt dióbél 
1/4 csésze méz 
1 tojás fehérje 
1/4 teáskanál fahéj 
1/4 teáskanál vaníliás cukor 
csipetnyi só 
étolaj-spray

Melegítsük elő forróra a sütőt.

Egy tálban keverjük össze a zabot a dióval. Tegyük félre.

Egy kisebb tálban keverjük egyenletesre a mézet, a tojásfehérjét, a fahéjat, a vaníliás cukrot és a sót. A
mézes keveréket öntsük a zabhoz, és keverjük el.

Egy kb. 27x42 cm-es tepsit béleljünk ki alufóliával, és permetezzük meg étolajjal. Terítsük el benne
egyenletesen a keveréket, és süssük 15-17 percig, aranybarnára, közben 3-4 alkalommal mozgassuk,
keverjük meg.

A sütőből kivéve hűtsük le. Omlós, ropogós lesz.

A süteményt töltsük kehelybe, és díszítsük valamilyen gyümölcsbefőttel.  

ÖRDÖGI ALMÁK 
(francia recept)

Hozzávalók 4 személyre: 
4 db Golden alma 
20 dkg friss kecskesajt 
2 db endívia 
8 dkg dióbél 
1 rózsaszín árnyalatú grape-fruit 
1 citrom 
4 evőkanál lágy túró 
1 csipet szerecsendió 
1 evőkanál dióolaj 



só, bors

Az almák legalját vágjuk le, annyira, hogy szilárdan megálljanak. A felső 1/3-uknál vágjuk le a kalapjukat.
A vágott felületeket dörzsöljük be citrommal, hogy ne barnuljanak. Az almák belsejét, magházát vágjuk ki,
de arra ügyeljünk, hogy az alma húsából belül körben maradjon a héjon. A kivágott almahúst vágjuk
vékony szeletekre, öntsük meg citromlével.

Hámozzuk meg a grépet, és vágjuk negyedekre egy salátástál fölött, hogy a kicsorgó levét is felfogjuk. A
kecskesajtot morzsoljuk szét villával.

A salátástálban vegyítsük össze az almaszeleteket, a kecskesajtot, a túró és a diót. Ízlés szerint sózzuk,
borsozzuk, adjuk hozzá a dióolajat és a szerecsendiót.

Az almákat töltsük meg ezzel a töltelékkel, és díszítsük endíviával. Tálalás előtt 20 percig hűtsük.  

PELAMUSI 
(grúz recept)

A pelamusi tulajdonképpen sűrű diós
szőlőkocsonya, szüreti desszert.

Hozzávalók: 
félpohár dióbél, és még egy kevés, dísznek 
félliter jó minőségű must, lehetőleg piros színű 
4 csapott evőkanál kukoricaliszt 
1 evőkanál búzaliszt 
cukor csak akkor, ha a must savanyú

A mustból 3 dl-t felteszünk főni, közben időnként
megkeverjük. A maradék 2 dl-t a
kukoricaliszttel és a búzaliszttel keverjük össze, csomómentesre. A lisztes mustot a felforrott mustba
keverjük, és kevergetve sűrűsödésig főzzük, addig, hogy a liszt illata már ne érződjön. Ez kb. 20 perc. A
dióbél nagyobb részét a főzés végén, daráltan keverjük bele.

A megfőtt pelamusit lapostányérra öntjük ki, 1-2 cm vastagságban. A tetejét vizes késsel vagy kanállal
simítjuk el. Szép dióbéllel díszítjük.

Már forrón is kanalazhatjuk, de hidegen is jó.  

SPOT 
(örmény desszert)

A spot jellegzetes kaukázusi desszert, Karabahból. A karabahi örmény közösség mohamedán népek, főleg
azeriek között él, akik nem isznak bort annak ellenére se, hogy adottságaik kiválók a szőlőtermesztésre.

A spot alapanyaga a dosáb, ami tulajdonképpen sűrű must. Úgy készül, hogy a mustot felfőzik, leülepítik,
öthatod részét leöntik és megisszák, az alján maradt legsűrűbb része a dosáb.

Marco Polo kínai utazása nyomán számolt be először róla Európában.

Hozzávalók: 
7 dl sűrű must (dosáb) 
25 dkg liszt 
20 dkg durván darabos dióbél 
1 kávéskanál fahéj 
3 db szegfűszeg 
kevés kardamommag

A sűrű mustot kevés, legfeljebb fél pohárnyi vízzel hígítjuk, és alumíniumfazékban tesszük fel főni. Állandó
keverés közben forrásig hevítjük.



A lisztet fél liter vízben keverjük el, és a forrásban levő musthoz öntjük. Addig főzzük gyenge lángon
(állandó keverés közben), amíg zselészerű állagú nem lesz.

Úgy győződünk meg arról, hogy mikor van kész, hogy egy kanállal kimerünk egy tányérba, és ha a gyors
lehűlés után fénylő hártya látszik a felszínén, akkor jó.

A megőrölt fűszereket a főzés befejezése előtt 10 perccel keverjük csak bele.

A kész spotot mélytányérokra szedjük, és durvára vagdalt dióbéllel szórjuk meg, hogy lehűléskor
belefagyjon.

Melegen és hidegen egyaránt fogyasztható, desszertként.  

"SÜTEMÉNY" ERDEI GYÜMÖLCSÖKKEL ÉS
DIÓVAL

Hozzávalók: 
3 csésze nem tartósított, nem cukrozott almalé 
2 csésze cseresznye- vagy baracklé 
15 dkg vegyes erdei gyümölcs 
15 dkg dióbél 
1 csésze kuszkusz 
rizsszirup

Egy fazékba öntsük össze a gyümölcsleveket, és hevítsük
forrásig. Keverjük bele a kuszkuszt, fedjük le egy fedővel,
és oltsuk el alatta a tüzet.

Kb. 10 perc múlva, amikor a folyadék elnyelte a kuszkuszt, keverjük bele a gyümölcsöket. Öntsük át egy
nem túl magas falú tálba, és kanállal simítsuk el a kuszkusz tetejét. Most öntsük rá a dióbelet, és a kanállal
nyomkodjuk a kuszkuszba.

Hűtsük le, és egy kávéskanálnyi rizssziruppal ízesítve szervírozzuk.  

TEJSZÍNES, BONBONOS CSOKOLÁDÉKRÉM, DIÓVAL 
(portugál recept)

Hozzávalók: 
A csokoládékrémhez: 
2 doboz sűrített tej 
2,5 dl tej 
6 tojássárgája 
1 evőkanál margarin 
6 evőkanál kakaópor 
továbbá: 
6 tojás fehérje, habbá verve 
2,5 dl tejszín 
15 db csokoládébonbon, elvagdalva 
10 dkg feles dióbél

A csokoládékrém összetevőit keverjük jól össze egy lábasban. Tegyük fel a tűzre, és állandó keverés közben
sűrítsük be. Vegyük le a tűzről, de tartsuk melegen.

A habbá vert tojásfehérjét addig keverjük a csokoládékrémhez, amíg meleg. Rögtön utána öntsük hozzá a
tejszínt (ha nem tejipari tejszínt használunk, az alját ne öntsük hozzá), és keverjük jól el. Végül az
összevagdalt csokoládébonbonokat keverjük bele.

A krémet mérjük kelyhekbe, és a tetejére helyezzük a feles dióbeleket. Tálalás előtt legalább két órán át
tartsuk hűtőben.



A dió leírása és botanikája 

 

 

Baklava (Mézes rétes)

Vázlat: 
Tunéziai baklava 
Tunéziai baklava 2 
Marokkói baklava 
Szerb baklava 
Bosnyák baklava 
Albán baklava 
Bolgár baklava 
Azeri baklava 
Azeri baklava 2 
Azeri baklava 3 
Bakui baklava 
Görög baklava 
Görög baklava 2 
Görög baklava 3 
Platszenta 
Török baklava 
Török baklava 2 
Szultáni baklava 
Bőjti baklava 
Vándorok baklavája 
Libanoni baklava 
Spanyol baklava 
Pisztáciás diós baklava 
És még egy baklavarecept 
Örmény baklava 
Örmény vajas baklava 
Sari burna 
Grúz baklava 
Iráni baklava 
Orosz baklava 
Bőjti baklava 2 
Kaukázusi baklava 
Orenburgi baklava 
Réteges baklava 
Román baklava 
Újszerű baklava 
Diós-mandulás-pisztáciás rétes

A mai diós sütemények leírását a baklavával kell kezdeni. A baklava az egész mediterrán térségben jellemző
édesség, mindenhol sajátos változatban. A Földközi-tenger mellett minden országban ismerik, a Balkánon
is, és keletebbre a Kaukázus vidékén és Oroszországban is. Nálunk nem. Pedig déli határaink mentén már
gyakori. Egy macedón és egy horvát baklava fényképe: 



   

A baklavával való ismerkedést kezdjük egy tunéziai recepttel.

BAKLAVA

Hozzávalók: 
70 dkg liszt 
30 dkg gríz 
46 dkg vaj 
45 dkg dióbél 
25 dkg mandula 
25 dkg mogyoró 
35 dkg cukor 
narancslé 
2 dl étolaj 
1 l cukorszirup 
kevés étkezési keményítő

Egy 70 cm átmérőjű kerek tepsi is szükséges és egy akkora sütő, amibe belefér. A baklava készítéséhez
szükség van még igen nagy türelemre is, de az eredmény megéri.

A mogyorót, a mandulát és a dióbélből 30 dkg-ot pirítsunk meg kissé (egyben is lehet), majd daráljuk
finomra.

Egy nagy tálban a lisztet, a grízt és 6 dg vajat egy csipet sóval keverjük el. 20 percen át gyúrjuk keményen,
közben mindig adjunk hozzá egy igen kevés vizet, míg kellően szilárd tésztát nem kapunk. Vágjuk 14
egyenlő részre, és külön-külön nyújtsuk ki vékony, 70 cm átmérőjű kerek lapokká. Munka közben időnként
hintsük be a lapokat keményítővel. A tepsit jól vajazzuk ki. 7 tésztalapot helyezzünk egymásra a tepsiben,
közben mindegyiket kenjük meg olvasztott vajjal.

Keverjük össze a dió-mandula-mogyoró darát a cukorral és a narancslével.

A hetedik lapra töltsük az így elkészített tölteléket, és egyengessük el. Ezután a másik 7 lap felhelyezése
következik, amelyeket előzetesen jól megkentünk olvasztott vajjal. Ezek a lapok valamivel nagyobbak
lehetnek, és a széleiket hajtsuk le, jól nyomkodjuk körbe a töltelék körül.

Ha mind a 7 lapot felhelyeztük, az egészet egy késsel vágjuk rombusz-alakú szeletekre. Ezután a maradék
olvasztott vajjal a tetejét kenjük be.

Süssük meg. Amikor kivesszük a sütőből, a szeletekre helyezzünk egy-egy fél dióbelet (a képen nem látszik),
és öntsük meg a cukorsziruppal. Tegyük hűvös helyre, takarjuk le.

Két napig hagyjuk állni. Szervírozás előtt a sütés előtti felvagdosást ismételjük meg.

Aki nem akar a tésztakészítés fáradságos munkájával bajlódni, annak azt ajánlom, hogy előre elkészített
rétestésztából dolgozzon, a következő baklavareceptek szerint.  



TUNÉZIAI BAKLAVA 2

Hozzávalók: 
1 csomag rétestészta (ha a hipermarketben kapható, libanonit
vagy görögöt vegyünk) 
20 dkg darált mandula 
35 dkg darált dióbél 
25 dkg darált mogyoró 
35 dkg cukor 
2 evőkanál méz 
narancslé 
40 dkg olvasztott vaj 
15 dkg fehér színű mandulabél, egészben 
1 l cukorszirup

Először pirítsuk meg enyhén a magvakat (együtt, vagy külön). Amelyiknek hártyája van, dörzsöljük le.

A cukorral és a mézzel daráljuk le a magvakat, robotgépben. Egy kávéskanálnyi narancsszörpöt is öntsünk
hozzá. Addig járassuk a gépet, amíg elég sűrű tészta-formációt nem kapunk.

A vajat takaréklángon olvasszuk meg. 

   

A tészta kicsomagolását óvatosan végezzük. Készítsünk elő két nagy konyharuhát, akkorákat, mint a
kihajtogatott tészta, és enyhén nedvesítsük be. Az egyiket a munkaasztalra terítjük, fektessük rá a
kicsomagolt tésztát, és fedjük le a másikkal.

Azt a tepsit, amiben sütni fogunk, egy ecsettel kenjük ki olvasztott vajjal. A rétestészta leveleit egyenként
fektessük a tepsibe, mindegyiket kenjük meg olvasztott vajjal.

Amikor nyolc réteg tésztát a tepsibe fektettünk, kenjük rá a diós tölteléket, és szórjuk rá az egész
mandulaszemeket. 

   

Újabb nyolc réteg, egyenként megvajazott tészta következik. Még sütés előtt vágjuk fel a tésztát, apróbb,
rombusz-forma szeletekre. A maradék olvasztott vajat öntsük a felvágott süteményre.

Közepesen előmelegített sütőben süssük meg, amíg aranyszínt nem kap. sütés után öntsük meg a sziruppal,
és felszolgálás előtt hagyjuk a baklavát négy órát pihenni.

Végül az utolsó hozzávaló következik, egy 70 cm átmérőjű lapos tál. A lapos tálba szedjük a baklava-
szeleteket, és újból megöntjük cukorsziruppal. Fedjük le, és minden melegségtől tartsuk távol 1-2 napig.

A baklavaszeletek kínálásához egyedi papíralátéteket használjunk.  



MAROKKÓI BAKLAVA

Hozzávalók: 
25 dkg tisztított mandula 
25 dkg dióbél 
2 evőkanál narancsvirág-víz 
1/2 evőkanál fahéjpor 
10 dkg aprószemű kristálycukor 
1/2 csésze olvasztott vaj 
25 dkg rétestészta 
Díszítésnek: 
néhány mandulaszem 
25 dkg méz 
4 evőkanál narancsvirág-víz

Mixerben daráljuk össze a diót és a mandulát. Egy tálba öntsük át,
öntsük rá a két kanál illatos vizet, adjuk hozzá a fahéjport, a cukrot
és a vajat, és az egészet keverjük jól össze. Ez lesz a baklava
tölteléke.

A rétestésztát osszuk két részre. Egy tepsibe szórjunk lisztet, és
egyenként fektessük bele az egyik csomag tészta lapjait. Hogy
simák legyenek, nyújtófával is segíthetjük a lesimításukat. Töltsük
rá a tölteléket, és a másik csomag tésztával fedjük be.

Félóráig hagyjuk állni, hogy a tészta megszilárduljon.

Vágjuk a baklavát kockákra, és minden kockát díszítsünk egy szem
mandulával. Közepes hőfokra előmelegített sütőben süssük meg.
Akkor vegyük ki, amikor a tészta aranyszínűvé válik.

Amíg sül, a mézhez öntsük a narancsvirág-vizet, keverjük össze, és
langyosítsuk meg. Az illatos mézet a megsült baklavára öntsük.

Hidegen szervírozzuk.  

SZERB BAKLAVA

Hozzávalók: 
0,5 kg rétestészta 
4 tojás 
3 csésze (6 dl) cukor és további 6 csészével a cukormázhoz 
2 csésze olaj 
2 dl tejszín 
1 csomag sütőpor 
2 hüvely vanília 
25 dkg dióbél 
kevés mazsola 
1 citrom lereszelt héja

A tojások sárgáját és fehérjét külön felverjük, majd a habot összeöntjük. Belekeverünk 3 csésze cukrot,
továbbá az olajat, a tejszínt, a sütőport, a vaníliás cukrot és a citromhéjat. Ezzel a habos keverékkel
megkenjük a tészta minden levelét. A tésztalevelek fele alulra kerül, a darált dióbelet kevés mazsolával az
alsó és a felső tésztarétegek közé simítjuk. Sütés előtt szeletekre vágjuk. Megsütjük. Bevonjuk 6 csésze
cukorból és 6 csésze vízből főzött forró cukorsziruppal, újból felvágjuk.  



BOSNYÁK BAKLAVA

Hozzávalók: 
1 kg rétestészta 
25 dkg vaj 
1,5 kg cukor 
80 dkg darált dióbél 
1 citrom

A dióbelet daráljuk meg, de ne az egészet. Egy részét tördelt darabosra hagyjuk.
Az összes dióbelet keverjük össze 0,5 kg cukorral.

Vajjal jól kikent tepsibe fektessünk 4-5 levél tésztát, és töltsünk rá cukros diókeveréket. Majd újból tésztát
fektessünk, arra újból diót, amíg tart. A legfelső réteget kenjük ki olvasztott vajjal.

A baklavát sütés előtt vágjuk fel, majd süssük meg.

Amíg sül, 1 kg cukrot tegyünk fel egy lábasban 1 l vízzel. Mielőt tüzet gyújtanánk alatta, a citromot vágjuk
karikákra, és helyezzük bele. Addig kell főzni, amíg be nem sűrűsödik. Ezzel a forró sziruppal kell
megönteni a frissen kisült baklavát.  

ALBÁN BAKLAVA

Hozzávalók: 
3 csésze durvára vagdalt dióbél 
0,5 kg készen vásárolt rétestészta 
0,5 kg vaj 
5 teáskanál fahéjpor 
40 db szegfűszeg 
1 narancs héja, 2 cm széles szalagban 
1 citrom héja, 2 cm széles szalagban 
1 db fahéj 
1/3 csésze cukor 
1/3 csésze méz 
1/2 citrom leve

Egy közepes méretű tálban keverjük össze a fahéjport a vagdalt dióbéllel. Kenjünk ki egy 35X50 cm-es
tepsit olvasztott vajjal.

Tegyünk egy tésztaréteget a tepsibe, és kenjük meg vajjal. Ezt ismételjük még ötször, így hat vékony réteg
vajazott tésztánk lesz a tepsiben. A fahéjas dióbél 1/3-ával hintsük meg a hatodik tészta felszínét. Ezután
újból hat levél tészta következik, majd megint egy réteg dió. Majd megint hat tészta és a harmadik harmada
a diónak. Legfelülre is terítsünk hat levél tésztát.

Sütés előtt vágjuk fel 40, rombusz alakú (mint forrásom írja, gyémánt alakú) db-ra a baklavát, és minden
darabnak a tetejére helyezzünk egy szem szegfűszeget.

A sütőt 175 C°-ra melegítsük elő, és 40 percig süssük a baklavát, míg aranybarna nem lesz.

Egy közepes méretű lábasba tegyük a cukrot, ugyanannyi vizet, oldjuk fel, és helyezzük bele a narancshéjat,
a citromhéjat és a fahéjat. Tegyük fel főni, és a forrástól számított 5 percig főzzük. Most öntsük bele a
mézet, keverjük el, és újból hevítsük fel, amíg forrni nem kezd. Ekkor vegyük le a tűzről, és adjuk hozzá a
citromlevet. Keverjük el, és hagyjuk a szirupot lehűlni. Szedjük ki a citrom-, a narancs- és a fahéjat, és a
kihűlt szirupot öntsük a sütőből kivett forró baklavára.

A baklavát fedjük le egy konyharuhával, és hagyjuk állni egy órát, mielőtt feltálalnánk.  



BOLGÁR BAKLAVA

Hozzávalók 4 személyre: 
50 dkg rétestészta 
40-50 dkg darált dióbél 
10-15 dkg mazsola 
25 dkg cukor 
1 csomag vaníliás cukor 
étolaj 
A sziruphoz: 
40-45 dkg cukor 
1 dl víz 
1 csomag vaníliás cukor 
1 citrom

Olajjal kenjünk ki egy kisebb tepsit, és fektessünk bele 2-3 levél megolajozott rétestésztát.

Keverjük össze a darált dióbelet a mazsolával és a vaníliás cukorral, és a keverékkel hintsük meg a
réteslapot. A keverékre fektessünk újabb 2-3 réteg megolajozott réteslapot, és arra megint egy adag
keveréket. Ezt ismételjük, amíg a réteslap és a keverék el nem fogy. A tetejére is 2-3 levél tészta kerüljön.
Sütés előtt a tepsiben vágjuk fel a baklavát négyzetekre.

200 C°-os sütőben addig süssük, amíg enyhén barna nem lesz.

Amíg sül, készítsük el a szirupot. A cukorra öntsük a vizet, szórjuk bele a vaníliás cukrot, és facsarjuk bele
egy citrom levét. Mintegy 20 percig pároljuk, amíg a szirup be nem sűrűsödik.

A kisült baklavára öntsük a meleg szirupot, és tegyük vissza a langyos sütőbe további 15-20 percre, hogy
beleivódjon.

Kihűlés után szedjük ki a baklavát a tepsiből, és hagyjuk száradni 1-2 napig. Száraz, hűvös helyen tartva
még 10 nap múlva is kínálhatjuk, minősége nem fog romlani. A süteményestálon citromkarikákkal és feles
dióbéllel díszíthetjük.  

BAKLAVA AZERBAJDZSÁNI MÓDRA

Hozzávalók: 
24 dg liszt 
6 dkg vaj 
0,8 dl tej 
1 tojás 
8 g élesztő 
20 dkg dióbél 
20 dkg cukor 
csipetnyi vaníliás cukor 
csipetnyi őrölt sáfránymag 
0,2 dl méz 
1 tojás sárgája 
feles dióbél a díszítéshez

Melegítsük meg a tejet, adjuk hozzá az
élesztőt, a tojást, a vajat, végül a lisztet.
Gyúrjuk tésztává, majd hagyjuk állni 1-1,5
órán át.

Közben készítsük el a tölteléket. A dióbelet darabosra vagdaljuk, összekeverjük ugyanannyi cukorral,
ízesítjük kevés vaníliás cukorral.

A tésztát vékonyra, mintegy félmilliméteresre nyújtsuk ki.



Fektessünk egy réteg tésztát kivajazott tepsibe, töltsünk rá 3-4 mm vastag tölteléket, és borítsuk be egy
második tésztalappal. A második tésztalap felső oldalát zsírozzuk (olajozzuk) meg, és arra újból tölteléket
terítsünk. Így folytassuk tovább, amíg 8-10 réteget nem kapunk.

A sütés előtt vágjuk fel 10 cm-es rombusz-formájú szeletekre, és kenjük meg a tetejét egy tojás sárgájával,
amibe csipetnyi őrölt sáfránymagot kevertünk. Minden szeletre helyezzünk egy féldiót. (A mellékelt képen
pisztácia van a baklavaszeleteken, de az nem olyan jó.)

180-200 C°-on 35-40 percig süssük. Mielőtt teljesen megsülne, a tetejére kenjünk kevés mézet vagy
cukorszirupot.  

AZERI BAKLAVA 2 
(hagyományos recept, pahlava néven)

Hozzávalók: 
A tésztához: 
1 kg liszt 
2 tojás 
1,5 dl étolaj 
0,5 kávéskanál élesztőpor 
1,5 pohár tej 
1-2 dl tejszín (elmaradhat) 
só, gyömbér 
A töltelékhez: 
darált dióbél 
cukor 
A sziruphoz: 
1,5 pohár víz 
1,5 pohár cukor 
sáfránymag 
tojás a megkenéshez 
kb. 2 pohár étolaj a tésztalapok kenéséhez

Először a szirupot főzzük meg lassú tűzön. Felforraljuk, utána a tűzön hagyjuk besűrűsödésig.

A töltelékhez azonos arányban keverünk össze cukrot és dióbelet.

A hozzávalókból tésztát gyúrunk, és addig kelesztjük, ameddig csak növekszik a térfogata. Ezután 12 részre
vágjuk, ezekből kettő a felső, kettő az alsó réteg lesz, és nyolc réteg lesz közbül.

Vékonyra nyújtjuk a legalsó réteg tésztát, és olajjal kikent tepsibe helyezzük. Újból olajat öntünk rá. Erre
helyezzük a második réteget. A tészta fölösleges, kilógó szélét levágjuk. Egy réteg diós tölteléket helyezünk
a második tésztarétegre, és olajjal hintjük meg. Így folytatjuk a többi tésztaréteggel is. Ne felejtsük el, hogy
a két felső tésztarétag közé nem teszünk diós tölteléket, csak olajozzuk.

A baklava tetejét felvert tojással kenjük meg, amibe egy csipetnyi őrölt sáfránymagot is kevertünk. Szép
rombusz-alakra vágjuk. A baklavaszeleteket ízlésünk szerint dekoráljuk, például szép dióbéllel. Ezen kívül a
tészta levágott széléből is hajthatunk karikát, vagy más díszt.

A baklavát 180 C°-on 15-20 percig sütjük. Amikor a sütőből kivesszük, azon melegében egy pohár forró
étolajjal öntjük meg. Visszatesszük, és mielőtt teljesen megsülne, még egyszer kivesszük. Késsel újra
átvágjuk. Megöntjük a forró sziruppal, ne ijedjünk meg, ha sistereg. Ha most visszatesszük a sütőbe, már
csak 3-5 percig kell sütni. Maga a sütés összesen 40-45 percig tart, a baklavakészítés az előkészítéssel
együtt kb. másfél óráig.  



AZERI BAKLAVA 3

Hozzávalók: 
2 csésze liszt 
3 kanál olvasztott vaj 
1/2 csésze tej 
1 tojás 
1 kávéskanál friss élesztő 
1 csésze dióbél 
1/2 csésze porcukor 
1 kávéskanál vaníliás cukor 
csipetnyi sáfrány 
1 evőkanál méz 
csipetnyi só

A tejet kissé meglangyosítjuk, hozzáadjuk az élesztőt, és megsózzuk. Összekeverjük. Hozzáadjuk a tojást,
az olvasztott vajat, lisztet. Mindebből kemény tésztát gyúrunk. Szalvétával letakarjuk, hogy melegben
megkeljen.

A dióbelet kissé megpirítjuk, inkább csak szárítjuk, utána megdaráljuk. Porcukorral és vaníliás cukorral
elkeverjük.

Egy-másfél óra után a kelt tésztát két centi vastagra kinyújtjuk. Nyolc-tíz darabra vágjuk, a darabokat
egymás után rétestészta vékonyságúra nyújtjuk. Akkorára, mint a tepsi, amiben sütni fogjuk.

Vajjal kikent tepsibe fektetjük az első réteg tésztát, a tetejét is megkenjük vajjal. Egy réteg tölteléket
szórunk rá, és ugyanígy fektetjük egymásra a többi tésztaréteget is, a felső tésztára már nem teszünk
tölteléket.

A tésztát 10 x 4 cm-es rombuszokra vágjuk. A tetejét sáfrányporral ízesített tojássárgájával kenjük meg. (A
sáfránymag-port előbb egy evőkanál forró vízben kell áztatni húsz percig.) Minden rombusz tetejére szép
feles dióbelet ragasztunk.

180-200 C°-os sütőben 35-40 percig sütjük. Negyedórás sütés után ideiglenesen kivesszük a sütőből, és
olvasztott (melegített) mézzel glazúrozzuk, vagyis megöntjük.  

BAKUI BAKLAVA 
(azeri recept)

Hozzávalók: 
kb. 1 kg liszt 
kb. 1 l meleg tej 
25 dkg vaj 
kb. 3 dkg élesztőpor 
kb. 1 kg pirított dióbél 
kb. 1 kg porcukor 
őrölt kardamommag 
1 csésze víz 
1 csésze porcukor 
olvasztott vaj 
1 tojás sárgája, a megkenéshez



Talán feltűnik, hogy a baklavareceptek többségével ellentétben a
tészta hozzávalói közül hiányzik a tojás. Az érdekességét, az ízét ez
adja ennek a baklavának.

Az élesztőporból kevés meleg tejjel és liszttel kovászt készítünk. Meleg
helyre tesszük, hogy meginduljon.

Ezalatt megolvasztjuk a vajat, összeöntjük a meleg tejjel,
összekeverjük, és félretesszük, hogy langyosra hűljön.

Félkilónyi lisztet merünk a gyúródeszkára, mélyedést készítünk a
közepén, és beleöntjük a kovászt, majd a vajas tejet. Elkezdjük a
tésztát keverni, közben fokozatosan adjuk hozzá a többi lisztet, de egyszerre csak keveset. A tészta lágy
legyen, de ne ragadjon a kézhez. Egy-másfél órára tegyük félre meleg helyre, kelni.

A tölteléket valójában előbb szokták elkészíteni, de az alatt is jó, amíg
a tészta kel. A dióbelet megpirítjuk, helyesebben mondva inkább csak
szárítjuk. Utána ledaráljuk, de nem túl apróra. Hozzákeverjük a
porcukrot, és csak egy leheletnyi kardamommal ízesítjük.

A megkelt tésztát 12-15 részre osztjuk. Egy nagy tepsit kivajazunk, és
belefektetünk egy kinyújtott, vékony levél tésztát. A legalsó levél
valamivel kevésbé vékony is lehet, mint a többi. Pontosan fektessük le,
igazítsuk meg a széleit, kenjük meg olvasztott vajjal, és szórjuk meg
töltelékkel.

A többi tésztaréteget hasonlóképp egyenként fektessük egymásra, és kenjük meg vajjal, szórjuk meg
töltelékkel.

A legfelső levél ugyancsak lehet valamivel vastagabb, mint a többi.
Vele pontosan, gondosan zárjuk körbe a baklavát, hogy a széleken
semmi ne szóródjon ki.

Vágjuk a baklavát baklava-szeletekre, pontosan. Ajánlatos a kés mellé
vonalzót fektetni. Minden szelet közepére feles dióbelet fektessünk.
Kenjük meg a süteményt elkevert tojássárgájával, és tegyük 200 C°-ra
előmelegített sütőbe.

Negyedóra sütés után a szeletek széle felhajlik, szétválik. Ekkor
kivesszük, még egyszer felvágjuk, és megöntjük a maradék olvasztott
vajjal, néhány kanálnyival, a vágások mentén. Újból sütjük, ezúttal mintegy 10 percig, ezalatt gyakorlatilag
teljesen megsül. Kivételkor öntjük meg sziruppal, amit egy csésze cukorból és egy csésze vízből főztünk.

A tepsiben hagyjuk kihűlni, de ha szükségesnek tartjuk, még a szirupos megöntés után is visszatehetjük
sülni.  

GÖRÖG BAKLAVA

Hozzávalók: 
40 lap előre elkészített rétestésztalevél (Görögországban Athens vagy
Apollo márkájút keressünk) 
60 dkg vagdalt dióbél 
1/2 csésze kristálycukor 
1/2 kávéskanál fahéjpor 
csipetnyi őrölt szegfűszeg 
1 csésze olvasztott vaj (margarin, étolaj is jó) 
A sziruphoz: 
2 csésze kristálycukor 
1 csésze méz 



2 csésze víz 
1 citrom héja

Először a készen vásárolt rétestésztát vesszük ki a fagyasztóból, és szobahőmérsékleten hagyjuk felengedni.

Óvatosan tekerjük ki a tésztát egy sima, száraz felületen. Fedjük le egy műanyaglappal, majd azon egy
nedves konyharuhával. Csak akkor vegyük le a borítást, ha egy percen belül már dolgozunk is a tésztával.

Keverjük össze a dióbelet, a cukrot és a fűszereket.

Olvasszuk meg a vajat. Kenjünk ki egy 30x40 cm-es tepsit vajjal.

Helyezzünk be egyenként 10 tésztalapot. Kenjük meg az összes tésztalapot az olvasztott vajjal. Vigyázzunk a
tészta sarkaira, mert az a legtörékenyebb, ezért a sarkoknál kezdjük a kenést, és befelé haladjunk. Ne
mulasszuk el a felső lap megkenését se.

A tizedik lapra terítsük a diós töltelék egyharmadát. Ezután 7 (vagy több) újabb tésztalap következik, arra
megint egy réteg töltelék, aztán tészta, töltelék, tészta. Nem baj, sőt jobb, ha a legfelső tésztaréteg több,
akár 16 rétegből is áll. A legtetejét is megvajazzuk.

Még sütés előtt felvágjuk a baklavát, 88 darabra. Igen éles kést használjunk. 7-8 cm-es, gyémánt vagy
kocka alakokat vágunk.

170-180 C°-ra előmelegített sütőben 45-60 perc alatt sül aranybarnára. Lassan hűtsük ki.

Ezalatt elkészítjük a szirupot. A hozzávalókat felforraljuk, és a forrástól további tíz percig főzzük
takaréklángon. Leszűrjük. A még forró szirupot töltsük a baklavakockákra, egyenletesen.  

GÖRÖG BAKLAVA 2

Hozzávalók: 
75 dkg rétestészta 
10 dkg vaj 
A töltelékhez: 
50 dkg (4 csésze) dióbél 
1 csésze cukor 
1 kávéskanál fahéjpor 
A mázhoz: 
3 csésze víz 
1 csésze cukor 
1 csésze méz 
kevés fahéjpor 
5-6 db szegfűszeg

Először válasszunk külön két réteslapot. Ezt a két lapot 170 C°-os sütőben süssük 25-30 percig, majd
tegyük félre. Osszuk a rétestésztát 5 lapra, ebből 4 rész nagysága a sütőforma nagyságának feleljen meg,
egy rész pedig legyen valamivel nagyobb.

A dióbelet egy csésze cukorral és egy kávéskanál fahéjporral együtt elektromos darálóban daráljuk meg.

Egy kb. 24x24x6,5 cm-es sütőformának alját és oldalát kenjük ki vajjal, és fektessünk bele sütőpapírt. A
papírra fektessünk két réteg rétestésztát, majd a másodikat kenjük meg vajjal, és ugyancsak két réteg
tésztát fektessünk rá. A negyedik tésztára szórjunk kevés darált dióbelet. Fektessünk rá egy réteg sült
rétestésztát. Szórjuk meg darált dióbéllel, és fektessük rá a másik réteg sült tésztalapot. Szórjuk rá a
maradék dióbelet, arra pedig a nagyobb méretű réteslapot fektessük. Körben érje el a sütőforma oldalát,
amit szintén megkentünk olvasztott vajjal. A rétestészta felületére kenjünk ujjal hideg vizet.

Éles késsel vágjuk a baklavát szeletekre, a kép szerint.

170 C°-ra előmelegített sütőben süssük egy órán át. A szeletre vágást kivételkor ismételjük meg még



melegen.

A mázhoz szükséges vizet, cukrot, mézet és fűszereket mintegy 5 percig forraljuk együtt, majd vegyük ki a
szegfűszeget. Öntsük a mázt a még meleg baklavára, és hagyjuk kihűlni. Dióbéllel díszítve szervírozzuk.  

GÖRÖG BAKLAVA 3

Hozzávalók 8 adagra: 
félkiló rétestészta 
40 dkg mandula 
60 dkg dióbél 
3 kávéskanál fahéjpor 
1/2 kávéskanál őrölt szegfűszeg 
20 dkg margarin 
60 dkg cukor 
10 dkg méz 
fél citrom reszelt héja 
két evőkanál metaxa konyak 
késhegynyi vaníliás cukor

A mandulát daráljuk meg, a diót vagdaljuk apróra. Keverjük egybe, fűszerezzük fahéjjal, szegfűszeggel, ez
lesz a tésztarétegek közötti töltelék.

A margarint olvasszuk meg.

Egy 25 x 35 cm-es kis tepsit kenjünk ki olvasztott margarinnal, és fektessünk bele négy réteg rétestésztát,
mindegyiket olvasztott margarinnal kenve, és kevés töltelékkel megszórva. A negyedik tésztára vastagabb
tölteléket terítsünk. Újabb négy réteg tésztát fektetünk rá, és margarinnal kenjük, töltelékkel szórjuk.

Végül a nyers baklavát felvágjuk, négyzetes adagokra.

175 C°-ra előmelegített sütőben 30-40 percig sütjük.

Amíg sül, a cukrot és a mézet 4 dl vízben elkeverve, citromhéjjal, konyakkal, vaníliával ízesítve öt percig
forraljuk, majd állva hűlni hagyjuk. A kész baklavát öntjük meg ezzel a sziruppal, és várunk, hogy a szirup
a süteménybe ivódjon. A sütemény tetejét fahéjporral és apróra vagdalt dióbéllel szórhatjuk meg.

A baklava minőségét hetekig is megőrizhetjük, ha fóliával borítjuk le, és hűtőbe tesszük.  

PLATSZENTA 
(görög baklava Leszbosz szigetéről)

Hozzávalók: 
1 kg darált dióbél 
1 kg rétestészta 
1/2 csésze cukor 
1 szerecsendió 
1 csésze étolaj 
A sziruphoz: 
5 csésze cukor 
2 csésze víz 
fél citrom

Olajozzunk be bőven egy tepsit. A dióbelet és az őrölt szerecsendiót keverjük össze a fél csésze cukorral.

A tepsibe fektessünk két réteg tésztát, és szórjuk meg diókeverékkel. A következő két réteg tészta alját is
kenjük meg olajjal, és fektessük az első rétegre. Újból szórjunk rá diós keveréket, és addig ismételjük, amíg
van tésztánk. A legfelső tésztaréteg tetejét is erősen olajozzuk be, utána pedig vágjuk fel kockákra a tésztát.

Mérsékelt tűzön addig süssük, amíg meg nem barnul.



Ez idő alatt készítsük el a szirupot. A cukrot és a fél citrom levét öntsük a vízbe, és forraljuk fel.
Sűrűsödésig kavargassuk, de csak annyira legyen sűrű, hogy ha a megsült platszentára öntjük, az beszívja.

Akkor öntsük a meleg szirupot a süteményre, amikor az megsült, és úgy hagyjuk kihűlni.  

TÖRÖK BAKLAVA

Hozzávalók: 
A tésztához: 
50 dkg rétestészta 
50 dkg durvára vagdalt dióbél 
10 dkg zsemlyemorzsa 
10 dkg cukor 
25 dkg vaj 
1 teáskanál fahéjpor 
1 mokkáskanálnyi őrölt szegfűszeg 
A sziruphoz: 
30 dkg cukor 
20 dkg méz 
1 rúd fahéj 
5-6 szegfűszeg 
4 dl víz

A dióbelet, a cukrot, a zsemlyemorzsát, a fahéjport és a szegfűszegport összekeverjük. A rétestésztát öt
részre osztjuk, és vékonyra nyújtjuk.

Egy 30x20 cm-es tepsit kivajazunk, egy réteg tésztát belefektetünk, és a tésztát megkenjük olvasztott vajjal.
A tésztalapra diós keveréket terítünk. Újabb tésztalap következik, bevajazás, és a diós keverék második
fele. A tetejére pedig három, egyenként bevajazott tésztalap kerül.

Sütés előtt a baklavát felvagdaljuk, a tetejére vizet permetezünk. 150 C°-on addig sütjük, amíg a teteje
aranysárga nem lesz.

A szirupot úgy készítjük, hogy a vízben a cukrot, a mézet, a fahéjat és a szegfűszegeket mintegy 10 percig
főzzük. A még forró szirupot a sütőből kivett baklavára öntjük. Kihűlés után újból felvagdaljuk.

A recept szerinti baklava elkészítéséhez néhány óra szükséges. Ha türelmesek vagyunk, lassabban,
szünetekkel dolgozunk, az eredmény jobb lesz.  

TÖRÖK BAKLAVA 2

Hozzávalók 4 személyre: 
félkiló rétestészta 
10 dkg margarin 
A sziruphoz: 
25 dkg cukor 
3 dkg méz 
0,15 dl citromlé 
0,15 dl rózsavíz 
A töltelékhez: 
30 dkg darált dióbél (egy része mandula, mogyoró, pisztácia is lehet, darálva) 
3 dkg cukor 
csipetnyi fahéjpor és őrölt szegfűszeg

A cukrot 3 dl vízben oldjuk fel. Hozzáadjuk a mézet, és felforraljuk. Mérsékeljük a lángot, és még 10 percig
sűrítjük a szirupot. Amikor levesszük a tűzről, hozzáadjuk a citromlevet, rózsavizet, és hagyjuk lehűlni.
Amikor lehűlt, hűtőbe tesszük.

A sütőt 180 C°-ra melegítjük elő.



A margarint megolvasztjuk, és kikenünk vele egy 20 x 20 cm-es sütőformát. A nyerstésztát kigöngyöljük, és
nyirkos konyharuhára fektetjük. A tésztát a sütőforma méretének megfelelően vágjuk el. Egyenként
megkenjük olvasztott margarinnal, és a tésztalapok harmadát egymásra fektetjük a sütőformában.

A töltelékbe való darált dióbelet és más magvakat cukorral és fűszerekkel keverjük. A keverék felét a
tésztalapok első harmadára szórjuk, másik felét a rákövetkező második harmadra, és a harmadik
harmadot is ráfektetjük. A lefektetett tésztalapokat közben ne mozdítsuk el! Amikor a harmadik
tésztaréteget is lefektettük, felvágjuk a nyers süteményt, lehetőleg rombusz formára, de nem vágjuk át
késsel az összes réteget, hanem mintegy a fele mélységig vágjuk csak be.

Félórán át sütjük 180 C°-on, aztán felvesszük a hőmérsékletet 220 C°-ra, és azon 5-10 percig sütjük tovább.

Amikor a megsült baklavát a sütőből kivesszük, rögtön megismételjük a felvágást, most már teljes
mélységben. És rögtön, még forrón megöntjük a sziruppal.  

SZULTÁNI BAKLAVA 
(török recept)

A baklavát mindenki szereti, aki egyszer is megkóstolta. A
szultáni baklava elkészítéséhez idő és jó hangulat szükséges,
és a baklava a jó hangulatot továbbadja azoknak, akik
megeszik. Éhesen ne készítsünk baklavát, mert nem lesz
hozzá türelmünk, amikor illatát a sütőből érezzük.

Aki a mézet szereti, a baklavát is szereti. Aki nem szereti a
mézet, mert lucskos lesz tőle a baklava, az készítse méz
nélkül, cukorszirupból, ropogósan-vajasan.

Ne lepődjünk meg, mennyi vaj kell a baklavához. Ne féljünk,
nem fog megártani, nem bántja a gyomrunkat. És a lelkünket
se. Nem kell ahhoz mohamedánná válnunk, hogy a ramadánt baklavával ünnepeljük.

Hozzávalók: 
A sziruphoz: 
2,5 csésze víz 
3,5 csésze cukor 
2 evőkanál citromlé 
A töltelékhez: 
3 csésze dióbél, és még egy kevés a tetejét megszórni 
3 evőkanál cukor 
1,5 csésze előkészített vaj (lásd lejjebb) 
Tésztának 2 csomag rétestészta, egyenként 20-22 levél tésztával 
esetleg finomra vagdalt pisztácia is kell még

Először a sütőt melegítsük elő 180 C°-ra, majd készítsük el a szirupot. Hideg vízben keverjük el a cukrot,
egy közepes méretű tálban. Öt percig forraljuk, majd gyenge lángon, fedő nélkül főzzük egy negyedórán át.
Akkor kész a szirup, amikor enyhén sárgulni kezd. És amikor egy deszkára kicsöppentett szirupcsepp
kihűlve ragad. A főzés végeztével öntjük bele a citromlevet, és félretesszük a szirpot, kihűlni.

A vajat úgy készítjük elő, hogy közel fél kiló vajat egy edényben felteszünk a tűzre. Gyenge lángon addig
melegítjük, amíg habosodni nem kezd. A habot lemerjük róla, és amikor már nem habzik, jó a vaj. Lassan
öntsük át egy másik edénybe, és ha az alját nem találjuk tisztának, azt ne öntsük át. Az előkészített vaj
hűvösön hetekig is eláll.

A dióbelet cukorral együtt daráljuk le apróra, de ne túl finomra. Tegyük félre.

35x45 cm-es tepsit válasszunk a baklava sütéséhez, és az alját kenjük ki vékonyan előkészített vajjal.
Fektessünk bele egy réteg tésztát, és széles ecsettel vékonyan kenjük meg vajjal. Helyezzünk újabb levél
tésztát a tepsibe, és ugyanúgy kenjük meg vajjal. Annyi réteget fektessünk és kenjünk, hogy a fele tésztánk



elfogyjon.

Ekkor terítsük a darált dióbelet a tésztára, enyhén permetezzük meg
vízzel, hogy a cukros dió a tésztára ragadjon, a következő réteg
tésztához is. Egyenként helyezzük a többi levél tésztát is a tepsibe,
mindet megvajazva. Végül a tészta szélét vágjuk körbe, hogy jól nézzen
ki.

A legfelső tésztaréteget is vajazzuk meg, és jusson vaj a tészta
sarkaira is.

Egy éles kést mártsunk forró vízbe, és a tésztát vágjuk be hosszában 4,
széltében 12 vágással, de lehetőleg nem teljesen, a tepsi aljáig, hanem
félig.

A baklavát a sütő közepén süssük, 30 percig. Ekkor csökkentsük le a
sütő hőmérsékletét, további félórára. Akkor jó, ha a tészta teteje
aranybarna. Ekkor kivesszük a sütőből, és 10 percig hűlni hagyjuk.

Tíz perc hűlés után vágjuk végig a tésztát, a tepsi aljáig. A hideg
szirupot a vágásokon öntjük végig, egyenletesen. Végül darált
dióbéllel, esetleg pisztáciával is megszórjuk a baklava tetejét.

Teljes kihűlés után, szobahőmérsékleten szervírozzuk. Hűvös, száraz
helyen a baklava egy hétig is eláll.

De nem tart addig, mert előbb elfogy.  

BŐJTI BAKLAVA 
(török recept)

Hozzávalók: 
A tésztához: 
1 tojás 
1 pohár tej 
félpohár étolaj 
3-4 pohár liszt 
1 tasak vanília 
1 tasak sütőpor 
Egyéb hozzávalók: 
1 tasak kukoricakeményítő 
1 pohár apró darabos dióbél 
1 csomag margarin (vagy étolaj) 
A cukorsziruphoz: (negyedórán belüli felhasználással) 
3 pohár víz 
3 pohár cukor 
1 kanál citromlé

A tészta hozzávalóiból tésztát gyúrunk, majd a tésztát hosszabb ideig pihentetjük.

A tésztát 20 egyenlő részre vágjuk, a tésztadarabokat réteslap vékonyságúra nyújtjuk, a tepsi méretének
megfelelő darabokra vágjuk, megszórjuk kukoricakeményítővel.

A tepsiben öt lapot fektetünk egymásra, a dióbelet a lapokra, végül a tetejére terítjük. A tepsibe fektetett
tésztát négyzet, téglalap vagy rombusz alakúra vágjuk, hogy jellegzetes baklava-formája legyen.

Olvasszuk fel a margarint, és forrón öntsük a tésztára, hogy jól beleivódjon.

180 C°-ra felmelegített sütőben egy óráig kell sütni, esetleg tovább.



A szirupot a sütés vége felé főzzük fel. A forró szirupot a megsült, még forró baklavára két részletben
töltjük rá, hogy jól átitassa. Öt perc elteltével önthetjük meg másodszor.  

VÁNDOROK BAKLAVÁJA 
(török recept)

Hozzávalók: 
A tésztához: 
1 pohár étolaj 
1,5 pohár tej 
1 tojás 
1 tasak sütőpor 
1 evőkanál ecet 
4-4,5 pohár liszt 
A sziruphoz: 
5 pohár víz 
6 pohár cukor 
néhány csepp citromlé 
Egyebek: 
1 tasak keményítőpor 
némi liszt 
25 dkg dióbél 
25 dkg margarin vagy étolaj

Géppel dolgozzunk, a tészta hozzávalóit géppel keverjük, dolgozzuk össze. Tíz perc alatt készíthetjük el a
tésztát.

A tésztából szaggassunk tojás nagyságú darabokat.

A keményítőhöz keverjünk ugyanannyi lisztet. Ezzel a keverékkel annyira beszórjuk a tésztadarabokat,
amennyire csak lehet.

Nyújtsuk ki a tésztadarabokat, hosszában és keresztben is, hogy össze ne húzódjanak. Kézzel nyújtsuk
tovább, rétestészta vékonyságúra. Kinyújtott állapotban pihentessük a tésztát 5-10 percig.

Az elszakadt tésztát vagy levágott szélét felső rétegként teríthetjük majd, a diós töltelékre. A tésztalapokat a
tepsi hosszának megfelelő méretűre vágjuk. Megszórjuk dióval, feltekerjük, a tekercseket egymás mellé
tepsibe rakjuk, 4 cm vastag szeletekre vágjuk. 

  

  



Ilyen állapotban eltehetjük másnapra, akkor is folytathatjuk a munkát.

Másnap megöntjük forró olvasztott margarinnal, és 180 C°-os sütőbe tesszük. Addig sütjük, míg aranyos
színt nem kap.

A sütés vége felé szirupot főzünk, a szirupot a sütőből kivett baklavára öntjük. 

 

LIBANONI BAKLAVA

Hozzávalók: 
2 csomag rétestészta 
A töltelékhez: 
50 dkg dióbél 
3/4 csésze cukor 
2 evőkanál narancslé 
2 csésze vaj 
A sziruphoz: 
3 csésze cukor 
2 csésze víz 
2 evőkanál narancslé 
2 evőkanál citromlé

Hajtogassuk szét, simítsuk gyűrődésmentesre a felolvasztott fagyasztott rétestésztát. Fedjük le egy fóliával,
zsírpapírral vagy nedves konyharuhával, hogy ne száradjon ki.

A dióbelet durvára vagdaljuk, elkeverjük a cukorral és a narancslével. Vajazzunk ki egy 30x40 cm-es tepsit,
és a többi vajat olvasszuk meg.

Az egyik csomag rétestésztát fektessük levelenként a tepsibe, gondosan ügyelve arra, hogy minden tésztalap
mindkét oldalát előbb megkenjük olvasztott vajjal.

A diós keverékhez adjunk két evőkanál vizet, és a keveréket simítsuk el a fölső tésztalapon.

A réteslapok lefektetésének műveletét ismételjük meg a második adag tésztával, és a tetejét is vajazzuk be.



Ha kész, forró vízbe mártott késsel vágjuk fel az egész tésztát gyémánt-alakú szeletekre, majd a maradék
vajat öntsük a tetejére.

A sütőnktől függően közel egy óráig süssük, amíg a teteje aranybarna nem lesz.

A sziruphoz öntsük fel vízzel a cukrot, és forraljuk fel. Hadd forrjon 15-20 percig. Amikor levettük a tűzről,
öntsük hozzá a narancs- és a citromlevet. Keverjük meg, és hagyjuk kihűlni.

A szirupot a kisült baklavára töltjük. Ez kétféleképpen történhet. Vagy a forró baklavára öntünk kihűlt
szirupot, vagy a kihűlt baklavára forró szirupot. De sohasem forrót forróra, mert akkor a baklava vizenyős
lesz.

A jó baklavához az is fontos, hogy a sütés előtti felvágáskor még olvasztott vajat öntsünk rá, ami a tésztába
szivárog. Ezért ha közben elfogyott a vajunk, inkább olvasszunk még keveset.  

ALADDIN BAKLAVA 
(spanyol recept, Julián receptje)

Hozzávalók: 
A rétestésztához: 
1 dl borecet 
1 dl étolaj 
1 dl tömény ital 
csipetnyi só 
A töltelékhez: 
30 dkg darált dióbél 
30 dkg cukor 
3 csepp narancsvirág-víz (vagy narancslé) 
Továbbá: 
2 dl sűrű cukorszirup 
3 csepp narancsvirág-víz 
kevés (kukorica-)keményítő 
kevés vaj 
kevés mandula vagy feles dióbél díszítésnek.

A lisztet asztalra öntjük, a közepén mélyedést formázunk, amibe a tészta folyékony hozzávalóit beleöntjük.
Tésztát gyúrunk, gömbölyűre alakítjuk, majd kilencvenszer erősen az asztalra csapjuk.

Letakarjuk, és egy órán át állni hagyjuk. Közben a darált dióbelet a cukorral és kevés narancsvirág-vízzel
keverjük össze, ez lesz a töltelék.

A pihent tésztát négy gömbre vágjuk, nyújtófával igen vékonyra nyújtjuk, közben keményítővel hintjük,
végül kézzel tovább húzkodjuk. A fölösleges keményítőt eltávolítjuk.

Egy tepsit kivajazunk, egy réteslapot belefektetünk, felületét is megvajazzuk.

A réteslapra tölteléket terítünk, majd újabb réteslapot, megvajazzuk, rá tölteléket, és még egyszer. A
negyedik réteslappal fedjük be.

Még sütés előtt négyszögesen felvágjuk, majd 160 C°-on megsütjük. Amikor megsült, a sűrű cukorszirupot
ráöntjük, és a négyszögek tetejét mandulával vagy dióbéllel díszítjük.  



PISZTÁCIÁS DIÓS BAKLAVA 
(kanadai recept, közel-keleti mintára)

Hozzávalók 16 szelethez: 
A baklavához: 
2,5 csésze dióbél 
1 csésze pisztácia 
3/4 csésze cukor 
2 evőkanál őrölt fahéj 
2 kávéskanál reszelt vagy őrölt szerecsendió 
20 dkg olvasztott vaj 
1/2 csomag kész rétestészta 
A sziruphoz: 
1,5 csésze víz3/4 csésze cukor 
1/2 csésze méz 
2 db fahéj 
5-6 db szegfűszeg 
2 kávéskanál friss citromlé

Először a sütőt melegítsük elő 180 C°-ra. Terítsük a diót egy sütőlapra, és pirítsuk kb. 8 percig, amíg
könnyen barnulni nem kezd. Ekkor vegyük ki, tegyük félre. Ezt a műveletet ismételjük meg a pisztáciával is,
majd mindkettőt hagyjuk kihűlni. Amikor kihűltek, a diót és a pisztáciát külön-külön vagdaljuk kisebb
darabokra, majd keverjük össze egy kisebb tálban. Adjuk és keverjük hozzá a cukrot, fahéjport,
szerecsendiót is.

A rétestésztát vágjuk 20x20 cm-es négyzetekre, vagy akkorára, amekkora hasonló nagyságú kistepsink
van, és az egészet takarjuk le nedves konyharuhával, nehogy kiszáradjon a tészta.

A tepsit kenjük ki olvasztott vajjal. Fektessünk bele egy réteg tésztát, és azt is alaposan kenjük meg vajjal.
Utána ugyanúgy a következő réteg tésztát, egészen 8 rétegig. Közben néhány rétegnél valószínűleg foltozni
is kell a tésztát, másik lapból.

Töltsük a diós keverék felét a tésztára. Erre borítsunk négy réteg újabb tésztát, ugyanúgy megvajazva.
Töltsük rá a maradék diós tölteléket, és borítsuk be újabb tésztarétegekkel, legalább hattal, és ne
mulasszuk el minden rétegnél az alapos vajazást.

Mielőtt megsütjük, vágjuk 4x4=16 kockára. De a vágásokkal vigyázzunk, ne érjenek le a legalsó
tésztalapig.

45 percig süssük. Addig, amíg könnyedén
barnulni nem kezd. Ekkor erősen csökkentsük a
hőmérsékletet, és süssük további 20 percig.

Amíg a baklava sül, készítsük el a szirupot. A
hozzávalóit a citromlé kivételével keverjük össze
egy kisebb lábasban. Magas lángon forraljuk
fel, és amikor forr, csökkentsük közepesre a
lángot. Keverjük meg közben, hogy a cukor jól
feloldódjon. Amikor már 20 perce forrdogál, a
szirup sűrűsödik. Mintegy másfél csészényire
lesz a szirupból szükségünk, addig sűríthetjük.

A citromlevet akkor keverjük bele, amikor
levettük a tűzről, de még meleg.

Amikor a baklava megsült, és kivettük a
sütőből, a meleg szirupot egyenletesen öntsük a
süteményre. Így hagyjuk teljesen kihűlni, és mielőtt szervíroznánk, vágjuk át teljesen az összes tésztaréteget
a négyzetek körül.  



ÉS MÉG EGY BAKLAVARECEPT

Hozzávalók: 
0,5 kg (1 csomag) rétestészta 
0,5 kg durvára vagdalt dióbél 
1 csésze olvasztott vaj 
1 teáskanál fahéjpor 
1 csésze víz 
1 csésze cukor 
1 teáskanál vaníliás cukor 
1/2 csésze méz

A sütőt 175 C°-ra melegítsük elő. Egy 25x35 cm-es tepsi alját és oldalait
vajazzuk ki.

Aprítsuk fel (ne daráljuk) a dióbelet, és keverjük bele a fahéjport. Tegyük félre.

Ha tekercsben vásároltuk a tésztát, tekerjük ki. Valószínűleg félbe kell vágni, hogy a tepsibe beleférjen.
Takarjuk le a tésztát egy nyirkos konyharuhával, hogy megóvjuk a kiszáradástól, amíg dolgozunk.
Tegyünk két levél tésztát a tepsibe, kenjük meg a másodikat vajjal. Két levelenként ismételjük meg, míg 8
levél nem lesz egymáson. Két-három evőkanál fahéjas diót terítsünk a tetejére. A következő tésztarétegre
megint egy réteg dió kerül. Legfelülre 6-8 levél tészta maradjon.

Kockákra vagy gyémántokra vágjuk a baklavát sütés előtt. Előbb négy hosszanti vágást ejtsünk, aztán
keresztben vagy ferdén vágjuk fel.

Mintegy 50 percig süssük, amíg a baklava aranyos, ropogós nem lesz.

Amíg a baklava sül, elkészítjük az öntetet. A cukrot a vízben addig hevítjük, amíg a cukor fel nem oldódik
teljesen. Ekkor hozzáadjuk a vaníliás cukrot és a mézet, és 20 percig tovább főzzük.

Amikor a baklava megsült, az öntetet még melegen kanalazzuk rá. Hagyjuk kihűlni. A kész baklava le is
fagyasztható, csak arra ügyeljünk, hogy amikor a fagyasztásból kivettük, hagyjuk a kicsapódott párát
leszáradni tálalás előtt.  

ÖRMÉNY BAKLAVA ÉS DIÓS UJJAK

Hozzávalók: 
A baklavához: 
30 dkg olvasztott vaj 
50 dkg darabos dióbél 
5 evőkanál cukor 
1 evőkanál fahéjpor 
50 dkg rétestészta 
A sziruphoz: 
1 kg cukor 
2 csésze víz 
1 citromkarika 
1 szál fahéj 
A diós ujjakhoz: 
25 dkg dióbél 
2 evőkanál cukor 
1 evőkanál fahéjpor 
50 dkg rétestészta 
20 dkg olvasztott vaj

Szirupot főzünk a megadott cukorból és vízből. Tíz percig főzzük, a citromkarikával és a fahéjjal együtt.
Addig kell főzni, amíg cseppje golyóvá nem áll össze. Akkor leszűrjük, és lehűtjük.



Olvasztott vajat úgy készítünk, hogy a vajat gyenge lángon melegítjük, a megolvadt vajnak a habját
leszedjük, és az olvadt vajat átöntjük hűlni, úgy, hogy az alján lévő világosabb részét nem használjuk fel.

A vagdalt, darabos dióbelet cukorral és fahéjjal keverjük.

Az olvasztott vajjal kikenünk egy tepsit. A rétestésztát levelenként fektetjük a tepsibe, mindegyiket
megkenve vajjal, amíg a tészta felét fel nem használtuk. Ekkor ráterítjük a diós cukrot, és a többi
tésztalevelet ugyanúgy egyenként, vajjal megkenve fektetjük rá. A kész tészt felszínét rombusz-alakúra
szeleteljük.

Gyenge tűzön sütjük, egy órán át. Ekkor elzárjuk a tüzet, és még néhány percig a sütőben tartjuk, amíg a
felszíne aranyszínt nem kap. A sütőből kivéve még melegen öntjük meg a hideg sziruppal, a kész szirup
felével.

A diós ujjak készítéséhez a dióbelet cukorral, fahéjjal keverjük. Egy réteg rétestésztára diós tölteléket
helyezünk, szivarszerűen feltekerjük, hengeralakúra formázzuk. Annyi diós ujjat készítünk, amennyi
töltelékünk és tésztánk van.

Másik tepsire helyezzük, mint a baklavát, de azt ugyanúgy olvasztott vajjal kenjük ki előbb. A tepsiben
bőséges olvasztott vajjal kenjük meg. Öt centiméteres ujjakra vágjuk a tekercseket.

Mérsékelt tűzön addig sütjük, amíg aranyszínt nem kap. Amikor a sütőből kivesszük, még forrón öntjük
meg a maradék hideg sziruppal.  

ÖRMÉNY VAJAS BAKLAVA

Hozzávalók: 
75 dkg liszt 
17,5 dkg olvasztott vaj 
2 tojás 
3,5 dkg élesztőpor 
2 dl víz 
félkiló dióbél 
félkiló cukor 
0,5 dkg kardamommag 
tojássárgája 
17,5 dkg méz 
11 dkg olvasztott vaj

Egy tálba öntünk két deci vizet, eloszlatjuk benne az élesztőport. Beleütünk két tojást, és jól összekeverjük.
A lisztet folyamatos keverés közben öntjük bele, egyenletesre keverjük. A tésztához szükséges olvasztott
vajat is beleöntjük, és jó tíz percig együtt keverjük. Utána félretesszük a tálat meleg helyre másfél órára,
hogy a tészta megkeljen.

Amíg a tészta kel, elkészítjük a tölteléket. Megdaráljuk a dióbelet, összekeverjük a cukorral és az őrölt
kardamom-maggal.

A kelt tésztát kiborítjuk, és két részre vágjuk. Mindkét részt 1,5-2 mm vékonyra nyújtjuk, akkorára, mint a
tepsink mérete.

Az egyik réteg tésztát vajjal kikent tepsibe fektetjük, és 3 mm vastagságban terítjük rá a diós tölteléket. A
másik tésztaréteggel fedjük le. A széleit két ujjal az alsó réteghez csípjük. A felső tésztaréteget
tojássárgájával kenjük meg.

A süteményt rombuszforma szeletekre vágjuk. Forró sütőben 35-40 percig sütjük. Közben, tíz perc sütés
után kivesszük a sütőből, és a vágások mentén olvasztott vajjal öntjük meg. Sütés után pedig, amikor
kivettük a sütőből, ugyanott, a vágásoknál mézzel öntjük meg. Ezután megismételjük a szeletek felvágását,
hogy össze ne ragadjanak.  



SARI BURNA 
(örmény diós rétes)

Hozzávalók 16 apró darabhoz: 
8 nagy levél rétestészta 
15 dkg apróra vágott dió 
2-3 kávéskanál fahéjpor 
8 dkg fehérített vaj (olvasztott vaj, aminek a habját lemertük) 
A sziruphoz: 
1 dl víz 
20 dkg cukor 
2 evőkanál narancsvirág-víz 
2 evőkanál citromlé

A sütőt 180 C°-ra melegítjük elő. Munkafelületünket egy nagyobb
sütőpapírral borítjuk.

Egy réteg rétestésztát veszünk elő a lehető legfinomabban, és bekenjük a felét olvasztott fehérített vajjal.
Kétrét hajtjuk, kb. 20 x 30 cm-esre. Így két réteg tészta között egy réteg vaj lesz.

Az apróra vágott diót egy kisebb tálban fahéjporral keverjük. A fahéjas dióval enyhén megszórjuk a tésztát.

Kötőtűvel vagy hasonlóval dolgozunk, ha nincs örmény fapálcikánk. Feltekerjük rá a dióval megszórt
kétrétegű tésztát. A tésztahurkát ne nyomjuk meg nagyon, inkább ráncoljuk meg, amikor megkezdjük
tekerni. Amikor feltekertük, húzzuk ki a pálcát. Minden ilyen tekercset kettőbe vágunk, hogy két apróbb
hurkát kapjunk. Vajazott, vagy sütőpapírral bélelt tepsibe rakjuk.

Ezt a műveletet ismételjük, amíg van anyagunk.

A sütőben a rétes 20 perc alatt aranyszínt kap. Amíg sül, szirupot készítünk.

A cukrot és a vizet egy serpenyőben buborékosra melegítjük, és sűrűsödésig tartjuk a tűzön. Ekkor
levesszük, hozzáöntjük a narancsvirág-vizet és a citromlevet. Visszatesszük a tűzre, de a legelső buborékok
megjelenésekor végleg levesszük, és hagyjuk langyosra hűlni.

Amikor a süteményt kivesszük a sütőből, még melegen bőségesen megöntjük a sziruppal, amit az gyorsan
magába szív.

Ha a Sari burna süteményünket díszíteni is akarjuk, arra a célra pisztácia vagy vagdalt mandula ajánlott.  

GRÚZ BAKLAVA (PAKHLAVA)

A grúz baklava nem is igazán baklava. Csak sógorságban van a többi baklavával. Nem rétestésztából
készül. De azért jó.

Hozzávalók: 
12 evőkanál vaj 
3/4 csésze liszt 
1/2 kávéskanál sütőpor 
2 tojás sárgája 
1 csésze tejföl 
3/4 csésze dióbél 
1 csésze cukor 
1/2 kávéskanál vaníliás cukor 
2 tojás fehérje

Keverjük el (ha lehet, géppel) a vajat a liszttel és a sütőporral, amíg egyenletesen durva liszt kinézete nem
lesz. Keverjünk bele egy tojás sárgáját és a tejfölt. Lágy tésztát készítsünk belőle. Fedjük le, és két órára
tegyük a hűtőbe.



Melegítsük elő a sütőt. Vajazzunk és lisztezzünk ki egy 25 cm-es sütőformát.

Készítsük el a tölteléket. Daráljuk le a diót, keverjük hozzá a cukrot és a vaníliás cukrot. Verjük fel a
tojásfehérjét, és adjuk a dióhoz.

A lehűlt tésztát osszuk háromfelé. Az első részt nyújtsuk ki, és tegyük a sütőformába. Terítsük rá a töltelék
felét, de a szélére ne tegyünk. Ugyanígy a második részt is, és fedjük be a harmadikkal. A fölső réteg tésztát
a széleinél nyomkodjuk alá.

Éles késsel vágjuk fel az egészet gyémánt-alakú szeletekre, majd kenjük meg a tetejét egy felvert
tojássárgájával. 45-50 percig süssük, míg barna színt nem kap. Fogyasztás előtt újból vágjuk fel.  

IRÁNI BAKLAVA 
(Baagh Lava néven)

Hozzávalók 6 személyre: 
50 dkg dióbél 
25 dkg aprószemű kristálycukor 
1 evőkanál kardamommag-por 
2 tojás sárgája 
1/2 csésze tej 
2 evőkanál étolaj 
15-20 dkg liszt 
1/2 kávéskanál sütőpor 
1/2 csésze rózsavíz 
és még kevés étolaj, cukor, víz

Az iráni baklava a többséggel szemben nem rétestésztából készül, egyedi receptje van.

Összekeverjük a tejet az étolajjal és a tojássárgájával. Most keverjük bele a sütőport is. A lisztet
fokozatosan adagoljuk hozzá, hogy tökéletesen elkeveredjen. És még teljes elkeveredés után is keverjük
néhány percig. Végül a tészta anyagát töltsük nejlonzacskóba, és pihentessük 2-3 óráig.

Daráljuk meg a dióbelet. Adjuk hozzá a kristálycukrot és a kardamom-port. Keverjük jól össze.

Szórjunk kevés lisztet egy deszkára, és a tésztából egy kisebb golyót nyújtsunk ki rajta vékonyra, akkorára,
hogy egy tepsit kitöltsön.

Most következik az iráni baklava készítésének nehézsége. Iránon kívül ugyanis nem kaphatók olyan kis
fémformák, amelyekbe egy szelet baklava fér el. Ezek olyanok, mint nálunk a tésztaszaggató formák, és úgy
használják, hogy minden formába egy réteg tészta kerül.

A tészta kinyújtásának és kiszaggatásának folyamatát még kétszer-háromszor ismételjük meg.

A diós-cukros keveréket a sütőlapon egymás mellett álló dobozokban lévő tésztarétegekre töltjük, a tetejét
elsimítjuk, hogy egyenletes legyen. A keverék tetejére rózsavizet hintünk. A legtetejére pedig étolajat
kenünk.

Félcsészényi erősen cukros vizet felforralunk, rózsavizet is öntünk bele, és 2-3 percig forraljuk. Melegen
tartjuk ezt a szirupot.

160 C°-ra melegítjük elő a sütőt. Először 15-20 percre a sütő alsó részére helyezzük a sütődobozokat, majd
kivesszük, és kevés forró sziruppal megöntjük. Utána a sütő magasabb részére tesszük vissza, és további
negyedóra alatt a baklava világos aranyszínt kap.

Amikor a sütőből kivettük, lassanként kihűl. Közben 2-3 alkalommal, ötperces időközönként kevés
sziruppal megöntjük.  

OROSZ BAKLAVA



Hozzávalók: 
1,2 kg sótlan nyerstészta 
30-35 dkg dióbél 
30 dkg olvasztott vaj 
20-30 dkg cukor 
30-40 dkg méz 
1 tojás sárgája

A tésztát vágjuk 8, egyenként 15 dekás részre, formáljunk belőlük golyókat. Így nyolcréteges baklavát
tudunk készíteni, ami nagyon gyakori. De ha az ugyancsak népszerű 12 rétegeset akarjuk elkészíteni,
tésztánkat 12 darabra kell vágnunk.

A dióbelet megtörjük vagy húsdarálón ledaráljuk, majd tűzhelyre helyezett tepsiben kissé megpirítjuk.
Utána jól összekeverjük a cukorral.

Egy tepsit kikenünk olvasztott vajjal. Egy darab tésztát kinyújtunk, akkorára, mint a tepsi. Nem baj, ha
nem lesz rétestészta vékonyságú, metélttészta vastagságú is jó. Belefektetjük a tepsibe, megvajazzuk,
megszórjuk cukros dióval. Majd újabb réteg tészta, vajazás és meghintés következik, egymás után
nyolcszor vagy tizenkétszer.

A legfelső tésztarétegre felvert, majd vízzel felhígított tojássárgáját kenünk.

10-15 percig sütjük, majd kivesszük a sütőből. A baklavát négyzet vagy rombusz alakú szeletekre vágjuk.
Megöntjük meleg olvasztott vajjal, és a sütőbe visszatéve további 10-15 percig sütjük.

A sütőből kivéve még melegen öntjük rá a mézet, egyenletesen elosztva.  

BŐJTI BAKLAVA (PAHLAVA) 
(orosz recept)

Egy pohár meleg vízben oldjunk fel kávéskanálnyi élesztőport,
adjunk hozzá kávéskanálnyi cukrot és csipetnyi sót. Keverjük
össze,és hagyjuk állni 20 percig, hogy "sapkája" képződjön.

Az élesztőhöz adjunk három evőkanál margarint és 10
púpozott evőkanálnyi lisztet. Először fakanállal keverjük,
majd lisztes gyúródeszkán kézzel gyúrjuk. Annyi lisztet
gyúrunk még bele, amennyit felvesz, hogy kemény tésztát
kapjunk. Meleg tálba tesszük a tésztát, lefedjük, és kelni
hagyjuk.

Ezalatt tölteléket készítünk. Egy csésze dióbelet, maréknyi mandulát és fél kávéskanálnyi kardamommagot
összedarálunk. A díszítéshez félreteszünk szép diókat és mandulákat.

Egy egyliteres lábasba száraz rózsaszirmokat teszünk, ráöntünk másfél csésze forró vizet, és állni hagyjuk.
A kiázott rózsaszirmokat kinyomkodjuk, igen apróra vágjuk, összekeverjük egy csészényi, forró vízben
megpuhított mazsolával. Jobb, ha a mazsolából 2-3 félét használunk.

A maradék rózsavizet félcsészényi cukorral és két evőkanálnyi világos színű mézzel keverjük össze.
Fűszerezzük fahéjjal, vaníliával, szerecsendióval, szegfűszeggel, egy citrom reszelt héjával.

(Ha véletlenül nem lenne otthon szárított rózsaszirmunk, akkor a félcsészényi cukrot egyszerűen másfél
csészényi vízben főzzük. Amikor felforrott, a habját leszedjük, még egy kicsit sűrítjük a szirupot a tűzön, és
a tűzről levéve adjuk hozzá a mézet, fűszerezzük.)

A megkelt tésztát kézzel megformázzuk, hogy nyolc darabra vághassuk. A nyolc részből golyókat
formálunk, és kinyújtjuk mindet, nagyon vékonyra.



Az első tésztalapot olvasztott margarinnal kikent tepsibe
fektetjük, beecseteljük olvasztott margarinnal.
Megszórjuk egy réteg diós keverékkel, és ráfektetjük a
következő lapot. A második tésztára rózsaszirmos
mazsolát szórunk.

Így folytatjuk a nyolcadik tésztarétegig, amire már nem
kenünk és nem szórunk semmit. Óvatos nyomással a
tészták széleit összeragasztjuk. Késsel rombuszforma
négyszögekre vágjuk, de csak finoman, ne vágjuk át az
összes tésztaréteget.

220 C°-ra előmelegített sütőbe tesszük, 15 percre.
Negyedóra elteltével kivesszük, késsel teljesen átvágjuk,
és megöntjük a rózsaszirup felével. Félmandulát, féldiót nyomunk a rombuszok közepére, dísznek. Most ha
a sütőbe visszatesszük, ellenőrizzük a sülést. Még negyedóráig kell sütnünk, de ügyeljünk arra, hogy a
díszítés ne égjen meg.

Amikor a sütést befejeztük, és a baklavát kivetük a sütőből, a maradék rózsasziruppal öntjük meg, hogy
teljesen átitatódjon.

Lágy baklavát kapunk, a tésztarétegek nem válnak szét, a szeletek illatosak.  

KAUKÁZUSI BAKLAVA 
(orosz recept)

Hozzávalók: 
24 dkg liszt 
6 dkg olvasztott vaj 
0,8 dl teljes tej 
1 tojás 
0,8 dkg élesztőpor 
20 dkg dióbél 
20 dkg cukor 
leheletnyi vaníliakivonat 
csipetnyi őrölt sáfránymag 
2 dkg méz

A tejet 30-35 C°-ra meglangyosítjuk. A tejből, tojásból, lisztből, élesztőből, olvasztott vajból kemény tésztát
gyúrunk. Egy-másfél órára félretesszük kelni.

Addig a dióbelet enyhén megpirítjuk, majd megdaráljuk. Ugyanannyi cukorral és leheletnyi őrölt
sáfránymaggal keverjük, ez a töltelék.

A megkelt tésztából 8-10 vékony tésztaréteget nyújtunk, 3-4 mm vastagokat, akkorákat, amekkora a
tepsink.

Vajjal kikent tepsibe fektetjük az első réteget, vajjal megkenjük, töltelékkel megszórjuk. A többi réteg
tésztát ugyanígy fektetjük és megszórjuk. A legfelső tésztára már nem marad töltelékünk, felvágás után
sáfránnyal ízesített tojássárgájával kenjük meg.

A baklavát még nyersen vágjuk 10 x 4 cm-es rombuszokra. Minden rombusz közepére szép feles dióbelet
nyomunk.

A baklavát 180-200 C°-os sütőben 35-40 percig sütjük. Negyedóra elteltével kivesszük a sütőből, megöntjük
mézzel, esetleg cukorsziruppal, majd visszatesszük sülni.  



ORENBURGI BAKLAVA 
(orosz recept)

Hozzávalók: 
A tésztához: 
6-7 csésze liszt 
8 tojás 
10 evőkanál meleg tej 
4 evőkanál olvasztott margarin 
késhegynyi sütőpor 
A töltelékhez: 
30 dkg dióbél 
20 dkg olvasztott margarin 
1 csésze cukor 
1 tojás sárgája 
30 dkg méz

Egy tálba beleütjük a tojást, villával kissé megkeverjük, ráöntjük a meleg tejet, olvasztott margarint,
sütőport, végül a lisztet. Összekeverjük. Mint a nyers metélttésztának, úgy kell kinézni.

Nyolc gömböt formálunk a tésztából, és félretéve kelni hagyjuk.

Amíg kel, tölteléket készítünk. Egy lábasban a tűzön kissé "megszárítjuk" a dióbelet, hogy aromáját jobban
érezzük. Utána daráljuk meg, és keverjük össze a cukorral.

Amikor a tészta megkelt, az első adagot kinyújtjuk, alig nagyobbra, mint amekkora tepsiben fogjuk sütni. A
tepsit olvasztott margarinnal kenjük meg. Belefektetjük a tésztát, ügyelve, hogy a tepsi szélét kitöltse.
Megkenjük olvasztott margarinnal, megszórjuk a diós töltelékkel.

Ráfektetjük a következő tésztaréteget, rányomjuk a töltelékre, és újból kenünk, szórunk. Ha a tészta nem
pontosan tölti ki a tepsit, a fölösleget levágjuk, és oda ragasztjuk, ahol hiányzik. Fontos, hogy a tészta
szélén a töltelék ne szóródjon ki, mert sütéskor a cukor megégne, ekkor az egész baklava kávés mellékízt
kapna. Ezért rétegenként a tészta szélét az alatta levő réteghez nyomjuk.

A legfelső réteg tésztára már nem hagyunk tölteléket. A szélét lenyomkodjuk. Rombusz alakú szeleteket
vágunk a baklavából, de nagyon ügyeljünk arra, hogy a legalsó tésztaréteget ne vágjuk át. Lehetőleg a
legvékonyabb késünkkel vágjunk, mert minél vékonyabb, annál jobban érezzük, hogy milyen mélyen vág.

Egészen 250 C°-ig melegítsük fel a sütőt.

A legfelső tésztarétegre kenjünk vízzel kevert tojássárgáját. Ugyanekkor a rombusz-szeletek közepére
dióbelet is nyomhatunk, dísznek. Ez azért is ajánlatos, mert így a dióbéllel a felső három tésztaréteget még
egyszer összenyomhatjuk, és sütéskor nem fognak felgörbülni. A vágásokra pedig öntsünk olvasztott
margarint.

Tegyük sütőbe. 15-20 perc múlva vegyük ki, újból öntsünk a vágatokba margarint, és újabb 15-20 percre
tegyük vissza.

A mézet olvasszuk folyékonyabbra, erre a célra két perces mikrohullámú melegítés a legjobb. Amikor
másodszor vesszük ki a baklavát a sütőből, öntsük meg a folyékony mézzel, és tegyük vissza újabb félórára,
vagy valamivel hosszabb időre.

Amikor végleg kivesszük a sütőből, gyorsan, mielőtt a hűlő méz összeragasztaná a baklavaszeleteket,
vágjuk szét azokat.

Megjegyzés: Ha sütés közben azt vennénk észre, hogy a felső tésztaszelet felválik, sütés közben
lesúlyozhatjuk, például egy tányérral.  



RÉTEGES BAKLAVA 
(orosz recept)

Hozzávalók: 
2 csésze liszt 
félpohár tej 
1 csésze olvasztott vaj 
1 tojás 
1 tojás sárgája 
2 dkg friss élesztő 
20 dkg dióbél 
1 csésze porcukor 
8 dkg méz 
késhegynyi kardamommag-por 
só

Meleg tejben keverjük el az élesztőt, és kissé sózzuk meg. Adjuk hozzá a tojást, kevés olvasztott vajat, a
lisztet, és gyúrjunk belőle tésztát. Borítsunk a tésztára konyharuhát, és meleg helyen kelesszük 40 percig.

A dióbelet daráljuk meg, keverjük össze a porcukorral, mézzel, és ízesítsük kardamommal.

A megkelt tésztát vágjuk 14-16 darabra, és nyújtsuk ki vékonyra. Fektessük rétegenként olvasztott vajjal
megkent tepsibe. Az alsó három és a legfelső három réteg tészta közé ne tegyünk diós tölteléket, a többi
közé két rétegenként tegyünk.

Tojássárgájával kenjük meg, vágjuk fel még sütés előtt rombusz alakú szeletekre, és 180 C°-os sütőben
mintegy félóráig süssük.

A megsült baklavát amikor a sütőből kivesszük, újból öntsük meg, a maradék olvasztott vajjal.  

ROMÁN BAKLAVA

Újévre és más ünnepekre a nagyszámú vendégsereget a legjobb
román baklavával kínálni, amint az a román nép körében szokásos.

Vásároljunk rétestésztát. A baklava készítését 25 dkg vaj
megolvasztásával kezdjük. Az olvasztott vajjal megkenünk egy
nagy tepsit.

A rétestésztát nagyon óvatosan göngyöljük ki. Fektessünk egy
réteg tésztát a tepsibe, és ecsettel kenjük meg olvasztott vajjal.
Három-öt réteg tésztával ismételjük ezt meg, az egymásra fektetett
tésztarétegek lesznek a baklava alapja.

Egy tálban keverjünk össze 75 dkg apróra vagdalt dióbelet négy evőkanál fahéjporral. A tésztaalapra
rétegezzünk fahéjas diót. Utána felváltva egy réteg tészta, arra egy réteg dió következik, amíg tart a
tésztából és a dióból. Végül felül is három-öt réteg tésztával zárjuk. 



 

Egy jó éles késsel vágjuk fel a baklavát 4 cm-es kockákra. Jól nyomjuk rá, hogy a legalsó tésztaréteget is
elvágjuk.

A baklavát 180 C°-ra előmelegített sütőben háromnegyed óráig kell sütni. 

 

Sütés közben egy nagy lábasban szirupot készítünk. A lábasba két narancsot facsarunk, és a narancslevet
feltöltjük 8 dl-re vízzel. 80 dkg cukrot és negyedkiló akácmézet öntünk a vízbe. Kevergetve melegítjük, hogy
a szirup besűrűsödjön. Amikor kellően sűrűnek találjuk, levesszük a tűzről. Belekeverünk három tasak
vaníliás cukrot, és keverünk bele reszelt narancshéjat, citromhéjat.

Amikor a baklava megsült, kivesszük a sütőből, és lassan rátöltjük a szirupot. Főleg a vágatokat öntjük
meg, hogy a szirup a sütemény belsejébe szívódjon. Addig ismételjük a szirup rátöltését, amíg el nem fogy. 

 

A még meleg sütőbe visszatesszük egy időre a baklavát. Süthetjük is még, ha kell. Amikor végleg kivettük a
sütőből, fedjük le alufóliával, és szobahőmérsékleten tárolhatjuk másnapig, amikor a vendégek megjönnek.
Csak az a baj, hogy az illatát addig is érezzük, és nem bírunk ellenállni, hogy megkóstoljuk.  



ÚJSZERŰ BAKLAVA 
(görög sütemény)

Hozzávalók 12 adagra: 
50 dkg fagyasztott süteménytészta 
2,5 csésze apróra vagdalt dióbél 
1/2 csésze cukor 
1,5 kávéskanál őrölt fahéj 
3/4 csésze vaj vagy margarin 
3/4 csésze méz 
1 evőkanál citromlé 
A tetejére: 
2,5 dl tejszínhab 
1 kávéskanál porcukor 
1 kávéskanál vaníliás cukor

Ez a sütemény a baklavának egy újszerű változata.

Melegítsük elő a sütőt. Egy 22-23 cm-es süteménysütő formát kenjünk ki vajjal, és fektessük bele a készen
vásárolt süteménytészta felét.

Egy közepes tálban keverjük össze a dióbelet a cukorral és a fahéjporral. A vajat vagy margarint olvasszuk
meg, egyharmad részét öntsük a süteménytésztára, és rögtön utána a cukros dióbelet is. Simítsuk
egyenletesre, és öntsük rá a vaj második harmadát.

Fektessük rá a tészta másik felét, és öntsük rá egyenletesen a maradék vajat.

Meleg sütőben 45-55 percig süssük, amíg aranyszínű nem lesz.

Közvetlenül mielőtt kivennénk a sütőből a mézet és a citromlevet - ha kell, kevés vízzel - melegítsük fel,
gyakori keverés közben, amíg jól folyós nem lesz.

A süteményt a sütőből kivéve rácsra helyezzük hűlni. A forró süteményre óvatosan, egyenletesen öntsük a
citromos mézet, hogy beszívódjon a tésztába.

Mielőtt felszeletelnénk, a sütemény legalább három órán át álljon. A cukros, vaníliás tejszínhabot
felszeletelés után, személyenként adagoljuk a süteményre.

A baklava világhódító útján Amerikába is eljutott. Egy amerikai, egy olasz és végül egy hazai baklava
fényképe: 



 

DIÓS-MANDULÁS-PISZTÁCIÁS RÉTES 
(német recept, a baklava utánérzése)

Hozzávalók: 
A sziruphoz: 
25 dkg méz 
félkiló cukor 
2 narancs leve és reszelt héja 
1 szál fahéj 
A réteshez: 
20 dkg dióbél 
16 dkg mandula 
14 dkg pisztácia 
2 tojás 
félkiló rétestészta 



15 dkg olvasztott vaj

4 dl vízben forraljuk fel együtt, összekeverve a mézet, cukrot, narancslevet, narancshéjat, fahéjat. Addig
főzzük, amíg a szirup be nem sűrűsödik. A tűzről levéve még egyszer megkeverjük, és kivesszük a fahéjat.
Hagyjuk a szirupot kihűlni.

A sütőt 200 C°-ra melegítjük elő. Egy tepsin 3-4 percig pirítjuk a magvakat. Amikor a dió színesedni kezd,
kivesszük a tepsit. A magvakat apróra vagdaljuk, egy tálba öntjük, összekeverjük.

A sütő hőmérsékletét 150 C°-ra mérsékeljük.

A tojást kissé felverjük.

A rétestésztát rétegenként terítjük ki. Az első réteget először olvasztott vajjal kenjük meg, majd felvert
tojással, és ugyanígy a ráterített második réteget is. A második rétegre diós keveréket szórunk. Feltekerjük
a tésztát, és tekerés közben is kenegetjük vajjal. A tekercs tetejét pedig tojással kenjük meg.

Úgy osztjuk el a diós keveréket, hogy a félkiló tésztára egyenletesen jusson.

A tekercseket 150 C°-on 5 percig sütjük. Utána 130 C°-ra mérsékeljük a hőmérsékletet, és addig sütjük
tovább, amíg a tekercsek teteje szép aranybarna színt nem kap. Ezután kivesszük a sütőből, és hagyjuk
kihűlni.

A tekercseket felszeleteljük. Megöntjük sziruppal, és másnapig állni hagyjuk a szirupban, hogy a sütemény
jól megszívja magát.

Német ízlés szerint joghurttal szervírozhatjuk.

A dió leírása és botanikája 

 

 

Dió gyümölcsökkel

Fejlettebb konyhakultúrájú vidékeken -
Franciaországban például - megbecsülik a diós
lekvárokat. Ilyen, diófából készült
lekvárszekrényben tárolják. Például a fügés
diós lekvárt.

Ezt látva már megértjük, hogy mitől magasabb
a franciák életszínvonala, mint a miénk. Hogy
mitől élnek jobban, mint mi. A fügés-diós
lekvártól.

Nekik az is van.

Vázlat: 
Alma parázson 
Almás-diós crumble 
Almás-diós sütemény 
Almás diós sütemény 
Áfonyalekvár 
Álruhás gyümölcsök 
Datolyás diós szeletek 
Dió almával, karamellizált citrommal 
Dióbéllel töltött füge 



Diókaramellás alma 
Diós birsalmahab 
Diós egreslekvár 
Diós joghurtszósz gyümölcsökkel 
Diós ribizlilekvár 
Dióval töltött aszalt szilva 
Dióval töltött birsalma 
Dióval töltött datolya 
Dióval töltött füge 
Fehércseresznye befőtt dióval 
Fügés diós golyók 
Fügés diós krambl 
Görögdinnye meglepetés 
Harosszet 
Hastak 
Juharszirupos almás sütemény 
Kiwis almás lekvár dióval 
Körtés diós csatni 
Körtés diós saláta 
Körtés sütemény dióvajjal 
Málna dióval 
Mázas dióbél 
Sült körte dióval 
Sültalma 
Tejszínes diós alma 
Tufahije 
Vaníliás, epres, diós sütemény  

ALMA PARÁZSON 
(francia recept)

Hozzávalók 4 személyre: 
4 édes alma 
5 dkg vagdalt darabos dióbél 
3 dkg cukor 
alufólia

Csumázzuk ki az almát. Vízszintesen vagdossuk be, és állítsuk az almákat egy-egy
alufólia-négyzetre. Az almák belsejébe töltsük be a dióbelet, kívülről pedig hintsük be
az almákat cukorral. Csavarjuk be az alufóliába.

45 percig süssük enyhén, vagy inkább csak grillezzük. Közben ellenőrizzük a sülést.

Melegen tálaljuk.  



ALMÁS-DIÓS CRUMBLE 
(francia recept)

Hozzávalók: 
1 kg alma 
10 dkg dióbél 
17 dkg vaj 
10 dkg liszt 
2 tasak vaníliás cukor 
15 dkg porcukor

Az almát hámozzuk meg, vágjuk negyedekre, magvazzuk
ki. A dióbelet vagdaljuk apróra.

Az almát 5 dkg vajjal együtt tegyük egy lábasba. Fedjük
le, és lassú tűzön pároljuk, amíg az alma "megolvad". Ez
kb. 20 perc. Utána hagyjuk kihűlni.

Kihűlés után keverjük a diót az almához 5 dkg cukorral
és egy tasak vaníliás cukorral együtt.

Vajazzunk ki egy tűzálló tálat, és merjük rá az almát.

A sütőt 210 C°-ra melegítsük elő.

A maradék vajat vágjuk kisebb darabokra, öntsük hozzá a lisztet, és kézzel dolgozzuk össze, durvára,
homokszerűre. Utána keverjük bele a maradék porcukrot és a másik tasak vaníliás cukrot. A keveréket
töltsük a diós almára, tegyük sütőbe, és mintegy 20 percig süssük.

Ízlés szerint langyosan vagy hidegen fogyasszuk. Ha akarjuk, kevés tejszínhabbal díszíthetjük.  

ALMÁS-DIÓS SÜTEMÉNY 
(német recept)

Hozzávalók 8 darabhoz: 
2 kisebb, savanykás alma 
5 dkg nagyobb darabos dióbél 
2 dkg lágy vaj 
5 dkg cukor 
1/2 kávéskanál fahéjpor 
2 tojás sárgája 
1/2 kávéskanál reszelt citromhéj 
2 evőkanál tej 
20 dkg liszt 
1/4 kávéskanál sütőpor 
1 tojás fehérje 
csipetnyi só 
kevés porcukor

Az almákat meghámozzuk, kimagvazzuk, másfél centi vastag szeletekre vágjuk.

A sütőt 200 C°-ra előmelegítjük.

Egy 20 cm-es kerek sütőformát - az oldalát is - kikenünk a vajjal. 2 dkg cukorral és a fahéjporral
egyenletesen meghintjük a sütőformát. Az almaszeleteket egymás mellé belefektetjük. Az almaszeletek
hézagait darabos dióbéllel töltjük ki.

Egy tálban elkeverjük a tojássárgákat 3 dkg cukorral, bele a citromhéjat, és a tejjel krémesre keverjük. A
sütőport a lisztbe keverjük, és a lisztet is a krémhez.



A tojásfehérjéből csipetnyi sóval habot verünk, és a tésztába keverjük. Végül a tésztát az almaszeletekre
helyezzük.

180 C°-on félórán, háromnegyed órán át sütjük. Amikor megsült, előbb kihűlni hagyjuk, majd körben egy
késsel elválasztjuk a faltól, utána kiborítjuk.

Porcukorral meghintve tálaljuk.  

ALMÁS DIÓS SÜTEMÉNY 
(török recept)

Hozzávalók: 
3 pohár liszt 
1,5 pohár cukor 
1 sütőpor 
félpohár tej 
félpohár joghurt 
félpohár étolaj 
3 tojás 
almadarabok és dió bőven 
fahéjpor

Ennél egyszerűbb sütemény nincs is talán. A hozzávalókat mind összekeverjük, 150 C°-os sütőben félóra
alatt kisütjük.  

ÁFONYALEKVÁR 
(orosz recept)

Hozzávalók: 
félkiló áfonya 
1,5 kg méz 
félkiló alma 
1,5 csésze dióbél

Az áfonyát átválogatjuk, megmossuk, és fedő alatt puhára főzzük. A megfőtt áfonyát szitán törjük át.

Mézet melegítünk, és belekeverjük az áttört áfonyát.

Az almát felszeleteljük, és a dióbéllel együtt a mézes áfonyához öntjük. Egy óráig főzzük.  

ÁLRUHÁS GYÜMÖLCSÖK 
(francia recept)

Hozzávalók 6 személyre: 
24 db feles dióbél 
25 dkg marcipántészta 
6 db aszalt sárgabarack 
6 db datolya 
5 evőkanál kristálycukor 
Megjegyzés: aszalt szilva, aszalt meggy is használható

A datolyákat hosszanti vágással vágjuk ketté, magjukat szedjük ki. Szedjük szét az aszalt barackot két
félre.

A marcipántésztát osszuk 24 részre, a darabokba göngyöljük be a gyümölcsöket úgy, hogy az
összehajtásnál egy-egy dióbél zárja kívülről a tésztát. Végül forgassuk meg kristálycukorban.  



DATOLYÁS DIÓS SZELETEK 
(amerikai vegetáriánus csemege)

Hozzávalók kb. 12 szelethez: 
1 csésze datolya kimagvazva, felvagdalva 
1/2-3/4 csésze szójatej 
1/2 csésze dióbél 
1/4 csésze mandula 
1/2 kávéskanál őrölt kardamom-mag (ha a csemegét
gyerekeknek szánjuk, elmaradhat) 
csipetnyi só 
1 kávéskanál pirított szezámmag

A datolyák nagyobb darabokra legyenek vagdalva. A dióbelet se vágjuk nagyon apróra. Van, aki kissé
megpirítja, úgy talán jobb. A mandulát daráljuk meg.

Egy kisebb lábasban keverjük össze a datolyadarabokat fél csésze szójatejjel. Forraljuk fel, aztán
takaréklángon főzzük. Gyakran kavarjuk meg, nehogy a datolya a lábas aljára vagy oldalára kapjon. Ha
nagyon besűrűsödne, mielőtt a datolya szétfőne, öntsünk még hozzá szójatejet.

Amikor a datolya megfőtt, vegyük le a tűzről. Alaposan keverjük hozzá a dióbelet, a kardamommagot és
egy csipetnyi sót. Hagyjuk a keveréket szobahőmérsékletűre hűlni.

A datolyás keveréket borítsuk ki munkaasztalra, és formáljuk hosszú tekerccsé. A tekercset forgassuk meg
mandulaporban.

Fagyasszuk le, legalább egy órára. Fagyottan vágjuk 1-1,5 cm-es szeletekre, és a szeleteket szórjuk meg
pirított szezámmaggal.

Ha nem fogy el, későbbi felhasználásra újból lefagyaszthatjuk.  

DIÓ ALMÁVAL, KARAMELLIZÁLT CITROMMAL 
(francia csemege)

Hozzávalók: 
2 db citrom 
1 kg alma 
20 + 10 dkg cukor 
1 citrom leve 
15 dkg darabos dióbél 
2 dl víz

A két citromot hideg víz alatt alaposan lekeféljük, jó éles késsel igen apró, félcentinél kisebb darabokra
vágjuk. Az almát megmossuk, meghámozzuk, kimagvazzuk, apró darabokra vágjuk.

10 dkg cukrot feloldunk 2 dl vízben, és teljes oldódás után beleöntjük a citromdarabokat. Gyenge tűzön
addig főzzük, amíg karamellizálódni nem kezd. De vigyázzunk, ha a citrom túlpörkölődik, keserű lesz. Ez
esetben öntsük ki, és kezdjük előlről.

Amikor jó a karamellizált citrom, akkor öntjük bele az almadarabokat, a maradék cukrot és a citromlevet.
Gyenge tűzön forrásig melegítjük, és amikor forrni kezdene, levesszük a tűzről, majd kihűlés után hűtőbe
vagy hűvös helyre tesszük másnapig.

Másnap még egyszer forrásig melegítjük, és amikor forrni kezd, akkor öntjük bele a dióbelet. A dióbéllel
együtt állandó keverés mellett még két percig forraljuk. A tűzről levéve befőttes üvegbe töltjük, lezárjuk.  

DIÓBÉLLEL TÖLTÖTT FÜGE

A decemberben kapható fügekoszorú igazi csemege. Egyetlen hibája van, de az nagyon nagy.



A mediterrán vidékeken készítik, ahol a higiénia nem a mi fogalmaink szerinti. Például Törökország
Menderes-völgyi hatalmas fügetermő táján az üzemszerű fügeszüret úgy történik, hogy a fügefákra piros
raschel-zacskókat akasztanak. Fügeérés idején a dolgozók végigjárják a fasorokat, és a földre, a porba-
sárba hullott érett fügéket felszedik, és a műanyagzsákocskákba rakják, ahol a melegben szárad, aszalódik.
Tisztításra nincs mód.

Nem így a dióval töltött aszalt füge, ami kisüzemi, kézi munka terméke. Az érett fügéket kézzel szedik a
fáról, megmossák, és felvágva féldiót helyeznek belsejükbe. Az aszalás egy réteges kiterítéssel történik, a
melegben.

A dióbéllel töltött fügét nem kötik koszorúba, hanem kicsi gyümölcsösrekeszekből kínálják a vevőknek.
Drágább, mint a nagyüzemi, de tisztább. És nem beszélve a diós ízesítésről, ami maga a tökély. 

 



DIÓKARAMELLÁS ALMA 
(francia recept, Patrick Asfaux séf receptje)

Hozzávalók 6 személyre: 
6 db renet típusú alma 
5 dkg vaj 
2 dkg liszt 
5 dkg cukor 
5 dkg dióbél 
0,5 dkg finomszemű só 
kevés citromlé

Először a sütőt kapcsoljuk be, melegítsük elő 180 C°-
ra.

Géppel dolgozzunk, a diót a vajjal és a cukorral együtt
aprítsuk 10 másodpercig, majd a lisztet és kevés sót is
adjunk hozzá, és úgy további 10 másodpercig. Így kapunk diókrémet.

Az almákat hámozzuk meg, magházukat almamagozóval szúrjuk ki, utána vágjuk keresztben félbe. Szórjuk
meg kevés citromlével, hogy ne barnuljanak meg. Helyezzük a félalmákat sütőlapra, a magház helyét
töltsük meg diókrémmel. Annyira, hogy túlcsorduljon.

Süssük háromnegyed órán át. Vaníliafagylalttal szervírozzuk.  

DIÓS BIRSALMAHAB 
(francia recept)

Hozzávalók 4 személyre: 
A birsalmahabhoz: 
4 dl tejszín 
5 dkg porcukor 
1 evőkanál tört, pirított dióbél 
3 birsalma 
10 dkg porcukor 
1 kávéskanál fűszerkeverék fahéjporból, őrölt borsból,
szerecsendióból 
1 hüvely vanília 
zselatin 
A karamellához: 
6 evőkanál vagdalt dióbél 
20 dkg cukor 
4 evőkanál méz 
4-6 evőkanál víz

Hámozzuk meg, magvazzuk ki, és vágjuk nagyobb darabokra a birsalmákat. 10 dkg porcukorral, a
poralakú fűszerekkel együtt főzzük meg. A vanília is legyen benne, széthasítva, lekaparva. Vizet csak
keveset adjunk hozzá, csak annyit, hogy a birsalma megpuhuljon. Amikor megfőtt, mixerrel dolgozzuk
simára, és keverjük bele a dióbelet.

A zselatint áztassuk hideg vízbe. A beáztatott zselatint 2 evőkanál forró vízben oldjuk fel, és keverjük a
pürébe.

A tejszínből cukorral verjünk habot, és keverjük azt is a pürébe. Ezután a birsalmapürét tegyük hűtőbe két
órára, addig elkészítjük a karamellát.

A cukorból 4-6 evőkanálnyi vízzel főzzünk karamellizálódni kezdő szirupot. Keverjük bele a dióbelet és a
mézet. A diós karamellát zsírpapírra merjük ki, 4 db, egyenként 12 cm-es kerek cukorlepényként, és
hagyjuk langyosra hűlni. Közben formáljuk kerekre. Langyosan rakjuk át a hűlő karamellát süteményes



tányérokra, ahol teljesen kihűlhetnek.

A lehűlt birsalmahabot osszuk a karamella-lapokra, és ha akarjuk, gyümölccsel díszíthetjük.

Az eredeti francia recept szerint a diós birsalmahab mellé 6 puttonyos tokaji aszú illik, az 1996-os
évjáratból, mert az a legjobb.  

DIÓS EGRESLEKVÁR 
(moldáv recept)

Hozzávalók: 
1 kg egres 
1,4 kg cukor 
15 dkg dióbél 
1,5 pohár víz 
10 db meggyfalevél

Az egresről vágjuk le a farkincákat és a kocsányokat, majd mossuk meg, szárítsuk le. A szemeket
félbevágva vágjuk ki a magját.

A dióbelet enyhén pirítsuk meg, és daraboljuk fel. A dióbelet keverjük a félbevágott egreshez, és öntsük
lekvárfőző üstbe.

A cukorból és a vízből melegítsünk forró szirupot, és amikor forrni kezdene, öntsük az egresre. Együtt
főzzük 15 percig, és 2-3 perccel a főzés befejezése előtt tegyük bele a megmosott meggyfalevelet is.

A megfőtt lekvárt rögtön öntsük lekváros üvegekbe, és jól zárjuk le.  

DIÓS JOGHURTSZÓSZ GYÜMÖLCSÖKKEL 
(német recept)

Hozzávalók 4 személyre: 
10 dkg dióbél 
1 pohár tejszín 
1 csomag vaníliás cukor 
2,5 dl vaníliás joghurt 
1/2 db kisebb sárgadinnye 
2 db nektarin 
25 dkg földieper, ribizli vagy áfonya 
1 citrom 
1 narancs 
3 evőkanál cukor

4 db szép, feles dióbelet tegyünk félre. A többit vagdossuk durvára. Egy evőkanállal ebből is tegyünk félre.

A tejszínt verjük kemény habbá, és a vaníliás cukorral ízesítsük. A joghurtot és a maradék dióbelet lazán a
tejszínhabba keverjük.

A dinnye és a nektarin húsát kockákra vágjuk. A földiepret félbevágjuk, az apróbb bogyósokat csak
megmossuk és lecsöpögtetjük. A gyümölcsöket egy tálba helyezzük.

A citrom héját lereszeljük. A citromot és a narancsot kifacsarjuk, a levet a reszelt citromhéjjal és a
cukorral elkeverjük, és a gyümölcsökre öntjük. Óvatosan elkeverjük.

A gyümölcssalátát négy tányérra osztjuk. Hozzáadjuk a szószt. Minden adagot megszórunk darált dióbéllel,
és a közepére egy feles dióbelet teszünk.

Díszítésként szőlőkacsot, leveleket, virágokat ajánlunk.  



DIÓS RIBIZLILEKVÁR 
(orosz recept)

Hozzávalók: 
0,5 kg piros ribizli 
0,5 kg fekete ribizli 
0,5 kg alma 
2 csésze dióbél 
0,5 kg cukor 
1,5 kg méz

A ribzlit egy pohár vízzel tesszük fel párolni, jól lezárt edényben, és addig pároljuk, amíg meg nem puhul.
Ekkor a bogyókat pürévé nyomjuk.

Az almát szeletekre vágjuk, a dióbelet kisebb darabokra vagdaljuk.

Az összes hozzávalót egy nagyobb fazékba öntjük össze, - legjobb a zománcos fazék, - és gyenge tűzön,
óvatos kavarás mellett egy óra alatt összefőzzük.  

DIÓVAL TÖLTÖTT ASZALT SZILVA 
(moldován recept)

Hozzávalók 2-3 személyre: 
60 dkg aszalt szilva 
1 csésze dióbél 
1 csésze porcukor 
1 csésze tejszín

Az aszalt szilvát mossuk meg, majd tiszta hideg vízben áztassuk 1,5-2
órán át.

Amikor a szilva megszívta magát vízzel, a magját vágjuk ki, és az üregbe helyezzünk egy negyed dióbelet.

A dióval töltött aszalt szilvát rakjuk ki tányérokra, édességétől függően szórjuk meg több-kevesebb
porcukorral, és tegyük félórára hűtőbe.

A tejszínből verjünk tejszínhabot, és közvetlenül a felszolgálás előtt merjük a szilvára.  

DIÓVAL TÖLTÖTT BIRSALMA 
(orosz édesség)

Hozzávalók: 
60 dkg birsalma 
30 dkg dióbél 
20 dkg cukor 
4 dl víz

A birsalmákat kimagvazzuk, felöntjük vízzel, megfőzzük. Főzés közben a vízbe beleöntjük a cukrot, és
sziruppá sűrítjük.

A dióbelet összetörjük, és a szirupból kiszedett főtt birsalmákra töltjük. Végül a sűrű sziruppal megöntjük.  



DIÓVAL TÖLTÖTT DATOLYA VAGY SZILVA 
(amerikai recept)

Hozzávalók: 
24 datolya vagy aszalt szilva 
24 db feles dióbél 
12 dkg kristálycukor

Vágjuk ki a magot a datolyákból vagy aszalt szilvákból.

A mag helyére helyezzünk egy feles dióbelet.

Forgassuk meg a datolyákat (szilvákat) egy tányér kristálycukorban, vagy ha úgy jobban tetszik, egy
zacskóba öntsük a cukrot, rakjuk bele a gyümölcsöt is, és a zacskó száját befogva rázzuk össze.

Kész, ennyi volt.

(A képen dióval töltött füge is látható.)

Aszaltkörte szeletekkel is díszíthetjük. 

 

DIÓVAL TÖLTÖTT FÜGE 
(török recept)

Hozzávalók 4 személyre: 
16 db aszalt füge 
3 dl víz 
30 dkg porcukor 
kevés citromlé 
1,5 dl tejszín 
16 db feles dióbél

Az aszalt fügéket közel két órán át vízben áztatjuk.

A porcukrot 3 dl vízben felforraljuk, és a feles dióbeleket is belerakjuk. Kevés citromlével is ízesítjük. Húsz



percig főzzük, majd levesszük a tűzről, kivesszük a szirupból a diót, és úgy hagyjuk kihűlni.

A megpuhult fügéket felvágjuk, tejszínt és cukros dióbelet helyezünk beléjük.

Hidegen szervírozzuk.  

FEHÉRCSERESZNYE BEFŐTT DIÓVAL 
(grúz recept)

Hozzávalók: 
1 kg fehércseresznye, mag nélkül 
1 kg cukor 
1,5 pohár víz 
vanília 
1 citrom vagy citromsav 
maréknyi dióbél

A cseresznyéket úgy magvazzuk ki, hogy csak kis
nyílás maradjon a gyümölcsön. Erre a célra kapható
kézi meggymagozót is használhatunk, de vastag
kötőtű vastagságú tompa szöggel is dolgozhatunk,
amit előzőleg jól megtisztítottunk. A mag helyére
minden cseresznyébe egy akkora darab dióbelet dugunk, ami valamivel nagyobb, mint az eltávolított
cseresznyemag.

A cukrot a vízzel összekeverjük, és felforraljuk. A felforralt sziruppal megöntjük a cseresznyét, és három
órán át állni hagyjuk. A cseresznyék teljesen merüljenek el a szirupban, különben később megfeketednek.
Például egy kistányért fektethetünk a cseresznyés szirup tetejére.

Az áztatási idő elteltével a szirupot forraljuk fel, benne a cseresznyékkel. Főzzük készre, vagyis amíg a
fehér cseresznyék áttetszőkké nem válnak.

A citromlevet vagy citromsavat és a vaníliát csak a főzés legvégén adjuk hozzá. A forró befőttet csuprokba
töltsük, és zárjuk le.  

FÜGÉS DIÓS GOLYÓK 
(francia recept)

Hozzávalók: 
10 dkg friss, nem aszalt füge 
4 dkg cukor 
1 kávéskanál édeskömény-mag 
8 db dió

A fügét a cukorral együtt lekvárrá főzzük.
Elmixeljük, akkor vesszük le a tűzről, amikor
besűrűsödött.

Az így kapott sűrű fügelekvárt kinyújtjuk zsírpapíron, dióbelet helyezünk rá, és megszórjuk édeskömény-
maggal.

Több napig hagyjuk állni, majd golyókat formálunk belőle, vagy egyéb formákat. Kockát, háromszöget, stb.
 



FÜGÉS DIÓS KRAMBL 
(francia recept)

Hozzávalók 8 személyre: 
1 kg füge 
10 dkg dióbél 
10 dkg liszt 
12 dkg vaj 
6 dkg cukor 
1 evőkanál méz

Az aszalt fügét hámozzuk meg, negyedeljük el, és egy
kisebb tálban öntsük meg a mézzel.

A dióbelet törjük nagyobb darabokra. 

 

A diót, lisztet, vajat, cukrot dolgozzuk össze, hogy omlós tésztát kapjunk. A fügét is keverjük össze a
tésztával. Tíz percre tegyük hűtőbe, ezalatt melegítsük elő a sütőt 220 C°-ra.

A fügével kevert omlós tésztát terítsük sütőlapra, és tegyük a sütőbe 30-40 precre.

Langyosan kóstoljuk, de a recept melegen ajánlott.  

GÖRÖGDINNYE MEGLEPETÉS 
(spanyol recept)

Hozzávalók: 
1 közepes piros, érett görögdinnye 
1 közepes érett sárgadinnye 
1/2 kg édes őszibarack 
1/2 kg nagyszemű édes szőlő 
1 csomag mazsola 
10 dkg darabos dióbél 
8 evőkanál cukor 
1 pohár bor 
(almát, körtét, banánt is használhatunk)

Az elkészítésnek nincs pontos recptje. A lényeg a következő: Először a cukorból szirupot főzünk, és hagyjuk
kihűlni.

Vágjuk le a görögdinnye kalapját a fénykép szerint, és húsát szedjük ki.

A gyümölcsök húsából egyforma nagyságú darabokat formázzunk. A vágáskor kicsorgó gyümölcslevet is
fogjuk fel. A gyümölcsdarabokat a szirupba rakjuk, a szőlővel, mazsolával, darabos dióval együtt.

Betöltjük a görögdinnyébe, és lehűtjük, akár másnapig is hűlhet.

Közvetlenül tálalás előtt beleöntjük a bort, és még kissé megcukrozzuk. Narancs-, vagy citromszeletekkel



körberakva szervírozzuk. Melegben kiváló.  

HAROSSZET 
(zsidó recept)

Hozzávalók személyenként: 
1 alma 
6 dió bele 
cukor 
édes bor 
esetleg fahéj

Az almát lereszeljük, a dióbelet megdaráljuk, az almához keverjük.

Ízesítjük édes borral, cukorral, esetleg fahéjjal.

Ne feledjük a lereszelt alma levét is hozzáönteni, de a kész harosset ne legyen túl híg, sűrű állaga legyen. Ha
nem elég sűrű, darált diót adjunk még hozzá.

Barnás, téglavörös árnyalatú legyen, utalva a zsidók egyiptomi fogságában készített téglák színére.

Hogyan lehet a harossetet fogyasztani? Például hús mellé köretként, vagy kenyérre, pirítósra kenve.
Újabban palacsintatöltelékként is eszik. De leginkább a zsidó Húsvétra, a Pészahra készítik és fogyasztják.  

HASTAK 
(üzbég édesség)

Hozzávalók: 
aszalt barack 
feles dióbél 
méz 
mazsola

A kénezett-szirupozott import aszalt barack nem jó hastakkészítésre.
Az a barack jó, amit teljes érésben magunk nyitottunk ketté,
kimagvaztuk, és meleg levegőn magunk aszaltuk. A mazsola kivételével a többi hozzávaló is hazai legyen,
mert mézből és dióból is silány az import!

Az aszalt barack magjának helyére szép, feles dióbelet illesztünk. Megöntjük mézzel, megszórjuk
mazsolával.

Vigyázat, ragad, kézzel nem fogható meg. Kistányérokon kínáljuk.  

JUHARSZIRUPOS ALMÁS SÜTEMÉNY 
(amerikai recept)

Hozzávalók 8 személyre: 
duplarétegű késztészta 23 cm-es tortaformába 
almaszelet, 6 csészényi 
3/4 csésze cukor 
1/2 csésze 
1/2 csésze gyömbéres sütemény (gingersnaps) száraz morzsája 
1/2 kávéskanál fahéjpor 
1/2 csésze vagdalt darabos dióbél 
1/4 csésze olvasztott vaj 
1/4 csésze sűrű juharszirup

A tortasütőformát béleljük ki egy réteg tésztával. Az almaszeletek felét helyezzük a tésztára.

Egy tálban keverjük össze a cukrot a süteménymorzsával, fahéjjal, dióbéllel, vajjal. A keverék fele



mennyiségét szórjuk az almás tésztára. A maradék alma lesz a második almaréteg, és rászórjuk a maradék
diós keveréket.

A második réteg tésztát nyújtsuk akkorára, hogy befedje a süteményt. Fedjük le vele, a tészta tetején
ejtsünk néhány bevágást. Alufóliával lefedve süssük meg, 180 C°-on, 35 percig.

Közben a juharszirupot forrósítsuk meg egy kisebb lábasban. Amikor az idő eltelt, a sütőből kivéve a fóliát
távolítsuk el róla, és öntsük meg a juharsziruppal. Tegyük vissza a sütőbe, és fólia nélkül süssük még 20
percig.

Melegen szervírozzuk.  

KIWIS ALMÁS LEKVÁR DIÓVAL 
(német recept)

A hozzávalók mennyisége nem is lényeges, az arányokat ízlésünk szerint alakíthatjuk.

A dióbelet darabosra vagdaljuk, majd egy lábasban olaj nélkül enyhén megpirítjuk.

A kiwit meghámozzuk, húsát pürévé törjük. Az almát is meghámozzuk, kimagvazzuk,
húsát felaprítjuk, a kiwipüréhez öntjük. Belefacsarjuk egy citrom levét, és hozzáöntjük a
pirított dióbelet.

A gyümölcs egyharmadának megfelelő mennyiségű cukrot keverünk a gyümölcshöz. A keveréket
kavargatva forrásig hevítjük. Négy percig forraljuk, további keverés mellett, nehogy odakozmáljon.

Előkészített lekváros üvegekbe töltjük, és légmentesen lezárjuk.  

KÖRTÉS DIÓS CSATNI 
(indiai recept)

Hozzávalók 1,8 kg-hoz: 
1,2 kg keményhúsú körte 
22,5 dkg almabefőtt 
22,5 dkg hagyma 
2 csésze (4,5 dl) almaecet 
17,5 dkg nagyszemű mazsola 
1 narancs héja és leve 
2 csésze (40 dkg) cukor 
1 csésze (12 dkg) dióbél, nagyobb darabokra
vágva 
1/2 kávéskanál fahéjpor

Legelőször a mazsolát áztassuk be kevés
vízbe.

A körtének és az almának vágjuk ki a magját, és vágjuk 2,5 cm-es kockákra. A hagymát vágjuk
ugyanakkora kockákra, mint a gyümölcsöket.

A körtét, almát, hagymát öntsük össze egy lábasba, és
öntsük rá az almaecetet. Forraljuk fel, és amikor
forrni kezd, tegyük takarékra. Hagyjuk negyven percig
lassan főni, amíg a hagyma is meg nem puhul. Időnként
keverjük meg.

A beáztatott mazsolát a narancslével együtt tegyük egy
tálba. Amikor a negyven perc letelt, öntsük a
gyümölcsös-hagymás főzethez, és adjuk hozzá a
narancshéjat és a cukrot is. Főzzük tovább, még 30-40 percig, hogy a csatni
besűrűsödjön. Gyakran, alaposan keverjük fel.



A dióbelet nagyon gyenge lángon pirítsuk meg, legfeljebb öt percig. A fahéjporral együtt, a sűrítés végén
öntsük a csatniba.

Tiszta, széles szájú üvegbe vagy agyagedénybe töltsük a csatnit, és hűvös, sötét helyre rakjuk el, ahol egy
hónapig is eláll.

Kenyéren fogyasszuk.  

KÖRTÉS DIÓS SALÁTA 
(amerikai recept)

A hosszú nyári estéken nem akar besötétedni. Világításnak egy szál gyertya is megteszi a teraszon, ahol
barátainkat is vendégül látjuk vacsorára.

Ilyenkor érdemes a legjobb vacsorát készítenünk, ezért különleges körtés-diós salátával lepjük meg
vendégeinket.

A saláta mellé lágy zene illik.

Hozzávalók 4 személyre: 
A dresszinghez: 
1 csésze dióolaj, ha nincs, másféle étolaj 
3 evőkanál gyümölcsecet (almaecet) 
1 csésze cukor 
1 kávéskanál zellermag 
1 kávéskanál só 
A salátához: 
4 csésze apróra vágott bármilyen salátaféle levele 
1 érett körte kimagvazva, darabokra vagy szeletekre vágva 
1 csésze feles dióbél, enyhén megpirítva 
8 dkg apró darabos kéksajt vagy penészes francia sajt

Egy tálban keverjük össze a dresszing hozzávalóit. Jól keverjük el, amíg a cukor fel nem oldódik, és a
dresszing állaga egyenletes nem lesz. Ha kész van, tegyük hűtőbe, hogy ízét felhasználásig megőrizze.

A saláta hozzávalóit egy másik tálban keverjük össze. Ehhez a dióbelet előbb egy rétegben pirítsuk 3-5
percig, néha megkavarva. Vagy mikrohullámú sütőben magas fokozaton 3-4 percig. A saláta apróra, a
körte pedig darabosra legyen vágva. Csak felhasználáskor öntsük a dresszinget a salátára.  

KÖRTÉS SÜTEMÉNY DIÓVAJJAL 
(amerikai recept)

A körtés-diós teasütemény dióvajjal megkenve a legjobb.

Hozzávalók: 
2 nagy tojás 
3/4 csésze étolaj 
1 csésze kristálycukor 
1 kávéskanál vaníliás cukor 
2 nagyobb méretű érett körte kimagvazva, az egyik lereszelve, a másik szeletekre vágva 
2 csésze liszt 
1 kávéskanál sütőszóda és ugyanannyi sütőpor 
1/2 kávéskanál só 
1 kávéskanál fahéjpor 
1 csésze vagdalt darabos dióbél 
1/4 csésze méz

A sütemény sütéséhez 180 C°-ra melegítsük elő a sütőt. Vajazzunk ki egy kb. 20x10 cm-es vagy valamivel
nagyobb méretű kenyérsütő formát.



A tojásokat, az étolajat és a kristálycukrot összeöntve verjük könnyűre, habosra. Keverjük hozzá a vaníliás
cukrot és a reszelt körtét is. Egy másik tálban a száraz összetevőket keverjük össze: a lisztet, sütőszódát,
sütőport, sót, fahéjport és a dióbél fele mennyiségét. Végül a lisztes keveréket keverjük a körtés habhoz.
Töltsük a tésztát a sütőformába. A tetejére rendezzük a körteszeleteket. Szórjuk meg a maradék dióbéllel.

50-60 percig süssük, amíg a beleszúrt tűt tisztán nem húzhatjuk ki. Mielőtt a sütőformából kivennénk,
negyedóráig hagyjuk hűlni.

A kihűlt süteményt kenjük meg mézzel, mielőtt felszeletelnénk. Dióvajjal ajánlatos fogyasztani, ami úgy
készül, hogy 1 csésze juharszirupot felteszünk főni, és belefőzünk egy darabos fahéjat. Amikor
besűrűsödött, levesszük a tűzről, kiszedjük belőle a fahéjat, és hozzákeverünk 15-20 dkg olvasztott vajat.
Géppel sűrűre dolgozzuk, és ekkor belekeverünk 1/2 csésze vagdalt, darabos dióbelet. Hagyjuk kihűlni,
megszilárdulni.

Mintegy 1,5 csészényi dióvajat kapunk, amivel süteményünket fogjuk megkenni.  

MÁLNA DIÓVAL (orosz desszert)

Hozzávalók: 
2 csésze dióbél 
1 csésze porcukor 
2 csésze málna 
4 csésze étolaj

Ha tudjuk, a dióbélről húzzuk le a hártyát. Ezt a műveletet megkönnyíti, ha előbb 10-15 percig forró vízbe
áztattuk a dióbelet.

Az étolajat öntsük a fritőzbe.

A dióbelet keverjük össze a porcukorral, tegyük szűrőkanálba, a szűrőkanalat merítsük a fritőzbe. Enyhén
pirítsuk meg, majd emeljük ki és hűtsük le.

Közvetlenül felszolgálás előtt keverjük a dióhoz a málnát. Mély tányérkákba vagy kelyhekbe adagoljuk ki,
és ízlés szerint legfeljebb 2-3 kanál mézzel, gyümölcslével, sziruppal édesíthetjük.  

MÁZAS DIÓBÉL 
(német recept)

Hozzávalók: 
kb. 10 dkg szép, feles dióbél 
6 evőkanál cukor 
6 evőkanál víz

Egy kisebb labasban a cukrot a vízben addig főzzük, amíg sűrűsödni
és buborékolni nem kezd.

Vigyázat! Csak felnőttek csinálhatják, mert a cukormassza igen forró!

Belekeverjük a dióbelet, és addig mozgatjuk benne, amíg mindenhol szirupos nem lesz.

Vajjal kikenünk egy alufóliát, és kiborítjuk rá a mázas dióbelet. Hagyjuk kihűlni.

Gyümölcsök mellé kínálhatjuk.  



SÜLT KÖRTE DIÓVAL 
(francia recept)

Hozzávalók 4 személyre: 
1 rúd vanília 
4 db jó minőségű érett körte, meghámozva 
12 dkg cukor + még egy kevés 
2 pohár minőségi fehér vagy vörös bor 
2 narancs 
20 dkg dióbél 
25 dkg mascarpone vagy más krémsajt

A sütőt 220 C°-ra melegítsük elő.

A meghámozott körtéket tegyük egy olyan tálba, edénybe, amiben előbb főzni, majd sütni fogjuk. Öntsük rá
a cukrot és a bort, és helyezzük rá a vaníliát. Egy narancsot hámozzunk meg, a levét és a héját is tegyük
bele. Forraljuk fel az egészet.

Forrás után szórjuk bele a dióbélnek több mint a felét, és úgy rakjuk a sütőbe. Addig hagyjuk benne, amíg a
körtéken a cukorból fényes máz nem látszik. Ez 20-30 perc, ekkor vegyük ki a sütőből, és engedjük kihűlni.

Amíg a körte hűl, a maradék dióbelet enyhén pirítsuk meg a sütőben. Ehhez kb. 5 perc kell. A szemünket
tartsuk a dióbélen, akkor jó, ha aranyszínű, ne barnuljon meg.

A vaníliarudat vegyük ki a szirupból.

A pirított diót mozsárban törjük apróra, gyakorlatilag pasztává. Keverjük el a krémsajttal, a másik narancs
levével és lereszelt héjával, végül egy kevés cukorral. Ezt a krémet öntsük a sült körtére.

Ízlés szerint olvasztott csokoládéval is díszíthetjük.  

SÜLTALMA 
(török recept)

Hozzávalók 4 személyre: 
4 alma 
3/4 pohár porcukor 
félpohár tej 
1 evőkanál étolaj 
dióbél 
vanília 
porcukor

A megmosott almákat meghámozzuk, kifúrjuk, magházukat kivesszük.

A dióbelet cukorral törjük meg, a cukros-diós keverékkel töltjük meg az almák belsejét. A vaníliát is ebbe a
keverékbe keverjük.

Tepsibe rakjuk az almákat, és porcukor, tej, étolaj keverékével hintjük meg. 180 C°-on 35-40 percig
sütjük, hogy az almák megpárolódjanak, megpuhuljanak. Közben legalább egyszer megnyitjuk a sütőt, és a
megöntést megismételjük.

A sült almát egyedi tányérokra szedjük ki, és azon melegében szervírozzuk. De hidegen is jó.  

TEJSZÍNES DIÓS ALMA 
(orosz desszert)

Hozzávalók: 
félkiló alma 
1 csésze tejszín 



félcsésze porcukor 
félcsésze apróra vágott, pirított dióbél 
citromsav

Az almákat mossuk meg, hámozzuk meg, magvazzuk ki. Citromsavas vízben pároljuk puhára, majd
hagyjuk kihűlni.

A dióbél felét keverjük a tejszínhez, és a porcukorral együtt verjük habbá.

A kihűlt almát kelyhekbe helyezzük, felvert tejszínhabbal borítjuk, és a hab tetejére szórjuk a maradék
dióbelet.  

TUFAHIJE (bosnyák töltött alma)

Hozzávalók: 
5 Golden alma 
50 dkg cukor 
1 tasak vaníliás cukor 
0,5 l víz 
15 dkg cukor 
10 dkg dióbél 
5 dkg mandula 
2,5 dl tejszín 
1 citrom héja

Golden alma helyett esetleg más alma is használható, ha főzéskor nem
esik szét.

Fél liter vízben főni tesszük fel a fél kiló cukrot, amit vaníliás cukorral ízesítünk.

Az almák közepét kivágjuk, aztán meghámozzuk, és 10 percig főzzük a szirupban. Levesszük a tűzről, és az
almákat sorra kiszedjük a cukorszirupból.

30 percig hűlni hagyjuk, azután megtöltjük a többi hozzávalóból készült keverékkel, beleértve a 15 dg
cukrot is. Hűtőbe tesszük.

Hidegen tálaljuk. Tálaláskor tejszínhabbal, cseresznyével vagy valamilyen dzsemmel díszítjük.  

VANÍLIÁS, EPRES, DIÓS SÜTEMÉNY 
(francia recept)

Hozzávalók 10 szép darabhoz: 
10 dkg liszt 
5 dkg zabpehely 
8,5 dkg lágy margarin 
3 dl tej 
8,5 dkg cukor 
1 evőkanál kukoricakeményítő 
1,5 kávéskanál sütőpor 
csipetnyi só 
1 tasak vaníliás cukor 
5 dkg apró darabos dióbél 
5 dkg eper, apró darabokban

Mielőtt a sütemény összeállításához kezdünk, melegítsük elő a sütőt.

Először az összes száraz hozzávalót keverjük össze egy tálban, utána hozzákeverjük a lágy margarint.
Alaposan elkeverjük, hogy egyenletes állagú tésztát kapjunk. Tíz percre hűtőbe tesszük, pihenni.

A tésztába keverjük az eperdarabokat és a darbos dióbelet. Négydekás darabokat szaggatunk belőle,



sütőpapírral bélelt sütőlapra rendezzük, és annyira lapítjuk, hogy 6 cm-es átmérőjű legyen. Lazán helyezzük
egymás mellé.

Csak 6 percig sütjük. A süteménynek lágynak kell maradnia. Csak enyhén színesedhet meg sütés közben.

A sütőlapon hűtjük ki, és csak aztán választjuk le a papírról, különben eltörhet.

Zárt edényben tárolhatjuk - ha marad.

A dió leírása és botanikája 

 

 

Fagylaltok, fagylalt-parfék

Vázlat: 
Baklavafagylalt 
Belga dióparfé 
Diófagylalt 
Diófagylalt 2 
Diófagylalt tulipánkehelyben 
Diókaramellás fagylalt 
Diós fagylalt desszert 
Diós fagylalt-szuflé 
Diós fagylalt-szuflé 2 
Gránit-sütemény 
Provence-i diós sütemény 
Szójafagylalt dióval  

BAKLAVAFAGYLALT 
(arab recept)

Baklavafagylalt? Azonos alapanyagokból, azonos ízben készül, mint az
arab világ legnépszerűbb diós süteménye, a baklava. Csak az elkészítése
egyszerűbb.

Hozzávalók: 
2 csésze tej 
2 szál fahéj, félbetörve 
1 csésze tejszín 
4 tojás sárgája 
2/3 csésze cukor 
1 csésze darabos dióbél 
4 réteslap 
6 evőkanál olvasztott vaj 
2 evőkanál cukor 
1 kávéskanál fahéjpor 
1/4 csésze méz

A sütőt 170 C°-ra melegítsük elő. Egy fazékban forraljuk fel a tejet, benne a fahéjrudakat. Amikor forr,
vegyük le a tűzről, és lefedve tegyük félre félóráig ázni.

Amíg a fahéj a tejben ázik, a fagylalt lényegét, a ropogós diós ízesítést készítjük el. A dióbelet egy tálban
összekeverjük a fahéjporral és 2 evőkanálnyi cukorral. Belemerünk két kanál olvasztott vajat, és azzal is
jól összekeverjük, hogy a vaj jól bevonja a diót. A maradék vajjal bekenjük a réteslapokat, majd egymásra
rakjuk. Előbb olyan széles csíkokra vágjuk a tésztát, mint egy gyufaszál hossza, majd többet egymásra téve
- mint nálunk régen a metélttésztát - gyufaszálnyi vékony csíkokra vágjuk.



A tésztacsíkokra szórjuk a cukros dióbelet. Sütőpapírral kibélelünk egy tepsit, és szétterítjük rajta a dióval
megszórt tésztát. 10-15 percig a sütőben pirítjuk, hogy ropogós legyen, de ne barnuljon meg. A sütőből
kivéve egy tálba szedjük át, öntsük rá a mézet, és hagyjuk állni.

Ezután leszűrjük a tejet, kiszedjük belőle a fahéjat. A
tojássárgáját a 2/3 csészényi cukorral egy tálban
összekeverjük, és egy csipetnyi sót is adhatunk hozzá. A
tejet újból forrásig melegítjük, és a felét vékony sugárban
a tojásos-cukros keverékhez öntjük, folyamatos keverés
mellett. Most pedig fordítva, a tojásos-cukros-tejes
keveréket öntjük a fazékba, a tejhez. Elkeverés után
alacsony lángon, állandó keverés közben annyira sűrítjük
be, hogy a keverő kanálhoz kezdjen ragadni. De közben
ne engedjük felforrni.

A tűzről levéve azonnal keverjük bele a tejszínt, és egy
finom szitán át öntsük egy fémtálba. A fémtálat egy
nagyobb fémtálba helyezzük, amiben jeges víz van.
Néhányszor kavarjuk meg, negyedóra alatt ki fog hűlni. Ezután fagyasztóban hűtsük át teljesen.

Végül pedig fagylaltkészítő gépben fagyasszuk le. A fagylaltkeverés utolsó percében a sült, de már kihűlt
diós tésztát is keverjük bele.

Zárt dobozban tároljuk a fagyasztóban.

Megjegyzés:

Ha van korábbról maradt, száradófélben levő baklavánk, a diós metélt helyett azt használhatjuk.
A baklavafagylalt mellé alma, például karamellizált alma nagyon jól illik.

 



BELGA DIÓPARFÉ

Hozzávalók 4 személyre: 
16 dkg cukor 
8 dkg tört, darabos dióbél 
kevés feles dióbél a díszítéshez 
4 tojás sárgája 
5 dkg méz 
2 dl tej 
1/2 rúd vanília 
0,2 dl citromlé (1 citrom leve) 
3 dl tejszín

Egy serpenyőben olvasszuk meg a fele cukrot, és adjuk hozzá a dióbelet. Mikor karamellizálódott, egy
hideg, enyhén beolajozott lapon (márványlapon) egyengessük el. Miután kihűlt, törjük darabosra.

Keverjük el a cukor másik felét a tojássárgákkal. A tejet a mézzel és a vaníliával forraljuk fel. (Utána a
vaníliát kivesszük.) Töltsük az elkevert tojássárgát a tejbe, és melegítsük, de ne forraljuk. Hagyjuk teljesen
kihűlni.

A citromlevet öntsük a tejszínhez, és verjük habbá. Ebbe keverjük bele a diókaramellát.

Mindent öntsünk egy tálba, és egy éjszakára tartsuk a fagyasztóban. Másnap kiborítjuk a tálból, felvágjuk,
és egy kevés csokoládékrémmel és feles dióbéllel szervírozzuk.

Még jobb, ha fagyasztás előtt parfé-kelyhekbe töltjük, és azokban fagyasztjuk le.  

DIÓFAGYLALT 
(német recept)

Hozzávalók három adagra: 
2 dl tej 
8 dkg aprószemű kristálycukor 
1,5 dl tejszín 
1 tojás sárgája 
8 dkg dióbél 
3 db feles dióbél

A diófagylalt készítéséhez a szokásosnál finomabb,
aprószemű kristálycukor ajánlott, hogy jobban
oldódjon. Keverjük el, oldjuk fel a cukrot hideg tejben. A tejszínből verjünk kemény tejszínhabot. A
tojássárgáját habarjuk fel, és keverjük a tejszínhabba.

A dióbelet daráljuk meg, keverjük a cukros tejbe, és a tejes-diós keveréket keverjük a tejszínhabhoz. A
keveréket 20 percre tegyük a mélyhűtőbe, de ne tovább, hogy állaga ne romoljon.



Kivéve még egyszer keverjük át, és töltsük
fagylaltkészítő gépbe. Bő félóráig kevertessük a géppel.
A feles dióbéllel díszítsük.

Ha a recept szerint járunk el, mintegy 0,8 liternyi
fagylaltunk lesz. Ha nem fogyasztjuk el egyszerre, jól
zárható edényben mélyhűtőben eltarthatjuk.  

DIÓFAGYLALT 2 
(orosz recept)

Hozzávalók: 
1,5 csésze dióbél 
2/3 csésze porcukor 
2,5 csésze tejszín 
1 evőkanál zselatin 
kevés vanília

A zselatint meleg vízben oldjuk fel. A majdnem kihűlt
zselatinba öntsük bele a frissen felvert tejszínt.

A dióbelet apróra vágjuk, megpirítjuk, a zselatinos
tejszínbe keverjük. A porcukrot és kevés vaníliát is.

Poharakba, csészékbe merjük, és fagyasztóba tesszük. A kész fagylaltot gyümölcsökkel vagy befőttel
egészítjük ki.  

DIÓFAGYLALT TULIPÁNKEHELYBEN 
(argentin recept)

Hozzávalók: 
3 tojás 
25 dkg cukor 
25 dkg darált dióbél 
2,5 dl tejszín 
2,5 dl tej 
A tulipánkehelyhez: 
3 tojássárgája 
10 dkg cukor 
10 dkg liszt 
8 dkg vaj 
Díszítésnek: 
10 dkg olvasztott csokoládé 
5 dkg vaj

Három tojást 25 dkg cukorral verjünk fehérre, habosra. Keverjük bele a darált dióbelet.

A tejet és a tejszínt öntsük össze, és azt is keverjük a diós krémhez. Legalább 30 percre tegyük a krémet
fagyasztóba.

A tulipánformához verjük fel a 3 tojássárgáját 10 dkg cukorral, és keverjük hozzá a lisztet. Rögtön utána
az olvasztott vajat is. Egy órára tegyük a hűtőbe, majd onnan kivéve nyújtsuk vékonyra egy sütőlapra.
Vágjuk kívánt nagyságú lapokra, és 180 C°-on süssük aranyszínűre.

Amikor megsült, a még meleg lapokból formáljunk a képen látható tulipánkelyhet, és úgy hagyjuk kihűlni.

Amikor a fagylaltot a kelyhekbe töltöttük, olvasztott vajjal kevert olvasztott csokoládéval hintsük meg, és
tegyük vissza a fagyasztóba.  



DIÓKARAMELLÁS FAGYLALT 
(francia recept, Sandra Avital receptje)

Hozzávalók: 
10 dkg cukor +egy evőkanállal 
8 dkg durvára vagdalt dióbél + egy kevés dísznek a
fagylaltra 
1 dl tejszín 
2 tojás 
2 evőkanál vegyes virágméz 
15 dkg tejszínhab

Először diókaramella-krémet készítünk. Egy vastag aljú lábasban 10 dkg cukrot 3 kanál vízzel felteszünk
melegedni. Anélkül, hogy megkevernénk, amikor buborékozni kezd, takarékra állítjuk a lángot, és még
néhány percig a tűzön tartjuk. Továbbra se keverjük meg, de egyszer-egyszer megrázhatjuk. Amikor a
szirup besűrűsödik és karamell-szőke színűvé válik, levesszük a lábast a tűzről, és egy fakanállal a szirupba
keverjük a dióbelet. Hozzáöntjük a tejszínt, és öt percre még visszatesszük a tűzre, takaréklángra. Majd
félrehúzzuk a lábast.

A fagylalt elkészítése következik. Egy nagy tálban felverjük a tojások sárgáját a mézzel együtt. Addig
dolgozunk rajta, amíg fehéres színű nem lesz a tojáshab. Hozzáadjuk a langyos diós karamellakrémet, és
lágyan összekeverjük, ügyelve, hogy a hab ne essen össze.

A tojásfehérjéből is habot verünk, szilárdat. Néhány csepp citromlével is ízesíthetjük. A munka vége felé
öntjük hozzá az egy kanál cukrot is. Végül fehéren fénylő habot kell kapnunk.

A krémhez felváltva adagoljuk és keverjük óvatosan a tojáshabot és a tejszínhabot.

A fagylaltot fedeles műanyagtálban fagyasztjuk le, a hűtő fagyasztójában. Legalább 4 órán át fagyasszuk,
de közben 2-3 alkalommal keverjük fel, nehogy a dió az aljára üljön le.

És íme, kész a fagylalt!  

DIÓS FAGYLALT DESSZERT 
(amerikai recept)

Hozzávalók 2 személyre: 
A meleg diókrémhez: 
1 csésze kristálycukor 
1/3 csésze víz 
1 kávéskanál citromlé 
1/2 csésze darabos dióbél 
1/2 csésze tejszín 
A meleg csokoládékrémhez: 
8 dkg darabos sötét csokoládé 
2 evőkanál vaj 
3/4 csésze tejszín 
1/4 csésze kukoricaszirup 
1/2 csésze kristálycukor 
2 kávéskanál vaníliás cukor 
A tejszínhabhoz: 
1/2 csésze tejszín 
2 evőkanál kristálycukor 
1 kávéskanál vaníliás cukor 
Az összeállításhoz: 
4 gombóc vaníliafagylalt 
1 evőkanál apróra vagdalt dióbél 
2 db konyakos meggy



Először a meleg diókrémet készíjük el. Egy közepes méretű lábasban összekeverjük a cukrot, a vizet és a
citromlevet. Közepes lángon állandó kavarás közben addig melegítjük, amíg a cukor fel nem oldódik. Ekkor
valamivel nagyobbra vesszük a lángot, és addig főzzük, amíg enyhén karamellizálódni nem kezd. Ekkor
rögtön hozzáöntjük a dióbelet, és állandó keveréssel tovább főzzük, még egy percig. Illetve addig, amíg a
dióbél is barnulni kezd.

A tűzről levéve először a fél csészényi tejszín felét keverjük el a diókrémben, aztán a másik felét.

Visszatesszük a tűzre, közepes lángon melegítjük, forraljuk, közben állandóan keverjük. Addig főzzük, hogy
a krém egyenletes legyen. Ekkor félretesszük.

Most a meleg csokoládékrémet készítjük el. Egy közepes méretű lábasban összekeverjük a
csokoládédarabokat a vajjal és a tejszínnel. Közepes lángon addig melegítjük állandó keveréssel, amíg a
csokoládé fel nem olvad. Ekkor hozzáöntjük a kukoricaszirupot és a cukrot, és további állandó keverés
mellett felforraljuk. Amikor forrni kezd, a lángot takarékra állítjuk, és keverés nélkül gyengén forraljuk
mintegy negyedóráig, hogy besűrűsödjön.

Amikor a tűzről levesszük, hozzákeverjük a vaníliás cukrot.

A kész csokoládékrémet ha nem azonnal használjuk fel, szervírozás előtt mikrohullámú sütőben vagy
vízfürdős edényben fel kell melegíteni.

A tejszínhabot pedig úgy készítjük el, hogy a tejszínt először fél percig alacsony fordulatú mixerben
veretjük, majd a fordulatszámot közepesen magasra állítjuk, és hozzáadjuk a cukrot és a vaníliás cukrot.
Addig veressük, amíg kemény habot nem kapunk. Ekkor nagy csillag nyílású habkinyomó zacskóba merjük
át a habot, és felhasználásig fagyasszuk le.

Már csak a desszert összeállítása van hátra. A kehely aljára kevés diókrémet merjünk, töltsünk rá egy
gombócnyi vaníliafagylaltot, majd egy bő kanálnyi csokoládékrémet. Ezután megint egy fagylaltgombóc
következik, arra pedig egy-egy réteg a kétféle krémből.

A tejszínhabot dekoratívan nyomjuk rá. Szórjuk meg apróra vagdalt dióbéllel, és díszítsük egy szem
konyakos meggyel.  

DIÓS FAGYLALT-SZUFLÉ 
(spanyol recept)

Hozzávalók 4 személyre: 
8 dkg darált dióbél + néhány darab dióbél díszítésnek 
15 dkg cukor 
1 evőkanál kukoricaliszt 
1/2 csésze tej 
2 csésze tejszín 
1 evőkanál porított, nem ízesített zselatin 
1 evőkanál konyak 
2 tojás

A tojások sárgáját egy nyeles lábasban keverjük el a cukorral. Keverjük hozzá a kukoricalisztet és a tejet
is. Géppel addig keverjük, amíg teljesen egynemű nem lesz.

Tegyük fel a tűzre, és kézzel folyamatosan kevergessük, amíg be nem sűrűsödik. Ekkor vegyük le a tűzről,
öntsük hozzá a konyakot és a zselatint. Jól kavarjuk át, majd hagyjuk langyosra hűlni. A darált dióbelet
langyos állapotában keverjük bele.

A tojásfehérjéből verjünk habot, és keverjük a krémhez. A felényi tejszínt is.

Béleljünk ki négy szuflé-kelyhet papírral, és öntsük ki a krémmel. Tegyük fagyasztóba, amíg meg nem
dermed.

Amikor megdermedt, a papírt óvatosan késsel válasszuk le, a fagylalt-szuflét helyezzük vissza a kehelybe. A



második dl tejszínből verjünk habot, és osszuk szét a négy kehelyre. Végül néhány szebb dióbéllel díszítsük.  

DIÓS FAGYLALT-SZUFLÉ 2 
(francia recept, Bernard Bessiere receptje)

Hozzávalók 10 személyre: 
15 dkg dióbél 
8 tojás 
25 dkg cukor 
2,5 dl tejszín 
1 dl diólikőr

Meleg sütőben gyengén grillezzük meg a dióbelet. Negyedrészét, a szebb részét tegyük félre, a többit törjük
durván darabosra.

Válasszuk szét a tojásokat, a fehérjét tegyük félre. A tojásssárgákat vízfürdő fölött melegítsük fel, majd a
diólikőrrel és 15 dkg cukorral elkeverve verjük fel olyan keményre, amennyire lehet.

A tejszínt is verjük fel, de ne túl keményre. A tojásfehérjéből a maradék cukorral verjünk habot. Végül a
három alkotórészt óvatosan, egy spatulyával keverjük egybe. És öntsük, keverjük bele a darabos dióbelet
is.

Merjük szét a szuflét egyedi kelyhekbe, és 18-24 órára tegyük fagyasztóba. A maradék, félretett dióbelet
felszolgálás előtt tegyük a szuflé tetejére.  

GRÁNIT-SÜTEMÉNY 
(francia recept)

Hozzávalók 4 személyre: 
25 dkg vajas tészta 
20 db feles dióbél 
4 db Golden alma 
6 evőkanál cukor 
1/2 citrom leve 
1 tojás 
fahéjpor

A meghámozott, vastagon lereszelt almához keverjünk 16 szem durvára darált dióbelet, és keverjük el a
citromlével, kevés fahéjporral és 5 evőkanál cukorral együtt.

Tegyük fagyasztóba, 10 percenként villával keverjük át. Másfél óra múlva gránitos lesz.

Lisztezzünk ki egy deszkát, terítsük rá a tésztát, és 8 db 5 cm-es karikát szaggassunk belőle. Helyezzük
tepsibe.

A tojást 1 evőkanál cukorral verjük fel, kenjük a tésztára. Négy tésztalapra dióbelet teszünk, majd mind a
nyolcat 15 percig sütjük.

Amikor kivettük, 3 perc után a fagyos tölteléket a sima lapokra töltjük, lefedjük a diós lapokkal. Azonnal
szervírozzuk.  

PROVENCE-I DIÓS SÜTEMÉNY 
(francia recept)

Ez a sütemény azért érdemel helyet a fagylaltok sorában, mert mindig fagylalttal,
leginkább vanília-fagylalttal együtt fogyasztandó.

Hozzávalók: 
2 tojás fehérje 
1/2 csésze aprószemcsés kristálycukor 



1 kávéskanál vaníliás cukor 
1 kávéskanál sütőpor 
1/2 kávéskanál fahéjpor 
1/2 csésze liszt 
1/2 csésze darabosra vagdalt dióbél 
1 csésze darabosra vagdalt idénygyümölcs (eper, kajszi, őszibarack, alma, stb.), de csak egyféle

Melegítsük elő a sütőt 180 C°-osra, és kenjünk ki egy süteménysütő formát.

Egy tálban verjük fel a tojásfehérjét a cukorral, vaníliás cukorral, és keverjük hozzá a sütőport és a
fahéjport is. Addig verjük, amíg könnyű, pelyhes nem lesz. Ekkor keverjük hozzá a lisztet. A keverék
egyenletes, sima legyen. Csak ezután öntsük bele a darabos dióbelet és a gyümölcsdarabokat.

Töltsük a tésztát a sütőformába, és félórán át süssük.

Amikor felszolgáljuk, a tányérokra a süteményszeletek mellé helyezzünk vaníliafagylaltot vagy jégkrémet.

(Végül csak zárójelben jegyzem meg, hogy ugyanolyan finom fagylalt helyett tejsodóval is.)  

SZÓJAFAGYLALT DIÓVAL 
(spanyol recept)

Hozzávalók: 
A fagylalthoz: 
75 dkg szója 
30 dkg cukor 
3 tojás sárgája 
1 rúd vanília 
1,5 dl tejszín 
3 tojás fehérje 
még 6 dkg cukor 
A dióhoz: 
2,5 dl szójatej 
6 evőkanál méz 
12,5 dkg darált dióbél 
6 evőkanál rum

A szójatejet a mézzel, a rummal és a dióbéllel vízfürdős edényben addig főzzük, amíg a szójatejet teljesen el
nem fővi. Utána ezt a készítményt hagyjuk lehűlni.

A tojáfehérjét felverjük a 6 dkg cukorral.

Egy másik vízfürdős edényben pedig a fagylalt többi hozzávalóit főzzük, kevergetjük, hogy besűrűsödjön.
Amikor sűrű, az edényben a meleg vizet hidegre cseréljük, és a fagylalt anyagába keverjük a tojáshabot,
valamint a dióbelet.

A fagylaltkeveréket fedeles műanyag tálba merjük, lezárjuk, és lefagyasztjuk. Mielőtt teljesen átfagyna,
többször kivesszük és átkeverjük.

A dió leírása és botanikája 
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BROWNIE

Hozzávalók 8 személyre: 
22,5 dkg főzőcsokoládé 
24 dkg vaj 
vaj a tepsit kikenni 
30 dkg cukor 
13 dkg liszt 
10 dkg durvára vagdalt dióbél 
8 db szép feles dióbél 
6 dkg keserű kakaópor 
1 szál vanília 
4 tojás 
0,5 kávéskanál finom só

Melegítsük elő a sütőt 180 C°-ra. Vajazzunk meg egy tepsit. Béleljük ki sütőpapírral, és a papír felszínét is
vajazzuk meg.

Keverjük el a lisztet a kakaóval és a sóval egy mély tálban. Reszeljük le a csokoládét.

Olvasszuk meg a vajat egy serpenyőben, gyenge tűzön. Levéve a tűzről keverjük el a cukorral, a reszelt
csokoládéval és a vaníliával, amit hosszában vágtunk fel és utána megtörtük. Végül a tojást is felverjük és
hozzákeverjük.

Töltsük ezt a masszát a liszthez, és keverjük egyenletesre. Adjuk hozzá a tört diót is.

Töltsük meg a tepsit a keverékkel, simítsuk el a felszínét, és a 8 dióbelet egyenletesen elosztva tegyük rá. 30
percig süssük. Fontos, hogy a tészta belseje csak gyengén legyen megsütve. Ha a sütemény teteje mattá
válik, vegyük ki a sütőből. Hagyjuk teljesen kihűlni. Vágjuk négyzetekre.

Vaníliafagylalttal tálaljuk.  

BROWNIE 2

Hozzávalók:

A tésztához: 
10 dkg félédes csokoládé 
10 dkg dióbél 
12,5 dkg cukor 
10 dkg puha vaj 
10 dkg liszt 
6 tojássárgája 
6 tojásfehérje 
1 csomag vaníliás cukor 
2 evőkanál kakaópor

A mázhoz: 
20 dkg csokoládé bevonómassza

A díszítéshez: 
kandírozott cseresznye 
zöld pisztácia 
dióbél vagy csokoládéreszelék.

A csokoládét kis darabokra törjük, és kislábosban, forró vízfürdőben felolvasztjuk, majd hagyjuk kihűlni. A
dióbelet durvára aprítjuk. A vajat habosra keverjük, hozzáadjuk a cukrot, a vaníliás cukrot, a
tojássárgáját, és az egészet jól elkeverjük. Ezután hozzáadjuk a felolvasztott csokoládét és a durvára vágott
diót. A lisztet összekeverjük a kakaóporral, és a krémhez adjuk. A tojásfehérjéket kemény habbá verjük, és



óvatosan a tésztába keverjük. Az egész masszát simára dolgozzuk. A sütőt elő kell melegíteni 180 C°-ra
(gázsütőben 3-as fokozat), a tésztát egy 20x30-as sütőlemezre kenjük, amit kizsíroztunk, vagy kibéleltünk
sütőpapírral, és kb. 45 percig sütjük. Ha megsült a tészta, kiborítjuk, és hagyjuk kihűlni. A süteményt
bevonjuk a felolvasztott tortabevonóval, és feldíszítjük tetszés szerint. A tésztát kockára vágva tálaljuk. A
brownie-kat jól záródó dobozban tároljuk, illetve csomagoljuk be alufóliába, mert egyébként könnyen
kiszáradnak.  

BROWNIE 3

Hozzávalók: 
10 dkg darabos, pirított dióbél 
20 dkg vaj 
10 dkg keserű csokoládé (ajánlott a jobb minőségű) 
5 dkg kakópor 
20 dkg kristálycukor 
3 nagy tojás 
1 evőkanál vaníliás cukor 
8 dkg zsíros krémsajt 
8 dkg liszt 
1/4 kávéskanál só

A dióbelet 170-180 C°-os sütőben 8-10 percig pirítsuk, majd ha kihűlt, vágjuk darabokra, és tegyük félre.

Csökkentsük a sütő melegét 160-170 C°-ra, a sütő rácsát tegyük középmagasra.

Egy 23 cm-es - hornyolt, kivehető aljú - tortasütő formát zsírozzunk vagy olajozzunk ki. És még tegyünk
bele sütőpapírt is.

De süthetünk egyéni adagokat is, ez esetben 10 cm-es formákat használjunk.

Vízfürdő felett egy fémtálban olvasszuk össze a vajat és a darabokra tört csokoládét. Amikor a csokoládé is
megolvadt, öntsük át egy nagyobb tálba.

Keverjük kézi mixerrel vagy kézi habverővel a csokoládémasszába a kakaóport, aztán a kristálycukrot,
amíg egyenletes nem lesz. Üssük bele a tojásokat, szórjuk bele a vaníliás cukrot, és keverjük el. Keverjük
bele a krémsajtot is. Végül keverjük bele a lisztet és a sót. Addig keverjük, amíg a liszt be nem nedvesedik.
Ezután keverjük bele a dióbelet.

Az elkészített sütőformát tegyük egy tepsire, hogy felfogjuk, ami kicsurogna.

Töltsük a masszát egyenletes rétegben a sütőformába, és simítsuk el. 30-35
percig süssük, amíg a tészta meg nem szilárdul. Akkor jó, ha a beleszúrt
fogpiszkálót tisztán tudjuk kihúzni. A tészta kissé megdagad sütéskor, de
kihűlve visszaáll.

A formából kihűlés után szedjük ki.

Készíthetjük csokoládémázas változatban is, a mellékelt kép szerint, ez
esetben a csokoládémázt kihűlés után készítjük el, és kenjük rá.  



BROWNIE 4 
(Wolfgang Puck receptje)

Hozzávalók 9 adaghoz: 
32 dkg félédes csokoládé, darabokra törve 
24 dkg vaj, darabokra vágva 
1 kávéskanál instant kávépor, 1 evőkanál vízben feloldva (nem kötelező) 
1,5 csésze teljes őrlésű liszt 
1 kávéskanál sütőpor 
1/2 kávéskanál só 
4 nagyobb tojás 
2 csésze kristálycukor 
1 kávéskanál vaníliás cukor 
2 csésze vagdalt dióbél

A sütőbe középmagasan helyezzünk egy rácsot, és melegítsük elő a sütőt 170-180 C°-ra. Vajazzunk vagy
olajspray-zzünk ki egy 20 cm-es tortaformát. Szórjuk be liszttel, a fölösleges lisztet öntsük ki.

Vízfürdős edényben forró víz fölött olvasszuk meg a vajat és a csokoládét, és keverjük bele a kávét. A teljes
felolvadásig keverjük meg néha. Vegyük le a tűzről, de figyeljünk rá, hogy legalább utólag, de teljesen
olvadjon fel.

Keverjük a liszthez a sütőport és a sót, majd tegyük félre.

Egy nagyobb edényben vízfürdő felett keverjük össze a tojásokat, a cukrot és a vaníliás cukrot, és oldjuk fel
teljesen a cukrot a tojásban. Levéve a tűzről mixerrel addig keverjük magas fordulaton, amíg halványsárga
nem lesz. Ekkor csökkentsük a mixer fordulatszámát közepesre, kaparjuk bele a csokoládékeveréket, és jól
keverjük el. Alacsony fordulatszám mellett fokozatosan adagoljuk hozzá a lisztet, és keverjük jól el. Végül a
dióbél felét is keverjük bele. Töltsük a tésztát az elkészített tortaformába, és a maradék diót szórjuk a
tetejére.

40-45 percig süssük, amíg a szélei el nem válnak a formától, és a beleszúrt fogpiszkálót tisztán nem
húzhatjuk ki. A ráccsal együtt húzzuk ki a sütőből, és a rácson hűtsük le.

Felszolgáláshoz vágjuk a brownie-t 9 darabra. Adhatunk mellé tejszínhabot vagy jégkrémet. Vagy ízlés
szerint amit gondolunk.  

BROWNIE 5 
(Sabine Scheller receptje)

Hozzávalók egy 20x30 cm-es tepsihez: 
18,5 dkg cukor 
12,5 dkg liszt 
12,5 dkg darált dióbél 
3 dkg kakaópor 
3 tojás 
16 dkg tejszín 
10 dkg sötét keserűcsokoládé 
15 dkg vaj 
A bevonathoz: 
20 dkg tejcsokoládé 
9 dkg tejszín 
9 dkg vagdalt dióbél

A sütőt előmelegítjük, a tepsit sütőpapírral béleljük.

A csokoládét és a vajat felolvasszuk. Egy tálban egy mixerrel egyenletes masszává keverjük a cukrot,
lisztet, darált dióbelet, kakaóport, a tojásokat, a nagyobbik adag tejszínt, a felolvasztott csokoládét és vajat.



A keveréket a tepsibe töltjük, a tetejét egy késsel elsimítjuk. 35 percig, vagy addig sütjük, amíg a beleszúrt
fogpiszkáló tisztán nem húzható ki.

A fűtést levesszük, a süteményt további 10 percre a sütőben hagyjuk. Ezután a sütőpapírral együtt
kiemeljük, és egy rácson kihűlni hagyjuk.

A bevonathoz a tejcsokoládét kisebb darabokra vagdaljuk, és a maradék tejszínnel egy kisebb edényben
lassan, óvatosan megolvasztjuk. Amikor megolvadt, a süteményre kenjük, és még mielőtt megkeményedne,
darált dióbéllel hintjük meg.

A sütemény hűtőben egy hétig is eláll.  

BROWNIE 6

Hozzávalók: 
10 dkg sötét csokoládé 
7,5 dkg liszt 
15 dkg cukor 
1 zacskó vaníliás cukor 
12,5 dkg vaj 
2 tojás 
8 dkg dióbél 
1 kávéskanál sütőpor 
1/2 kávéskanál só

Először is kenjünk ki vajjal egy négyszögletes süteménysütő
tepsit, a sütőt pedig melegítsük elő 150 C°-ra.

A diót vágjuk durván nagy darabokra.

A csokoládét vágjuk darabokra, és együk egy kisebb edénybe. Merjünk hozzá 2 evőkanál vizet, és tegyük
vízfürdőbe, vagyis egy forró vízzel félig töltött nagyobb edény fölé, és tartsuk forrón. Amikor a csokoládé
megolvadt, vegyük le a tűről, keverjük hozzá a vajat, a cukrot és a vaníliás cukrot. Fakanállal keverjük,
amíg sima krémet nem kapunk.

A tojásokat is keverjük hozzá, és verjünk a krémből világos tejcsokoládé színű habot. Végül a lisztet, a
sütőport, a sót és a vagdalt dióbelet is keverjük bele.

Töltsük a tésztát a tepsibe, és spatulyával simítsuk egyenletesre. 30 percig süssük.  

BROWNIE 7

Hozzávalók 6-8 személyre: 
20 dkg sötét csokoládé 
13 dkg cukor 
5 dkg liszt 
15 dkg vaj 
4 tojás 
13 dkg darabos dióbél 
1/2 kávéskanál fahéjpor

Olvasszuk fel a csokoládét vízfürdő fölött, de jobb, ha mikrohullámú sütőben olvasztjuk, 2 percre a
maximumra állítva. Ez idő alatt állítsuk be a sütőt 150 C°-ra.

Az olvasztott csokoládét keverjük össze előbb a vajjal, majd a cukorral, a tojásokkal, a liszttel, végül a
dióval és a fahéjjal. A keverést lehetőleg géppel végezzük, jó alaposan.

Töltsük a masszát egy kivajazott, kilisztezett sütőformába, és süssük félórán át.

Kihűtés után vágjuk fel.  



DIÓS BROWNIE 
(francia recept)

Hozzávalók: 
20 dkg csokoládé 
5 dkg vaj 
2 tojás 
10 dkg porcukor 
1 kávéskanál vaníliakivonat 
7,5 dkg liszt 
10 dkg durván darabos dióbél

Az elkészítés módja nagyon amerikaias, valószínű, hogy a recept eredetije se
francia. A sütőt 180 C°-ra melegítsük elő.

A csokoládét a vajban olvasszuk meg. Ha magától nem keveredik, keverjük
egyenletesre, majd hagyjuk langyosra hűlni.

Egy tálba üssük be a tojásokat, és a cukorral, a vaníliával verjünk belőlük habot.
Nem kell teljesen felverni, elég, ha már fehéredik. Egy fakanállal keverjük a
langyos csokoládéhoz. Utána a lisztet, végül a dióbelet keverjük a tésztába.
Fakanállal jól keverjük el.

A tésztát 20x20 cm-es sütőformába töltsük, de még jobb, ha hasonló méretű magas falú tűzálló üveg tálba.

Csak 20 percig kell sütni, a sülést beleszúrt késpengével ellenőrizhetjük. Nem jó, ha belül is teljesen átsül,
belül nedvesnek kell maradnia.

Lassan hűtsük ki, csak aztán vágjuk kockákra. Nem kötelező, de kakaóporral is meghinthetjük.  

BANÁNOS BROWNIE 
(amerikai recept, Christine receptje)

Hozzávalók: 
1/2 csésze liszt 
1/2 kávéskanál sütőpor 
1/4 kávéskanál sütőszóda 
csipetnyi só 
10 dkg félédes sötét csokoládé 
2 túlérett banán húsa 
4-6 evőkanál agávészirup 
1 kávéskanál vaníliás cukor 
1 csésze vagdalt dióbél

Szórjunk be sütőspray-jel egy kb. 20x20 cm-es sütőformát. A sütőt 180 C°-ra melegítsük elő.

A száraz hozzávalókat egy kisebb tálban keverjük össze, és tegyük félre.

A csokoládét egy kisebb lábasban olvasszuk meg.

Egy közepes méretű tálban törjük meg a banánok húsát, és öntsük hozzá az agávé-szirupot, vaníliás cukrot,
olvasztott csokoládét. Keverjük jól össze. Keverjük bele a lisztes keveréket is, végül pedig a dióbelet.

A tésztát terítsük egyenletesen a formába, igazítsuk el, hogy a sarkoknál is egyenletes legyen. A sütő
közepén, rácson 23 percig süssük. Akkor süssük csak tovább, ha a beleszúrt fapálcika még ragacsosan
húzható ki. Az is jelzi, hogy megsült, ha a sütemény széle, sarka a formától elválik. De vigyázzunk, hogy a
sarka se égjen meg.

A sütőből kivéve a sütőformában hűtjük ki.



2,5 cm-es kockákra vágva délutáni teához ajánlott.  

BROWNIE FEHÉR ÉS SÖTÉT CSOKOLÁDÉVAL 
(ausztrál recept, Amanda Kelly receptje)

Hozzávalók 10 adaghoz: 
olvasztott vaj a kikenéshez 
30 dkg sötét csokoládé, apróra vágva 
12,5 dkg vaj 
16 dkg (2/3 csésze) kristálycukor 
2 tojás, elkeverve 
15 dkg (1 csésze) liszt 
20 dkg apró darabos fehér csokoládé 
10 dkg darabos dióbél

A sütőt 180 C°-ra melegítsük elő, és kenjünk ki egy 19 cm-es négyzetes sütőformát. Fektessünk bele
sütőpapírt úgy, hogy két, szemben lévő szélén kinyúljon.

A sötét csokoládét és a vajat egy közepes méretű lábasban gyenge tűzön olvasszuk össze, közben
kevergessük. öntsük és keverjük hozzá a cukrot, és további keverés mellett tartsuk a tűzön még 3 percig,
hogy jól összekeveredjen. Ekkor vegyük le a tűzről, és 5 percre tegyük félre hűlni.

Öt perc elteltével keverjük a lábasba a tojást és a lisztet, majd amikor jól elkevertük, a fehér csokoládé
darabjait és a darabos dióbelet. Ezzel is jól keverjük össze.

Töltsük az előkészített sütőformába, és simítsuk el a felszínét. 25 percig süssük, utána 3 órán át hagyjuk
hűlni, hogy teljesen kihűljön.

Szervírozáshoz vágjuk kockákra.  

CSOKOLÁDÉS DIÓS BROWNIE 
(spanyol diabetikus recept)

Hozzávalók 30 darabhoz: 
cukormentes csokoládédarabok 1 csészével 
1/3 csésze sózott vaj 
1 evőkanál cukormentes édesítőszer 
1/2 kávéskanál vaníliakivonat 
2 tojás, felverve 
1 csésze liszt 
1/2 kávéskanál só 
1/2 kávéskanál szódabikarbóna 
1 csésze darabos dióbél

A vajat igen gyenge lángú tűzön megolvasztjuk, a darabos csokoládéval együtt. A tűzről levéve keverjük
hozzá az édesítőszert, vaníliát, valamint a felvert tojásokat. Fakanállal dolgozzunk, és alaposan keverjünk
össze mindent.

Dolgozzuk a krémhez a lisztet, sót, szódát és a dióbelet is. Egyneműre keverjük.

Töltsük a keveréket 20 cm magas oldalfalú sütőformába, amit előzőleg kikentünk vajjal, és beborítottunk
alufóliával.

300 C°-on 20 percig süssük, majd hűtsük ki és vágjuk egyforma nagyságú kockákra.  



LISZTMENTES BROWNIE 
(francia recept)

Hozzávalók: 
30 dkg lágy vaj 
30 dkg jó minőségű csokoládé 
30 dkg porcukor 
5 tojás 
20 dkg mandulaliszt 
20 dkg nagyobb darabos dióbél 
1 kávéskanál fahéjpor

A sütőt a sütés előtt negyedórával melegítsük elő 150
C°-ra.

A csokoládét a vajjal együtt olvasszuk meg vízfürdőben
vagy mikróban. Jól keverjük össze egy tálban. A
tojásokat egyenként keverjük hozzá, majd a mandulalisztet. Utána a cukrot, a fahéjat, végül a dióbelet. De
azt is megtehetjük, hogy a tojásokat, a mandulalisztet, cukrot, fahéjat, dióbelet a csokoládétól külön
keverjük össze, és utólag vegyítjük az egészet.

Sütőpapírral béleljünk ki egy négyzet vagy téglalap alakú sütőformát, és öntsük bele a nyersanyagot.

Félóráig süssük, de közben ellenőrizzük. Egy késsel győződjünk meg, hogy a brownie nem keményedett-e
meg nagyon. Nem szabad, hogy kiszáradjon, lágynak kell maradnia.

Amikor megsült és kihűlt, kocka vagy tégla alakúra vágjuk. Csak teljes kihűlés után vesszük ki a
sütőformából, és rendezzük egy tálra.  

MÉZES BROWNIE

Hozzávalók: 
1,5 csésze cukor 
valamivel több, mint 5 evőkanál olvasztott margarin 
2 tojás 
2/3 csésze méz 
1 zacskó vaníliás cukor 
1/3 csésze kakaópor 
1/2 kávéskanál só 
1,5 csésze liszt 
1/4 csomag sütőpor 
2/3 csésze vagdalt dióbél 
A díszítésnek: 
porcukor, kakaó

Az olvasztott margarint és a cukrot verjük habossá. Adjuk hozzá a tojásokat, és verjük tovább. Amikor
egyenletes, habos, a mézet és a vaníliás cukrot hozzáadva verjük tovább.

A habos krémbe keverjük bele a lisztet, a sütőport, sót, kakaóport, végül a dióbelet.

A keveréket töltsük egy jól kiolajozott tortasütő formába. 170 C°-on süssük meg, majd hűtsük ki teljesen.
Ha virágmintájú cukorszóróból porcukrot és kakaóport szórunk rá, érdekes mintázatot hozhatunk létre.
Feles dióbéllel is díszíthetjük.  



ROPOGÓS BROWNIE

Hozzávalók 20 szelethez: 
1 csésze nagy darabos dióbél 
1 evőkanál barna cukor 
1 evőkanál olvasztott vaj 
1 csésze teljes őrlésű liszt 
1/3 csésze finomliszt 
1/3 csésze kakaópor és még egy evőkanállal 
1/4 kávéskanál sütőpor 
1/4 kávéskanál só 
10 dkg sötét csokoládé, darabokra törve 
1 csésze vaj 
újabb 15 dkg sötét csokoládé 
4 nagy tojás 
2 csésze kristálycukor 
2 kávéskanál vaníliás cukor

Először a ropogós diót készítjük elő. Egy magas oldalú, 32x22 cm-es tepsibe fektessünk alufóliát, hogy a
hosszanti oldalain kiérjen a tepsiből. Szórjunk a fóliára sütőspray-t, vagy kenjük ki olvasztott vajjal.

Egy kisebb tálban a dióbelet keverjük össze a barna cukorral és egy evőkanál olvasztott vajjal, majd tegyük
félre.

Most következik a brownie tésztája. A kétféle lisztet, a kakaóport, a sütőport és a sót keverjük szárazon
össze, és a lisztes keverékből 1,5 evőkanálnyit keverjünk össze 10 dkg darabos csokoládéval. Tegyük mind
félre. 
A vajat 15 dkg darabos csokoládéval tegyük mikrohullámú sütőbe, és teljes fokozaton 1 percig melegítsük,
hogy a csokoládé meglágyuljon. A lágy csokoládét keverjük el a vajjal simára.

A tojásokat mixerrel veressük egy percig, majd a kristálycukor hozzáadásával verjünk belőlük habot.
Keverjük hozzá az olvasztott csokoládékeveréket és a vaníliás cukrot. Simára, egyenletesre veressük.
Alaposan keverjük össze előbb a lisztes-kakaós keverékkel, majd a a lisztes-csokoládés keverékkel is.

A tésztát terítsük a kibélelt tepsibe, és szórjuk meg a ropogós dióval. 40 percig süssük, vagy amíg meg nem
sül. A tepsit a sütőből kivéve helyezzük rácsra, ott hűtsük ki. Csak akkor vágjuk fel, ha már szilárd. 20
szeletet vágjunk belőle.  

DIÓFAGYLALTOS BROWNIE

Hozzávalók 8 személyre: 
4 csésze dióbél, amit előzőleg egy napra vízbe áztattunk, majd
megszárítottunk 
1/2 csésze vagdalt datolya 
1/2 csésze aszalt füge, negyedórára beáztatva, majd megszárítva,
összevagdalva 
2 evőkanál étolaj (például dióolaj) 
1 csésze kakópor 
2 kávéskanál vaníliás cukor 
1/4 kávéskanál fahéjpor 
csipetnyi só 
és még egy fél csésze dióbél, mint fent

Daráljuk meg a dióbelet, például egy háztartási mixerben.

Töltsük a mixerbe a dióbélhez az összes többi hozzávalót is, kivéve a maradék dióbelet. Jól keverjük össze.
Akkor jó, ha golyóvá áll össze, ha kézzel összenyomjuk. Ha az olaj kezd kiválni, már túlkevertük. Így is
felhasználhatjuk, de jobb, ha a keveréssel előbb leállunk.



A kikevert tésztát nyomkodjuk egy 20x20 cm-es brownie-sütő formába, és a tetejét szórjuk meg a maradék
dióbéllel. Vágjuk 8 darabra. Borítsuk le, és tegyük hűtőbe, vagy fagyasszuk le. Hűtőben egy hétig,
fagyasztóban hónapokig eltarthatjuk.

A diófagylalt hozzávalói: 
2 csésze dióbél, beáztatva, mint fent 
1 csésze más, darabolt olajos mag (mandula, mogyoró, kesudió, stb.) 
1/4 csésze víz 
1 csésze juharszirup vagy más édes szörp 
csipetnyi só 
és még 1/2 csésze darabos dióbél

A dióbelet az összes többi hozzávalóval - kivéve a maradék dióbelet - mixerben mixeljük össze. Teljesen
egyenletes, krémes legyen. Olyan, mint egy tejes turmix. Amikor összeturmixoltuk, öntsük jégkockakészítő
tálcába, és fagyasszuk keményre.

A fagylaltkockákat erős háztartási darálóban daráljuk le, és a maradék dióbelet keverjük hozzá. Néhány
órára tegyük újból fagyasztóba, utána a hideg brownie-ra kenjük. Ha a rétegeket ismételjük, a képen
látható fagylaltos brownie-t készíthetünk.

Ha a diófagylaltot nem használjuk fel azonnal, fagyasztóban, zárt edényben hónapokig eltarthatjuk.

Akinek olasz fagylaltgépe van otthon, az a fenti leírást félretéve a gép használati utasítását követve is
elkészítheti.

A képen juharszirupos krémmel, csokoládékrémmel és áfonyakrém-pöttyökkel szervírozták, de az már
túlzás.

A dió leírása és botanikája 

 

 

Diótorták

 



Vázlat: 
Csokoládés diós sütemény 
Csokoládés, diós sütemény 
Csokoládés-diós sajttorta 
Csokoládés diós torta 
Csokoládés diótorta 
Csokoládétorta pirított dióval 
Daratorta datolyával, dióval 
Diókaramellás torta 
Diókrémes, csokoládés sütemény 
Diós csokoládétorta 
Diós sütemény 
Diós-mandulás sütemény 
Diós-mandulás-mogyorós torta 
Diós-narancsos torta 
Diótorta 
Diótorta 2 
Diótorta 3 
Diótorta 4 
Diótorta 5 
Diótorta 6 
Diótorta 7 
Diótorta 8 
Diótorta 9 
Diótorta Quercyből 
Egyszerű diótorta 
Engadini diótorta 
Engadini diótorta 2 
Epres diótorta 
Francia diótorta 
Hétvégi sütemény 
Kávés diótorta 
Kávés diós sütemény 
Kávés-diós torta 
Kávés-diós torta 2 



Kávés-diós torta 3 
Könnyű diókrémes sütemény 
Linzertorta 
Livigno-i diótorta 
Mázas diótorta 
Mézes-diós tészta 
Mézes-diós torta 
Mézes tejszínes diós torta 
Mokkatorta 
Mokkatorta 2 
Réges-régi diós sütemény 
Réteges torta 
Rumos diós sütemény 
Születésnapi diótorta 
Török csokolédétorta 
Török diótorta  

CSOKOLÁDÉS DIÓS SÜTEMÉNY 
(amerikai recept)

Hozzávalók: 
1/2 csésze mag nélküli datolya, apróra vagdalva 
1/2 csésze kakaópor 
1/2 csésze forró víz 
1 kávéskanál instant kávépor 
1/2 csésze zsemlyemorzsa 
1/2 csésze pirított dióbél, és még 10 db szép feles dióbél, szintén
megpirítva 
1/3 csésze teljes őrlésű liszt 
1/4 kávéskanál só 
2/3 csésze kristálycukor 
2 evőkanál étolaj 
1 kávéskanál vaníliás cukor 
1 nagy tojás 
3 nagy tojás fehérje

A sütőt 180 C°-ra melegítsük elő, és kenjünk ki egy 24 cm-es tortasütő formát vajjal. És még tortasütő
papírt is behelyezhetünk.

Keverjük össze a vagdalt datolyát a kakaóporral, forró vízzel és az instant kávéval egy tálban. Hagyjuk
állni 20 percig, hogy a datolya megszívja magát.

A zsemlyemorzsát öntsük egy nagyobb tálba. A pirított dióbelet öntsük robotgépbe, öntsük hozzá a lisztet és
a sót, és azokkal együtt daráljuk finomra. Végül öntsük a zsemlyemorzsához.

Most a datolyás keveréket öntsük a robotgépbe, és 1/3 csészényi cukorral, az étolajjal, a vaníliás cukorral,
végül az egész tojással dolgozzuk össze. Addig kevertessük, amíg egynemű nem lesz. Ha közben szükséges,
a kicsapódott anyagot vakarjuk le a gép faláról. Amikor kész, öntsük ezt a keveréket is a tálba, és keverjük
jól össze.

A tojásfehérjét verjük fel, és a maradék cukrot apránként keverjük hozzá. Amikor felvertük, előbb a
tojáshab negyedét keverjük a tálba, a többi félkész anyaghoz, majd az összeset.

A tortatészta anyagát terítsük a tortasütő formába. 25 percig süssük, annyira, hogy felszíne érintésre
rugalmas legyen. A sütőből kivéve 10 percig hagyjuk hűlni, utána vegyük ki a formából, hogy teljesen
kihűljön. A papírt is válasszuk le az aljáról.

Ha most megnézzük a süteményt, nem biztos, hogy tetszeni fog. Ne is most nézzük meg, hanem ha a máz is



rajta lesz. 

Ezután mázat készítünk a süteményre. Hozzávalói: 
1/3 csésze kakaópor 
1/4 csésze félédes csokoládé darabok 
1/4 csésze forró víz 
1 evőkanál világos kukoricaszirup 
1 kávéskanál instant kávépor 
1/2 kávéskanál vaníliás cukor 
1 csésze porcukor

Öntsük egy tálba a kakaóport, csokoládét, forró vizet, kukoricaszirupot, kávégranulátumot, és keverjük
egyenletesre. Végül a vaníliás cukrot is keverjük hozzá. Fedjük le, és tegyük a hűtőbe egy órára.

Egy óra elteltével mixerrel keverjük át a máz anyagát, közben fokozatosan adagoljuk hozzá és keverjük el
benne a cukrot. Addig keverjük, amíg sima, egyben sűrű nem lesz.

Helyezzük a tortát egy lapos tálra. A mázat egyenletesen kenjük el a tetején és az oldalán. A félretett 10 db
szép dióbéllel díszítsük ki körben.  

CSOKOLÁDÉS, DIÓS SÜTEMÉNY 
(orosz recept)

Hozzávalók: 
A tésztához: 
1,25 csésze jó minőségű liszt 
1/4 csésze porcukor 
csipetnyi só 
7 evőkanál vaj, darabokra vágva 
1 evőkanál víz 
A töltelékhez: 
6 evőkanál vaj 
10 dkg reszelt keserű csokoládé 
2 nagyobb tojás 
1/4 csésze cukor 
2 evőkanál kukoricaszirup 
1 evőkanál oldható kávé 
1/2 csésze vagdalt pirított dióbél

A porcukrot a liszthez öntjük, és kissé megsózzuk. Hozzáadjuk a vajat, és kissé megmelegítjük. Egy kanál
hideg vizet adunk hozzá, és robotgépben tésztává dolgozzuk. Negyedrészét félretesszük, a többiből kerek
labdacsot formázunk. 22-23 cm-es kikent tortasütő formába simítjuk, hogy a formát egyenletesen töltse ki.
Félórára a hűtőbe tesszük.

A sütőt 220 C°-ra melegítjük elő. A tésztát 20 percig sütjük, míg aranyszínű nem lesz, majd félretesszük
hűlni.



A töltelékhez is 220 C°-os sütő kell. A csokoládét összekeverjük a vajjal, majd gyenge tűzön a vajat
megolvasztjuk. Ekkor levesszük a tűzről.

A tojást felverjük a cukorral. Hozzákeverjük a kukoricaszirupot, az oldható kávét, a vajas csokoládét és a
vagdalt dióbelet. A tölteléket a kihűlt süteményre öntjük.

A süteményt a töltelékkel együtt 20 percig sütjük, majd kihűtjük. Feles dióbéllel díszítjük.  

CSOKOLÁDÉS-DIÓS-SAJTTORTA 
(amerikai recept)

Hozzávalók 16 szelethez: 
1,5 csésze durva liszt 
1 csésze pirított, apróra vagdalt dióbél 
1/3 csésze olvasztott vaj 
25 dkg édes, lágy krémsajt 
1 csésze sűrű gyümölcsszirup 
1/4 csésze cukor 
2 evőkanál finomliszt 
3 tojás 
10 dkg olvasztott félédes csokoládé 
újabb 1 evőkanál gyümölcsszirup 
A díszítéshez: 
1/2 csésze tejszín 
még egy kanál gyümölcsszirup

Az eredeti amerikai recept gyümölcsszirup helyett juharszirupot ajánl, pontosabban nem is azt, hanem
annak egy mesterséges utánzatát. Jobb a hazai gyümölcsszirup.

Melegítsük elő a sütőt 180 C°-ra. Egy közepes méretű tálban keverjük jól össze a durva lisztet, a dióbelet és
az olvasztott vajat. A tésztát nyújtsuk ki, és nyomkodjuk egy kivajazott, 25 cm-es tortasütő formába, a
forma szélén is 4 cm magasan. a tésztát süssük meg, 8-10 perc alatt megsül.

Közben egy nagyobb tálban a lágy krémsajtot dolgozzuk meg robotgéppel simára, krémesre. A keverés
közben fokozatosan öntsük hozzá az egy csészényi gyümölcsszirupot, a cukrot és a finomlisztet. Keverjük
egyenletesre. Ezután csökkentsük le a gép fordulatszámát, és alacsony fordulatszám mellett keverjük bele a
három tojást, majd az olvasztott csokoládét és egy kanálnyi gyümölcsszirupot. Ezekkel is keverjük
egyenletesre.

Vegyük ki a sütőből a megsült tortaalapot. Egy fokkal vegyük lejjebb a sütő hőmérsékletét. Töltsük
keverékünket a tortaalapra, és tegyük vissza a sütőbe. Közel egy óráig süssük együtt, majd tegyük rácsra,
hogy kihűljön, mintegy félórára.

Egy késsel körben válasszuk el a tortát a sütőformától, aztán hagyjuk teljesen kihűlni. Ha teljesen kihűlt,
tegyük hűtőbe, legalább 8 órára. A formából csak felszolgálás előtt szedjük ki, mielőtt díszítenénk.

Mielőtt felszolgáljuk, a tejszínből verjünk habot, a kész habot gyümölcssziruppal dúsítva. Kanállal vagy
kinyomóval rendezzük a torta szélére, körben.

A mellékelt képtől eltérően jobb, ha a kész tortát pörkölt dió darabokkal hintjük meg.  



CSOKOLÁDÉS DIÓS TORTA 
(amerikai recept)

Hozzávalók 10 szelethez: 
1/2 csésze kimagvazott, apróra vágott datolya 
1/2 csésze kakaópor 
1/2 csésze forró víz 
1 kávéskanál instant kávé granulátum 
1 szelet száraz fehér kenyér 
1/2 csésze feles dióbél, megpirítva 
1/3 csésze liszt 
1/4 kávéskanál só 
2/3 csésze kristálycukor 
2 evőkanál étolaj 
1 kávéskanál vaníliás cukor 
1 nagy tojás 
3 nagy tojás fehérje 
A mázhoz: 
1/3 csésze kakaópor 
1/4 csésze csokoládéreszelék, félédes csokoládéból 
1/4 csésze forró víz 
1 evőkanál kukoricaszirup 
1 kávéskanál instant kávé granulátum 
1/2 kávéskanál vaníliás cukor 
1 csésze porcukor

Melegítsük elő a sütőt 170 C°-ra. Egy 23 cm-es tortasütő formát fújjunk be sütőspray-jel, és fektessünk bele
egy réteg sütőpapírt.

Keverjük össze a datolyát és a kakaóport a forró vízzel és egy kávéskanál kávégranulátummal, majd
hagyjuk állni 20 percig, hogy a datolyahús megpuhuljon.

A száraz kenyérből robotgépben daráljunk prézlit. Öntsük egy nagyobb tálba.

A szép, feles dióbélből 10 db-ot tegyünk félre, a többit a liszttel és a sóval elkeverve daráljuk le a gépen. A
lisztes diós keveréket öntsük a morzsához.

Most a kakaós datolyát 1/3 csészényi kristálycukorral, az olajjal, a vaníliás cukorral és egy egész tojással
mixeljük össze. Addig dolgozzunk a géppel, amíg a keverék egynemű nem lesz. A gép oldaláról is vakarjuk
össze az anyagot. Öntsük az egészet a másik, a lisztes tálba, és keverjük össze.

Egy újabb tálban a 3 tojás fehérjét verjük kemény habbá. Fokozatosan, kanalanként adagoljuk hozzá a
maradék kristálycukrot. A kemény habot fokozatosan keverjük a tészta anyagához, egyszerre csak
negyedrészét, aztán a többit.

A tésztát terítsük az előkészített sütőformába. 25 percig süssük, addig, amíg érintésre ruganyosnak nem
találjuk. Ekkor kivesszük, és rácsra helyezve hűtjük ki. 10 percig a formában, utána abból kivéve.

Bevonatot készítünk a tortára. A kakaóport a csokoládéreszelékkel, forró vízzel, kukoricasziruppal, instant
kávéval keverjük össze, egyenletesre. Még a vaníliás cukrot is keverjük bele. Fedjük le, és hagyjuk állni egy
óráig. Utána a porcukrot állandó keverés közben, fokozatosan adagoljuk hozzá. Sima, sűrű állagú legyen.

A tortatésztára egyenletesen kenjük rá a mázat, a tetejére is és az oldalára is. A szép feles dióbeleket
egyenletesen osszuk el rajta.  



CSOKOLÁDÉS DIÓTORTA 
(amerikai recept)

Mielőtt a csokoládés diótorta hozzávalóit
összekészítenénk, első feladatunk, hogy gyorsan
megpirítsunk két csésze darabos dióbelet és még 16 db
feles dióbelet. A sütőben, 180 C°-on, legfeljebb 8 percig.
Utána megkóstoljuk, és előkészíthetjük a hozzávalókat.

Hozzávalók egy 23 cm-es tortához: 
A tortatésztához: 
1/2 csésze pirított dióbél 
1/2 csésze porcukor 
1/4 kávéskanál só 
1 csésze liszt 
1 nagy tojás 
5 evőkanál hideg vaj, 1-1,5 cm-es darabokra vágva 
vaníliás cukor 
A diós töltelékhez: 
1,5 csésze tejszín 
3/4 csésze cukor 
1 csésze pirított dióbél, apróra vagdalva, csipetnyi sóval meghintve 
A csokoládémázhoz: 
1 tojás sárgája 
12 dkg félédes csokoládé, darabokra törve 
tejszín 1 evőkanállal + 1/4 csészével 
1/4 csésze teljes tej 
csipetnyi só 
1 evőkanál vaj 
16 db feles dióbél, pirítva, csipetnyi sóval megszórva

A tojás fehérjét egy kisebb tálban habosra verjük. Emeljünk ki a habból egy evőkanálnyit, és tegyük a tojás
sárgájához. Adjunk hozzá kevés vaníliás cukrot, és keverjük el. A többi tojáshabot egyelőre tegyük a
hűtőbe.

Fél csészényi darabos dióbelet ugyanannyi porcukorral tegyünk háztartási robotgépbe, és úgy daráljuk meg
a diót. Keverjük hozzá a lisztet és a sót is. Végül a darabos vajat is dolgozzuk bele, és addig járassuk a
gépet, amíg a tészta morzsás nem lesz, durva zsemlemorzsára nem hasonlít. Ekkor a tojássárgás keveréket
is dolgozzuk hozzá, és addig járassuk a készüléket, amíg tésztagolyót nem kapunk.

A tésztát borítsuk ki a gépből, és lapítsuk kb. 15 cm-esre, kerekre. Burkoljuk háztartási fóliába, és félórára
tegyük fagyasztóba.

A félóra elteltével enyhén lisztezzünk ki két darab nagyobb zsugorfólia-lapot. Tegyük a tésztát az egyikre, és
borítsuk be a másikkal. A két fólia között nyújtsuk ki, kb. 30-32 cm-esre, köralakúra. Helyezzük a tésztát
egy sütőlapra, és azon tegyük vissza a fagyasztóba, negyedórára.

Negyedórával később, miután kivettük a tésztát a fagyasztóból, húzzuk le a felső fólialapot róla. Borítsuk a
tésztát egy 23 cm-es, kizsírozott tortasütő formába. Kilógó széleit hajtsuk fel, hogy beleférjen. Győződjunk
meg róla, hogy a tészta hézagmentesen fekszik a formában. A tortasütő formában újra tegyük vissza a
fagyasztóba, újból félórára.

Melegítsük elő a sütőt 180 C°-ra, és a fagyott tésztás tortasütő formát egy tepsin tegyük a sütőbe. 30 percig
süssük, majd egy hűtőrácson hűtsük ki.

A korábban félretett tojásfehérjével kenjük meg a tortát, utána megtölthetjük.

A töltelékhez a tejszínt a cukorral melegítsük szinte forrásig, és keverjünk bele egy csésze apróra vágott,
pirított, megsózott dióbelet. Egyenletesen kenjük el a kisült tortán.



Már csak a csokoládémáz van hátra. A tojássárgáját egy
evőkanál tejszínnel keverjük össze, és tegyük félre.

A tejet ugyanannyi tejszínnel forraljuk fel. Vegyük le a
tűzről, és olvasszuk fel benne a csokoládét és a vajat. Kb.
két percig kevergessük, hogy sima csokoládékrémet
kapjunk. A tojásos keveréket is keverjük el benne.

A csokoládémázat simítsuk a kihűlt diós töltelékre.

A sütőt vegyük jóval langyosabbra, és a tortát betéve
addig tartsuk benne, amíg a csokoládémáz ragyogó fényt
nem kap. Ez 25 percig is eltarthat.

A szép feles dióbeleket akkor rendezzük a tortára, amikor a sütőből kivettük. Utána kihűthetjük, rácson.
Amikor kihűlt, tegyük hűtőbe, legalább 3 órára, de ne fedjük le.  

CSOKOLÁDÉTORTA PIRÍTOTT DIÓVAL 
(amerikai recept, Eric Olson 2000. évi nagydíjas receptje) 

 

Hozzávalók 12 adaghoz: 
3 csésze pirított dióbél + 12 db pirított feles dióbél 
1 csésze cukor 
1 csésze víz 
6 evőkanál olvasztott vaj 
35 dkg sötét csokoládé 
1,5 csésze tejszín 
2 evőkanál likőr 
2 nagyobb narancs héja

A vízből és a cukorból egy kisebb edényben 4-5 perces lassú melegítéssel készítsünk szirupot. A cukor
teljesen oldódjon fel.

A diót előmelegített sütőben prítsuk meg 5-10 perc alatt. A 12 db feles diót tegyük félre. Robotgépben
aprítsuk fel a többit, és öntsük egy tálba. Keverjünk bele 2 evőkanál szirupot, az olvasztott vajat, és
mixeljük jól el. Öntsük egy 25 cm-es tortasütőbe, - kivehető aljút használjunk, - és kézzel igazítsuk körben a
sütő falára is, kéregnek. Tegyük a sütőt fagyasztóba, legalább 10 percre.

A sötét csokoládét késsel vágjuk kisebb darabokra. Egy közepes nagyságú edényben forraljuk fel a tejszínt,
adjuk hozzá a csokoládédarabokat, majd vegyük le a tűzről. Addig keverjük, amíg egynemű nem lesz.
Adjuk hozzá a likőrt is. Amikor ezzel megvagyunk, öntsük a keveréket a megszilárdult tortaalapra. Tegyük



vissza a fagyasztóba legalább 4 órára, de lehet másnapra is.

Egy kisebb teflonos edényben keverjük össze a megmaradt szirupot és a darabos narancshéjat. Közepes
tűzön 2-3 percig főzzük, hogy áttetsző legyen, majd hűtsük le.

A tortát fagyosan tálaljuk. Vegyük ki a tortasütőből. Olyan késsel szeleteljük fel, amit forró vízbe
mártottunk és utána letöröltünk. Feles dióval és kandírozott narancshéjjal díszítve szervírozzuk.  

DARATORTA DATOLYÁVAL, DIÓVAL 
(francia recept)

Hozzávalók: 
15 dkg búzadara 
15 dkg aprószemű kristálycukor 
1 l tej 
1 tasak vaníliás cukor 
5 dkg vaj 
3 tojás 
néhány kanál méz 
1 szép, leves narancs 
20 db feles dióbél 
20 db datolya

A datolyát vágjuk darabokra, a dióbelet tördeljük nagyobb darabokra.

Egy nagy lábasban forraljuk fel a tejet, a cukorral és a vaníliás cukorral. Amikor az első buborékok
megjelennek, öntsük bele a búzadarát, és folytonosan fevergessük. A vajat is tegyük bele. Kevergetve 10-15
percig főzzük, addig, amíg a tejbedara sűrűsödni nem kezd.

Ekkor vegyük le a tűzről, üssük bele a tojásokat, és még melegen keverjük el benne. A datolyadarabokat,
és a dió felét is.

Vajazzunk ki egy magas falú tortasütő formát, és töltsük bele a keveréket. 180 C°-on félórán át süssük.
Amikor megsült, a formában hagyjuk kihűlni, csak azután szedjük ki.

A narancsot csak a daratorta felszolgálása előtt facsarjuk ki, és egy kisebb lábasban, néhány kanál mézzel
keverve lassú tűzön melegítsük föl. A meleg, édes narancslével öntsük meg a daratortát, és a maradék
dióbéllel szórjuk meg a tetejét.  

DIÓKARAMELLÁS TORTA 
(francia recept)

Hozzávalók: 
A tésztához: 
15 dkg lágy vaj 
10 dkg porcukor 
1 felvert tojás 
5 dkg mandulaliszt 
25 dkg liszt 
A töltelékhez: 
10 dkg cukor 
5 dkg vaj (jó, ha kissé sós) 
1,5 dl méz 
1 dl sűrű tejszín 
30 dkg dióbél

A tésztát géppel készítsük el, így könnyen, alaposan össze tudjuk keverni előbb a vajat, cukrot és
mandulalisztet, utána a tojást, végül a lisztet. A nyerstésztából formáljunk egy golyót, és félórára tegyük a
hűtőbe.



Nyújtsuk ki a tésztát félcentisre, és fektessük egy 25 cm-es, kivajazott tortasütő formába. Vigyázzunk, a
tészta nagyon törékeny, nyújtáskor is, áthelyezéskor is óvatosak legyünk. A formában lévő tésztát szúrjuk
át néhányszor késheggyel, és tegyük újabb félórára a hűtőbe, ez a művelet segít majd a sütésnél, hogy
összehúzódjon.

A sütőt csak 160 C°-ra melegítsük elő.

Borítsunk a tésztára sütőpapírt, és nehezékként terheljünk rá szárazbabot. Tíz percig a papír alatt süssük,
utána a papírt a nehezékkel együtt vegyük le róla, úgy süssük további öt percig, amíg a tészta enyhén
aranyszínűre nem vált.

Készítsük el a diókaramellát. Egy serpenyőben kevergetve olvasszuk meg a cukrot a vajjal és a mézzel.
Amikor a keverék egynemű, vegyük le a tűzről, és öntsük bele a tejszínt. Tegyük vissza takaréklángra, és
sűrítsük még 10-15 percig. A karamella állagát hideg tányérra csöppentéssel ellenőrizhetjük. Az a jó, ha a
csepp gyorsan fagy meg, mégis zsíros állagú marad.

A diót a szinte kész karamellába öntjük, és le is vesszük a tűzről.

A tészta már ne legyen meleg, amikor a diós karamellát ráöntjük.  

DIÓKRÉMES, CSOKOLÁDÉS SÜTEMÉNY 
(francia recept)

Hozzávalók: 
10 dkg csokoládé 
10 dkg darált mandula 
10 dkg + 7,5 dkg vaj 
2,5 dkg gesztenyeliszt 
7,5 dkg + 5 dkg cukor 
3 + 2 tojás 
15 dkg dióbél 
1 dl tej 
dióbor 
kakaópor 
zselatin

A csokoládét 10 dkg vajon, vízfürdő fölött
olvasszuk meg. Amikor megolvadt, keverjünk hozzá 3 tojássárgáját egyenként, 7,5 dkg cukrot, a
mandulalisztet, gesztenyelisztet.

A három tojás fehérjéből verjünk habot, és keverjük a csokoládés keverékbe. Tortasütőbe töltve 175 C°-on
süssük mintegy 40 percig. Eközben diókrémet készítünk.

A dióbelet öntsük a tejbe, és melegítsük, hogy a tej átitassa a dióbelet. Utána mixerrel aprítsuk fel a tejes
dióbelet. Adjunk hozzá 2 tojás sárgáját, 5 dkg cukrot, két evőkanál dióbort. Jól keverjük össze, és
melegítsük újból. amikor a tűzről levettük, folyamatosan keverve adjunk hozzá 7,5 dkg vajat, majd hűtsük
le. Ha szükségesnek látjuk, zselatinnal is szilárdíthatjuk.

A 2 tojás fehérjéből verjünk habot, és azt is keverjük a krémbe. Már csak az összeállítás van hátra.

A kihűlt süteményt vágjuk középen félbe, az alsó felét helyezzük egy nyitható oldalú tortaformába
sütőpapírra, töltsük rá a diókrémet, és fedjük le a sütemény másik felével. Amikor lenyitjuk a tortaforma
oldalát, az aljáról is távolítsuk el a sütőpapírt, és a süteményt szórjuk meg kakaóporral.  



DIÓS CSOKOLÁDÉTORTA 
(francia recept)

Hozzávalók: 
20 dkg fekete csokoládé 
12,5 g vaj 
12,5 g cukor 
3 tojás 
5 dkg liszt 
15 dkg tört, darabos dióbél 
1 csipet só

Olvasszuk meg a csokoládét egy kevés tejjel. Dolgozzuk krémszerűvé
a vajat. Adjuk hozzá a csokoládét, a cukrot, azután a diót, a tojások
sárgáját, a lisztet és egy csippenet sót.

A tojásfehérjét verjük egészen keményre. Keverjük a masszához.

Vajazott, lisztezett formába öntsük, és mintegy 35 percig süssük. Tejszínhabra szórt dióbéllel díszíthetjük.  

DIÓS SÜTEMÉNY 
(amerikai recept)

Hozzávalók: 
1/2 csésze vagdalt dióbél 
3 tojás 
1 csésze cukor 
1/3 csésze dióolaj 
1/3 csésze száraz fehér bor 
1,5 csésze liszt 
2 teáskanál sütőpor 
igen kevés só

Melegítsük elő a sütőt. A dióbelet egy kisebb tálban helyezzük a sütőbe, és közepes lángon, a tálat időnként
megrázva pirítsuk 5-10 percig, amíg a dióbél aranybarna nem lesz. Tegyük félre.

Üssük a tojásokat egy közepes méretű tálba, és mixeljük el. Fokozatosan adagoljuk hozzá a cukrot, és
verjük addig, amíg könnyű és vattaszerű nem lesz. Öntsük bele a dióolajat és a bort, és egy fakanállal
keverjük el. Sűrű állagú legyen.

Alaposan zsírozzunk ki egy 22 cm-es sütőformát. Egy nagyobb tálban keverjük össze a lisztet, a sütőport és
a sót. Öntsük bele a tojáskeveréket, és a fakanállal jól keverjük össze. Keverjük a dióbelet is bele.

Addig süssük, amíg a beleszúrt fogpiszkálót nem tudjuk tisztán kihúzni belőle. Ez kb. 40 perc. Vegyük ki a
süteményt a sütőből, hadd hűljön 10 percig, utána borítsuk ki. Hűljön ki teljesen.

Felszeletelve szervírozzuk, esetleg diólikőrrel vagy vaníliafagylalttal kísérve. Ízlés szerint.  



DIÓS-MANDULÁS SÜTEMÉNY 
(francia recept)

Hozzávalók 5 személyre: 
20 dkg darált dióbél 
10 dkg mandula 
17,5 dkg darált keksz 
6 tojás 
1 pohár tej 
40 dkg cukor 
4 evőkanál méz 
1 citrom

A tojások sárgáját 12,5 dkg cukorral verjük habosra. Melegítsük meg a tejet, és áztassuk bele a kekszport.
Keverjük hozzá a felvert tojássárgáját, majd a dióbelet. Keverjük teljesen egyenletesre.

A tojásfehérjéből verjünk habot, és kanalanként keverjük óvatosan a diós keverékhez.

Vajazzunk és papírozzunk ki egy sütőformát, a sütőt melegítsük elő 225 C°-ra, öntsük bele a masszát. 40
percig süssük a süteményt. Mielőtt a formából kivennénk, hűtsük ki teljesen.

Amíg hűl, főzzünk szirupot a maradék cukorból, kevés vízből, belefőzve a citrom levágott héját, és 4 kanál
mézből.

A szirupot is hűtsük ki, de még mielőtt megdermedne, öntsük a süteményre, hogy beleszívódjon, és jól
átitassa. Végül a sütemény tetejét egyenletesen hintsük meg vagdalt manduladarabokkal.  

DIÓS-MANDULÁS-MOGYORÓS TORTA 
(spanyol recept)

Hozzávalók: 
40 dkg cukor 
3 dkg porcukor 
25 dkg liszt 
10 dkg keményítő 
15 dkg vaj 
25 dkg vegyes dió, mandula, mogyoró (pisztácia és gesztenye is lehet) 
2 tojás 
2 tojás sárgája 
0,75 dl édes bor 
2 dl tejszín 
1 kanál méz 
vaníliás cukor

Fakanállal keverjük el a vajat 15 dg cukorral, míg krémszerű nem lesz. Keverjük a 2 tojássárgáját, a
vaníliás cukrot és a bort a liszthez és a keményítőhöz. Lágy tésztát készítsünk. Borítsuk lisztezett deszkára,
és lisztezett fakanállal kenjük 1/2 cm vékonyra. Vajazzuk ki a tortasütőt, és helyezzük bele a tésztát.
Szúrkáljuk be egy villával az aljáig.

A töltelék készítése: Aprítsunk fel 10 dg-ot a diós keverékből, keverjük el a porcukorral és kevés vízzel.
Adjuk hozzá a felvert tojássárgáját, és keverjük el. A 2 tojás fehérjét habbá verjük, hozzáadjuk a
töltelékhez, összekeverjük, és a nyers tésztára öntjük.

A tésztát addig süssük, amíg a hab teteje aranybarna nem lesz. Vegyük ki a tortasütőből.

Csináljunk karamellát a mézből és 25 dg cukorból, mikor aranyszínű, vegyük le a tűzről, keverjük el a
meleg tejszínnel, és a darabos diófélékkel. Borítsuk a tortára, és hűtsük le.  



DIÓS-NARANCSOS TORTA 
(német recept)

Hozzávalók kb. 16 szelethez: 
15 dkg darált dióbél 
10 dkg apróra vagdalt narancs 
0,8 dl narancslikőr 
20 dkg vaj 
12 dkg cukor 
csipetnyi só 
4 tojás 
18 dkg liszt 
2 kávéskanál sütőpor 
1 pohár narancslekvár 
cukor cukormázhoz 
10 dkg törpenarancs 
5 dkg feles dióbél 
kevés citromfű 
sütőpapír vagy kevés margarin

A dióbelet és az apróra vágott narancsot a narancslikőrrel összeöntjük, és egy éjszaka marinálódni
hagyjuk.

A vajat a cukorral és csipetnyi sóval habosra keverjük, majd hozzákeverjük a tojásokat is.

A lisztbe belekeverjük a sütőport, és a tojásos keverékhez keverjük. Ráöntjük a tegnapi marinádot is.

Egy 26 cm-es tortaformát kivajazunk vagy kibélelünk sütőpapírral. Beleöntjük a tésztát, és 170 C°-on 50
perc alatt megsütjük. Kihűtjük.

A tortát vízszintesen félbevágjuk, az alsó felét megkenjük narancslekvárral, és ráhelyezzük a másik felét.

Cukorból cukorszirupot főzünk máznak (a németeknél ez készen kapható, csak vízfürdő felett kell
felmelegíteni), és a tortára kenjük. Még mielőtt megszilárdulna, feles dióbéllel, apró narancskarikákkal és
citromfűvel díszítjük.  

DIÓTORTA 
(olasz recept)

Hozzávalók 6 személyre: 
60 dkg dióbél 
30 dkg cukor 
7 tojás 
hinteni való cukor

A dióbelet daráljuk finomra, de néhány szép feles dióbelet tegyünk félre a
díszítéshez. Egy tálban a cukrot a tojások sárgájával dolgozzuk habossá, végül a
dióbelet is öntsük bele. A fehérjéből verjünk habot, és finoman keverjük azt is
bele. Tortasütőben 160 C°-on 45 percig süssük. Hagyjuk kihűlni, vegyük ki a
tortasütőből, hintsük meg cukorral, és díszítsük feles dióbéllel.  

DIÓTORTA 2 
(olasz recept)

Hozzávalók: 
5 tojás 
20 dkg darált dióbél 
10 dkg cukor 
csipetnyi vaníliás cukor



A tojássárgáját a cukorral verjük fel, habosra. Adjuk hozzá a darált dióbelet, és ízlés szerint egy kevés
vaníliás cukrot, és keverjük el. A tojásfehérjéből verjünk habot, és a habot is keverjük a dióhoz.

Sütőpapírral bélelt tortaformába öntsük, előbb a sütőpapírt vizezzük be és nyomjuk ki belőle a vizet. 150
C°-on 40 percig süssük.

Teljes kihűlés után ízlés szerint díszíthetjük, például lehet olyan, amilyen a képen.

Megjegyzés: A torta gluténmentes, lisztérzékenyeknek ajánlott.  

DIÓTORTA 3 
(portugál recept)

Hozzávalók: 
25 dkg darált dióbél 
25 dkg cukor 
2 evőkanál liszt 
1 teáskanál porított élesztő 
6 tojás

Keverjük össze géppel a lisztet az élesztővel és a
darált dióbéllel.

Verjük fel habbá a tojások sárgáját a cukorral,
majd keverjük össze a diós-lisztes keverékkel.

Verjük kemény habbá a tojásfehérjét, és azt is keverjük bele.

Töltsük a keveréket kivajazott tortaformába, és tegyük sütőbe. Sütés után kidagad a formából, ezért
óvatosan szedjük ki. Porcukorral meghinthetjük, tetszés szerint díszíthetjük.  

DIÓTORTA 4 
(ukrán recept)

Hozzávalók: 
50 dkg cukor 
30 dkg vagdalt dióbél 
1 dl tejszín 
35 dkg liszt 
20 dkg margarin 
csipetnyi só 
1 tojás

Először a tölteléket készítjük el. 35 dkg cukrot egy serpenyőben megolvasztunk, de ügyeljünk arra, hogy ne
égjen meg. A vagdalt dióbelet hozzáöntjük, és levesszük a tűzhelyről. Egy kanál vízzel hígítjuk, és
hozzákeverjük a tejszínt. Jól elkeverjük, és a masszát hűvös helyre tesszük.

A lisztet a margarinnal, a maradék cukorral, sóval, tojással tésztává keverjük. Formáljunk belőle gömböt,
és alufóliával lefedve tegyük 30 percre hűvös helyre.

A tésztát osszuk három részre. Az elsőből nyújtsunk kerek lapot, és fektessük egy 26 cm-es tortaforma
aljába. A második golyóból vékony tésztahurkát formáljunk, nyújtsuk ki, és körben igazítsuk a tortaforma
falához, közben gyengén nyomjuk az alsó tésztalaphoz is. Töltsük bele a diós-tejszínes keveréket.

A harmadik darab tésztából újból kerek lapot nyújtunk, és befedjük vele a tortát. A szélét összeegyengetjük.
 



DIÓTORTA 5 
(francia recept)

Hozzávalók 8 személyre: 
1 édes süteménytészta 
4 tojás 
25 dkg cukor 
6 dkg olvasztott vaj 
1 kávéskanál vaníliakivonat 
1 evőkanál liszt 
30 dkg dióbél

A nyerstésztát csak 10 percig süssük egy 26 cm-es törtasütő formában 180 C°-os sütőben, és csak annyira,
hogy fehér maradjon.

A tojást, cukrot, vajat, vaníliakivonatot, lisztet alaposan keverjük össze.

A dió felét nagy darabosra vágjuk, és a sütőből kivett, félig sült tésztára rakjuk. Rátöltjük a tojásos
keveréket, és megszórjuk a dió másik, nem összevágott felével.

Most is csak 10 percig sütjük, de már 200 C°-on. Ekkor 170 C°-ra csökkentjük a meleget, és szükség
szerinti ideig folytatjuk a sütést.  

DIÓTORTA 6 
(francia recept)

Hozzávalók 8 személyre: 
1 édes süteménytészta 
3 dl tejszín 
12 dkg cukor 
2 tojás 
2 csésze vagdalt dióbél

Kinyújtjuk a nyerstésztát, és egy tortasütő formába
fektetjük.

A többi hozzávalót összekeverjük egy tálban.
Rátöltjük a tésztára, a tetejére néhány szem féldiót
teszünk.

Gyenge tűzön sütjük ki.

Édes fehérborral kínáljuk.  

DIÓTORTA 7 
(francia recept, Samira el Mahi receptje)

Hozzávalók 8 személyre: 
A tésztához: 
25 dkg liszt 
1 tojás 
1 evőkanál cukor 
csipetnyi só 
1/2 tasak szódabikarbóna 
4 evőkanál étolaj 
4 evőkanál víz 
A töltelékhez: 
12,5 dkg dióbél 
7,5 dkg olvasztott vaj 



5 dkg cukor 
4 evőkanál méz 
4 tojás sárgája 
1 tasak vaníliás cukor

A tészta hozzávalóiból gyúrjunk rugalmas tésztát.

Tucatnyi szebb dióbelet tegyünk félre, a többit vágjuk apróra.

A cukorból és az olvasztott vajból keverjünk zsíros keveréket. Utóbb keverjük hozzá a tojások sárgáját, a
mézet, a vaníliás cukrot, végül a vagdalt dióbelet.

A tésztát lisztes munkafelületen nyújtsuk ki, és helyezzük egy tortasütő formába. A forma szélén ne nyúljon
túl a tészta. Töltsük bele a tölteléket.

Negyedórán át süssük, 220 C°-on, akkor vegyük ki, és helyezzük el a tetején a dekorációnak szánt dióbelet.
180 C°-on folytassuk a sütést, további félórán át.

Hidegen kínáljuk.  

DIÓTORTA 8 
(francia recept)

Hozzávalók 8 személyre: 
20 dkg dióbél és még néhány, dísznek 
2 dl tejszín 
20 dkg porcukor 
2 tojás 
1 édes nxerstészta

A sütőt 180 C°-ra melegítsük elő.

Törjük meg a 20 dkg dióbelet. A dióbélhez
adjuk hozzá a tejszínt, majd keverjük hozzá a
két tojást is. Végül a cukrot keverjük a
krémbe. Jól keverjük el.

Nyújtsuk ki a tésztát, és helyezzük
tortaformába. Töltsük rá a diós krémet, a
tetejére pedig helyezzünk néhány szép dióbelet.

25-30 percig süssük.

Vaníliafagylalttal kínáljuk.  

DIÓTORTA 9 
(francia recept)

Hozzávalók 8 személyre: 
30 dkg darált dióbél 
5 dl tejszín 
3 tojás 
10 dkg porcukor 
3 alma, negyedekre vágva 
kevés gyümölcspárlat 
30 dkg liszt 
1 dl forróvíz 
1 dl dióolaj

A sütőt 220 C°-ra melegítsük elő.



Egy nagyobb tálban keverjük össze a tészta hozzávalóit: a lisztet, a forróvizet, a dióolajat és ízesítsük kevés
sóval.

Amikor a tészta egynemű, fektessük egy tortasütő forma aljára.

A darált diót keverjük össze a töltelék többi hozzávalójával: tejszínnel, tojással, almával. Ha mixerrel
dolgozunk, az almákat elég csak negyedelni, de ha kézzel keverjük össze, jobb lereszelni.

A tölteléket terítsük a tésztára.

Az előmelegített sütőben 25 perc szükséges ahhoz, hogy a diótorta készre süljön. Közben a porcukorral
elkeverünk egy kevés gyümölcspálinkát vagy likőrt, és megöntjük vele a majdnem teljesen megsült tortát.

A sütőformában hűtjük ki. Felszeleteljük, vaníliafagylalttal együtt szervírozzuk.  

DIÓTORTA QERCYBŐL 
(francia recept)

Meg kell mondjam, ez a recept csak az egyik változata a Qercy-i tájjellegű diótortáknak. Mivel
hagyományos diótermő tájegységen vagyunk, családonként is eltérőek a receptek.

Hozzávalók 10-12 szelethez: 
30 dkg teljes őrlésű liszt 
5 dkg kristálycukor 
15 dkg hűtött vaj 
1 tojás 
A töltelékhez: 
30 dkg kristálycukor 
1,5 dl víz 
1,5 dl tejszín 
10 dkg vaj 
20 dkg dióbél

A sütőt 220 C°-ra melegítsük elő.

A tészta elkészítéséhez szükséges lisztet és cukrot keverjük össze, majd a vajat kisebb darabokra vágva
dörzsöljük el benne. Ez a művelet hagyományosan kézi munka, de mostanában már géppel csinálják. A
tojást is keverjük a tésztába, és ha a tészta szilárd állagához kell, akkor annyi vizet, amennyi szükséges.
Géppel csak fél perc.

Egy 24 cm-es tortaformát vajazzunk ki. Nyújtsuk ki a tésztát, és óvatosan fektessük bele. Ha elszakad,
tapasszuk be. Illesszük jól be. Amíg a töltelék készül, tegyük a hűtőbe.

A töltelék elkészítése már valamivel kényesebb.

A cukrot és a vizet egy nehéz fenekű lábasban tegyük a tűzre. Magas lángon forraljuk, durván tíz percig.
Kevergessük közben, hogy ne szemcsésedjen meg, mert akkor kezdhetjük előlről.

Közben melegítsük fel a tejszínt.

Amikor a szirup buborékjai sötét aranybarnává válnak, a szirupot vegyük le a tűzről, és hagyjuk néhány
percig hűlni. A tejszínt gyorsan keverjük bele, a gyorsaság miatt célszerű géppel keverni. (Ennél a
műveletnél viseljünk kesztyűt, mert a forró szirup kicsapódhat.) Most keverjük bele a vajat és a dióbelet is.

Váltsuk a gépi keverést fakanalasra. Tegyük vissza a tölteléket a tűzre, igen gyenge lángra. Egy-két percig
kevergessük.

A gyönyörűre hűlt tésztába töltsük most a tölteléket. Tegyük a sütő közepére, mintegy 20 percre. Közben
figyeljünk, hogy a teteje nem barnul-e nagyon, és 20 perc után a sütő hőmérsékletét csökkentsük 150 C°-ra.
A csökkentett hőmérsékleten további 15 percig süssük.



Melegen vagy szobahőmérsékletre hűtve egyaránt fogyasztható, de egy kis tejszínnel megöntve a legjobb.
Mivel nagyon tartalmas, vékony szeletekre vágjuk.

Egy hétig is eltartható, de nem szokott addig megmaradni.  

EGYSZERŰ TORTA 
(horvát recept)

Hozzávalók: 
6 tojás 
15 dkg cukor 
15 dkg darált dióbél 
kevés dióbél, dísznek 
vaníliás cukor 
4 dl tejszín, habbá verve

Tényleg nagyon egyszerű. Először válasszuk szét a tojások fehérjét és sárgáját.

A tojás sárgájához keverjük a cukrot. Alaposan, krémesre. A dióbelet is hozzákeverjük, majd a vaníliás
cukrot, és a habbá vert tojásfehérjét.

Megsütjük, lehűtjük, felszeleteljük. Tejszínhabbal és szép dióbéllel díszítjük.

Tényleg nem lehetne egyszerűbb.  

ENGADINI DIÓTORTA 
(svájci recept)

Hozzávalók: 
A tortához: 
18 dkg vaj 
15 dkg cukor 
30 dkg liszt 
1 tojás 
só 
A töltelékhez: 
20 dkg cukor 
22,5 dkg durvára vágott dióbél 
2,5 dl tejszín 
2 evőkanál méz 
1 tojás sárgája

Készítsük elő, mérjük ki a hozzávalókat. A hideg vajat hagyjuk meglágyulni.

A lisztet öntsük egy tálba, és daraboljuk hozzá a vajat. 

 

Kézzel dolgozzuk össze a vajat és a lisztet, de nem kell, hogy egynemű legyen.

Adjuk hozzá a tojást, a cukrot és kevés sót. 



 

Alaposan dolgozzuk össze, hogy sima, egynemű tésztát kapjunk. 1-2 órára tegyük a tésztát hűtőbe.

Egy serpenyőben gyenge tűzön világos mogyoró-színűre karamellizáljuk a töltelékbe való cukrot. 

 

Adjuk hozzá a tejszínt. A cukorral melegítve a karamellizált cukor néhány perc alatt feloldódik.

Öntsük hozzá a dióbelet és a mézet, keverjük egyenletesre, majd vegyük le a tűzről. 

 

A hideg tészta 2/3-át nyújtsuk vékonyra, 2-3 mm-esre. Vajazzunk és lisztezzünk ki egy, a tészta méretének
megfelelő kerek sütőedényt, és terítsük bele a tésztalapot úgy, hogy körben kb. 3,5 cm széle maradjon.
Lyuggassuk át egy villával, és töltsük rá a tölteléket.

Nyújtsuk ki a maradék tésztát, és fektessük a töltelékre. A tészta szélét igazítsuk össze, a tetejét kenjük
meg tojássárgájával. 

 

180 C°-on 50-55 percig süssük, majd a tüzet levéve a sütőben hagyjuk kihűlni. Akkor vegyük ki, amikor
már langyos, és a szabad levegőn hűljön ki teljesen. 

  



ENGADINI DIÓTORTA 2 
(svájci recept)

Hozzávalók 26 cm-es tortához: 
A tortához: 
25 dkg vaj 
20 dkg cukor 
35 dkg liszt 
1 tojás 
csipetnyi só 
A töltelékhez: 
20 dkg cukor 
38 dkg durvára vágott dióbél 
2 dl tejszín 
3 evőkanál méz 
1 tojás sárgája

A lisztet, vajat, cukrot, sót és a tojást gyorsan, erősen összekeverjük. Omlós tésztát kell kapnunk.
Burkoljuk be a tésztát háztartási fóliába, és legalább félórára tegyük a hűtőbe.

Ez idő alatt melegítsük, enyhén karamellizáljuk meg a cukrot, és a dióbelet a világos színű karamellában
forgassuk meg. Keverjük hozzá a tejszínt és a mézet is. Jól keverjük össze, és hagyjuk kihűlni.

A tésztából nyújtsunk ki két vékony lapot, akkorát, ami megfelel a tortaformának. Az egyiket fektessük a
tortaformába, és töltsük rá a tölteléket. A második tésztalappal fedjük le. Körben nyomkodjuk a felső
tésztalap szélét a tortaformához.

A tojássárgával kenjük meg a tésztát. Díszíthetjük maradék tésztával.

Egy órán át süssük, 180 C°-os sütőben.  

EPRES DIÓTORTA 
(északolasz recept)

Az epres diótorta őse a lisztmentes, lapos csokoládés-diós torta, ami Észak-
Olaszországban pizza di noci néven ismert. Földieperrel, tejszínhabbal javítjuk fel.

Hozzávalók: 
A tortához: 
2 csésze darált dióbél 
1/2 csésze cukor + 5 evőkanál cukor 
1 csésze félédes csokoládé, darabokra törve 
5 tojás 
Az eperhez: 
2 csésze földieper felezve vagy erdei szamóca egészben 
1/3 csésze cukor 
1 csésze fűszeres vörösbor 
Tejszínhabhoz egy csésze tejszín és némi cukor kell.

Először az epret készítjük elő. Egy közepes méretű tálban keverjük össze a cukrot és a vörösbort.
Ügyeljünk rá, hogy a vörösbor a legjobb minőségű, ízgazdag, testes borokból kerüljön ki. (Nem árt előbb
többfélét megkóstolni.)

Amikor a cukor teljesen feloldódott, belehelyezzük a földiepret, és 2-3 órára félretesszük.

A tortakészítés kezdetén befűthetjük a sütőt, és béleljünk ki egy 22-25 cm-es tortasütő formát sütőpapírral.

A tojások sárgáját egy nagyobb tálban addig verjük, amíg halványsárga nem lesz. Közben fokozatosan
öntsünk hozzá cukrot, összesen egy fél csészényit. Annyit, hogy megsűrűsödjön.



A tojásfehérjét egy másik tálban verjük habbá. Az 5 evőkanálnyi cukrot ebbe öntsük fokozatosan, egyszerre
csak egyet. Verjünk belőle kemény habot.

A tojássárgás keverékbe egymás után keverjük a darabos csokoládét, majd elkeverés után a dióbelet, végül
a tojáshabot. Teljes elkeverés után öntsük a tésztát a tortaformába.

Addig süssük, amíg érintésre, rázásra szilárd állagúnak találjuk. Ekkorra felszíne megemelkedik, színe
aranybarna. Ehhez 25-30 perc kell. A sütőformából késsel körbevágva vegyük ki, rácson hűtsük ki. A
sütőpapírt szedjük le róla.

A tejszínből kevés cukorral verjünk tejszínhabot.

Szeletelve tegyük asztalra, és a tányérokon merjük a szeletek mellé a vörösboros epret és a tejszínhabot.  

FRANCIA DIÓTORTA 
(hagyományos recept)

Hozzávalók 8 személyre: 
30 dkg édes nyerstészta 
2 tojás 
7 dkg porcukor 
7,5 dkg kristálycukor 
4 dkg vaj 
1 dl tejszín 
1 dl erős feketekávé 
20 dkg vagdalt dióbél 
dísznek néhány szép dióbél, porcukor

A sütőt melegre, 220 C°-ra melegítsük elő.

Nyújtsuk ki a tésztát 4 mm vékonyra, 32 cm-es kör alakúra. Fektessük egy 26 cm-es lapos tortaformába,
amit előzőleg kikentünk vajjal. Egy-két óráig tartsuk hűtőben.

A tésztára borítsunk sütőpapírt, súlyozzuk le (pl. lencsével, babbal), és süssük hűsz percig. A sütőből kivéve
a papírt és a nehezéket távolítsuk el, és hagyjuk a tésztát kihűlni.

Amíg hűl, egy tálban keverjük jól össze a porcukrot, a tojásokat és a tejszínt. Később keverjük bele a
feketekávét és a vajat, amit megolvasztunk előbb. Ugyancsak a kristálycukrot és a dióbelet is. Az egészet jól
keverjük össze, öntsük a tésztára a tortaformában.

Tegyük vissza a sütőbe, és 200 C°-on süssük 40-45 percig. Akkor vegyük ki, és hagyjuk kihűlni.

Úgy tehetjük diótortánkat ragyogóvá és ropogóssá, hogy sűrű szirupos dióbéllel díszítjük. Ehhez kevés
vízben főzünk porcukrot. Amikor sűrűsödik, a szép dióbeleket beletesszük, és két kanál vagy villa
segítségével kiemeljük a szirupból, sorban egy sütőpapírra fektetjük. Amikor a máz megszilárdult a
dióbélen, akkor rendezzük a tortára.  

HÉTVÉGI DIÓS SÜTEMÉNY 
(amerikai, bostoni recept)

Csökkentett zsírtartalmú sütemény receptje. A
legegészségesebb olaj, a dióbél olaja adja a tápértékét és
az ízét. Fehérjében gazdag, kiválóan tápláló sütemény,
weekendre.

Hozzávalók: 
Édesített dió: 
1 csésze darabos dióbél 
4 evőkanál olvasztott vaj 
1/2 kávéskanál só 



1/3 csésze kristálycukor 
fekete bors (nem kötelező) 
Süteménytészta: 
2 csésze vagdalt dióbél, enyhén megpirítva 
1,75 csésze cukor 
1,25 csésze liszt 
1/2 kávéskanál só 
9 tojás fehérje 
1,5 kávéskanál vaníliás cukor 
3/4 csésze barna cukor 
Csokoládé bevonat: 
25 dkg darabos, tört csokoládé, legalább 60 % kakaót tartalmazó 
1/4-1/2 csésze tejszín

Először az édes diót készítjük el, ehhez a sütőt enyhén előmelegítjük, kb. 100 C°-ra.

Egy nagy tálban összekeverjük a dióbelet a vajjal, a cukorral és a sóval. Alaposan elkeverjük,
megkóstoljuk, és ha kell, cukrot vagy sót keverünk még hozzá. Nem kötelező, de aki úgy szereti, kevés őrölt
borsszem-darabkát is belekeverhet.

A sütőbe tett tálban 45 percig pirítjuk, közben kétszer is megkeverjük. Amikor színesedni kezd, kitesszük
hűlni.

A tészta elkészítése következik, ehhez 180 C°-os sütő kell, és egy 23 cm-es vajazott, lisztezett tortaforma.

Robotgépben daráljuk apróra a dióbelet, a kristálycukorral. A lisztet és a sót is keverjük bele, és amikor
egyenletesen elkevertük, állítsuk le a gépet.

A tojásfehérjét a beleöntött vaníliás cukorral együtt verjük kemény habbá. Amikor kemény, a barna cukrot
a mixer magas fordulatszámánál lassan, kanalanként adagoljuk hozzá. Fényes, kemény habot kapunk.

A lisztes keveréket félcsészényi adagokban széles spatulával keverjük a habba. Csak teljes elkeverés után
adjuk hozzá a következő adagot. Végül tortaformába töltjük.

Kb. 25 percig sütjük, addig, amíg a beleszúrt tűt tisztán nem húzhatjuk ki. Ekkor kivesszük a sütőből, és
rácson hűtjük ki.

A csokoládébevonat készítése következik. A csokoládét kisebb darabokra tördeljük, és egy közepes méretű
edénybe helyezzük. A tejszínt kisebb lábasban forrásig melegítjük, de ne forraljuk tovább. Amikor az első
apró buborékok megjelennek a lábas falánál, levesszük a tűzről, és a csokoládéra öntjük. Egy percig állni
hagyjuk rajta, majd kisebb villával elkeverjük a csokoládédarabokkal. Nem kell a csokoládénak teljesen
elkeverednie.

A tésztát kivesszük a formából, és egy rácsra helyezzük, ami alá zsírpapírt terítettünk. A meleg, darabos
csokoládét a tésztára töltjük. Az édesített dióbelet igen apró darabokra törjük, és megszórjuk vele a
csokoládés felszínt.

Mielőtt szervíroznánk, még egy óráig hűlni hagyjuk.  

KÁVÉS DIÓTORTA 
(olasz recept)

Hozzávalók: 
6 tojás 
1 csésze cukor 
1/2 csésze étolaj 
1/2 csésze erős presszókávé 
2 csésze liszt 
1 csésze vagdalt, darabos dióbél 



2,5 kávéskanál sütőpor 
1/3 kávéskanál sütőszóda 
A mázhoz: 
8 db feles dióbél 
1 kávéskanál margarin 
1 csésze cukor 
4 evőkanál erős presszókávé

Melegítsük elő a sütőt 180 C°-ra. Olajozzunk ki egy tortasütő formát, és enyhén hintsük be liszttel.

Egy tálban keverjük össze a tojásokat a cukorral. Géppel magas fordulaton 5 percig tart. Amikor
egyenletes, keverjük bele az étolajat és a presszókávét is. Alacsony fordulaton egy percig keverjük.

A dióbelet kézzel, egy spatulyával keverjük bele.

A lisztet a sütőporral és a sütőszódával keverjük szárazon össze, majd apránként keverjük a krémhez.
Ugyancsak kézzel, spatulyával.

Öntsük a tésztát a sütőformába, és a spatulya segítségével igazítsuk helyre. Az előmelegített sütőben közel
egy óra alatt sül meg.

Mázat készítünk a megsült tortára. A margarint, a cukrot és a presszókávét jól elkeverjük, majd rákenjük
a tortára. A feles dióbeleket helyezzük el körben, és ha akarjuk, a torta felszínét apró darabos dióbéllel is
meghinthetjük.  

KÁVÉS DIÓS SÜTEMÉNY 
(mai amerikai recept a Szilíciumvölgyből, Carter
Lusher receptje)

Hozzávalók: 
1 csésze pirított vagdalt dióbél 
1 csésze cukor 
1 evőkanál instant oldódó kávé 
1,3 csésze liszt 
2 kávéskanál sütőpor 
1/2 kávéskanál őrölt fahéj 
1/4 kávéskanál sütőszóda 
1/4 kávéskanál só 
10 evőkanál szobahőmérsékletű vaj 
3 nagy tojás 
1 nagy tojás sárgája 
1/2 kávéskanál vaníliás cukor 
3/4 csésze író 
A krémhez: 
4,5 kávéskanál instant oldódó kávé 
1 evőkanál víz 
1 csésze hideg tejszín 
1/2 csésze mascarpone sajt (olasz krémsajt) 
1/2 csésze porcukor 
1/2 kávéskanál vaníliás cukor 
3/4 csésze vgdalt, pirított dióbél 
1/4 kávéskanál őrölt fahéj 
csipetnyi só

A sütőt 180 C°-ra melegítsük fel, és tegyünk egy rácsot a sütő közepére. Vajazzunk és lisztezzünk ki két
darab 23 cm átmérőjű, 4 cm magas oldalú tortasütő formát.

A tésztához való dióbél felét egy evőkanálnyi cukorral együtt daráljuk le robotgépen. A kávéport is öntsük a
darálóba, hogy elkeveredjen. Addig daráljuk, amíg a dióban már nincsenek darabok.



Egy közepes méretű tálban keverjük össze a lisztet, sütőport, fahéjat, sütőszódát és a sót.

A vajat egy nagyobb tálban mixerrel veressük simára. A maradék cukrot fokozatosan adagoljuk a mixelés
közben a vajhoz. Veressük habosra. A tojásokat egyenként üssük és keverjük bele, végül a tojássárgáját is.
Most következik az őrölt dió, majd a vaníliás cukor bekeverése. Keverjük a masszát egyenletesre.

Csökkentsük le a mixer fordulatszámát, és keverjük be a lisztes keveréket is. Három részletben adagoljuk,
mindháromszor íróval könnyítve. Legvégül a maradék darabos dióbél bedolgozásával fejezzük be a tészta
készítését.

A tésztát osszuk két egyforma részre, és tegyük az előkészített sütőformákba.

Addig süssük a tésztát, amíg a belseje is megsül, nem marad lágy. Ez 25-30 percig tart. Öt percig a
formákban hűtsük, utána vegyük ki a formákból, és a rácson hűtsük ki teljesen.

A süteményre kávés-mascarponés krémet készítünk.

A kávéport egy nagy tálban egy evőkanál vízben oldjuk fel. Hozzákeverjük a tejszínt, az olasz krémsajtot,
porcukrot, vaníliás cukrot. Géppel addig keverjük, amíg egyenletes, sima nem lesz. De ne keverjük túl,
nehogy a krém kocsonyás legyen.

A két tészta közé és a második réteg tésztára kenjük a krémet. Az elsőt úgy borítsuk le, hogy az alsó, sima
része legyen felül. Erre kenjük a fele krémet. A második tésztarétegnek a sima fele alul legyen, és a tetejére
kenjük a másik felét a krémnek.

Keverjük össze a krémbe való dióbelet fahéjjal, sóval. Szórjuk a felső réteg krémre. Nem baj, ha soknak
tűnik, akkor a közepén púpozzuk fel.

Hűtőben hűtsük le a süteményt, legalább egy óráig, de másnapig is lehet.  

KÁVÉS-DIÓS TORTA 
(spanyol recept)

Hozzávalók: 
5 tojás 
20 dkg cukor 
20 dkg tört dióbél 
10 dkg vaj 
1 evőkanál zsemlyemorzsa 
1 evőkanál azonnal oldódó kávépor 
1 evőkanál azonnal oldódó kakaópor 
néhány feles dióbél 
1 kávéskanál igen erős kávé

Egy nagyobb tálban keverjünk el 4 tojás sárgáját 10 dg cukorral, míg habos nem lesz. Adjuk hozzá a
morzsát, a kávéport, a kakaóport, és jól keverjük össze. A tört dióbelet is keverjük bele. Végül a jól felvert
tojásfehérjét.

Egy 18 cm-es tortaformát vajazzunk, lisztezzünk ki. Töltsük bele a keveréket, és 180 C°-on 10 percig
süssük. Akkor jó, ha likacsos, és egy beleszúrt tűt tisztán tudunk kihúzni. Rácson vagy rostélyon hűtsük.

Vajkrémes borítás: Könnyű krémet keverjünk a vajból, a cukor másik feléből. A tojást és a kávét is
keverjük bele. Kenjük a tortára, és díszítsük feles dióbéllel.  



KÁVÉS-DIÓS TORTA 2 
(német recept)

Hozzávalók: 
4 tojás 
17,5 dkg cukor 
12,5 dkg liszt 
1 evőkanál étolaj 
12,5 dkg darált dióbél 
A mázhoz: 
50 dkg porcukor 
25 dkg vaj 
2 evőkanál tej 
2 evőkanál azonnal oldódó kávépor 
A díszítéshez: 
10-15 db feles dióbél

A tojásokat a cukorral világos krémmé keverjük. A lisztet lassanként keverjük bele. Lazán belekeverjük az
étolajat és a darált dióbelet is.

A sütőt 190 C°-ra melegítjük elő. Az előmelegített sütőben egy 20 cm-es tortaformában kb. egy óráig sütjük
a tésztát. Ujjnyomással ellenőrizzük, hogy megsült-e. Ha megsült, süteményes rácsra kiborítva hűtjük le.
Amikor kihűlt, vízszintesen három lapra vágjuk.

Most keverjük ki a máz anyagát. A vajat a fele porcukorral krémesre keverjük, majd jól elkeverjük benne
a tejet, a kávéport és a maradék cukrot. A keverék negyedrészét kenjük mindegyik süteménylapra, majd a
lapokat egymásra fektetjük. A máz negyedik részét nagyvonalú mozdulatokkal a tetejére és az oldalára
kenjük, a képen látható módon.

Feles dióbéllel díszítjük.  

KÁVÉS-DIÓS TORTA 3 
(portugál recept)

Hozzávalók: 
20 dkg vaj 
2 csésze cukor 
4 tojás sárgája 
1 csésze nagyon erős kávé 
3 csésze liszt 
tojáshab 4 tojás fehérjéből 
1 csésze darált dióbél 
1 kanál élesztőpor 
baracklekvár vagy narancslekvár, borításnak

Keverjük jól össze a vajat a cukorral, majd a tojássárgájával, a kávéval, végül a liszttel. Adjuk hozzá, de
már ne mixeljük a dióbelet, a tojáshabot és az élesztőport.

Kivajazott, kilisztezett sütőformában helyezzük közepesen meleg sütőbe, és süssük meg.

Amikor kivettük, öntsük le gyümölcslekvárral. Csodálatos lesz!  

KÖNNYŰ DIÓKRÉMES SÜTEMÉNY 
(francia recept)

Hozzávalók: 
A tésztához: 
6 tojás 
12,5 dkg liszt 



1 kávéskanál vaníliás cukor 
30 dkg porcukor 
A sütéshez: 
kevés vaj 
1 evőkanál porcukor 
A krémhez: 
25 dkg jó minőségű vaj 
3 tojás sárgája 
1 nagy pohár tej 
20 dkg porcukor 
0,5 dl konyak 
1 evőkanál oldható kávépor 
20 dkg apróra vágott dióbél 
15 dkg szeletelt mandula

A tésztát előző nap készítjük el. Előkészítünk egy legalább 10 cm magas sima falú tortaformát.

Hosszasan dolgozzuk össze a tojások sárgáját a porcukorral. Addig, amíg sima, fehér krémet nem kapunk.
Ebbe keverjük a lisztet. Gondosan keverjük össze, majd a vaníliás cukrot is keverjük bele.

A tojások fehérjéből verjünk kemény habot. Óvatosan adagoljuk és keverjük a lisztes keverékhez.

Vajazzuk ki a tortaformát, és szórjuk be egy kanál porcukorral. Töltsük bele a tésztát, és alacsony lángú
sütőben süssük egy órán át. Mielőtt a formából kiszednénk, hagyjuk teljesen kihűlni.

Másnap készítjük a krémet, egy tűzálló üvegtálban. Mint a tésztánál, most is ugyanolyan alaposan keverjük
el a tojássárgáját a porcukorral. A tejet melegítsük fel. Amikor forrni kezdene, hozzáöntjük, belekeverjük a
konyakot és az instant kávét. A cukros tojást ezzel a meleg tejjel hígítjuk fel. Feltesszük a tűzre, és állandó,
fakanalas keverés mellett besűrítjük. A felforrást a legnagyobb gonddal kerüljük el. Akkor zárjuk el a
lángot, amikor a krém a fakanálra kezd ragadni (mint egy sűrű tejföl), és az üvegtál alját hideg vízbe
merítve hűtjük le a krémet. Így hagyjuk kihűlni.

A vajat vágjuk kisebb darabokra, és tegyük egy üvegtálba. Fakanállal addig dolgozzuk, amíg krémes nem
lesz.

A mandulaszeleteket enyhén grillezzük meg. A vajat a kihűlt krémbe keverjük, a mandulát is belekeverjük,
és a vajas krémet botmixerrel verjük habosra. A mandulás krém egyharmadát tegyük félre, a maradékba
keverjük a dióbelet. A mandulával, dióval kevert krémet tegyük hűvös helyre, de ne olyan hidegre, mint a
hűtőszekrény.

A süteménytésztát vízszintesen vágjuk három részre. Megkenjük diókrémmel, és újból összerakjuk. A
tetejét és az oldalát a félretett mandulás krémmel kenjük meg. Végül még kevés mandulaszelettel
szórhatjuk meg.  

LINZERTORTA 
(német recept)

Hozzávalók: 
20 dkg dióbél 
25 dkg liszt 
17,5 dkg vaj 
20 dkg cukor 
1 tojás 
1/4 kávéskanál őrölt szegfűszeg 
1 evőkanál fahéj 
1 evőkanál kakaópor 
2 evőkanál gyümölcspálinka 
35 dkg lekvár (málna, ribizli, meggy, vagy erdei gyümölcs) 
1 tojássárgája



A dióbelet finomra daráljuk, és a lekvár kivételével az összes többi hozzávalóval elkeverjük, míg a tészta
egynemű nem lesz. Ha tésztánk ilyen állapotban nehezen dolgozható meg, tegyük el másnapig
hűtőszekrényben.

A tészta 2/3-át egy - sütőpapírral kibélelt - 28-30 cm-es tortaformába simítjuk, és a szélén a tésztából kb. 1
cm-es peremet építünk. A tésztára rátöltjük a lekvárt.

A lekvárra a maradék tésztából linzerrácsot készítünk, a mellékelt fénykép szerint. A rácshoz 1 cm széles
tésztacsíkokat használunk.

Előmelegített sütőben 200 C°-on mintegy félórán át sütjük. A sülést a lekvár állagának megfigyelésével
tudjuk ellenőrizni. Ha a lekvár besűrűsödött, a torta jónak mondható.  

LIVIGNO-I DIÓTORTA 
(olasz recept)

Hozzávalók 6-8 személyre: 
A tésztához: 
13 dkg vaj 
8 dkg cukor 
28 dkg liszt 
1 tojás 
1/2 kocka élesztő 
1/2 citrom leve 
kevés vaníliás cukor 
kevés só 
A töltelékhez: 
15 dkg cukor 
3 dkg méz 
0,4 dl víz 
20 dkg darált dióbél 
3 dkg darált mogyoró 
1 dl tejszín 
kevés porcukor

A szobahőmérsékletű vajat keverjük össze a cukorral, a citromlével, kevés vaníliás cukorral és sóval.
Egyenletesen fehéresre keverjük. Üssük bele a tojást, és azzal is keverjük egyenletesre. A lisztbe keverjük
az élesztőt, és az élesztős liszttet is keverjük bele.

Letakarva hűvös helyen két órán át hagyjuk kelni.

0,4 dl meleg vízhez keverjük a cukrot és a mézet. Anélkül, hogy újból kevernénk, kis lábasban a tűzön
karamellizáljuk. Adjuk hozzá a tejszínt és a darált mogyorót, óvatosan keverjük el, majd 2-3 percre
forraljuk fel. Most keverjük hozzá a darált dióbelet, és hagyjuk kihűlni.

A tésztát két, közel egyforma lapra nyújtjuk. Kivajazott, kilisztezett tortaformába helyezzük a tészta
nagyobb felét, a széleit felhajtogatva. A tölteléket rásimítjuk, és ráfektetjük a másik tésztalapot. Megsütjük.

Porcukorral, kevés feles dióbéllel díszítjük.  



MÁZAS DIÓTORTA 
(portugál recept)

Hozzávalók: 
6 tojás 
2 csésze cukor 
2 csésze liszt 
1 csésze darált dióbél 
3 evőkanál kakaópor 
3/4 csésze víz 
1 evőkanál élesztőpor 
kevés vaj vagy margarin 
és még kevés liszt 
Tölteléknek: 
1 pohár tejszín 
1/2 pohár ízlés szerinti lekvár (eper, sárgabarack, stb.) 
A mázhoz: 
20 dkg tejcsokoládé vagy 10 dkg étcsokoládé

A tojások sárgáját verjük fel a cukorral, majd adjuk, keverjük hozzá a lisztet, a dióbelet, a kakaóport, a
vizet és az élesztőport. A tojásfehérjéből verjünk habot, és óvatosan azt is keverjük a tésztába.

Kenjünk és lisztezzünk ki egy tortaformát, és közepesen meleg, 180-200 C°-os sütőben süssük meg a tortát.

A tejszínt keverjük össze a lekvárral, forraljuk fel, sűrítsük be, majd hagyjuk kihűlni. Amíg hűl, a
csokoládét olvasszuk fel vízfürdő fölött.

A kihűlt tortát vágjuk középen két lapra, és középen kenjük meg a tejszínes lekvárral. A tetejét pedig az
olvasztott csokoládéval kenjük meg. Ha kevésnek találnánk a csokoládét, az olvasztott csokoládét
hozzákevert tejszínnel egészíthetjük ki.

A tortát hűtőszekrényben hűtsük két órán át.  

MÉZES-DIÓS TÉSZTA 
(lengyel ünnepi sütemény)

Hozzávalók: 
12 dkg vaj 
12 dkg cukor 
1/2 csomag vaníliás cukor 
25 dkg liszt 
2 tojás 
15 dkg dióbél 
5-6 db aszalt szilva 
további 15 dkg cukor 
2 dl tejszín 
3 evőkanál méz

A vaníliás cukrot keverjük 12 dkg cukorba. A lisztet öntsük egy gyúródeszkára. A vajat vágjuk kisebb
darabokra, és öntsük a lisztre. A lisztet és a vajat kézzel dolgozzuk össze, amíg egynemű tésztát nem
kapunk. A tésztát formáljuk kúposra, a tetején képezzünk kis mélyedést, amibe üssünk bele egy tojást.

Öntsük rá a cukrot is, és az egészet dolgozzuk össze. Ügyeljünk rá, hogy a tészta ne legyen túl kemény. De
túl lágy se. Tegyük hűtőbe egy órára.

A dióbelet vagdossuk kisebb darabokra, de ne túl apróra, kiskörömnyi darabokra. A szilvát pedig
nagyobbakra. A 15 dg cukrot öntsük egy lábasba, merjünk hozzá 2-3 kanál vizet, és melegítsük, hogy
karamellizálódjon. A tejszínt apránként öntjük hozzá, és gondosan elkeverjük. A tűzről levéve a mézet is
hozzáadjuk, elkeverjük, majd rögtön utána a dióbelet, később, amikor már nem olyan meleg, a



szilvadarabokat is. Azokat is belekeverjük.

Egy tortaformát kivajazunk. A tésztát két egyenlő darabra vágjuk, az egyiket alulra terítjük, úgy, hogy
körben mintegy félcentit felhajtunk. Rátöltjük a tölteléket, és ráfektetjük a másik tésztaréteget. Az alsó
tészta szélét benyomkodjuk. Végül a másik tojásssal kenjük meg a tészta tetejét.

200 C°-on 40 percig sütjük, majd a formában hagyjuk kihűlni.

Teljes kihűlés után szeleteljük, vékony szeletekre.

Ez a sütemény többnapos ünnepekre ajánlható, mert íze több napig se változik.  

MÉZES-DIÓS TORTA 
(orosz recept)

Hozzávalók: 
A tésztához: 
0,5 csésze folyékony méz 
1 csésze liszt, de inkább valamivel több 
2 evőkanál keményítő 
2/3 csésze cukor 
3 tojás 
1/2 kávéskanál só 
1 kávéskanál sütőszóda 
1 pohár durvára vagdalt dióbél 
A krémhez: 
0,5 l sűrű tejszín (még több még jobb) 
1/2-2/3 doboz sűrített tej 
1/2 citrom leve 
1 evőkanál konyak

Először a mézet mixerrel keverjük össze a cukorral, sóval, tojásokkal.

A liszthez keverjük a keményítőt és a sütőszódát, majd a lisztes keveréket fokozatosan a krémbe keverjük.
Csak annyi liszt kell, hogy a nyerstészta sűrű, de önthető legyen. Végül a darabos dióbelet keverjük a
tésztába.

Egy 21 cm-es tortaformát, aminek legalább 6 cm-es oldala van, kikenünk vajjal, és behintünk darált
dióbéllel, rosszabb esetben zsemlyemorzsával. A folyékony tésztát a formába öntjük.

180 C°-on enyhén pirultra sütjük a tortát. Utána alufóliát borítunk a tetejére, és 180-200 C°-on további 35-
40 percig sütjük. A tortát magában a sütőben hűtjük ki, nyitott sütőajtó mellett. A kihűlt tortát kivesszük a
sütőből, és négy rétegre vágjuk.

A tortarétegek közé krémet kenünk, legalább 1 cm vastagon. A krém másféle is lehet, nemcsak az itt írt
tejszínes, sűrített tejes krém, amit a hozzávalók összekeverésével állítunk össze.

A kész torta hadd álljon szobahőmérsékleten 4-12 órát.  



MÉZES TEJSZÍNES DIÓS TORTA 
(orosz recept)

Hozzávalók: 
3,5 csésze liszt 
1 csésze méz 
1 csésze porcukor 
5 dkg margarin (vagy más zsiradék) 
3 tojás 
1 csésze darált dióbél + még a tortát megszórni is 
tejszínhab nagy mennyiségben

Az összes hozzávalóból (a tejszín kivételével) lágy tésztát
gyúrunk, amit aztán hűtőszekrénybe teszünk, ahol két órán
át állhat.

A pihentetés után 6-7 darabra vágjuk, 6-7 lepényre nyújtjuk a tésztát. 180 C°-on kisütjük.

A tortalapokat tejszínhabbal elválasztva rakjuk egymásra. Minél több tejszínhabot használunk, annál jobb a
torta. 1-1,5 kg tejszínt ajánlott felhasználni.  

MOKKATORTA 
(amerikai recept)

Hozzávalók 12 szelethez: 
A tésztához: 
2,5 csésze finomliszt 
1,5 csésze dióbél 
2,5 kávéskanál sütőpor 
1/4 kávéskanál só 
25 dkg vaj 
3/4 csésze barna cukor 
4 tojás 
2 kávéskanál vaníliás cukor 
3/4 csésze erős feketekávé, szobahőmérsékleten 
A csokoládétöltelékhez és mázhoz: 
30 dkg sötét csokoládé, darabokra törve 
1/4 csésze tejszín 
1 evőkanál kukoricaszirup 
2 kávéskanál vaníliás cukor 
A kávékrémhez: 
1 evőkanál instant kávépor 
2 kávéskanál meleg víz 
2 kávéskanál vaníliás cukor 
12 dkg sötét csokoládé, darabokra törve 
20 dkg lágy vaj 
2 csésze porcukor 
A díszítéshez: 
1 csésze apró darabos dióbél 
12 db szép, feles dióbél

Először a tésztát készítjük el. A sütőt 160 C°-ra melegítjük elő, a közepére behelyezünk egy rácsot.
Kivajazunk két, 22-23 cm-es tortasütő formát. Belevágunk, belehelyezünk 1-1 köralakú sütőpapírt.

A lisztet egy csésze dióbéllel, a sütőporral és a sóval a robotgép tartályába tesszük, és lefedjük. 20
másodpercig daráltatjuk a dióbelet, amíg finomra nem darálja. Ekkor a maradék félcsészényi dióbelet is
beleöntjük, de azzal már csak addig daráltatjuk, hogy finoman apró darabos legyen.



Egy nagyobb tálban elektromos mixerrel nagy fordulaton 30 másodpercig verjük a vajat, hogy krémes
legyen. Fokozatosan öntjük hozzá a cukrot, és 5 percig veretjük. A krém a barna cukortól egészen világos
barnává válik. Ekkor a tojásokat is hozzákeverjük egyenként, és egyenként jól felveretjük a géppel. Végül
a vaníliás cukrot is belekeverjük a krémbe.

Ezután alacsony fokozatra váltunk a gépen, és váltakozva hol diós lisztet öntünk a krémhez, hol kávét.
Minden adag hozzáadása után újból tökéletesen egyenletesre keverjük. Végül leszedjük az edény falára
kicsapódott tésztát, és 10 másodperces keveréssel fejezzük be a tészta elkészítését.

A tésztát két egyenlő mennyiségben simítsuk a tortasütő formákba. 20 percig süssük a sütő közepére tett
rácson, ez után a beleszúrt tűnek már tisztán kell kijönnie. Vegyük ki a sütőből, és egy rácson hűtsük ki, a
formában. Mintegy negyedóra alatt kihűl. Ekkor kifordítjuk a tésztát a rácsra, és leszedjük az aljáról a
sütőpapírt. Hűtsük tovább. Amikor teljesen kihűlt, további felhasználásig takarjuk le.

Most a csokoládétölteléket és mázat készítjük el. Először a hozzávaló csokoládét rakjuk egy nagyobb tálba,
és tegyük félre.

Melegítsük együtt a tejszínt és a kukoricaszirupot egy kisebb lábasban, gyenge tűzön. Amikor levesszük a
tűzről, öntsük bele a csokoládét is. Keverjük addig, amíg a csokoládé is bele nem olvad, és keverjük tovább,
hogy egyenletes legyen. Keverjük bele a vaníliás cukrot is. Amikor jó, merjünk ki belőle 3/4 csészényit, és
hagyjuk annyira kihűlni, hogy kenhető legyen. A lábasban maradt krémet borítsuk le fóliával, és hagyjuk
teljesen kihűlni.

Most készítjük el a kávés vajkrémet. A kávéport egy kisebb edényben meleg vízben oldjuk fel, hozzákeverve
a vaníliás cukrot.

A hozzávaló csokoládét mikrohullámú sütőben magas fokozaton egy percig melegítjük, majd egy percig
állni hagyjuk. Ezután simára keverjük.

Egy tálban a vajat mixerrel fél percig veretjük, krémesre. Ettől kezdve folyamatos keverés közben
fokozatosan hozzáadjuk a cukrot, és állandóan egyenletesre keverjük. A keverés végén 10 másodpercre a
legnagyobb fokozatot is bekapcsolhatjuk.

A kávémixtúrát alacsony fokozaton, fokozatosan adagolva keverjük hozzá. És a csokoládét is. Így a vajas
krém elkészült, lefedve szobahőmérsékleten tárolhatjuk, amíg a tortát össze nem állítjuk.

Megtöltjük a tortát. Egy réteg tésztára csokoládétölteléket simítunk. Hűtőbe tehetjük 10 percre, vagy amíg
meg nem szilárdul.

Félreteszünk fél csésze kávés vajkrémet majd a tetejét megkenni. A többit a csokoládétöltelékre kenjük.

Ráhelyezzük a második tortát, és a félretett kávés vajkrémmel megkenjük a tetejét. Az oldalára is kell,
hogy jusson. Esztétikusra alakítsuk az élénél is, és a teteje sima legyen.

Tegyük hűtőbe félórára, hogy a vajkrém teljesen megszilárduljon.

Amikor a hűtőből kivesszük, tegyük a tortát egy rácsra, a tortaforma fölé. A félretett 3/4 csésze mázat
kenjük rá. Óvatosan, egyenletesen. Hűtsük öt percig, hogy a máz teljesen megkeményedjen.

Már csak díszíteni kell a mokkatortát. Az apró darabos dióbelt körben az oldalára nyomkodjuk. Ha maradt
kávés vajkrémünk, csőrös kinyomóból kisebb rozettákat nyomhatunk a torta tetejére, körbe. Tizenkettőt.
És mindegyiknek a tetejére egy fél dióbelet.

Felhasználásig tartsuk a tortát hűtőben, csak félórával előbb vegyük ki.  



MOKKATORTA 2 
(kanadai recept, Janet receptje)

Hozzávalók: 
A tésztához: 
1 kávéskanál instant kávé 
1 kávéskanál vaníliás cukor 
8 tojás, fehérje és sárgája különválasztva 
1 csésze cukor 
1 kávéskanál rszelt citromhéj 
2,5 csésze darált dióbél 
1/4 csésze liszt 
1/4 csésze zsemlyemorzsa 
A cukorsziruphoz: 
1/4 csésze cukor 
1/4 csésze víz 
1 evőkanál hideg, erős feketekávé 
A vajkrémhez: 
5 tojás fehérje 
1 csésze cukor 
2,25 csésze vaj 
4 kávéskanál instant kávépor 
1,5 kávéskanál vaníliás cukor 
5 dkg félédes csokoládé, megolvasztva 
A díszítéshez: 
16 db kávés csokoládégolyó 
1/2 csésze durvára tört, pirított dióbél

Zsírozzunk és papírozzunk ki egy 23 cm-es tortasütő formát.

Kevés vízben oldjuk fel a vaníliás cukrot és a kávéport.

Amikor a tojásokat szeparáljuk, a sárgáját egy nagy tálba tegyük. Félcsészényi cukorral verjük világos
habosra. Verjük hozzá a vaníliás kávét, majd a citromhéj-reszeléket is.

A tojásfehérjét egy másik tálban verjük habbá, majd a másik félcsészényi cukrot is verjük hozzá, kisebb
adagokban. Kemény legyen a hab.

Egy harmadik tálat is vegyünk elő, abban keverjük össze a diót, lisztet, zsemlyemorzsát. Innen töltjük a
tojássárgájához, folyamatosan keverve, felváltva, kisebb adagokban a fehérjével. Három részletben adjuk a
diót, kettőben a tojáshabot.

Töltsük a nyerstésztát a tortaformába, és süssük 170 C°-on 35-40 percig.

Addig elkészítjük a cukorszirupot. A cukros vizet közepes lángon felforraljuk. Kevergetjük, hogy a cukor
feloldódjon. Forraljuk egy percig, hogy kitisztuljon. Ekkor keverjük hozzá a kávét, és hagyjuk kihűlni.Most
a vajkrémet készítjük el. Egy nagy tűzálló tálban összekeverjük a tojásfehérjét a cukorral. Helyezzük egy
egy lábas fölé, amelyben forró víz van, és gyöngyözik a tűzhelyen. Afölött pároljuk, gyakori kevergetéssel,
amíg átlátszatlan nem lesz.

Ekkor vegyük le a tűzről, a másik edényről, és mixerrel addig keverjük, amíg ki nem hűl. Ez kb. 10 perc.
Ekkor mixeljük hozzá a vajat, két kanállal egyszerre, amíg selymes, sima nem lesz. (Előbb kicsit kocsonyás
lesz, később simul ki.)

A vaníliás cukrot kevés vízben a kávéporral együtt oldjuk fel, majd hozzákeverjük a vajkrémhez. A
vajkrémből 1,5-2 csészényit egy másik tálba öntsünk át, és az olvasztott csokoládéval ott keverjük össze,
egyenletesre.

A kisült tortát három vízszintes szeletre vágjuk. Az első és a második rétegre kenjük a krém nagyobb



részét, és csak kevés marad a tetejére. Ezután félórára félretesszük, hűlni.

A csokoládés krémből 1/3 csészényit nyomózacskóba készítünk, a többit a tortára kenjük. A nyomóból 16
rozettát helyezünk a tortára. A rozettákra pedig egy szem kávés csokládét.

A darabos, pirított dióbelet a torta alján körben helyezzük el, és a tortához nyomjuk. 

 

RÉGES-RÉGI DIÓS SÜTEMÉNY 
(archív francia recept a felvilágosodás korából)

Mozsárban törjünk meg fél kiló dióbelet egy csésze
kristálycukor kisebbik részével együtt. Vigyázzunk,
annyira ne törjük meg, hogy egyenletes, tésztaszerű
legyen.

Válasszuk el 6 tojás sárgáját a többi részétől, és egy
csészényi cukorral együtt verjük fel, habosra, világos
citromszínűre. Három evőkanál narancslevet némi
reszelt narancshéjjal és 3 evőkanál liszttel keverjünk
a habba.

Közben a tojások fehérjéből és a dióbélhez kimért
cukor másik feléből verjünk kemény habot.

Előbb a dióbelet, majd a fehérjét keverjük a narancsos, lisztes tojássárgájához.

Zsírral kikent tortaformába töltsük, és inkább alacsony, mint magas hőmérsékleten süssük. Egy szál
seprűcirok beszúrásával ellenőrizhetjük, mennyire sült át. A torta közepén szúrjuk be a cirokszálat, és ha
tisztán húzható ki, a sütemény megsült.

A süteményt a formájában hagyjuk kihűlni. Közben főzzünk szirupot 1 csésze cukorból, 1/4 csésze
narancsléből és félcsészényi vízből. Ha a cukor feloldódott, öntsük a süteményre.

A süteményt készen pihentessük másnapig. Friss gyümölcsökkel tálaljuk.  



RÉTEGES TORTA 
(ukrán recept)

Hozzávalók: 
30 dkg liszt 
20 dkg porcukor 
10 dkg darált dióbél 
10 dkg darált mogyoró 
1 evőkanál konyak 
20 dkg margarin 
1 csomag vaníliás cukor 
7 dl tejszín 
2-3 evőkanál porcukor 
3 evőkanál darabos dióbél

A lisztből, 20 dkg porcukorból, a darált dióból, mogyoróból konyakból, margarinból tésztát gyúrunk. Öt
golyót formálunk a tésztából. Alufóliába csomagoljuk, és félórára félretesszük, hűvös helyre.

Enyhén belisztezett deszkán egymás után kinyújtjuk a golyókat. A lapos, kerek tésztalapokon egy 20-22 cm-
es sütőforma lapjával kirajzoljuk a szükséges nagyságot. A leeső széleiből újabb golyót formálunk, amit
rövid időre hűvös helyre félreteszünk, ebből lesz a hatodik lap.

Sütőpapírral kibélelt sütőlapra helyezzük a tésztalapokat, és 175 C°-on 10-12 percig sütjük, hogy kissé
megpiruljanak. Rácsra helyezve jól kihűtjük.

A vaníliás cukrot a tejszínbe keverjük, a tejszínből habpatronnal habot készítünk, és nagy nyílású csövön a
kihűlt tésztalapokra töltjük, miközben egyik lapot a másik után az előzőre helyezzük. 2-3 órára
hűtőszekrénybe tesszük.

A hűtőből kivéve a legfelső lapra is tejszínhabot töltünk, amit megszórunk porcukorral és serpenyőben rövid
ideig pirított dióbéllel.  

RUMOS DIÓS SÜTEMÉNY 
(francia recept)

Hozzávalók: 
4 nagy vagy 5 kis tojás 
15 dkg liszt 
13 dkg cukor 
15 dkg vaj 
10 dkg dióbél 
4 evőkanál sűrű vagy 6 evőkanál híg tejszín 
1 tasak vaníliás cukor 
1 tasak élesztőpor 
5 dkg mazsola 
4 evőkanál rum

A sütemény tulajdonképpen krémes töltelék nélküli
diótorta, pontosan úgy készül.

A dióbelet nagyobb darabokra vagdossuk. A mazsolát a rumban és 3 kanálnyi vízben áztatjuk, időnként
megkeverjük. Ügyeljünk arra, hogy a vaj használat előtt meglágyuljon, ne legyen hideg. A sütőt 180 C°-ra
melegítsük elő.

A vajat, a cukrot és a tojások sárgáját alaposan keverjük össze. A fehérjéből verjünk kemény habot.

A lisztet, az élesztőport, a vaníliás cukrot, majd a tejszínt keverjük a tojásos krémhez, fokozatosan,
alaposan elkeverve. Végül pedig a dióbelet. Sima tésztát kell kapnunk. A tojáshabnak előbb a harmadát
keverjük a tésztába, majd a nagyobb részét is.



A tésztát 30 cm-es tortaformába töltsük, szórjuk rá a mazsolát, és nyomjuk a puha tésztába. (Ne keverjük
bele, mert azt kockáztatjuk, hogy a tészta ljára is kerül, és megég.)

Legfeljebb 180 C°-os sütőben süssük ki a tortatésztát, 30-40 perc alatt. Ellenőrizzük, hogyan sül, és ha a
teteje hamar sötétedne, borítsunk rá alufóliát. Beleszúrt késsel ellenőrizhetjük, belül hogy sül. Akkor
mondhatjuk megsültnek, ha a kés tisztán jön ki belőle. Ekkor kivesszük a sütőből, a formában hagyjuk
kihűlni, majd onnan kiszedve egy lapos tálra tesszük át.

És felszeleteljük.  

SZÜLETÉSNAPI DIÓTORTA 
(francia recept)

Hozzávalók 12 személyre: 
A tésztához: 
4 nagy tojás (vagy 5 kicsi) 
15 dkg liszt 
13 dkg cukor 
15 dkg vaj 
10 dkg dióbél 
4 evőkanál sűrű tejszín (vagy 3 hígabb) 
1 tasak vaníliás cukor 
1 tasak élesztőpor 
8 dkg mazsola 
4 evőkanál rum

A dióbelet nagyobb darabokra vagdossuk. A mazsolát a rumban és 3 kanálnyi vízben áztatjuk, időnként
megkeverjük. Ügyeljünk arra, hogy a vaj használat előtt meglágyuljon, ne legyen hideg. A sütőt 180 C°-ra
melegítsük elő.

A vajat, a cukrot és a tojások sárgáját alaposan keverjük össze. A fehérjéből verjünk kemény habot.

A lisztet, az élesztőport, a vaníliás cukrot, majd a tejszínt keverjük a tojásos krémhez, fokozatosan,
alaposan elkeverve. Végül pedig a dióbelet. Sima tésztát kell kapnunk. A tojáshabnak előbb a harmadát
keverjük a tésztába, majd a nagyobb részét is.

A tésztát 30 cm-es tortaformába töltsük, szórjuk rá a mazsolát, és nyomjuk a puha tésztába. (Ne keverjük
bele, mert azt kockáztatjuk, hogy a tészta aljára is kerül, és megég.)

Legfeljebb 180 C°-os sütőben süssük ki a tortatésztát, 30-40 perc alatt. Ellenőrizzük, hogyan sül, és ha a
teteje hamar sötétedne, borítsunk rá alufóliát. Beleszúrt késsel ellenőrizhetjük, belül hogy sül. Akkor
mondhatjuk megsültnek, ha a kés tisztán jön ki belőle. Ekkor kivesszük a sütőből, a formában hagyjuk
kihűlni, majd onnan kiszedve egy lapos tálra tesszük át.

Vízszintesen kettévágjuk, hogy a krémet beletölthessük.

A krém hozzávalói: 
5 dl tej 
3 tojás sárgája 
10 dkg cukor 
6 dkg liszt 
13 dkg lágy vaj 
4 dkg mazsola 
és még szép feles dióbelek

A tejet felforraljuk.

Egy tűzálló üvegtálban keverjük össze a tojássárgáját a cukorral. Amikor alaposan elkevertük, a lisztet is
hozzáadjuk, azzal is jól elkeverjük, ügyeljünk, hogy ne maradjanak csomók. Állandó keverés közben



apránként töltsük a krémbe a forralt tejet.

Tegyük fel a krémet a tűzre, és gyenge lángon, gyakran megkeverve, hogy a krém alja ne égjen oda, főzzük.
Akkor vesszük le a tűzről, ha a krém állagát jónak ítéljük. Öntsük ki egy tálba, és hagyjuk kihűlni.

Amikor kihűlt, a krémbe keverünk 13 dkg lágy vajat és 4 dkg, előzőleg rumban áztatott mazsolát. Előbb
villával, majd botmixerrel keverjük jól össze. Kóstoljuk meg, és ha jónak ítéljük, tegyük egy negyedórára
fagyasztóba.

Amikor újra elővettük a krémet, kisebbik felét kenjük a két tortaréteg közé, a nagyobbikat a tetejére és az
oldalára. Simítsuk el falapáttal, és díszítsük feles dióbéllel.

A kész tortát tartsuk három órán át hűtőben, de felvágás előtt negyedórával vegyük ki onnan.  

TÖRÖK CSOKOLÁDÉTORTA

Hozzávalók: 
16 dkg keserű csokoládé 
15 dkg margarin 
4 tojás 
2/3 csésze cukor 
2/3 csésze nagy darabos, tört dióbél 
2/3 csésze liszt 
1 csésze vaníliás cukor 
3/4 csésze sütőpor 
A tetejére: 
1 csésze darabos dióbél 
20 dkg olvasztott keserű csokoládé 
1/2 l tej

Olvasszuk meg a margarint, és a tűzről levéve keverjük el 16 dkg lereszelt, langyosra melegített keserű
csokoládéval. Keverjük egyneművé, végül öntsük egy mély tálba.

Még melegen keverjük hozzá a tojások sárgáját, a cukrot
és a dióbelet, és keverjük simára. Végül a liszttel és a
vaníliás cukorral is keverjük össze.

Egy másik tálban a tojásfehérjéből verjünk habot.
Apránként adagoljuk a tortatésztába, és lassú fordulaton
keverjük bele. Végül a sütőport is keverjük bele.

220 C°-ra melegítsük fel a sütőt. Fektessünk alufóliát a
sütőformába, olajozzuk ki (az oldalát is), és arra töltsük a
tortamasszát. Simítsuk el, és a forró sütőben 20 percig
süssük.

Amíg a torta sül, 20 dkg keserű csokoládét olvasszunk fel
a tűzön állandó kavarás mellett fél liter forró tejben, és öntsük a megsült, hűlő tortára. Szórjuk meg
darabos dióbéllel, és amikor kihűlt, díszítsük az idénynek megfelelő néhány szelet gyümölccsel.

Rögtön fogyasztható.  



TÖRÖK
DIÓTORTA

Hozzávalók: 
20 dkg dióbél 
15 dkg mogyoró 
4 tojás 
1/3 pohár cukor 
1 kávéskanál
sütőpor 
2,5 pohár tejszín 
2 kávéskanál
vaníliakivonat 
újabb 8 dkg, szép dióbél 
1 evőkanál oldható kávépor

A diót és a mogyorót mixerrel felaprítjuk.

A tojássárgájából és a cukorból sűrű krémet
keverünk.

Egy másik tálban a tojásfehérjéből verünk
hófehér habot.

A tojáshabba adagoljuk a krémet, a darált diót,
mogyorót, a sütőport, és kanállal óvatosan
összekeverjük az egészet.

Olajjal kikent tortaformában 160 C°-on 35-40
percig sütjük. A sütőből kivéve kihűtjük a
tortát.

A kihűlt tortát oldalról két, egyenlő vastag
részre vágjuk.

Az oldható kávékivonatot a tejszínbe öntjük, a
kávés tejszínből kemény habot verünk.

A tejszínhab felét az alsó tortarétegre, másik felét a felsőre kenjük,
de egy keveset díszítésre hagyunk, a torta szélét dekoráljuk vele. A
8 dkg szép dióbelet is a tortára rendezzük, körben.

Mielőtt felszolgálnánk, legalább egy órára tegyük hűtőbe.

A dió leírása és botanikája 

 

 

Dió és tojás, dió és csokoládé

Vázlat: 
Algériai diós 
Csokoládés álom 
Diós bonbon 
Diós csokoládé 
Diós csók 
Diós csók 2 



Diós dénárok 
Diós falatok 
Diós falatok 2 
Diós makrone 
Griba 
Macarons 
Macaroons 
Mákos makrone 
Mkhabez 
Moelleux 
Perzsa diós csók 
Tojásfehérjés sütemény  

ALGÉRIAI DIÓS

Hozzávalók 6 személyre: 
10 dkg mandula 
10 dkg dióbél 
2 tojás sárgája, 1 tojás fehérje 
12,5 dkg kristálycukor és még 10 dkg 
2,5 dkg liszt 
feles dióbelek, dísznek 
3 evőkanál víz

A mandulát és a diót daráljuk meg. Egy tálban keverjük össze a 12,5 dkg cukorral és a liszttel.

A tojások sárgájából verjünk habot, és keverjük a diós keverékbe. A tojásfehérjét szintén verjük habbá,
(nem kell keményre verni), és azt is keverjük a masszához.

A sütéshez apró, hajtogatott papírtálkákat használjunk. Kávéskanállal töltsük meg a tálkákat,
háromnegyedükig. Mindegyiknek a tetejére feles dióbelet helyezzünk.

Közepesen meleg (180 C°-os) sütőben 15-20 percig süssük. Utána hagyjuk a süteményt kihűlni, és válasszuk
le a papírról.

A 10 dkg cukorból és a vízből főzzünk karamellát. Egy kisebb lábasban forraljuk fel, és amikor sárgul,
csökkentsük a lángot. Amikor borostyánszínt ér el, vegyük le a tűzről.

A süteményeket egy villa segítségével egyenként merítsük meg a karamellában, és helyezzük újra
papírtálkákba, később azokból kínáljuk.  



CSOKOLÁDÉS ÁLOM 
(amerikai recept)

Hozzávalók: 
45 dkg étcsokoládé, darabokra vágva 
5,5 dkg vaj 
7 dkg liszt 
3/4 kávéskanál fahéjpor 
1/2 kávéskanál sütőpor 
1/4 kávéskanál só 
33 dkg cukor (vagy kevesebb) 
3 tojás 
1 kávéskanál vaníliás cukor 
33 dkg fehér csokoládé, darabokra vágva 
12,5 dkg dióbél

Melegítsük elő a sütőt 180 C°-ra.

Az étcsokoládét mikrohullámú sütőben olvasszuk meg,
a vajjal együtt. Maximális fokozaton 1-2 percig
működtessük, majd kivéve mozgassuk meg, és addig ismételjük, amíg meg nem olvad. Ezután hagyjuk
langyosra hűlni.

Egy tálban a liszthez keverjük a fahéjport, a sütőport, a sót. Tegyük félre.

A cukorból és a tojásokból a vaníliás cukor hozzáadásával keverjünk habos krémet. Elég sűrűt, világos
színűt.

A tojáskrémet keverjük össze a csokoládéval. Utána a lisztet is keverjük bele, kisebb adagokban. Keverjük
egyenletesre. Végül a darabos fehér csokoládét és a dióbelet keverjük bele.

Sütőpapírral borított sütőlapra merjük ki a nyers süteményt, 1/3 csészényi adagokban, vagyis mintegy 10
dkg-os csomókban. A csomók között hagyjunk elég hézagot ahhoz, hogy lelapítva szétterülhessenek,
mintegy 13 cm-esre. A lapítást egy kézbefogott kis darab sütőpapírral végezzük, amit ráborítunk a
halmokra, és kézzel nyomjuk a kívánt szélességűre.

Ezzel a módszerrel amerikai óriás-süteményt kapunk. Ha ízlésünk kisebbet diktál, a sütési időt
csökkentsük.

Tizenkét percre tegyük a meleg sütőbe, vagyis addig, amíg érintésre szilárdnak nem érezzük, és a felülete
repedezni nem kezd. Ekkor azonnal vegyük ki! Hűtés közben tovább szilárdul. Két percig a sütőlapon, utána
rácson hűtsük.  

DIÓS BONBON 
(spanyol recept)

Hozzávalók: 
2 csésze darált kristálycukor 
1 tojás fehérje 
1 kávéskanál vaníliakivonat 
1 csésze darabos dióbél 
hidegvíz

Keverjük el a darált cukrot a tojásfehérjével és a vaníliakivonattal, valamint annyi vízzel, hogy sűrű masszát
kapjunk.

A masszából formáljunk apró golyókat, kissé ellapítottakat. A bonbonokat borítsuk be darabos dióbéllel.

Rendezzük a bonbonokat tálcára, és megszilárdulásig tegyük hűtőszekrénybe.  



DIÓS CSOKOLÁDÉ 
(francia recept)

Hozzávalók 18 db-hoz: 
10 dkg darált dióbél 
6 dkg porcukor 
2 evőkanál tojásfehérje 
20 dkg sötét étcsokoládé 
18 db feles dióbél

A darált dióbelet a porcukorral és a
tojásfehérjével keverjük össze. Kézzel, vagy
géppel. Laza, morzsolható, kissé nedves
tésztát kell kapnunk. Fedjük le, és húsz
percre tegyük hűtőbe.

A hűtés után a nyerstésztából kézzel
formáljunk 18 kis golyót, és kissé ellapítva helyezzük munkaasztalunkra.

Egy lábasban forraljunk vizet, és amikor forr, vegyük le a tűzről. A csokoládét tördeljük egy tálba, és a
tálat helyezzük a forró víz fölé. Nem kell, hogy a tál a forró vízbe érjen. Kevergessük a csokoládét, hogy
megolvadjon.

Amikor a csokoládé folyékony, egy villa segítségével mártogassuk meg a lapított csokoládégolyókat a
csokoládéban, és helyezzük sütőpapírra. A feles dióbelet gyorsan nyomjuk rá, mert a csokoládé gyorsan
keményedik. Ha a süteményen mégis előbb megszilárdult volna a csokoládé, kevés pótlólagos olvadt
csokoládét merjünk rá, hogy a lényeg, a feles dióbél elhelyezhető legyen.  

DIÓS CSÓK 
(amerikai recept, Karen Bornarth pályázatnyertes receptje)

Hozzávalók: 
2 csésze dió 
1 csésze cukor 
2 nagyobb tojás fehérje 
csipetnyi só

A diót a fele cukorral apróra daráljuk le. Öntsük hozzá a többi cukrot
is, a tojásfehérjét és egy kevés sót. Pároló fazékban, forró víz fölött
kevergessük a masszát. Addig keverjük, amíg a cukor fel nem oldódik.
Ekkor vegyük le, hagyjuk szobahőmérsékletűre hűlni. Közben
melegítsük elő a sütőt.

Egy sütőlapra adagoljuk a keveréket kerek formájú kanállal, de ha
van, még jobb, ha csőrös kinyomó vásznat használunk. Akkor jó a
keverékünk, ha a csövön kinyomható, de utána a kerek formáját
megtartja. Ha túl sűrű, kevés tojásfehérje hozzákeverésével
hígíthatjuk. 5 cm-es félgömböket nyomjunk kivajazott sütőpapírral bélelt tepsibe. A receptben előírt
mennyiségekből 16 félgömb nyomható.

Egészen világos barna színűre süssük. Akkor jó, ha a teteje vékonyan repedezik. (12-15 perc)

Hagyjuk a tepsin kihűlni, és utána is szellősen tároljuk. Ha a sütemény nehezen jön föl a sütőpapírról, a
papír hátoldalát enyhén nedvesítsük be, akkor leválik.  



DIÓS CSÓK 2 
(portugál recept)

Hozzávalók: 
2 tojás fehérje 
23 dkg cukor 
20 dkg finomra darált dióbél 
kevés margarin

Melegítsük elő a sütőt, közepesen melegre.

Verjük fel a tojásfehérjét kemény habbá. A keverés abbahagyása nélkül apránként adagoljuk hozzá a
cukrot, amíg habcsók sűrűségű nem lesz. Finoman keverjük bele a darált dióbelet.

Csőrös kinyomó zacskóba töltsük. Egy tepsit béleljünk ki sütőpapírral, és kenjük ki a papírt margarinnal. A
kinyomó zacskóval rajzoljunk kis habcsókokat. Tegyük be a meleg sütőbe, de már ne süssük, hanem
félóráig hagyjuk bent a melegen, hogy lassan hűljön ki.

Tipp: A habcsókok tetejét is beboríthatjuk egy kimargarinozott sütőpapírral.  

DIÓS DÉNÁROK 
(marokkói recept)

Hozzávalók 60 darabhoz: 
1 kg finomszemű búzadara 
2 dkg friss élesztő 
10 dkg olvasztott vaj 
20 dkg cukor 
60 db szép dióbél 
25 dkg étcsokoládé

Az élesztőt kevés vízben oldjuk fel, és a lisztbe keverjük. Hozzágyúrjuk a vajat és a cukrot. Kevés vízzel
hígítjuk, hogy összeálló tésztát gyúrhassunk. Meleg helyen állni, kelni hagyjuk.

A sütőt előmelegítjük, 170 C°-ra.

A megkelt tésztát belisztezett munkafelületen kinyújtjuk, és egy likőröspohárnyi méretű szaggatóval
karikákat szaggatunk belőle. A lapokat bevajazott tepsibe rendezzük, és 15 percig sütjük.

Az étcsokoládét darabokra törjük, és vízfürdő fölött megolvasztjuk.

Amikor a süteményt a sütőből kivesszük, kávéskanálnyi langyos olvasztott csokoládét merjünk
mindegyikre, és még mielőtt megszilárdulna, egy-egy szép dióbelet ragasszunk rá. Így hagyjuk kihűlni.  

DIÓS FALATOK 
(francia recept)

Hozzávalók: 
4 tojás fehérje 
16 dkg cukor 
2 zacskó vaníliás cukor 
30 dkg dióbél

A dióbelet daráljuk le, vagy mixerrel aprítsuk fel.

A tojásfehérjéből verjünk kemény habot. Apránként adagoljuk hozzá a cukrot. Óvatosan keverjük bele a
darált diót. A tésztából nedves kézzel formáljunk golyókat, és helyezzük egy sütőpapírral kibélelt tepsibe.
Egy kis kanállal nyomjunk egy kis mélyedést a golyók közepére.

Így süssük ki, közepes hőfokon, mintegy 25 percig. Hagyjuk kihűlni. Amikor szervírozzuk, a mélyedésekbe



töltsünk kevés ribizlilekvárt.  

DIÓS FALATOK 2 
(francia recept)

Hozzávalók kb. 20 darabhoz: 
10 dkg dióbél 
6 dkg porcukor 
1 tojás fehérje 
10 dkg sötét csokoládé 
20 db feles dióbél

A dióbelet a cukorral és a tojásfehérjével
együtt mixeljük le, durvára, nem kell egészen
finomra. Közben a mixer falára kicsapódott
anyagot vakarjuk újra középre. Összeálló,
durva anyagot kell kapnunk. A darált dióbelet 20 percre tegyük hűtőbe.

A hűtött darálmányból kávéskanálnyi adagokat vágjunk, és kissé
lapítsuk meg. Rendezzük sütőpapírra. Amíg a csokoládéval dolgozunk,
tegyük fagyasztóba.

A csokládét daraboljuk fel, és vízfürdő fölött finoman olvasszuk meg.
Amikor sima, a diólapokat egyenként megmártjuk a csokoládéban.
Viszarakjuk a sütőpapírra, és egy-egy féldióval díszítjük, enyhén
rányomva.

Hűvös helyre tegyük, hogy a csokoládé megkeményedjen. 



 

DIÓS MAKRONE 
(német recept)

Hozzávalók: 
2 tojás fehérje 
10 dkg porcukor 
20 dkg negyedes dióbél 
kevés vanília-aroma 
kerek ostyák

A tojásfehérjéből verjünk
kemény, hófehér habot. Lassanként szórjuk bele verés közben a
porcukrot, valamint egy kevés vaníliakivonatot. A negyedes dióbelet is óvatosan keverjük a habba.

A diós habból két kávéskanálnyit helyezzünk egy kis, kerek ostyalapra.

100-130 C°-os sütőben 20-40 percig süssük, jobban mondva csak hagyjuk megszáradni. Akkor lesz igazán
szép, ha sütés (száradás) közben a sütő ajtaja nincs teljesen bezárva, hanem egy kis résre nyitva hagyjuk.  

GRIBA 
(marokkói recept)

Hozzávalók 4 személyre: 
1,2 kg dióbél 
4-5 tojás 
1 kávéskanál fahéjpor 
1 evőkanál vaj 
25 dkg kristálycukor 
1 tasak vaníliás cukor 
kevés étolaj

A dióbelet aprítsuk apróra, de nem kell teljesen ledarálni. A szebbjét tegyük félre, díszítésnek.

A tojásokat a cukorral együtt verjük világos habosra.

A tojáshabba keverjük a dióbelet, vajat, fahéjport, vaníliát. Kézzel gyúrjuk össze, amíg egynemű tésztát nem
kapunk. Kézzel szaggassunk belőle kisebb golyókat.

Helyezzük a golyókat beolajozott tepsire, és rakjunk mindegyikre dísznek való dióbelet. Csak 10 percig
süssük.

A griba mellé egy jó mentatea illik.  



MACARONS 
(francia recept)

Hozzávalók: 
2 tojás fehérje 
10 dkg porcukor 
12,5 dkg darált dióbél 
1/2 citrom reszelt héja

A tojásfehérjéből
verjünk kemény habot.
A porcukrot, majd a
dióbelet óvatosan keverjük a habba. Ízesítsük a reszelt citromhéjjal, majd egy órára tegyük hűtőbe.

Egy tepsit vajazzunk ki, és szórjunk be liszttel. (Ehelyett sütőpapír behelyezése is elég.) Evőkanálnyi
mennyiségeket merjünk a diós habból a tepsibe.

A sütő előmelegítése nagyon ajánlott. Nem magas hőfokon, legfeljebb 150 C°-on negyedórányi sütés elég. A
tepsiből kiszedve rácsra helyezve hűtsük ki a süteményt.  

MACAROONS 
(franciaországi, elzászi recept)

Hozzávalók: 
3 tojás 
25 dkg aprószemű kristálycukor 
25 dkg darált dióbél

A tojásból és a cukorból verjünk habot, majd a habba keverjük a darált dióbelet.

Vajjal megkent tepsire kis halmokat merjünk a diós habból. Egy kicsit terülni fog, ezért hagyjunk a halmok
között kis helyet. Csak 15 percig kell sütni, csak 150 C°-on. 

 
 

MÁKOS MAKRONE (német recept)

Hozzávalók 40 db-hoz: 
12 dkg darált dióbél 
40 db feles dióbél 
10 dkg marcipán 
4 tojás fehérje 
1 kávéskanál citromlé 
12 dkg cukor 
csipetnyi só 
8 dkg darált mák 
40 db 5 cm-es ostya



A darált diót és mákot összekeverjük. A marcipántésztát durva reszelővel lereszeljük, és óvatosan a dióhoz,
mákhoz keverjük, nehogy újból összeálljon.

A tojásfehérjéből, a citromlevet és csipetnyi sót hozzáadva, kemény habot verünk. A cukrot a habverés
utolsó öt percében apránként adagoljuk hozzá. A felvert tojáshabot óvatosan keverjük a diós-mákos
keverékbe.

A tepsibe befektetünk 40 db kerek, 5 cm-es ostyalapot, és mindegyikre két csapott kávéskanálnyi vagy egy
púpozott kávéskanálnyi keveréket teszünk. Mindegyikre ráhelyezünk egy feles dióbelet.

150 C°-ra előmelegített sütőbe helyezzük, és úgy sütjük 20 perc alatt aranybarnára, hogy a sütés alatt 120
C°-os legyen a sütő. Tehát inkább csak szárítjuk. 

 

MKHABEZ 
(algériai recept)

Hozzávalók 6 személyre: 
25 dkg darált dióbél 
17,5 dkg darált mandula 
17,5 dkg finomszemű cukor 
1/2 kávéskanál sütőszóda 
3 tojás sárgája 
2 egész tojás 
3 tasak vaníliás cukor 
25 dkg cukor 
félliter víz 
citromlé 
2 evőkanál kakaó vagy neszkávé 
néhány dióbél dísznek

A diót és a mandulát egy tálban keverjük össze a finomszemű cukorral és a vaníliás cukorral. A
tojássárgáját és az egész tojásokat egyenként adjuk, keverjük hozzá. Addig keverjük, amíg kemény tésztát
nem kapunk.

A tésztát 2 cm vastagra nyújtjuk. Késsel kockákat vagy háromszögeket vágunk belőle. Vajazott, lisztezett
tepsire rakjuk, 180 C°-os sütőben 8-10 percig sütjük. Hagyjuk kihűlni.

A negyedkiló cukrot félliter vízben főzzük fel, 15-20 percig, és amikor kissé sűrűsödni kezd, levesszük a
tűzről. Kihűlés után citromlével és kakaóporral ízesítjük. Fakanállal keverjük jól el a szirupot.

A süteményeket mártsuk meg a szirupban, és ragasszunk rájuk szép dióbelet. Így hagyjuk megszáradni.  



MOELLEUX 
(francia recept)

Hozzávalók 6 személyre: 
10 dkg dióbél 
10 dkg sötét, keserű csokoládé (legalább 50 % kakóval) 
4 tojás 
1 narancs héja, cukorba főzve, megszárítva 
8 dkg cukor 
1/2 csésze erős feketekávé 
só

Kezdetnek daráljuk le a dióbelet, a kandírozott narancshéjat pedig
vágjuk apró darabokra. A tojások sárgájából a cukorral együtt
verjünk habot, a fehérjéből pedig egy kevés só hozzáadásával.

A sütőt csak 150 C°-ig melegítsük fel. A csokoládét a feketekávéval
keverve olvasszuk fel, mikrohullámon, vagy vízfürdő fölött. Keverjük az olvadt csokoládét a felvert
tojássárgájába. A fehérjéből vert habot is keverjük hozzá, felkavarva, de nem verve. Végül a dióbelet és a
narancshéj-darabokat is keverjük bele.

Vajazzunk ki egy tortaformát, sőt, sütőpapírral is béleljük ki. Töltsük bele készítményünket, és süssük kb.
félóráig. Kés beszúrásával ellenőrizzük, hogy átsült-e. Ha igen, vegyük ki, és bontsuk ki a formából. Rácson
hűtsük ki.

Még jobb, ha a képen láthatóan csokoládébevonatot is öntünk rá, ami 8 dkg olvasztott sötét csokoládé és 1
evőkanál tejszín keverékéből áll. Spatulával kenjük a süteményre, végül még szórjuk meg dióbél-
darabokkal, amiket karamellában pirítottunk.  

PERZSA DIÓS CSÓK 
(iráni recept, Naan-Gerdooee néven)

Hozzávalók 4 személyre: 
6 tojás sárgája 
1 kávéskanál vaníliás cukor 
6 evőkanál cukor 
30 dkg darált dióbél

Keverjük össze a tojássárgáját a cukorral és a vaníliás cukorral, és verjünk belőle sűrű, fehér habot.
Keverjük bele a darált dióbelet is.

Egy tepsit borítsunk be sütőpapírral. A keverékből kávéskanálnyi adagokat merjünk a sütőpapírra, és
formáljuk nagyjából kerekre.

160 C°-on 20 percig süssük. 20 perc elteltével akkor is vegyük ki, ha még lágynak találjuk, különben túl
kemény lesz. Hamarosan úgyis megszilárdul. 



 

TOJÁSFEHÉRJÉS SÜTEMÉNY 
(orosz recept)

Hozzávalók: 
12 tojás fehérje 
1,25 csésze liszt 
1 csésze porcukor 
2/3 csésze darált dióbél 
1/2 csésze mazsola, meleg vízbe áztatva

A fehérjéből habot verünk. Apránként adjuk, keverjük hozzá a porcukrot, lisztet, darált diót, áztatott
mazsolát.

A nyerstésztát sütőformába öntjük, amit előzőleg vajjal kentünk ki, és beliszteztünk. Közepes tűzön egy
órán át sütjük.

A kész süteményt szeletekre vágjuk.

A dió leírása és botanikája 

 

 

Öntött sütemények

Vázlat: 
Almapuding dióval, Birsalmapuding dióval 
Birsalmás diós sütemény 
Csokoládés aprósütemény diókrémmel 
Csokoládés banános diós puding 
Csokoládés diós öntött sütemény 
Csokoládés diós sütemény 
Csokoládés, diós tartlet 
Datolyás diós öntött sütemény 



Datolyás diós öntött sütemény 2 
Kecskesajtos diós sütemény 
Kecskesajtos sütemény kevés dióval 
Lágy diós sütemény 
Mézes datolyás diós sütemény 
Öntött, lágy sütemény 
Périgordi öntött sütemény 
Sütemény rozskenyér morzsájából 
Túrópuding dióval  

ALMAPUDING DIÓVAL 
(orosz recept)

Hozzávalók: 
2,5 csésze tej 
3-4 alma 
3 tojás 
3 evőkanál cukor 
1/2 csésze dióbél 
5 evőkanál tejszín 
5 evőkanál gríz 
gyümölcsszörp 
só

A dióbelet pirítsuk meg, daráljuk meg, és néhány percig főzzük a tejben. Aztán, állandó keverés közben
öntsük a grízt is a tejbe, és főzzük 10 percig, majd hagyjuk lehűlni.

A tojások sárgáját cukorral verjük habosra.

Az almákat mossuk meg, magozzuk ki, szeleteljük fel. Kevés só hozzáadásával az almaszeleteket keverjük
össze a tojáshabbal és a diós tejbegrízzel.

Verjük fel a tojások fehérjét is, és óvatosan keverjük a pudingba.

Vajjal kikent sütőformába öntsük a masszát, és 20-30 percig süssük, sütőben. (A kép szerint díszíthetjük.)
Most legyünk óvatosak! Egy másik, szinte teljesen azonos orosz recept szerint ne süssük a pudingot, hanem
vízfürdőbe helyezve, forró víz fölött pároljuk készre.

A kész pudinghoz gyümölcsszörpöt, tejszínhabot adjunk.

BIRSALMAPUDING DIÓVAL

Hozzávalók: 
6 tojás 
1 csésze darált dióbél 
1 csésze porcukor 
1/3 csésze zsemlyemorzsa 
4 evőkanál vaj 
kétszersült

A meghámozott és kimagvazott birsalmát reszeljük le. Pároljuk meg vajon, hogy megpuhuljon. Amikor
kihűlt, szitán törjük át. Adjuk hozzá a porcukrot, a tojások sárgáját, a darált dióbelet, a zsemlyemorzsát.
Végül a tojásfehérjét verjük fel, és azt is keverjük bele.

Öntsük vajjal kikent, kétszersült morzsájával behintett sütőformába, és sütőben süssük meg.  



BIRSALMÁS DIÓS SÜTEMÉNY 
(amerikai recept)

Hagyományos gyümölcssütemény. Sötét színű, lágy állagú, és nem túl édes.

Hozzávalók: 
37-38 dkg teljes őrlésű liszt 
2 kávéskanál szódabikarbóna 
2 kávéskanál fahéjpor 
1/2 kávéskanál só 
1 csésze durvára tört dióbél 
2 csésze birsalmapüré (3 birsalma húsa megfőzve és megtörve) 
1 csésze cukor 
2 tojás 
25 dkg vaj (felolvasztva, majd teljesen lehűtve) 
porcukor

Vajazzunk és lisztezzünk ki egy 23 cm-es, kerek tortasütőt. A tűzhely sütőjét 180 C°-ra melegítsük elő.

Egy tálban keverjük össze a lisztet, szódabikarbónát, fahéjport és a sót. Keverjük bele a dióbelet is.

Egy nagyobb tálban keverjük össze a birsalmapürét a cukorral. A tojásokat és a kihűlt vajat robotgéppel
verjük fel, majd gyengéden keverjük a birsalmához. Ugyancsak finoman keverjük hozzá a lisztkeveréket is,
majd alaposan keverjük össze, egyneműre.

Öntsük a masszát az előkészített tortaformába, és süssük 55-65 percig. Ha megsült, borítsuk ki, és
szervírozás előtt hintsük meg porcukorral.  

CSOKOLÁDÉS APRÓSÜTEMÉNY DIÓKRÉMMEL 
(francia recept)

Hozzávalók 6 személyre: 
1/4 csésze (0,6 dl) vaj 
1 csésze finom cukor 
2 tojás 
1 kávéskanál vaníliakivonat 
1,5 csésze (21 dkg) liszt 
1/4 csésze nem édesített kakaópor 
2 kávéskanál sütőpor 
3/4 csésze tej 
12 dkg félédes csokoládé, darabokra törve 
A krémhez: 
3 evőkanál vaj 
2 evőkanál liszt 
3/4 csésze 35 %-os tejszín 
3/4 csésze cukor 
1 kávéskanál só 
2/3 csésze pirított darabos dióbél 
1/2 kávéskanál vaníliakivonat



Melegítsük elő a sütőt 180 C°-ra. Vajazzunk ki 6 kisebb sütemény-
öntő formát, lehetőleg korona-formájút.

A vajból és a cukorból verjünk sűrű, világos krémet. Keverjük bele
a vaníliát, majd egyenként a tojásokat.

A lisztet a kakaóporral és a sütőporral keverjük össze. A lisztes
keveréket apránként, tejjel váltakozva keverjük a krémbe. Végül a
darabos csokoládét is.

Töltsük a nyerstésztát a süteményes formákba. Bő háromnegyed
órán át süssük, amíg a beleszúrt tűt a közepéből kihúzva is tisztának találjuk.

A megsült süteményeket öt percig a formában hűtsük, utána pedig rácsra kiborítva hagyjuk teljesen kihűlni.

A diós krém készítéséhez olvasszuk meg a vajat. Villával dolgozzunk, keverjük hozzá a lisztet, tejszínt,
cukrot, sót. Kevergetve sűrítsük be, közepes lángon. Addig tartsuk a tűzön, amíg buborékolni nem kezd,
illetve még utána két percig. Ekkor vegyük le a tűzről, és keverjük bele a dióbelet és a vaníliát. Amikor
langyosra hűlt, akkor öntsük a süteményre.  

CSOKOLÁDÉS BANÁNOS DIÓS PUDING 
(francia recept)

A recept a hagyományos kenyeres, tojásos, cukros,
tejes pudingra épül, kiegészítve csokoládéval,
banánnal, dióval, mazsolával. Mindennel, ami jó. A
banán enyhe karamellás ízt kap, a gyümölcs
lágyságát a dió enyhe roppanása ellensúlyozza.
Persze, csokoládé nélkül, más gyümölcsökkel is
elkészíthető.

Hozzávalók 4-6 személyre: 
8 dkg száraz kenyér 
félliter tej 
2 tojás 
4 dkg cukor 
15 dkg csokoládé 
1 banán 
8 dkg darabos dióbél 
5 dkg mazsola 
4 dkg lágy vaj

Melegítsük elő a sütőt 180 C°-ra.

A száraz kenyeret vágjuk apró darabokra, és
szórjuk egy magas oldalú süteménysütő formába,
amit vajjal kentünk ki. Tegyük 10 percre sütőbe,
hogy a száraz kenyér valóban száraz legyen.

A csokoládét daraboljuk fel, és tegyük fel a tejben
melegedni a tejben olvasszuk fel. Vegyük le a tűzről.

A tojásokat a cukorral együtt verjük fel. Erős
keverés közben öntsük a habhoz a csokoládés tejet,
de egy keveset hagyjunk meg a tejből.

A száraz kenyeret egy kevés csokoládés tejjel
áztassuk, és a mazsolát is áztassuk bele. A dióbelet
is keverjük hozzá. A banánt vágjuk karikákra, és



keverjük bele. Töltsük rá a maradék csokoládés tejet, ha van. Óvatosan kevergessük, hogy a keverék
mindenhol egyformán legyen nedves.

20-30 percig süssük. Langyosan szervírozzuk, porcukorral megszórva.  

CSOKOLÁDÉS DIÓS ÖNTÖTT
SÜTEMÉNY 
(amerikai recept)

Hozzávalók 8 nagy vagy 16 kis
szelethez: 
17,5 dkg vaj 
10 dkg sötét csokoládé 
15 dkg porcukor 
5 kis tojás 
3 evőkanál liszt 
20 dkg dióbél 
4 közepes alma 
1 dl tejszín 
3 evőkanál cukor

A sütemény elkészítéséhez még egy 200
C°-ra előmelegített sütő is kell.

A csokoládét forró víz fölé helyezett
edényben olvasszuk fel, majd tegyük félre, hogy egy kicsit hűljön.

A vajból, tojásból, porcukorból keverjünk sűrű, világos színű krémet. Keverjük bele a lisztet, majd az
olvasztott csokoládét.

15 dkg dióbelet törjünk, vagdossunk, vagy mixerrel vágassunk nagyobb, durva darabokra. Olaj nélkül,
állandóan kavarva pirítsuk meg kissé. Öntsük a csokoládés krémhez.

A többi dióbelet késsel vagdossuk durva darabokra, majd tegyük félre.

Olajozzunk ki egy 24 cm-es tortaformát, és töltsük bele a csokoládés-diós krémet. Szórjuk meg a félretett
dióval, és tegyük a sütőbe. Középmagasra, 40 percre. A teteje repedezni kezd, de a belseje lágy marad.

Almakrémet készítünk a sütemény mellé. A tűzhelyen olvasszunk meg 3 evőkanál cukrot, és hagyjuk enyhén
megkaramellizálódni. Amikor barnulni kezdene, rázogassuk meg a lábast. A tejszínt egy másik edényben
melegítsük meg, és keverjük a karamellizált cukorhoz. Nagyon meleg legyen, nehogy a karamellizált cukor
dermedni kezdjen.

Az almákat hámozzuk meg, magházukat vágjuk ki, és vágjuk az almák húsát apróra. Pároljuk meg kevés
vízzel, szűrjük le, majd törjük pürévé. Végül keverjük a meleg tejszínes karamellához.

Az öntött süteményt melegen vagy hidegen egyaránt szervírozhatjuk. Mellé adjuk az almakrémet.  



CSOKOLÁDÉS DIÓS SÜTEMÉNY 
(francia recept)

Hozzávalók: 
20 dkg vaj 
10 dkg liszt 
20 dkg csokoládé 
15 dkg cukor 
4 tojás 
12 dió bele 

A tojásokat keverjük össze a cukorral, és öntsük hozzá
a lisztet.

Gyenge lángon olvasszuk meg a vajat, benne a
csokoládét. Jól keverjük össze, és öntsük a nyerstésztára. Keverjük 10 percen át.

Amíg a gép a tésztát keveri, törjük meg a diókat, és a dióbelet is keverjük a masszába.

200 C°-os sütőbe tegyük sülni, 20 percre.  

CSOKOLÁDÉS, DIÓS TARTLET 
(francia recept)

Hozzávalók 6 személyre: 
A tésztához: 
20 dkg liszt 
10 dkg lágy vaj +2-3 dkg a kivajazáshoz 
1 tojás +1 sárgája 
csipetnyi só 
8 dkg porcukor 
6 dkg darált dióbél 
A töltelékhez: 
20 dkg sötét csokoládé 
2 dl tejszín 
4 dkg porcukor 
1 tojás 
1 evőkanál erős feketekávé 
12 dkg szép dióbél

Egy tálban keverjük a liszthez a darabokra vágott vajat, a tojást és a tojássárgáját, majd kevés sót, végül a
cukrot. Dolgozzuk össze, anélkül, hogy nagyon meggyúrnánk. A darált dióbelet csak akkor dolgozzuk bele,
amikor a tészta már megtartja állagát. Mindezt géppel is végezhetjük.

A tésztát nyújtsuk 3 mm vékonyra, és szaggassunk belőle karikákat, akkorákat, amekkorák elférnek a
képen is látható egyedi tartletsütő formákban. A formákat vajazzuk ki, és a karikákat helyezzük beléjük. A
szélüket igazítsuk a sütőformák széléhez, és egy villával nyomkodjuk körbe.

Az így előkészített tésztát félórán át tartsuk hűtőben.

Melegítsük elő a sütőt 220 C°-ra. A tartlet-tésztát 10 percig süssük, hogy fehér maradjon. Ezután vegyük ki
a sütőből, de a sütőt ne zárjuk le, csak a meleget csökkentsük 200 C°-ra.

Ezalatt elkészítjük a tölteléket. A tejszínt forraljuk 2-3 percig, majd vegyük le a tűzről. A csokoládét
olvasszuk fel vízfürdő felett, és öntsük a meleg tejszínhez. A csokoládés tejszínt melegítsük fel, majd
hagyjuk meglangyosodni. Keverjük bele a porcukrot. A tojást az erős feketekávéval együtt verjük habosra,
és a habot is dolgozzuk a töltelékbe.

Töltsük a csokládékrémet a félig sült tartletekre.



A szép dióbelet törjük durva, nagy darabokra, és evőkanál segítségével szórjuk egyenletesen a tartletekre, a
csokoládékrémre. Így tegyük vissza a sütőbe, újabb 10 percre.

Addig süssük, amíg a csokoládékrém már szilárdul, de még remegős. Akkor kell "megalvadnia", amikor
kihűl.

Szervírozáshoz óvatosan szedjük ki a tartleteket a formákból. Már langyosan is megkóstolhatjuk, vagy
hidegen ehetjük.  

DATOLYÁS DIÓS CSÉSZÉS SÜTEMÉNY 
(angol recept)

A recept egy szándékosan névtelenségben maradó angol
háziasszony receptje. A következő recepttel függ szorosan
össze, amely sütemény ennek a továbbfejlesztett változata.
Az alaprecept muffinhoz hasonló datolyás, diós sütemény.
A hölgy tájékoztatása szerint egy alkalommal a szükséges
mennyiségű tésztának a kétszeresét készíti el, és a
második adagból datolyás, diós kalácsot süt.

A sütőcsésze akár muffinsütő forma is lehet, de másféle sütőforma is használható.

Hozzávalók: 
2 csésze (22 dkg) teljes őrlésű liszt (fele lehet fehérliszt) 
1,5 kávéskanál sütőpor 
1/4 kávéskanál só 
1/2 csésze (11 dkg) barna cukor 
1/2 csésze vagdalt datolyahús 
1/2 csésze apró darabos dióbél 
2 tojás 
1/2 csésze vaj 
1/4-1/2 csésze tej

Ennyi alapanyag a sütőforma méretétől függően 10-12 db
süteményre vagy egy vekni kalácsra elég. 

A vaj ne legyen hideg, amikor egy tálban a cukorral, a tojásokkal, a liszttel, a sütőporral jól összekeverjük.
Mixerrel. Ha kézzel keverjük, akkor a felsorolt sorrendben keverjük össze, de géppel egyszerre is lehet, és
gyorsabb.

A tésztába belekeverjük a dióbelet, a datolyát és a tejet is. Lehet, hogy tésztánk így túl száraz lesz, ez
esetben adjunk még tejet hozzá. A liszttől függ, hogy mennyire száraz a tészta. 



Osszuk a tésztát formákba, és 190 C°-on 15-20 percig süssük. Addig, amíg belül is meg nem sül. 

Ha nem muffinnak, hanem kalácsnak sütjük, akkor 180 C°-on 45-60 perc alatt sül meg. 

A megsült süteményt vagy kalácsot a sütőformát rácsra helyezve hűtjük ki. 

A kalácsot, ha kedvünk van hozzá, kevés porcukor sütőben való ráolvasztásával és dióbél-darabok
ráragasztásával dobhatjuk fel.



Variációk: A tésztába egy fél alma lereszelt húsát is belekeverhetjük, vagy a datolyákat előzőleg rumba
vagy sherrybe áztathatjuk. Így eltérő ízhatásokat érhetünk el. 

Hogyan együk kalácsunkat? A legjobb vajjal megkenni.  

DATOLYÁS DIÓS CSÉSZÉS SÜTEMÉNY 2 
(angol recept)

Hozzávalók: 
tészta az előző recept szerint 
még több vagdalt datolya és feles dióbél 
süteményenként 1 evőkanál barna cukor 
süteményenként 1 evőkanál vaj

A csészés sütemény készítéséhez akár muffinsütő formát is
használhatunk, vagy más, hasonló sütőformát. A legjobb a
szilikonbevonatú. Az első lépés a sütőforma bezsírozása.

A csészeformák aljára szórjunk dió- és datolyadarabokat. 

A cukrot a vajjal együtt olvasszuk meg, és a cukros vajból merjünk minden csészébe két evőkanálnyit. 

Készítsük el a süteménytésztát az előző recept szerint.



Töltsük tele a csészéket süteménytésztával, de ne töltsük tele, mert sütés közben sokat fog dagadni. 

190 C°-on 15-20 percig süssük, a sülést beleszúrt fatűvel ellenőrizhetjük. 

Amikor már a belseje is megsült, először a sütőformában hűtsük, majd borítsuk ki.

Különbözőképpen köríthetjük, például a képen láthatóan narancsgerezdekkel és vaníliafagylalttal.  

KECSKESAJTOS DIÓS SÜTEMÉNY 
(francia recept)

Hozzávalók: 
3 tojás 
15 dkg liszt 
1 kávéskanál szódabikarbóna 
1 dl napraforgóolaj 
1,25 dl meleg tej 
1 20 dkg-os csomag kecskesajt 
10 dkg tört dióbél 
5 dkg mazsola

Állítsuk a sütőt 180 C°-ra. A mazsolát kevés meleg
vízbe áztassuk be, áztatás után csepegtessük le. A
kecskesajtot szeleteljük fel, a szeleteket is vágjuk
félbe.

Egy tálban keverjük el a tojásokat a liszttel és a szódabikarbónával. Utána a napraforgóolajat és a meleg
tejet keverjük bele. Végül pedig a darabos kecskesajtot, a diót és a mazsolát.

Töltsük a nyerstésztát egy sütőformába. A formát nem kell előbb kivajazni. Süssük a tésztát háromnegyed
órán át. Nem kell magasabb hőfok, elég a 180 C°.



KECSKESAJTOS DIÓS SÜTEMÉNY 2 
(francia recept)

A hozzávalók teljesen azonosak az előző
recepttel, kivéve a sajtot. A 20 dkg kecskesajt
mellé 10 dkg reszelt gruyere sajt is kell.
Szódabikarbóna helyett egy tasak élesztőport
használnak ennél a változatnál, napraforgóolaj
helyett pedig olivaolajat. Dehát ezek
lényegtelen apróságok. Végül az ízesítés is eltér, csipetnyi sóval és borssal határozott ízt kell adni ennek a
süteménynek.

Az elkészítése is azonos. A receptíró arra hívja fel a figyelmet, hogy az étolajat és a meleg tejet ne
egyszerre, hanem apránként adagoljuk. A sütés hőfoka és ideje is megegyezik.

KECSKESAJTOS DIÓS SÜTEMÉNY 3 
(francia recept)

A francia háziasszonyok egymásnak adják át legjobb
receptjeiket. Így már a harmadik variációját találtam meg
a kecskesajtos diós süteménynek, ami szinte teljesen
azonos az előzőkkel.

Az eltérés annyi, hogy fél tasak élesztőpor is elég. A
harmadik változat írója teljes tejet ajánl.

Arra hívja fel a figyelmet, hogy kecskesajtért nem kell
vidékre utazni, a fővárosban is kapható.

Ennek a süteménynek nagy előnye, hogy nem kell vele sokat dolgozni, munka csak a hozzávalók
összekeverésével van. Családon belül ezzel a recepttel könnyen meg lehet kedveltetni a nagylányokkal a
süteménysütést.

A tészta sütés előtt folyékony állagú, de ne aggódjunk, sütés közben megszilárdul, a francia "lágy"
sütemények állagára.

Felszeleteljük, a szeleteket tálra rakjuk, dióbéllel díszített zöldsaláta ágyra.  

KECSKESAJTOS SÜTEMÉNY KEVÉS DIÓVAL 
(francia recept)

Van olyan ember, akinek nem a dió ízlik legjobban? Lehet.
Egy, de csak egy recept neki is jár. Kevés dióval.

Hozzávalók 1 veknihez: 
20 dkg kecskesajt 
4 tojás 
25 dkg liszt 
1 dl fehérbor 
1 dl étolaj (leginkább repceolaj) 
1/2 kávéskanál cukor 
1/2 kávéskanál só 
bors 
néhány szem mazsola 
6 db dió bele

A kecskesajtot vágjuk darabokra. A dióbelet is.

Egy tálban keverjük össze a lisztet, cukrot, sót, borsot. Készítsünk a lisztben kis mélyedést, oda üssük a



tojást. Alaposan keverjük össze. A fehérbort és az olajat
apránként adagoljuk a tésztába. Utoljára a sajtot, a
mazsolát és a dióbelet keverjük a tésztába.

Kivajazott süteménysütő formába öntsük a nyerstésztát.
220 C°-ra előmelegített sütőben süssük negyedórán át,
utána 25-30 percig 160 C°-on. 

 



LÁGY DIÓS SÜTEMÉNY 
(francia recept)

Hozzávalók: 
17,5 dkg darált dióbél 
néhány darab szép, feles dióbél 
30 dkg omlós (linzer) nyerstészta 
2 tojás 
10 dkg cukor 
2 bő evőkanál méz 
3 dkg kukoricaliszt 
7 dkg olvasztott vaj 
1 evőkanál édes bor (muskotály vagy portói) 
1 evőkanál cseresznyepálinka 
csipetnyi só

Melegítsük elő a sütőt 210 C°-ra. Egy 20 cm-es tortaformát
vékonyan béleljünk ki a nyerstésztával.

Tölteléket készítünk. A tojások sárgáját és fehérjét válasszuk
külön. A tojássárgáját a cukorral és a mézzel együtt verjük
habosra. A hab fehéres színű legyen, és térfogatra kétszer
akkora, mint verés előtt. A dióbelet egy fakanállal keverjük bele.
Erővel keverjük, hogy továbbra is levegős, habos maradjon. Az
édes bort és a pálinkát is keverjük bele. Gyorsan dolgozzunk.
Végül az olvasztott vajat és a kukoricalisztet is keverjük a
töltelékbe, de ezeket már ne gyorsan, hanem óvetosabban.

A tojásfehérjéből verjünk szilárd habot. A tojáshabot is keverjük
a töltelékbe, de nagyon óvatosan, először csak egyharmadát,
aztán a másikat, végül a harmadik részét.

Töltsük a tölteléket a tortaformába, a nyerstésztára. Ne túl
magasra, mert sülés alatt még dagadni fog. Ha a tészta széle túl
magas a töltelékhez, a formában vágjuk körbe. 210 C°-on 40-50
percig süssük. Ha túl korán barnulni kezd a teteje, borítsunk rá
alufóliát. A sütés vége felé kés beszúrásával ellenőrizhetjük a
sülést. Akkor jó, ha tisztán tudjuk kihúzni. Még a sütés
befejezése előtt díszítsük szép, feles dióbéllel.

A lágy diós sütemény állaga kissé a brownie-ra emlékeztet.
Tejszínhabbal is kínálhatjuk, de magában is jó. (A képen porcukorral van meghintve.)

Több napig is eláll.  

MÉZES DATOLYÁS DIÓS SÜTEMÉNY 
(indiai recept, Kharjuram sütemény néven)

Könnyű, lágy sütemény. Ízletes és tápláló. Nem csoda, hogy sokak kedvence.



Hozzávalók: 
1 csésze datolya 
1/2 csésze méz 
1 csésze apró darabos dióbél 
2 tojás (ne legyen hideg) 
1/4 csésze szobahőmérsékletű tej 
1/4 csésze szobahőmérsékletű vaj 
2 csésze liszt 
1/2 csésze cukor 
1/2 kávéskanál sütőpor 
1/2 kávéskanál sütőszóda 
1/2 kávéskanál őrölt kardamom-mag

A mag nélküli datolyákat vágjuk vékony karikákra. Tegyük egy csészébe, és öntsünk rá mézet. Hagyjuk a
datolyaszeleteket félórán át a mézben ázni. Puhulnak, édesednek ezalatt.

A tojásokat üssük egy csészébe, és keverjük el egy kanállal. (A süteményt úgy is szokták készíteni, hogy a
tojásoknak csak a fehérjét használják fel. Másik variáció, hogy a tojásokat elhagyják, és egy érett banán
húsát törik meg helyettük.)

A lisztet egy nagyobb edénybe mérjük, belekeverjük a cukrot, a kétféle sütőszert és fűszerként a
kardamom-port. Jól elkeverjük.

A lisztes keverékhez hozzáadjuk a vajat, a tejet és a
tojást. Továbbá az aprószemcsés dióbelet és a mézbe
áztatott datolyát. Jól dolgozzuk össze az egészet. Ha
tésztánkat túl keménynek találjuk, kevés tejjel
hígíthatjuk.

Töltsük a tésztát tortasütő formába, és egyengessük
el. 180 C°-ra előmelegített sütőben süssük, előbb 15
percig egy alulra helyezett rácson, majd 15 percig egy
felső rácson. Akkor jó a sütemény, ha a teteje enyhe
mézes árnyalatot vesz fel, illetve ha a beleszúrt kést
tisztán tudjuk kihúzni.

Amikor kivettük a sütőből, vigyázzunk, meleg, csak ha
kihűlt, akkor essünk neki.  

ÖNTÖTT, LÁGY SÜTEMÉNY 
(francia recept)

Hozzávalók: 
15 dkg fekete csokoládé 
5 dkg kristálycukor 
2,5 dkg liszt 
4 tojás 
8 dkg dióbél 
0,2 dl rum 
5 dkg vaj 
híg baracklekvár

A dióbelet aprítsuk nagyobb darabokra. Az aprítást végezhetjük mixerrel vagy sodrófával, ízlés szerint. 

  



Az aprított dióbelet keverjük össze a liszttel és a cukorral egy villával.

A tojások fehérjét kevés sóval verjük habbá. Ha elektromos habverővel dolgozunk, lassabb sebességgel
kezdjük a habverést, és fokozatosan növeljük a sebességet. Verjük egészen keményre. 

A csokoládét egészen apró darabokra vágjuk, és öntsük hozzá a rumot. Vízfürdő fölött olvasszuk meg, vagy
tegyük mikrohullámú sütőbe 50 másodpercre, melegítési üzemmódban. Ha megolvadt, a vajat is olvasszuk
ugyancsak 50 másodpercig, és kavarjuk a csokoládéba. 

 

Egy tálban keverjük össze egy villával a tojássárgáját a lisztes dióbéllel. Öntsük hozzá az olvasztott
csokoládét, és erőteljesen keverjük el. A legjobb, ha ezt a műveletet úgy végezzük, hogy a tálat egy meleg
vizet tartalmazó nagyobb tálba helyezzük, mert a csokoládé megdermed. Ennek a süteménynek az olvasztott
csokoládé bekeverése a kritikus momentuma, nem szabad megdermednie. A vízfürdő segít ebben. 

 

Most keverjük a masszába óvatosan a tojáshabot. 

 

A sütemény öntőformáit vajazzuk és lisztezzük ki, és töltsük bele a masszát. A tetejét villával igazgassuk el. 

Mérsékelten meleg sütőben - féllángon - 10 percig süssük. Ne süssük túl, hogy a közepe lágy maradjon. 

Szedjük ki a süteményeket az öntőformából. Ha kell, ütögetéssel segítsük ki.

A süteményes tányéron híg baracklekvárral vagy ízlés szerinti gyümölcsöntettel megöntve kínáljuk. 

  



PÉRIGORDI ÖNTÖTT DIÓS SÜTEMÉNY 
(francia recept)

A recept a délnyugat-francia diótermesztési körzet közepéről,
Trémolat községből származik, a Le Vieux Logis vendéglő
specialitása. Kóstoljuk meg!

A recept alapján apró diós édességeket készíthetünk, amelyek
közepe lágy. Egyéni öntőformát alkalmazhatunk. A
hagyományos a mintegy 5 cm széles, a szélén hornyolt,
alumíniumból készült öntőminta. Mi diós jégkrémmel, diólikőrrel
ízesített krémmel és "sekrestyés-sütemény"-nek nevezett helyi
specialitással készítjük.

Megjegyzés: A sütemény belsejének lágynak kell maradnia. Mivel az átsülés ideje a sütő hőfokán kívül az
öntőforma méretétől, alakjától is függ, a helyes sütési időt gyakorlással állíthatjuk be.

Hozzávalók 8 kis süteményhez: 
12,5 dkg (9 evőkanál) olvasztott vaj 
15 dkg (1,5 csésze) liszt 
10 dkg (1 csésze) cukor 
5 dkg darált dióbél 
5 dkg darabosra vagdalt dióbél 
5 g (1 kávéskanál) sütőpor 
3 tojás 
tejszín 
tejszínhab 
még egy kis cukor 
diólikőr 
piskótatészta 
még egy kis cukor 
feles dióbél

Vajazzuk ki az öntőformákat. Szórjuk be cukorral, és a fölösleget öntsük ki. Ez fogja megakadályozni a
sütemény beragadását.

Egy tálban keverjük simára a tojásokat a cukorral. Öntsük hozzá az olvasztott vajat, a lisztet, a sütőport, a
darált és a darabos dióbelet, és keverjük mind jól össze. Ezt a masszát töltsük az öntőformákba, és 180 C°-
on 10 percig süssük.

A diólikőrös krém úgy készül, hogy a tejszínt kevés cukorral habbá verjük, és kevés diólikőrrel ízesítjük.
Nem kell kemény habbá verni, maradjon folyékony.

A "sekrestyés sütemény"-t pedig készen vásárolt piskótatésztából készítjük. Kigöngyöljük, szálakra vágjuk.
Megforgatjuk porcukorban és dióbél-darabokban. A szálakat megcsavarjuk, és nem leragadós sütőlapra
helyezzük. 180 C°-on addig sütjük, amíg barnulni nem kezd.

Úgy szervírozzuk, hogy a tányér közepére egy adag jégkrémet (stílszerűen diós jégkrémet) teszünk, köré
merjük a diólikőrös krémet, mellé helyezzük az öntött süteményt és két szál "sekrestyés-sütemény"-t.  

SÜTEMÉNY ROZSKENYÉR MORZSÁJÁBÓL 
(orosz recept)

Hozzávalók: 
8 tojás 
6 evőkanál cukor 
1 csésze darált dióbél 
6 evőkanál kenyérmorzsa, rozskenyérből 
1/2 tasak vaníliás cukor



Előfordul, hogy divatból, vagy mert egészségesebb, rozskenyeret vásárolunk. És előfordul, hogy mégsem
esszük meg mind. Ne dobjuk ki, a száraz kenyérbelet daráljuk le, sütemény készülhet belőle.

A tojások sárgáját a cukorral, a dióbéllel és a kenyérmorzsával keverjük össze. A tojásfehérjéből verjünk
habot, és a habot is keverjük óvatosan hozzá.

Öntsük sütőformába, amit vajjal kentünk ki, liszttel hintettünk be. Simítsuk el a nyerstészta tetejét. Addig
süssük, amíg piruló kéreg nem képződik rajta.

A kész süteményt porcukorral hintsük meg, úgy kínáljuk.  

TÚRÓPUDING DIÓVAL 
(orosz recept)

Hozzávalók: 
1/2 kistányérnyi túró 
2/3 csésze méz 
2/3 csésze darált dió 
2-3 evőkanál vaj 
3-4 tojás 
2-3 evőkanál liszt

Ha a méz kemény lenne, olvasszuk meg. A folyékony mézet a darált dióbéllel keverjük, dörzsöljük össze.
Adjuk hozzá a túrót, a tojások sárgáját, a lisztet, vajat, és gondosan keverjük össze. A tojásfehérjéből
verjünk habot, és azt is keverjük bele.

A nyerstésztát vajazott, porcukorral beszórt sütőformába, vagy egyedi kis formákba öntsük, és vagy
vízfürdő fölött, vagy sütőben süssük rövid ideig, 20-30 percig.

Málna- vagy eperszörppel ízesítsük.

A dió leírása és botanikája 

 

 

Teasütemények, kávésütemények

Vázlat: 
Almás, diós kávésütemény 
Athéni diós sütemény 
Áfonyás sütemény dióval 
Barackos diós teasütemény 
Bostoni sütemény, teadélutánra 
Cseresznyés diós kávésütemény 
Cseresznyés diós sütemény 
Csokoládés diós datolyás sütemény 
Csokoládés diós keksz 
Csokoládés diós kockák 
Csokoládés-diós teasütemény 
Datolyás diós kockák 
Diókrokant 
Diós csokoládés sütemény 
Diós csokoládés sütemény 2 
Diós keksz 
Diós krokant 
Diós krokant 2 
Diós sütemény 



Diós sütemény cukorbetegeknek 
Diós sütőtökös kuglóf 
Diós vajas sütemény 
Édes ráncok 
Fahéjas mazsolás diós sütemény 
Hurmašice 
Jógik süteménye 
Juharszirupos diós kockák 
Kakaós kockák 
Kávés diós sütemény 
Könnyű mazsolás diós teasütemény 
Lágy sütemény 
Mama diós süteménye 
Mazsolás pirog 
Mézes diós sütemény 
Mézes mazurka 
Mini diós felfújt 
Narancsos teasütemény (Kulurákia) 
Orosz teasütemény 
Palesztin teasütemény 
Párolt pirog 
Portugál diós kockák 
Sherrys diós kockák 
Sötét diós sütemény 
Stiltonsajtos szablé 
Sütemény tahinivel 
Szablé 
Szablé 2 
Téleleji sütemény 
Vajas sütemény dióval 
Vaníliás-diós kifli 
Zabos keksz csokoládéval, dióval  

ALMÁS, DIÓS KÁVÉSÜTEMÉNY 
(amerikai recept)

Hozzávalók: 
A tésztához: 
2 csésze liszt 
1 csésze cukor 
3 kávéskanál sütőpor 
1/2 kávéskanál sütőszóda 
1 kávéskanál só 
1/2 kávéskanál fahéjpor 
1/4 csésze olvasztott vaj 
1 csésze tejföl 
2 tojás 
1,5 csésze hámozott, kimagvalt almakocka 
Az ízesítéshez: 
1/4 csésze liszt 
2 evőkanál cukor 
csipetnyi fahéjpor 
2 evőkanál hideg vaj 
1/2 csésze apróra vagdalt dióbél

Először a tésztára szánt diós keveréket készítjük el. A lisztet elkeverjük a cukorral és a fahéjporral. Annyi
hideg vajat vagdossunk bele, hogy omlós, morzsás állagú legyen. Ekkor keverjük bele az apró dióbelet, és



félretesszük.

Egy nagyobb tálban összekeverjük a lisztet, a cukrot, sütőport, sütőszódát, sót és a fahéjport. Egy kisebb
tálban pedig az olvasztott vajat, a tejfölt és a tojásokat. Amikor elkevertük, a kisebb tál tartalmát a
nagyobba töltjük, és géppel egyenletes állagúra keverjük. Most keverjük hozzá az almakockákat.

A tésztát merjük egy 22 cm széles, a kép szerinti alakú süteménysütő formába, és szórjuk rá a diós
keveréket. 180 C°-on 45-55 percig süssük. Amikor megsült, 20 percig a formában hűtsük, majd késsel
segítsük elválni a formától, úgy vegyük ki.

Lágy, almaízű kávésüteményt kapunk.  

ATHÉNI DIÓS SÜTEMÉNY 
(görög recept)

Hozzávalók: 
6 dkg vaj 
15 dkg cukor 
4 tojás 
1/4 kávéskanál só 
1 kávéskanál őrölt fahéj 
23 dkg darabos dióbél 
30 dkg liszt 
A sziruphoz: 
18 dkg cukor 
1/4 l víz 
és feleannyi gyümölcspálinka

Melegítsük elő a sütőt 180 C°-ra. Vajazzunk és lisztezzünk ki egy tortaformát.

A vajat fakanállal keverjük habosra, a cukorral. A tojások sárgáját egyenként adjuk a krémhez, és
egyenként keverjük bele.

A tojásfehérjéből verjünk habot. A felét keverjük a krémbe, továbbá a fahéjat és a sót is. Keverjük teljesen
egyenletesre.

A dióbélből két evőkanállal tegyünk félre, a többit keverjük a liszthez. Fokozatosan adagoljuk és keverjük a
lisztes diót a krémhez, hogy egyenletes tésztát kapjunk. A liszt után a tojáshab másik felét is óvatosan
keverjük bele.

Töltsük a tésztát a tortaformába, és szórjuk meg a félretett dióval. Tegyük a sütőbe, és egy bő órán át
süssük. A sülést ellenőrizzük.

Amíg a tészta sül, szirupot készítünk. A vizet takaréklángon melegítsük, és oldjuk fel benne a cukrot.
Feloldódás után tegyük nagy lángra, és forrásig, buborékok megjelenéséig melegítsük. Amikor
besűrűsödött, vegyük le a tűzről, és keverjük bele a gyümölcspálinkát.

Amikor a sütemény megsült, borítsuk ki egy mélyebb tálba, és az alját szúrkáljuk meg, például kötőtűvel.
Lassan töltsük a sütemény aljára a forró szirupot. A kihűlő szirup hadd járja át a sütemény tésztáját.

Amikor teljesen kihűlt, természetesen visszafordítjuk a süteményt. Hidegen kínáljuk.  



ÁFONYÁS SÜTEMÉNY DIÓVAL 
(amerikai recept, Carola Grzyb receptje)

Hozzávalók: 
25 dkg liszt 
12,5 dkg vaj 
10 dkg cukor 
6 dkg aszalt áfonya 
20 dkg vagdalt dióbél 
1 csomag vaníliás cukor 
1 tojás és 1 tojássárgája 
1 kávéskanál reszelt citromhéj 
1 kávéskanál sütőpor 
4 evőkanál baracklekvár

A sütőt 170 C°-ra előmelegítjük, a tepsibe sütőpapírt terítünk.

A sütőport belekeverjük a lisztbe.

Egy tálban a vajat mixerrel krémesre dolgozzuk. A cukrot, a vaníliás cukrot, a tojást, tojássárgáját, a
lisztet, végül az áfonyát és a dióbél kétharmadát apránként hozzákeverjük.

A tésztából kávéskanálnyi darabokat vágunk, és egymástól 5 cm távolságban a tepsire helyezzük.

12-15 percig sütjük, amíg aranybarna nem lesz. Kiszedve rácson hűtjük le.

A sárgabaracklekvárt egy edényben felmelegítjük, és a süteményekre kenjük. A maradék dióbéllel
megszórjuk.  

BARACKOS DIÓS TEASÜTEMÉNY 
(angol recept)

Hozzávalók: 
40 dkg liszt 
5 dkg vaj 
10 dkg aszalt barack, apróra vagdalva 
5 dkg dióbél, apróra vagdalva 
5 dkg cukor 
1 kávéskanál fahéjpor vagy más fűszer 
2,5 dl tej 
1 gyengén felvert tojás 
néhány db feles dióbél

Egy tálban adjuk a liszthez a vajat, és dolgozzuk bele. Keverjük bele a barack- és dióbél-darabokat és a
cukrot. Fűszerrel ízesíthetjük. Végül keverjük bele a tejet és a tojást, hogy lágy tésztát kapjunk.

A tésztát öntsük át kenyérsütő formába, és a tetejére helyezzünk sorban feles dióbeleket.

180 C°-on süssük, egy órán át, hogy megszilárduljon. Ha a teteje túlságosan is megbarnulna, fedjük le
papírral, úgy süssük végig.  

BOSTONI SÜTEMÉNY, TEADÉLUTÁNRA

Hozzávalók: 
1 csésze langyos vaj 
1 csésze cukor 
2 tojás 
1 kávéskanál vaníliás cukor 
2 csésze liszt 



1/2 kávéskanál sütőpor 
1/2 kávéskanál szódabikarbóna 
2 csésze apróra vagdalt datolya 
1/2 csésze vagdalt dióbél

Keverjük össze a vajat és a cukrot. Adjuk hozzá a tojásokat, és verjük fel, amíg pelyhes, vattaszerű nem
lesz. Adjuk hozzá a vaníliás cukrot.

Keverjük össze a lisztet, a sütőport és a szódabikarbónát. Fokozatosan keverjük a krémbe. Ha már
egynemű, keverjük bele a datolyát és a dióbelet is.

A tésztából evőkanálnyi mennyiségeket mérjünk egy előre bezsírozott tepsibe. Magas hőmérsékleten kb. 15
percig süssük.  

CSERESZNYÉS DIÓS KÁVÉSÜTEMÉNY 
(francia recept)

Hozzávalók: 
A töltelékhez: 
5 evőkanál (8 dkg) vaj 
1/4 csésze (4 dkg) cukor 
1/4 kávéskanál só 
1/2 kávéskanál gyömbérpor 
1/4 csésze (4 dkg) cukor 
1/3 csésze (5 dkg) liszt 
1/2 csésze nagyobb darabos dióbél 
A tésztához: 
2 csésze cseresznye (fagyasztott is lehet, ebben az esetben
ne engedjük fel) 
2 csésze liszt, és még 2 evőkanállal 
3,5 kávéskanál szódabikarbóna 
1/2 kávéskanál só 
1/2 kávéskanál fahéjpor 
2/3 csésze cukor 
6 evőkanál (9 dkg) vaj 
2 tojás 
1 kávéskanál vaníliaaroma 
1 csésze tejszín (vagy valamivel több) 
1/2 csésze darabos dióbél 
néhány feles dióbél, dísznek

A töltelékkel kezdjük, a hozzávalókat a dió kivételével
összemixeljük. Annyira, hogy durván morzsás legyen. A
dióbelet végül kézzel keverjük bele, és a töltelék keverékét
hűtőbe rakjuk.

Most a cseresznyét vesszük elő, a tészta készítéséhez. Meghintjük két evőkanál liszttel, és félretesszük. A
két csészényi liszthez hozzákeverjük a szódabikarbónát, a fahéjport, a sót, a dióbelet.

Géppel verünk habot a vajból és a cukorból. Egyenként hozzáveretjük a tojásokat is. Lecsökkentjük a gép
fordulatát, és előbb a tejszínt, a vaníliaaromát, majd a lisztes keveréket is a habos krémbe keverjük.

A belisztezett cseresznyét is a tésztába keverjük, óvatosan. Áttöltjük egy kivajazott sütőformába, és
megterítjük a töltelékkel. Ha szépen akarjuk készíteni, néhány darab feles dióbelet is ráhelyezünk.

170 C°-on 50-60 percig sütjük, addig, amíg a beleszúrt kést tisztán nem húzhatjuk ki.

Cseresznyekrém kísérettel ajánlott.  



CSERESZNYÉS DIÓS SÜTEMÉNY 
(ukrán recept)

Hozzávalók: 
1 csésze vaj 
1 csésze porcukor 
1 tojás 
1 tasak vaníliás cukor 
2,25 csésze liszt 
1/4 kávéskanál só 
2 csésze aszalt cseresznye, felezve-harmadolva 
1 csésze vagdalt dióbél

Egy tálban verjük a vajat a porcukorral habosra. Üssük
bele a tojást, szórjuk bele a vaníliás cukrot, és keverjük össze. Most a lisztet és a sót keverjük a tésztába.
Keverjük a tésztát egyenletesre. Végül a cseresznyét és a diót is belegyúrjuk.

Osszuk a tésztát háromfelé, és alakítsunk 25 cm-es rudakat. Borísuk le konyharuhával, és hideg helyen
hagyjuk állni legalább három órán át. Az a célszerű, hogy az állás során a tészta hengeres alakú maradjon,
alul ne lapuljon el, ezért ha van megfelelő hengeres formájú edényünk, abban pihentessük.

Vágjunk a tésztából félcentinél vékonyabb kerek szeleteket, és úgy helyezzük el sütőpapírral vagy fóliával
kibélelt tepsiben, hogy 1-2 cm távolság maradjon köztük.

A sütőnek előbb a felső, majd az alsó harmadában süssük 160 C°-on, amíg a sütemények szélei színesedni
nem kezdenek, de ne barnuljanak. Ez 8-10 perc.

Előbb a tepsin hűtsük 5 percig, aztán szedjük ki, és úgy hűtsük ki teljesen. Ha előbb szedjük tároló dobozba,
a sütemény ragacsos marad. Papírral válasszuk el egymástól a dobozban tárolt sütemények rétegeit. Zárt
dobozban két hétig is eltarthatjuk. Le is fagyaszthatjuk, egy hónapra is.  

CSOKOLÁDÉS DIÓS DATOLYÁS SÜTEMÉNY 
(amerikai recept)

Abszolút vegetáriánus sütemény, mert még tojást se tartalmaz.

Hozzávalók: 
17,5 dkg margarin 
12,5 dkg cukor 
1 evőkanál méz 
1/2 evőkanál emulgeáló szer 
1 kávéskanál vaníliás cukor 
1 dl tej 
2 evőkanál zsíros joghurt 
18 dkg liszt 
1/2 kávéskanál szódabikarbóna 
1,5 evőkanál kakaópor 
7 dkg kimagvazott datolyahús, darabokra vágva 
7 dkg durvára vagdalt dióbél 
további 1,5 evőkanál liszt

Egy 19 cm-es tortasütő formának vajazzuk ki az oldalát, az aljára pedig terítsünk sütőpapírt. A sütőt 170
C°-ra melegítsük elő. A datolyadarabokat és a dióbelet 1,5 evőkanál liszttel együtt egy nejlonzacskóba
öntsük, és a száját befogva rázzuk össze.

A margarinból, cukorból, mézből, emulgeátorból verjünk könnyű habot. Fokozatosan keverjük hozzá a
tejet, és keverjük egyneművé. Kocsonyás állagúnak kell lennie, adjunk hozzá lisztet, és folytassuk a
keverését. Keverjük hozzá a joghurtot és a vaníliás cukrot is. Végül a többi lisztet, a sütőport, sütőszódát,
kakaóport is egyben belekeverjük. Keverjük össze a lisztezett datolyával, dióbéllel is.



A tésztát töltsük az előkészített tortasütőbe, és 40-45 percig süssük, amíg át nem sül. A sütőformában
hűtsük 10-15 percig, mielőtt kiborítanánk egy hűtőrácsra, ahol teljesen kihűlhet.  

CSOKOLÁDÉS DIÓS KEKSZ 
(amerikai recept)

Hozzávalók 40 darabhoz: 
6 dkg sötét csokoládé, reszelve 
8 dkg keserű csokoládé 
12,5 dkg liszt 
12,5 dkg vaj 
6 dkg mazsola 
4 dkg vagdalt dióbél 
1 narancs lereszelt héja 
10 dkg cukor 
1 tojás 
6 dkg kukoricapehely (vagy más gabonapehely) 
1/2 kávéskanál sütőpor

Két tepsit béleljünk ki sütőpapírral. A sütőt melegítsük elő.

Egy tálban keverjük össze a sötét csokoládét, a dióbelet, a mazsolát, a narancshéjat. Egy másik tálban
mixeljük krémesre a vajat és a cukrot, majd adjuk hozzá a tojást, és azt is mixeljük el.

A vajas krémhez adagoljuk a lisztet és a sütőport, és egy kanállal keverjük el. A diós-csokoládés keveréket
ugyancsak adjuk hozzá, és keverjük el.

A tésztából kávéskanálnyi darabokat vágjunk, és formáljuk azokat golyókká. A gabonapelyhet öntsük egy
tálba, a golyókat forgassuk meg benne, és nyomjuk a tepsikre. 15 percig süssük, aranybarnára.

A kihűlt süteményre vízfürdő fölött megolvasztott keserű csokoládét csepegtetünk.

A sütemény levegőn egy hétig is eláll.  

CSOKOLÁDÉS DIÓS KOCKÁK 
(francia recept)

Hozzávalók 60 kockához: 
8 dkg darált dióbél 
19 dkg liszt 
1/2 kávéskanál sütőpor 
8 dkg cukor 
12,5 dkg vaj 
1/2 kávéskanál fahéjpor 
csipetnyi só 
1 tojás 
1/2 citrom reszelt héja 
1 tojás sárgája 
10 dkg olvasztott étcsokoládé 
és még 3 dkg szép dióbél

Először a cukrot keverjük a liszthez, utána a 8 dkg dióbelet, a sütőport, a fahéjport. A vajjal, a tojással és a
reszelt citromhéjjal együtt kézzel gyúrunk tésztát a keverékből. Golyót formálunk belőle, és egy órán át a
hűtőben pihentetjük.

A tésztát 4 mm vastagra nyújtsuk ki, és vágjunk belőle 60 négyzetet. Tojássárgájával megkenve süssük
meg, 180 C°-on, 15 perc alatt.

A megsült kockák egy részét mártsuk meg olvasztott csokoládéban, és a csokoládéba ragasszunk szép



dióbelet. Amelyik kockára nem jut, az üresen marad. A csokoládés, diós díszítést variálhatjuk is.  

CSOKOLÁDÉS-DIÓS TEASÜTEMÉNY 
(francia recept)

Hozzávalók: 
50 dkg liszt 
1 tasak sütőpor 
25 dkg vaj 
20 dkg cukor 
kevés tej 
1 tasak vaníliás cukor 
2 egész tojás + 1 tojás a megkenéshez 
2 evőkanál kakaópor 
15 dkg apróra vagdalt dióbél 
csipetnyi só 
esetleg kevés rum

A lisztből, sütőporból, a meglágyított vajból, cukorból, vaníliás cukorból (és esetleg rumból), a két egész
tojásból, kevés tejből - kézzel vagy géppel - rugalmas tésztát gyúrunk. A meggyúrt tésztát két részre osztjuk.

Az egyik darabot félretesszük, a másikba belegyúrjuk a kakaóport és a dióbelet. A kakaós-diós tésztát
hengeresre formáljuk.

A másik tésztadarabot kinyújtjuk, és kakaós-diós tésztát körben beborítjuk a kinyújtott tésztával.

Megkenjük tojással, majd felszeleteljük. Nem túl meleg sütőben 15 perc sülés elég a csokoládés-diós
teasüteménynek.

Nemcsak teasüteményként fogyasztható, hanem forró csokoládé vagy hideg almalé mellé is.  

DATOLYÁS DIÓS KOCKÁK 
(fülöpszigeteki recept)

Hozzávalók: 
1/2 csésze szobahőmérsékletű vaj 
2 evőkanál étolaj (az eredeti recept szerint szőlőmagolaj) 
1/2 csésze sötétbarna cukor 
2 tojás 
1/2 csésze liszt 
1/4 kávéskanál sütőpor 
1/4 kávéskanál só 
2 csésze datolya, kimagvazva, összevágva 
1 csésze dióbél, összevágva

Fektessünk egy 20x20 cm-es sütőformába alumíniumfóliát. Melegítsük
elő a sütőt 170 C°-ra.

Egy kis tálban keverjük össze a lisztet, sütőport és sót.



Egy közepes tálban pedig kézi mixerrel a cukrot,vajat és az olajat
keverjük össze. Elég három percig mixelni. Adjuk hozzá egyenként
a tojásokat, és amikor elkeveredett, a következőt.

A krémbe előbb a lisztet, majd a dióbelet keverjük, utána a
datolyadarabokat. Töltsük a nyerstésztát az előkészített
sütőformába, és simítsuk el a tetjét.

40-45 percig süssük, sütés után hagyjuk kihűlni. Hidegen vágjuk fel
2,5 cm-es kockákra.

Egyszerre nem fogy el, csomagoljuk a kockákat alufóliába vagy
műanyagfóliába.  

DIÓKROKANT 
(olasz recept)

Hozzávalók: 
25 dkg dióbél 
15 dkg cukor 
12,5 dkg liszt 
2 tojás 
1 citrom héja 
2,5 dkg vaj 
1 rúd vanília

Daráljuk finomra a dióbelet és a vaníliát, és keverjük el a liszttel.

A tojásokat a cukorral keverjük el, adjuk a lisztes dióhoz. A citrom lereszelt héját és a megolvasztott vajat
is.

Az egészet jól keverjük össze, amíg meglehetősen konzisztens nem lesz.

A tésztát nyújtsuk 2 cm vastagra, és vágjuk 2 cm széles, 6 cm hosszú csíkokra. 170 C°-os, előmelegített
sütőben 25 percig süssük.  

DIÓS CSOKOLÁDÉS SÜTEMÉNY 
(indiai recept)

Hozzávalók: 
12,5 dkg vaj 
2 evőkanál vaníliás cukor 
22 dkg cukor 
3 tojás 
3 dkg darált mandula 
15 dkg liszt 
8 dkg tejszín (el is maradhat) 
10 dkg sötét csokoládé, darabokra törve 
10 dkg durván darabos dióbél, megpirítva 
porcukor

A sütőt 160 C°-ra kell előmelegíteni. És vajazzunk ki egy 11x25 cm-es sütőformát.

A vajból, cukorból, vaníliás cukorból keverjünk krémet. A tojásokat egyenként keverjük hozzá, teljes
elkeverés után. Szórjuk bele a darált mandulát is.

A lisztnek (és a tejszínnek, ha van) először csak a felét keverjük a krémhez, majd elkeverés után a másik
felét, a dióval és a csokoládédarabokkal együtt.

A tésztát töltsük a sütőformába, és egy órán át süssük, addig, amíg úgy gondoljuk, hogy kész van. Utána



rácson hűtsük ki, és csak kihűlés után borítsuk ki a formából.

Szervírozás előtt szórjuk meg porcukorral.  

DIÓS CSOKOLÁDÉS SÜTEMÉNY 2 
(francia recept)

Hozzávalók: 
16 dkg dióbél 
10 dkg fekete csokoládé 
14 dkg vaj 
2 tojás 
14 dkg porcukor 
8 dkg liszt 
1 tasak vaníliás cukor 
1/2 csomag élesztőpor 
még egy kevés vaj

Egy kisebb tálban egy villával jól keverjük össze a vajat a cukorral. Utána adjuk hozzá a tojásokat is, és
botmixerrel keverjük el. Amikor egyenletes, a lisztet, a vaníliás cukrot és az élesztőt keverjük bele. Mixeljük
újból.

A csokoládét tördeljük egy kisebb serpenyőbe, és egy
kevés vaj hozzáadásával vízfürdő fölött melegítve
olvasszuk meg. Amíg a forró csokoládé hűl, a dióbelet
vágjuk kisebb darabokra.

A még folyékony csokoládét fokozatosan öntsük a
tésztába, folytatva a mixelést. A csokoládé után pedig a
dióbelet.

A folyékony tésztát öntsük kisebb sütőformába, és 180 C°-
os sütőben süssük 40 percig. Kihűlés után szervírozzuk.
Maradék dióbelet tehetünk mellé dísznek.

Kávéhoz, teához, desszertbor, pezsgő mellé ajánlott.  

DIÓS KEKSZ 
(francia recept)

Hozzávalók: 
3 tojás 
25 dkg liszt 
25 dkg darált dióbél 
15 dkg cukor 
7,5 dkg olvasztott vaj

Az összes hozzávalót keverjük alaposan össze. Az így kapott
tésztát félcentisre vagy valamivel vékonyabbra nyújtsuk ki.
Szaggassunk a tésztából mintás kekszeket.

Helyezzük a kiszaggatott darabokat belisztezett tepsire, és süssük meg 180 C°-on. Amikor a széle színesedni
kezd, azonnal vegyük ki a sütőből.  



DIÓS KROKANT 
(francia recept)

Hozzávalók: 
15 dkg liszt 
12 dkg dióbél 
2,5 dkg mandula 
1/3 tasak sütőszóda 
csipetnyi só 
1 tojás 
3,5 dkg olvasztott vaj 
10 dkg cukor 
1 kávéskanál vaníliakivonat

A sütőt 220 C°-ra melegítsük elő.

A lisztet, diót, mandulát, sütőszódát, sót keverjük össze.

Egy másik tálban pedig az olvasztott vajat, cukrot, vaníliakivonatot. Adjuk hozzá a tojást, a keveréket
verjük fel.

Öntsük, keverjük össze a két keveréket. Az így kapott nyerstésztából formáljunk veknit. Ha a tészta ragad,
lisztezzük még. Sütőpapírral borított sütőlapra helyezzük, kissé ellapítjuk, és 15 percig sütjük. (Ha marad
egy kevés a tojásból, sütés előtt bekenhetjük, hogy szebb színe legyen.)

A sütőből kivéve hagyjuk teljesen kihűlni, és csak utána vágjuk másfél centis szeletekre, kenyérvágó késsel.

Tegyük vissza a sütőbe a felszeletelt süteményt, hogy tovább száradjon, valóban ropogós legyen. 130 C°-on
akár félórán át is száríthatjuk.

Tökéletesen eláll több napig, dobozban pedig hetekig is.  

DIÓS KROKANT 2 
(marokkói recept)

Hozzávalók 4 személyre: 
15 dkg dióbél 
15 dkg mandula 
1/2 tojás 
só 
sütőszóda 
5 dkg porcukor 
1 evőkanál narancsvirág-víz 
3 dkg vaj

A dióbelet tegyük 3 percre forró sütőbe. Onnan kivéve konyharuhával dörzsöljük át, hogy a dióbélen lévő
hártya nagy részét ledörzsöljük. A mandulával együtt daráljuk le.

A darált dió és mandula keverékéhez keverjük hozzá az összes többi hozzávalót is. Addig dolgozzunk a
keveréken, amíg egyenletes állagú nem lesz. Ekkor tegyük félre, pihentessük negyedórán át.

Diónyi golyókat szaggassunk a keverékből. Forgassuk meg porcukorban, és egy lapos tepsin süssük meg.
180 C°-on, 12-15 percig.

Mielőtt felszolgálnánk, hagyjuk teljesen kihűlni.  



DIÓS SÜTEMÉNY 
(francia recept)

Hozzávalók: 
25 dkg darált dióbél 
10 dkg liszt 
30 dkg porcukor 
4 tojás 
1 evőkanál rum 
1/2 kávéskanál sütőpor 
még néhány darab feles dióbél 
porcukor

A darált dióbelet egy tálban keverjük össze a liszttel, a cukorral és a sütőporral.

A tojásnak válasszuk szét a sárgáját és a fehérjét. A sárgáját tegyük a diós keverkék közepén készített kis
mélyedésbe, és oda merjük a rumot is. Fakanállal keverjük jól össze. 

 

A tojásfehérjéből verjünk habot, csipetnyi só hozzáadásával. Először a negyedrészét fakanállal keverjük
óvatosan az előbbi keverékhez, majd apránként a többi részét is. A sütemény nyerstésztája kész,
sütőformába tölthetjük. (Ízléses és praktikus a képen látható forma.) 180 C°-ra előmelegített sütőben 40-45
percig kell sütni. A sülést beleszúrt tűvel ellenőrizhetjük. Akkor sült meg a süteményünk, amikor a tű tisztán
húzható ki. 

 

A süteményt borítsuk ki egy rácsra, azon hűtsük ki. A dísznek szánt dióbél-darabokat nedvesítsük meg,
mártsuk cukorba, tegyük a cukor nélküli oldalukkal lefelé egy sütőlapra, és a még nem kikapcsolt sütőbe
tegyük öt percre. A süteményt díszítsük a pirított dióval, végül szórjuk meg porcukorral.

Kávéhoz, teához nagyon jó.  



DIÓS SÜTEMÉNY CUKORBETEGEKNEK 
(német recept)

Hozzávalók: 
15 dkg liszt 
10 dkg sütőmargarin 
8 dkg darabos dióbél 
40 db feles dióbél 
3,5 dkg cukorpótló 
1 kisebb tojás 
1 csipet jódozott só 
1 érett citrom lereszelt héja

A lisztből, margarinból, cukorpótlóból, tojásból, sóból, citromhéjból és az
összevagdalt dióbélből egynemű tésztát készítünk. Fóliába csavarjuk, és egy órára állni hagyjuk.

Utána 2-3 cm-es golyókra szaggatjuk, amiket egy sütőpapírral kibélelt tepsibe helyezünk, kissé laposra
nyomva. Minden darabra egy feles dióbelet nyomunk.

Előmelegített sütőben 175 C°-on 13-15 perc alatt sül meg.  

DIÓS SÜTŐTÖKÖS KUGLÓF 
(amerikai recept, Halloweenre)

Hozzávalók egy 80-90 dkg-os kuglófhoz: 
30 dkg reszelt sütőtök (fagyasztott is jó) 
10 dkg darált dióbél 
1 tojás 
1 dl étolaj 
25 dkg liszt (azért, hogy sárgás színű kuglófot kapjunk, a liszt egy
része, akár a fele is kukoricaliszt is lehet) 
20 dkg cukor (a színes kuglóf érdekében barna cukor is
használható) 
1/4 kávéskanál só 
1 kávéskanál fahéjpor 
1 kávéskanál vaníliás cukor 
1 púpozott kávéskanál sütőpor 
vaj a kuglófsütő forma kivajazásához 
esetleg porcukor a a kész kuglóf meghintéséhez

A sütőt 180 C°-ra melegítsük elő. A sütőformát vajazzuk ki.

A tojást válasszuk szét. A fehérjét kisebb, a sárgáját nagyobb tálba öntsük. A tojássárgáját a cukorral, a
vaníliás cukorral, a fahéjporral és az étolajjal mixeljük össze. Keverjük hozzá a reszelt sütőtököt is. Ezután
a lisztet, sütőport, sót keverjük a tésztába. Végül a darált dióbelet, és a tésztát keverjük egyenletesre.

A tojásfehérjéből verjünk habot, és a kemény habot óvatosan keverjük a tésztába.

A tésztát töltsük a kuglóf-formába. Az előmelegített sütőben 50 percig süssük. Beleszúrt késsel vagy tűvel
ellenőrizzük sütés közben a tészta állagát. Amikor jónak ítéljük, vegyük ki a sütőből, és a formában hűtsük
10 percig. Utána pedig borítsuk ki egy hűtőrácsra. Kihűlés után szórhatjuk meg kevés porcukorral.

Akkor szervírozzuk, amikor a "Halloween-szellemek" mind az asztal körül ülnek.  



DIÓS VAJAS SÜTEMÉNY 
(ausztrál recept)

Hozzávalók: 
12 dkg lágy vaj 
15 dkg kristálycukor 
1 tojás, enyhén felverve 
1 kávéskanál vaníliás cukor 
20 dkg liszt 
feles dióbelek

Használjunk mixert a vaj és a cukor krémessé
keveréséhez. Adjuk, keverjük hozzá a tojást és a vaníliás
cukrot is. Jól keverjük el.

Keverjük a krémbe a lisztet, addig járassuk a gépet, amíg
teljesen egyenletes nem lesz a tészta.

Kanálnyi golyókat merjünk ki a tésztából egy vajjal
megkent sütőlapra, és várjuk meg, amíg szétterülnek. Végül mindnek a tetejére egy szép feles dióbelet kell
nyomni. 

180 C°-ra előmelegített sütőben 10 perc alatt aranysárgára fog sülni. Utána rácson hűtsük ki. Jól
eltartható. 



 

ÉDES RÁNCOK 
(görög sütemény)

Hozzávalók: 
8 tojás 
1 kg liszt 
1 kis pohár pálinka (nem kötelező) 
1 kávéskanál szódabikarbóna 
1/2 citrom leve 
25 dkg darabos dió 
2 kávéskanál fahéjpor 
étolaj a sütéshez 
A sziruphoz: 
2 kávéskanál cukor 
1 kávéskanál méz 
2 pohár víz 
1 db fahéj

A tojásokat verjük fel, mintegy öt percig. Adjuk hozzá a pálinkát, a sütőport, a citromlevet, majd a lisztet.

Öntsük a keveréket gyúródeszkára, és gyúrjuk tésztává.

Fedjük le a tésztát, és hagyjuk szobahőmérsékleten állni két órán át.

A tésztából kisebb darabokat nyújtsunk vékonyra, és vágjunk belőle kis négyzeteket. A tésztalapok közepét
csippentsük fel ívesre, a képen látható formára.

A "ráncokat" olajban süssük ki aranybarnára, mindkét oldaluk süljön meg.

Helyezzük a kisült "ráncokat" egy tepsire, és készítsük el a szirupot.

Egy edényben a cukrot, a mézet, a vizet és a fahéjat főzzük 15 percig. Hagyjuk kihűlni, aztán töltsük a
"ráncokra", végül szórjuk meg darabos dióbéllel és fahéjporral.

Hidegen kínáljuk.  



FAHÉJAS MAZSOLÁS DIÓS SÜTEMÉNY 
(amerikai recept)

Hozzávalók: 
1/2 csésze vaj 
1 csésze cukor 
1 tojás 
1 kávéskanál vaníliás cukor 
1,25 csésze liszt 
1 kávéskanál sütőszóda 
1/4 kávéskanál só 
1/2 kávéskanál fahéjpor 
1,5 csésze zabliszt 
1/3 csésze narancslé 
3/4 csésze mazsola 
3/4 csésze vagdalt dióbél

A sütőt 180 C°-ra melegítsük elő, és olajozzunk ki egy tepsit.

Egy kisebb keverőtálban verjünk krémet a cukorból és a tojásból, végül keverjük bele a vaníliás cukrot is.

Egy nagyobb tálban keverjük a liszthez a sütőszódát, sót, fahéjat és a zablisztet. (Ha nem kaptunk zablisztet,
a zabszemeket konyhai robotgépben alacsony fordulatszámon is megdarálhatjuk.)

Keverjük a lisztes összetevőket a tojáskrémhez, öntsük hozzá a narancslevet, a mazsolát és a dióbelet.
Keverjük a tésztát egyenletesre.

A tésztából bő kávéskanálnyi egységeket szaggassunk, és helyezzük a beolajozott tepsire. A kanál aljával
lapítsunk kissé a gombócokon.

12-15 percig süssük, forrón szedjük ki, és rácson hűtsük.  

HURMAŠICE (bosnyák sütemény)

Hozzávalók: 
1 tojás 
15 dkg vaj 
35 dkg cukor 
szódabikarbóna 
1 citrom 
16 db feles dióbél 
20 dkg liszt 
1 csomag vaníliás cukor

Jól keverjük el a tojást, a vajat, a cukrot, vaníliás cukrot kevés szódabikarbónával és kevés citromlével,
míg egynemű keveréket nem kapunk. Adjuk hozzá a lisztet, és keverjük el, gyúrjuk meg.

A tésztát osszuk 16 darabra. Formázzunk belőlük ovális, lapos formát (hurmašicét). Rakosgassuk
kivajazott tepsibe. Felülről kissé nyomogassuk meg. Az eredeti bosnyák recept azt írja, hogy
konyhareszelővel. A képen egyébként látszik a nyoma.

Nyomjunk minden sütemény közepébe egy szép feles dióbelet. Közepes tűzön süssük ki.  



JÓGIK SÜTEMÉNYE 
(amerikai recept, Jennifer Iserloh receptje, régi indiai recept alapján)

Hozzávalók 2 adaghoz: 
1,5 csésze hántolt zab 
1 csésze búzaliszt 
1 kávéskanál sütőszóda 
1/4 kávéskanál só 
1/2 kávéskanál őrölt kardamom-mag 
3/4 csésze barna cukor 
8 evőkanál margarin 
2 tojás fehérje 
1/2 csésze aszalt barack, vagdalva 
1/2 csésze dióbél

Melegítsük elő a sütőt 180 C°-ra. Zsírozzunk ki két tepsit.

Egy nagy tálban keverjük össze a lisztet, zabot, sütőszódát, sót, kardamom-port. Egy másik nagy tálban a
cukrot keverjük el a margarinnal. Fakanállal dolgozzunk, és alaposan keverjük össze. Keverjük bele a
tojásfehérjét is. Ide öntsük és keverjük a lisztes keveréket, a barackot, a diót is.

Púpozott evőkanálnyi adagokat merjünk a tésztából a tepsibe. Legalább 2,5 cm-es távolságot tartsunk a
tésztacsomók között. 12-15 percig elég sütni ahhoz, hogy a sütemény megbarnuljon.

Sütés után 4-5 percig hagyjuk a tepsin hűlni, ez idő alatt is szilárdul. Ezután szedjük ki, és tegyük a
süteményeket egy rácsra, ahol teljesen kihűlnek.

Zárt tároló dobozban szobahőmérsékleten három napig jól eláll.  

JUHARSZIRUPOS DIÓS KOCKÁK 
(amerikai recept)

Hozzávalók 36 kockához: 
A tésztához: 
1,5 csésze liszt 
1/4 csésze cukor 
1/4 kávéskanál só 
1/2 csésze lágy vaj vagy margarin 
A töltelékhez: 
3/4 csésze cukor 
2 evőkanál liszt 
3/4 csésze szirup (vagy sűrű gyömölcsszörp) 
2 evőkanál olvasztott vaj vagy margarin 
1 kávéskanál juharszirup-kivonat 
3 tojás 
1,5 csésze vagdalt dióbél 
A mázhoz: 
1 csésze porcukor 
1/2 kávéskanál juharszirup-kivonat 
1-2 evőkanál tej

Melegítsük elő a sütőt 180 C°-ra, és vajazzunk ki egy 33x23 cm-es sütőformát.

Egy nagyobb tálban keverjük össze a tészta összetevőit. Géppel addig dolgozzuk, amíg morzsás szerkezetű
nem lesz. Ekkor a tésztát nyomkodjuk egyenletesen a tepsi aljára. 12-14 percig süssük, amíg enyhén barna
színt nem kap.

Amíg sül, egy kisebb tálban keverjük össze a töltelék anyagait, kivéve a dióbelet. Géppel dolgozzuk össze,
és csak a végén keverjük bele a diót.



Vegyük ki a tésztát a sütőből, és még melegen töltsük rá egyenletesen a tölteléket. Tegyük vissza a sütőbe,
és további 20-30 percig süssük, amíg jónak nem találjuk. Egy órán át hűtsük, vagy addig, amíg teljesen ki
nem hűlt.

Egy kisebb tálban keverjük össze a mázhoz valókat, keverjük egyenletesre. A tejet fokozatosan adjuk
hozzá, amíg csepegtethető állagúvá nem válik. Egyenletesen csepegtessük a süteményre.

Vágjuk a süteményt kockákra, és elfogyasztásig tartsuk hűtőben. Reggelire is kiváló, nemcsak desszertnek.
 

KAKAÓS KOCKÁK 
(olasz recept)

Hozzávalók: 
20 dkg főzőcsokoládé 
20 dkg cukor 
15 dkg vaj 
15 dkg liszt 
20 dkg darált dióbél 
3 tojás sárgája 
porcukor 
csipet só

A csokoládét daraboljuk fel, vagy reszeljük le egy serpenyőbe, amit vízfürdő fölött gyengén melegítünk,
amíg a csokoládé meg nem olvad. Amikor krémessé válik, egy diónál kisebb darab vajat felolvasztunk és a
csokoládéba keverünk. Vegyük le a csokoládét a vízfürdőről, és hagyjuk langyosra hűlni.

Most adjunk hozzá egy kanálnyi cukrot, és egyenként a tojássárgákat. Vigyázzunk, hogy a csokoládé állaga
ne váljon csomóssá, ezért a tojásokat egyenként adjuk hozzá, és alaposan keverjük el.

A lisztbe keverjünk egy csipet sót, valamint a darált dióbelet, majd 2-3 kanalanként öntsük a
csokoládékrémbe, alaposan keverjük el, amíg mindet hozzá nem kevertük. Ekkor egynemű, közepes
sűrűségű masszát kell kapnunk.

Vajjal kenjünk ki egy tepsit, amelynek az oldala nem magasabb 2 cm-nél. Öntsük, simítsuk bele a sütemény
masszáját.

190 C°-os sütőben 25-30 percig süssük. A sütemény állagát fogpiszkáló beszúrásával ellenőrizhetjük. Akkor
jó, amikor a tészta már nem ragad a fogpiszkálóra. Ha megsült, borítsuk ki, hagyjuk kihűlni.

Vágjuk nagyobb kockákra, és hintsük meg porcukorral.  

KÁVÉS DIÓS SÜTEMÉNY 
(amerikai recept)

Hozzávalók 9 darabhoz: 
2 kávéskanál liszt 
1/4 csésze (barna) cukor 
3 evőkanál apróra vagdalt dióbél 
1 kávéskanál őrölt fahéj 
1-2 evőkanál azonnal oldódó kávépor 
5 evőkanál vaj 
1 csésze kristálycukor 
2 nagy tojás 
2/3 csésze zsírmentes joghurt 
2 kávéskanál vaníliás cukjor 
1/2 kávéskanál sütőszóda 
kevés só 
1,3 csésze liszt



A sütőt 180 C°-ra melegítsük elő. Vonjunk be egy 20x20 cm-es sütőformát olajjal, és szórjuk be liszttel.

Keverjük össze a dióbelet a barna cukorral, fahéjporral, és a fele kávéporral egy kisebb tálban.

A vajat mikrohullámú sütőben olvasszuk meg, egy nagyobb tálban. Ezután adjuk hozzá a kristálycukrot,
amit egy villával keverjünk el benne. Adjuk hozzá a két tojást is, és jól keverjük el. Ezután a joghurtot, a
vaníliás cukrot, sütőszódát keverjük bele, végül megsózzuk. Most a lisztet, végül a maradék kávéport
keverjük bele. Keverjük rendesen össze, de ne keverjük túl a tésztát.

Előbb a tészta felét töltsük a sütőformába, ott megszórjuk a cukros-diós keverék felével. A maradék tésztát
óvatosan töltsük második rétegként a sütőformába, és azt is szórjuk meg a maradék cukros dióval.

25 percig süssük, amíg belül is át nem sül. 10 percnyi hűtés után vágjuk 9 kockára a süteményt.  

KÖNNYŰ MAZSOLÁS DIÓS TEASÜTEMÉNY 
(amerikai recept)

Hozzávalók: 
1/4 csésze lágy vaj 
2/3 csésze cukor 
2 tojás 
1 kávéskanál vaníliás cukor 
2 csésze liszt 
2 kávéskanál sütőpor 
1 kávéskanál őrölt fahéj 
1 csésze vagdalt dióbél 
1 csésze mazsola

A sütőt 180 C°-ra melegítsük elő.

A vajat a cukorral, a tojással és a vaníliás cukorral verjük fel. Keverjük bele a lisztet, sütőport, fahéjport,
és dolgozzuk jól össze.

A dióbelet és a mazsolát a legvégén keverjük a tésztába.

Osszuk ketté a tésztát, és formáljunk belőlük két hosszabb rudacskát, kb. 4 cm-es vastagságúakat.

Bezsírozott tepsin süssük meg, enyhén szét fognak terülni. 18-20 percig süssük, amíg meg nem szilárdulnak.
Ekkor éles késsel keresztben szeleteljük fel, és a szeleteket fektessük a tepsibe. Így süssük még további 10
percig, hogy a szeletek egy kis színt kapjanak.  

LÁGY SÜTEMÉNY 
(tunéziai recept)

Hozzávalók mintegy 20 darabhoz: 
12,5 dkg lágy vaj 
12,5 dkg cukor 
17,5 dkg liszt 
1 tojás 
1 csapott kávéskanál sütőpor 
5-10 dkg sötét csokoládépasztilla 
6 dkg durvára vágott dióbél

A vajból és a cukorból keverjünk krémet. Alaposan
keverjük el benne előbb a tojást, majd a lisztet, végül a
sütőport. Addig keverjük, amíg a nyerstészta egynemű
nem lesz, és egy kicsit ragadós.

A dióbelet késssel vagdossuk darabokra, vagy nyújtófával
törjük meg, erősen rányomva. Keverjük a tésztába.



A tésztából meleg kézzel (így könnyebb) formáljunk valamivel nagyobb golyókat, mint egy dió. A golyót
vágjuk ketté, az egyik felét lapítsuk le, helyezzünk rá csokoládépasztillát, és fedjük le a másik felével.

Nem ragadós sütőlapon vagy sütőpapíron 180 C°-on süssük ki, 9 perc alatt. Sütés után még melegen
szedjük ki, és egyenként hűtsük le.

Olyan süteményt kapunk, amelynek belseje lágy, csokoládés, a tésztája pedig kellemesen dióízű.  

MAMA DIÓS SÜTEMÉNYE 
(francia recept)

Hozzávalók: 
10 dkg liszt 
12,5 dkg vaj 
4 tojás 
30 dkg cukor 
25 dkg dióbél

Melegítsük elő a sütőt 180 C°-ra. A vajat lágyítsuk meg, a diót törjük
apróra.

Egy tálban keverjük össze a vajat, lisztet, cukrot, dióbelet, valamint a
tojások sárgáját.

A tojásfehérjét verjük szilárd habbá, és óvatosan keverjük a
masszába.

Töltsük a nyerstésztát kivajazott sütőformába, és süssük háromnegyed óráig.  

MAZSOLÁS PIROG 
(grúz recept)

Hozzávalók: 
1 kg liszt 
2 pohár dióbél 
2 pohár mag nélküli mazsola 
1,5 csésze olvasztott vaj 
2 pohár cukor 
0,5 pohár cukorszirup 
csipetnyi só 
tojássárgája, tej

A mazsolát megmossuk, megtisztítjuk, kiszedjük a benne maradt száracskákat. Egy serpenyőben
felmelegítjük kevés olvasztott vajjal.

A dióbelet darabosra törjük, és a vajas mazsolához keverjük. Egy pohár cukrot is.

A lisztet egy tálba öntjük, a közepén mélyedés formázunk, csipetnyi sót szórunk bele, és vizet öntünk a
mélyedésbe. A lisztből vízzel tésztát gyúrunk.

A tésztát négy részre osztjuk, a négy darabot egyenként vékonyra nyújtjuk.

A tepsit kilisztezzük, befektetünk egy levél tésztát, bőven megkenjük olvasztott vajjal. Egyenletes rétegben
terítünk a tésztára diós keveréket. Erre jön a második, harmadik, negyedik réteg tészta, ugyanígy, de a
tetejére már nem diós keveréket kenünk, hanem tejjel felvert tojássárgáját.

De előbb a tésztát kockákra vágjuk, és a második adag cukorból főzött sziruppal megöntjük.

Megsütjük.  



MÉZES DIÓS SÜTEMÉNY 
(orosz recept)

Hozzávalók: 
1 csésze méz 
1 csésze porcukor 
3 evőkanál vaj 
1 kávéskanál sütőpor 
1 kávéskanál fahéjpor 
5-6 szem szegfűszeg, mozsárban megtörve 
2,5 csésze liszt 
0,5 csésze durvára vagdalt dióbél 
reszelt narancshéj vagy citromhéj

A mézet egy nagyobb teáscsészében melegen megolvasztjuk, megfolyósítjuk.

A mézet egy tálban összekeverjük, összedolgozzuk a porcukorral, vajjal, sütőporral, fahéjjal, szegfűszeggel,
kevés reszelt narancs- vagy citromhéjjal, a darabos dióbéllel, végül a liszttel.

Vajazott, lisztezett formába öntjük, és mérsékelten meleg sütőben sütjük meg. A kész süteményt
porcukorral szórjuk meg.  

MÉZES MAZURKA 
(lengyel recept)

Hozzávalók: 
5 dkg folyékony méz 
12 dkg porcukor 
1,5 csésze darált dióbél 
1 csésze mazsola 
3 tojás 
0,5 csésze liszt 
1/4 kávéskanál sütőszóda 
1 evőkanál ecet 
1 evőkanál étolaj

A tojássárgáját a porcukorban dörzsöljük el. Keverjük hozzá a mézet, a darált dióbelet, a mazsolát.
Beleszórjuk, keverjük a lisztet. A sütőszódát az ecetben keverjük el előbb, aztán keverjük a nyerstésztába.
Gondosan átkeverjük.

A tojásfehérjéből habot verünk, és a habot keverjük óvatosan a nyerstésztába.

A nyerstésztát olajjal kikent tepsibe vagy serpenyőbe öntjük, és 180-190 C°-on 25-30 percig sütjük. A
sütőből kivéve még melegen vágjuk kockákra. A tetejét porcukorral szórhatjuk meg, ha akarjuk.  

MINI DIÓS FELFÚJT 
(Szent Patrick napi ír sütemény)

Ez a sokoldalú sütemény nemcsak délutáni teához ajánlható vajjal, lekvárral,
hanem sajtot is ehetünk hozzá, vagy pedig könnyű főételként is ehetjük,
salátatálhoz.

Hozzávalók 6 személyre: 
3 csésze teljes őrlésű liszt 
1/4 csésze barna cukor 
1 kávéskanál sütőszóda 
1 kávéskanál só 
55 g vaj, 1-1,5 cm-es darabokra vágva 
1 csésze pirított darabos dióbél 



1 csésze teljes tej 
1 nagyobb tojás 
2 evőkanál melasz

Melegítsük elő a sütőt 190 C°-ra, és lisztezzünk ki egy nagyobb sütőlapot.

Egy tálban jól keverjük össze a lisztet, a cukrot, a sütőszódát és a sót. Kézzel gyúrjuk bele a vajat, amíg a
tészta nagyjából egyenletes állagú nem lesz. Ekkor gyúrjuk bele a dióbelet.

Egy kisebb tálban keverjük össze a tejet, a tojást és a melaszt, amíg egyenletes állagot nem kapunk. A tejes
keveréket apránként öntsük a tésztába, állandó gyúrás mellett, amíg tésztánk közepesen kemény állagúvá
válik.

Borítsuk ki a tésztát egy belisztezett deszkára, és ötször-hatszor egymás után nyújtsuk ki. Végül vágjunk
belőle 6 szeletet, és mindegyik szeletből formáljunk gömböt.

A gombócokat helyezzük a sütőlapra, arányos távolságban. A gombócokat nyomjuk meg, hogy 7-8 cm
magas, kerek zsömléket kapjunk. A zsömlék tetején éles késsel ejtsünk kereszt alakú vágást.

Addig süssük, amíg kívülről aranybarnák nem lesznek, belülről pedig a beszúrt tű tisztán nem jön ki. Ez kb.
30 perc.

Rácson hűtsük ki, és azon melegében, vagy kihűlés után szervírozzuk.  

NARANCSOS TEASÜTEMÉNY (KULURÁKIA) 
(görög recept)

Ez egy olyan kulurákia-recept, aminek nem vajas tészta az alapja, a jellegét a
narancs és a dió kombinációja adja. A recept szerinti vaj mennyiségét nem szabad
tovább csökkenteni, mert a jellegét veszíti el a sütemény.

Hagyományosan porcukorral szokták megszórni, de egyéni ízlés szerint az is illik hozzá, ha a rudacskákból
nem karikát, hanem kiflit formálunk, és a végeit olvasztott csokoládéba mártjuk.

Hozzávalók: 
1/4 csésze apróra vagdalt dióbél 
2 csésze liszt 
3/4 kávéskanál sütőpor 
1/2 kávéskanál sütőszóda 
csipetnyi őrölt szegfűszeg 
1 kisebb citrom leve 
1 kisebb narancs leve 
3/4 csésze cukor 
2 evőkanál étolaj 
6 evőkanál vaj 
1 nagy tojás és egy másiknak a sárgája 
1 evőkanál narancslé 
A meghintéshez 2-3 evőkanál porcukor, de ez el is maradhat.

Melegítsük elő a sütőt, és egy száraz tepsiben egy rétegbe kiterítve 5-7 percig pirítsuk a dióbelet, közben
néhányszor rázzuk meg, hogy a pirulás egyenletes legyen. Végül vegyük ki, és hagyjuk kihűlni.

Egy nagyobb tálban keverjük a liszthez a sütőport, a sütőszódát és a szegfűszeget.

Mixerben keverjük össze a cukrot a citromlével és a narancslével. Amikor már egyenletes, keverjük bele a
dióbelet és az étolajat is, végül öntsük ki egy kisebb tálba.

Tegyük a vajat a mixerbe, és dolgozzuk pelyhesre. Öntsük vissza a kis tálból a keveréket, és keverjük bele
a tojást, a tojássárgáját és a narancslevet is. Keverjük egyenletesre. A lisztet apránként, fokozatosan
öntsük és keverjük bele. Vigyázzunk, nehogy a tészta túl kemény legyen.



A kész tésztát osszuk két részre, fedjük be zsírpapírral, és tegyük hűtőbe legalább másfél órára.

Újból melegítsük fel a sütőt, és egy tepsit kenjünk ki étolajjal.

Az egyik tésztagolyónak a felét tegyük ki gyúródeszkára, a másik fele maradjon a hűtőben. A deszkán a
tésztából szaggassunk kisdiónyi darabokat, és formáljunk belőle 10-15 cm-es nudlit. Ízlés szerint a nudlikat
karikává, patkóvá vagy S alakba is formálhatjuk. A tepsibe 5 cm távolságra rakjuk. Ha munka közben a
tészta felmelegszik, és nehezebb dolgozni vele, rakjuk vissza a hűtőbe, és vegyünk helyette egy hideg
darabot.

A süteményt 10-12 percig kell sütni. A sütés végére a teteje aranybarna árnyalatot kaphat. A tepsiben
hűtsük ki, vagy 2-3 perc után kirakhatjuk rácsra is. Kihűlés után hintsük meg porcukorral.  

OROSZ TEASÜTEMÉNY

Hozzávalók 36 darabhoz: 
25 dkg pirított dióbél 
6 evőkanál kristálycukor 
20 dkg lágy vaj 
1/2 kávéskanál vaníliás cukor 
2 csésze liszt 
1/2 kávéskanál só 
porcukor

A sütőt 160 C°-ra melegítsük elő. A dióbelet robotgépben daráljuk meg, 2 evőkanál porcukorral együtt.

Egy közepes méretű tálban keverjük a liszthez a sót.

A megmaradt 4 evőkanál cukrot keverjük össze a vajjal, krémesre. Könnyű, habos legyen. Keverjük hozzá
a vaníliás cukrot. A sós lisztet is keverjük bele, végül a cukros diót.

A tésztából 2,5 cm-es golyókat kell formálni. Helyezzük papírral vagy alufóliával bevont sütőlapra. 20
percig süssük, világos barnára.

Amikor a sütőből kivettük, még forrón forgassuk meg porcukorban, és úgy hagyjuk kihűlni. Amikor kihűlt,
még egyszer forgassuk meg a golyókat a cukorban.  

PALESZTIN TEASÜTEMÉNY

Hozzávalók: 
20 dkg vaj 
12 dkg cukor 
2 evőkanál narancsvirág-víz (vagy citromvirág-víz) 
(ha nincs, helyettesítsük narancslével, citromlével) 
30 dkg liszt 
8 dkg darált dióbél 
6 dkg cukor 
1 kávéskanál fahéjpor 
1/2 evőkanál narancsvirág-víz

A vajat melegítsük szobahőmérsékletűre, lágyra. Jól keverjük össze 12 dkg cukorral és a narancsvirág-
vízzel, és verjük habosra.

Apránként keverjük hozzá a lisztet, egyszerre mintegy két kanálnyit, és keverjük egyenletesre, mielőtt a
következő adagot beleöntenénk. Végül olyan sűrűnek kell lennie, hogy kézzel gyúrható legyen.

A tésztát tegyük hűtőbe, hogy jól áthűljön.

Ezalatt elkészítjük a diós tölteléket. Fontos, hogy a dióbelet a rendelkezésünkre álló konyhaeszközökkel a
lehető legfinomabbra daráljuk. Cukorral, fahéjporral, kevés narancsvirág-vízzel keverjük össze, majd



félretesszük.

Belisztezett deszkára helyezzük a pihentetett tésztát, kézzel apró darabokat csípünk ki belőle, golyókká
gömbölyítjük, és kerek lapokká nyomkodjuk.

A tölteléket kiskanállal adagoljuk ki a tésztalapokra. 160 C°-os sütőben 25 percig sütjük, enyhén
aranyszínűre, majd rácsra helyezve hűtjük ki.  

PÁROLT PIROG 
(orosz recept)

Hozzávalók: 
6 evőkanál darált kétszersült 
2 csésze tej 
1 csésze darált dióbél 
4 tojás 
5 evőkanál cukor 
1/2 csésze vaj 
vaníliás cukor, só

A kétszersült-port forró tejbe áztatjuk, majd hozzákeverjük a cukrot, vajat, dióbelet, a tojások sárgáját, a
vaníliás cukrot. A tojásfehérjéből sóval habot verünk, és azt is a süteménytésztába keverjük.

Egy edényt, amiben a pirogot párolni fogjuk, kikenünk vajjal, megszórunk kétszersült-porral, és beleöntjük
a nyers süteménytésztát. Lefedjük. Egy nagyobb lábasba, aminek az aljára két csésze vizet öntöttünk,
rácsra állítjuk.

Feltesszük a tűzre, és a víz forrásától számított öt perc múlva levesszük.

A párolt pirogot befőttel együtt kínáljuk.  

PORTUGÁL DIÓS KOCKÁK 
(Titia Albertina receptje az Azori szigetekről)

Hozzávalók 16 kockához: 
1/2 csésze vaj 
3/4 csésze cukor 
1 tojás 
1/2 kávéskanál vaníliás cukor 
2 evőkanál tej 
5 evőkanál portói 
1 csésze darabos dióbél 
1/2 csésze liszt 
1/2 kávéskanál sütőpor 
1 csésze porcukor 
további 1 evőkanál vaj

A sütőt 175 C°-ra melegítsük elő. Zsírozzunk és lisztezzünk be egy 23 cm-es sütőformát.

Egy nagyobb edényben keverjük krémmé a fél csészényi vajat a cukorral. Könnyű,habos legyen. Üssük bele
a tojást, keverjük bele a vaníliás cukrot, a tejet és 2 evőkanálnyi portói bort.

A lisztet az apró darabos dióbéllel és a sütőporral keverjük össze, majd keverjük a krémbe. A tésztát
egyenletesen töltsük a sütőformába.

15-20 percig süssük, amíg a közepébe szúrt kés tisztán nem jön ki. A sütőből kivett sütemény tetejét azonnal
kenjük meg 2 evőkanál portói borral. Aztán várjunk, amíg szobahőmérsékletűre hűl.

A süteményre mázat a porcukorból, egy kanálnyi vajból és egy kanálnyi portói borból keverünk. Addig
keverjük, amíg egyenletes, kenhető állagú nem lesz, ekkor kenjük a kihűlt süteményre. Ha maradt darabos



dióbelünk, szórjunk egy keveset a mázra.  

SHERRYS DIÓS KOCKÁK 
(amerikai recept, Marge Radtke séf receptje a Missouri állambeli
Hermann város Vintage vendéglőjéből)

Hozzávalók: 
A tésztához: 
2 csésze lágy vaj 
1 csésze liszt 
1/2 csésze barna cukor 
2 evőkanál sherry 
1 kávéskanál só 
A töltelékhez: 
2 tojás 
1/2 csésze barna cukor 
1/4 kávéskanál vaníliás cukor 
1/2 kávéskanál sütőpor 
1/2 csésze fehér cukor 
1 kávéskanál sherry 
2 evőkanál liszt 
1,5 csésze vagdalt dióbél 
kevés karamella, olvasztott cukorból

A sütőt 175-180 C°-ra melegítsük elő, és készítsünk elő egy 23x23 cm-es sütőformát, 5 cm magas oldalfallal,
zsírozzuk ki.

Keverjük össze a vajat, a barna cukrot és a sót. Géppel addig verjük, amíg habos nem lesz. További
keverés közben adjuk hozzá a lisztet és a sherryt.

20 percig süssük, aranybarnára, majd hagyjuk kihűlni.

Verjük fel a két tojást, adjuk hozzá a kétféle cukrot, a sherryt és a vaníliás cukrot. Eldolgozás után a lisztet
és a sütőport is keverjük bele. Végül a dióbelet.

Töltsük a tölteléket a kihűlt tésztára, és süssük 25-30 percig, mély aranybarna színűre. Tegyük félre
kihűlni, majd végjuk kb. 3-3,5 cm-es kockákra.

Szervírozáskor szórjunk a kockákra kevés karamellát, és a süteményes tányér mellé készítsünk még egy
pohárka sherryt.  

SÖTÉT DIÓS SÜTEMÉNY 
(amerikai recept)

Hozzávalók: 
5 tojás (külön a fehérje és a sárgája) 
2/3 csésze cukor 
1/3 csésze étolaj 
4 kávéskanál fahéjpor 
1 kávéskanál őrölt szegfűszeg 
2 evőkanál kakaópor (ha világosabb süteményt szeretnénk, 1 kanállal elég) 
3 evőkanál brendi 
1/2 kávéskanál borkősav 
újabb 1/3 csésze cukor 
1,5 csésze teljes őrlésű liszt 
1,5 kávéskanál sütőpor 
1/2 kávéskanál szódabikarbóna 
1/4 kávéskanál só 
1 csésze dióbél 



néhány kávéskanál margarin és liszt a sütőforma előkészítéséhez 
A sziruphoz: 
3 csésze hideg víz 
3 db fahéj 
1/4 kávéskanál őrölt szegfűszeg 
3 csésze cukor 
1/2 kávéskanál borkősav 
1 csésze méz 
1,5 kávéskanál citromlé

A szirup 2-3 órával előbb is elkészíthető, ez esetben felhasználásig tegyük hűtőbe.

A sütemény elkészítése: A dióbelet törjük meg, és 170-180 C°-ra felmelegített sütőben pirítsuk néhány
percig.

Egy nagyobb tálban keverjük össze a lisztet, a sütőport, a szódabikarbónát és a sót, és tegyük félre.

A tojások sárgáját keverjük el, lassan adagolva hozzá a 2/3 csésze cukrot. Addig keverjük, amíg sűrű,
fényes nem lesz. Keverjük bele az étolajat. És a fahéjport, a szegfűszeget, a kakaóport és a brendit. Tegyük
félre.

A tojásfehérjéhez adjuk a borkősavat, és verjük kemény habbá. Aztán fokozatosan szórjuk bele az 1/3
csésze cukrot, és folytassuk a keverést, amíg a hab kissé fényes, vastag állagú nem lesz, majd tegyük félre.

A tojássárgájás keverékhez keverjünk fél csészével a lisztkeverékből, aztán öntsük hozzá a fehérjehabot,
valamint a maradék lisztkeveréket. Addig keverjük, amíg tökéletesen el nem keveredik. Végül a diót
keverjük bele. A keverék térfogata kissé lecsökken, állaga likacsos lesz.

Borítsuk a tésztát 25 cm-es kerek, kimargarinozott, kilisztezett tortaformába, és a tetejét egyengessük el.
Jó, ha a buborékok részben felszakadnak. 45 percig süssük, ezalatt elkészíthetjük a szirupot.

Egy közepes méretű lábasban forraljuk fel a fahéjas, szegfűszeges vizet. Négy percig forraljuk, fedő alatt.
Keverjük a borkősavat a cukorba, és öntsük a forrásban lévő vízbe. Amikor újból forr, tegyük takarékra,
és fedő alatt főzzük további 7 percig. Keverjük bele a mézet, újból forraljuk fel, és főzzük a forrástól 10
másodpercig. Amikor levettük a tűzről, akkor öntsük bele a citromlevet, és hűtsük ki vízfürdőben. Ez úgy a
legkönnyebb, ha a mosogatóba engedünk hideg vizet, és beleállítjuk a lábast.

Összeállítás: A kisült süteményt azonnal vágjuk kockákra vagy más alakú darabokra. A kihűlt szirupot
töltsük a sütemény tetejére. 3-5 percig töltögessük, hogy eloszoljon.

Hűtsük ki a süteményt teljesen. Felszolgálás előtt 5-10 perccel rakjuk ki egy tálra.  

STILTONSAJTOS SZABLÉ 
(francia recept)

Hozzávalók 20 darabhoz: 
12,5 dkg stilton, rokfort vagy más kenhető sajt 
10 dkg vaj 
25 dkg liszt 
25 dkg apróra vagdalt dióbél 
2 érett körte 
kevés citromlé 
1,25 dl tejszín 
só, bors 
és még végül is kell kenhető sajt

A sütőt 180 C°-ra melegítsük elő.

A sajtot a vajjal 2-3 percig verjük géppel. Folyamatosan keverve adjuk hozzá a lisztet és a dióbelet. Sóval,



borssal ízesítsük. Amikor a keverék egynemű tésztává áll össze, belisztezett sima felületre borítsuk ki.
Nyújtsuk ki, és szaggatóval, vagy akár egy megfordított pohárral vágjunk belőle 20 darabot.

20-25 percig süssük, aranyszínűre, majd hagyjuk kihűlni.

A körtéket vágjuk negyedekre, magozzuk ki, szeleteljük vékonyra. Citromlevet csöpögtessünk a
körteszeletekre.

A szablékat kenjük meg ugyanolyan vagy másféle kenhető sajttal, és borítsunk rá körteszeleteket.

Ilyent még nem ettünk. De később újra ehetünk belőle, mert dobozban három napig jól eláll. 

 

SÜTEMÉNY TAHINIVEL 
(török recept)

A tahini a Közel-Kelet elterjedt konyhai nyersanyaga.
Tulajdonképpen őrölt szezámmag, szezámmagból készült
krém.

Hozzávalók: 
1 pohár porcukor 
1 pohár tahini 
20 dkg szobahőmérsékletű margarin 
1 tojás 
1 csomag vaníliás cukor 
4 pohár liszt 
2 evőkanál darált dióbél

Mixerrel keverjük össze a porcukrot a tahinivel, majd a margarint is hozzádolgozzuk. Utána a tojás
sárgáját, majd a vaníliás cukrot.

A liszt fokozatos hozzáadásával (lehet, hogy 3,5 pohárnyi is elég) kemény tésztát készítünk.

Diónyi golyókat formálunk a tésztából, és ellapítjuk. Tojásfehérjével megkenjük, és darált dióbéllel
vastagon megszórjuk. (A képen darabos dióbéllel látható.)

175 C°-ra előmelegített sütőben 15-25 percig sütjük, de 15 perc után a hőfokot csökkenthetjük. Addig
sütjük, amíg a képen látható színt nem kapja süteményünk.  



SZABLÉ 
(francia recept)

Hozzávalók 4 személyre: 
13 dkg lágy vaj 
8-9 dkg cukor 
18 dkg liszt 
8 dkg darabosra vagdalt dióbél 
vaníliás cukor

A vajat és a cukrot keverjük egyenletesen fehéres
krémmé.

A lisztbe keverjük bele az apró darabos dióbelet és a vaníliás cukrot.

A krémet és a lisztet keverjük össze, hogy szilárd tésztát kapjunk, majd 2-3 órán keresztül tartsuk a
hűtőszekrényben.

A tésztából formáljunk 20-30 golyót, és helyezzük sütőlapra. 170-180 C°-os sütőben 15-20 percig süssük.

Könnyű, ropogós, dióillatú süteményt kapunk, kávé mellé kiváló.

Megjegyzés: A dió mellett kevés pekándiót vagy mandulát is beletehetünk, ha egyénibb ízre vágyunk.  

SZABLÉ 2 
(francia recept)

Hozzávalók 40 darabhoz: 
20 dkg vaj 
20 dkg porcukor 
1 dkg oldható kávépor 
27 dkg liszt 
20 dkg darált dióbél 
40 db szép, feles dióbél dísznek 
2 tojás 
aprószemű só

A vajat lágyítsuk, de ne olvasszuk meg a mikróban, utána verjük fel kissé, krémes állagúra. Adjuk hozzá a
porcukrot és a kávét, és géppel keverjük meg alaposan.

Öntsük hozzá a liszt negyedrészét, és üssük bele az egyik tojást. Most is keverjük jól össze, krémesre.

Öntsük hozzá a többi slisztet is, és addig keverjük, amíg tésztánk rugalmas nem lesz, de ne tovább. Ekkor
dolgozzuk bele a dióbelet.

Terítsük ki a tésztát vastagra, borítsuk be fóliával, csomagoljuk be, és tegyük
hűtőbe két órára. (Ilyen állapotban akár egy hétig is eltarthatjuk.)

Nyújtsuk ki vékonyra a tésztát, szaggassunk belőle karikákat. Rendezzük
sütőpapírral bélelt tepsire. Készítsünk aranyozást a tésztára. A második tojást
egyben verjük fel, kevés aprószemcsés só hozzáadásával, addig verjük, amíg a só fel
nem oldódik. Az első aranyozás után, amikor az megszáradt a tésztán, másodszor is
aranyozzuk be. A szép dióbeleket most helyezzük a szablék közepére.

A sütőt 160 C°-ra melegítsük elő, és az előmelegített sütőben a tészta vastagságától
függően 12-15 percnyi sütés elég.

Amikor megkóstoljuk, meglepve észleljük, hogy a kávé íze milyen jól harmonizál a
dió ízével.  



TÉLELEJI SÜTEMÉNY 
(francia recept)

Az ősz már elillant, hamarosan igazi tél lesz. Délutáni
forró teához süssünk téleleji süteményt. Diót, mandulát,
almát tartalmaz, amik koleszterinmentesek, a magvak
omega-3 zsírsavakban gazdagok, energiadúsak.

Hozzávalók: 
3 tojás 
12,5 dkg liszt 
1 tasak sütőszóda 
2 nagy evőkanál mandulapor (előre elkészített
mandulapüré is jó) 
1-2 dl víz 
7,5 dkg cukor 
8 dkg dióbél 
3 alma

Az almák magházát vágjuk ki, húsát vágjuk egészen vékonyra. A dióbelet vágjuk kisebb darabokra.

Egy tálban verjük fel a tojásokat, majd keverjük hozzá a lisztet, a sütőszódát. Alaposan dolgozzuk el, hogy
ne maradjon benne csomó.

Keverjük bele a mandulalisztet annyi vízzel, hogy sima tésztát kapjunk. A sima tésztába keverjük a cukrot,
a dióbelet, az almaszeleteket.

Vajazzunk ki egy hosszúkás süteménysütő formát, és töltsük bele a tésztát. 180 C°-os sütőben 35-40 percig
süssük, addig, amíg a teteje aranyszínű nem lesz. Kés beszúrásával is ellenőrizzük, belül is megsült-e.  

VAJAS SÜTEMÉNY DIÓVAL 
(német recept, Sabine Scheller receptje)

Hozzávalók kb. 60 db-hoz: 
32 dkg liszt 
28 dkg barna cukor 
22,5 dkg sűrű, zsíros tejföl (németül Schmand) 
12,5 dkg vaj 
10 dkg vagdalt dióbél 
2 tojás 
1 kávéskanál sütőszóda 
1 kávéskanál vaníliás cukor 
1/2 csomag sütőpor 
1/2 kávéskanál só 
a díszítéshez: 
cukormáz 
60 db feles dióbél

Miközben a liszthez hozzákeverjük a sütőszódát, a sütőport és a sót, melegítsük elő a sütőt. A tepsibe
terítsünk sütőpapírt.

Egy tálban keverjük habosra a vajat a cukorral, majd keverjük bele a két tojás sárgáját és a vaníliás
cukrot is. A lisztet és a zsíros tejfölt is adjuk hozzá, végül a vagdalt dióbelet.

A tésztából kávéskanálnyi darabokat szaggatunk, és a sütőlapon 5 cm távolságban rakjuk le. 10-12 percig
sütjük, amíg enyhén barnulni nem kezd. Sütés után egy rácsra tesszük kihűlni.

A kihűlt süteményeket díszítjük cukormázzal és egy-egy feles dióbéllel.  



VANÍLIÁS-DIÓS KIFLI 
(német recept)

Hozzávalók: 
55 dkg liszt 
10 dkg darált dióbél 
42 g vaj 
14 dkg cukor 
a sütés után: 1 csomag vaníliás cukor

A hozzávalókból a szükséges vízzel tésztát gyúrunk. Egy órán át hűtőben
pihentetjük. Egyenletes rudacskákat sodrunk belőle, amelyeket ízlés szerinti
hosszúságú kiflicskékre vágunk.

Sütőben 180 C°-on aranysárgára sütjük.

Még melegen hintjük meg vaníliás cukorral.  

ZABOS KEKSZ CSOKOLÁDÉVAL, DIÓVAL 
(spanyol recept)

Hozzávalók 110-120 darabhoz (galettához): 
2 csésze vaj 
4 csésze liszt 
2 evőkanál sütőszóda 
2 csésze cukor 
5 csésze zabliszt 
40 dkg csokoládépehely 
2 csésze cukor 
1 kanál só 
4 tojás 
2 kanál sütőpor 
2 kanál vaníliakivonat 
3 csésze darabos dióbél

A vajból a cukorral együtt verjünk krémet. Keverjük a krémbe a tojásokat és a vaníliát. Majd sorban a
lisztet, a zablisztet, sót, sütőport, sütőszódát. Végül a csokoládépelyhet és a diót.

Amikor tésztánkat egyenletesre kevertük, szaggassunk belőle kisebb golyókat, amiket úgy rendezzünk
tepsire, hogy 4-5 cm-es hézag maradjon közöttük, mert sütés alatt laposra fognak terülni.

180 C°-on nem sokáig kell sütni, 10-15 perc elég.

A dió leírása és botanikája 

 

 

Aprósütemények, bonbonok



Vázlat: 
Csokoládés diós sütőtökös sütemény 
Diókrémes aprósütemények 
Diós bonbon 
Diós falatkák 
Diós golyócskák 
Diós kávés apró falatok 
Diós kockák 
Diós kockák 2 
Diós mézes papucsok 
Diós rumgolyók 
Diós vajas sütemény 
Édes aprósütemény 
Finikia 
Juharszirupos diós falatok 
Kávécsemege 
Orosz diós golyók  

CSOKOLÁDÉS DIÓS SÜTŐTÖKÖS SÜTEMÉNY 
(amerikai recept)

Hozzávalók 5 adag süteményhez: 
1/2 csésze étolaj 
2 csésze cukor 
1 tojás 
40-45 dkg pürévé tört sütőtök 
2,5 csésze liszt 
csipetnyi gyömbérpor 
1 kávéskanál sütőpor 
1 kávéskanál sütőszóda 
1 kávéskanál szerecsendió 
1 kávéskanál fahéj 
1 kávéskanál só 
1 csésze csokoládéreszelék 
1/2 csésze vagdalt darabos dióbél

Az étolajat és a cukort mixerrel jól keverjük el. Keverjük hozzá a tojást is, utána pedig a sütőtök húsát.

Egy nagyobb tálban keverjük össze a száraz hozzávalókat, a csokoládé és a dióbél kivételével.

A tökös keveréket keverjük a lisztes keverékhez. Keverjük át, de ne keverjük túl. Végül a csokládét és a
diót is keverjük bele.

Zsírozzunk ki egy sütőlapot, és a nyers süteményből kávéskanálnyi adagokat cseppentsünk rá. 180 C°-on
15-20 percig süssük, amíg aranybarna színt nem kap.  

DIÓS BONBON 
(spanyol recept)

Hozzávalók 24 db-hoz: 
24 db négyzetes alakú ostyalap 
10 kanál darált kristálycukor 
10 dkg darabosra tört dióbél 
mandulaolaj 
35 dkg bevonó csokoládé 
kevés finom porcukor 
1/2 csomag kakaóvaj 
apró drazsé, díszítésnek



A hozzávalók nem mindegyike található meg egy hazai háztartásban. De Magyarországról évente sokezren
nyaralnak Spanyolországban. Eme szerencsés ismerőseinket kérjük meg, hogy emlékként mandulaolajat és
kakaóvajat hozzanak nekünk onnan.

A darált cukrot helyezzük egy serpenyőbe, és nedvesítsük meg egy kanál vízzel. Tegyük fel a tűzre, és
karamellizáljuk meg. Adjuk hozzá a darabos dióbelet is, és keverjük meg alaposan egy fakanállal.

Egy hideg márványlapot enyhén kenjünk ki mandulaolajjal, és öntsük rá a diókaramellát. Amikor
megszilárdult, a lapról szedjük fel, és egy mozsárban törjük apróra, tésztaszerűre. Öntsük ki, keverjük
hozzá a porcukrot, és nyújtsuk ki.

Vágjuk a cukortésztát négyzetekre, helyezzük az ostyalapokra, és hagyjuk megszáradni.

A bevonó csokoládét vízfürdő fölött lassú tűzön olvasszuk meg, együtt a kakaóvajjal. Hagyjuk langyosra
hűlni. Amikor langyos, de még nem szilárdult meg, a bonbonokat mártsuk meg benne.

Helyezzük a bonbonokat papírformákba, és díszítsük színes drazsészemekkel.  

DIÓKRÉMES APRÓSÜTEMÉNYEK 
(francia recept)

Hozzávalók 6 aprósüteményhez: 
4 dkg cukor 
3 dkg pörkölt, cukros mandula 
5 dkg olvasztott vaj 
1 kávéskanál élesztőpor 
5 dkg liszt 
4 dkg diókrém 
A diókrémhez: 
ugyanannyi dió, mint cukor és méz együtt (a méz a cukor
egytizede legyen), kevés vaníliával ízesítve

A sütőt 160 C°-ra melegítsük elő.

Az aprósütemény hozzávalóit a fenti sorrendben keverjük
össze. Süteménytartó papírokra szedünk a tésztából falatnyi
darabokat. A papírokat legeljebb háromnegyedrészt szabad
megtölteni.

12 percig süssük, és mielőtt megennénk, a sütőlapról
leszedve hűtsük ki.

Téli vasárnapokra ajánlott, a reggeli tea mellé. 



 

DIÓS FALATKÁK 
(francia recept)

Hozzávalók 30-36 db-hoz: 
10 dkg étcsokoládé 
15 dkg porcukor 
13 dkg darabos dióbél 
szép feles dióbelek, díszítésnek 
2 evőkanál rum 
2 evőkanál tejszín 
3 evőkanál kakaópor

A csokoládét egy tálban vízfürdő felett megolvasztjuk, 2-3 evőkanál vízzel, majd levesszük a tűzről.
Hozzáadjuk a tejszínt, a rumot, a porcukrot és a darabos dióbelet.

Alaposan összekeverjük, és hűvösre tesszük, hogy megkeményedjen.

Formáljunk apró golyókat a csokoládémasszából, és forgassuk meg kakaóporban. Mindnek a tetejére
nyomjunk egy szép darab dióbelet.

Bonbonos papírban szervírozzuk.  

DIÓS GOLYÓCSKÁK 
(német recept)

Hozzávalók: 
20 dkg vaj 
40 dkg liszt 
15 dkg cukor 
csipetnyi só 
1 tojás 
20 dkg dióbél (apró darabos és feles) 
10 dkg marcipánmassza 
10 dkg eperzselé 
10 dkg keserű csokoládé 
1 evőkanál kókuszzsír

A vajat kisebb darabokra vágjuk, egy tálba tesszük. A lisztet, cukrot és a tojást hozzáöntjük, és egy bő
csipetnyi sóval megszórjuk. Ujjheggyel, majd teljes tenyérrel dolgozzuk össze, tésztává gyúrjuk. Alufóliával
leborítjuk a tésztát, és egy óráig hűtőben pihentetjük.



Ezalatt diós tölteléket készítünk. A marcipántésztát felaprítjuk, és villával összetörjük. Darabos dióval és
eperzselével keverjük.

Amikor a tésztát újból elővesszük, kb. 50 apró golyót szaggatunk belőle. Ellapítjuk, és minden tésztalapra
fél kávéskanálnyi diós tölteléket teszünk. Újból golyóvá formáljuk. Sütőpapírral bélelt tepsibe rakjuk, és
minden golyóra egy feles dióbelet nyomunk.

200 C°-os sütőben 20 percig sütjük. Sütés után a tepsiben, a sütőpapíron hűtjük ki.

A csokoládét a kókuszzsírral együtt olvasztjuk meg, vízfürdő fölött. A folyékony csokoládét vékony szálban
csurgatjuk a kisült süteményre. Vagy csepegtethetjük.

Nagyon finom, ezért nagyobb ünnepekre, például karácsonyra ajánlott.  

DIÓS KÁVÉS APRÓ FALATOK 
(francia recept)

Hozzávalók: 
20 dkg vagdalt dióbél 
4 tojás fehérje 
18 dkg olvasztott vaj 
15 dkg porcukor 
10 dkg liszt 
A mázhoz: 
2 kávéskanál erős feketekávé 
8 dkg porcukor 
2 tojás sárgája 
5 dkg dióbél

A sütőt közepesnél némileg enyhébbre melegítsük elő.

Az olvasztott vajjal keverjük el a cukrot. Amikor a keverék homogén, keverjük hozzá a dióbelet és a lisztet.

A tojásfehérjéből verjünk kemény habot, csipetnyi sóval.

A tojáshabot óvatosan keverjük a lágy tésztába.

Vajjal kikent, liszttel beszórt sütőformába töltsük a tésztát, és félóráig süssük a sütőben. Amikor megsült,
borítsuk ki egy rácsra, azon hűtsük ki.

Amíg hűl, a tojássárgáját a porcukorral és a kávéval verjük fel. A kihűlt süteményre kenjük, és a süteményt
rögtön vágjuk kockákra. Minden kockára nyomjunk egy szép dióbelet.

A máz megkeményedéséhez kb. 1 óra kell. Utána tehetjük kis süteményes papírokra a kockákat. Egy jó
kávé mellé szolgáljuk fel. 

 



 

DIÓS KOCKÁK 
(német recept)

Hozzávalók 150 db-hoz: 
25 dkg vaj vagy margarin 
20 dkg cukor 
2 csomag vaníliás cukor 
4 tojás 
2 evőkanál tej 
30 dkg darált dióbél 
25 dkg rozsliszt 
1 csomag sütőpor 
kevés vaj és liszt 
még 20 db feles dióbél 
3 kávéskanál oldható kávépor 
35-40 dkg porcukor 
3-4 evőkanál borpárlat (vagy víz)

A vajat a cukorral és a vaníliás cukorral krémmé keverjük. Hozzáadjuk a tojásokat és a tejet.

A darált dióbelet a liszttel és a sütőporral keverjük össze, majd ezt a keveréket összekeverjük a krémmel.
Az így kapott tésztát kivajazott, kilisztezett sütőlapra terítjük.

200 C°-ra előmelegített sütőben 15-20 percig sütjük. Amikor megsült, kivesszük a sütőből, és hagyjuk
kihűlni.

Az oldható kávéport három evőkanál vízben feloldjuk. A porcukorral és a borpárlattal sima, egyenletes
tortamázat keverünk belőle, és a süteményre kenjük.

A szép dióbelet elosztva rárakjuk, majd hagyjuk a mázat megszáradni.

A süteményt 3 cm-es kockákra szeleteljük.

Dehát a tésztánk túl sok. Mi legyen a többivel? Készítsünk belőle diótortát!

A tészta második felét egy 26 cm-es tortaformában fogjuk kisütni.

Vágjuk vízszintesen félbe, és a két réteg tészta közé kenjünk 40 dkg tejszín habjából, 2 kávéskanál oldható
kávéporból és két csomag vaníliás cukorból vert kemény habot. Ez lesz a torta krémje. A torta tetejét pedig
ugyanúgy szép dióbél-darabokkal díszítjük, mint a kockákat.  

DIÓS KOCKÁK 2 
(spanyol recept)

Hozzávalók: 
darált dióbél 
keksz 
sűrített tej 
citromlé

Nemcsak a dióbelet, a kekszet is ledaráljuk. Ahhoz, hogy tésztát kapjunk, a dióbelet és a kekszet édes
kondenzált tejjel keverjük össze, sűrű állagúra. Egyenletes vastagságúra nyújtjuk, és kockákra vagdaljuk.

Kész. De ha akarjuk, dekorálhatjuk, vagy cukormázzal is bevonhatjuk.  



DIÓS MÉZES PAPUCSOK 
(francia recept)

Hozzávalók 15-20 darabhoz: 
15 dkg pohánkaliszt 
10 dkg búzaliszt 
1 kávéskanál fahéjpor 
10 dkg vaj 
10 dkg cukor 
1 tojás 
6 dkg darabos dióbél 
1 nagy evőkanál méz

A kétféle lisztet keverjük össze, és keverjük bele a fahéjat is. Egy
másik tálban pedig a vajat és a cukrot.

Kézzel dolgozzunk. A cukros vajat kisebb adagokban gyúrjunk a
liszthez. A célunk durva, homokszerű állagú tészta készítése. Amikor
az összes cukros vajat a liszthez kevertük, ha közben időre van
szükségünk, a tésztát hűtőben pihentethetjük. Amikor a munkát folytajuk, ugyancsak kézzel dolgozzuk a
tésztába a tojást is. Addig gyúrjuk, amíg össze nem áll a tészta.

A sütőt 180 C°-ra melegítsük elő. Ezalatt elkészítjük a
tölteléket. A diót apróra vagdossuk, hozzáöntjük a mézet,
és jól összekeverjük.

A tésztát kinyújtjuk. Egészben, vagy ha nincs elég nagy
helyünk, több kisebb darabban. Mintegy 7 cm-es
karikákat szaggatunk belőle. A lapok egyik felére tesszük
a tölteléket, egy kávéskanálnyit. A tészta szélén kevés
szabad helyet hagyunk.

A lap másik felét a töltelékre hajtjuk, így alakul ki a
papucs. Félkörben ujjheggyel nyomjuk össze a szélét.

Sütőlapon 25-30 percig süssük.

A legjobb langyosan fogyasztani, ilyenkor harmonizál legjobban a méz és a dió íze.  

DIÓS RUMGOLYÓK 
(amerikai recept)

Hozzávalók: 
0,5 kg jó minőségű keksz 
2 csésze darált dióbél 
3 csésze porcukor 
10 dkg jó minőségű sötét étcsokoládé 
1/4 csésze rum

A diós rumgolyók nagyon hasonlóan készülnek, mint az iménti spanyol diós kockák.

A kekszet a dióbéllel együtt darálhatjuk le, nagyon apróra. Öntsük egy tálba, és öntsünk hozzá 2 csésze
porcukrot. A csokoládét tördeljük kisebb darabokra, és azt is tegyük a tálba.

A tál tartalmát villával jól keverjük össze. Öntsük hozzá a rumot, és addig keverjük, amíg egyformán
nedves nem lesz mindenhol. Ha maradnak a keverékben száraz részek, még egy kis rumot önthetünk hozzá.

Béleljünk ki egy tepsit sütőpapírral. Formáljunk a diós-kekszes keverékből kisebb golyókat, forgassuk meg
a maradék cukorban, és helyezzük a tepsire.



A golyókat legalább egy órán át hagyjuk állni, de lefedve 3 napig is minőségromlás nélkül eltarthatjuk.  

DIÓS VAJAS SÜTEMÉNY 
(amerikai recept)

Hozzávalók: 
1 csésze liszt 
1/2 csésze kukoricakeményítő 
1/2 csésze porcukor 
3/4 csésze szobahőmérsékletű vaj 
1/2 csésze durvára vagdalt dióbél

A sütőt 160 C°-ra melegítsük elő. A lisztet keverjük össze a kukoricakeményítővel és a porcukorral egy
nagyobb tálban. Adjuk hozzá a vajat is, és jól dolgozzuk össze. Keverjük bele a darabos dióbelet is.

Kivajazott sütőlapra szaggassunk a tésztáből kávéskanálnyi kerek darabokat.

20 percig süssük, amíg a sütemény enyhén barnulni nem kezd.

Aki kipróbálta ezt a receptet, kétharmaduk úgy nyilatkozott, hogy máskor is fog ilyent sütni.  

ÉDES APRÓSÜTEMÉNY 
(brazil recept, Gabriela édes aprósüteménye az ilhéusi Vesúvio
bárból)

Hozzávalók: 
A mázhoz: 
20 dkg tejcsokoládé 
A tésztához: 
20 dkg margarin 
1 csésze liszt 
1/2 csésze cukor 
1/2 csésze darált dióbél 
1/2 kávéskanál vaníliás cukor 
csipetnyi só 
A díszítéshez: 
darabos dióbél 
pirított maniókaliszt

Az eredeti receptben Gabriela brazil, Doriana Culinaria márkájú margarint ajánl. Mivel ez Európában
nehezen szerezhető be, használjunk helyette hazait. A pirított maniókalisztet pedig hagyjuk el.

Egy tálban keverjük el a margarint, a cukorral és a vaníliás cukorral egyenletesen habosra. Keverjük bele
a dióbelet, adjunk hozzá egy csipetnyi sót, lisztet pedig óvatosan, ne túl sokat.

A tésztát félórára tegyük hűtőbe.

Melegítsük elő a sütőt közepesen melegre, 180 C°-osra.

Belisztezett gyúródeszkán vagy más felületen nyújtsuk 1 cm vastagra a tésztát, és süteményformával
szaggassunk belőle kisebb darabokat, például a képen látható hosszúkás formájúakat.

Húsz percig süssük, majd hagyjuk kihűlni.

A tejcsokoládét olvasszuk meg vízfürdő fölött, és mártsuk meg benne az aprósüteményeket. Helyezzük
alufóliára, díszítsük nagyobb, darabos dióbéllel. Most hinthetjük meg pirított maniókaliszttel, de ez el is
maradhat.

Amikor a csokoládémáz megszilárdult, már kínálhatjuk is a bár közönségének, csúszik rá az ital.  



FINIKIA 
(görög diós sütemény)

Hozzávalók: 
1 csésze vaj 
3 csésze liszt 
1/3 csésze (hűtött) narancssűrítmény 
1 csésze cukor 
1/2 csésze víz 
1 kávéskanál fahéjpor 
10 dkg méz 
még cukor 
2 kávéskanál sütőpor 
darált dióbél 
1/2 kávéskanál sütőszóda

A sütőt 180 C°-ra melegítsük elő. Nem sorolom fel újból, sorrendben az első 6 hozzávalót keverjük,
dolgozzuk össze, hogy közepes sűrűségű tésztánk legyen. Olyan, ami nem ragad a kezünkhöz. Ha ragad,
adjunk még kevés lisztet hozzá.

Amikor a tésztát megfelelőnek érezzük, kézzel szaggassunk belőle diónyi darabokat, és ovális alakúra
formálva helyezzük sütőlapra. 25 percig süssük.

Amíg a sütemény sül, készítsük el a szirupot mézből, cukorból, forró vízből. Forraljuk együtt 5 percig.

A megsült, kihűlt süteményeket forgassuk meg a szirupban, és szórjuk meg darált dióbéllel.

Hadd álljon felhasználásig.  

JUHARSZIRUPOS DIÓS FALATOK 
(amerikai recept)

Hozzávalók 3 személyre: 
1 csésze cukor 
1/2 csésze lágy vaj 
1/2 csésze tejszín 
1 tojás 
1 kávéskanál juharszirup 
2 csésze liszt 
1/2 kávéskanál sütőpor 
1/2 kávéskanál sütőszóda 
1/2 kávéskanál só 
1 csésze vagdalt, darabos dióbél 
A mázhoz: 
2 csésze porcukor 
1 evőkanál tejszín 
1 evőkanál juharszirup 
1-2 evőkanál tej

Amerikában nagyon szeretik a juharszirupot. Ha itthon hirtelen nem jutnánk hozzá, használjunk helyette
sűrű gyümölcsszörpöt, hazai gyümölcsből.

Melegítsük elő a sütőt 180 C°-ra. Egy tálban keverjük össze a cukrot, vajat, tejszínt, tojást és a
juharszirupot. Géppel 1-2 percig kell kevernünk, hogy krémet kapjunk.

A gép fordulatszámát lecsökkentve adjuk hozzá a többi hozzávalót, kivéve a diót. 1-2 percig keverve újból
egyenletes állagú masszát kapunk. A dióbelet kézzel keverjük bele.

Formáljunk a tésztából kisebb csomókat, és rakjuk kivajazott sütőlapra. 10-13 percig süssük,



aranybarnára, majd kivéve várjuk meg, amíg teljesen kihűl.

Mázat készítünk. A máz hozzávalóit - a tejet kivéve - géppel összekeverjük. Alacsony fordulaton
dolgozzunk, és az edény faláról mindig szedjük le, ami kicsapódik. A tejet a végén adagoljuk hozzá,
apránként, amíg a kívánt sűrűséget el nem érjük.

A mázat a kihűlt süteményekre kenjük.  

KÁVÉCSEMEGE 
(francia recept)

Hozzávalók: 
30 db feles dióbél 
10 dkg porcukor 
10 dkg sötét csokoládé 
1,5 evőkanál cukorszirup 
3 evőkanál erős feketekávé 
0,6 dl tejszín

A cukorszirupot és a tejszínt öntsük egy lábasba, és gyenge tűzön melegítsük. Amikor meleg, adjuk hozzá a
porcukrot, és addig keverjük, amíg krémet nem kapunk. Ízesítsük a feketekávéval, és tegyük hűvös helyre
két órára.

A csokoládét törjük darabokra, és vízfürdő fölött olvasszuk meg. Az olvasztott csokoládét apró adagokban
osszuk szét egy kiterített alufóliára. Még mielőtt a csokoládé megszilárdulna, nyomjunk egy spatulyával kb.
3,5 cm-es lapokat belőle.

A megszilárdult csokoládélapokra osszuk a krémet. Legjobb egy csőrös kinyomón keresztül. Mindegyiknek
a tetejére nyomjunk egy dióbelet.

Válasszuk le az alufóliáról, és már szervírozhatjuk is.  

OROSZ DIÓS GOLYÓK

Az orosz diós golyók kétféle ízesítésben készülnek, kakaósan és vaníliásan.

Hozzávalók: 
10 dkg darált dióbél 
1 evőkanál sütőpor 
22,5 dkg vaj 
7 dkg cukor 
Kávés ízesítéshez: 
28 dkg liszt 
2 dkg kakaópor 
Vaníliás ízesítéshez: 
30 dkg liszt 
1 csomag vaníliás cukor vagy néhány csepp vanília-aroma



A vajat és a cukrot jól keverjük el. A dióbelet pedig a liszttel keverjük össze. Ha
vanília-aromát használunk, először azt cseppentsük a dióbélre, és utána
keverjük hozzá a lisztet.

Minden hozzávalót gyúrjunk alaposan össze, tésztává. A lisztnek nyoma se
maradjon.

A tésztát fektessük fólialapok közé, és úgy nyújtsuk egyenletesen vastagra.
Legalább félórára tegyük be a hűtőbe. Kivéve a tésztát kb. 80 darabkára
vágjuk. A tésztadarabokból golyókat formálunk, és egy tepsire rakjuk.

Megsütjük. Ha ízlik, és sokat akarunk csinálni, - az oroszok annyian vannak,
mint az oroszok, - reggeltől estig 8 adaggal is végezhetünk. A sok munkáért
kárpótolni fog, hogy addigra az egész ház vaníliaillatban fog úszni. 

 

A dió leírása és botanikája 

 

 

Lisztmentes sütemények lisztérzékenyeknek, 
Cukormentes sütemények cukorbetegeknek

Vázlat: 
Lisztmentes sütemények 
- Babos desszert 
- Diókorona 
- Diós-csokoládés édesség 
- Diós-narancsos édesség 
- Diós csokoládé 1-2 
- Diós kocka 
- Diós rolád 
- Diós stangli 
- Gluténmentes diós sütemény 
- Gluténmentes kalács 
- Marcipánkeksz 
- Panpepato 
- Panpepato 2 
- Rumos golyók 
- Sütőtökcsemege 



- Töktorta 
Cukormentes sütemények 
- Almás-diós koszorú 
- Datolyás, diós szeletek 
- Juharszirupos-diós sajtos sütemény 
- Juharszirupos-vaníliás diós édesség 
Vajmentes sütemények 
- Vajmentes csokoládés diós sütemény  

Lisztmentes sütemények
 

BABOS DESSZERT 
(török recept)

Hozzávalók: 
2 csésze előáztatott, majd megfőzött bab 
2 csésze cukor 
1 csésze apróra vagdalt dióbél 
10 dkg vaj, szobahőmérsékletű 
1 kávéskanál sütőpor 
3 tojás 
A díszítéshez: olvasztott csokoládé

Az egy éjszaka előáztatott babot addig főzzük, amíg
könnyen szétnyomhatóvá fő. (Ha főtt konzervbabot
használunk, öblítsük jól le.)

Mérjünk ki a főtt babból két csészével egy tálba, és nyomkodjuk pürévé. Ha túl
száraz, kevés forró vízzel vagy tejjel hígítsuk.

A többi hozzávalót mixerrel dolgozzuk hozzá. Nedves állagú masszát kell kapnunk.

Béleljünk ki egy kisebb (9x13 cm vagy kisebb) sütőformát alumíniumfóliával, és
töltsük fel a mixelt keverékkel.

150 C°-on süssük, egy órán át. Amikor kihűlt, próbáljuk kisebb darabokra vágni,
vagy ha lágy, kanállal vágjunk belőle darabokat. Tenyérrel formáljunk belőle
golyókat, és tegyük papírformába.

Olvasztott csokoládét csorgassunk rá, díszítésnek.  

DIÓKORONA 
(olasz recept)

Hozzávalók 6-8 személyre: 
6 tojás 
15 dkg cukor 
1 csomag vaníliás cukor 
20 dkg főzőcsokoládé 
10 dkg kandírozott narancshéj, darabokra vágva 
10 dkg aszalt sárgabarack, darabokra vágva 
20 dkg darált dióbél 
kevés porcukor 
kevés vaj 
kevés liszt 
de főleg kell egy dekoratív öntőforma

A tojások sárgáját a cukorral és a vaníliás cukorral keverjük habosra.



A főzőcsokoládét víz fölött olvasszuk meg, hagyjuk kicsit hűlni, majd keverjük jól el a cukros
tojássárgájával. Keverjük bele a dióbelet, a narancshéjat és az aszalt barackot is.

A tojásfehérjéből verjünk habot, és azt is keverjük óvatosan hozzá.

Öntsük a keveréket egy kivajazott, kilisztezett korona-alakú öntőformába, és 180 C°-on 40 percig süssük.
Akkor borítsuk ki belőle, ha már langyosra hűlt. Megszitált porcukorral hintsük meg.

Ezt a süteményt eltehetjük másnapra, akkor még jobb lesz.  

DIÓS-CSOKOLÁDÉS ÉDESSÉG 
(német recept, Sabine Scheller receptje)

Hozzávalók 30 db-hoz: 
10 dkg darált dióbél 
6 dkg porcukor 
2 kávéskanál tojásfehérje 
20 dkg enyhén keserű csokoládé 
30 db feles dióbél

A darált dióbelet a porcukorral és a tojásfehérjével szilárd tésztává keverjük. 20 percre a hűtőbe tesszük.

A tésztából 30 golyót formázunk, majd lelapítjuk.

A csokoládét vízfürdő fölött felolvasztjuk. A diótészta-darabokat egyenként az olvadt csokoládéba mártjuk,
és sütőpapírra helyezzük.

Mielőtt a csokoládé megkeményedne a diótésztán, egy-egy feles dióbelet nyomunk rá.

Hagyjuk jól kihűlni, mielőtt eltennénk. Több napig jól eláll.  

DIÓS-NARANCSOS ÉDESSÉG 
(spanyol recept)

Hozzávalók: 
1 csésze dióbél 
4 evőkanál cukor 
4 evőkanál kukoricakeményítő 
1 pohár rostos narancslé 
3 tojás 
3 evőkanál vaj 
50 dkg narancs 
kevés narancslekvár

Az alaptésztát a megdarált dióbélből, 3 evőkanál cukorból és fél pohár vízből keverjük. Tortasütő forma
aljába töltjük. A következő krémmel borítjuk:

Egy fazékban keverjünk el 1 evőkanál cukrot a narancslével és vízben oldott kukoricakeményítővel.
Melegítve sűrítsük be. A tűzről levéve a tojásokat és a vajat is keverjük bele, majd hagyjuk kihűlni.

Helyezzük a diós alapra, és a tetejére a gerezdekre szedett narancsot. Kenjük be narancslekvárral, és egy
percre tegyük forró sütőbe. Melegen szervírozzuk.  



DIÓS CSOKOLÁDÉ 
(brazil recept)

Brazília nem igazán diótermelő ország. A kontinensnyi államnak talán a legdélebbi
területein fordulhat elő egy-két házikerti diófa. Dehát mit csináljunk, ha a legjobb diós
csokoládé receptet tőlük kapjuk, kóstoljuk meg!

Hozzávalók: 
25 dkg darált dióbél 
1 doboz édes sűrített tej 
2 púpozott evőkanál kakaópor 
2 evőkanál vaj 
A díszítéshez: kevés kakaópor, néhány darab dióbél

Egy lábasban keverjük össze a hozzávalókat. Tegyük föl gyenge tűzre melegedni, közben állandóan
keverjük. Akkor jó, ha a lábas alját meglátjuk. Ekkor még két percig tovább keverjük.

Öntsük ki egy vágólapra, és hagyjuk teljesen kihűlni. Az se baj, ha másnapig pihen.

Vajazzuk be a kezünket, és a csokoládéból formázzunk kisebb golyókat, akkorákat, amekkora egy kis
papírcsészébe belefér. Forgassuk meg a golyót maradék kakaóporban, tegyük csinos papírformába, és
nyomjunk a golyókra egy-egy darab dióbelet.

A brazil diós csokoládé portugál eredetű. Itt a portugál eredetije:

DIÓS CSOKOLÁDÉ 2

Hozzávalók: 
1 csésze darált dióbél 
1 doboz édes sűrített tej 
2 tojás 
1 evőkanál kakaópor 
továbbá darabos dióbél 
és olvasztott csokoládé

A darált dióbelet, a sűrített tejet, a tojást és a kakaóport keverjük jól össze, majd melegítsük a
mikrohullámú sütőben 6-8 percig, magas fokozaton. Közben két percenként vegyük ki és keverjük jól össze.

Újból keverjük meg, majd hagyjuk kihűlni.

Formáljunk kerek falatkákat belőle, és mártsuk vízfürdő fölött olvasztott csokoládéba. (Ha a csokoládé túl
sűrű, kevés tejjel tehetjük folyékonyabbá.) Dióbél-darabokkal díszítsük, süteményes papírra helyezzük. 



  

DIÓS KOCKA 
(belga recept)

Hozzávalók: 
25 dkg mandulaliszt 
15 dkg porcukor 
2 tojás fehérje 
40 dkg vaj 
15 dkg darált dióbél 
4 evőkanál méz 
5 evőkanál narancsvirág-víz 
2 csepp vaníliakivonat 
és még néhány darab feles dióbél

Egy tálban keverjük össze a porcukrot, a
mandulalisztet és a tojásfehérjét. Sima, könnyen dolgozható tésztává.

A tésztát vegyük kettőbe, szórjuk meg porcukorral, és tegyük félre. Ezalatt elkészítjük a tölteléket.

A vajból harminc dekányit a darált dióbéllel keverjünk jól össze egy tálban, és a maradék vajat is keverjük
hozzá. Végül a vaníliakivonatot is cseppentsük bele, és keverjük hozzá a mézet. Locsoljuk meg a
narancsvirág-vízzel, és kézzel gyúrjuk egyenletes állagúra.

Munkafelületünket szórjuk meg porcukorral. A mandulatésztából nyújtsunk két, azonos nagyságú, fél- vagy
egy centi vastag négyszögletes tésztalapot. Az egyikre simítsuk a diós-vajas krémet egy centiméteres
vastagságban, és fedjük le a másikkal.

Szórjuk meg porcukorral, és vágjuk kis kockákra. Díszítsük a kockákat feles dióbéllel, és kínálásig tartsuk
hűtőben.  

DIÓS ROLÁD 
(spanyol recept)

Hozzávalók: 
17,5 dkg porcukor 
8 dkg tört dióbél 
5 tojás 
3 kivi 



3 dl tejszín 
2 evőkanál méz 
kevés feles dióbél 
kevés kristálycukor

A tojások sárgáját és a fehérjét külön verjük fel. A fehérjébe keverjük a mézet, a sárgájába a darabos
dióbelet.

Egy 23x33 cm-es sütőtepsit béleljünk ki alufóliával, amit felülről megvajazunk és meglisztezünk. Az egész
masszát beleöntjük, tetejét elsimítjuk.

180 C°-os előmelegített sütőben 12-15 percig sütjük, míg megszilárdul. Kristálycukorral meghintett
sütőpapírra borítjuk ki, és leszedjük az alufóliát.

Meghámozzuk a kivit, és felszeleteljük. A tejszínt habbá verjük, ízlés szerint megcukrozzuk. A tejszínhabbal
kenjük be a süteményt, és osszuk szét a kiviszeleteket is.

Fagyasszuk le.

Szervírozáskor még adjunk rá tejszínhabot, feles dióbelet és kiviszeleteket.  

DIÓS STANGLI 
(szerb recept)

Hozzávalók: 
A tésztához: 
30 dkg darált dió 
8 dkg cukor 
3 dkg főzőcsokoládé 
1 dl víz 
A borításhoz: 
1 tojás fehérje 
15 dkg porcukor 
1/2 citrom leve

Egy kisebb edényben melegítsük meg az 1 dl vizet, kb. 60 C°-osra. Állítsunk fölé egy még kisebb, mintegy 2
dl térfogatú edényt, amiben a forró víz fölött a darabokra tört csokoládét megolvasztjuk. Ha megolvadt, a
vizes edényben feloldjuk a 8 dg cukrot, és a meleg cukoroldatot beleöntjük az olvadt csokoládéba. Állandó
keveréssel egyneművé keverjük. Átöntjük egy kb. 1,5 l-es lábasba, és a darált diót lassan, állandó keverés
közben beleöntjük. Keverhetjük mixerrel is, a lényeg az, hogy a massza egynemű legyen, sűrű tésztát
kapjunk.

Ennyi tésztából 50-60 stangli lesz. A tésztát osszuk három labdára, és tegyük hűtőbe, hogy a stanglik
kidolgozásához könnyen alakítható tésztát kapjunk.

Most elkészítjük a borítást, aminek majd úgy kell kinézni a stanglikon, mintha azok havasak lennének.
Mixerrel összekeverjük a tojásfehérjét a porcukorral. Keverés közben kevés citromlevet csöpögtetünk bele,
de semmiképpen se többet, mint egy kisebb citrom felének a leve. A hó savanyúságát ízlés szerint állítjuk be.
Gyors keveréssel valóban sűrű állagúvá keverjük. Akkor jó, ha a kés nyoma megmarad a havon.

Kidolgozzuk a stangliszeleteket. Sodrófával 5 cm széles, 1 cm vastag rétegbe nyújtjuk, és ízlés szerint 12
vagy 15 mm széles szeleteket vágunk belőle.

A szeleteket lapos - akár alufóliával bélelt - tepsibe rakjuk, a hóborítással betakarjuk. Most ki kell
szárítani. A szárítás mintegy 100 C°-os sütőben 15 perc alatt megy végbe. Ezután a sütőt 115 C°-ra állítjuk,
és állandó ellenőrzés mellett melegítjük tovább, kb. 20 percig. Akkor jó, ha a teteje még nem kezd sárgulni.
Az alsó tésztarétegnek nem kell megkeményedni. A sütőből kivéve is tovább szárad. Néhány órán át
hagyjuk még száradni, fogyasztás előtt.



Kezdőknek nem szokott elsőre sikerülni. Gyakorolni kell. Akkor jó, ha olyan, mint a képen.  

GLUTÉNMENTES DIÓS SÜTEMÉNY 
(amerikai recept)

Hozzávalók: 
15 dkg sózott vaj 
1 csésze cukor 
1 csésze rizsliszt 
1/2 csésze kukoricakeményítő 
szép feles dióbél

A vajat és a cukrot simára keverjük. Hozzákeverjük a rizslisztet, majd a kukoricakeményítőt is. Addig
folytatjuk a keverést, amíg teljesen el nem kevertük.

Diónyi darabokat szaggatunk a tésztából, és sütőlapra helyezzük. Minden darabra szép feles dióbelet
nyomunk.

175 C°-on sütjük meg, 10 perc elegendő. 

   

GLUTÉNMENTES SZÓJÁS-DIÓS KALÁCS 
(japán recept)

Hozzávalók: 
1 evőkanál élesztőpor 
2 evőkanál tej az élesztőnek 
1 egész és 2/3 csésze tej 
3 tojás 
3 csésze rizsliszt barna rizsből 
1/2 csésze szójaliszt 
2/3 csésze kukoricakeményítő 
1/2 csésze burgonyakeményítő 
1 evőkanál almaecet 
1/4 csésze étolaj 
2 evőkanál xantángyanta 
1/3 csésze méz 



1 kávéskanál só 
1/2 csésze darabosra tört dióbél

A száraz élesztőport kevés langyos tejjel felélesztjük.

Konyhai keverőgépben először a tejet és a tojásokat keverjük össze, majd belekeverjük az alamecetet, az
étolajat, a xantángyantát és a mézet is. A rizs- és a szójaliszt, a kétféle keményítőpor, kevés só, végül a
megkelt élesztő hozzáadásával tésztát gyúrunk. A tésztát langyos helyen megkelesztjük.

A darabos dióbelet a megkelt tésztába dolgozzuk bele, és utána a tésztát még negyedórán át pihentetjük.

A kalácsot konyhai kenyérsütőben sütjük meg. A kalács közepének állapotát hosszú tű beszúrásával
ellenőrizhetjük. Akkor jó, ha a kalács belsejéből tisztán húzható ki.  

MARCIPÁNKEKSZ 
(német recept)

Hozzávalók: 
20 dkg marcipán 
8 dkg porcukor 
5 dkg darált mandula 
némi rum 
csokoládéöntet 
szép dióbelek

A marcipánt a porcukorral, a mandulaliszttel és csöppnyi rummal összegyúrjuk. Jól meggyúrjuk. Hengert
formálunk belőle, amit egy éles késsel karikákra vágunk. Csokoládét öntünk rá, és a tetejére egy-egy szép
dióbelet teszünk.  

PANPEPATO 
(olasz csemege)

Hozzávalók: 
5 dkg dióbél 
5 dkg mandula 
5 dkg mazsola 
5 dkg aszalt gyümölcs 
5 dkg főzőcsokoládé 
20 dkg méz 
liszt

Keverjük össze a darabos dióbelet, mandulát, a mazsolát az összevágott aszaltgyümölcs darabokkal és a
lereszelt csokoládéval.

Öntsük rá a mézet és annyi lisztet, hogy konzisztens tésztát kapjunk.

Osszuk 10 cm-es halmokra, ecseteljük be mézzel, és helyezzük jól kivajazott tepsire.

Közepes hőmérsékleten addig süssük, amíg szép színe nem lesz.  



PANPEPATO 
(olasz karácsonyi sütemény)

Hozzávalók 6-8 szelethez: 
10 dkg dióbél 
10 dkg mogyoró 
10 dkg mandula 
20 dkg cukrozott citromhéj vagy narancshéj, apróra vagdalva 
5 dkg liszt 
4 evőkanál kakaópor 
1/2 evőkanál őrölt szerecsendió 
1/2 evőkanál őrölt koriander 
1/4 evőkanál őrölt szegfűszeg 
1/4 evőkanál fahéjpor 
10 dkg porcukor 
22,5 dkg sűrű méz 
2,5 dkg vaj 
porcukor

A sütőt 180 C°-ra melegítsük elő.

Vajazzunk ki egy 23 cm-es, levehető aljú tortaformát.

A dióbelet, mogyorót és mandulát együtt enyhén pirítsuk meg. Hűtsük le, vagdaljuk durva darabokra, és
öntsük egy tálba. A lisztet, a kakaóport, a citromhéjat és a fűszereket öntsük hozzá.

Amikor a sütő hőmérséklete elérte a 180 C°-ot, 150 C°-ra állítsuk a szabályozóját.

A cukrot, a mézet és a vajat egy lábasban enyhén, kavargatva melegítsük, amíg összeolvadnak. Ekkor
nagyobbra vesszük a lángot, felforraljuk és sűrítjük. Addig, amíg a próbaként kanállal kivett kevés
mennyiségből egy csöppet hideg vízbe ejtve golyóvá nem áll össze. Ekkor a diós keverékhez keverjük. Az
így kapott masszát töltjük a sütőformába. A tetejét elsimítjuk, és 35-40 percig sütjük.

Amikor megsült, a sütőformát rácsra helyezve még a formában hagyjuk a süteményt kihűlni. Kihűlés után a
tetejét porcukorral szórjuk meg, és szeletekre vagy kockákra vágjuk.

Légmentesen záródó dobozban egy hónapig is eláll, időben készülhetünk a karácsonyra.  

RUMOS GOLYÓK 
(osztrák ünnepi édesség)

Hozzávalók 30 golyóhoz: 
18 dkg darált dió 
15 dkg porcukor 
8 dkg reszelt keserű csokoládé 
1 tojás fehérje 
1 evőkanál rum 
kakaópor a díszítéshez

Keverjük össze a hozzávalókat, - kivéve a kakaóport - hogy
megmunkálható, tésztaszerű állagú legyen. Tegyük hűtőbe egy órára.

Enyhén nedves kézzel formáljunk a tésztából kis golyókat, és forgassuk meg kakaóporban.

Gyorsan fogyasszuk el, vagy tartsuk száraz, hűvös helyen.  



SÜTŐTÖKCSEMEGE 
(török recept)

Hozzávalók: 
1 kg sütőtök 
1 pohár cukor 
1 pohár dióbél

A sütőtök húsát 2 cm vastag, 6-7 cm hosszú darabokra vágjuk. Egy kanál segítségével a benne levő
magvakat kiszedjük. A tök zöld részét nem használjuk fel.

A tököt egy lábasba vagy fazékba rakjuk, megszórjuk cukorral. Két órán át állni hagyjuk, majd
takaréklángon, fedő alatt 1 óra alatt puhára pároljuk.

A dióbelet kihűtés után keverjük bele, és szép dióbéllel díszítjük is.  

TÖKTORTA 
(török népi recept)

Hozzávalók: 
2 kg sütőtök 
2,5 pohár porcukor 
3-4 db szegfűszeg 
5 dl tejszín 
1 pohár darált dióbél

A sütőtököt felvágjuk, kimagvazzuk, meghámozzuk. Megfelelő méretű fazékban annyi vízzel, hogy ellepje,
gyenge tűzön megpároljuk. A szegfűszeget is beletesszük, ízét belefőzzük.

A puhára párolt sütőtököt pürévé törjük. Apránként, kóstolgatva keverünk a pürébe porcukrot, nehogy túl
édes legyen. A kész pürét egy órára hűtőbe tesszük.

A lehűlt tökpürének a felét tortaformába igazítjuk el, és ráöntjük, elsimítjuk rajta a tejszínt. A püré másik
felét ráfektetjük. Visszatesszük a hűtőbe, de most már a fagyasztóba. Legalább negyedórán át fagyasztjuk,
de csak felszolgálás előtt öt perccel vesszük ki.

A darált dióbelet a fagyott töktorta tetejére szórjuk, bőségesen. Még fagyosan vágjuk fel cikkelyekre.

Biztosan ízleni fog.  

Cukormentes sütemények
 

ALMÁS-DIÓS KOSZORÚ 
(német recept)

Hozzávalók 20 adaghoz: 
10 dkg dióbél 
20 dkg kimagvazott alma 
1-2 evőkanál citromlé 
20 dkg lágy vaj vagy margarin 
7,5 dkg diabetikus édesítőszer 
1 zacskó vaníliás cukor 
1/2 citrom reszelt héja 
4 közepes tojás 
30 dkg liszt 
2 kávéskanál sütőpor 
3-4 evőkanál tej 
zsíradék és liszt a sütőformába



Egy 22 cm-es kuglófsütő formát kikenünk és belisztezünk. A dióbelet durvára vagdaljuk. Az almát
negyedeljük, kimagvazzuk, vékony szeletekre, apró darabokra vágjuk, és rögtön megöntjük citromlével.

A vajat az édesítőszerrel krémesre keverjük, és belekeverjük a vaníliás cukrot és a citromhéjat is.

A tojásokat fokozatosan adagolt 3 evőkanál liszttel a krémbe keverjük. Amikor kellően egyenletes állagú a
krém, a maradék liszttel, benne a sütőporral, valamint a tej fokozatos hozzáadásával tésztává keverjük. Az
alma háromnegyedét és a dióbél háromnegyedét is belegyúrjuk.

A tésztát a sütőformába terítjük, és a maradék almát és diót rászórjuk. Előmelegített sütőben 175 C°-on 40-
45 percig sütjük. Amikor megsült, nem vesszük ki azonnal, hanem mintegy 20 percig a formában hagyjuk
hűlni. Ezután rácsra borítjuk ki, ahol teljesen kihűlhet.

Jól becsomagolva 2-3 napig eláll, de le is fagyasztható.  

DATOLYÁS, DIÓS SZELETEK 
(amerikai recept, Karmen Tedesco cukormentes
süteménye)

Hozzávalók: 
12,5 dkg liszt 
20 dkg dióbél 
1 evőkanál darált mandula 
25 dkg felvagdalt datolya 
10 dkg felvagdalt füge 
2 dl meleg tej 
1 felvert tojás 
1/4 kávéskanál őrölt szegfűszeg 
1/4 kávéskanál őrölt fahéj 
reszelt narancshéj 
narancslé

A datolyaszeleteket egy órán át áztassuk meleg tejben.

Kenjünk ki egy 23 cm-es sütőformát olajjal vagy vajjal.

Az összes hozzávalót a mandulaliszt kivételével - keverjük a tejben áztatott datolyához, és borítsuk a
sütőformába. A mandulalisztet a tetejére szórjuk.

180 C°-ra előmelegített sütőben 30-35 percig süssük, amíg aranyszínt nem kap. Sütés után, fogyasztás előtt
rácson hűtsük le a süteményt.

Ha megkóstoltatjuk valakivel, nem fogja elhinni, hogy a sütemény cukor nélkül készült. Az édességet a
datolya és a füge adja.

Ez a sütemény gazdag növényi rostokban és ásványi anyagokban, főleg vasban és kalciumban.

Akinek mégsem ízlik, az a sütőből kivéve 2 evőkanál konyakkal vagy rummal locsolja meg. Úgy ízleni fog.  

JUHARSZIRUPOS-DIÓS SAJTOS SÜTEMÉNY 
(angol recept, Delia Smith receptje)

Hozzávalók: 
A töltelékhez: 
3,3 dl tiszta juharszirup 
5 dkg dióbél 
35 dkg tehéntúró 
35 dkg lágy sajt 
3 nagy tojás 
Az alaphoz: 



5 dkg dióbél, apróra vagdalva 
15 dkg háztartási keksz 
A krémhez: 
5 dkg dióbél 
3,3 dl tiszta juharszirup 
1,5 dl tejszín

Az alap elkészítése: Daráljuk le a kekszet, öntsük egy tálba, keverjünk bele 5 dg durvára vagdalt dióbelet,
és egy evőkanál hideg vizet. A keveréket nyomkodjuk egyenletes rétegben sütőformába, és tegyük 15 percre
sütőbe.

Közben elkészítjük a tölteléket: 5 dg dióbelet 8 percig pirítsuk ugyanabban a sütőben. Amikor az alap
elkészült, vegyük ki a sütőből, és a sütő hőmérsékletét csökkentsük 150 C°-ra. 3,3 dl juharszirupot tegyük
fel nagy lángra főni, hogy a felét elforrja. Ez 8-10 perc alatt megtörténik. De vigyázzunk, a szirup ne forrja
túl magát. Öntsük ki egy üvegkancsóba, és hagyjuk kihűlni. A túrót, a sajtot és a tojásokat egy nagyobb
tálban jól keverjük el, amíg teljesen sima nem lesz. A pirított diót daráljuk meg, vagy vagdossuk apróra.
Öntsük a túrós sajtkeverékhez, a kihűlt juharszirupot is, és az egészet újból alaposan keverjük el. Töltsük
az alapra, és a sütő középmagas polcán süssük 30 percig. Aztán vegyük ki a sütőformát, de a süteményt
hagyjuk a formában. Hadd álljon néhány óráig vagy másnapig.

A krém elkészítése: Mint az első, a második adag juharszirupot is főzzük el félig, és hűtsük le. Hidegen
öntsük össze a tejszínnel, és verjük fel. Végül a harmadik adag dióbelet vagdossuk durva darabokra, öntsük
a felvert krémbe, mielőtt szervírozzuk.  

JUHARSZIRUPOS-VANÍLIÁS DIÓS ÉDESSÉG 
(amerikai recept)

Hozzávalók nyolc adaghoz: 
4 levél fagyasztott rétestészta-lap, enyhén felengedve 
4 evőkanál olvasztott vaj 
1/2 csésze juharszirup 
2/3 csésze igen apróra tört dióbél 
3 dkg vaníliapuding-por 
1,5 csésze tej 
1/2 csésze tejszínhab

A rétestészta-lapokat egyenként kenjük meg olvasztott vajjal, fektessük egymásra. a legfelsőt hintsük meg a
juharsziruppal, és szórjuk rá az apró dióbelet.

Ollóval vagy igen vékony késsel vágjuk a réteslapokat hosszában-keresztben 4x6 kockára. A kockákat
spatulyával helyezzük át egyenként a sütőlapra.

Forró sütőben 4-5 percig süssük, amíg aranybarna nem lesz. Rácson hűtsük ki.

Amíg hűl, készítsük el pudingporból és tejből a pudingot, a pudingpor tasakján lévő útmutató szerinet.
Keverjük bele a tejszínhabot is, és tegyük hűtőbe felhasználásig.

Szervírozáskor tegyünk egy tányérra egy tészta-kockát, és töltsünk rá egy evőkanál pudingot. (A mellékelt
képen a tejszínhabos puding csíkokba van öntve.) Arra megint egy réteg tésztát, megint egy kanál pudingot,
majd még egyszer, de a harmadikra már ne tegyünk pudingot, hanem a maradék juharszirupot öntsük rá.  

Vajmentes sütemény
 



VAJMENTES CSOKOLÁDÉS DIÓS
SÜTEMÉNY 
(francia recept)

Hozzávalók 6 személyre: 
10 dkg apróra vágott dióbél 
10 dkg jó minőségű fekete csokoládé 
4 tojás 
5 dkg liszt 
8 dkg cukor 
1 kávéskanál szódabikarbóna 
csipetnyi só

A tojásoknak válasszuk szét a fehérjét
és a sárgáját. A sárgáját a cukorral
együtt veressük hosszasan, a fehérjéből
pedig verjünk kemény habot, csipetnyi
só hozzáadásával.

Előmelegíthetjük a sütőt, de csak 150 C°-ra.

A csokoládét olvasszuk meg mikrohullámú sütőben, vagy vízfürdő felett. Keverjük a cukros
tojássárgájához. Ezután a dióbelet, majd a lisztet keverjük hozzá. Végül pedig a felvert tojásfehérjét.

Vajazzunk ki egy sütőformát, és töltsük bele a masszát. Félóráig elég sütni, utána rácsra kiborítva hűtsük
ki.

A süteményre csokoládémázat készítünk 8 dkg csokoládéból és egy evőkanál tejszínből. Együtt olvasztjuk
meg, nagyon gyenge lángon, és spatulával kenjük a süteményre.

Végül feles dióbéllel díszítjük. 

A dió leírása és botanikája 

 



 

Linzerek

Vázlat: 
Diós linzer 
Dupla dióstallér 
Hamantaschen datolyás-diós töltelékkel 
Juharszirupos diós linzerkockák 
Pastatelle 
Rácsos linzertorta 
Savoyai diós linzer  

DIÓS LINZER 
(francia recept)

Hozzávalók 40 darabhoz: 
30 dkg liszt 
1/2 kávéskanál szódabikarbóna 
20 dkg szobahőmérsékletű vaj 
15 dkg cukor 
13 + 2 dkg dióbél

A sütőt csak 160 C°-ra melegítsük elő.

Egy serpenyőben, amiben nem ég oda, a dióbelet grillezzük
néhány percig. Hűtsük ki, utána törjük meg.

Háztartási robotgéppel dolgozzunk. Egy nagyobb tálban a
vajból és a cukorból keverjünk fehéres krémet. A lisztbe
keverjük bele a szódabikarbónaát, úgy kevertessük el apránként a géppel a krémben. Addig keverjük, amíg
az összes lisztet elkevertük. végül a dióbelet keverjük bele, de 2 dkg-ot hagyjunk meg díszítésnek.
Formáljunk golyót a tésztából, és pihentessük félóráig a hűtőben.

A tésztát osszuk 3-4 részre, ez megkönnyíti a munkát, mert a tészta tényleg nagyon törékeny. Belisztezett
munkafelületen nyújtsuk ki félcentis vastagságúra. Szaggassunk a tésztából karikákat. Rendezzük
sütőpapírral bélelt tepsire, szórjuk meg csipetnyi dióbéllel, amit evőkanállal nyomjunk a tésztára, hogy
odaragadjon.

Tíz percig, esetleg valamivel tovább süssük, hogy szép aranyszínű legyen.

Tea mellé a legjobb.  

DUPLA DIÓSTALLÉR 
(német recept)

Hozzávalók 100 darabhoz: 
30 dkg liszt 
1 csapott kávéskanál sütőpor 
10 dkg darált dióbél 
12,5 dkg cukor 
1 csomag vaníliás cukor 
csipet só 
20 dkg vaj vagy margarin 
3 evőkanál baracklekvár 
25 dkg porcukor 
kb. 5 evőkanál citromlé 
30 dkg feles dióbél



A hozzávalókat a liszttől kezdve a margarinig robotgéppel keverjük, tésztává gyúrjuk, előbb alacsony, majd
megemelt fordulaton. A kész tésztát leborítjuk, és egy óráig hűtőszekrényben pihentetjük.

Előmelegítjük a sütőt 180 C°-ra, és egy sütőlapot sütőpapírral bélelünk.

A pihentetett tésztát belisztezett deszkán kinyújtjuk, 3 mm-esre. (A tésztát, ami a deszkán nem fér el, a
hűtőbe tesszük vissza.) A tésztából 4 cm-es, virágforma mintákat szaggatunk. Sütőbe tesszük, és megsütjük.
Mintegy 9 perc alatt megsül.

A sütőből a papírral együtt vesszük ki a süteményeket, és rácson hűtjük ki.

A lekvárt egy kisebb edényben felmelegítjük. Lekvárt kenünk egy süteményre, és egy másikat ráragasztunk.
(Ha munka közben a lekvár megkeményedne, ismét melegítsük fel kissé.)

A porcukrot a citromlével egyenletesre keverjük, a második réteg süteményre kenünk belőle, és rögtön
ráragasztunk egy feles dióbelet.

Még jobb lesz süteményünk, ha a tésztát előző nap készítjük el, és egy éjszakát a hűtőben tölt.  

HAMANTASCHEN DATOLYÁS-DIÓS TÖLTELÉKKEL 
(zsidó recept)

Hozzávalók: 
A tésztához: 
25 dkg liszt 
csipetnyi só 
2 evőkanál cukor 
1 tasak vaníliás cukor 
15 dkg vaj vagy margarin 
1 tojás sárgája 
esetleg 2-3 kávéskanál tej vagy víz 
még 1 tojás 
25 dkg vagdalt aszalt datolya 
20 dkg dióbél 
2 kávéskanál fahéj 
1/2 kávéskanál őrölt szegfűszeg 
melegvíz 
baracklekvár

Először a tölteléket készítjük el. A datolyát annyi vízzel, amennyi elfedi, takaréklángon feltesszük főni.
Addig főzzük, amíg lekváros állagot nem kap.

A főtt datolyát a dióval, a fűszerekkel és 2 evőkanál melegvízzel háztartási robotgépbe tesszük, és
összedolgozzuk. Egyenletes állagúra. Ha túl sűrű, kevés vízzel hígíthatjuk, de úgy is sűrűnek kell maradnia.

Következik a linzertészta elkészítése. A liszthez keverjük a sót, cukrot, vaníliás cukrot. A vajat vagy
margarint kézzel gyúrjuk a cukros liszthez. Morzsás állagú tésztát kapunk. Belegyúrjuk a tojássárgáját, és
gömbölyűre formáljuk a tésztát. Fontos, hogy csak annyira gyúrjuk meg, amennyire kell, ne dolgozzuk túl.
Fedjük le, és tegyük hűtőbe félórára.

Amikor újból elővettük, vágjuk a tésztát négy részre, és egyenként nyújtsuk ki, mintegy 3 mm vastagra.
Szaggassunk a tésztából 7,5 cm-es karikákat.

Tegyünk egy púpozott kávéskanálnyi tölteléket minden tésztalapra, és a kép szerint három oldalát hajtsuk
fel. A sarkait szorítsuk össze. Helyezzük tepsire.

Most vesszük észre, hogy kevés a diónk. Amelyik tésztalapra nem jut diós töltelék, arra baracklekvárt
töltsünk.

Egy tojást keverjünk el egy kávéskanálnyi vízzel, és kenjük meg vele a süteményeket.



190 C°-on 15-20 percig süssük, aranybarnára. Sütés után 10 percig rácson hűtsük a tepsit, csak aztán
szedjük le a hamantascheneket.  

JUHARSZIRUPOS DIÓS LINZERKOCKÁK 
(amerikai recept)

A juharszirup és a dió íze annyira jól megy egymáshoz, hogy ha Amerikában
fagylaltozunk, a felét juharsziruposan, felét diósan kérjük. Így a legjobb.

A linzerkocka is diósan-juharsziruposan a legjobb.

Hozzávalók: 
A tésztához: 
1 csésze liszt 
1/4 csésze cukor 
1/2 csésze lágy vaj 
A töltelékhez: 
2/3 csésze cukor 
1 csésze juharszirup 
2 felvert tojás 
1/4 csésze lágy vaj 
1/4 kávéskanál só 
1/2 kávéskanál vaníliás cukor 
2 evőkanál liszt 
2/3 csésze feles dióbél

A lisztet, a kristálycukrot és a vajat dörzsöljük össze, és a tésztát nyomkodjuk egyenletesen egy 22 cm-es,
négyzetes sütőformába. 180 C°-on öt percig süssük.

Egy lábasban keverjük össze a cukrot és a juharszirupot, és forraljuk öt percig. A tűzről levéve hagyjuk
langyosra hűlni, és jól keverjük el benne a felvert tojást. Ezután a vajat, majd a sót, vaníliás cukrot és a
lisztet keverjük hozzá.

A tésztára szórjuk egyenletesen a dióbél-darabokat, és töltsük rá a juharszirupos krémet. 220 C°-on 10
percig süssük tovább a süteményt, majd 180 C°-on további 20 percig.

Hűtsük ki, vágjuk kockákra.

És az benne a legjobb, hogy juharszirupos-diós fagylalttal desszertezhetjük el.  

PASTATELLE 
(olasz recept)

Hozzávalók: 
1 kg előre elkészített linzertészta 
50 dkg meggylekvár 
10 dkg dióbél 
1 narancs vagy citrom héja 
1 evőkanál cukor 
fahéjpor

Egy tálban a lekvárhoz keverjük a darált diót, a narancs vagy citrom lereszelt héját, kevés fahéjport.

A tésztát osszuk több részre, lisztezett deszkán nyújtsuk ki. 8 cm-es karikákat szaggassunk belőle. A
karikák közepére tegyünk lekváros tölteléket, és félhold alakúra formálva zárjuk a tölteléket a tésztába. A
szélét jól nyomkodjuk le.

Olajozott, lisztezett - vagy sütőpapíros - tepsibe rakjuk, szórjuk meg cukorral. 200 C°-on kb. 30 percig
süssük.  



RÁCSOS LINZERTORTA

Hozzávalók egy 23 cm-es tortához: 
A tésztához: 
4 dkg pirított mandula 
10 dkg pirított dióbél 
10 dkg cukor 
1 citrom lereszelt héja 
1 kávéskanál só 
15 dkg liszt 
1/2 kávéskanál fahéjpor 
17,5 dkg vaj 
1 tojás 
1 kávéskanál vaníliás cukor 
A töltelékhez: 
30 dkg málnalekvár 
1 evőkanál citromlé 
A tetejére 1 evőkanál tejszín

A sütőt 170 C°-ra melegítsük elő, és vajazzunk ki egy 23 cm-es, levehető aljú tortaformát. Vágjunk egy 23
cm-es kerek zsírpapírt. Fektessük a sütőformába, és felülről is kenjük be vajjal.

Robotgépben dolgozzuk össze a diót, mandulát, cukrót, sót. Daráljuk apróra. Keverjük bele a citromhéjat
is.

A diós keveréket öntsük egy nagyobb tálba, és keverjük hozzá a lisztet és a fahéjat. Annyi vajat vágjunk
bele folytonos keverés közben, amennyi ahhoz kell, hogy a tészta morzsás állagú legyen.

A tojást a vaníliás cukorral verjük fel, és keverjük a lisztes keverékhez. Legjobb, ha kézzel keverjük, és
kezdjük dagasztani. Borítsuk ki, és osszuk három egyenlő részre. Két adagot gyúrjunk egy golyóba, kissé
lapítsunk el, és zsírpapírba csomagolva tegyük a hűtőbe. A harmadik adag tésztát tegyük a bepapírozott
tortasütő forma kivett aljára, és addig lapítsuk, amíg körben a lap széléig nem ér.

Tegyük vissza a lapot a tortasütőbe, a tésztát villával szúrkáljuk meg, és süssük 15 percig. Utána vegyük ki,
és hagyjuk szobahőmérsékletűre hűlni. Ezzel az elősütéssel érjük el, hogy a tészta meg fogja tartani a lágy
tölteléket.

A töltelék úgy készül, hogy a citromlevet a málnalekvárba keverjük.

Kivesszük a tésztát a hűtőből, és egy részéből elkészítjük a
tészta szélét. Annyi tésztát nyomkodunk körben a
sütőforma falához, hogy egyenletesen álljon. Ez a lehűtött
tésztának akár a harmada is lehet. Hosszú nudlit
formálunk, és azt lapítjuk a falhoz. A maradék tésztát
pedig kiborítjuk, zsírpapírra. Nyújtsuk 23 cm-es
négyzetté, vágjuk másfél centi széles csíkokra. Legalább
10 csíkra van szükségünk. A csíkokal együtt a zsírpapírt
20 percre fagyasztóba tesszük.

Kenjük a tölteléket a tésztára. Amikor a rácsnak való
tésztát a fagyasztóból kivesszük, hosszában és keresztben
is rácsozzuk a töltelékre. A közepén kezdjük, és a széle
felé haladjunk.

A linzertortát mielőtt kisütnénk, kenjük meg tejszínnel. Háromnegyed óráig süssük, majd rácson hűtsük ki.
Legalább egy óráig hűljön.

Vanília ízesítésű tejszínhabbal kínáljuk.  



SAVOYAI DIÓS LINZER 
(francia recept)

Hozzávalók 8 személyre: 
A tésztához 
25 dkg liszt 
12,5 dkg vaj 
3 dkg porcukor 
2 evőkanál víz 
1 tojás sárgája 
csipetnyi só 
A töltelékhez 
13 dkg vaj 
16 dkg cukor 
3 tojás 
0,7 dl tejszín 
1 evőkanál citromlé 
15 dkg dióbél

Először kivajazunk egy tűzálló tálat, amiben a süteményt meg fogjuk sütni.

A tészta hozzávalóiból linzertésztát gyúrunk, a kész tésztát a tűzálló tál méretének megfelelő nagyságra
nyújtjuk, belisztezett deszkán. 

 

A töltelék hozzávalóit egyszerre tehetjük a mixerbe, kivéve a dióbelet, amit csak a mixelés vége felé öntünk
bele, nehogy túl apróra darálódjon.

A tésztát a tűzálló tálba fektetjük, rátöltjük a tölteléket. 

 

220 C°-os sütőben 30 percig sütjük. A teteje nem baj, ha megbarnul. Amikor kihűlt, már meg is
kóstolhatjuk. 

 

A dió leírása és botanikája 

 

 



Kelt és töltött tészták

Vázlat: 
Almás diós pie 
Almával, dióval töltött tészta 
Ayen-i diós sütemény 
Áfonyás diós szeletek 
Cozonac 
Csokoládés tekercs dióval 
Diós csiga 
Diós csokoládés márványos sütemény 
Diós lepény 
Diós paletták 
Diós táska 
Diós tekercs 
Fonott sütemény 
Fügés diós tekercs 
Fülemüle fészek 
Két román diós kelttészta 
Luzerni rétes 
Mamoul 
Mamoul 2 
Maamouls 
Mamul 
Mutekke 
Orehnyácsa 
Orehnyácsa 2 
Pizziddate 
Potica 
Sakerbura 
Söbiyet 
Török diós kalács 
Virágoskert  

ALMÁS DIÓS PIE 
(francia recept)

Hozzávalók 6 személyre: 
kész linzertészta 
5 alma 
10 dkg dióbél 
kevés nagyszemű mazsola 
kevés zabpehely (vagy darált mandula) 
2 tasak vaníliás cukor 
5 dkg cukor 
fél citrom leve 
1 evőkanál rum 
1 tojás 
só

A sütőt 175 C°-ra melegítsük elő. A mazsolát áztassuk meleg vízbe. Az almát hámozzuk meg, magvazzuk ki,
vágjuk darabokra.

A tészta felét fektessük egy magas falú tortasütő formába.

A tojás kivételével az összes hozzávalót keverjük jól össze, és töltsük a tésztára. Terítsük be a másik
tésztaréteggel. A két réteg tésztát a szélén nyomjuk össze. A felső tésztát lyukasszuk át, ahol a töltelék sütés
közben kigőzölöghet.



A tojást kevés sóval verjük fel. Kenjük meg a tojással a felső tésztaréteget. Amikor megszáradt, kenjük
meg újra.

Bő háromnegyed órán át kell sütni.  

ALMÁVAL, DIÓVAL TÖLTÖTT TÉSZTA 
(francia recept)

Hozzávalók: 
3 alma 
1 kávéskanál méz 
6 dió 
3 dl tej 
3 tojás 
3 evőkanál cukor 
1 tasak vaníliás cukor 
3 evőkanál liszt 
3 kávéskanál fahéjpor

Az almákat magvazzuk ki, hámozzuk meg, vágjuk
vékony szeletekre. Egy evőkanál mézzel, a
savanykás almákat többel hintsük meg, és hagyjuk beszívódni.

Közben törjük meg a diókat, a dióbelet vágjuk kisebb darabokra.

Annyi tojást üssünk fel, amennyi almát felszeleteltünk, és deciliterben kifejezve ugyanannyi tejet öntsünk a
tojáshoz. Keverjük jól össze.

És ezt a logikát követve a liszt is és a cukor is ugyanannyi kanállal legyen, amiket fokozatosan a tejes
tojásba keverünk. Keverjük a tésztába a vaníliát és a fahéjat is. A tésztát keverjük egyneműre, ne maradjon
benne csomó.

Töltsük serpenyőbe, fektessük bele az almaszeleteket, és szórjuk meg dióbéllel. 180 C°-on háromnegyed
órán át kell sütni. A kikapcsolt sütőben hagyjuk kihűlni. amikor kihűlt, vágjuk szeletekre, és hűtőben
hűtsük tovább, hogy megszilárduljon. A másnapi reggelinél csodálhatjuk meg az eredményt. 



 

AYEN-I DIÓS SÜTEMÉNY 
(francia tájjellegű recept, Charlou Reynal receptje)

Hozzávalók 8 személyre: 
25 dkg liszt 
1-2 dkg élesztő 
5 tojás (ne legyen hideg) 
25 dkg langyos vaj 
25 dkg porcukor 
10 dkg darált dióbél 
csipetnyi só 
0,2 dl rum

Egy tálban alaposan keverjük össze az összes hozzávalót. Fontos, hogy a tészta állaga egyenletes, sima
legyen. Magas falú formába helyezzük át.

Miközben a sütőt előmelegítjük, a tésztát a konyhaasztalon hagyjuk megkelni. Ez mintegy félóráig tart.

Egy órán át süssük. Félórát gyengén, majd negyedórát közepesen meleg sütőben, és az utolsó negyedórában
a legmelegebb fokozaton. Közben hegyes kés beszúrásával ellenőrizhetjük a sülést. Ha a kés tisztán húzható
ki, a sütemény kész.

Miután a süteményt kivettük a sütőből, hagyjuk a formában langyosra hűlni, csak azután borítsuk ki. Ha
kihűlt, légmentes tárolóedényben 4-5 napig friss marad.

Diófagylalt ajánlható melléje.  

ÁFONYÁS DIÓS SZELETEK 
(amerikai recept)

Hozzávalók 24 szelethez: 
1,5 csésze teljes őrlésű liszt 
1,5 csésze hántolt zab 
3/4 csésze cukor 
1 kávéskanál sütőszóda 
3/4 csésze olvasztott vaj vagy margarin 
45 dkg áfonyalekvár 
1/2 csésze apróra vagdalt dióbél

Egy nagyobb tálban keverjük össze a lisztet, a hántolt zabot, a cukrot és a sütőszódát, majd öntsük és
keverjük hozzá a vajat (margarint). A tésztából egy csészényit tegyünk félre felső borításnak, a többit pedig
nyújtsuk ki, és fektessük egy kb. 20x30 cm-es, kivajazott sütőformába. 180 C°-on 20 percig süssük.



A félig megsült tésztára óvatosan kenjük rá az áfonyalekvárt, és szórjuk rá a dióbelet. Enyhén
nyomogassuk a tésztára. Nyújtsuk ki és fektessük rá a félretett tésztát.

Mintegy félóráig tovább sütjük, amíg a teteje barnulni nem kezd. A formában vagy rácson hűtjük ki, majd
szeleteljük fel.  

COZONAC 
(román diós kalács)

Hozzávalók: 
25 dkg liszt 
20 dkg cukor 
1 elkevert tojás 
0,2 dl tej 
csipetnyi só 
1 tasak élesztőpor 
6 dkg dióbél 
csipetnyi fahéjpor 
6 dkg vaj

A liszt közepére készítsünk egy mélyedést, abba tegyük a sót,
tejet, cukrot, a tojást, a vajat és az élesztőport. Keverjük, majd
gyúrjuk össze. Addig gyúrjuk, amíg a tészta kellően rugalmassá
nem válik.

Két óra hosszára tegyük félre a tésztát langyos helyre, kelni.

A dióbelet törjük apró darabokra.

Amikor a tészta megkelt, nyújtsuk ki.

Terítsük rá a megtört dióbelet, szórjuk rá a fahéjat.

Tekerjük fel a tésztát, tekercsbe.

Félórára tegyük félre langyos helyre, kelni.

Közepesen meleg sütőben félóra sütés elég.

Egy kis többlet: Ha a tekercs tetejét mézzel kenjük meg, még ízletesebb lesz.  

CSOKOLÁDÉS TEKERCS DIÓVAL 
(francia recept)

Hozzávalók 6 személyre: 
50 dkg liszt 
3,5 dkg vaj 
1/2 kávéskanál só 
5 dkg porcukor 
1/2 kávéskanál élesztőpor 
2 tojás, felverve 
1,75 dl langyos tej 
12,5 dkg étcsokoládé, reszelve 
12,5 dkg vagdalt dióbél 
2 evőkanál porcukor 
1 tojás sárgája

Kenyérsütő géppel dolgozzunk, abban keverjük össze a tejet, a két
felvert tojást és a vajat. Utána a liszt, (belekeverve az élesztőpor),
só, cukor következik.



Fedjük le a gépet, és indítsuk el a programot.

Ha kézzel dolgozunk, először a lisztet töltjük egy tálba. A vajat hozzáadjuk, ujjheggyel a liszthez dolgozzuk,
finom morzsás állagot kell kapnunk. A sót, a cukrot, az élesztőt is belegyúrjuk. Majd a felvert tojásokat,
végül a langyos tejet, apránként. A tejből annyit adjunk hozzá, hogy folyamatos gyúrással rugalmas tésztát
kapjunk.

Enyhén lisztes munkafelületen öt percig gyúrjuk a tésztát, hogy teljesen sima, rugalmas legyen. Ekkor
tegyük vissza a tálba, fedjük le beolajozott háztartási fóliával, de ne szorítsuk rá a fóliát. Meleg helyen
hagyjuk kétszeresére kelni, egy órán át.

Borítsuk a tésztát újból a lisztes munkafelületre, és még egyszer alaposan gyúrjuk át. Utána nyújtsuk ki
négyzetesre, 27 cm-es oldalúra. Háromnegyedét szórjuk meg reszelt csokoládéval, dióbéllel és a teljes
felületet porcukorral. Göngyöljük fel a tésztát.

Helyezzük egy 29x 11x 10 cm-es sütőformába. Borítsuk le olajozott fóliával, és meleg helyen hagyjuk kelni
félórán át. Az a jó, ha kidagad a sütőformából.

Vegyük le a fóliát, kenjük meg a tésztát tojássárgájával, amit egy evőkanálnyi vízzel kevertünk el. A
maradék csokoládét és dióbelet rakjuk a tekercs tetejére. 200 C°-ra előmelegített sütőben 35-40 percig kell
sütni, hogy szép barna színt kapjon. A sütés végén a sütemény üreges hangot ad, ha ujjheggyel megütjük.

Úgy kerülhetjük el, hogy a tetejére helyezett dió megégjen, hogy a sütés megkezdése után, amikor a dió
kellően megszínesedett, egy alufóliát borítunk rá, úgy sütjük tovább. A sütés után úgy hűtjük ki a süteményt,
hogy előbb egy műanyaglapáttal elválasztjuk a sütőforma falától, utána pedig rácsra helyezzük ki.  

DIÓS CSIGA 
(brazil recept)

Hozzávalók 12 csigához: 
6 csésze liszt 
2 db élesztőkocka 
3/4 csésze cukor 
2 tojás, elkavarva 
1,25 csésze langyos tej 
1/2 csésze vaj vagy margarin 
A töltelékhez: 
1 doboz sűrített tej 
1,5 csésze darált dióbél

Egy nagyobb tálba öntsük a lisztet. A közepén formáljunk mélyedést, és morzsoljuk bele az élesztőt. Öntsük
bele a cukrot, a tojást, a tejet és adjuk hozzá a vajat is. Gyúrjuk egynemű tésztává, majd fedjük le, és
hagyjuk kétszeresére kelni.

Közben készítsük el a tölteléket. Egy közepes lábasban forrásig melegítsük a sűrített tejet, majd főzzük
további kb. 4 percig, hogy besűrűsödjön. Ekkor vegyük le a tűzről, és keverjük bele a dióbelet.

Vágjuk a tésztát két részre, és nyújtsuk mindkettőt 50x30 cm-esre. A tölteléket is osszuk ketté, és terítsük a
tésztára úgy, hogy a szélén 2 cm maradjon el. A tésztát tekerjük csigába, és vágjuk 4 cm-es szeletekre.

Helyezzük a csigákat sütőlapra lazán egymás mellé, hogy ne érjenek össze. Félórán át hagyjuk a tésztát
tovább kelni, majd 180 C°-os sütőben süssük 30 percig. (Van, aki sütés közben a csigákat meglocsolja
cukrozott sűrített tejjel.)

Sütés után melegen, vagy kihűlés után hidegen fogyaszthatjuk.  



DIÓS CSOKOLÁDÉS MÁRVÁNYOS SÜTEMÉNY 
(francia recept)

A hozzávalók közül a vajból és a cukorból kétféle
mennyiség van megadva, attól függően, hogy
fejlődésben lévő fiatalok számára készül a sütemény,
vagy olyan felnőtteknek, akik vigyáznak a súlyukra: 
12,5 dkg vagy 10 dkg vaj 
20 dkg vagy 10 dkg porcukor 
3 tojás 
15 dkg liszt 
1 csomag élesztőpor 
2 dkg kakaópor 
0,4 dl tej 
12,5 dkg durvára vagdalt dióbél

A sütőt 180 C°-ra melegítsük elő.

Egy tálban a vajat keverjük habosra. Keverjük hozzá
a porcukrot, majd a tojást is, magas fordulatszámon, amíg egyenletes krémet nem kapunk. Folyamatos
keverés közben a lisztet és az élesztőport is dolgozzuk a krémhez. A dióbelet most dolgozzuk bele.

A nyerstészta felét tegyük át egy másik tálba. A kakóport keverjük el a tejjel, szórjuk meg vele az egyik
tésztát, és gyúrjuk bele.

Vajazzunk ki egy süteménysütő formát. A két tésztát váltakozva töltsük bele, hogy márványos színhatást
kapjunk.

Körülbelül egy óráig süssük. A kész sütemény hetekig is eláll, de még nem sikerült kipróbálni, hogy meddig,
mert mindig hamar elfogy. 

 



DIÓS LEPÉNY 
(francia recept)

Hozzávalók 6-8 személyre: 
2 csomag leveles tészta 
15 dkg darált dióbél 
10 dkg cukor 
1,5 dkg vaníliás cukor 
0,6 dl tej 
7,5 dkg olvasztott vaj vagy margarin 
1 tojás

Egy tortaformát béleljünk ki sütőpapírral.
Fektessük bele a tésztát, és szúrkáljuk meg
villával.

A tojás kivételével a többi hozzávalót keverjük össze egy tálban, ezzel a keverékkel töltjük meg a tésztát.
Töltsük is rá a formába helyezett tésztára. A másik tészta a töltelékre kerül. A szélén nyomjuk össze a két
tésztaréteget, hajtsuk, tekerjük befelé, hogy a sütemény széle "bordürt" kapjon. Még egy villa fogaival is
nyomkodjuk össze, ezzel dekoráljuk is.

A tészta tetjét egy késsel karcoljuk meg, és úgy kenjük rá az elkevert tojást, egy ecsettel. Végül a tészta
tetején szúrjunk néhány lyukat, ahol sülés közben a levegő eltávozhat, nehogy "megkeljen" a lepény. Ha a
sütőpapír széle a tészta körül kilógna, azt vágjuk le.

Közepesen meleg sütőben 30-35 perc sütés elég, de közben nézzünk rá, hogy sül.  

DIÓS PALETTÁK 
(francia recept)

Hozzávalók kb. 50 darabhoz: 
10 dkg dióbél 
10 dkg lágy vaj 
6 dkg porcukor 
1 tojás 
25 dkg liszt 
1 kávéskanál sütőpor 
6 dkg csokoládédarab 
csipetnyi só

A dióbelet durva darabokra vagdossuk.

A vajból és a cukorból keverjünk fehéres habot.
Keverjük hozzá a tojást is. Végül a lisztet, a sütőport
és a sót keverjük bele. Gyorsan, alaposan dolgozzunk, hogy sima tésztát kapjunk.

A tésztát vágjuk két egyforma darabra. Az egyik felébe alaposan gyúrjuk bele a csokoládédarabokat, amíg
egynemű tésztánk nem lesz. 



Nyújtsuk ki mindkét tésztadarabot egyformára, félcenti vastagságúra. A fehér tésztalapot hideg vízzel kissé
nedvesítsük be, és fektessük rá a csokoládés tésztát. Annak a tetejét is nedvesítsük be. 

Tekerjük fel a tésztát, és a tekercset a gyúródeszkára szórt dióbélben forgassuk meg. Hagyjuk a deszkán
állni tíz percig, lehetőleg hűvösön. 

Egy lapos tepsit béleljünk ki sütőpapírral. A tekercsből vágjunk félcenti vastag szeleteket, és fektessük a



tepsibe. 180 C°-os sütőben 8-10 perc sütés elég.  

DIÓS TÁSKA 
(horvát recept)

Hozzávalók 25 darabhoz: 
35 dkg liszt 
35 dkg cukor 
még 6 evőkanál cukor 
6 tojás 
6 evőkanál étolaj 
2 citrom reszelt héja 
30 dkg darált dióbél

A tojássárgáját és fehérjét válasszuk külön. A tojássárgáját, lisztet, 35 dkg cukrot és az étolajat keverjük
össze. Keverjük bele az egyik citrom reszelt héját is. Gyúrjunk kemény tésztát, és nyújtsuk ki egészen
vékonyra.

Tíz-tizenöt centiméter átmérőjű karikákat szaggassunk a tésztából.

A töltelék készítéséhez a fehérjéből a 6 kanál cukorral verjük habot. Keverjük a habba a darált dióbelet és
a maradék reszelt citromhéjat.

A tölteléket kanállal osszuk a tésztakarikákra, a karikákat hajtsuk félbe, a szélét csípjük össze. Olajjal
megkent tepsire helyezzük, és 200 C°-on mintegy 20 percig süssük.  

DIÓS TEKERCS 
(spanyol recept, Hermana Bernarda séf receptje)

Hozzávalók 8 személyre: 
10 dkg cukor 
5 dkg kukoricakeményítő 
25 dkg liszt 
tej, amennyi szükséges 
1 citrom 
10 dkg vaj 
1/2 kávéskanál élesztőpor 
1 tojás 
A töltelékhez: 
2 evőkanál cukor 
5 dkg darált keksz 
1/2 kávéskanál fahéjpor 
tejszín, amennyi szükséges 
10 dkg darált dióbél 
A mázhoz: 
4 evőkanál porcukor 
narancslé, amennyi szükséges

A vajat vágjuk kisebb darabokra. A citrom héját reszeljük le.

A lisztet keverjük össze a kukoricakeményítővel és az élesztőporral. Keverjük hozzá a reszelt citromhéjat, a
cukrot és a vajat. Kézzel morzsoljuk össze a keveréket, hogy homokszerű állagú legyen. A keverék közepén
készítsünk kis mélyedést, üssük bele a tojást és öntsünk bele kevés tejet. Géppel addig keverjük, amíg
egyenletes tésztát nem kapunk.

Nyújtsuk ki a tésztát félcentis vastagságúra, téglalap alakúra.

Diós tölteléket készítünk. A darált dióhoz egy tálban hozzákeverjük a darált kekszet, a cukrot, fahéjat,
végül annyi tejszínt, hogy kenhető masszát kapjunk. A tölteléket kenjük a tésztára, és tekerjük fel a tésztát.



Vágjuk a tekercset 2-3 centis szeletekre. A szeleteket helyezzük egy kivajazott tepsire egymás mellé úgy,
hogy kis hézagot hagyunk közöttük. Mérsékelten meleg sütőben 25-30 perc alatt sül meg.

Amikor megsült, még melegen hintsük meg cukormázzal, amit úgy készítünk, hogy a porcukorhoz
narancslevet keverünk.

Kihűlés után a diós tekercseket tálra rendezzük, úgy kínáljuk.  

FONOTT SÜTEMÉNY 
(török recept)

Hozzávalók: 
A tésztához: 
1 pohár étolaj 
1 pohár olvasztott vaj vagy margarin 
1 pohár langyos tej 
2 evőkanál porcukor 
1 csomag vaníliás cukor 
1 csomag sütőpor 
liszt, amennyit a folyadék felvesz 
A töltelékhez: 
1 púpozott pohár darált dióbél 
A sziruphoz: 
3 pohár víz 
3 pohár cukor 
fél citrom leve

Először a szirupot készítjük el. A cukrot a vízben feltesszük a tűzre, és a forrástól még öt percig főzzük. A
citromlevet csak utólag keverjük bele.

A tészta hozzávalóit összekeverjük, majd a tésztát kézzel gyúrjuk készre. Hosszúkásra nyújtjuk, és
hosszában mindkét szélén ferdén 4-5 csíkot vágunk, amikkel majd befonjuk. A középső részt bőven
megrakjuk dióval. A szélső csíkokat felváltva jobbról, balról fektetjük át.

180 C°-ra előmelegített sütőben alaposan megsütjük, amíg meg nem pirul. Amikor megsült, a forró
süteményt a már kihűlt sziruppal öntjük meg.  

FÜGÉS DIÓS TEKERCS 
(ausztrál recept)

Hozzávalók 10-12 tekercshez: 
A tésztához: 
0,9 dl tej 
1 nagy tojás 
22,5 dkg (2 csésze) fehér liszt 
1/2 kávéskanál só 
2,5 dkg (2 evőkanál) porcukor 
2,5 dkg vaj 
1 kávéskanál élesztőpor 



A töltelékhez: 
1,5 dkg olvasztott vaj 
6 dkg érett, de nem aszalt füge apró darabokra vágva 
4 dkg datolya húsa apró darabokra vágva 
6 dkg vagdalt dióbél 
4 dkg kristálycukor, benne elkeverve 
1 kávéskanál fahéjpor 
A mázhoz: 
1 evőkanál narancslé 
3 evőkanál porcukor

Kenyérkészítő géppel dolgozzunk. Töltsük bele a tejet, és üssük bele
a tojást. Szórjuk rá a lisztet, a sót, cukrot. A vajat három darabra vágva tegyük bele, elkülönítve egymástól,
a gép falához.

A lisztben csináljunk egy kis mélyedést, de ne olyan mélyet, hogy a lisztrétegen átérjen. Abba szórjuk az
élesztőport. Most indítsuk el a gépet.

Amíg a gép dolgozik, vajazzunk ki egy tepsit. Amikor a gépben a tészta az eredeti anyaghoz képest a
kétszeresére dagadt, vegyük ki a gépből, és tegyük egy belisztezett deszkára. Nyomogassuk meg, aztán
nyújtsuk ki kb. 30x40 cm-esre. 
Kenjük meg a tészta felszínét olvasztott vajjal, és szórjuk rá a fügét, datolyát, dióbelet, valamint a fahéjas
cukrot. Tekerjük fel a tésztát, a széleit nyomjuk meg, ne nyíljon szét. Vágjuk 10-12 szeletre.

Vágott oldalukkal felfelé helyezzük a tepsire, de a tekercsek között hagyjunk helyet, számítva a második
kelésre, amikor kétszeresükre fognak kelni. Borítsunk a tésztára beolajozott fóliát, és tegyük meleg helyre
kelni, 35-40 percre.

Most előmelegíthetjük a sütőt 200 C°-ra. Amikor a tekercsek valóban kétszeresükre keltek, tegyük a
sütőbe, és 15-20 percig süssük, hogy egyenletes aranyszínt kapjanak. De ne süssük túl, mert akkor jók, ha
lágyak. Rácsra helyezzük a tepsit, úgy hűtsük ki a süteményt.

Amíg hűl, mázat készítünk. Összekeverjük a narancslevet a porcukorral, és ha híg, akkor kenjük, ha sűrű,
akkor szórjuk a tekercsekre.

Még a teljes kihűlés előtt, langyosan tálaljuk. 



 

FÜLEMÜLE FÉSZEK (BÜLBÜL YUVASI) 
(török sütemény)

Hozzávalók 6 személyre: 
20 dkg finomra vagdalt dióbél 
1 evőkanál cukor 
1/4 teáskanál őrölt fahéj 
12 lap fagyasztott rétestészta 
20 dkg olvasztott vaj 
1,5 csésze cukor 
3 dl víz 
1/2 citrom leve 
3 dkg darált dióbél

Először a diós tölteléket készítjük el. A dióbelet egy
evőkanál cukorral és a fahéjjal elkeverjük, és félrerakjuk.

Terítsünk ki egy réteg tésztát. Kenjük meg olvasztott vajjal.
Szórjunk rá tölteléket. Egy vékonyabb pálcára tekerjük fel a
tésztát. A tekercset kissé nyomkodjuk meg. A pálcát húzzuk ki,
és a tekercset formáljuk spirálba. Kivajazott tepsire, sütőlapra
helyezzük. A többi tésztalevéllel is ezt ismételjük meg.
Mérsékelt tűzön 30 perc alatt süthetjük ki, aranybarnára.

Amíg a fülemülefészkek sülnek, a cukorból, a vízből főzzünk
szirupot. 15 percig főzzük. A citromlevet a főzés vége előtt 1-2
perccel öntsük bele.

Amikor a sütőből kivesszük, a forró fészkekre töltsük a langyos
szirupot. Hagyjuk kihűlni.

Rakjuk tálra, és darált dióbéllel megszórva díszítsük.  

KÉT ROMÁN DIÓS KELTTÉSZTA 
Cozonaci cu nucă és Melci

1. Cozonaci cu nucă

Hozzávalók: 
1 kg liszt 
30 dkg cukor 
1,5 csésze tej 
6 tojás 
5 dkg élesztő 
20 dkg vaj 
2 evőkanál étolaj 
vanília, só, tojás, zsíradék

A töltelékhez: 
30 dkg darált dióbél 
1 csésze tej 
3/4 csésze cukor 
1/4 csésze rum 
vaníliás cukor

Az élesztőt egy kávéskanál cukorral, kevés langyos tejjel és kevés liszttel elkeverve keltsük életre. Szórjunk
kevés lisztet a tetejére, fedjük le, és meleg helyre tegyük félre.



A tejet egy rúd apróra vágott vaníliával forraljuk fel, majd a tűzről levéve fedjük le, tegyük félre, de tartsuk
melegen.

A tojások sárgáját a cukorral és kevés sóval keverjük el, majd folyamatosan keverve öntsük hozzá a
langymeleg tejet.

A megindult élesztőt tegyük egy nagyobb tálba, és állandó keverés közben öntsük hozzá a tojásos tejet.
Verjünk habot a tojásfehérjéből, és azt is keverjük hozzá, a lisztet is, apránként, keverés közben.

Amikor a liszt hozzákeverésével végeztünk, tésztánk gyúrható. A vajat megolvasztjuk, hozzáöntjük az
étolajat, és ezt a zsíradékot folyamatosan gyúrjuk a tésztába, mindig annyit, hogy ujjunkról a tészta jól
leváljon. Ha gyúrás közben túl keménynek találjuk, kevés tejjel puhíthatjuk, ha pedig túl lágy, kevés lisztet
adjunk még hozzá.

Amikor meggyúrtuk, fedjük le a tálat egy konyharuhával. Meleg helyen várjuk meg, míg háromszorosára
dagad.

Amíg a tészta dagad, elkészítjük a tölteléket. A cukrot és a vaníliás cukrot meleg tejben oldjuk fel, a
tűzhelyen. Amikor feloldódott, öntsük bele a dióbelet, és forraljuk fel. Rövid idejű főzés után, miután a
töltelék sűrűsödni kezdett, levesszük a tűzről, és hozzáöntjük a rumot.

Amikor a töltelék kihűlt és a tészta is megkelt, a tésztát ujjnyi vastagságúra nyújtjuk. Egyenletesen töltjük
rá a tölteléket, majd feltekerjük. Kizsírozunk egy magas oldalú kenyérsütő formát, belehelyezzük a tésztát,
és egy ideig még kelni hagyjuk. Utána megkenjük tojással, és közepes tűzön kisütjük.

Amikor megsült, mihelyt lehet, vegyük ki a formából, és konyharuhával letakarva hagyjuk kihűlni.

2. Melci (diós csiga)

Hozzávalók: 
kelttészta, az előző recept szerint 
3 evőkanál darált dióbél 
kevés cukor 
szirup 3 evőkanál cukorból, 
vaníliás cukorból, 1 csésze vízből

Tojás nagyságú kelttészta-darabokból ujjvastagságú hurkákat formálunk, majd csigává tekerjük. A
csigákat kizsírozott tepsibe helyezzük, egymás mellé. Egy ideig hagyjuk még kelni.

Megsütjük, majd egyenként szedjük ki a tepsiből. A tetejüket forró szirupba mártogatjuk. Egy lapon
egymás mellé helyezzük, és meghintjük cukorral kevert dióbéllel.

A Cozonaci cu nucă másik receptje:

Hozzávalók: 
A tésztához: 
2 kávéskanál élesztőpor 
1/2 csésze (1,2 dl) meleg tej 
3 evőkanál cukor 
5 nagy tojás sárgája 
3 evőkanál étolaj, és még 1 kávéskanálnyi 
10 dkg vaj 
1 kg liszt 
2 evőkanál reszelt citromhéj 
1/2 kávéskanál só 
1 csésze langyos tej (vagy amennyi kell) 
A töltelékhez: 
az 5 tojás fehérje 
10 dkg cukor 



0,5 kg darált dióbél 
A megkenéshez: 
1-2 tojás felvert sárgája

Az élesztőporhoz öntsünk fél csészényi meleg tejet és 3 evőkanál cukrot. Tegyük félre öt percre.

Egy nagyobb tálba öntsük át az élesztőt. Válasszuk külön a tojások sárgáját a fehérjétől, éa a tojások
sárgáját keverjük az élesztőhöz. Keverjük hozzá a több mint három kanálnyi étolajat, majd 10 dkg vajat.
Adagolva keverjük hozzá a lisztet. Keverjük bele a reszelt citromhéjat, és sózzuk meg. Jól dolgozzuk össze a
tésztát. A langyos tejet apránként adjuk hozzá, hogy megfelelő legyen a tészta állaga.

Gyúrjuk néhány percig, amíg szép, egyenletes nem lesz, majd 2-3 órára tegyük félre, kelni.

Ezalatt elkészítjük a tölteléket. A tojásfehérjéből egy nagyobb tálban egészen kemény habot verünk. Ezután
a cukrot is hozzáverjük, amíg újból kemény habot nem kapunk. Ekkor összekeverjük a darált dióbéllel.

A tésztát, amikor megkelt, két darabra szedjük szét. Belisztezünk egy gyúródeszkát, és kinyújtjuk a tésztát.
Téglalap alakúra, közel 1,5 cm vastagságúra. Olyan hosszúra, amekkora a tepsink. A tölteléket is
kettéosztjuk, és a két tésztára kenjük, majd a tésztát hosszú tekercsekbe tekerjük.

Tegyük tepsibe, és 10-15 percig hagyjuk még kelni. Amikor megkelt, kenjük be 1-2 tojás felvert sárgájával.

180 C°-on 30-40 perc alatt sül meg.  

LUZERNI RÉTES 
(svájci recept)

Hozzávalók: 
25 dkg rétestészta 
1 tojás 
45 dkg aszalt körte 
15 dkg aszalt szilva 
5 dkg szárított füge 
10 dkg apró dióbél 
5 dkg mazsola 
7,5 dkg cukor 
0,5 dl gyümölcspálinka

A körtét, szilvát, fügét, mazsolát előző este beáztatjuk hideg vízben, akár egy edényben is. Másnap - cserélt
vízben - félóráig főzzük, majd leszűrjük. A gyümölcsök szárát, magját eltávolítjuk. A gyümölcsök húsát
apróra vágjuk.

A gyümölcsöket a dióbéllel, cukorral, pálinkával összekeverjük.

Előmelegítjük a sütőt 180 C°-ra.

A kicsomagolt rétestésztát 26 x 43 cm-esre vágjuk. Rátöltjük a tölteléket, a szélén 3 cm-t üresen hagyunk.
Feltekerjük. A tekercs végét alulról felvert tojásfehérjével kenjük be, a tekercs alá hajtjuk, nyomással
összeragasztjuk. A tekercset sütőpapírral bélelt tepsibe helyezzük. A felső részét tojássárgájával kenjük
meg. A tekercset néhányszor megszúrjuk villával.

A sütő közepére helyezve sütjük meg, 30-40 perc alatt.  

MAMOUL (libanoni töltött sütemény)

A mamoul (más írásban maamoul, mamool, mamul) a libanoni nagy ünnepek
süteménye, a karácsonyé és a húsvété is. Speciális, erre a célra faragott
formával készítik. A formát belisztezik, egy tésztagolyót a formába nyomnak, a
belsejébe tölteléket, majd a gyúródeszkához ütve szedik ki a süteményt. Megsütik, lehűtik, majd
porcukorral hintik meg.



Dió helyett pisztáciával vagy datolyával is tölthető, de ezeknek a változatoknak az a hibája, hogy a képen
látható forma helyett más formákat kell faragni.

Hozzávalók: 
1/2 csésze margarin 
8 evőkanál vaj 
1 csésze teljes őrlésű liszt 
2 csésze búzadara 
1/4 kávéskanál só 
1/4 kávéskanál sütőpor 
1/4 csésze kristálycukor 
1 evőkanál rózsa- vagy narancsvirág-víz 
7 evőkanál víz 
A töltelékhez: 
1/2 csésze apróra vagdalt dióbél 
2 evőkanál rózsa- vagy narancsvirág-víz 
1/4 csésze kristálycukor 
1/4 kávéskanál őrölt fahéj 
Végül: 
porcukor

A munkát egy nappal előbb kell kezdenünk. Olyan tésztát kell gyúrnunk, ami összeáll, nyirkos, de nem
ragadós.

Olvasszuk össze a vajat és a margarint. (Ha tartalmasabb süteményt akarunk, a margarin helyett is vajat
használunk.) Engedjük kissé lehűlni.

Egy tálban keverjük össze a lisztet, a grízt, a sütőport, a sót és a cukrot. A lágy állagú vajat ujjheggyel
dolgozzuk a lisztkeverékbe. Fedjük le a tálat, és hagyjuk állni másnapig.

A virág-vizet hígítsuk a 7 kanál vízzel, és öntsük a tésztára. Villával szurkáljuk meg a tésztát, hogy a víz
eloszolhasson a tésztában, majd jól gyúrjuk át.

A mamoul-formát lisztezzük be, majd üssük ki belőle a fölösleges lisztet. Becsüljük meg, a formába mennyi
tészta kell, és akkora golyót szaggassunk. Nyomjuk a golyót a formába, a közepére nyomjunk mélyedést,
akkorát, hogy egy jó evőkanálnyi töltelék beleférjen. Töltsük is bele a diós tölteléket, ami úgy készül, hogy
a hozzávalóit egyenletesen, jól összekeverjük.

A tölteléket egy tésztalappal zárjuk le, a forma síkjában. Egy határozott ütéssel üssük ki a süteményt a
formából a gyúródeszkára, és spatulyával szedjük sütőlapra.

Közepesen meleg sütőben negyedóra alatt enyhén színesedni kezd, addig süssük. Kihűtés után, szervírozás
előtt porcukorral hintsük meg.  

MAMOUL 2 
(szíriai recept)

Hozzávalók 4 személyre: 
A tésztához: 
25 dkg búzadara 
8 dkg vaj 
1/4 pohár narancsvirág-víz 
1/4 pohár rózsavíz 
A töltelékhez: 
15 dkg darált dióbél 
10 dkg porcukor 
3 evőkanál narancsvirág-víz

A vajat megolvasztjuk, és egy tálban összekeverjük a búzadarával és a kétféle, illatos vízzel. Két órán át



pihentetjük, addig a tölteléket készítjük el, ami mindössze abból áll, hogy a darált dióbelet a cukorral és a
narancsvirág-vízzel keverjük össze. Így nekünk is van időnk pihenni.

A pihenőidő leteltével összeállítjuk a süteményt. A daratésztából nagyobb diónyi darabokat szaggatunk,
kezünkkel meglapítjuk, és ráteszünk mintegy két kávéskanálnyi tölteléket. Be is fedjük a tölteléket a
daratésztával.

Enyhén bevajazott vagy olajozott tepsire rakjuk a nyers süteményeket, és magas hőfokon (talán 200 C°-on)
35 percig sütjük.

Amikor a sütőből kivesszük, először porcukorral szórjuk meg, csak aztán engedjük hűlni.

Langyosan is ehetjük, vagy teljes kihűlés után.  

MAAMOULS 
(libanoni diós sütemény)

Hozzávalók 50 apró darabhoz: 
50 dkg búzadara 
3 dkg porcukor 
1 kávéskanál szódabikarbóna 
25 dkg nagyon lágy, szinte folyékony vaj 
0,6 dl tej 
0,6 dl narancsvirág-víz 
15 dkg dióbél 
1 narancs reszelt héja 
2-3 evőkanál porcukor 
2-3 evőkanál víz 
porcukor a végső meghintéshez

Egy nagy tálban keverjük össze a búzadarát, a cukrot és a szódabikarbónát. A vajat adjuk hozzá, és
ujjheggyel gyúrjunk omlós tésztát. Végül a tejet és a narancsvirág-vizet gyúrjuk a tésztába. Ezután a
tésztából formáljunk gömböt, és pihentessük egy órán át.

Közben elkészítjük a tölteléket. A dióbelet igen apróra vágjuk, de nem daráljuk. Cukorral, reszelt
narancshéjjal keverjük, és bőven adunk hozzá vizet, hogy tésztaszerű anyaggá álljon össze.

A sütőt nem túl melegre, csak 160 C°-ra melegítjük elő.

A sütemény összeállítása akkor a legkönnyebb, ha van maamoul-nyomó formánk, fából faragva. Állítólag
kapható ilyen. Úgy néz ki, mint egy fagylaltos kanál, de a belseje nem sima, hanem rovátkás. Egy kisebb,
félgömb alakú formával pótolhatjuk. A félgömbbe tésztát nyomunk, a tésztába tölteléket teszünk, lefedjük
egy réteg tésztával, és kiütjük a formából. Addig folytatjuk, amíg van hozzávalónk. Még egyszerűbb, ha
lekváros gombóc mintájára a tésztára tölteléket helyezünk, és a tésztával beburkoljuk. A tepsiben kissé
megnyomjuk, hogy libanoni hangulatú, félgömb alakú legyen.

Sütőpapírral bélelt tepsiben sütjük ki, 12-15 perc általában elég, esetleg valamivel több. Amikor a tészta
színesedni kezd, állítsuk le a sütést. Ilyenkor a sütemény törékeny, várjunk a kiszedéssel, amíg kihűl.

Mielőtt szervírozzuk, porcukorral szórjuk meg.  



MAMUL 
(arab recept)

Hozzávalók: 
A tésztához: 
2 csésze vaj (de nem margarin) 
6 csésze (kb. 1 kg.) búzadara 
narancs- vagy citromvirág-víz 
tej 
2 evőkanál sütőpor 
porcukor 
A töltelékhez: 
3 csésze darált dióbél 
1,5 csésze kristálycukor 
1 evőkanál rózsavíz vagy narancsvirág-víz vagy citromvirág-víz

Olvasszuk meg a vajat. Öntsük az olvasztott vajra a búzadarát, és keverjük össze. Fedjük le, és hagyjuk
állni mintegy nyolc órán át.

A vajas búzadarához keverjük a sütőport annyi tejjel, hogy önthető állagú legyen a tésztánk.

Töltelék céljára cukros darált dióbelet használunk.

A tésztából kis adagokat merjünk mamulkészítő formába, készítsünk a formában mélyedést a tölteléknek.
Töltsünk bele tölteléket, és tapasszunk rá még kevés gríztésztát. A formából üssük ki tepsire. (A tepsit nem
kell előzőleg megvajazni.)

Mérsékelten meleg sütőben 25 percig süssük, hogy a sütemény alja aranyszínű legyen. Sütés után, még
mielőtt kihűlne, hintsük meg ízlésünk szerinti, illatos virág-vízzel és porcukorral.

Mihelyt kihűlt, szervírozhatjuk. Fő étkezés után, kávé mellé a legjobb.  

MUTEKKE 
(azerbajdzsáni sütemény)

Hozzávalók: 
50 dkg liszt 
2 tojás 
10 dkg vaj 
2 dl tej 
1 dkg élesztő 
5 dkg porcukor 
15 dkg baracklekvár 
20 dkg dióbél 
20 dkg cukor 
vaníliás cukor 
só

Az élesztőt oldjuk fel a tejben, adjuk hozzá a tojást, sót, porcukrot, a fele vajat felolvasztva, és keverjük el.
Végül keverjük bele a lisztet is.

Gyúrjuk egy negyedóráig, majd langyos helyen hagyjuk állni 1,5 órán át.

Vagdaljuk darabosra a dióbelet, keverjünk hozzá ugyanannyi cukrot és a baracklekvárt.

Nyújtsuk a tésztát 4-5 mm vastagra, és vágjuk fel háromszögletű darabokra.

A tésztadarabokra rakjunk tölteléket, és tekerjük fel.

Forró sütőben 10-15 percig süssük. Kihűlés után még szórjuk meg porcukorral.  



OREHNYÁCSA 
(a diós bejgli szerb változata)

Hozzávalók 12 személyre: 
1,25 kg liszt 
20 dkg lágy vaj 
2 tojás 
25 dkg cukor 
2,5 dl meleg tej 
1 csomag szárított élesztő 
0,6 dl meleg víz 
csipetnyi só 
50 dkg szép dióbél 
további 1,25 dl meleg tej 
1 tojás 
6 dkg lágy vaj 
12,5 dkg cukor 
0,6 dl méz 
1 tasak vaníliás cukor 
esetleg reszelt citromhéj 
és még 1 tojás

Az élesztőt a valamivel több, mint féldecinyi meleg vízben indítsuk meg. A negyedliter meleg tejben oldjuk fel
a negyedkiló cukrot.

A lisztet kissé sózzuk meg. A 20 dkg lágy vajat kézzel morzsoljuk a lisztbe, és gyúrjuk bele. A vajas liszt
közepére készítsünk egy mélyedést, abba öntsük az élesztőt, a cukros tejet és a két tojást.

Kézzel gyúrjuk össze a tésztát, alaposan. 8-10 percig gyúrjuk, hogy egyenletes, finom legyen. Helyezzük a
tésztát egy enyhén beolajozott tálba, és fedjük le. Másfél-két óráig hagyjuk kelni.

Amíg a tészta kel, elkészítjük a diós tölteléket. A diót ledaráljuk. Egy közepes méretű tálban megöntjük a
dióbelet az 1-1,5 deci meleg tejjel, hozzákeverünk egy tojást, 6 dkg vajat, 12 dkg cukrot, kevés mézet.
Keverjük jól össze, és tegyük félre. Ezalatt a keverék sűrűsödik, mert a dió felszívja a nedvességet.

A megkelt tésztát lisztes gyúródeszkára borítsuk ki. Nyújtsuk 50 cm hosszúra, félcenti vastagra. A
diótölteléket egyenletesen terítsük a tésztára. Hosszanti oldaláról tekerjük fel a tésztát. Vajjal megkent
tepsibe fektessük. Mielőtt megsütnénk, hagyjuk még másfél órán át kelni.

A sütőt 160 C°-ra melegítsük föl. Mielőtt a tepsit a sütőbe tennénk, a veknit kenjük meg egy kanálnyi vízben
elkevert tojással. 40-45 percig kell sütni, hogy szép, aranyos színe legyen.

Sütés után, mielőtt felszeletelnénk, hagyjuk teljesen kihűlni.  

OREHNYÁCSA 2 
(szerb diós bejgli)

A hagyományos szerb orehnyácsa modernizált változata.

Hozzávalók: 
A tésztához: 
1 kávéskanál cukor 
1/2 csésze meleg tej 
1 dkg élesztőpor 
1 kisebb citrom héja, apróra darálva 
1 tojás sárgája 
1 egész tojás 
1/3 csésze méz 
1/2 csésze tejszín 



1 kávéskanál vaníliás cukor 
1/2 kávéskanál só 
3 evőkanál vaj 
3 egész és 2/3 csésze liszt 
A töltelékhez: 
0,5 kg darált dióbél 
3/4 csésze tejszín 
3/4 csésze tej 
3/4 csésze méz 
1/2 csésze cukor 
1/3 kávéskanál só 
1 kávéskanál vaníliás cukor 
olvasztott vaj

Az élesztőport fél csésze meleg tejben, egy bő kávéskanál cukorral megindítjuk. 

     

Használjunk kenyérdagasztó konyhagépet. A felsorolt hozzávalókból a darált citromhéjtól a lisztig
bezárólag mindent helyezzünk a kenyérkészítő gépbe. Töltsük utána a megindult élesztőt is.

Indítsuk be a kenyérdagasztó gépet, hogy a hozzávalókból gyúrjon tésztát. 15-20 percig gyúrassuk. Tíz prec
elteltével a tésztának már golyóformában kell az edényben táncolnia. Csak kicsit lehet ragadós, de ne
ragadjon az edény falához. Ha túl száraz, néhány kávéskanálnyi vízzel javíthatunk az állagán, ellenben ha
túl ragadós, kevés liszttel javíthatjuk.

Amikor a tészta kész, vajazzunk és lisztezzünk ki egy kisebb tepsit. Helyezzük rá a tésztát, és tegyük hűtőbe
két órára, hogy jól áthűljön.

A töltelék hozzávalóit (dióbél, tejszín, tej, méz, cukor, só) tegyük egy nagyobb lábasba. Tegyük fel a
tűzhelyre, és addig melegítsük, amíg forrni nem kezd, buborékok nem jönnek elő. Ekkor tegyük takarékra,
és főzzük további 4-5 percig. De ne főzzük tovább 5 percnél. Vagyis, attól kezdve, hogy feltettük a tűzhelyre,
11 percnél ne tartsuk tovább ott.

A vaníliás cukrot a főzés után keverjük a töltelékbe. A tölteléket a lábasban hagyjuk kihűlni.

A hűtési idő elteltével vegyük ki a tésztát a hűtőből. Lisztezzünk be egy sima felületet (gyúródeszkát), tegyük
rá a tésztát, és felülről is szórjuk be liszttel. Kézzel, majd nyújtófával nyújtsuk kb. 50x40 cm-esre. Kilógó
széleit ne vágjuk le, igazítsuk a téglalap-alakba.

A töltelékkel kenjük meg a tésztát. Reméljük, a kihűlt töltelék nem szilárdult meg nagyon, kenhető állagú
maradt.

Óvatosan göngyöljük fel a tésztát, kb. 50 cm-es hengerré, és amikor feltekertük, egy éles, belisztezett késsel
vágjuk három darabra. A három tekercsnek a végeit is lisztezzük be.

A három tekercset egyszerre sütjük ki, külön-külön elhelyezve a tekercseket. A tepsiket, sütőlapokat,
sütőformákat vajazzuk és lisztezzük meg, mielőtt a tekercseket beleraknánk.

Kenjük meg a tekercseket olvasztott vajjal, és sütés előtt félóráig-egy óráig hagyjuk kelni. Amikor megkelt,
mielőtt sütőbe raknánk, újból kenjük meg olvasztott vajjal.

180 C°-os sütőben félóráig süssük. Amikor megsült, addig ne vegyük ki a tepsiből, amíg ki nem hűlt. 
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PIZZIDDATE 
(olasz karácsonyi sütemény)

Hozzávalók: 
50 dkg liszt 
30 dkg vaj 
20 dkg cukor 
4 tojás 
1 pohár tej 
30 dkg füge 
15 dkg dióbél 
15 dkg mazsola 
15 dkg mandula 
20 dkg cukrozott gyümölcs 
5 dkg főzőcsokoládé 
5 dkg pisztácia 
2 db szegfűszeg 
1 tojás 
fahéj, vanília

Kemény tésztát gyúrjunk a lisztből, vajból, tojásból és tejből. Kerek lapot nyújtsunk belőle.

Egy tálban keverjük össze a tölteléket: a felvagdalt fügét és cukrozott gyümölcsöt, a lereszelt csokoládét, a
mazsolát, a pisztáciát, a darabos mandula- és dióbelet, az egész (összekevert) tojást, egy csipet fahéjport.
Jól keverjük el. És tegyünk bele 2 db szegfűszeget is, szétmorzsolva.

Amikor a tölteléket egyenletesre kevertük, töltsük a tésztára. A tészta közepén hagyjunk ki egy kört, oda ne
töltsünk, és a széle felé se. Kívülről a tésztát hajtsuk körben a töltelékre, (és középről is kifelé), hogy gyűrű-
formát kapjunk.

Közepes lángon félórán át süssük. Sugárirányban szeleteljük.  



POTICA (szlovén diós kalács)

Hozzávalók: 
Kelt tésztához: 
2,5 dl meleg tej 
0,5 dl meleg víz 
1 élesztőkocka 
5 dkg kristálycukor 
1 kg liszt 
5-6 dkg vaj 
2 tojás sárgája 
só, kb. 1 kávéskanállal 
A töltelékhez: 
7 dkg vaj 
3 tojás 
20 dkg cukor 
1 l darált dióbél 
4 evőkanál tejszín 
fahéj, szegfűszeg 
citrom

A potica a szlovén karácsonyi és húsvéti diós kalács. Dión kívül sok más töltelékkel is
készítik. A magyar bejglihez képest az a fő különbség, hogy sütőformában, többnyire
kuglófsütő formában sütik ki. A receptek családonként is eltérnek, de maga a potica a
szlovén nemzeti büszkeség tárgya.

Készítsünk kelt tésztát ahogy a karácsonyi bejglinél szoktuk, vagy az alábbi módon.

Először a szétmorzsolt élesztőt keverrjük el a meleg vízzel. Egy tálban összekeverjük a
tejet, cukrot, vajat. Megsózzuk. Öntsük hozzá a fele lisztet, és jól dolgozzuk össze. Majd
dolgozzuk bele az élesztőt és a tojássárgáját. Fokozatosan adjunk hozzá több lisztet, de a
tészta ne legyen kemény.

Belisztezett deszkán takarjuk le a tésztát, és 10-15 percig hagyjuk
állni, majd gyúrjuk át. Vajazzunk ki egy tálat, tegyük be a tésztát,
és a tetejét is kenjük meg olvasztott vajjal. Meleg helyen kelesszük
másfél órán át, amíg a kétszeresére nem kel. Ekkor átgyúrjuk, és
újból kelesztjük, ugyancsak kétszeresére. A második kelesztés kb.
fele időt igényel.

A 3 tojássárgáját verjük fel a vajjal, a cukorral, kevés fahéjporral,
darált szegfűszeggel, egy citrom lereszelt héjával együtt, amíg
habos keveréket nem kapunk.

Adjuk hozzá a tejszínt, és mintegy fél liternyi darált dióbelet, és
keverjük jól össze. Végül adjunk hozzá, keverjünk bele két tojás
fehérjéből vert habot.

Amikor a tészta megkelt, nyújtsuk ki, kenjük be a töltelékkel, és
szórjuk rá a darált dióbél másik felét. Beigli-formára tekerjük fel a
tésztát, és helyezzük egy kivajazott kalácsütő, kenyérsütő formába.
Tegyük a formát langyos helyre, hogy a tészta tovább keljen.
Mielőtt sütőbe tesszük, a harmadik tojás fehérjével kenjük meg a
kalács tetejét.

190 C°-ra előmelegített sütőben mintegy 40 percig süssük. 



 

SAKERBURA 
(orosz recept a Kaukázus vidékéről)

Hozzávalók: 
24 dkg liszt 
6 dkg olvasztott vaj 
0,8 dl tej 
1 tojás 
0,8 dkg élesztőpor 
20 dkg dióbél 
20 dkg cukor 
késhegynyi kardamommag-por 
só

A tejet 30-35 C°-ra meglangyosítjuk. A tejből, tojásból, lisztből, élesztőből, olvasztott vajból kemény tésztát
gyúrunk. Egy-másfél órára félretesszük kelni.

Addig a dióbelet enyhén megpirítjuk, majd megdaráljuk. Ugyanannyi cukorral és
leheletnyi őrölt kardamommaggal keverjük.

Amikor a tészta megkelt, három dekás darabokat szaggatunk a tésztából, és 2 cm
vastag kerek lapokat nyújtunk belőlük. A lapokra cukros diós tölteléket helyezünk.
A lapokat félbehajtjuk, a szélét csavaró mozdulattal összecsípjük. A sütemény tetejét
mintával díszíthetjük.

160-180 C°-os sütőben 25-30 percig sütjük.  



SÖBIYET 
(török recept)

Hozzávalók: 
80 dkg kész rétestészta 
félkiló darált dióbél 
olvasztott vaj, kézmelegre hűtve 
tejszín 
félliter tej 
10 dkg búzadara 
gyümölcsszörp 
1,2 kg porcukor 
7 dl víz 
fél citrom leve

Először a tejet forraljuk fel, és amikor forrni kezd, a búzadarát belekeverjük. Sűrű tejbegrízt főzünk, majd
tejszín belekeverésével gazdagítjuk. A tűzről levéve hagyjuk kihűlni.

A rétestésztából három réteget terítünk egymásra, és megszórjuk dióbéllel. Erre fektetünk másik négy réteg
tésztát. 7 x 7 cm-es négyzetekre vágjuk. Minden négyzetre egy kávéskanálnyit helyezünk a tejszínes
tejbegrízből.

A tésztanégyzeteket a szemben levő sarkok összehajtásával a kép szerinti alakúra formáljuk, és tepsire
helyezzük. A tepsit előzőleg olvasztott vajjal hintjük be, a maradék olvasztott vajat pedig a tepsibe helyezett
söbiyetekre hintjük. Az egészet zsírpapírral fedjük le.

150 C°-os sütőben pirkadásig sütjük. Amíg sül, a cukorból és a vízből szirupot főzünk, amit citromlével,
gyümölcsszörppel ízesítünk. A sütőből kivett söbiyetet ezzel a sziruppal öntjük meg.  

TÖRÖK DIÓS KALÁCS

Hozzávalók: 
1 csomag friss élesztő 
1 vizespohár langyos tej 
1 kockacukor 
1 kg liszt 
1 pohár étolaj 
1 pohár olvasztott vaj vagy margarin 
1 tojás 
só 
kevés cukor, szirupnak 
kevés darált dióbél 
A tetejére: tojássárgájával kevert darált dióbél és szezámmag

Az élesztőt a cukorral együtt szétmorzsoljuk, és a tejbe áztatjuk.

A megfuttatott élesztőből, a lisztből, olajból, vajból, tojásból, kevés
sóból kézzel lágy tésztát gyúrunk. A kész tésztát félretesszük kelni.

A megkelt tésztából azonos nagyságú darabokat szaggatunk, hosszúra, de nem túl vékonyra nyújtjuk.
Darált dióval kevert cukorsziruppal hintjük meg.

Minden tésztacsíkot háromszor tekerünk meg, és a képen látható formára alakítjuk, majd tepsibe rakjuk.
Most kenjük meg tojássárgájával kevert darált dióbéllel és szezámmaggal. 190 C°-os sütőben addig sütjük,
amíg a teteje meg nem pirul.  



VIRÁGOSKERT 
(török recept)

Hozzávalók: 
1 csomag lágy margarin 
1 tojás 
fél citrom reszelt héja 
1 tasak sütőpor 
kb. 4 pohár liszt 
1 pohár apró darabos dióbél 
A sziruphoz: 
3 pohár cukor 
3 pohár víz 
1-2 kanál citromlé

A hozzávalókból - a dióbél kivételével - tésztát gyúrunk, a tésztát
öt részre osztjuk. Tányérnyi méretű lapokat nyújtunk a tésztából.
A lapokat megszórjuk a dióbéllel. A nyújtófával a tésztába
nyomjuk a dióbelet.

A lapokat feltekerjük, éles késsel 1 cm-es karikákra vágjuk,
tepsibe rendezzük.

175 C°-on addig sütjük, amíg pirulni nem kezd. Közben szirupot főzünk, és a megsült süteményt azzal
öntjük meg.

A dió leírása és botanikája 

 

 

Muffinok

Vázlat: 
Áfonyás-diós muffin 
Banános-csokoládés muffin 
Banános datolyás diós muffin 
Banános, diós, csokoládés mini-muffin 
Banános-diós muffin 
Banános, diós muffin 2 
Banános, diós muffin 3 
Datolyás, diós muffin 
Diós-almás muffin 
Diós csokoládés muffin 
Diós, juharszirupos muffin 
Diós muffin gorgonzolával, körtével 
Fügés-datolyás muffin dióval 
Fűszeres almás-diós muffin 
Gyümölcsös muffin 
Málnás-diós muffin 
Répás diós muffin 
Viszkis muffin  



ÁFONYÁS-DIÓS MUFFIN 
(amerikai recept)

Hozzávalók 12 darabhoz: 
1/2 csésze forró víz 
1/4 csésze szép mazsola 
2,5 csésze teljes őrlésű liszt 
2 kávéskanál sütőpor 
1 kávéskanál gyömbérpor 
1/2 kávéskanál só 
1/2 kávéskanál szódabikarbóna 
2/3 csésze barna cukor 
1/2 csésze lágy vaj vagy margarin 
1 nagy tojás 
1 kávéskanál vaníliás cukor 
1 csésze tej 
1 csésze friss vagy fagyasztott áfonya 
1/2 csésze vagdalt dióbél 
1/4 csésze kristálycukor

Melegítsük elő a sütőt 200 C°-ra. Egy tizenkettes muffinsütő formát fújjunk be sütőolajjal, vagy béleljünk ki
papírral.

A mazsolát áztassuk be a forró vízbe, hagyjuk kihűlni, majd csöpögtessük le a mazsoláról a vizet.

Egy közepes méretű tálban jól keverjük össze a lisztet, a sütőport, a gyömbérport, a sót és a
szódabikarbónát.

Egy nagyobb tálban a barna cukorból és a vajból elektromos mixerrel keverjünk könnyű habot. Keverjük
hozzá a tojást és a vaníliás cukrot is. Ettől kezdve alacsony fokozaton keverjünk tovább. Fokozatosan
adagoljuk hozzá a tejet, és keverjük egyenletesre. Öntsük bele a lisztes keveréket is, és addig keverjük,
amíg a tészta darabossá nem válik, de ne tovább. Az áfonyát, a diót és a mazsolát ekkor keverjük bele.

Osszuk a tésztát az előkészített sütőformákba, minden formát a kétharmadáig töltsünk meg. Ekkor szórjuk
meg a felületüket kristálycukorral, és tegyük a sütőbe. Addig süssük, amíg világos aranyszínű nem lesz,
vagyis 20-25 percig. A sütőformát rácsra kihelyezve hűtjük le. Rövid hűlés után borítsuk ki a muffinokat, és
ugyancsak szellőzve, rácson hűtsük ki teljesen.  

BANÁNOS-CSOKOLÁDÉS MUFFIN 
(német recept)

Hozzávalók 12 adaghoz: 
1,5 csésze liszt 
0,5 csésze cukor 
valamivel kevesebb, mint 0,5 csésze étolaj 
valamivel több, mint 0,5 csésze étcsokoládé 
1 tojás 
4 édes banán 
maréknyi dióbél 
1 kávéskanál sütőpor 
0,5 kávéskanál szódabikarbóna

Először a sütőt melegítjük elő, 180 C°-ra, majd egy tálban a liszthez keverjük a sütőport és a
szódabikarbónát.

A csokoládét apróra tördeljük, vagdosuk. A legszebb 12 dióbél-darabot félretesszük, a többit felaprítjuk, de
nem daráljuk meg. A csokoládét és a dióbelet a liszthez keverjük.

Egy újabb tálban a cukorral felverjük a tojást, és az étolajat is hozzáverjük.



A banánok héját lehúzzuk, húsát felaprítjuk, szétnyomjuk, a habhoz öntjük, géppel egyenletesre keverjük. 

 

A "száraz" és a "nedves" tál anyagát összeöntjük, és már nem géppel, hanem kézzel keverjük össze
alaposan, annyira, hogy például lisztcsomót már ne találjunk.

A muffinsütő formákat kivajazzuk. A tésztakeveréket egyforma adagokban töltjük a formákba.
Mindegyiknek a tetejére egy szép dióbél-darabot helyezünk.

Az előmelegített sütőben 25 percig sütjük, majd sütés után egy rácsra helyezve hűtjük ki. 

 

BANÁNOS DATOLYÁS DIÓS MUFFIN 
(amerikai recept)

Hozzávalók 12 darabhoz: 
2 csésze liszt 
3/4 csésze cukor 
1/2 csésze zabliszt 
1 kávéskanál sütőpor 
1/2 kávéskanál sütőszóda 
1/2 kávéskanál őrölt fahéj 
3 érett banán összetört húsa 
2 tojás 
3/4 csésze alacsony zsírtartalmú joghurt 
1/3 csésze olvasztott vaj 



1 kávéskanál vaníliás cukor 
1/2 csésze darabos dióbél 
3/4 csésze kimagvazott, darabokra vágott datolya

A sütőt 190 C°-ra melegítsük elő. Olajozzunk ki 12 muffinsütő formát.

Egy nagyobb tálban keverjük össze a kétféle lisztet, a cukrot, sütőport, sütőszódát, fahéjat.

Egy kisebb tálban pedig a banán húsát, a tojásokat, a joghurtot, a vajat és a vaníliás cukrot, végül mindezt
a lisztes keverékhez. Végül a diót és a datolyát is.

A tésztát töltsük az előkészített sütőformákba. Nem baj, ha kidagad a sütőformából.

25 percig süssük, illetve addig, amíg a beleszúrt fogpiszkálót tisztán nem tudjuk kihúzni. Rácson 10 percig
hűtsük, és a sütőformákból kiborítva addig, amíg teljesen ki nem hűl.  

BANÁNOS, DIÓS, CSOKOLÁDÉS MINI-MUFFIN 
(amerikai recept, Martha Stewart szakácskönyvéből)

Hozzávalók 24 darabhoz: 
3 közepes nagyságú érett banán 
1/4 csésze tejszín 
2 evőkanál calvados, brendi vagy rum 
1 evőkanál vaníliás cukor 
2 tojás 
1 kávéskanál őrölt szerecsendió 
1 kávéskanál fahéjpor 
10 dkg szobahőmérsékletű vaj 
1/4 csésze cukor 
1/4 csésze méz 
1,25 csésze liszt 
1/4 csésze hántolt zab 
1,25 kávéskanál sütőpor 
1 kávéskanál só 
1/3 csésze csokoládéreszelék 
1/3 csésze dióbél (lehet több is)

Melegítsük elő a sütőt 170 C°-ra.

Az érett banánok húsát egy villával törjük meg, és keverjük hozzá a
röviditalt, vaníliás cukrot és a fűszereket. A két tojást gyengén verjük
fel, és keverjük a banánhoz. Tegyük félre.

Egy nagyobb tálban keverjünk krémet a vajból, cukorból és a mézből. A
krémhez keverjük hozzá előbb a tojásos banánt, majd a lisztet, sütőport,
hántolt zabot és a sót. Keverjük egyenletesre, de nem kell túlkeverni.
Végül a dióbelet és a csokoládéreszeléket keverjük hozzá. 



A muffinsütő formát kanállal
töltsük meg. Díszíthetjük egy-egy
csokoládédarabbal, majd
megsütjük. 15-18 perc elég, ennyi
idő alatt a széle aranyszínűvé kezd
válni, és a tűpróbát is állja.

Megjegyzés: Cukor helyett
használhatunk mézet, és viszont. A
zab helyett pedig lisztet. 

 

BANÁNOS-DIÓS MUFFIN 
(amerikai recept)

Hozzávalók 12 darabhoz: 
1,5 csésze teljes őrlésű liszt 
1 csésze darabos dióbél 
1/2 csésze pirított búzacsíra 
1/2 csésze barna cukor 
1 evőkanál sütőpor 
1 kávéskanál fahéj 
1/2 kávéskanál só 
1/4 kávéskanál őrölt szerecsendió 
2 érett banán, meghámozva 
3/4 csésze tej 
5 evőkanál olvasztott vaj 
1 tojás

Melegítsük elő a sütőt 200 C°-ra. Béleljünk ki papírral 12 muffinsütő formát, vagy fújjuk be sütőolajjal.

A száraz hozzávalókat a liszttől a szerecsendióig mind összekeverjük, majd beledolgozzuk a banánokat, a
tejet, az olvasztott vajat és a tojást. Dolgozzuk egyenletesre.

A muffinsütő formákat töltsük meg egyenletesen a tésztával. Addig süssük, amíg a beleszúrt tű tisztán nem
húzható ki belőle. Ez kb. 20-22 perc. Egy percig még álljon a sütőben, és csak aztán tegyük ki rácsra hűlni.
 



BANÁNOS DIÓS MUFFIN 2 
(kanadai vegetáriánus recept, Geraldine Hartman
receptje)

Hozzávalók 12 nagy darabhoz: 
2 felvert tojás 
3 közepes banán 
1/2 csésze író 
1/4 csésze olvasztott vaj 
1 kávéskanál vaníliás cukor 
1/2 csésze barna cukor 
2 csésze teljes őrlésű liszt 
1 evőkanál őrölt lenmag 
1 evőkanál búzacsíra 
1 evőkanál sütőpor 
1,5 kávéskanál sütőszóda 
1/2 kávéskanál só 
1 csésze vagdalt dióbél

A sütőt 180 C°-ra melegítsük elő. Alaposan zsírozzuk be a muffinsütő formákat.

Egy nagy tálban keverjük össze az első hat hozzávalót. Egy másikban pedig a többit.

A száraz keveréket folyamatos keverés közben fokozatosan adagoljuk az első keverékhez. Addig keverjük,
amíg jól el nem keveredik. A tészta az alapos keverés ellenére is darabos hatású marad.

Töltsük a tésztát a muffinsütő formákba. Félóráig süssük, addig, amíg a sütemény közepébe szúrt tűt tisztán
nem tudjuk kihúzni. Amikor megsült, hagyjuk néhány percig a sütőformában, és csak utána borítsuk ki.  

BANÁNOS DIÓS MUFFIN 3 
(amerikai recept, Linda Genaw receptje)

Hozzávalók 6 darabhoz: 
1 csésze mandulaliszt 
1/2 csésze liszt 
1 kávéskanál sütőpor 
csipetnyi só 
1 csésze cukor 
1 kávéskanál karamellizált cukor 
1 kávéskanál vaníliás cukor 
2 evőkanál tejszín 
2 evőkanál víz 
2 evőkanál lágy vaj 
2 tojás 
1/2 csésze darabos, vagdalt dióbél

A sütőt 180 C°-ra melegítsük elő.

Egy közepes méretű tálban előbb a száraz hozzávalókat keverjük össze, majd a többi hozzávalót is, a
dióbelet csak a végén. A kapott tésztával töltsünk meg hat, papírral bélelt muffinsütő formát.

15-20 percig süssük, amíg a teteje aranybarnára színeződik. Mielőtt a formából kifordítanánk, öt percig a
formában hűtsük.

Azonnal, melegen, vagy szobahőmérsékletűre lehűlve is megehetjük, ha pedig később akarjuk elfogyasztani,
hűtőben tarthatjuk el.

Vajjal, krémsajttal a legjobb.  



DATOLYÁS DIÓS MUFFIN 
(amerikai recept)

Hozzávalók 12 darabhoz: 
20 dkg mag nélküli aszalt datolya 
1,5 csésze liszt 
2 kávéskanál fűszerkeverék, süteményekbe való 
2 kávéskanál sütőszóda 
1/2 csésze mazsola 
1 csésze nagy darabos dióbél 
1 csésze joghurt 
1 tojás 
1/2 csésze tej 
4 evőkanál baracklekvár

Melegítsük elő a sütőt, és zsírozzunk ki egy 12 mélyedéses muffinsütő
formát.

Töltsünk meleg vizet a datolyákra, és tegyük félre puhulni.

A liszthez a fűszerport és a sütőszódát keverjük, majd a mazsolát és a dióbelet is.

Egy másik tálban pedig a joghurtot, a tojást és a tejet keverjük össze.

Öntsük le a datolyáról a vizet, de ne teljesen, két kanálnyi
maradjon rajta. A datolyát a maradék áztatóvizével öntsük
robotgépbe, öntsük hozzá a lekvárt, és a géppel
dolgoztassuk el. Annyira, hogy a gép a datolyát aprítsa fel,
de ne teljesen, maradjanak benne datolya-darabok. Amikor
jónak ítéljük, a joghurtos keveréket is öntsük hozzá, és
dolgoztassuk össze.

A száraz és a nedves összetevőket keverjük össze. Annyira,
hogy összekeveredjenek, de a tészta mégse legyen teljesen
egynemű.

Töltsük a tésztát a sütőformákba. 20-25 perc alatt
aranybarnára sül az előmelegített sütőben.  

DIÓS-ALMÁS MUFFIN 
(amerikai recept)

Hozzávalók 4 személyre: 
1/4 csésze vaj vagy margarin 
1 csésze cukor 
2 tojás 
1/4 csésze almalé 
1/4 kávéskanál citromlé 
1,5 csésze liszt 
1 csésze zabliszt 
1 kávéskanál őrölt fahéj 
3/4 kávéskanál sütőszóda 
3/4 kávéskanál só 
1/4 kávéskanál őrölt szerecsendió 
csipetnyi őrölt szegfűszeg 
2 db alma húsa apróra vagdalva 
1 csésze mazsola 
3/4 csésze vagdalt dióbél



A cukorból és a vajból keverjünk mixerben egyenletes krémet. Egyenként keverjük el a krémben a
tojásokat is.

Adjuk hozzá az almalevet és a citromlevet. Utána - ebben a sorrendben, de fokozatosan - keverjük bele a
lisztet, a zablisztet, fahéjat, sütőszódát, sót, szerecsendiót és a szegfűszegport. (Remélem, nem felejtettem ki
semmit.) Végül az almakockát, mazsolát és a dióbelet.

A tésztából evőkanálnyi mennyiségeket merjünk bevajazott sütőlapra, és igazítsuk kerekre.

Meleg sütőben negyedórán belül megsül. Akkor jó, ha világosbarna színt kap. Rácson hűtsük ki.  

DIÓS CSOKOLÁDÉS MUFFIN 
(francia recept)

Hozzávalók: 
22 dkg liszt 
10 dkg barna cukor 
2 kávéskanál élesztőpor 
1/2 kávéskanál só 
1,6 dl tej 
2 tojás, enyhén felverve 
1 kávéskanál vaníliás cukor 
1,25 dl étolaj 
17 dkg apró darabos csokoládé 
7 dkg darabos dióbél

A sütőt 200 C°-ra melegítsük fel, a muffinsütő formákat pedig vajazzuk ki.

Két keveréket készítünk, teljesen egyneművé kavarva mindkettőt: 
1. liszt, élesztő, só, cukor 
2. tej, tojás, olaj, vaníliás cukor

A lisztes keverék közepén mélyedést készítünk, és oda öntjük a folyékony keveréket. Gyorsan, könnyedén
összekeverjük, de nem egyenletesre, hanem maradjon darabos hatású. Hozzákeverjük a darabos csokoládét
és a darabos dióbelet is.

Kanállal töltjük a keveréket a muffinsütő formákba, és 15-20 percig sütjük. Utána rácson hűtjük ki, öt perc
után már fogyasztható.  

DIÓS, JUHARSZIRUPOS MUFFIN 
(amerikai recept)

Hozzávalók: 
2 tojás 
1/2 csésze juharszirup 
1/2 csésze étolaj 
3/4 csésze író 
2 csésze liszt 
1,5 evőkanál sütőpor 
1/2 kávéskanál szódabikarbóna 
1/2 kávéskanál só 
1/2 csésze vagdalt dióbél

A sütőt 200 C°-ra melegítsük elő, és
készítsük elő (vajazzuk ki és liszttel szórjuk
be) a muffinsütő formákat.

Egy kisebb tálban enyhén keverjük össze a tojásokat a juharsziruppal, olajjal, íróval.



Egy nagyobb tálban pedig a száraz hozzávalókat, a diót is beleértve. Töltsük a nedves keveréket a szárazba,
és addig keverjük, amíg nem marad benne száraz csomó.

Kanállal merjük a nyerstésztát a formákba, de csak háromnegyedig töltsük meg. A sütő középső részén
süssük, húsz percig.

A formákból még melegen borítsuk ki a megsült muffinokat, és rácson hűtsük ki. Tésztája nagyon jól össze
fog állni, jobban, mint más muffinoké.  

DIÓS MUFFIN GORGONZOLÁVAL, KÖRTÉVEL 
(francia recept)

Hozzávalók 24 darabhoz: 
15 dkg gorgonzola sajt 
1-2 szál kakukfű 
20 dkg liszt 
25 dkg körte 
1/2 kávéskanál szódabikarbóna 
2 kávéskanál sütőszóda 
10 dkg apró darabos dióbél 
só, bors 
1 tojás 
6 evőkanál dióolaj 
4 evőkanál író (helyettesíthető tejszínnel is) 
24 darab feles dióbél

A sütőt 180 C°-ra melegítsük elő. Ha nem papírformában sütjük a muffint, itt az ideje a muffinsütő forma
kivajazásának és belisztezésének.

A gorgonzolát vágjuk darabokra. Mossuk meg és töröljük le a kakukfüvet, a levelét vágjuk apróra. A
körtét mossuk meg, húsát a héjával együtt vágjuk kisebb darabokra. 

A lisztbe keverjük bele a sütőanyagokat. Keverjük bele a sajtot, a kakukfüvet és a darabos dióbelet is.
Sózzuk és borsozzuk meg.

Egy másik tálban a tojásokat az íróval (vagy tejszínnel) és a dióolajjal keverjük össze. A keveréket töltsük a
lisztbe, öntsük bele a körtedarabokat is, és gyorsan keverjük össze.

A sütőformákat kétharmadukig töltsük meg a nyerstésztával, mert sütéskor a tészta dagadni fog. Mintegy
12 percnyi sütés elég.



Legjobb melegen szervírozni. 

 

FÜGÉS-DATOLYÁS MUFFIN DIÓVAL 
(amerikai recept)

Hozzávalók: 
1 csésze összevagdalt datolya 
1 csésze összevagdalt aszalt füge 
1/4 csésze vaj 
1,5 kávéskanál sütőszóda 
1 csésze forró víz 
2 tojás, enyhén felverve 
1/2 csésze cukor 
1,5 csésze liszt 
1/2 kávéskanál só 
1/2 kávéskanál sütőpor 
1/2 csésze dióbél

Melegítsük elő a sütőt 180 C°-ra, és kenjünk ki egy muffinsütő formát.

Egy közepes méretű tálban keverjük össze az összevágott datolyát és fügét a vajjal és a forróvízzel. Addig
keverjük, amíg a vaj meg nem olvad. Ekkor a sütőszódát is belekeverjük, és a keveréket állni hagyjuk egy
negyedórára.

Vegyünk elő egy másik tálat, amiben a lisztet, sót, sütőport és dióbelet keverjük össze. Az elkevert tojásokat
is keverjük hozzá.

A száraz keveréket keverjük a nedveshez. Addig keverjük, amíg jól össze nem vegyül az egész. Töltsük a
tésztát az előkészített formákba, és az előmelegített sütőben félóráig süssük.

Muffinunk más muffinoktól nemcsak abban tér el,hogy a fügemag érdekesen ropogóssá teszi, hanem a
datolya édessége jól harmonizál a dió aromájával.  



FŰSZERES ALMÁS-DIÓS MUFFIN 
(amerikai recept)

Hozzávalók 12 muffinhoz: 
1,5 csésze teljes őrlésű liszt 
2 kávéskanál sütőpor 
1 kávéskanál sütőszóda 
1/2 kávéskanál só 
1,5 kávéskanál fahéjpor 
csipetnyi őrölt szegfűszeg 
2 nagy tojás 
3/4 csésze kristálycukor (ha édesebben szeretjük, 1-2 kanállal több) 
1,5 csészényi apróra vágott almahús 
5 evőkanál vaj (olvasztott, lehűtött) 
3/4 csésze vagdalt, pirított dióbél

Melegítsük elő a sütőt, és egy 12 adagos muffinsütő formába rakjunk sütőpapírokat.

Keverjük össze a lisztet, sütőport, sütőszódát, fahéjport, szegfűszegport és a sót.

Egy másik, nagyobb tálban pedig a tojást a cukorral. Keverjük bele az almadarabokat is, majd tegyük félre
10 percre, pihenni. Ez után keverjük hozzá a vajat és a dióbelet. Végül keverjük bele a lisztes keveréket, de
nem kell sokáig keverni. Csak annyira, hogy a száraz hozzávalók nedvességhez jussanak.

Osszuk a tésztát a formákba. Ha úgy gondoljuk, a tetejére még önthetünk kevés olvasztott vajat, és
megszórhatjuk cukorral.

15 percig elég sütni, és már forrón is megkóstolhatjuk. Vagy kihűtve. Reggelire is jó, és ha reggel nincs
időnk, magunkkal vihetjük, és útközben, vagy a munkahelyen is megehetjük.  

GYÜMÖLCSÖS MUFFIN 
(francia recept)

Hozzávalók 24 darabhoz: 
1/2 csésze melasz 
1/4 csésze víz 
1 kkávéskanál vaníliakivonat 
1 csésze szép mazsola 
40 dkg aszalt gyümölcs, apró darabokban 
1/2 csésze vaj vagy margarin 
1/3-2/3 csésze cukor 
3 tojás 
1 csésze liszt és még 2 evőkanállal 
1/4 kávéskanál sütőpor 
1/2 csésze őrölt fahéj 
1/4 csésze tej 
1 csésze darabos dióbél

Egy lábasban melegítsük együtt a melaszt és a vaníliakivonatot negyedcsészényi vízzel. Öntsük bele a
mazsolát, és forrásig melegítsük. Vegyük kicsire a lángot, és lassú tűzön főzzük még öt percig. Ekkor
vegyük le a tűzről, és öntsük bele az aszalt gyümölcsöt, majd hagyjuk kihűlni.

Mialatt hűl, keverjünk a vajból és a cukorból habos krémet egy tálban. A tojásokat egyenként üssük bele,
és egyenként keverjük el jól benne.

A száraz hozzávalókat -a diót kivéve - külön keverjük össze, és kisebb adagokban, a tejjel felváltva öntsük a
krémbe, állandó keverés mellett. A száraz anyaggal kezdjük, és azzal is fejezzük be.

Öntsük a tésztába a gyümölcskeveréket, és keverjük jól el. Végül a dióbelet is keverjük bele.



Töltsük muffinformákba, majdnem a papír széléig. 170 C°-os sütőben süssük, 22-25 percig. Akkor jó, ha a
beleszúrt fogpiszkálót tisztán tudjuk kihúzni. Sütés után rácson hűtsük ki.  

MÁLNÁS-DIÓS MUFFIN 
(német recept)

Hozzávalók: 
10 dkg darált dióbél 
21 dkg liszt 
2 teáskanál sütőpor 
fél teáskanál szódabikarbóna 
0,7 dl étolaj 
1 tojás 
12 dkg cukor 
1,2 dl málnalé 
1,4 dl joghurt 
8 dkg málna

A sütőt melegítsük elő 190 C°-ra. A muffinsütő formát jól olajozzuk ki.

A dióbelet egy tálban keverjük össze a liszttel, a sütőporral és a szódabikarbónával. Egy másik tálban az
olajat, a tojást, a cukrot, a málnalevet és a joghurtot kavarjuk habosra. A diós lisztet és a málnákat öntsük
bele, keverjük el.

Töltsük formákba, és 20-25 percig süssük.  

RÉPÁS DIÓS MUFFIN 
(kaliforniai recept)

A répás diós muffin különleges, mert ritkaság a zöldséges muffin. De a répa
nagyon egészséges, helye van a diós sütemények között. A recept másik
sajátossága, hogy közönséges tepsiben is süthetjük.

Hozzávalók 12 darabhoz: 
2 csésze reszelt sárgarépa 
1 nagy narancs leve 
2 kávéskanál vaníliás cukor 
1/4 csésze étolaj 
1 csésze folyós méz 
1/2 csésze reszelt vagy vagdalt ananász 
1 csésze fehér liszt 
1,5 csésze teljes őrlésű liszt 
2 kávéskanál sütőszóda 
1 kávéskanál fahéj 
3/4 csésze vagdalt darabos dióbél

A sütőt 180 C°-ra melegítsük elő.

Egy tálban keverjük össze a reszelt répát, a citromlevet, vaníliás cukrot, étolajat, mézet és az ananászt,
amíg egyneműnek nem találjuk.

Egy másik tálban pedig a száraz hozzávalókat, majd ennek a tálnak a tartalmát keverjük a répás
keverékhez.

A tésztát töltsük egy 12 adagos muffinsütő formába, amelynek mélyedéseit muffinpapírral béleltük ki.
Kétharmadáig töltsük ki a mélyedéseket, mert a sütemény kelni fog a sütés alatt. 30-35 percig süssük.

Süthetjük 20 cm-es magas falú tepsiben is, 45-60 percig. Mindkét esetben ellenőrizzük, hogy a sütemény
belseje is átsüljön. A kihűlt süteményt vágjuk 12 darabra.  



VISZKIS MUFFIN 
(ír recept)

Hozzávalók 12 adagra: 
28 dkg liszt 
7,5 dkg darabos főzőcsokoládé 
2 evőkanál kakaópor 
2 kávéskanál sütőpor 
0,5 kávéskanál szódabikarbóna 
10 dkg cukor 
6 dkg vagdalt dióbél 
1 tojás 
0,8 dl étolaj 
1,5 dl ír viszki 
2 dl teljes tej

A felsorolt hozzávalókból a liszttől a dióbélig mindent összekeverünk.

A tojást az étolajjal, a viszkivel és a tejjel habosra keverjük, utána hozzádolgozzuk a száraz keverékhez.

A tésztát muffinsütő formába töltjük, 180 C°-on 25-30 percig sütjük. Fogpiszkálóval ellenőrizzük, hogy belül
is megsült-e.

Ha maradt még viszkink, a sütőből kivett, még forró muffinokra kevés viszkit hintünk, és úgy hagyjuk
kihűlni.

Ízlés szerint csokoládémázzal is bevonhatjuk.

A dió leírása és botanikája 

 

 

Dió mézzel, dió cukorral, dió tejjel

Vázlat: 
Baszk diókrém 
Diókaramellás szeletek 
Diós, kesudiós golyók 
Diós golyók 
Diós krokant 
Diós marcipán 
Diós mézes sütemény 
Diós mézeskalács 
Fügés diós kulfi 
Gozináki 
Kandírozott dió 
Karamellizált dióbél sütemény 
Kávés diógolyók 
Mézzel csepegtetett dió sült
gorgonzolával 
Périgordi diókaramella 
Ropogós diós 
Sahlab 
Tejszínes diókaramella  



BASZK DIÓKRÉM (Intxaursalsa)

Az Intxaursalsa (incaurszalszának kell ejteni) baszk diókrém igazából
nem is diókrém. Olyasmi, mint nálunk a tejbegríz, de gríz helyett
darált dió az alapanyaga, magyarra talán tejbedióként fordítható.

Gyakorlatilag ugyanúgy készül, mint nálunk a tejbegríz, ezért az
összetevők pontos mennyisége nem lényeges.

Tej, dióbél, cukor és fahéj kell hozzá. Ha 1 l tejből készítjük, még 1 l
vizet is szoktak hozzá tölteni. Kb. 25 dkg dióbél és ugyanannyi cukor
kell még.

A diót daráljuk finomra. Forraljuk fel a tejet kevés fahéjjal, amit forralás után kiveszünk. Még forrón
beleöntjük a dióbelet, és mikor újból forr, cukrot keverünk hozzá.

Hűtve tálaljuk. A baszkok desszertként fogyasztják, étkezések után. Igen tápláló. Bár meg kell mondjam,
nekem egy kis gríz mégis hiányzik belőle. 

 

DIÓKARAMELLÁS SZELETEK 
(amerikai recept)

Hozzávalók: 
12,5 dkg vaj 
1/2 csésze cukor 
1 tojás sárgája 
1,25 csésze liszt 
2 evőkanál tejpor 
csipetnyi só 
1/2 csésze barna cukor 
1 evőkanál sűrű cukorszirup 
9 dkg vaj 
15 dkg dióbél

A vajat a cukorral verjük habosra. Adjuk
hozzá a tojássárgáját is, keverjük jól össze. A



liszttel, tejporral gyúrjunk a krémből kemény tésztát. A sót se felejtsük ki.

Nyújtsuk akkorára, hogy egy 18x28 cm-es sütőformába beleférjen, és fektessük bele. Süssük negyedóráig
180 C°-os sütőben, hogy aranybarna színt kapjon.

A cukrot a sziruppal és a vajjal egy kisebb edényben melegítsük alacsony hőfokon, addig, amíg a vaj
megolvad, a cukor feloldódik. Gyengén pároljuk 5 percig. Ekkor keverjük bele a dióbelet.

A még forró tésztára töltsük, és tegyük vissza 5 percre a sütőbe.

A sütőformában hűtsük ki, csak aztán vágjuk kockákra.  

DIÓS, KESUDIÓS GOLYÓK 
(indiai recept)

Ünnepi édesség, az indiai Sankranthi fesztivál
különlegessége. Valójában dió és kesudió pirított, darált
bele, tejkaramellában, rendkívüli éltető erővel. Gyerekek
különösen szeretik.

Hozzávalók 15-20 közepes méretű golyóhoz: 
2 l teljes tej 
2 csésze cukor 
1 csésze dióbél 
1 csésze kesudió

Forraljuk fel a tejet egy nagy, széles lábasban. Öntsük hozzá a cukrot, és keverjük fel. Addig főzzük, amíg
sűrűsödni nem kezd, és térfogatának háromnegyed részét el nem fővi. Ehhez háromnegyed óra kell, vagy
akár egy egész.

Közben a kétféle dióbelet külön lábaskában enyhén pirítsuk meg magában, olaj hozzáadása nélkül. Utána
hagyjuk kihűlni.

a dióból is, a kesudióból is válasszunk ki 10-10 nagyobb szemet, és vagdaljuk apróbb darabokra. A
maradékot pedig öntsük össze, és daráljuk finomra.

A finom diódarát öntsük a besűrűsödött, karamellszínű cukros tejbe, és gyakori keveréssel főzzük még
negyedóráig. Negyedóra elteltével szórjuk bele a vagdalt dióbeleket is, és főzzük még 10 percig. Illetve
addig, amíg a keverék morzsás szerkezetű kezd lenni, és könnyen elválik az edény falától.

Vegyünk egy kanállal a keverékből, és kézzel formáljuk golyóvá. Amikor már megtartja alakját,
félretehetjük hűlni. Ekkor az egészet levehetjük a tűzről. Töltsük át egy kizsírozott (olajozott) edénybe.
Falapáttal az egészet átemelhetjük, alányúlva. 4-5 óráig hagyhatjuk hűlni, és azután kanalazzunk belőle
golyónyi mennyiségeket, és kézzel formáljuk.

Lefedve akár egy hétig is eláll.

Megjegyzés: Az édességet kocka alakúra is vághatjuk, ez esetben "burfi"-nak hívják Indiában, nem
"laddu"-nak, mint a golyókat.  



DIÓS GOLYÓK 
(hagyományos indiai recept)

Ez a recept a diós, kesudiós golyók nevű ünnepi édesség
hagyományos változata, Akhrot laddu néven.

Hozzávalók 6 közepes méretű golyóhoz: 
2 csésze dióbél 
2 csésze teljes tej 
3/4 csésze cukor

A dióbelet könnyedén megpirítjuk egy vastepsiben, majd
hagyjuk kihűlni. Egy kisebb maroknyit félreteszünk, a többi
dióbelet megdaráljuk.

A tejet és benne a cukrot addig főzzük, amíg sűrű
karamellává nem áll össze. Tehát mintegy félóráig. Ekkor
belekeverjük a darált dióbelet. Jól elkeverjük, majd tovább
főzzük, sűrítjük. Gyakran kavarjuk. 10-15 perc múlva,
amikor elválik az edény falától, és egy darabba áll össze,
belekeverjük a félretett dióbelet, és a tűzről levéve egy
darabban borítjuk át egy másik edénybe, ahol kihűlhet.

Amikor kihűlt, kis golyókat formálunk belőle.  

DIÓS KROKANT 
(francia recept)

Hozzávalók 30 kisebb darabhoz: 
25 dkg darált dióbél 
1 tojás fehérje 
12,5 dkg cukor 
A mázhoz: 
7,5 dkg cukor 
1 tojás fehérje 
1 evőkanál citromlé

Egy tálban előbb magában verjük rövid ideig a
tojásfehérjét, majd a dióbéllel és a cukorral együtt.
Tésztaszerű anyagot kapunk, amit sima munkafelületre
terítsünk ki. Ízlésünk szerinti alakú formákat szaggassunk belőle, és egy spatulával alányúlva válasszuk el
az asztaltól.

Sütőpapírral bélelt tepsibe rendezzük, ahol mázzal kenjük be. A cukorból, tojásfehéréjéből és citromléből
sima, egyenletes mázat keverünk. Vékony rétegben kenjük a süteményre. Nagyon enyhén meleg sütőben
mintegy félóráig elég sütni, bár van, aki 50 percet is ajánl.

Kihűlés után kóstoljuk meg.

Megjegyzés: Hasonló receptek kétszer ennyi cukorral ajánlják készíteni, ez ízlés kérdése. Mindenesetre a
máz sok cukrot pótol, ami a sütemény anyagából hiányzik.  



DIÓS MARCIPÁN 
(amerikai recept)

Hozzávalók 22 darabhoz: 
10 dkg marcipántészta 
44 db feles dióbél 
22 dkg porcukor 
1/4 csésze víz

A feles dióbél darabokat rendezzük párba, mindegyikhez
hozzáillő nagyságút válasszunk.

A marcipántésztát osszuk 22 darabra, és mindegyik darabból
formáljunk kis golyót. Nyomjuk két fél dióbél közé. Tegyük
félre, amíg a cukorbevonatot elkészítjük. Hűtőben akár egy
hétig is eltarthatjuk félkész állapotban.

A cukrot és a vizet egy lábasban forraljuk össze, anélkül, hogy
megkevernénk. Amikor forrni kezd, csökkentsük a lángot, és
addig főzzük, amíg sötét karamell-színt nem kap a cukor.

A karamellizált cukrot vegyük le a tűzről, és még forró
állapotában néhány diós golyót dobjunk bele. Gyorsan
dolgozzunk. Mihelyt a cukor bevonta a golyót, vegyük ki,
tegyük zsírpapírral befedett rácsra. Amikor a karamellizált cukor keményedni kezd, rövid időre tegyük
vizza a tűzre, akkor újból megpuhul.

Amikor a diós marcipángolyókon megkeményedett a máz, légmentesen zárható süteménytartóba rakhatjuk
át egy rétegben. 

   



DIÓS-MÉZES SÜTEMÉNY 
(amerikai recept)

Hozzávalók 15 darabhoz: 
10 dkg darált dióbél 
2 dkg kukoricaliszt 
6 dkg méz 
1 tojás 
2,5 dkg olvasztott vaj 
15 mini papírcsésze

Melegítsük elő a sütőt 175 C°-ra.

Mixerben keverjük össze a darált diót a kukoricaliszttel. Keverjük hozzá a
mézet, majd a tojást, végül a vajat. Az egészet jól mixeljük el.

Helyezzük a papírcsészéket egy sütőlapra, és kanállal töltsük beléjük a nedves tésztát.

15-20 percig kell sütni, hogy olyan legyen, mint a képen.  

DIÓS MÉZESKALÁCS 
(orosz recept)

Hozzávalók: 
1,5 csésze méz 
1,5 csésze liszt 
3 tojás 
1 csésze dióbél 
1/2 kávéskanál sütőpor 
1/4 kávéskanál fahéjpor 
1/2 kávéskanál szegfűszeg 
1 evőkanál vaj

Egy tálban tartsuk a mézet langyos helyen,
hogy jól folyós legyen. A folyékony mézhez
keverjük hozzá a cukrot, és állandó keverés
mellett a lisztet. Beleütjük a tojásokat, jól
elkeverjük. Utána a sütőport, a fűszerporokat, vajat, dióbelet.

Vajjal kikent sütőformába öntjük a tésztát, dióbéllel kimintázzuk, és közepesen meleg sütőben sütjük meg.  

FÜGÉS DIÓS KULFI 
(indiai recept, Suvir Saran receptje)

Hozzávalók: 
35 dkg tejpor 
1 doboz (kb. 40 dkg) cukrozott sűrített tej 
1 csésze tejszín 
1 evőkanál porrá tört kardamom-mag 
1/2 csésze darabos dióbél 
8 aszalt füge 
1/2 csésze víz vagy tej

Az aszalt fügéket tegyük egy tálba félcsészényi meleg
vízzel vagy tejjel. Fedjük le, 10-15 perc alatt megszívják magukat vízzel, és megpuhulnak. Amikor puhák,
vágjuk apró darabokra.

A dióbélnek és a fügedaraboknak a felét daráljuk meg.



A tejport, a sűrített tejet, a tejszínt keverjük össze a darált dióbéllel és fügével. Ez lesz a kulfi-keverék.

Amikor jól összekevertük, hozzákeverhetjük a dióbél és a füge másik felét és a kardamom-port.

Öntsük a kulfi-keveréket a kép szerinti formájú edénybe, és fagyasszuk keményre. Ez néhány óra alatt
megtörténik. Ne mulasszunk el az edény aljára műanyag-fóliát fektetni, hogy a fagyott kulfit később
könnyen kiboríthassuk. De lefagyaszthatjuk eleve személyes adagokban is.

A dió és a füge íze utolérhetetlen ízt ad finom, krémes csemegénknek.  

GOZINÁKI 

(grúz recept)

A gozináki (mondják kozinákinak is) hagyományos
grúz újévi édesség, nélküle elképzelhetetlen az újév
a grúz családokban. Csak méz és dió kell hozzá.

Hozzávalók: 

1 kg dióbél 

0,5 kg jó minőségű méz (világos színű legyen, és ne legyen kesernyés) 

2-3 kávéskanál porcukor

Világos színű, nagyméretű dióbelet vásároljunk. Előbb forró vízzel, majd hideg vízzel öblítsük le, és ha van
hozzá türelmünk, a vékony hártyát is megpróbálhatjuk lehámozni a dióbélről. Így a kész gozináki még
fehérebb lesz.

Ha ehhez a munkához se erőnk, se időnk, enélkül daraboljuk fel a dióbelet. Nem ajánlatos géppel
aprítanunk, mert akkor túl apró lesz, és a darabos dióbél mellett apró darálmányt is kapunk, ami nem való
a gozinákiba. A forrázott dióbél késsel könnyen aprítható. 

Tegyük a vagdalt dióbelet serpenyőbe, de nem akármilyenbe, hanem öntöttvasból készült, mély serpenyőbe.
Gyenge lángon, állandóan kavargatva pirítsuk meg kissé. A pirítással azt érjük el, hogy a dióbél szárazabb,
törékenyebb lesz. Csak annyira pirítsuk, hogy a színe alig-alig változzon meg. 



Amikor a dióbelet jónak ítéljük, öntsük ki a serpenyőből, a serpenyőre tovább is szükségünk lesz, most a
félkiló mézet öntjük bele. Hozzáöntjük a kevés porcukrot is. Állandó keverés mellett melegíteni kezdjük.

Amikor a mézes-cukros keverék vizes hatású lesz, és majdnem felforr, vegyük le a tűzről, és amíg kihűl,
addig is állandóan keverjük. A keverés erőt kíván, de meg kell tennünk, még kétszer ismételnünk kell a
felfőzés és a lehűtés folyamatát, állandó keverés mellett. 

Amikor már harmadszor hűtjük le a mézet, a benne képződő buborékoktól pattogni, szinte fütyülni fog
keveréskor. És egyre sűrűbb lesz.

A harmadik lehűtés után a serpenyőt újra tegyük a tűzre, és szórjuk a mézbe a dióbelet. Keverjük továbbra
is állandóan, és addig tartsuk a tűzön, amíg enyhe pörkölt, arany árnyalatot kap. 



A következő fázishoz készítsünk olyan, sima munkafelületet, amin a mézes-diós keverék gyorsan kihűlhet.
Alaposan vizezzük be, hogy majd a kész gozináki a felületről könnyen felszedhető legyen. Öntsük rá a
keveréket. Fából készült spatulával gyorsan simítsuk el, mielőtt megdermedne, kb. 1 cm vastagságúra.
Vizes tenyérrel is rásegíthetünk a simításra.

Próbáljuk szabályosra formálni, és hagyjuk kicsit hűlni. 

Fűrészes élű késsel rombuszokat vágjunk a lepényből. Amikor mind felvágtuk, a késsel alányúlva szedjük a
szeleteket tányérra. Ha nincs elég helyünk, tányérunk, zsírpapírral elválasztva két-három réteget is
szedhetünk egymásra. A tetejére is fektessünk zsírpapírt vagy celofánt. 



Az ünnepekig tegyük félreeső helyre, hátha marad belőle az ünnepekre is. Egy kevés szokott belőle
maradni, de a nagyja előbb elfogy.

 

KANDÍROZOTT DIÓ

Hozzávalók: 
1/2 csésze cukor 
1,5 csésze feles dióbél 
csipetnyi durvaszemcsés só

A dióbelet a sütő középső rácsán, 170 C°-on egy tepsire terítve 5-6
percig pirítjuk. Annyira, hogy ne barnuljon meg. A sütőből kivéve a
tepsin hűtsük ki.

A cukrot egy vastag aljú, közepes méretű lábasba töltsük. A dióbelet tartsuk a kezünk ügyében, hogy
amikor kell, rögtön a lábasba önthessük. A cukrot közepes lángon melegítsük. amikor olvadni kezd,
kevergessük. Folyamatosan keverjük addig, amíg világos borostyánszínű nem lesz. Ekkor kell a dióbelet
beleönteni. Gyorsan kell keverni, hogy az összes dióbelet bevonja a cukor.

Mihelyt a dióbél teljesen cukros lett, azonnal öntsük ki egy tepsire, amit, hogy a cukros dió oda ne
ragadjon, előzőleg sütőpapírral béleltünk ki. A dióbeleket - két villát használva - gyorsan húzzuk szét
egymástól. Még kihűlés előtt hintsünk rá kevés durva szemű sót.

A gyorsaság a lényeg. Legfeljebb fél percünk van, mielőtt a cukor megkeményedik.  

KARAMELLIZÁLT DIÓBÉL SÜTEMÉNY 



 

Igen egyszerű és nagyon finom süteményt készíthetünk, ha bármilyen, előre megsütött vékony
süteménytésztára a képek mintájáramézzel karamellizált dióbelet töltünk.

A pontos recept nem is fontos, a süteményt ízlés szerint variálhatjuk, például csokoládét önthetünk rá.  

KÁVÉS DIÓGOLYÓK 
(francia recept, Arlette Sirot receptje)

Hozzávalók: 
dióbél 
darált kristálycukor, ugyanannyi, mint a dióbél 
kevés kristálycukor 
erős feketekávé, hidegen

A mennyiségek nem lényegesek,
csak ugyanannyi dióbél legyen,
mint durvára darált cukor. A
fontos az, hogy a golyókat 12
órával előbb el kell készíteni, mint
felszolgálnánk.

A dióbelet vagdossuk nagyobb
darabokra, és keverjük össze a darált cukorral. A hideg feketekávét
cseppenként adagoljuk a diókeverékhez, hogy a cukor a dióhoz
tapadjon. Vigyázzunk, ne legyen túl lágy, meg kell, hogy tartsa golyó-
formáját, amikor golyóvá formáljuk. Közben próbálgassuk golyóvá
gyúrni, de ne csüggedjünk, fog az menni.

Amikor sikerült a cukros dióból golyót gyúrni, forgassuk meg
kristálycukorban, és rendezzük papírformába, vagy mint a képen is
látszik, dióhéjba.

Várjunk 12 órát, mielőtt egy jó kávé mellett elcsemegéznénk.  

MÉZZEL CSEPEGTETETT SÜLT DIÓ GORGONZOLÁVAL 
(kanadai recept) 



Hozzávalók 24 adaghoz: 
12 szép egész dió 
egy kis csomag feles dióbél 
egy kis csomag barna cukor 
15 dkg gorgonzola sajt 
kevés méz

Melegítsük elő a sütőt. Mossuk meg a diókat. Erős késsel vagy speciális diónyitó lapkával feszítsük szét a
diókat úgy, hogy a fél dióhéjak megmaradjanak. A héjból késsel szedjük ki a belet és a belső válaszfalat. A
dióhéjakat tegyük félre, a feles dióbelet egy tepsiben pirítsuk öt percig a sütőben, míg aranybarna nem lesz,
majd hadd hűljön le. Vegyünk elő három lapos tányért, amin a diót tálalni fogjuk. A tányérokra szórjunk
barna cukrot, és egyengessük el. Minden tányérra helyezzünk a cukorba nyolc dióhéjat. Egy pirított feles
dióbélre helyezzünk egy kis darab gorgonzolát, és egy másik feles dióbéllel szendvics-szerűen borítsuk le.
Helyezzük egy dióhéjba úgy, hogy két ujjunkkal a két dióbelet fogjuk, és a két dióbél oldalt legyen, ne
egymáson. Ha minddel megvagyunk, kevés mézet csöpögtessünk a dió-szendvicsekre. És már
szervírozhatjuk is.

Az elkészítés menete képekben: 

   

   

   

   



ROPOGÓS DIÓS 
(francia recept)

Hozzávalók 26 darabhoz: 
25 dkg cukor 
6 dkg lágy, de nem olvasztott vaj 
1 tojás 
18 dkg liszt 
1/4 kávéskanál só 
1/4 kávéskanál szódabikarbóna 
10 dkg dióbél, nagyobb darabokra vágva

A sütőt csak 160 C°-ra melegítsük elő.

Elektromos konyhagép segítségével a cukorból és a vajból
könnyen verhetünk fehéres krémet. Folytonos keverés
közben a tojást is üssük bele, és még egy percig keverjük.

Egy másik tálban a lisztbe keverjük bele a szódabikarbónát és a sót. Ebbe a tálba öntsük át a krémet, és
addig kevertessük a géppel, amíg a liszt teljesen el nem keveredik. Végül a dióbelet is keverjük bele.

Osszuk a tésztát 26 apró golyóra, a golyókat rendezzük 5 cm-es távolságban egy sütőpapírral bélelt tepsire.
Egyenként nyomjuk meg gyengén kézzel a golyókat. Ha levegőkeringetős sütőnk van, 9-10 perc sütés elég,
ha nincs, néhány perccel hosszabb a sütés ideje. Mindkét esetben akkor sült meg a sütemény, ha
aranyszínűre vált. De akkor rögtön vegyük ki, mert ha tovább sül, kiszárad!

Tíz percig a tepsin hűtsük, hogy szilárduljon. Csak aztán válasszuk le a papírról.  

PÉRIGORDI DIÓKARAMELLA 
(francia recept)

Hozzávalók 4 személyre: 
5 dkg durvára vágott dióbél 
25 dkg porcukor 
fél citrom 
1 kávéskanál napraforgóolaj

Először kenjünk ki olajjal egy lapos tálat.

Egy fémserpenyőben melegítsük a cukrot, miközben állandóan keverjük egy fakanállal. Közben facsarjuk
bele a citrom levét. Amikor a citromos cukor világos mogyorószínt vesz fel, hozzáadjuk a durvára vágott
dióbelet is. Tovább tartjuk a tűzön, amíg sötét mogyorószínű nem lesz.

Óvatosan, nehogy a forró karamella megégessen minket, borítsuk ki az előkészített tálra. Várjuk meg, amíg
kihűl, utána tördeljük darabokra.  

SAHLAB 
(algériai recept)

A sahlab hűvös időre való tápláló tejes ital, dióval.

Hozzávalók 6 személyre: 
3 bögre tej 
1 csésze cukor 
1/2 csésze kukoricakeményítő 
3/4 csésze víz 
1/2 csésze vagdalt dióbél 
1 kávéskanál fahéj

Egy kisebb tálban oldjuk fel a kukoricakeményítőt a vízben.



Egy lábasban forraljuk fel a tejet, közepesnél mérsékeltebb lángon. Amikor forr, tegyük a lángot
takarékra. Ekkor öntsük bele a cukrot, kavargassuk, hogy feloldódjon, ez alig több, mint egy perc. Közben
a tej hadd forrdogáljon.

A kukoricakeményítőt lassan adagoljuk a tejhez. Gyorsan keverjük el benne, hogy ne égjen a lábas aljára.
Eközben a tej sűrűsödik. Amikor elég sűrűnek találjuk, vegyük le a tűzről.

Ezzel a sahlab gyakorlatilag el is készült. Töltsük bögrébe, szilkébe, pohárba, és szórjuk meg vagdalt
dióbéllel. Ha ízlésünkkel is egyezik, kevés fahéjport is szórhatunk rá. Forrón tálaljuk.

Van, aki mazsolával is megszórja.  

TEJSZÍNES DIÓKARAMELLA 
(amerikai recept)

Hozzávalók: 
2 csésze kristálycukor 
1/2 csésze tejszín 
1 kávéskanál vaníliakivonat 
4-5 csésze dióbél, feles és darabos

Egy lábasban forraljuk fel a tejszínt, benne a cukrot. A forrástól számítva még egy percig forraljuk, majd
vegyük le.

Keverjük a karamellás tejszínbe a vaníliát és a dióbelet. Addig folytassuk a keverést, amíg a diót mindenhol
be nem vonja a tejszínes karamella. Ekkor terítsük szét a diót egy sütőpapírral kibélelt tepsin, és hűtsük le
teljesen.

Tördeljük fel, jó étvágyat!

A dió leírása és botanikája 

 

 

Karidopita és piskóták

Vázlat: 
Burgonyás biszkvit dióval 
Diós piskótatekercs 
Diós sütemény 
Diós tekercs mokkakrémmel, diós karamellával 
Gyerekek süteménye 
Karidopita 
Karidopita 2 
Karidopita 3 
Mázas kockák 
Périgordi diós sütemény 
Sárgabarackos pirog 
Sütemény friss dióval  

BURGONYÁS BISZKVIT DIÓVAL 
(orosz recept)

Hozzávalók: 
4 szem krumpli 
1 pohár liszt 
6 evőkanál cukor 



2 evőkanál étolaj 
15 dkg darált dióbél 
2 tojás 
1 evőkanál őrölt fahéj 
reszelt citromhéj 
sütőszóda 
só

A burgonyákat sütőben héjában megsütjük, majd meghámozzuk. Átengedjük húsdarálón.

A tojást a cukorral felverjük. Hozzákeverjük az étolajat, majd a krumplipürét. Utána a darált dióbelet, a
fahéjat, a citromhéjat, a sütőszódát, végül a liszt háromnegyedét.

A maradék liszttel behintjük a gyúródeszkát, amin a süteményt el fogjuk vágni. Hengerré formáljuk, és
metélttészta vastagságú vékony szeletekre vágjuk fel. A lapokat belisztezzük, és ízlés szerinti formára
alakítjuk.

Vajjal vagy zsírral kikent tepsiben sütjük ki.  

DIÓS PISKÓTATEKERCS 
(francia recept)

Hozzávalók: 
A tésztához: 
3 tojás 
3 evőkanál porcukor 
3 evőkanál liszt 
2,5 dkg vaj 
A krémhez: 
1 evőkanál kukoricaliszt 
1 tojás 
1/4 l tej 
10 dkg cukor 
20 dkg dióbél 
10 dkg vaj 
A mázhoz: 
2 evőkanál cukor 
2 evőkanál feketekávé (helyettesíthető gyümölcspálinkával, ízlés szerint) 
szép feles dióbelek

Vajazzunk ki egy tepsit. Válasszuk külön a tojások fehérjét és sárgáját. A tojássárgáját addig keverjük a
cukorral, amíg fehéres nem lesz.

A tojásfehérjéből verjünk habot. Keverjük bele a lisztet és a tojássárgáját. Gyorsan, de óvatosan
dolgozzunk. Öntsük be a tepsibe, vékony rétegben. Meleg sütőben süssük meg, és amikor megsült, a
tepsiből borítsuk ki egy enyhén nedves konyharuhára, várjunk egy percet, és a ruhával együtt tekerjük fel.
Így hagyjuk kihűlni.

Amíg hűl, elkészítjük a diókrémet. A tojást (fehérjét és sárgáját együtt) keverjük el a cukorral és a
kukoricaliszttel. a tejet melegítsük meg, és a meleg tejjel fokozatosan hígítsuk fel a keveréket. Tegyük fel a
gázra, és enyhe lángon, állandó keverés közben sűrítsük be. Akkor hagyjuk abba, amikor éppen forrni
kezdene. Hagyjuk kihűlni.

A vajból és a cukorból keverjünk krémet. Daráljuk le a dióbelet diódarálón. (Az eredeti francia recept
szerint reszeljük le finom lyukú reszelőn.) Keverjük a vajas krémbe.

Amikor a tojásos-kukoricalisztes krém kihűlt, a két krémet keverjük össze.

Göngyöljük ki a piskótatésztát. Töltsük a krémet a piskótára, és a piskótát tekerjük fel.



A máz elkészítéséhez oldjuk fel a cukrot a kávéban (vagy pálinkában). A keverék sűrű, ragadós lesz, kenjük
a piskótára. Végül szép feles dióbelekkel díszítsük.  

DIÓS SÜTEMÉNY 
(francia recept)

Hozzávalók: 
4-5 tojás 
20 dió bele, felvagdalva 
6 evőkanál porcukor 
3 evőkanál liszt 
1 dl tejszín 
1/2 zacskó élesztőpor 
10 dkg sötét csokoládé 
4 evőkanál víz 
3 dkg vaj 
12 db feles dióbél, díszítésnek

Válasszuk el a tojások sárgáját a fehérjétől, és 6 kanál cukorral verjük fel, szinte fehérre. Fokozatosan
adagoljuk hozzá a lisztet, majd a tejszínt, a vagdalt dióbelet, és öntsük bele az élesztőport. Jól keverjük
össze.

Verjünk a tojásfehérjéből habot, és fokozatosan keverjük a tésztához.

A tésztát öntsük kivajazott sütőformába, és gyenge tűzön süssük félórán át. Vegyük ki, és hagyjuk kihűlni.

A csokoládét törjük darabokra, és öntsük hozzá a vizet. Igen óvatosan olvasszuk meg a csokoládét.
Keverjük bele a kevéske vajat.

Ezzel a krémmel kenjük meg a megsült süteményt, a tetejét pedig dekoráljuk a szép dióbéllel.  

DIÓS TEKERCS MOKKAKRÉMMEL, DIÓS KARAMELLÁVAL 
(spanyol recept, Dolli Irigoyen receptje)

Hozzávalók: 
6 tojás 
6 evőkanál cukor 
6 evőkanál liszt 
liszttel darált dióbél 8 dkg 
kevés dióolaj 
A töltelékhez: 
3 tojás 
még 4 tojás sárgája 
35 dkg cukor 
1 dl víz 
35 dkg vaj 
4 evőkanál oldható kávépor 
1/2 csésze sűrű cukorszirup 
1/2 dl kávélikőr 
1/2 csésze vagdalt dióbél 
A díszítéshez: 
10 dkg cukor 
1 kávéskanál szőlőcukor 
6 dkg vagdalt darabos dióbél

A tészta hozzávalóiból készítsünk piskótatésztát. A tojást a cukorral együtt verjük habbá, a lisztet
fokozatosan adagolva keverjük bele. Végül a darált dióbelet, valamint aromának kevés dióolajat
cseppentsünk a tésztába. Vékony rétegben öntsük sütőformába.



Mérsékelten meleg sütőben rövid ideig süssük, sütőpapíron.

A töltelékhez először félcsészényi szirupot készítünk félcsészényi cukor kevés vízben melegítésével.

Az egész tojásokat és a tojjássárgákat együtt verjük kemény habbá, amíg a hab a kétszeresére nem nő. A
sűrű szirupot vékony sugárban öntjük a habba, további habverés közben. Addig verjük, amíg a sziruptól
meleg hab ki nem hűl.

Ezután a vajat keverjük a krémbe, szobahőmérsékletű vajat, kiskanalanként adagolva, a mixer csökkentett
sebességével. Utána az oldódó kávéport, amit előzőleg 2 evőkanál meleg vízben kevertünk el.

A piskótatésztát kenjük meg kávélikőrrel, és a töltelék felét kenjük a tésztára. Szórjuk meg vagdalt
dióbéllel. Tekerjünk a tésztából tekercset, közben válasszuk le a sütőpapírt az aljáról. A tekercsre merjük a
töltelék másik felét.

A díszítésnek szánt cukrot a szőlőcukorral együtt karamellizáljuk meg. Amikor aranyszínű, keverjük bele a
dióbelet. Beolajozott, vagy más, nem ragadó, sima felületre öntsük ki a diós karamellát. Segítsünk
fakanállal is, hogy minél vékonyabbra terüljön. Amikor már eléggé lehűlt, de még nem keményedett meg,
hideg vízbe mártott ujjakkal szedjük fel a felületről a diós karamellát, darabokban, és a képen látható
módon tűzzük a diós tekercsre, keresztirányban, hogy felszolgáláskor a tekercs szeletelhető legyen.  

GYEREKEK SÜTEMÉNYE 
(francia recept)

Hozzávalók: 
2 tojás 
15 dkg liszt 
10 dkg cukor 
1 tasak élesztőpor 
1 pohár tej 
1 evőkanál tejszín 
10 dkg dióbél

Az összes hozzávalót öntsük egy tálba, kivéve a dióbelet.

Jól keverjük össze a hozzávalókat. 

 

Daráljuk meg a dióbelet, és öntsük azt is a tálba.

Vajazzunk ki egy sütőformát, öntsük bele a tésztát, és közepesen meleg sütőben 30-40 percig süssük. 



Kihűlés után megkóstolhatjuk.  

GÖRÖG DIÓS SÜTEMÉNY (KARIDOPITA)

Hozzávalók 8 személyre: 
1 csésze teljes őrlésű liszt 
1 teáskanál sütőpor 
1 teáskanál őrölt fahéj 
1/4 teáskanál őrölt szegfűszeg 
1/2 csésze apróra vagdalt dióbél 
4 tojás 
1,5 csésze cukor 
1/4 csésze édes almalé 
1 evőkanál citromlé 
1/2 evőkanál reszelt citromhéj

Egy közepes méretű tálban a lisztbe keverjük el a sütőport, a fahéjat
és a szegfűszeget. Keverjük bele a dióbelet is, és tegyük félre.

Egy nagyobb tálban a tojások fehérjéből verjünk kemény habot.
Adjunk hozzá fél csésze cukrot, és verjük tovább, amíg a hab fényes
nem lesz és nem áll meg tüskében.

Egy kisebb tálban verjük fel a tojások sárgáját, amíg citromsárga színt nem kap. Fokozatosan öntsünk
hozzá fél csésze cukrot, és verjük tovább.

A lisztkeveréket öntsük a fehérjéhez, keverjük el, majd üntsük bele a sárgáját is. Óvatosan, de tökéletesen
keverjük bele.

Öntsük zsírozott, lisztezett sütőformába. Finoman terítsük egyenletesre. Meleg sütőben addig süssük, míg
benyomva az ujjunk nyoma nem marad meg benne. Ez kb. 45-50 perc.

Kivéve hagyjuk teljesen kihűlni. Fordítsuk a sütőformából tálra, amin szervírozni fogjuk. A tetejét
szurkáljuk meg nyárssal vagy villával.

Egy kisebb tálban keverjük össze az almalevet a maradék 1/2 csésze cukorral, a citromlével és a citromhéj-
reszelékkel. Közepesen magas lángon állandó keverés mellett hevítsük, amíg forrni nem kezd. Ekkor
levesszük a tűzről, és lassan a süteményre öntjük.  

KARIDOPITA 2

Hozzávalók: 
15 dkg vaj 
12 dkg cukor 
4 tojás 
15 dkg liszt 
1 kávéskanál sütőpor 
1/2 kávéskanál fahéjpor 
1/4 kávéskanál őrölt szegfűszeg (el is maradhat) 
4 evőkanál konyak 



1 narancs lereszelt héja 
24 dkg darált dióbél 
A sziruphoz: 
25 dkg cukor 
3 dl víz 
narancs- és citromhéj 
3-4 szegfűszeg 
1 evőkanál konyak 
2 db fahéj

Keverjük a vajat a cukorral pelyhesre. Egyenként keverjük hozzá a tojások sárgáját, amíg egyenként
tökéletesen el nem keverednek. Adjuk hozzá a konyakot, a dióbelet és a reszelt narancshéjat is, és keverjük
jól össze.

Keverjük a lisztbe a sütőport, a fahéjport (és az őrölt szegfűszeget).

A tojásfehérjét verjük fel, a tojáshabot és a lisztet felváltva kanalazzuk a krémbe, és keverjük jól el.

Vajazzunk ki egy tepsit, és töltsük bele a sűrű masszát. 190 C°-on 40 percig süssük.

Közben készítsük el a szirupot. A cukrot oldjuk fel a vízben, adjuk hozzá a narancs- és citromhéjat, a
szegfűszeget, a konyakot. Gyenge tűzön forraljuk 8 percig, majd még melegen szűrjük le. A karidopita
akkor az igazi, ha a még forró szirupot öntjük a sütőből kivett, még forró süteményre.

A megsült, sziruppal megöntött süteményt tegyük félre hűlni legalább 20 percre, majd vágjuk fel. A két
fahéj-darabot díszként helyezzük a felvágott süteményre, hagyományosan kereszt-alakban.  

KARIDOPITA 3

Hozzávalók 8-10 személyre: 
25 dkg vaj 
25 dkg cukor 
1 kávéskanál vaníliás cukor 
8 tojás 
1/2 csomag sütőpor 
1 kávéskanál fahéjpor 
22 dkg gríz (elmaradhat) 
25 dkg liszt 
1,25 dl tej 
50 dkg darabos dióbél 
kevés étolaj 
A sziruphoz: 
1,2-1,3 dl víz 
háromszor ennyi cukor 
méz ugyanannyi, mint a víz 
esetleg kevés fahéjpor 
1 evőkanál citromlé és helyette vagy mellette 
1 evőkanál reszelt citromhéj 
1 evőkanál reszelt narancshéj 
4-5 evőkanál görög borpárlat

A karidopita népi receptjéről van szó, a hozzávalók és mennyiségük ezért változhatnak.

A tésztát háztartási mixerrel készítjük el. Először a vajból, a cukorból és a vaníliás cukorból keverünk
krémet, majd a tojásokat keverjük hozzá. A búzadarát és a lisztet (közben a sütőport, a fahéjport is)
apránként öntjük a masszába, és alaposan elkeverjük. Amikor túl sűrű, hozzáadott tejjel hígítjuk.

A vagdalt, darabos dióbelet a tésztakészítés végén keverjük a tésztába.



A karidopitát hagyományosan téglalap-alakú sütőformában sütik. A sütőformát kenjük ki étolajjal, és
töltsük bele a tésztát. Előmelegített sütőben 160-170 C°-on háromnegyed órán át kell sütni.

A sziruphoz a vizet, a cukrot és a mézet sűrű masszában tesszük fel főni. Tehetünk bele fahéjport,
citromlevet, citrom- és narancshéjat. Borpárlatot csak akkor keverjünk bele, amikor a szirup már kész.

A szirupot a sütőből kivett, még meleg süteményre öntjük, majd több órán át állni hagyjuk, mielőtt
felszeletelnénk. Kockákra szokták vágni, és kávé vagy tea mellett fogyasztják el.  

MÁZAS KOCKÁK 
(francia recept)

Hozzávalók: 
30dkg liszt 
1 zacskó sütőpor 
10 dkg vaj 
10 dkg cukor 
1 pohár tej, 1/2 pohár tejszín 
csipetnyi só 
5 dkg vaj 
5 dkg cukor 
5 dkg darabos dióbél 
még egy kis darab vaj 
még néhány kanál cukor 
kevés tej 
kevés porcukor 
és még szép darabos dióbél

Mixerrel dolgozzuk egybe a lisztet, a sütőport, kevés sót a gyengén megolvasztott 10 dkg vajjal, cukorral,
tejjel, tejszínnel. A tésztakeveréknek sűrűnek, zsírosnak kell lennie.

A tésztát egyengessük egy sütőpapírral kibélelt tepsibe, és szórjuk meg a maradék cukor és a dióbél
keverékével, és öntsük rá az 5 dkg olvasztott vajat.

A tepsiben vágjuk fel a tésztát kockákra. 20-25 percig süssük.

Ezalatt elkészítjük a cukormázat. Egy kis darab vajat néhány kanál cukorral megolvasztunk, és egy kevés
tejet öntünk hozzá. Gyenge tűzön melegítjük. Kevés porcukrot is adunk hozzá, és addig kavargazjuk, amíg
szép sima nem lesz.

Amikor jónak ítéljük, a mázat a megsült, meleg süteményre öntjük, és azonnal, még megszilárdulás előtt
meghintjük szép dióbéllel.

Alaposan hűtsük ki, mielőtt szervíroznánk.  

PÉRIGORDI DIÓS SÜTEMÉNY 
(francia recept, Lilou receptje)

Hozzávalók eg 25 cm-es tortasütő formához: 
1 pohár darált dióbél 
25 dkg cukor 
25 dkg liszt 
4 tojás 
1 pohár napraforgóolaj 
1 pohár száraz fehérbor 
csipetnyi só 
1 csomag sütőpor

A sütőt 180 C°-ra melegítsük elő.



A tojásokat a cukorral együtt addig verjük, amíg fehéres színű krémet nem kapunk. Verjük tovább,
miközben előbb a lisztet adjuk hozzá fokozatosan, majd a fehérbort és a darált dióbelet. Végül a sót és a
sütőport keverjük a tésztába. Amikor a keverék egynemű, akkor öntsük, keverjük hozzá az étolajat, és
újból veressük át.

Vajazzunk és lisztezzünk ki egy tortasütő formát, és öntsük bele a tésztát. Tegyük a sütőbe, félórára.
Amikor már úgy véljük, hogy megsült, kés beszúrásával ellenőrizzük. Amikor már tisztán húzható ki,
tényleg megsült. Vigyázzunk, ne süssük túl, mert túl száraz lesz.

Előbb hagyjuk kihűlni, aztán kóstoljuk meg.  

SÁRGABARACKOS PIROG 
(orosz recept)

Hozzávalók: 
8 db érett sárgabarack 
15 dkg dióbél 
12 dkg kristálycukor 
10 dkg margarin 
1 csomag vaníliás cukor 
2 tojás 
20 dkg liszt 
csipetnyi só 
2 kiskanál sütőpor 
2,5 dl író (ha nem kapni, aludttej híg leve is jó) 
porcukor

A barackokat leforrázzuk, hideg vízben lehűtjük, és éles késsel meghámozzuk. Félbevágjuk, kimagvazzuk,
még egyszer megfelezzük.

Egy 26 cm átmérőjű, szétszedhető oldalú tortaformát sütőpapírral bélelünk, és a forma aljára helyezzük a
barackdarabokat, lehetőleg egyenletes távolságban egymástól. Néhány darab feles dióbelet is közé
helyezünk. A többi dióbelet nyújtófával vagy más módon darabokra törjük.

A sütőt most melegítjük elő 180 C°-ra.

A margarint, a kristálycukrot, a vaníliás cukrot és a tojást mixerben keverjük össze. A liszthez kevés sót és
sütőport keverünk, és az íróval együtt a tojásos krémhez keverjük.

Az így kapott tésztával felöntjük a barackdarabokat. Spatulya-fával elegyengetjük, és rászórjuk a megtört
dióbelet. A sütő középső rácsán mintegy háromnegyed órán át sütjük.

A megsült pirogot rácsra borítjuk ki. Leszedjük róla a sütőpapírt, és hagyjuk kihűlni.

Felvágjuk, tálra rakjuk, meghintjük porcukorral, gazdagítjuk néhány feles dióbéllel, és ha akarjuk, még
citromfűvel is díszíthetjük.  



SÜTEMÉNY FRISS DIÓVAL 
(francia recept)

Hozzávalók: 
20 dkg szobahőmérsékletű vaj 
20 dkg liszt 
1 csomag élesztőpor 
20 dkg cukor 
5 tojás 
15 dkg dióbél friss dióból + egy kevés dísznek 
1 tasak vaníliás cukor 
5 dkg sötét csokoládé 
diónyi vaj 
1 evőkanál cukor

A friss dióról húzzuk le a dióbél hártyáját, a dióbelet vágjuk
kisebb darabokra. A lisztbe keverjük bele az élesztőport.

A vajból, tojások sárgájából és a 20 dkg cukorból verjünk habot. A fehérjéből is, külön. A krémbe óvatosan
keverjük bele a lisztet, a vagdalt dióbelet, majd a tojásfehérje habját is. A nyers süteménytésztát töltsük
sütőformába. 180 C°-os sütőben 30-40 percig süssük.

Amikor megsült és kihűlt, egy réteg csokoládét kenünk a süteményre. Ehhez kevés csokoládét olvasztunk
meg kevés vajjal és egy evőkanálnyi vízzel együtt feltéve. Amikor megolvadt, egy evőkanálnyi cukrot is
hozzákeverünk, és így kenjük rá. Ha van egész dióbelünk, azzal díszítjük, de ha nincs, akkor a kép szerinti
darabos dióbelet használjuk.

A dió leírása és botanikája 

 

 

Kásák

Vázlat: 
Diós rizskása 
Diós rizskása 2 
Halva 
Halva orosz módra 
Halva csecsen módra 
Kutia 
Mákos diós kutija 
Szocsivo  



DIÓS RIZSKÁSA 
(kínai, sanghaji recept)

Hozzávalók: 
25 dkg rizs 
10 dkg dióbél 
20 dkg cukor

A megmosott rizst bő vízben
főzzük meg.

A dióbelet aprítsuk gabonaszem-
méretűre, és a félig főtt rizsbe
keverjük bele.

A cukrot csak a végén adjuk
hozzá.

Ízlés szerint ízesíthetjük is.

Reggelire, tízóraiként vagy
korai ebédként ehetjük.

A diós rizskása nemcsak táplál, a dió gyógyhatású anyagaival gyógyít is. A képen kínai krizantémvirággal
gazdagítva látjuk, a krizantém is gyógyhatású.  

DIÓS RIZSKÁSA 2 
(azeri recept)

Hozzávalók 3-4 főre: 
15 dkg rizs 
17-18 dkg dióbél 
8 dl víz 
1-2 kávéskanál köménymag 
1 kis fej hagyma 
7-8 dkg vaj 
só

A rizst megmossuk. Sós vizet forralunk, és
forráskor beleöntjük a rizst. Tíz percig főzzük,
amíg a rizs félig megfő. Ekkor adjuk hozzá az
apróra vágott hagymát.

A dióbelet törjük vagy daráljuk meg, öntsük a fővő rizsbe, és keverjük jól el. Főzzük együtt további 10
percig, de legfeljebb addig, amíg a dióolaj meg nem jelenik a felszínen.

Ekkor keverjük bele a vajat és a köménymagot. Mihelyt a vaj szétolvadt, forrón tálalhatjuk.

A meleg diós rizskása jólesik a téli hidegben.  



HALVA 
(azeri recept)

Hozzávalók: 
10 dkg szép búza 
félkiló búzaliszt 
10 dkg olvasztott vaj 
2 dl felforralt, sűrített szőlőmust (azeri nyelven dosáb) 
10 dkg dióbél 
csipetnyi ánizs és fahéjpor

A halvakészítés előtt a búzát csíráztatjuk. A búzacsíráknak
egészen fiataloknak kell lenniük, sárga színűeknek, ne legyenek
zöldek. Ilyen állapotban ledaráljuk a csírázó búzát, például
húsdarálón. A kapott lével gyúrunk tésztát.

A lisztből a búzacsíra-lével és vízzel keverünk nagyon híg tésztát. Nagy lábasba vizet öntünk, és afölé
feltesszük a híg tésztát gyenge tűzre párolódni. Sűrűn átkeverjük, olvasztott vajat keverünk hozzá, ügyelünk
arra, hogy az alja oda ne kapjon. A párolásnak legalább négy órán át kell tartani.

Végül a tésztamasszába keverjük a dióbelet, a mustot és a fűszereket. Gondosan összekeverjük.

A kész halvát húspogácsa-alakúra formázzuk.  

HALVA OROSZ MÓDRA

Hozzávalók: 
15 dkg darabos dióbél 
10 dkg vaj 
20 dkg cukor 
4 dl tej 
1,5 dkg kukoricakeményítő 
fahéjpor

A keményítőt (nemcsak kukoricáből készülhet) ötször annyi hideg tejben oldjuk fel. A többi tejből a
cukorral forró szirupot készítünk. A feloldódott keményítőt ebben keverjük el, és kevergetve felforraljuk.

A darabos dióbelet vajon megpirítjuk, a forró keményítős tejbe öntjük. Lefedjük, és még közel félóráig
melegen tartjuk.

Ezután levesszük a fedőt, jól átkeverjük, és a halvát kistálakba öntjük. Fahéjporral szórjuk meg. Forrón
tálaljuk.

Néha mézet is kevernek a halvába, máskor tojást, van, amikor lisztet, sőt, metélttésztát is. Vajjal is
gazdagítani szokták, és ízesítésként vaníliát is használnak.

Ezért a recept egyéni ízlés szerint változtatható, amint azt az oroszok meg is teszik.

Ha mézet használunk, azt soha ne pirítsuk a dióval, és eszerint a recept szerint ne főzzük, hanem a
következőképpen készítsük. A mézes halva hozzávalói: 
félkiló méz 
félcsésze porcukor 
félkiló darált dióbél

A mézet állandó kevergetés közben felmelegítjük. Anélkül, hogy a kevergetést szüneteltetnénk, beleöntjük a
dióbelet és a porcukrot. Sűrű, majdnem szilárd állagúra főzzük.

Bevizezett felületű gyúródeszkára öntjük ki a halvát, és 1-1,5 cm vastagra egyengetjük. Kihűlés után vágjuk
kockákra.  



HALVA CSECSEN MÓDRA

Hozzávalók minden kg-hoz: 
65 dkg dióbél 
42 dkg méz

Olyan mézet válasszunk, ami sűrű, kemény. Halvakészítéshez melegítjük a mézet, hogy megfolyósodjon.

A szép, tiszta dióbelet enyhén megpirítjuk, majd meleg, folyékony mézben elkeverjük.

Tálcára öntjük, és kihűtjük. Felszolgálás előtt 7,5-10 dkg-os darabokra vágjuk.  

KUTIA (UKRÁN ÉDESSÉG)

A kutia a termékenység és a bőség jelképe az ukrán asztalokon. Húsvéti
és karácsonyi édesség. Többféle változata létezik, egy mai változatát írom
le.

Hozzávalók: 
1 csésze (2,5 dl) tiszta búzaszem 
0,6 dl méz, elkeverve 1/2 csésze vízben 
6 dkg mák 
6 dkg vagdalt dióbél

Terítsük a búzaszemeket 120 C°-os sütőben egy tepsire, és egy órán át
szárítsuk. Ezután mossuk meg hideg vízben, és másnapig áztassuk vízben.

Másnap 6-8 csésze enyhén sós vízben 3-4 órán át pároljuk a búzát, amíg
annyira el nem forrja a vizet, hogy a víz sűrűsödni nem kezd. Közben
forrázzuk le a mákot, és szűrjük le. Tegyük kisebb lábasba, töltsük fel
újból vízzel, és főzzük 3-5 percig. Újból szűrjük le. Most már
ledarálhatjuk.

A mézet 1/2 csésze forró vízben keverjük el. Keverjük bele a darált mákot, a vagdalt dióbelet, és keverjük a
főtt búzához.

Hűtsük le, hidegen kínáljuk.

A kutiát gazdagíthatjuk aszalt gyümölcsökkel, citrommal, naranccsal, mandulával is. Aki édesebben szereti,
a mézen kívül cukrot is adhat hozzá.  

MÁKOS DIÓS KUTIJA 
(orosz recept)

Hozzávalók: 
40 dkg búza 
10 dkg méz (vagy fél pohár porcukor) 
20 dkg mák 
20 dkg darabos dióbél

A kutija hagyományos orosz csemege. Tiszta búzát használjunk. Mossuk meg, csepegtessük le, egy
fazékban vízzel forraljuk fel. Amikor forr, szűrjük le, és öblítsük le hideg vízzel. Tegyük jól záró fedővel
ellátott edénybe, öntsük fel vízzel, fedővel fedjük le, és tegyük sütőbe párolódni, hogy a búza meglágyuljon.
Amikor lágy, vegyük ki, hűtsük le.

Óvatosságból a mákot is mossuk át, majd szűrjük le. Daráljuk le, de ha hagyományos orosz módon akarjuk
készíteni, mozsárban törjük meg, amíg ép mákszemet már nem látunk benne. Keverjük össze a mézzel vagy
a porcukorral. Csipetnyi sót is adhatunk hozzá. Végül gondosan keverjük össze a párolt búzával. Ha
ilyenkor a kását sűrűnek találjuk, kevés vízzel hígíthatjuk abból a vízből, amiben a búza főtt, és azóta már
kihűlt.



A kutija készítésének utolsó lépése a darabos dióbél hozzákeverése.  

SZOCSIVO (pravoszláv karácsonyi édesség) 
(orosz recept)

A szocsivo az orosz pravoszláv karácsony elmaradhatatlan csemegéje. Tulajdonképpen a karácsonyi böjt
lezárása, karácsonyesti vacsora. A böjt a betlehemi csillagot jelképező, karácsonyesti első csillag
feljövetelekor ér véget. Ilyenkor eszik a hithű oroszok a szocsivót, ami az orosz konyhában az édes kásák
egy formája.

Hozzávalók: 
1 pohár tört búzaszem 
10-15 dkg mák 
10-15 dkg dióbél 
1-3 evőkanál méz 
cukor ízlés szerint

Ez az alaprecept. Újabban búza helyett rizsből is
készítenek szocsivót, hagyományosan pedig babbal,
borsóval, egyéb zöldségekkel is gazdagították.

Ha egyszerűen írjuk le a szocsivo elkészítését, akkor elég annyit mondanunk, hogy a búzaszemeket kásává
főzzük, majd kihűlés után ízlés szerint édesítjük. A darált mákot mézzel keverjük, és belekeverjük a kásába.
És hozzáadjuk a dióbelet.

Hagyományosan a búzát famozsárban törik, fából készült mozsártörővel. Időnként kevés vizet öntenek
hozzá, hogy a búzaszem teljesen elváljon a pelyvától. Manapság ez már felesleges, tiszta búza kapható, amit
elektromos darálóban is megtörhetünk. A tört búzából híg kását kell főzni. Amikor kihűlt, cukorral
édesítjük, ízlés szerint. Van, aki cukrot nem is használ, mézzel édesít. Mások pedig vegyesen.

A mákot hagyományosan nem darálják, hanem külön, speciális edényben eldörzsölik, de a végeredmény a
darált mákhoz hasonló állagú lesz. Mézet adnak hozzá, és a kásához keverik. Ha így a kása már túl sűrű
lenne, forralt, majd lehűtött vízzel hígítják. Végül a dióbelet keverik hozzá, darálatlanul.

Ha rizsből főzzük a szocsivót, a hozzávalók aránya nem változik. Ez esetben természetesen egész
rizsszemeket főzünk. Néha (megmosott) mazsolát is tesznek bele, de gyakrabban kihagyják. Ha mégis, a
mazsolát előbb puhára főzik.

A kész szocsivónak folyékonynak, kásásnak kell lennie, mert mint a neve is utal rá, akkor jó, ha leveses,
lédús.

A dió leírása és botanikája 

 

 

Egy ötlet: Pácolt dióbél

Tisztelt hazai Kollégám, az ausztrálok nagyon távol állnak tőlünk. Olyasmi is eszükbe jut, ami nekünk soha.

Ilyen a pácolt dióbél. Csak egy ötlet, nem biztos, hogy ezután erre fogunk rákapni, sőt, pláne, egyáltalán
nem valószínű, hogy kultiválni fogjuk. De azért kóstoljuk meg.  

PÁCOLT DIÓBÉL 
(ausztrál recept)

Hozzávalók: 
90 dkg nagy darabos dióbél 



1,2 l borecet, fehérborból 
4 rúd fahéj 
24 db szegfűszeg 
24 db szemes feketebors 
3 evőkanál só 
1,2 l hideg víz

A sót feloldjuk a hideg vízben. A diót szélesszájú üvegbe helyezzük, és felöntjük a sós lével. Három napig
hűvös, sötét helyen tartjuk, utána leszűrjük, és egy további hétre ugyanilyen sós lével töltjük fel.
Vissszatesszük a hűvös, sötét helyre.

Amikor az idő elteltével a borecetben felforraljuk a fűszereket. Egy percig forraljuk, utána félretesszük
kihűlni. A fűszereket nem távolítjuk el.

A dióbélről leöntjük a sós levet. Az áztatott dióbelet tiszta, steril üvegekbe töltjük, és felöntjük a kihűlt,
fűszeres borecettel. A fűszerek is benne maradhatnak, lehetőleg arányosan elosztva az üvegekbe. Rázzuk
meg az üvegeket, hogy légbuborék ne maradjon a folyadékban. Zárjuk le légmentesen, és másfél hónapra
helyezzük sötét, hűvös helyre.

Másfél hónap elmúltával a pácolt dióbél fogyasztásra kész. A borecet szintén felhasználható.

A dió leírása és botanikája 

 

 

Különlegességek, érdekességek

Vázlat: 
Castagnaccio 
Diófa 
Diós, fügés, kecskesajtos sütemény 
Diós turrón 
Epercserép 
Fügés, diós, kecskesajtos sütemény 
Griba 
Három grúz édesség 
Kávécsemege 
Kecskesajtos diós sütemény 
Kecskesajtos sütemény 
Koreai diós-rizses édesség 
Mandulás diós rétes 
Michigani almás-diós sütemény 
Répasütemény 
Répás diós kuglóf 
Részeg dió 
Rétestészta rokforttal, körtével, dióval 
Rokfortos, mozzarellás, diós sütemény 
Rózsapite 
Rózsapite 2 
Rugelach 
Rugelach lustáknak 
Sütemény kenyérből, dióból 
Szüreti szőlős-diós sütemény  



CASTAGNACCIO (Gesztenyelepény) 
(olasz recept)

Hozzávalók 6 személyre: 
50 dkg gesztenyeliszt 
10 dkg mazsola 
10 dkg dióbél 
1 narancs vagy citrom leve 
1 evőkanál édeskömény 
1 l víz 
olivaolaj, só

Áztassuk a mazsolát langyos vízbe. Szitáljuk át a gesztenyelisztet, és egy tálban adjunk hozzá csipetnyi sót,
a narancs (citrom) levét, és állandó keverés közben öntsünk bele annyi
vizet, (kb. 1 l), hogy lágy, folyós legyen. Adjuk hozzá a leszárított és
gyengén belisztezett mazsolát, a darabos, tört dióbelet, valamint az
édesköményt.

A tésztát egy széles, kiolajozott tortasütőbe töltjük. A tetejére is
öntsünk egy csepp olajat.

A gesztenyelepényt 200 C°-os sütőben kb. 45 perc alatt süthetjük ki.
Akkor kész, ha a teteje megpirul, megrepedezik.

Melegen vagy hidegen egyaránt fogyasztható.  

DIÓFA 
(német recept, Gerda Aurich receptje)

Hozzávalók: 
1 csomag (40 dkg) kész, lágy nyerstészta 
1 tojássárgája 
2 evőkanál tej 
8 dkg vagdalt dióbél +bőven feles dióbél 
cukor 
színes cukormáz, több színben 
cukorvirágok

A diófa kialakításához előre elkészített fa alakú sablon szükséges,
amit a kinyújtott nyerstésztára fektetve késsel körbevágunk. A képen
látható fa 13 cm magas.

A nyers diófákat sütőpapírral bélelt sütőlapra fektetjük. Megkenjük
tejjel kevert tojássárgájával.

A fa törzse a rászórt vagdalt dióbéltől lesz kérges. Cukrot is szórunk a
törzsre. Így sütjük ki, 175 C°-os sütőben 20 perc alatt. Sütés után
rácsra szedjük kihűlni, majd deszkára szedjük a diófákat, további
dekorálásra.

Cukormázzal rajzolunk a lombra, majd dióbelet és cukorvirágot ragasztunk rá. A cukormáz ragaszt is
egyben.  



DIÓS, FÜGÉS, KECSKESAJTOS SÜTEMÉNY 
(francia recept)

Hozzávalók: 
4 tojás 
1 dl sör 
1 dl étolaj 
22 dkg liszt 
só, bors 
1 tasak élesztőpor 
3 füge (befőttből) apró darabokban 
kecskesajt, apró darabokra vágva 
6 dkg darabos dióbél

Ennek a meglepő süteménynek, ami megváltoztatja a süteményről alkotott fogalmainkat, rendkívül
egyszerű az elkészítése.

A tojásokat a sörrel és az étolajjal keverjük jól össze.

A liszthez keverjük hozzá az élesztőt.

A két keveréket keverjük egybe, ízesítsük sóval, borssal. Adjuk, keverjük hozzá a fügedarabokat, a
kecskesajt-darabokat, a dióbelet.

Formáljuk hosszúkásra a nyerstésztát, süssük meg, sütés után szeleteljük fel.  

DIÓS TURRÓN 
(jellegzetes spanyol édesség)

Hozzávalók: 
12 tojás fehérje 
ugyanannyi cukor, mint tojásfehérje, csészében mérve 
Kétszer annyi méz, mint tojásfehérje, csészében mérve 
1 evőkanál kukoricakeményítő 
2 csésze tejszín 
10 dkg vagdalt dióbél 
A tésztához: 
12 tojás sárgája 
kb. félkiló liszt 
csipetnyi só 
1 evőkanál cukor

Előbb a tölteléket készítjük el. Mérjük ki a tojásfehérjéhez szükséges cukrot és mézet.

A tojásfehérjéből verjünk habot, és a habba keverjük bele a kukoricakeményítőt.

A cukrot a mézben oldjuk fel, lassan melegítve, anélkül, hogy felforrna. Öntsük a tojáshabhoz, keverjük
habcsókká, habverővel. Addig folytassuk a veretést, amíg ki nem hűl.

Most a tészta elkészítése következik. A tojássárgáját a cukorral együtt verjük fehér habbá.

A lisztbe keverjünk kevés sót, és szitán keresztül, folyamatos keverés közben apránként szórjuk a lisztet a
felvert tojáskrémbe. Amikor a tészta gyúrható állagú, gyúrjuk át gyengéden. Közben adjunk még hozzá
lisztet, annyit, hogy a tészta ne ragadjon, és puha, omlós legyen. Ekkor formáljunk belőle egy golyót, és
pihentessük félóráig.

Nyújtsuk ki a tésztát vékonyra, és szaggassunk belőle karikákat, ízlésünk szerinti nagyságban, 5-től 25 cm-
esig. Mérsékelt tűzön (180 C°) öt percig süssük. Mihelyt színesedik, vegyük ki a sütőből, és hagyjuk kihűlni.

Kenjünk minden tésztakarikára tejszínt, szórjuk meg darabos dióbéllel, és kenjünk rá centiméternyi



vastagságú tojásfehérjés tölteléket. Tegyünk rá egy újabb karika tésztát, és ismételjük meg hétszer, a kép
szerint. A legfelső réteg töltelékre maradék cukrot szórjunk, és a turrónt tegyük újabb 10 percre a sütőbe.

Amikor kivesszük, már szervírozhatjuk is.  

EPERCSERÉP 
(német recept)

Hozzávalók 6-8 cseréphez: 
6-8 db 10 cm átmérőjű üvegpohár, tűzálló üvegből 
kevés margarin és liszt 
8 dkg durván darabos dióbél +40 db feles dióbél 
12 dkg vaj 
12 dkg cukor 
1 tasak vaníliás cukor 
csipetnyi só 
2 tojás 
4 evőkanál tej 
20 dkg liszt 
2 kávéskanál sütőpor 
8 dkg csokoládé, apró darabokban 
kevés porcukor 
friss eper 
friss, megmosott virág

A poharakat margarinnal kikenjük, és liszttel behintjük. Az aljukra kerek sütőpapírt helyezünk.

Háztartási robotgépben összekeverjük a vajat, cukrot, vaníliás cukrot, sót, tojást és tejet. Addig dolgozunk
rajta, amíg egynemű krémet nem kapunk. A sütőport a lisztbe keverjük, a lisztet a krémhez adagoljuk és
keverjük. Végül a 8 dkg dióbelet és a csokoládét is.

A nyers süteményt a poharakba osztjuk. 180 C°-ra előmelegített sütőben mintegy háromnegyed óra alatt
aranybarnára sütjük. Mielőtt a sütőből kivennénk, beleszúrt tűvel ellenőrizzük, hogy átsült-e. Sütés után
hosszabb ideig a poharakban hagyjuk hűlni, majd rácsra borítjuk ki a cserép-alakú süteményeket, teljesen
kihűlni.

A süteményeket porcukorba forgatjuk, és rövid időre visszatesszük a sütőbe, hogy a cukor ráolvadjon.

Az eperrel és a virággal a "cserepek" felső részét dekoráljuk. Az epret kis pálcára szúrjuk, a virág szárát is
a tésztába szúrjuk. Az eper és a virág alá helyezzük a darabos dióbelet.  

FÜGÉS DIÓS KECSKESAJTOS SÜTEMÉNY 
(francia recept)

Hozzávalók: 
10 dkg liszt 
10 dkg pohánkaliszt 
10 dkg kecskesajt, villával áttörve 
10 db füge, darabokra vágva 
10 dió bele, apró darabosan 
1 tasak élesztőpor 
2 tojás 
1 dl tej 
1 dl dióolaj 
só, bors

A tojásokat az olajjal és a tejjel együtt verjük fel. Töltsük, keverjük hozzá a kétféle lisztet, majd a
fügedarabokat, a kecskesajtot és a dióbelet. Sóval, borssal ízesítsük, végül az élesztőport keverjük a
nyerstésztába.



Süssük meg, 180 C°-on, 50 percig kell sütni.

Kóstoljuk meg forrón, langyosan, hidegen. Mindig ízleni fog.

Endíviasalátát ehetünk mellé, dióolajjal, borecettel.  

GRIBA 
(hagyományos marokkói sütemény)

Hozzávalók: 
50 dkg darált dióbél 
csipetnyi gumiarábikum-por (elmaradhat) 
1 kávéskanál sütőszóda 
1 kávéskanál vaj 
4 tojás 
25 dkg porcukor 
1 kávéskanál narancsvirág-víz 
1 kávéskanál liszt 
1 evőkanál reszelt citromhéj 
A díszítéshez: 
tojásfehérje 
porcukor

A dióbélhez a következő sorrendben keverjük hozzá
az összes hozzávalót. Először a gumiarábikumot, a
sütőszódát, majd a vajat. A tojásokból egyet egészen, a másik háromnak pedig csak a sárgáját. A fehérjét
tegyük félre. Most következik a porcukor, a narancsvirág-víz, a liszt és a citromhéj.

Amikor az egészet teljesen elkevertük, golyókat szaggatunk, amiket megforgatunk előbb tojásfehérjében,
aztán porcukorban. Olajjal megkent tepsire rakjuk, és 180 C°-ra előmelegített sütőben mintegy 20 percig
sütjük. Közben egyszer kivesszük a sütőből, és a sütemények tetejét még egyszer megszórjuk porcukorral.  

HÁROM GRÚZ DIÓS ÉDESSÉG

A grúzok édesszájúak. A legkülönbözőbb édességeket szeretik, ezek
között - a szőlő mellett - előkelő helyet foglal el a dió.

Desszertjeik, süteményeik nagy része orosz közvetítéssel érkezett
Európa országaiból, más része tipikus, mézzel hintett keleti édesség. A
harmadik csoport a hazai, kaukázusi édességek sora, mint édes
zöldségek, magvak, valamint rituális és egyházi alkalmakkor
fogyasztott édességek.

A grúzok - de legyünk tárgyilagosak, az örmények is - édességeiket
gyakran élvezik borpárlatot kortyolgatva, közben az édességet
majszolva.

GOZINAKE (MÉZZEL KANDÍROZOTT DIÓ)

Hozzávalók: 
3,5 csésze dióbél 
1 csésze méz

10 percig pirítsuk gyengén a dióbelet, majd vagdossuk durva darabokra.

A mézet egy mély fazékban forraljuk fel. Keverjük bele a dióbelet, majd 8-10 percig közepes lángon főzzük
tovább. Közben néha keverjük meg. Addig főzzük, amíg be nem sűrűsödik. Vigyázzunk, ne égessük meg!

Borítsuk ki a kandírozott diót egy nedves deszkára vagy egy olajozott márványlapra. Egyengessük 1-1,5 cm
vastagra. Amikor kihűlt, vágjuk fel 2,5-3 cm-es gyémánt-mintára.



Ennek a kandírozott diónak van labdacsforma változata is.

Hasonló az örmények Khalva nevű kandírozott diója is, abban feles dióbelet kandíroznak, és tejsodó-
bevonatot tesznek rá.

CSURCSKHELA (DIÓS HENGER)

Hosszú idő alatt, nehezen készíthető diós édesség, mégis a grúz konyha
legnépszerűbb édessége. Hosszú, vékony bordópiros kolbásznak néz ki.

Hozzávalók: 
40 db szép nagy feles dióbél 
1,5 l édes szőlőmust 
3/4 csésze cukor 
1 csésze liszt vagy kukoricaliszt

Fűzzünk egy tűbe 75 cm hosszú, erős cérnát. Húzzuk a két végét egyforma hosszúra, és kössünk csomót a
végére. Vagy jobb, ha egy darab gyufát (feje nélkül) kötünk a cérnára. A tűvel szúrjuk át a feles dióbeleket,
és fűzzük fel a cérnára, úgy, hogy 20 db-ot a simább felével felfelé, majd a maradék 20 db-ot a simább
felével lefelé. Vágjuk el a cérnát a tűnél, és kössünk erre a végére is csomót.

Húzzuk a dióbelek felét a cérna egyik végére, a másikat a másikra, úgy, hogy legyen köztük kb. 15 cm
hézag.

Egy szélesebb lábasban oldjuk fel a cukrot a mustban. Melegítsük fel annyira, hogy majdnem forrjon. A
lisztet vagy kukoricalisztet tegyük egy kisebb edénybe, és apránként, igen fokozatosan öntsük és keverjük a
forró mustot a lisztbe. Állandóan keverjük, hogy ne csomósodjon össze. Amikor a fele mustot ráöntöttük, és
a lisztet egyenletesen elkevertük, a lisztes mustot visszaönthetjük a maradék mustba. Keverés közben
forraljuk fel. Főzzük 15 percig, és néha közben is keverjük meg. Ha sűrűsödni kezd, jó.

Fogjunk egy 10 cm széles deszkadarabot, és fektessük keresztül két szék támláján. A két szék közé a
padozatra (a konyha kövére) fektessünk nagyobb újságpapírt, hogy felfogja a csöpögést.

Emeljük fel a cérna közepénél fogva a diókat, és lassan merítsük a lisztes mustfőzetbe.
Egy kanállal locsoljuk meg a diót, ahol nem ér bele. Lassan húzzuk ki a mustból, és a
közepénél fogva fektessük szét a cérna két szárát a deszkán, a bemártott diók a
kiterített újságpapír fölött függjenek. Hagyjuk a diókat 15-20 percig száradni. Addig,
amíg a bevonat nem válik ragadóssá, ha megérintjük.

Aztán újból mártsuk a mustba, amit közben melegen tartottunk, újból függesszük ki
száradni. Ha jobban szárad, a következő réteg jobban tapad.

Nyolcszor-tízszer ismételjük meg a bemártást és a szárítást. Addig, amíg a dióbelek
teljesen bevonódnak. Ezután hagyjuk 3-4 napig száradni. Addig száradjon, amíg
érintésre már nem érezzük ragadósnak.

Amikor teljesen megszáradt, húzzuk le a diót a cérnáról, és mártsuk meg porcukorban. Szervírozáskor
vágjuk köralakú szeletekre. 



A csurcskhela - engedélyezett szinezékkel - bármilyen színűre festhető. 

DIÓS-MAZSOLÁS TORTA (NIGVZIS TORTI)

Hozzávalók: 
20-25 dkg vaj 
3 x 1/2 csésze cukor 
1 csésze édes joghurt 
3,5 csésze liszt 



1/2 csésze szőlőlé 
2 csésze dióbél 
2 csésze mazsola 
1 kávéskanál őrölt fahéj

Egy tálban keverjük el a vajat fél csészényi cukorral, és keverjük hozzá a joghurtot is. Adjuk hozzá a lisztet,
és keverjük el jól. A tésztát pihentessük legalább 6 órán át vagy másnapig.

Melegítsük fel alaposan a sütőt. 10 percig pirítsuk benne a dióbelet, amíg barnulni nem kezd, utána
vagdaljuk darabokra. Pároljuk meg a mazsolát forró víz fölött, hogy kiteljenek a szemei. A mazsolát és a
diót fél csészényi cukorral és a fahéjjal keverjük össze.

Osszuk négy részre a tésztát, az éppen nem használt részeket tartsuk hűtve. Lisztes deszkán nyújtsunk ki
egy rész tésztát 50 cm átmérőjűre. Helyezzük kivajazott tepsire. Terítsük rá a töltelék egyharmadát, de a
szélére ne tegyünk.

A második darab tésztát valamivel kisebbre nyújtsuk. Helyezzük az elsőre, kenjük meg töltelékkel, majd
ugyanígy a harmadik réteget is. A negyedik réteg tésztával fedjük le. Az alsó tésztaréteg szélét hajtsuk fel
körben, vagy vágjuk le, és úgy illesszük körbe. Ügyeljünk arra, hogy a torta köralakú legyen. A torta tetejét
ujjunkkal nyomjuk hullámosra. Öt hullám elég rá.

Ötven percig süssük, kellemesen barna színűre.

Közben készítsük el a szirupot. A harmadik félcsészényi cukrot a szőlőlével keverjük el. Forraljuk fel, és 3-5
percig főzzük, hogy szirupot kapjunk.

Amikor a tészta kész, vegyük ki a sütőből, és 15 percig hagyjuk hűlni. Aztán kenjük be a sziruppal, fölül is,
oldalt is. Hadd igya be a szirupot. Akkor szép, ha csillog.

Fogyasztásig szobahőmérsékleten tároljuk.  

KÁVÉCSEMEGE (francia recept)

Hozzávalók 30 darabra: 
30 db feles dióbél 
10 dkg porcukor 
10 dkg keserű csokoládé 
1,5 evőkanál cukorszirup 
3 evőkanál erős feketekávé 
0,6 dl tejszín

Két púpozott kanál cukorból és kevés vízből sűrű cukorszirupot főzünk, hozzáöntjük a tejszínt. Hozzáadjuk
a porcukrot, és a keveréket krémesre dolgozzuk. Végül belekeverjük a feketekávét is. Két órára
hűtőszekrénybe rakjuk.

A csokoládét vízfürdő fölött olvasztjuk meg. Az olvadt csokoládéból 30 db apró kupacot mérünk ki
alufóliára. Spatulyával kb. 3,5 cm-es lapokat formálunk belőle.

A csokoládélapokra csőrös kinyomóval nyomjuk rá a kávés cukorkrémet, körbe, laposan. A féldiókat a
közepére helyezzük.

Leválasztjuk az alufóliáról, és frissen már fogyasztható is.  



KECSKESAJTOS DIÓS SÜTEMÉNY 
(francia recept)

Hozzávalók: 
20 dkg kecskesajt 
20 dkg dióbél 
3 tojás 
20 dkg liszt 
1 tasak élesztőpor 
1 dl tej 
1 dl étolaj 
só, bors

A sütőt 180 C°-ra melegítjük elő, a lisztbe belekeverjük az
élesztőport.

A tejet az olajjal és a tojásokkal keverjük össze, a keveréket megsózzuk, borsozzuk. Fokozatosan adagolva
keverjük bele az élesztős lisztet.

A kecskesajtot daraboljuk fel, a dióbelet törjük kisebb darabokra. A sajtot is, a diót is keverjük a
tésztakeverékbe.

Kivajazott sütőformába öntsük a nyerstésztát, olyanba, amiben nem ég oda. Negyven perc sütés elég ennek
a nem mindennapi sós süteménynek.  

KECSKESAJTOS SÜTEMÉNY 
(francia recept)

Hozzávalók 1 veknire: 
20 dkg kecskesajt 
4 tojás 
25 dkg liszt 
1 dl fehérbor 
1 dl étolaj 
1/2 kávéskanál cukor 
1/2 kávéskanál só 
bors 
kevés mazsola 
6 dió bele

A kecskesajtot vágjuk kisebb kockákra. A mazsolát
lisztezzük be, a dióbelet vágjuk nagyobb darabokra.

Egy tálban keverjük össze a lisztet, cukrot, sót, borsozzuk
meg, és a lisztbe készítsünk kis mélyedést, ahova a
tojásokat beütjük. A tojásokkal keverjük jól össze a lisztet.
Amikor egynemű a tészta, apránként adagolva keverjük el
benne a bort és az olajat is. Végül az előkészített
kecskesajtot, mazsolát, diót gyúrjuk a tésztába.

Kivajazott sütőformába töltsük, és 220 C°-ra előmelegített
sütőben előbb 15 percig süssük, majd a meleget 160 C°-ra
csökkentve további 25-30 percig, amíg a képen látható
színt nem kapja. 



 

KOREAI DIÓS-RIZSES ÉDESSÉG

Koreai specialitás. 70 %-ban dióból, 30 %-ban barnarizsből álló kása az alábbi édességek alapanyaga.
Előbb megsütik, utána cukorral édesítik. Végül harapnivaló falatkákra vágják, és megszárítják.

Receptje hagyományos, a koreai családokban anyáról leányra öröklődik. Titkos recept, nem tudom közölni.
Fogyasztása rendkívül egészséges, ami összetevőinek, a diónak és a barna rizsnek köszönhető.

Kipróbálható. 



 

Tisztelt, egzotikus kulináris kalandokra vágyó Kollégám részére találtam még egy koreai különlegességet.
Mézes dió babbal, rizzsel. Se a nevét, se a receptjét nem ismerem, de nagyon jól néz ki. Hátha Ön el tudja
készíteni. 



 

MANDULÁS DIÓS RÉTES 
(marokkói recept)

Hozzávalók: 
20 dkg darált dióbél 
20 dkg mandula 
csipetnyi fahéj 
10 dkg aprószemű kristálycukor 
15 dkg vaj 
2 evőkanál narancsvirág-víz 
réteslap 
étolaj, olvasztott vaj 
A díszítéshez: 
tojássárgája 
20 dkg méz 
darált pirított mandula

Forrázzuk le a mandulát, aztán pirítsuk meg forró
olajban, végül mixerben daráljuk meg. Keverjük össze a
darált dióbéllel, szórjuk rá a fahéjport, és keverjük
hozzá a cukrot, majd a vajat, végül a narancsvirág-vizet.

A rétestésztát fektessük le, kenjük meg olvasztott vajjal,
és szórjuk rá a diós-mandulás tölteléket. A tetejére is
hintsünk olvasztott vajat. Tekerjük fel rétesnek, de csak annyira tekerjük, hogy hurkában megálljon.
Enyhén nyomkodjuk meg, hogy kissé lelapuljon.

Vágjuk a rétest 2,5 cm vastag szeletekre, és helyezzük tepsire. Kenjük meg tojássárgájával, és tegyük
sütőbe. Közepesen melegre előmelegített sütőben 15 percig süssük. Amikor a sütőből kivettük, azon
melegében öntsük rá a mézet, és szórjunk a tetejére darált pirított mandulát.

Csak hidegen kóstoljuk meg.  



MICHIGANI ALMÁS-DIÓS SÜTEMÉNY 
(amerikai recept)

Hozzávalók 15-20 szelethez: 
A tésztához: 
3 tojás 
4 csészényi hámozott, apróra vagdalt alma 
1 csésze durván darabos dióbél 
2 csésze cukor 
2 csésze liszt 
1/2 csésze étolaj 
2 kávéskanál vaníliás cukor 
2 kávéskanál sütőszóda 
2 kávéskanál őrölt fahéj 
1/2 kávéskanál őrölt szerecsendió 
1/4 kávéskanál só 
A mázhoz: 
10 dkg lágy krémsajt 
1/4 csésze vaj vagy margarin 
1,5 csésze cukor 
1/2 kávéskanál vaníliás cukor

A sütőt melegítsük elő 180 C°-ra.

A tészta elkészítéséhez egy nagy keverőtálban mixeljük össze a tojásokat,a cukrot, az étolajat és a vaníliás
cukrot. Külön keverjük össze a lisztet, a sütőszódát, fahéjat, szerecsendiót és sót, és a lisztes keveréket
öntsük a tojásos-cukros keverékbe. Végül az almadarabokat és a diót is.

Kb. 20x30 cm-es tepsibe terítsük, és 50-60 percig süssük. A mázat kihűlés után kenjük rá.

Mázat pedig úgy készítünk, hogy a máz hozzávalóit géppel egyenletesre keverjük.

A sütemény még szebb lesz, ha végül feles dióbéllel is díszítjük, ahogy a képen látható.  

RÉPASÜTEMÉNY 
(francia vegetáriánus recept)

Hozzávalók: 
30 dkg reszelt sárgarépa 
50 dkg barna liszt 
4 evőkanál búzapehely 
3 evőkanál méz 
1 kisebb citrom 
2 egész tojás 
10 dkg olvasztott vaj 
20 dkg darált dióbél 
15 dkg mazsola 
csipetnyi só 
1 zacskó szárított élesztőpor 
kevés langyos tej

A reszelt répára csorgassuk rá a citrom levét, öntsünk rá kevés langyos vizet, keverjük hozzá a lisztet, a
búzapelyhet, az élesztőport, és sózzuk meg. Öntsük hozzá a darált dióbelet, a mézet, az olvasztott vajat, a
tojásokat, valamint kevés langyos tejet is, annyit, hogy mindezt jól összedolgozva rugalmas tésztát kapjunk.

A tésztát langyos helyen hagyjuk kelni egy jó órán át, utána újból gyúrjuk át, gyúrjuk a tésztába a mazsolát
is, és nyújtsuk a tésztát sütőformánknak megfelelő alakúra és méretűre.

Közepes hőmérsékleten mintegy ötven percig süssük. A sütőből kivéve felvágás előtt hagyjuk kihűlni.



A süteményszeletekre tejszínhab ajánlott. A fényképen mandulaszeletes díszítéssel látható, de az a ritkább
változat.  

RÉPÁS DIÓS KUGLÓF 
(amerikai recept)

Hozzávalók: 
3 csésze liszt 
1 kávéskanál sütőszóda 
1 kávéskanál sütőpor 
6 tojás 
1 kávéskanál vaníliás cukor 
2 kávéskanál fahéjpor 
1/2 kávéskanál őrölt szerecsendió 
1,5 csésze porcukor 
1 csésze dióolaj 
1 csésze zsírmentes tej 
1 csésze reszelt sárgarépa 
1/2 csésze darabos dióbél

Melegítsük elő a sütőt 170 C°-ra, és olajozzunk ki egy kb. 23 cm-es kuglófsütő formát. Lisztezzük is be.

A sárgarépát és a dióbelet együtt egy konyhai darálóban aprítsuk fel, de nem kell teljesen, darabosak
maradhatnak. Tegyük félre.

A lisztbe keverjük bele a sütőport és a sütőszódát. Tegyük félre.

Egy tálban verjük fel géppel a tojásokat, és dolgozzuk bele a
fűszereket. Közepes fordulaton elég öt percnyi munka. Lassanként
adjuk, keverjük a tojáshoz a porcukrot, majd a dióolajat, és együtt
további öt percig keverjük a géppel. Ezután felváltva, egy-egy
kanállal adagoljuk hozzá a lisztet és a tejet, és dolgozzuk tésztává.
Végül a diós répát dolgozzuk a tésztába.

A tésztát a formába töltjük, és egy órán át sütjük. Amikor átsült,
kivesszük a sütőből, és rácson hűtjük ki.

Aki az így elkészített répás kuglófot nem találja elég édesnek, mint
például én sem, az cukormázas bevonatot is önthet rá, és akkor
nyilvánítja elkészültnek.  

RÉSZEG DIÓ (jiuzi hetaoren) 
(kínai édesség)

Hozzávalók: 
25 dkg dióbél 
10 dkg kandiszcukor (krumplicukor) 
2-3 dkg méz 
1,5 dkg kandírozott fahéjvirág (ha nem tudjuk beszerezni, el is maradhat) 
2 evőkanál rizsbor 
1-2 evőkanál szezámmag 
1 teáskanál vízben oldott burgonyakeményítő

A szezámmagot szárazon megpirítjuk.

A dióbelet forró vízben felforraljuk, a forró vízben rövid ideig állni hagyjuk, majd a hártyás héját
ledörzsöljük. Tisztára öblítjük.

A kandiszcukrot 1 dl vízben melegítjük, amíg fel nem oldódik. A mézet hozzáöntjük.



Egy edényben 2 dl vizet melegítünk, a mézes cukoroldatot beleöntjük, és habverővel habosra verjük. A
dióbelet, a fahéjvirágot és a rizsbort hozzáadjuk. Rövid ideig főzzük, majd az oldott keményítővel sűrítjük,
újból felforraljuk.

A dióbelet kimerjük belőle, leszárítjuk, és a szezámmaggal behintjük. A dióbél száradását
meggyorsíthatjuk, ha sütőpapírral kibélelt tepsibe öntjük, és langyos sütőbe tesszük. De ne pirítsuk.

Kiváló diós édességet kapunk.  

RÉTESTÉSZTA ROKFORTTAL, KÖRTÉVEL,
DIÓVAL 
(francia recept)

Hozzávalók: 
1 tekercs mélyhűtött rétestészta 
1 csomag rokfort sajt 
1 körte 
15 dkg dióbél

Az elkészítés gyors, könnyű.

Csak ki kell göngyölni a rétestésztát, kockákra vágni, a
körtét meg kell hámozni, kimagvazni, a körte húsát
vékony szeletekben a tésztára fektetni, arányosan rá
kell osztani kisebb adagokban a sajtot, és meg kell
szórni dióbéllel.

Forró, 200 C°-os sütőbe tegyük, de csak tíz percre, hogy a dió ne barnuljon meg.

És voila !  

ROKFORTOS, MOZZARELLÁS, DIÓS SÜTEMÉNY 
(francia recept)

Hozzávalók: 
3 tojás 
18 dkg liszt 
20 dkg rokfort sajt 
1 mozzarellagolyó 
10 dkg dióbél 
1 dl napraforgóolaj 
1 dl tej 
2 kávéskanál sütőpor 
só, bors, ha ízlésünk kívánja

Először a tejet a tojásokkal és az étolajjal keverjük össze, és
sózzuk, borsozzuk ízlés szerint.

Öntsük és keverjük hozzá a lisztet és a sütőport. Jól keverjük el.

A sajtokat kisebb darabokban keverjük a tésztába, végül pedig a dióbelet.

Amikor finoman elkevertük, töltsük a tésztát egy agyag sütőformába, amit előbb kivajaztunk.

180 C°-os sütőben háromnegyed óráig süssük. 



 

RÓZSAPITE (RUZSICA) 
(bosnyák édesség)

Hozzávalók 20 adaghoz: 
1 kg kész leveles tészta, amit az eredeti bosnyák recept jufkának nevez, török nevén. A
lényeg az, hogy vékony rétestészta legyen. 
2,5 dl olaj 
10 dkg vaj 
A töltelékhez: 
40 dkg darált dióbél 
1 citrom reszelt héja 
A megöntéshez: 
75 dkg cukor 
1 negyed citrom 
1 csomag vaníliás cukor

A tésztából két adagot tegyünk egymásra, és az elváló leveleknél osszuk három részre.

Az első rétegre tegyünk tölteléket, majd a második réteg tésztát, második adag tölteléket, és a harmadik
réteg tetejére is tölteléket. Lazán göngyöljük fel, és vágjuk 1-2 cm vastag szeletekre.

Ritkásan rakjuk lapos, kivajazott tepsire, öntözzük meg bőven olajjal, és 150 C°-on süssük félórán át.

A megsült ruzsicákat még melegen vajazzuk meg, öntsünk rájuk forró cukoröntetet, amiben a negyed
citrom levét és a vaníliás cukrot is elkevertük. Hagyjuk kihűlni.  

DŽUL PITA (rózsapite) 
(bosnyák sütemény)

Hozzávalók: 
30 dkg liszt 
12 dkg vaj 
10 dkg dióbél 
3 dkg mazsola 
40 dkg cukor 
0,5 l víz 
2,5 dl olaj 
1 tojás 
fél citrom

A lisztből, olajból, tojásból a szükséges mennyiségű vízzel tésztát készítünk, kevés sót is teszünk bele. Négy
gombócra osztjuk és egy ideig pihentetjük.



A négy gombócot nyújtsuk vékonyra. Hintsünk rá darált dióbelet és kevés mazsolát.

Sodorjuk fel sodrófára, húzzuk ki a sodrófát, és a tésztahurkát vágjuk 2 cm vastag "rózsákra". Süssük ki.

A cukorból és a fél citrom levéből főzzünk cukorszirupot, öntsük a kisült rózsácskákra, és hagyjuk kihűlni.  

BARACKOS DIÓS RUGELACH 
(zsidó recept)

Hozzávalók: 
A tésztához: 
20 dkg vaj 
25 dkg krémsajt 
1/4 csésze cukor 
1 kávéskanál vaníliás cukor 
2 csésze teljes őrlésű liszt 
A töltelékhez: 
1 csésze baracklekvár 
1/2 csésze apróra vagdalt dióbél 
A tetejére: 
1 tojás 
1/4 csésze cukor

Mixerrel keverjük össze a vajat és a krémsajtot. Öntsük
hozzá a cukrot és a vaníliás cukrot is, és keverjük simára. A lisztet is keverjük hozzá.

A nyerstésztát egy órára tegyük hűtőbe. Sütés előtt melegítsük elő a sütőt 180 C°-ra.

Osszuk a tésztát négy részre. Belisztezett gyúródeszkán lisztes nyújtófával egyenként nyújtsuk ki a négy
részt, kb. 3 mm vékonyra.

Kenjük meg a kinyújtott tésztát baracklekvárral, és szórjuk meg dióbéllel.

Vágjuk fel a tésztát rugelach-formára, vagyis hosszan keskenyedő háromszögekre. A háromszög széles
végén 2,5-4 cm széles legyen. A széles végétől kezdve tekerjük fel, a hegye felé.

Egy lapos tepsibe fektessünk sütőpapírt. A süteményeket varratukkal lefelé helyezzük a papírra.

Kenjük meg a sütemények tetejét tojással, és szórjuk meg cukorral. 20-25 percig süssük, vagy addig amíg
aranyszínű nem lesz.

Tippek:

Ha lágyabb tésztát szeretnénk, a negyed csésze kristálycukor helyett használjunk fél csésze porcukrot.
Ha túl sok a töltelék, a rugelachnak piszkos kinézete lesz.
Pizzavágóval könnyebben vághatjuk a tésztát, mint kézzel.
Ha nem akarunk sütőpapírt használni, spray-jel is befújhatjuk a tepsit.
Ha nem tepsibe, hanem csak papírra rakjuk a süteményt, akkor le is fagyaszthatjuk. Bármikor
elővehetjük sütni, és friss rugelach várja vendégeinket. Ez esetben tovább kell sütni.

 



RUGELACH LUSTÁKNAK 
(zsidó recept)

Hozzávalók 48 darabhoz: 
1 csésze szobahőmérsékletű vaj 
20 dkg szobahőmérsékletű krémsajt 
2 kávéskanál cukor 
1/4 kávéskanál só 
2 csésze liszt 
A töltelékhez: 
1/3 csésze kristálycukor 
1/3 csésze barna cukor 
2 kávéskanál őrölt fahéj 
1 csésze apróra vágott, pirított dióbél 
1/2 csésze étcsokoládé, apróra vágva 
4 evőkanál vaj megolvasztva, lehűtve 
Megszórni: 
3 evőkanál kristálycukor 
1 evőkanál barna cukor 
1/2 kávéskanál őrölt fahéj 
1 tojás fehérje, felverve 
1 evőkanál tejjel együtt

A tészta elkészítéséhez először a vajat a krémsajttal veressük össze, mixerrel. Aztán a cukrot és a sót, végül
a lisztet keverjük bele. Addig dolgozzuk, amíg tésztát nem kapunk. Borítsuk ki egy lisztes felületre, és
osszuk négy részre. Tegyük egyenként egy-egy tányérra, és hűtsük le hűtőben. Legalább két óráig,
legfeljebb két napig.

Amikor folytatjuk a rugelach készítését, melegítsük elő a sütőt 180 C°-ra, és egy tepsit béleljünk ki
sütőpapírral.

A hűtőből kivett tésztát mikrohullámú sütőben melegítsük szobahőmérsékletűre. Ehhez 10 perc kell.

Tölteléket készítünk. A kétféle cukrot a fahéjporral keverjük össze. Egy másik kisebb tálban pedig a
dióbelet és a csokoládédarabokat. A két tálat félretesszük, és a megszóráshoz készítünk anyagot. A kétféle
cukrot és a fahéjport összekeverjük.

A tésztákat egyenként kinyújtjuk, 30x20 cm-esre, vékonyra. Megkenjük a megolvasztott, lehűtött, de még
folyékony vajjal, megszórjuk 3 evőkanálnyi cukros keverékkel. Erre szórunk 1/3 csészényit a diós-
csokoládés keverékből. A nyújtófával enyhén belenyomjuk a tésztába. Utána szorosan felcsavarjuk a
tésztát, a varrata legyen alul.

A tejjel felvert tojásfehérjével kenjük be a rollni tetejét, és megszórjuk a cukros keverékkel. 12 szeletre
vágjuk a rollnit. A szeleteket a tepsire helyezzük, és ahol a széle nem egyenes, egyenesre vágjuk.

22-25 percig sütjük, aranybarnára. 5-10 percig a tepsiben hűtjük, utána szedjük ki rácsra, tovább hűlni.

(Ha ez a recept lustáknak szólt, akkor nem nekem szólt, mert én még ennél is lustább vagyok, hogy ennyit
dolgozzak.)  



SÜTEMÉNY KENYÉRBŐL, DIÓBÓL 
(amerikai recept)

Hozzávalók: 
4 tojás 
3/4 csésze tej 
2 kávéskanál vaníliás cukor 
1/3 csésze méz 
10 vastag karéj kenyér, héjastól 
1 csésze aszalt sárgabarack 
1 csésze mazsola 
1 csésze dióbél

A sütőt melegítsük elő 180 C°-ra. Az aszalt barackokat vágjuk apró,
mazsolányi nagyságúra.

A kenyérszeleteket vágjuk apró darabokra, és helyezzük mixerbe. Üssük a mixerbe a tojásokat, a tejet,
öntsük bele a mézet, és szórjuk bele a vaníliás cukrot. Jól mixeljük el, amíg lágy, pépes tésztaanyagot nem
kapunk.

Keverjük a tésztába az aszalt barackot, a mazsolát és a dióbelet.

Vajazzunk ki egy sütőformát, és töltsük bele a tésztát.

Mintegy háromnegyed óráig süssük, addig, amíg a közepébe vágott kés tisztán nem húzható ki belőle. Sütés
után hagyjuk kihűlni, és csak azután szeleteljük fel.  

SZÜRETI SZŐLŐS-DIÓS SÜTEMÉNY 
(amerikai recept)

Hozzávalók 6 személyre: 
0,6 dl étolaj 
3 rozmaringlevél 
1 evőkanál szárított élesztő 
25 dkg liszt 
2 dl meleg víz 
1 evőkanál ánizsmag 
2 evőkanál cukor 
10 dkg nagy darabos, pirított dió 
25 dkg szőlő 
só

A rozmaringleveleket a kés fokával gyengén megtörjük. A rozmaringot olajban mérsékelt lángon
melegítjük, amíg sisteregni nem kezd. Ez kb. 2 perc. Levesszük a tűzről, és hagyjuk kihűlni, majd kiszedjük
az olajból.

Közben egy kisebb tálban összekeverjük az élesztőt 3 dg liszttel és 0,5 dl meleg vízzel. Állni hagyjuk, amíg
mintegy félóra múlva buborékot nem képez. Ekkor összekeverjük az ánizsmaggal, kevés sót adunk hozzá,
majd a cukorral, a maradék liszttel és 1,5 dl meleg vízzel is összekeverjük. Hozzáadjuk a (korábban
megpirított) diót és a rozmaring olaját.

Mindezt egy fakanállal jól összekeverjük.

Öntsük ki a tésztát egy belisztezett deszkára, és gyúrjuk kézzel, amíg sima, rugalmas nem lesz. Ez kb. 7-8
perc.

Helyezzük a tésztát egy beolajozott tálba, és a tetejére is öntsünk kevés olajat. Tegyünk rá műanyag fedőt,
és langyos helyen (legjobb a 26 C°) hagyjuk kelni kb. egy-másfél órán át. Akkor jó, ha kb. kétszeresére
megkel.



Melegítsük elő a sütőt 230 C°-ra, és helyezzünk a sütő aljára egy pizzasütő követ, ami legalább 30 percig
melegedjen a sütőben.

Amikor a tészta megkelt, szúrkáljuk meg, hogy a buborékjai lelohadjanak. Belisztezett deszkán nyújtsuk ki
20x25 cm-es, ovális alakúra, 1-1,5 cm vastagra. A tésztába ujjal nyomkodjunk mélyedéseket, és azokba
rakjuk a szőlőszemeket. Végül kevés sóval (jobb, ha durva kristályú) a sütemény tetejét enyhén szórjuk
meg.

A süteményt a pizzasütő kövön sütjük ki, aranyszínűre. Ez kb. 1-15 perc.

Melegen is fogyasztható, vagy kihűlés után, de mielőbb együk meg.

A dió leírása és botanikája 

 

 

Feketediós, pekándiós, japándiós receptek

És mi jön a receptek végén? Nem, tisztelt Kollégám, nem a feketeleves, hanem a feketedió. 

Vannak diós receptek, amelyek feketedió alapanyagot igényelnek. És vannak olyanok, amelyekben
mindegy, hogy milyen dió van.

De jól figyeljünk, milyen receptből dolgozunk, mert a legtöbb ételbe kimondottan a mi közönséges diónk
illik. 

FEKETEDIÓKRÉM-LEVES MEGGYEL



Hozzávalók 4-6 személyre: 
2 evőkanál vaj 
2 evőkanál liszt 
só, bors 
5 csésze sűrű csirkehúsleves vagy marhahúsleves 
1/2 csésze vagdalt feketedió-bél 
1 babérlevél 
3/4 csésze tejszín 
3 evőkanál tejföl 
1/4 teáskanál kakukfű 
1/2 csésze kimagozott meggy

Olvasszuk meg a vajat egy nagyobb edényben. Keverjük bele a lisztet, sót, borsot. Kevergessük, pirítsuk.
Öntsük hozzá a húslevest, és forraljuk, amíg enyhén sűrűsödni nem kezd. Öntsük bele a feketedió-belet,
adjuk hozzá a babérlevelet. Pároljuk kissé félrehúzott fedő alatt 15 percig. Adjuk hozzá a tejszínt és a
tejfölt, szórjuk bele a kakukfüvet. Pároljuk további két percig.

Amikor tálalásra kész, vegyük ki a babérlevelet, és adjuk hozzá a meggyet. Hagyjuk a meggyet átmelegedni
egy jó percig, aztán tálalhatjuk.

FEKETEDIÓ-VAJ

Hozzávalók: 
1 egység feketedió-bél 
4 egység vaj 
só, bors

A feketedió-belet gyengén megpirítjuk, majd mixerben megdaráljuk. A bél mennyiségének négyszeresét
adjuk hozzá vajból, és a mixerben egyneművé keverjük. Közben kevés sóval, borssal ízesíthetjük.

A feketedió-vaj kenyérre kenve is ehető. Kiválóan használható halak grillezésére, főtt újkrumpli ízesítésére,
szószok, mártások készítésére, zöldségfélék grillezésére.

Felhasználásig tartsuk hűtőben.

HAMIS DIÓOLAJ

Hozzávalók: egyenlő mennyiségű feketedió-bél és étolaj

A feketedió-belet pirítsuk meg egy serpenyőben. Az étolajat melegítsük fel, öntsük egy zárható üvegbe, és
tegyük bele a dióbelet is.

Zárjuk le, és a konyhában tartsuk melegen egy napig. Utána tegyük félre egy hónapra.

Szűrjük le az olajat, a dióbelet egy csepp olajjal mixeljük el, és papírszűrőn keresztül csepegtessük le. A
leszűrt olajat is öntsük a többihez.

A hamis dióolaj az igazihoz hasonlóan használható. 

 



Csak ennyit lehet tudni a feketediós receptekből?

Nem, ezek csak példák voltak. A feketedió konyhai használatának majdnem akkora irodalma van, mint a
mi diónknak. De majd csak akkor vesszük elő a feketediós recepteket, ha a közönséges dióból készült
ételeket már végigkóstoltuk. Vagyis évek múlva. 

Ha már megígértük, említsük meg a pekándiót is. Összehasonlítás a mi diónkkal: 

KUKORICALEVES PEKÁNDIÓVAL

Hozzávalók 4 személyre: 
1 piros paprika, karikákra vágva 
vaj vagy margarin 
1 tojás 
1 gerezd fokhagyma 
30 dkg konzervkukorica 
0,5 l tej 
2 db zöldpaprika, szeletelve, megpirítva 
1,25 dl tejszín 
2 evőkanál zöldpetrezselyem, apróra vágva 
5 dkg pekándió-bél, apróra vágva 



só 
néhány kocka fetasajt

A piros paprikát vajon megpároljuk. A fokhagymát is, külön. A fokhagymára rámerünk 4 evőkanál
konzervkukoricát, rámerjük a piros paprikát, és felöntjük a tejjel. Felforraljuk, és 10 percig hagyjuk forrni,
a fölét leszedjük.

Amikor a kukorica megfőtt, botmixerrel pürévé dolgozzuk.

A zöldpaprikát a tejszínben főzzük, gyenge lángon, öt percig, majd a leveshez adjuk.

Megkóstoljuk, megsózzuk. A maradék kukoricát és a feta sajtot beletesszük. Újból felmelegítjük, de már
nem főzzük. Tálaláskor pekándió-béllel és petrezselyemmel díszítjük.

PEKÁNDIÓVAL TÖLTÖTT GOMBAFEJEK

Hozzávalók: 
18 db gombafej 
2/3 csésze krémsajt 
fokhagyma 
zöldfűszerek 
3 evőkanál darabos pekándióbél 
18 db feles pekándióbél

A krémsajtba keverjünk kevés fokhagymát, ízlés szerinti, vagdalt
zöldfűszereket, és keverjük hozzá a darabos pekándióbelet.

Gombafejenként két kávéskanállal töltsünk a keverékből, és helyezzünk mindegyikre egy feles belet.

Elég 10 percig sütni egy sütőlapon, 170 C°-ra felmelegített sütőben.

Akkor a legjobb, ha tálaláskor friss petrezselyemzölddel díszítjük. 

A japándiós receptek irodalma kimeríthetetlen. Egyedülálló konyhakultúra. Talán elleshetünk belőle
valamit.

Diós sütemény japán módra. Megtörjük a japándiót, a belét kiválogatjuk. Az egészben és a törmelékben
kijött belet egyaránt felhasználjuk. Darabosan keverjük a süteménytésztába, amit formába töltünk.
Nemcsak a képen láthatóba, hanem kuglóf-formába, kenyér-formába is. A kisült süteményt ha személyes
adagokban fóliázzuk le, tartósan eláll. 









Szabadtűzön pirított japán cukros, rizslisztes diós édesség készítése: 



A dió leírása és botanikája 

 

 

Gyümölcstorták, tartletek

Vázlat: 
Almás diós gyümölcstorta 
Almás diós krosztáda 
Almás sütemény diókéreggel 
Amerikai diótorta 
Banános diós sütemény 
Csokoládés diós szelet 
Csokoládés sütemény 
Diós almatorta 
Diós almatorta 2 
Diós áfonyás pie 
Diós csokoládés mazsolás vékonytorta 
Diós mézes tartlet 
Diós pie 
Diós pirog 
Diós sütemény 
Diós sütőtökös sütemény 
Fügés diós szablé 
Krumplitorta 
Mézes diós torta 
Őszibarackos sütemény diókrémmel 
Pie gazdagon 
Répás diótorta 
Sütőtöktorta 
Sütőtöktorta dióval 
Szilvatorta diókrémmel 
Szilvatorta karamellizált dióval 
Szilvás fügés diós sütemény 
Szójatorta dióval 
Túrós-körtés torta 
Vaj- és cukormentes tartlett-torta 
Vékony almatorta dióval  



ALMÁS DIÓS GYÜMÖLCSTORTA 
(francia recept)

Hozzávalók: 
12,5 dkg liszt 
6,5 dkg darált mandula 
8 dkg porcukor 
11 dkg vaj 
1 tojás sárgája 
2-3 evőkanál tej 
Továbbá: 
12,5 dkg liszt 
7,5 dkg vaj 
5 dkg cukor 
5 nagy alma, ami bírja a sütést 
6,5 dkg sötét szemű mazsola 
3 korty calvados vagy rum 
ribizlilikőr 
maréknyi szép, világos, darabos dióbél

Az első 12,5 dkg lisztet a porcukorral és a darált mandulával
keverjük össze. A vajat vékony szeletekre vágva adjuk hozzá,
kézzel dolgozzuk bele. (Ragadni fog, de ez így természetes.)

A továbbiakban spatulával dolgozunk, azzal keverjük a tésztába a tojássárgáját és a tejet.

Ezután újból saját kezünkbe vesszük a tészta készítését, és addig gyúrjuk, amíg a tészta rugalmas nem lesz,
és nem ragad többé. Ha a tészta nem elég rugalmas, kevés tej hozzáadásával javíthatjuk. Ha jó, borítsuk be
egy fóliával, és tegyük a hűtőbe.

Most az almákkal foglalkozunk. Meghámozzuk, kimagvazzuk, és nagyobb darabokra vágjuk. Úgy, hogy a
negyedeket 2-3 részre vágjuk. Tálon mikrohullámú sütőbe rakjuk, 3-5 percig melegítjük. Akkor jó az alma,
ha kivéve is szilárd, de egy kis levet engedett.

A 7,5 dkg vajat az 5 dkg cukorral olvasztjuk meg egy serpenyőben. A mikrózott almát és a mazsolát is
beletesszük. Fedetlenül pároljuk 5-10 percig, ez alatt is az almadarabok többségének egyben kell maradnia.
Nem kompótot főzünk.

Ráöntjük a calvadost vagy rumot, és meggyújtva flambírozzuk. Hagyjuk a levét elfőni, egy kevés maradhat,
reméljük, zselésedni fog.

Félretesszük, amíg a tésztát megsütjük.

200 C°-ra előmelegített sütőben fogjuk sütni. Vegyük ki a hűtőből, és kézzel nyomkodjuk olyan, nem
ragadós sütőformába, amit előbb jól kivajaztunk. Nemcsak fémből készült formát használhatunk, hanem
például tűzálló üvegből készültet is. Ha túl sok a tészta, inkább a szélén gyűljön fel, mint az alján, mert így
jobban sül. Tíz percig elég sütni. A tészta felduzzadhat, de ha sütés után kivesszük a sütőből, visszaáll.

A második tésztát úgy készítjük, hogy először a lisztet keverjük össze a cukorral. A nagyobb darabokra
vágott hideg vajat kézzel dolgozzuk bele, de most a tésztánk száraz. Ne morzsoljuk teljesen egyneműre, úgy
jobb lesz. Tegyük hűtőbe.

A megsült tésztát kivesszük, és öt percig pihentetjük, ezalatt a felhólyagzása lelohad. Kenjük meg
ribizlilikőrrel, töltsük rá a párolt almát, szórjuk rá a darabos nyerstésztát és a szép dióbelet.

180 C°-os sütőben 20-30 percig süssük, de a dióbél ne égjen meg. 



 

ALMÁS DIÓS KROSZTÁDA 
(amerikai recept)

Hozzávalók 8 személyre: 
6-7 alma meghámozva, kimagvazva, felszeletelve 
1/2 csésze cukor 
1/2 csésze darabosra vagdalt dióbél 
1/4 csésze liszt 
csipetnyi vaníliás cukor 
1 fagyasztott süteménytészta (pie crust) 
2 evőkanál vaj

A sütőt 170 C°-ra melegítsük elő, és egy tepsit vonjunk be étolajjal.

Az almaszeleteket a cukorral, dióval, liszttel, vaníliás cukorral egy tálban keverjük össze.

A fagyasztott tésztát fektessük a tepsibe, és töltsük rá a keveréket. A tészta széleit hajtsuk fel, hogy
megtartsa az almás keveréket. A vajat kisebb darabkákban osszuk a megtöltött tésztára.

45-50 percig süssük, amíg a tészta aranybarna színt nem kap.  



ALMÁS SÜTEMÉNY DIÓKÉREGGEL 
(amerikai recept, Danit Salomon receptje)

Hozzávalók: 
A tésztához: 
1,5 csésze liszt 
0,5 kávéskanál sütőpor 
0,5 csésze cukor 
10 dkg vaj hidegen, kockákra vágva 
1 tojás 
A töltelékhez: 
1,5 kg keményhúsú, savanyú zöldalma (12 közepes
méretű almából) 
2 evőkanál citromlé 
0,5 csésze cukor 
2,5 dkg margarin 
1 evőkanál keményítő (kukoricából vagy burgonyából) 
A diókéreghez: 
0,75 csésze liszt 
0,75 csésze kristálycukor 
1 kávéskanál fahéjpor (elmaradhat) 
1 csésze apró darabos dióbél 
7,5 dkg olvasztott margarin

A tészta hozzávalóit összekeverjük, utoljára a tojást keverjük hozzá. Géppel dolgozzunk, addig járjon a
gép, amíg morzsalékony darabos tésztát nem kapunk.

A tésztát egy 23 x 30 cm-es szögletes formába, vagy egy 26 cm-es kerek formába fektetjük. (A képen
látható tűzálló tál is jó.) Kézzel elegyengetjük, villával többször átszúrjuk. A tésztát a formával együtt
hűtőbe tesszük, de le is fagyaszthatjuk.

Ezután a diókérget készítjük el. A lisztet, cukrot, (fahéjport), dióbelet összekeverjük, és olvasztott
margarint keverünk hozzá. Villával dolgozzunk, a keverék morzsás állagú legyen. Tegyük ezt is hűtőbe.

Az almákat hámozzuk meg, az almák húsát vágjuk kisebb kockákra.

Melegítsük elő a sütőt 200 C°-ra. A tésztát 20 percig süssük, aranyszínűre.

Amíg sül, összeállítjuk a tölteléket. Egy mélyebb lábasban az almadarabokat megöntjük citromlével, és
hozzákeverjük a tölteléknek szánt cukrot és margarint. Tegyük negyedórára tűzre, hogy az alma
meglágyuljon. Ekkor keverjük az almához a keményítőt. Még rövid ideig hagyjuk a lángon, hogy
besűrűsödjön, és vegyük le a tűzről.

A tölteléket töltsük a megsült tésztaalapra, és szórjuk rá a diókérget.

A sütő melegét csökkentsük 180 C°-ra, és körülbelül félórán át süssük a süteményt.

Melegen és hidegen is fogyaszthatjuk.  

AMERIKAI DIÓTORTA

Hozzávalók 5-6 személyre: 
A tésztához: 
6 dkg vaj 
2 dkg porcukor 
csipetnyi só 
1 kis tojás 
12 dkg liszt 
A töltelékhez: 



1 tojás 
4 dkg porcukor 
1 tasak sütőpor 
0,5 dl tejszín 
5 dkg vaj 
6 dkg apró darabos dióbél 
és 6 dkg szép, feles dióbél 
kávéskanálnyi brendi

Gépi mixerrel dolgozzunk. Először a vajat magában dolgozzuk meg, majd hozzáadjuk a cukrot, a tojást, és
addig verjük, amíg egyenletes állagú krémet nem kapunk. Ekkor a lisztet és a sót is beledolgozhatjuk.

A tésztát tegyük félórára hűtőbe.

A töltelék elkészítéséhez egy tálban keverjük össze a tojást, a cukrot és a tejszínt. A vajat olvasszuk meg,
úgy keverjük bele. És öntsük bele a borpárlatot is.

Egy 23 cm-es tortaformát kenjünk ki vajjal, fektessük az aljára a tésztát, szórjuk rá az apró darabos
dióbelet, töltsük rá a krémes tölteléket.

160 C°-on 25 percig süssük. A sütőből kivéve hűtsük ki. Hűtés közben dekoráljuk a szép dióbéllel, és
szórjunk rá porcukrot.  

BANÁNOS DIÓS SÜTEMÉNY 
(amerikai recept, Jennifer Martin receptje
Portlandből)

Hozzávalók 12 adagra: 
1,25 csésze csokoládéreszelék, félédes
csokoládéból 
2/3 csésze kristálycukor 
1/2 csésze darabos dióbél 
1 evőkanál fahéjpor 
1,5 csésze teljes őrlésű liszt 
1 kávéskanál sütőszóda 
1 kávéskanál só 
3/4 csésze cukor 
10 dkg szobahőmérsékletű vaj 
1 nagyobb tojás 
2 csésze túlérett banán 
3 evőkanál tejszín (ízlés szerint teföl, joghurt, kefír is jó)

Először a sütőt melegítsük elő, 185 C°-ra. Kenjünk ki vajjal, majd lisztezzünk be egy 20 x 20 cm-es
süteménysütő formát, 5 cm magas, levehető oldallal.

A csokoládéreszeléket a 2/3 csésze kristálycukorral, a dióbéllel és a fahéjporral keverjük össze.

Egy másik tálban a lisztbe keverjük a sütőszódát és a sót.

Egy harmadikban pedig a vajat a 3/4 csésze cukorral és a tojással együtt habosra (bolyhosra) verjük. A
banánt és a tejszínt is beledolgozzuk. Végül a lisztet is belekeverjük.

Az így kapott nyerstészta felét kinyújtva a sütőforma aljára fektetjük, megszórjuk csokoládés-diós
keverékkel, és ráfektetjük a nyerstészta másik felét. A tetejére újból kevés csokoládés-diós keveréket
szórunk.

Háromnegyed óráig kell sütni. A formában hagyjuk kihűlni, mielőtt felszeletelnénk.

A recepttől el is térhetünk. Ha fehér csokoládé reszelékét használjuk, kevesebb cukrot tegyünk bele, mert



az édesebb. És ízesíthetjük nemcsak fahéjjal, hanem vaníliával is.  

CSOKOLÁDÉS DIÓS SZELET 
(amerikai recept)

Hozzávalók 8 személyre: 
fagyasztott tészta 
2 tojás 
1/2 csésze liszt 
1/2 csésze cukor 
1/2 csésze barna cukor 
25 dkg olvasztott majd lehűtött vaj 
1 evőkanál vaníliás cukor 
1/2 csésze apró darabos dióbél 
15 dkg félédes csokoládé

Ez a finom sütemény azoknak ajánlott, akiknek kevés idejük van. Csak a tölteléket kell összeállítani, és a
készen vásárolt nyers tésztára töltve kisütni.

A sütőt 160 C°-ra melegítsük elő, miközben a töltelék hozzávalóit összekeverjük. Előbb a tojást, lisztet,
cukrot, vajat, vaníliás cukrot, majd ha a keverék már teljesen egyenletes, az apróra tört dióbelet és az
apróra vagdalt csokoládét is.

Töltsük a tölteléket a tepsibe fektetett nyers tésztára, és süssük majdnem egy óráig. Késhegy beszúrásával
ellenőrizzük, hogy átsült-e. Ha a kést tisztán húzhatjuk ki, akkor igen.

Tegyük ki a tepsit egy rácsra, ahol kihűlhet. Amikor a sütemény szobahőmérsékletű, szervírozhatjuk.

Tejszínhabot vagy vaníliafagylaltot tölthetünk a süteményes tálra szedett szeletekre.  

CSOKOLÁDÉS SÜTEMÉNY 
(francia recept)

Hozzávalók 6 személyre: 
sütemény alapnak való nyerstészta 
20 dkg dióbél 
20 dkg cukor 
3 tojás 
2 dl tejszín 
3 dkg vaj 
10 dkg étcsokoládé

A sütőt 180 C°-ra melegítsük elő.

A dióbelet vágjuk nagyobb darabokra, és
öntsük egy tálba a cukorral, tojással,
tejszínnel együtt. Keverjük több percig, hogy
sima, olajos hatású keveréket kapjunk.

Készítsünk elő egy ízlésünk szerinti
süteménysütő formát, és béleljük ki a
nyerstésztával. Töltsük a tésztára a diós
keveréket, spatulával simítsuk el, és süssük 25 percig. 



A csokoládét a vajjal vízfürdő fölött olvasszuk meg, és jól keverjük össze. Amikor a megsült süteményt a
sütőből kivesszük, akkor kenjük meg csokoládéval. 

 



DIÓS ALMATORTA 
(francia recept)

Hozzávalók: 
2 tojás 
1,2 dl tejszín 
1 kávéskanál fahéjpor 
1/2 kávéskanál gyömbérpor 
10 dkg cukor 
2 kávéskanál vaníliás cukor 
25 dkg liszt 
2 kávéskanál sütőpor 
1 kávéskanál só 
3 alma húsa, nagyobb darabokra vágva 
5 dkg apróra vágott dióbél 
5 dkg mazsola 
0,2 dl barna rum 
12 db feles dióbél 
A mázhoz: 
6 kávéskanál porcukor 
1 kávéskanál fahéjpor 
3 kávéskanál rum

A sütőt 180 C°-ra melegítsük elő. A mazsolát egy
kisebb tálban áztassuk kevés forró vízben és
rumban.

Minden hozzávalót - az alma, mazsola és dióbél
kivételével - keverjünk össze. A tésztát sűrűnek
fogjuk találni, de ez így természetes.

Csepegtessük le a mazsolát, de a levét ne öntsük ki.
A mazsolát, az 5 dkg dióbelet és az almadarabokat
is keverjük a tésztába. Most úgy tűnik, kevés lesz a
tésztánk, de ne nyugtalankodjunk, nem lesz kevés.
Nagy sütőformába töltsük. Ha nem teflonos, előtte
olajozzuk be. 30-40 percig süssük, beleszúrt
fogpiszkálóval ellenőrizve a sülést. Enyhén
nedvesnek kell maradni az almatorta belsejének.
Sütés után egy rácsra tegyük kihűlni, és közben
készítsük el a mázat.

A porcukrot és a fahéjport keverjük el a rummal, amíg sima nem lesz. Kenjük be vele az almatortát, és
körben helyezzünk el 12 db dióbelet.

A tortából másnapra is hagyjunk, mert akkor még jobb.  



DIÓS ALMATORTA 2 
(francia recept)

Hozzávalók: 
késztészta gyümölcstortához 
5 édes alma 
5 dkg cukor 
1 tasak vaníliás cukor 
szép dióbél

Ha késztésztát vettünk, vagy azt előre
elkészítettük, a torta összeállítása már
semmiség, az eredmény garantált.

Már elő is melegíthetjük a sütőt, 180 C°-ra.

Az almákat mossuk meg, vágjuk fel, magozzuk ki, és egyenként vágjuk 8 szeletre. Már össze is állíthatjuk a
gyümölcstortát.

A tortasütő formába fektessünk sütőpapírt, és helyezzük el rajta a tésztát. Egy villával szúrkáljuk meg. Az
almaszeleteket harmonikusan, spirálban rendezzük el.

A cukrot és a vaníliás cukrot keverjük össze, szórjuk az almára.

A dióbelet felesen, vagy nagy darabokban rendezzük az almaszeletekre.

Félórai vagy valamivel hosszabb sütés után kész a kiváló almatorta.  

DIÓS, ÁFONYÁS PIE 
(amerikai recept, Bette Hagman receptje)

Hozzávalók 6 adaghoz: 
1 nyers süteménytészta 
3 tojás 
2/3 csésze sötét kukoricaszirup 
3/4 csésze barna cukor 
6 evőkanál olvasztott vaj vagy margarin 
1 kávéskanál brandy 
1,25 csésze áfonya (friss, fagyasztott vagy darabos dzsem) 
1,5 csésze durvára vagdalt dióbél

A sütőt 180 C°-ra melegítsük elő.

Egy nagy tálban enyhén keverjük meg a tojásokat. Öntsük hozzá a kukoricaszirupot, olvasztott vajat, a
brendit, és jól keverjük össze, krémesre. Végül a gyümölcsöt és a diót is keverjük bele.

A kinyújtott nyerstésztát osszuk pie-sütő formákba, és töltsük bele a tölteléket. 50-55 percig süssük, amíg a
beleszúrt kést tisztán nem húzhatjuk ki belőle. Mielőtt megkóstolnánk, hűtsük ki, mert az áfonya forró.

Esetleg tejszínhabot tehetünk rá, de anélkül is jó. 



 

DIÓS CSOKOLÁDÉS VÉKONYTORTA SZŐLŐVEL 
(francia recept)

Hozzávalók 6-8 személyre: 
A tésztához: 
20 dkg liszt 
5 dkg kukoricaliszt 
kevés cukor 
18 dkg vaj + még egy kevés vaj 
1 tojás sárgája 
1 evőkanál gyümölcsecet 
só 
A töltelékbe: 
20 dkg sötét csokoládé 
2 dl tejszín 
2 dkg vaj 
15 dkg porcukor 
14 dkg darabos dióbél + 5-6 dkg szebb a díszítéshez 
20 db nagyszemű szőlőszem

A sütőt 180 C°-ra melegítsük elő.

A kétféle lisztet egy tálban keverjük össze kevés sóval, kevés cukorral és 18 dkg vajjal. Ujjheggyel gyúrjuk,
amíg homokszerű állagú nem lesz. Ekkor gyúrjuk bele a tojássárgát, beleöntünk mintegy féldeci vizet és a
gyümölcsecetet. Tésztává gyúrjuk, kerekre formáljuk.

Vajazzunk ki egy tortasütő formát, simítsuk az aljára és az oldalára a tésztát, és szúrkáljuk meg egy
villával. Mintegy 10 percre tegyük a fagyasztóba.

Mielőtt sütőbe tesszük, fektessünk a tésztára egy sütőpapírt, és azt súlyozzuk le szárazbabbal vagy tiszta
gyöngykaviccsal. Negyedóráig süssük csak, hogy a tészta fehér maradjon. Ekkor távolítsuk el a tészta
tetejéről a papírt a súlyozással, és süssük további negyedórán át. Kivéve a tortasütőt helyezzük egy rácsra,
hogy a tortaalap kihűljön.

Melegítsük meg a tejszínt. A csokoládét vágjuk késsel apróbb darabokra, és rakjuk egy kisebb tálkába. A
tejszínt, amikor forrni kezd, öntsük a csokoládéra. Keverjük el. 2 dkg vajat is keverjünk bele.



A dióbél nagyobb részét szórjuk a tésztára, és simítsuk rá a csokoládékrémet. Legalább két órára tegyük a
hűtőbe, de még jobb, ha mindezt előző nap csináljuk meg.

A porcukorból igen kevés vízzel, tűzön melegítéssel készítsünk karamellát, majd hagyjuk meglangyosodni.
A szőlőszemeket egyenként forgassuk meg benne, és kiszedve rakjuk egy lapostányérra kihűlni. Ne
érintkezzenek.

Ezután a legszebb dióbél-darabokat is forgassuk meg a karamellában egy villával. Amikor megkeményedik
rajtuk a karamella, törjük darabokra.

Csak szervírozáskor rakjuk a szőlőszemeket és a karamellás dióbelet a tortára.  

DIÓS MÉZES TARTLET 
(francia recept)

Hozzávalók 4 db 12 cm-es és 8-10 mini tartlethez: 
A tésztához: 
10 dkg vaj és még egy evőkanálnyi 
1,5 csésze liszt 
1/2 csésze porcukor 
1 tojás sárgája 
A töltelékhez: 
15 dkg vagdalt darabos dióbél 
2 tojás 
7,5 dkg olvasztott vaj 
10 dkg cukor 
10 dkg méz

Egy robotgépben keverjük össze a lisztet és a porcukrot. Adjuk hozzá
a vajat kisebb darabokra vágva, és keverjük össze. Végül a
tojássárgáját is, és addig keverjük, amíg tésztagolyót nem kapunk.

Vegyük ki a gépből, burkoljuk háztartási fóliába, és tegyük hűtőbe, amíg a tölteléket elkészítjük.

Egy nagy tálban géppel verjük fel a tojásokat a cukorral és a mézzel.
Adjuk, keverjük hozzá az olvasztott vajat is.

Két fólialap között nyújtsuk ki a tésztát a képen látható vastagságúra.
Vágjunk a tésztából akkora köröket, amekkorák valamivel
nagyobbak, mint saját tartletsütő formáink. Nyomjuk a tésztát a
formákba, és a felesleget vágjuk körbe.

180 C°-on 10-15 percig süssük, aranybarnára. Mivel a tészta hajlamos
felpuffadni, ajánlatos a sütés félidejénél a tésztát egy kanállal a
formákba visszanyomni.

A sütés befejeztével osszuk szét a dióbelet a tartlet-tésztákra, és
töltsük rá a mézes tölteléket. Óvatosan dolgozzunk, ne mozgassuk
feleslegesen.

A sütőbe visszatéve további 20 percig süssük, hogy a tészta mély
aranybarna színt kapjon.  

DIÓS PIE 
(amerikai recept, Kate Hopkins receptje)



Ennek a süteménynek az őse a pekándiós sütemény volt, de
közönséges dióval jobb. Kate Hopkins szerint beleharapni ebbe a
süteménybe felér egy lottónyereménnyel.

Hozzávalók 6 személyre: 
2 tojás 
1 csésze sötét kukoricaszirup 
1 kávéskanál vaníliás cukor 
1 evőkanál olvasztott vaj 
1/2 csésze kristálycukor 
1 evőkanál liszt 
1/4 kávéskanál só 
1,5 csésze vagdalt dióbél 
1 félkész süteménytészta

Először melegítsük elő a sütőt 180 C°-ra.

Egy közepes tálban habarjuk fel a tojásokat. Öntsük hozzá a kukoricaszirupot, és jól keverjük össze. Adjuk
hozzá a vaníliás cukrot és az olvasztott vajat is, és azzal is alaposan keverjük el, szirupos állagúra.

Egy másik tálban keverjük össze a cukrot, a lisztet és a sót. Öntsük, keverjük a szirupba. Végül a vagdalt,
darbos dióbelet is keverjük alaposan bele.

A süteménytésztát fektessük egy kerek sütőformába, a széleit felhajtva. Töltsük rá a diós masszát. 40-50
percig süssük, majd lehűlés után egy órára tegyük hűtőbe.

Mielőtt felszolgálnánk, szeleteljük fel.  

DIÓS PIROG 
(orosz recept)

Hozzávalók: 
1,5 csésze liszt 
10 dkg vaj vagy margarin 
1 csésze cukor 
3 tojás 
20 dkg dióbél 
1 kávéskanál sütőpor

A lisztet és a vajat dolgozzuk össze.

A tojás sárgáját a fele cukorral verjük fel. A fehérjét a
megmaradt cukor felével verjük, de nem kell habbá
verni.

A dióbelet ledaráljuk, és a maradék cukorral összekeverjük. Daráláskor ügyeljünk arra, hogy a dióbél egy
része teljesen apróra törjön, de nagy része csak apró darabosra, mert úgy ízletesebb.

A tojássárgáját és a lisztet dolgozzuk össze. Keverjük bele a sütőport. Ezzel a tészta készen van. Fektessük
sütőformába. Szórjuk rá a cukros diót. A tetejére pedig öntsük a cukros tojásfehérjét.

170-180 C°-os sütőben 15-20 percig kell sütni. Egyszerű, finom süteményt kapunk.

Megjegyzem, nekem az eredeti recepttől eltérően az a tapasztalatom, hogy hosszabb sütési idő kell, mert a
tészta többet igényel. A tojásfehérje viszont túlbarnulna, ezért időközben ajánlatos lefedni.

Valóban nagyon finom, de kissé sokallom a tölteléket. Talán kevesebb dió és cukor is elég lenne bele.  



DIÓS SÜTEMÉNY 
(francia recept)

Hozzávalók 6 személyre: 
sütemény alapnak való nyerstészta 
15 dkg dióbél 
2 evőkanál méz 
2 dl tejszín 
2 tojás sárgája 
7,5 dkg porcukor 
feles dióbél, díszítésnek

A sütőt 180 C°-ra melegítsük elő.

Süteménysütő formánka vajazzuk és lisztezzük ki,
vagy béleljük ki sütőpapírral. Fektessük bele a
nyerstésztát, néhány helyen szurkáljuk meg
villával, és tegyük egy időre hűtőbe.

A dióbelet nagyobb darabokra törjük.

A cukrot egy serpenyőben karamellizáljuk aranyszőkére. Vigyázzunk, a borostyánszín már túl sötét!
Vegyük le a tűzről, és alaposan keverjük össze a tejszínnel. Ha nem keveredik el teljesen, rövid időre tegyük
vissza a tűzre, amíg a karamell teljesen fel nem oldódik, de ne hagyjuk abba a keverést. Amikor másodszor
vesszük le a tűzről, keverjük a tejszínes karamellhez a mézet és a dióbelet. Végül a tojássárgáját. Keverjük
egyenletesre.

Az így elkészült tölteléket töltsük a tésztára. Tíz perc sütés után vegyük ki a sütőből, és díszítsük szép feles
dióbéllel. Folytassuk a sütést még 20-30 percig.

Mielőtt megkóstolnánk, hagyjuk teljesen kihűlni, és tálaláskor is legyen szobahőmérsékletű.  

DIÓS SÜTŐTÖKÖS SÜTEMÉNY 
(amerikai recept Seattleből)

Hozzávalók 8-10 személyre: 
1 elősütött 23 cm-es kerek tortalap 
A töltelékhez: 
3 nagy tojás 
3 csésze barna cukor 
1 kávéskanál fahéj 
1 kávéskanál gyömbérpor 
1 kávéskanál őrölt szegfűszeg 
1 kávéskanál őrölt szerecsendió 
1 kávéskanál só 
40 dkg sütőtök 
1 csésze teljes tej 
A tetejére: 
1 csésze darabos dióbél 
1/3 csésze barna cukor

Letagadhatatlanul amerikai süteményrecept, a sok fűszerrel. Ízlésünknek megfelelően el is hagyhatunk a
fűszerekből.

A készen vásárolt tortalapot süssük meg és hűtsük ki. Helyezzünk egy sütőlapot a sütő közepébe, és
melegítsük elő 200 C°-ra.

Elkészítjük a tölteléket. Egy nagy tálban felverjük a tojásokat. Hozzákeverjük a töltelékbe való cukrot és a
töltelék fűszereit, és jól elkeverjük. Belekeverjük a sütőtök húsát és a tejet is. (Ha kevés, még tölthetünk



utána tejet.)

A masszát a 23 cm-es tortasütő formába töltjük, és a sütőbe a felmelegített sütőlapra tesszük. 35 percig
sütjük.

Díszítést készítünk: Összekeverjük a dióbelet a cukorral. Amikor a sütemény 35 percig sült, kivesszük a
sütőből, és a tetejét körben megszórjuk a cukros dióval. Visszatesszük, és folytatjuk a sütést, egészen addig,
amíg a közepére beszúrt kést tisztán nem húzhatjuk ki. Vagy még 10 perccel tovább.

Kivesszük a süteményt a sütőből, és (elektromos) sütőnket grillező üzemmódra állítjuk. Egy magasan
elhelyezett rácsra tesszük vissza a süteményt, és kb. félórán át grillezzük, amíg a cukor meg nem
karamellizálódik. Vigyázzunk, meg ne perzselődjön.

Süteményünket rácson hűtjük ki, majd lefagyasztjuk. Amikor fagyos, leborítjuk alufóliával, és csak
szervírozás előtt egy órával vesszük ki a mélyhűtőből.  

FÜGÉS DIÓS SZABLÉ 
(francia recept)

Hozzávalók: 
5 dkg frissen darált dióbél 
12 dkg liszt 
csipetnyi só 
5 dkg cukor 
7 dkg hideg vaj, darabokban 
2-4 kanál víz 
15 db kisebb füge 
1 tojás 
1 dl tejszín 
esetleg 1 tasak vaníliás cukor 
néhány nagyobb dióbél

A darált dióbelet a liszttel és a cukorral
keverjük össze, és kissé megsózzuk.

A hideg, darabos vajat kézzel dolgozzuk a tésztába. Darabosra, csomósra gyúrjuk. Ragadni fog az
ujjunkhoz, de így természetes. Néhány kanál vizet adunk hozzá, de csak annyira gyúrjuk, hogy a vizet
feligya, nem tovább.

A tésztából golyót formálunk, sütőpapírra helyezzük. Mivel a tészta ragad, úgy nyújtjuk ki, hogy a nyújtófa
alá is egy réteg sütőpapírt teszünk. A kinyújtott tésztát nyomjuk sütőformába, a széleit 1-2 cm-re felhajtva,
odanyomva. Így tegyük hűtőbe, közel negyedórára.

Ezalatt előmelegítjük a sütőt 180 C°-ra, és elkészítjük a tölteléket.

Felverjük a tojást, hozzákeverjük a tejszínt, és esetleg vaníliás cukrot. A fügéket negyedeljük el, és
helyezzük a tésztára. A tojásos tejszínt ráöntjük. Végül szép, nagy dióbéllel díszítjük.

30-40 percig sütjük, a sütőtől függően. Amikor jónak ítéljük, kivesszük a sütőből, és a sütőformában egy
rácson hűtjük 10 percig, utána pedig a formából kivéve.

Azonnal kóstolható, fogyasztható.  



KRUMPLITORTA 
(amerikai, kaliforniai recept)

Hozzávalók 10 személyre: 
20 dkg liszt 
csipetnyi só 
3 tojás 
10 dkg hideg vaj 
10 dkg füstölt szalonna 
80 dkg burgonya 
10 dkg vagdalt darabos dióbél 
1,5 dl tejszín 
0,5 dl tej 
csipetnyi bors 
5 dkg reszelni való keménysajt 
még egy maréknyi dióbél 
1 evőkanál vagdalt petrezselyemzöld 
bab

Tésztát gyúrunk a lisztből, egy tojásból, a vajból, csipetnyi sóból. Fóliába bugyoláljuk, és 20 percre hűtőbe
tesszük.

A szalonnát kockákra vágjuk. A burgonyát meghámozzuk, megmossuk, felszeleteljük. A szalonnával együtt
két percig főzzük, utána lecsöpögtetjük.

A tésztát belisztezett felületen mintegy 30 cm átmérőjűre nyújtjuk ki. 24 cm-es tortaformába fektetjük, a
széleit a formába igazítjuk. A tésztát egy villával több helyen átszúrjuk. Sütőpapírt fektetünk a tésztára, és
szárazbabbal súlyozzuk le. 180 C°-os sütőben 10 percig sütjük.

A sütőből kivett tésztáról a sütőpapírt és a babot eltávolítjuk. Visszatesszük a sütőbe, és még öt percig
sütjük a tésztát.

A tejszínt a tejjel, két tojással, kevés sóval, borssal felverjük. A burgonyaszeleteket a tésztára fektetjük,
megszórjuk a 10 dkg dióbéllel.

A tojásos öntettel öntjük meg. Bő félórára visszatesszük a sütőbe. A sütés utolsó öt percében keménysajtot
reszelünk a tortára. A sütőből kivéve dióbéllel és bőséges vagdalt petrezselyemmel szórjuk meg.  

MÉZES DIÓS TORTA 
(amerikai recept)

Hozzávalók 10 személyre: 
A tésztához: 
25 dkg liszt 
csipetnyi só 
12,5 dkg hűtött vaj 
3 dkg cukor 
1 tojás sárgája 
4 dl jéghideg víz 
A töltelékhez: 
40 dkg feles dióbél 
1 evőkanál dióolaj 
25 dkg cukor 
1,25 dl víz 
6 evőkanál sűrű méz 
4 evőkanál tejszín

A lisztet egy tálban a sóval és 3 dkg cukorral keverjük össze. Kézzel dolgozzunk, a darabokra vágott vajat
is dolgozzuk a liszthez. Ezután a tojássárgáját és a hidegvizet töltsük bele. Addig gyúrjuk finoman, amíg az



egész össze nem áll. Borítsuk le, és tegyük a hűtőbe 20 percre.

A sütőt most gyújtsuk be, és melegítsük elő 180 C°-ra. Egy 25 cm-es tortaformát kenjünk ki vajjal.

Nyújtsuk ki a tésztát, és helyezzük az előkészített tortaformába. A szélén, a sarkánál nyomkodjuk meg. A
fölösleges tésztát vágjuk le. A tésztalapot villával szúrkáljuk meg, és újból tegyük a hűtőbe 20 percre.

Utána süssük meg. 20-25 perc elég, amíg aranybarna nem lesz. Amíg várjuk, hogy lehűljön, elkészítjük a
tölteléket.

A dióbelet tegyük egy tepsibe, szórjuk rá a dióolajat, és
egészen rövid ideig pirítsuk a sütőben. 2 perc elég, utána
tegyük félre, hogy lehűljön.

Egy Zepter vagy hasonló, nehéz aljú lábasban vagy
serpenyőben tegyük fel közepes lángon a cukrot és a vizet.
Amikor feloldódott, a hőmérsékletet emelhetjük, és addig
tartjuk a tűzön a szirupot, amíg el nem kezd színesedni,
karamellizálódni. Ekkor levesszük a tűzről, és hozzákeverjük
a mézet, majd a tejszínt. Fakanállal keverjük el jól, és
keverjük hozzá a dióbelet is, annyira, hogy a dióbél
bevonódjon cukorral, mézzel. Ha munka közben a szirup
kezdene megdermedni, azonnal tegyük vissza a tűzre, és
keverjük meg.

A diós tölteléket töltsük a kisült tésztára, és hagyjuk a tortát
szobahőmérsékleten teljesen kihűlni.  

ŐSZIBARACKOS SÜTEMÉNY DIÓKRÉMMEL 
(orosz recept)

Hozzávalók 10 személyre: 
1 kg őszibarack (konzerv vagy fagyasztott is lehet),
negyedekre vágva 
A tésztához: 
3 csésze (37,5 dkg) liszt 
1 csésze (12 dkg) porcukor 
22,5 dkg margarin 
1 nagyobb tojás 
1-2 tojás sárgája 
1 kávéskanál vaníliakivonat 
csipetnyi só 
porcukor a megszóráshoz 
A diókrémhez: 
1/2 csésze (10 dkg) kristálycukor 
3/4 csésze (16 dkg) darált dióbél 
5,5 dkg margarin 
2 nagyobb tojás 
esetleg 1/2 kávéskanál dióolaj

Egy nagyobb tálban dolgozunk. Először a lisztet és a cukrot keverjük össze, majd a margarint dolgozzuk
bele. Sózzuk is.

Az egész tojást a tojássárgájával és a vaníliakivonattal felverjük, és a lisztes keverékkel dolgozzuk össze.
Teljesen egynemű, sima, fénytelen tésztát kell kapnunk.

A tésztából - belisztezett munkafelületen - kerek lapot nyújtunk. Zárjuk fólia közé a lapot, és tegyük hűtőbe
legalább egy órára. 



 

Ezalatt a diókrémet készítjük el. A cukrot és a margarint mixerrel addig keverjük, amíg már nem látszanak
a cukorkristályok. Ekkor a darált dióbelet is belekeverjük. A tojásokat egyenként, egymás után keverjük a
krémbe. Ha használunk dióolajat, azt is belekeverjük. Könnyű, levegős krémet kell kapnunk.

(Ha előre dolgozunk, a krémet hűtőben öt napig, fagyasztva bármeddig eltehetjük.)

Az őszibarackot negyedekre vágjuk.

Vegyünk elő egy tésztát a hűtőből, és fektessük egy tortaformába. Tegyük vissza a hűtőbe, újból legalább
egy órára. Fontos, hogy az időt betartsuk. 

 

Amikor a hűtési idő letelt, melegítsük elő a sütőt 190 C°-ra. A hűtőből kivett tortaformában a tésztát
szúrkáljuk át villával.



A formát tegyük sütőbe, és a tortaalapot süssük elő. Ehhez borítsunk a tésztára fóliát, és súlyozzuk le
babbal, borsóval. Tíz percig süssük, amíg valamennyire pirulni nem kezd. Ekkor vegyük ki, a súlyt vegyük
le, a tortaalapot hagyjuk teljesen lehűlni.

A lehűlt tésztára terítjük a diókrémet, és rárendezzük a barackot. Kevés porcukrot szórunk rá. Ilyen
állapotban negyedórára újból a sütőbe tesszük. Kivesszük, újból szórunk rá kevés porcukrot, és még 20-30
percre visszatesszük sülni. Akkor jó, ha színesedik. 

 

PIE GAZDAGON 
(amerikai recept)

Hozzávalók: 
A tésztához: 
20 dkg vaj 
4 csésze liszt 
2 csésze cukor 
1 kávéskanál só 
3 kávéskanál sütőpor 
1 kávéskanál sütőszóda 
2 csésze tejföl 
6 tojás 
2 kávéskanál fahéjpor 
A töltelékhez: 
3 kávéskanál fahéjpor 
1/2 csésze barna cukor 
1 csésze darabos dióbél

Először a töltelék hozzávalóit keverjük össze.

A tészta készítéséhez a sütőport a tejfölbe keverjük, és tíz percre félretesszük.

Vajjal kikenünk, liszttel behintünk egy 25 cm-es, 5 cm magas falú tortaformát. A sütőt 180 C°-ra melegítjük
elő.

Egy kisebb lábasban gyenge tűzön megolvasztjuk a vajat.

Egy nagyobb tálban összekeverjük a sót, cukrot, fahéjport, lisztet és a sütőszódát.

Enyhén felverjük a tojásokat, és a tejfölhöz keverjük. Az olvasztott vajjal is összekeverjük, jó alaposan.

A lisztes, száraz keverékhez keverjük ezt a tojásos, tejfölös, vajas krémet. Addig dolgozunk rajta, amíg a
tészta teljesen egynemű nem lesz.

Öntsük a tésztát tortaformába, szórjuk rá a tölteléket, úgy tegyük a meleg sütőbe. 35-40 percig süssük.
Amikor megsült, a sütőből kivéve rácsra helyezve hűtsük ki.



(A képen maradék tésztából készült ráccsal is el van látva.)  

RÉPÁS DIÓTORTA 
(olasz recept)

Hozzávalók: 
25 dkg dióbél 
20 dkg sárgarépa 
20 dkg cukor 
10 dkg burgonyakeményítő 
6 tojás 
1 citrom héja 
1 vaníliás cukor 
szórócukor, vaj, liszt, só

A tojássárgákat a cukorral hosszan dolgozzuk ki, egy csipet sót is tegyünk bele. A citrom lereszelt héját és a
vaníliás cukrot is.

A répát tisztítsuk, mossuk meg, reszeljük bele. Adjuk hozzá a keményítőt és a durva, darabos dióbelet is. A
tojásfehérjét verjük habbá, és azt is keverjük bele.

A keveréket 26 cm-es kivajazott, kilisztezett tortasütőbe töltsük, és 175 C°-on 40 percig süssük. Kivétel
után hintsük meg cukorral, és fogyasztható.  

SÜTŐTÖKTORTA 
(francia recept)

Hozzávalók: 
A tésztához: 
25 dkg liszt 
10 dkg olvasztott vaj 
1 tojás 
5 dkg cukor 
narancshéj 
A töltelékhez: 
1,5 kg sütőtök, héj és magvak nélkül 
10 dkg cukor 
3 tojás 
1 narancs leve 
25 dkg túró 
1 kávéskanál fahéjpor 
3 evőkanál kukoricaliszt 
10 dkg dióbél 
3 evőkanál méz

Egy tálban kézzel keverjük, majd gyúrjuk össze a tészta hozzávalóit, hogy egy szép, egyenletes tésztagolyót
kapjunk, amit aztán egy órára a hűtőbe teszünk pihenni.

A sütőtököt vágjuk darabokra, és a cukorral, narancslével együtt tegyük fel a tűzre. Alacsony fokozaton
félórán át süssük, közben időnként kavarjuk meg. Amikor a tök húsa villával könnyen szétnyomható,
vegyük le a tűzről, és hagyjuk lehűlni.

Egy tálban a tojások sárgáját keverjük össze a túróval, fahéjporral, kukoricaliszttel, végül keverjük hozzá
a tököt is.

A tojásfehérjéből verjünk habot, és finoman azt is keverjük a töltelékbe.

Vegyük elő a tésztát a hűtőből, nyújtsunk belőle 26 cm-es lapot, és fektessük egy 23 cm-es sütőformába.
Töltsük rá a tölteléket, és 160 C°-on süssük egy órán át. Mielőtt a formából kiszednénk a tortát, rácson



hűtsük ki.

A dióbelet közvetlenül felszolgálás előtt alacsony lángon pirítsuk meg, három kanál mézzel, kavargatva.
Amikor a tűzről levettük, öntsük a tortára. Néhány narancshéjat is helyezzünk rá.  

SÜTŐTÖKTORTA DIÓVAL 
(portugál recept)

Hozzávalók: 
80 dkg sütőtök 
25 dkg cukor 
15 dkg darált dióbél 
12 dkg liszt 
10 dkg vaj 
4 tojás 
1 kávéskanál élesztő 
1 narancs reszelt héja és leve 
és még feles dióbél

Melegítsük elő a sütőt 190 C°-ra. Kenjünk ki egy tortaformát vajjal, és szórjuk be liszttel, és tegyük félre.

Főzzük meg a tököt sós vízben, majd a főtt tököt nyomkodjuk szét. A tojások sárgáját és a cukrot adjuk
hozzá, és az egészet keverjük össze. Adjuk hozzá a narancs lereszelt héját és a narancslevet, valamint a
meglágyított vajat is, és keverjük össze.

A lisztbe morzsoljuk bele az élesztőt, és keverjük hozzá a darált dióbelet is. Ezt a keveréket is keverjük a
tökhöz, és a tojásfehérjét is.

Töltsük a masszát a tortaformába, és 50 percig süssük az előmelegített sütőben. Kihűlés után vegyük ki a
formából, és díszítsük feles dióbéllel.  

SZILVATORTA DIÓKRÉMMEL 
(francia recept)

Hozzávalók: 
A szablé-tésztához: 
7,5 dkg cukor 
15 dkg liszt 
7,5 dkg vaj 
jéghideg tej vagy víz 
A töltelékhez: 
15 dkg dióbél 
2 evőkanál cukor vagy méz 
1 tojás 
3 evőkanál tejszín 
esetleg ízesítésként 1 kávéskanál vaníliakivonat, vagy 1 kávéskanál diólikőr,
vagy 1 kávéskanál finom rum 
70 dkg érett, édes szilva

A sütőt 180 C°-ra melegítsük elő. Egy 25 cm-es tortasütő formát vajazzunk ki.

Először a szablé-tésztát készítjük el. Mixerben összekeverjük a cukrot és a lisztet. Ezután dolgozzuk bele a
vajat, hogy morzsás állagú keveréket kapjunk. Gép helyett kézzel is elvégezhetjük ezt a munkát. Egy
evőkanálnyi hideg tejjel (vagy vízzel) újból átdolgozzuk, többszöri rövid beindítással, addig, amíg a tejet fel
nem vette. Morzsásnak, de nyomásra mégis összetapadónak kell lennie a tésztának. Ha nem olyan, akkor
kávéskanalanként adagolt és beledolgozott tejjel javíthatjuk.

A tésztát egyenletesen nyomkodjuk az előkészített sütőformába. A szélére is ügyeljünk. Az a jó, ha ilyenkor
a tészta kissé száraznak tűnik.



Az eddig végzett munkát előző nap is elvégezhetjük. Fedjük le a tésztát fóliával, és tegyük másnapig hűtőbe.

A sütés enyhe aranyszínig történik, amit egy negyedóra alatt érünk el.

A töltelék elkészítéséhez a dióbelet a cukorral együtt daráljuk le, durvára. Öntsük a mixerbe a tojást és a
tejszínt (valamint az esetleges ízesítést) is, és azokkal is dolgozzuk össze a diót.

Ezt a lépést is megtehetjük még az előző nap. Légmentesen lezárva hűtőben eláll másnapig, és
szobahőmérsékletűre felmelegítve folytathatjuk a munkát.

A szilvát mossuk meg, csepegtessük le, vágjuk félbe, magvazzuk ki.

A frissen megsült szablé-tésztára némi hűtés után egyenletesen kenjük rá a diókrémet. A szilvát pedig
ízlésesen, kör-mintában rakjuk rá, kívülről kezdve.

A tészta sütése után a sütőt nem kapcsoltuk le, most tesszük vissza a szilvatortát. Félóra elég, hogy a szilva
is átsüljön. Ezalatt a diókrém is elkészül. Rácsra tegyük kihűlni, szervírozásig teljesen hűljön ki.

Legjobb az elkészítés napján elfogyasztani, de fóliával leborítva, lehűtve, majd újból szobahőmérsékletűre
engedve másnap is fogyasztható.  

SZILVATORTA KARAMELLIZÁLT DIÓVAL 
(amerikai recept)

Hozzávalók 8 szelethez: 
2 evőkanál cukor 
10 dkg durván darabos dióbél 
10 db érett, puha szilva, kimagvazva 
5 dkg vaj 
2-3 evőkanál méz 
37 dkg kész tortatészta

Megjegyzés: A szilva mennyisége lehet több vagy kevesebb, a
szilvaszemek méretétől függően. Az a lényeg, hogy félbevágva
sűrűn helyezve befedjék egy tortaforma alját. A szilva édességétől függően pedig a méz mennyisége lehet
több vagy kevesebb.

a cukrot egy lábasban magában tegyük fel a tűzre megolvasztani, karamellizálni. Amikor enyhén színesedni
kezd, a lángot zárjuk el, és a cukorba keverjük bele a dióbelet. Gyorsan dolgozzunk, nehogy a cukor
túlbarnuljon. Amikor a karamell bevonta a dióbelet, borítsuk ki azonnal egy sütőlapra, és két villával
húzzuk szét vékony rétegbe a karamellizált dióbelet. Hagyjuk kihűlni.

Most a vajat olvasszuk meg a lábasban, és az olvasztott vajhoz adjuk hozzá a mézet és a szilvát. A szilvát
úgy fordítsuk, hogy a vágott fele legyen alul. Körülbelül öt percig pároljuk a vajon. Öt perc után fordítsuk
meg a szilvaszemeket, a másik oldalukat három percig pároljuk. Ha szilvánk nem teljesen érett, hosszabb
ideig pároljuk. Végül borítsuk a szilvára a nyers tortatésztát. A tészta széleit nyomkodjuk meg.

220 C°-on 20-30 percig süssük, amíg a tészta enyhén barnulni nem kezd. Ekkor fedjük egy nagyobb
lapostányérral a lábast, és borítsuk ki a tányérra a megsült tortát. Azonnal szórjuk meg a karamellizált
dióbéllel, és rögtön tálaljuk.

Tejszínhabbal, vagy ízlés szerint jégkrémmel díszíthetjük.  



SZILVÁS FÜGÉS DIÓS SÜTEMÉNY 
(német gyümölcstorta)

Hozzávalók: 
7 kisebb érett szilva félbevágva, kimagvazva 
5 kisebb füge szár nélkül, negyedekre vágva 
A tésztához: 
1 csésze liszt 
1 kávéskanál sütőpor 
1/4 kávéskanál só 
10 dkg vaj 
2/3 csésze kristálycukor 
1/3 csésze barna cukor 
1 nagy tojás 
2 nagy tojás sárgája 
1 kávéskanál vaníliás cukor 
1 csésze darabos, vagdalt dióbél 
A tetejére: 
1 evőkanál kristálycukor 
1/4 kávéskanál fahéjpor

Melegítsük elő a sütőt 180 C°-ra. Vajazzunk ki egy tortasütő formát, 23 cm átmérőjűt, 5 cm magas falút, és
fektessünk bele sütőpapírt.

A liszthez keverjük hozzá a sütőport és a sót. Tegyük félre.

A vajból és a kétféle cukorból verjünk könnyű
habot, majd a tál faláról is vakarjuk össze a
habot. keverjük hozzá a tojást, tojássárgáját,
vaníliát is. Végül a lisztet keverjük a krémbe.
Terítsük a nyerstésztát a tortasütőbe, és
szórjuk rá egyenletesen a dióbelet.

Rendezzük el a gyümölcsöt a képen látható
módon, vágott felükkel felfelé a szilvákat,
külső körön, a belső körön pedig a fügét,
szintén vágott felülettel felfelé. És ha maradt
még gyümölcs, oda, ahol hely van.

Cukor és fahéjpor keverékével szórjuk be a
gyümölcstorta tetejét.

55-60 percig süssük, és sütés után legalább
egy óráig hűtsük, rácson.  

SZÓJATORTA DIÓVAL 
(spanyol recept)

Hozzávalók 8 személyre: 
10 dkg vaj 
1 csésze darált cukor 
2 tojás 
1 kávéskanál reszelt citromhéj 
1 egész és 3/4 csésze liszt 
1/2 csésze szójaliszt 
3 kávéskanál sütőpor 
2/3 csésze szűrt narancslé 
1 kávéskanál vaníliakivonat 



1/2 csésze darabos dióbél

A vajból és a cukorból mixerrel verjünk sima krémet. A tojásokat egyenként keverjük a krémbe, anélkül,
hogy a mixerezést abbahagynánk. A két tojás után a reszelt citromhéjat keverjük bele.

A száraz hozzávalókat (liszt, szójaliszt, sütőpor) keverjük össze. Kisebb adagokban adagoljuk, folyamatos
keverés közben a krémbe. Közben a narancslevet is, és csak a legvégén a vanníliakivonatot és a dióbelet.

Kivajazott, belisztezett kerek tortaformában, mérsékelten meleg sütőben süssük meg. Háromnegyed óra
alatt megsül.

Lehűlés után, porcukorral meghintve szervírozzuk.  

TÚRÓS-KÖRTÉS TORTA 
(szerb recept)

Hozzávalók 26 cm-es tortához: 
12,5 dkg liszt 
6 dkg vaj 
5 dkg porcukor 
1/2 tasak vaníliás cukor 
kevés só 
1 tojás sárgája 
1 üveg körtebefőtt 
0,3 dl körtepálinka 
50 dkg tehéntúró 
12,5 dkg cukor 
1 citrom leve 
6 lap fehér zselatin 
2,5 dl tejszín 
2 evőkanál cukor 
5 evőkanál vagdalt, pörkölt dióbél 
2 evőkanál sűrű ribizlilekvár

A lisztet elkeverjük a porcukorral, a vajjal, a vaníliás cukorral, a tojássárgájával és a sóval. Tésztát
keverünk belőle, majd két órán át hűvös helyen állni hagyjuk.

Fűtsük elő a sütőt 200 C°-ra.

Nyújtsuk ki a tésztát, fektessük a sütőformába, és körben a tortasütőnek a falán is tészta legyen. Süssük 20
percig.

A körtedarabokat öntsük meg körtepálinkával.

Keverjük össze a túrót a cukorral, citromlével és egy kevés körtepálinkával.

A körtebefőtt levét melegítsük, olvasszuk fel benne a zselatint, majd keverjük bele a túrót.

A kihűlt tésztára fektessük a körteszeleteket, öntsük fel a túrós keverékkel, hagyjuk megszilárdulni.

A tejszínből cukorral verjünk kemény tejszínhabot, a felét tegyük egy csészébe. A másik felébe keverjük a
pirított dióbelet, egy kanál ribizlilekvárt, és kenjük be a tortát. A tejszínhab másik felével díszítsük, valamint
ribizlilekvárral és dióbéllel.  



VAJ- ÉS CUKORMENTES
TARTLETT-TORTA 
(francia recept)

Hozzávalók egy 21 cm-es
tortához: 
12,5 dkg liszt 
3 evőkanál étolaj 
1/2 pohár víz (vagy kevesebb) 
csipetnyi só 
1 kávéskanál őrölt fahéj 
12,5 dkg dióbél 
2 dl tejszín 
1 tojás 
4 evőkanál méz

A tészta elkészítéséhez a listhez
keverjük hozzá a sót és a
fahéjat. Adjuk hozzá az olajat
és a vizet. Előbb fakanállal keverjük, utána kézzel gyúrjuk össze. Gyors gyúrással formáljunk a tésztából
egy gömböt. Nyújtsuk ki, és fektessük tartlettsütő formába.

A dióbelet vágjuk vagy törjük kisebb darabokra. A darabos dió mérete attól függ, hogy szeretjük.
Finomabban vagy haraphatóan. A dióbélhez keverjük a tejszínt, a mézet, valamint az elkevert tojást. Az így
kapott tölteléket töltsük a tésztára.

180 C°-os sütőben 30-40 percig süssük. Addig, amíg rendesen aranyszínű nem lesz. Sütés után várjuk meg,
amíg teljesen kihűl, mert hidegen a legjobb.  

VÉKONY ALMATORTA DIÓVAL 
(francia recept, Patrick Delpy receptje)

Hozzávalók 6-8 személyre: 
5db szép alma 
18 dkg dióbél 
20-25 cm átmérőjű kerek kész rétestészta 
vaj 
0,5 dl diólikőr 
2 evőkanál dióolaj 
15 dkg darált kristálycukor

Az almákat meghámozzuk, kimagvazzuk, ketté, majd vékony szeletekre vágjuk.

A rétestésztát olvasztott vajjal megkenjük, majd villával átlyuggatjuk.

A dióbelet forró sütőben pirítsuk meg, vagdossuk darabokra, negyedrészét tegyük félre.

A dióbél nagyobb részét - egy edényben - keverjük össze a diólikőrrel és 10 dkg darált kristálycukorral, és
töltsük a rétestésztára.

Az almaszeleteket rendezzük körben a tésztára.

Az almaszeleteléskor megmaradt félalma-végeket vágjuk apró darabokra, és keverjük össze a maradék
dióbéllel és cukorral. A tészta közepére töltsük.

Előmelegített sütőben 20-25 percig süssük. Langyosan szervírozzuk.

Jól megy hozzá a saját készítésű karamella-öntet és a vaníliafagylalt.



A dió leírása és botanikája 

 

 

Gyümölcssaláták

Vázlat: 
Almasaláta túróval, dióval 
Almás-diós saláta 
Almás-diós saláta áfonyás vinegrettel 
Almás endíviasaláta 
Almás répás saláta 
Aszaltszilva-saláta 
Avokádós diós spenótos saláta 
Avokádósaláta 
Banános diós saláta 
Banános diós saláta 2 
Barackos-diós saláta 
Céklasaláta aszalt gyümölcsökkel 
Datolyás diós saláta 
Déligyümölcssaláta 
Diós aszaltszilva-saláta 
Diós cikóriasaláta 
Endívia, alma, márványsajt, dió 
Endíviás kiwisaláta 
Gourmand-saláta 
Gyümölcssaláta aszalt barackkal, dióval 
Havas saláta 
Hideg almasaláta 
Körtés, sajtos, diós saláta 
Körtés-parmezános saláta 
Körtével, dióval ízesített saláta 
Málnás almás diós saláta 
Narancsos, diós saláta 
Narancssaláta almával 
Olajbogyósaláta 
Őszibaracksaláta 
Répasaláta 
Répasaláta aszaltszilvával 
Rizssaláta almával, dióval 
Saláta almás-diós öntettel 
Saláta aszaltszilvából, dióval 
Trópusi ladik 
Valentin-saláta 
Varázsló-saláta 
Vinegrettes saláta 
Waldorf-saláta 
Waldorf saláta kaliforniai módra 
Új Waldorf saláta  



ALMASALÁTA TÚRÓVAL, DIÓVAL 
(angol recept)

Hozzávalók 1 személyre: 
1 kimagozott, felszeletelt alma 
5 dkg túró 
5 dkg pirított, darabos dióbél 
1 evőkanál méz

A dióbelet közepes lángon mintegy 8 percig pirítsuk.

Rendezzük az almaszeleteket tálra vagy tányérra, szórjuk meg a túróval, dióbéllel, csurgassuk rá a mézet.
Azonnal tálaljuk.  

ALMÁS-DIÓS SALÁTA 
(olasz recept)

Hozzávalók 4 személyre: 
1 fej salátaféle (kínai kel, stb.) 
2 alma (legszebben a zöld alma, a Granny Smith mutat, de legjobb a
Jonagored) 
10 dkg szép dióbél 
4 evőkanál dióolaj (esetleg más olaj) 
só

A salátát mossuk meg, jól csepegtessük le. Hagyjunk időt, hogy
leszáradjon. Az almát is mossuk meg, tegyük félre.

Az almát csak közvetlenül a felszolgálás előtt vágjuk kockákra, és óvatosan, finoman keverjük hozzá a
felvagdalt salátát, az olajat és a dióbelet. Ízlés szerint sózzuk.

Azonnal szervírozzuk.  

ALMÁS-DIÓS SALÁTA ÁFONYÁS VINEGRETTEL 
(amerikai recept)

Hozzávalók: 
1/2 csésze vagdalt dióbél 
1/4 csésze áfonya 
1/4 csésze gyümölcsecet 
1 csésze vöröshagyma, apróra vagdalva 
1 evőkanál cukor 
1 evőkanál mustár 
1 csésze étolaj 
salátalevél 4 személyre megmosva, lecsöpögtetve 
2 nagyobb piros alma kimagozva, vékonyra szeletelve 
só, bors

A dióbelet terítsük egy rétegben tepsire, és nem túl forró, 175 C°-ra előmelegített sütőben 8-10 percig
pirítsuk, amíg enyhén meg nem barnul.

Robotgépben keverjük össze az áfonyát, gyümölcsecetet, hagymát, cukrot, mustárt. Dolgozzuk simává.
Közben apránként adjunk hozzá étolajat, végül ízesítsük sóval, borssal.

Egy salátás tálban helyezzük el a salátaleveleket, rá az almaszeleteket, a tetejére az áfonyás keveréket.
Hintsük meg pirított dióbéllel, és szervírozzuk.  

ALMÁS ENDÍVIASALÁTA 
(francia recept)



Hozzávalók 4 személyre: 
50 dkg endívia 
2 alma 
1 citrom 
só, bors 
2 evőkanál borecet 
3 evőkanál olaj 
5 dkg darabos dióbél 
metélőhagyma

Az endíviákat gondosan mossuk meg, szedjük ki a keserű tövüket. Az endíviát vékony, keskeny szálakra
vágjuk.

Hámozzuk meg az almákat, csutkájukat vágjuk ki, az almák húsát apró kockákra vágjuk.
Megcitromozzuk.

Egy salátatálban ízlés szerinti borecetes salátalevet készítünk. Belekeverjük az endíviát, a diót, az almát.
Metélőhagymával díszítve szervírozzuk.  

ALMÁS RÉPÁS SALÁTA 
(orosz recept)

Hozzávalók: 
3 db alma 
2 db sárgarépa 
1 pohár darabos dióbél 
1/2 pohár majonéz

A megtisztított répát és a kimagvazott almát vastagra reszeljük, vagy vékonyra szeleteljük. Hozzákeverjük
a darabos dióbelet, megsózzuk, majonézzel megöntjük.

Tálaláskor almaszeletekkel vagy néhány salátalevéllel díszítjük.  

ASZALTSZILVA-SALÁTA 
(orosz recept)

Hozzávalók 2 személyre: 
30 dkg magnélküli aszaltszilva 
1 pohár dióbél 
2 gerezd fokhagyma 
1 evőkanál citromlé 
majonéz

Az aszaltszilvát darabokra vágjuk. A dióbelet a fokhagymával és a citromlével eldörzsöljük. Mozsárban
vagy tálban. A kapott masszát egy salátás tálban összekeverjük az aszaltszilvával, és magöntjük ízlés
szerinti mennyiségű majonézzel.  

AVOKÁDÓS SPENÓTOS DIÓS SALÁTA 
(amerikai recept, Annette Forrest receptje)

Hozzávalók 4 személyre: 
2 evőkanál nagyobb darabosra tört dióbél 
20 dkg spenótlevél 
1 érett avokádó meghámozva, kimagvazva, felszeletelve 
1 citrom leve

A diót kisebb lábasban 3-4 percig pirítsuk, közben gyakran
rázzuk meg a lábast. Amikor a dió aranyszínű, akkor jó.



Rendezzük el az avokádószeleteket és a spenótleveleket egyedi tányérokon. Szórjuk meg dióbéllel, és
hintsük meg egy citrom levével.

Ízlés szerint ízesíthetjük sóval, borssal, mielőtt asztalra rakjuk.  

AVOKÁDÓSALÁTA 
(marokkói recept)

Hozzávalók 4 személyre: 
2 avokádó 
1,5 dl tejszín 
10 dkg lágy sajt 
10 dkg vagdalt dióbél 
fél citrom leve

Az avokádókat hosszában vágjuk félbe, a gyümölcs húsának háromnegyedét kanállal vágjuk ki.

A gyümölcshúst tegyük egy tálba, és citromlével alaposan keverjük el.

Adjuk hozzá a sajtot, a darabos dióbelet, a tejszínt. Nagyon alaposan keverjük össze, a legjobb mixerrel.

A keverékkel töltsük meg a kivájt avokádókat, és végül is egy kevés citromlevet csepegtessünk rájuk. Szép,
feles dióbéllel díszíthetjük. Azonnal szervírozzuk.  

BANÁNOS DIÓS SALÁTA 
(francia recept)

Hozzávalók személyenként: 
5 dkg salátalevél 
1 banán 
1 db aszalt barack 
1 evőkanál túró vagy fehér krémsajt 
6 db feles dióbél 
1 evőkanál dióolaj 
1 kávéskanál mustármag

A banán húsát szeleteljük fel, az aszalt barackot pedig vágjuk apró darabokra.

A banánt, a barackot és a dióbelet keverjük össze a salátalevéllel. Rakjuk rá a túrót vagy krémsajtot, és
öntsük meg dióolajjal, szórjuk meg mustármaggal.

Kóstoljuk meg, ha kell, ízesítsük.  

BANÁNOS DIÓS SALÁTA 2 
(francia recept)

Hozzávalók 4 személyre: 
1 bodros saláta 
2 banán 
15 dkg szép dióbél 
1 avokádó 
15 dkg füstölt szalonna 
3 dl étolaj 
2 kávéskanál mustár 
2 dl gyümölcsecet 
2 dkg zöldpetrezselyem 
só, bors

A szalonnát üvegesre futtatjuk.



Megmossuk, levelekre szedjük a salátát, és egy nagy salátás tálra rakjuk. Az avokádó és a banán
gyümölcshúsát nem túl apró kockákra vágjuk, és a salátára rakjuk. Hozzáadjuk a dióbelet.

A szalonna zsírját lecsöpögtetjük, a szalonnát lehűtjük, a salátára rakjuk.

Az étolaj, mustár, gyümölcsecet összekeverésével vinegrettet készítünk, amivel megöntjük a salátát.

Végül petrezselyem zöldjével hintjük meg, és ízlés szerint ízesítjük.  

BARACKOS-DIÓS SALÁTA 
(amerikai, kaliforniai recept)

Hozzávalók: 
egy nagy tállal az idénynek megfelelő zöldsalátákból, vegyesen 
1 csésze aszalt sárgabarack 
1 csésze dióbél 
1 db kínai körte vagy hazai körte (befőtt is jó) 
1/2 csésze gyümölcsecet 
1/3 csésze dióolaj 
esetleg só

A salátafélét vágjuk darabokra egy tálba. Az aszalt barackot vágjuk vékony
szeletekre, a dióbelet pedig kisebb darabokra.

Ha friss körtét használunk, hámozzuk meg, majd minden esetben vágjuk
vékony szeletekre.

A zöldségfélékhez keverjük hozzá az aszalt barackot, a dióbelet és a körteszeleteket.

Közvetlenül tálalás előtt öntsük meg ízlés szerinti mennyiségben gyümölcsecettel és dióolajjal.

Megjegyzés: Ha nem takarékoskodunk a dióolajjal, az javít az ízén. Én még kevés cukrot is szórok rá, de
van, aki sózva szereti.  

CÉKLASALÁTA ASZALT GYÜMÖLCSÖKKEL 
(orosz recept)

Hozzávalók: 
1 db nyers cékla 
20 dkg aszalt barack 
20 dkg aszaltszilva 
10 dkg dióbél 
25 dkg majonéz 
só

A céklát megfőzzük, megpucoljuk és lereszeljük. Az aszalt gyümölcsöket forró vízbe áztatjuk, és amikor
megpuhultak, összevagdaljuk. A dióbelet nem túl apróra, de szintén darabokra vágjuk.

A gyümölcsöket összekeverjük a céklával, megsózzuk, és megöntjük majonézzel.  

DATOLYÁS, DIÓS SALÁTA 
(arab recept)

Hozzávalók: 
8-10 friss, sárga színű, még nem aszalt datolya (aki nem tudja beszerezni, egy kisebb zöld almával, pl.
Granny Smith-szel helyettesítheti) 
1/2 csésze dióbél 
1/2 csésze bármilyen, morzsalékony sajt (juhsajt, feta, stb.) 
6 csésze vegyes zöldsaláta, összevágva, néhány salátalevél egészben 
étolaj, só



A zöldsalátát rendezzük egy salátás tálra. Szórjunk rá étolajat, és kevés sóval is hintsük meg.

A datolyát (almát) magvazzuk ki, vágjuk fel. A dióbelet enyhén pirítsuk meg.

A datolyát, dióbelet, sajtot helyezzük a zöldsalátára, és tálalhatjuk is. 

 
 

DÉLIGYÜMÖLCSSALÁTA

Hozzávalók: 
4 db kivi 
2 banán 
1 kisebb ananász 
2 evőkanál darabos dióbél 
2 evőkanál porcukor 
2 csomag vaníliás cukor 
3 evőkanál citromlé 
3 evőkanál gyümölcsszirup

Az ananászt megmossuk, meghámozzuk, a közepét kivágjuk. A húsát kis darbokra vágjuk. A banánokat és
a kivit megmossuk, héjukat leszedjük, levágjuk, húsukat darabokra vágjuk.

A gyümölcsdarabokat egy salátás tálban összekeverjük. Rászórjuk a darabos dióbelet, és meghintjük
porcukorral, vaníliás cukorral. Megöntjük citromlével és sűrű gyümölcssziruppal.  

DIÓS ASZALTSZILVA-SALÁTA 
(orosz recept)

Hozzávalók: 
50 dkg aszaltszilva 
2 csésze dióbél 
3-4 gerezd fokhagyma 
2 csésze majonéz 
2 kávéskanál cukor 
1 citrom leve 



só, petrezselyemzöld

A megmosott aszaltszilva-szemeket egy napra vízben áztatjuk, hogy megszívják magukat. Annyi víz kell
rájuk, amennyi éppen ellepi.

A megduzzadt szilvaszemeket kimagozzuk, ha nem eleve mag nélküliek. Majd kiterítjük, hogy némileg
megszáradjanak.

A dióbelet a fokhagymával egy mozsárban - lehetőleg márványmozsárban - összetörjük, olajos masszává
dörzsöljük. Megsózzuk, a citromlevet hozzáöntjük, és a dióbéllel egyenletes masszává dolgozzuk.

Minden szilvaszemet bekenünk a diós masszával, és salátás tálra helyezünk. A cukrot a majonézbe
keverjük, és a majonézt a szilvára öntjük. Maradék dióbéllel és petrezselyemmel díszítjük.  

DIÓS CIKÓRIASALÁTA 
(német recept)

Hozzávalók: 
2 piros cikória 
2 fehér cikória 
2 narancs 
1 nagy alma 
10 dkg feles dióbél 
2 evőkanál gyümölcsecet 
2 evőkanál dióolaj 
kevés citromlé 
só, bors

A cikóriákat megtisztítjuk, félbevágjuk. Ízlés szerint a keserű torzsáját kivághatjuk. A piros cikória leveleit
óvatosan leválasztjuk. A fehér cikóriát felszeleteljük, citromlével lecsöpögtetjük.

A narancsot meghámozzuk, kis darabokra vágjuk. A levét is felfogjuk, később az öntethez keverjük. A
megmosott, kimagvazott almát darabokra vágjuk.

Az öntet dióolajból, gyümölcsecetből, sóból, borsból készül. Az öntetet a cikóriaszeletekkel, a narancs- és
almadarabokkal elkeverjük. Végül a dióbelet is belekeverjük, és az egészet a vörös cikórialevelekre töltjük.

Szép lesz, ha a cikórialevelekből hajóformát mintázunk.  

ENDÍVIA, ALMA, MÁRVÁNYSAJT, DIÓ 
(amerikai recept, Eric Kaplan séf receptje, Waldorf-
Astoria)

Hozzávalók 4 személyre: 
3 evőkanál borecet 
1 teáskanál mustár 
1/4 teáskanál cukor 
1/2 csésze olivaolaj 
1 mogyoróhagyma, apróra vágva 
1/2 teáskanál só 
fekete és fehér bors 
2 evőkanál vaj 
1 csésze dióbél 
1/2 teáskanál cukor 
4 endívia 
2 közepes nagyságú zöldalma 
3/4 csésze elmorzsolt márványsajt

Egy kisebb tálban együtt verjük fel a borecetet, a mustárt és az 1/4 kanálnyi cukrot. Vékony sugárban,



folyamatos keverés közben adjuk hozzá az olajat, hogy jól elkeveredjen, emulziót képezzen. Adjuk hozzá az
apróra vagdalt mogyoróhagymát, sózzuk meg, adjunk hozzá fekete borsot.

Egy kisebb edényben olvasszuk meg a vajat, és takaréklángon pirítsuk benne a dióbelet és a fél kanálnyi
cukrot, kb. 2 percig. Öntsük ki egy tálba.

Vágjuk az endíviákat hosszúkás csíkokra. Az almákat vágjuk ketté, magozzuk ki, és vágjuk kockákra. Egy
nagyobb tálban keverjük óvatosan össze az endíviát, az almát, a diót, a sajtot és a mártást. Sózhatjuk, fehér
borssal ízesíthetjük.  

ENDÍVIÁS KIWISALÁTA 
(francia recept)

Hozzávalók 2 személyre: 
3 endívia 
2 kiwi 
12 db feles dióbél 
2 evőkanál dióolaj 
1 evőkanál citromlé 
só, bors 
metélőhagyma

A dióolajból, citromléből, kevés borsból keverjünk vinegrettet.

Az endíviák tövét vágjuk ki, majd a levelét vágjuk nagyobb darabokra.
A kiwit hámozzuk meg, vágjuk darabokra. A dióbelet is kisebbre
vághatjuk.

Keverjük össze mindhármat egy salátástálban, és öntsük meg a vinegrettel. Szórjunk rá kevés sót, azzal is
keverjük össze. Végül díszítésként szórjunk a salátára apróra vágott metélőhagymát.  

GOURMAND-SALÁTA 
(francia recept, Yves Léonard receptje)

Hozzávalók 4 személyre: 
2 db golden alma meghámozva, kimagvazva, vékonyra szeletelve 
1 fodros saláta 
1 fejes saláta belső, világos része 
15 dkg feles dióbél 
1 kávéskanál dióolaj 
1 kávéskanál mustár 
1 db füstölt kacsamáj, vékonyra szeletelve 
só, bors

A salátástálban a mustárt és a dióolajat összekeverjük, ízlés szerint sózzuk, borsozzuk. Hozzákeverjük a
felvagdalt salátaféléket.

Az almaszeleteket, a dióbelet és a kacsamájat - ebben a sorrendben - közvetlenül tálalás előtt tesszük rá.  

GYÜMÖLCSSALÁTA ASZALT BARACKKAL, DIÓVAL 
(orosz recept)

Hozzávalók: 
2 alma 
1 banán 
1 narancs 
3 evőkanál mazsola 
5 db aszalt barack 
1 csésze dióbél 



petrezselyem, majonéz

A hozzávalókat apróra vágjuk, és megöntjük majonézzel. És ha van, még vörösáfonyával is díszíthetjük.  

HAVAS SALÁTA 
(orosz recept)

Hozzávalók: 
2 banán 
2 narancs vagy mandarin 
2 alma 
10 dkg fehér színű fagylalt 
1/2 pohár darabos dióbél

Az almát és a narancsot meghámozzuk, magvaikat eltávolítjuk. A héjától megtisztított banánnal együtt
mindhárom gyümölcsöt kockákra vágjuk. Összekeverjük. Hozzákeverjük a lágy fagylaltot és a darabos
dióbelet is. Két órára mélyhűtőbe tesszük.  

HIDEG ALMASALÁTA 
(francia recept)

Hozzávalók 4 személyre: 
5 szép Golden alma 
8 fej saláta 
1/2 tő zeller 
15 dkg dióbél 
1 citrom leve 
1,5 dl majonéz

Anélkül, hogy meghámoznánk, vágjuk ki az alma csutkáját, magvait. (Létezik erre a célra egy speciális
konyhaeszköz.) Vágjunk egy almát szeletekre, a többit kockákra.

Egy salátás tálban a citrom levét egy evőkanál majonézzel elkeverjük. Az almaszeleteket mártsuk bele,
majd emeljük ki, és tegyük félre. Az almakockákat rakjuk a salátatálba, keverjük el a lével. Hagyjuk állni
20 percig.

Mossuk meg a salátát és a zellert. Vágjuk durva darabokra a dióbelet. A zellert apró darabokra vágjuk.

Ha letelt a 20 perc, az almához adjuk a zellert, a diót és a maradék majonézt. Keverjük jól el.

Tálaláshoz egy tál alját borítsuk be salátalevelekkel, és a közepére öntsük az elkészített salátakeveréket. A
tetejét almaszeletekkel díszítsük.  

KÖRTÉS, SAJTOS, DIÓS SALÁTA 
(amerikai recept)

Hozzávalók 4 személyre: 
1 evőkanál borecet 
1 gyöngyhagyma, apróra vágva 
2 evőkanál étolaj 
1,5 kávéskanál dióolaj 
só, bors 
2 fej zöldsaláta (a képen arugula-salátával
készült) 
10 dkg (félcsészényi) szép kandírozott dió 
1 közepes körte kimagvazva, vékonyra szeletelve 
1/2 csésze darabokra tört lágyabb sajt

Nagyobb tálban dolgozzunk. Először a borecetbe keverjük a vagdalt hagymát, utána hozzákeverjük a



kétféle olajat, és ízesítjük.

Ezután következik a saláta, a cukormázas dióbél és a körteszeletek hozzáadása. Végül megszórjuk
sajtdarabokkal. 

 

KÖRTÉS-PARMEZÁNOS SALÁTA 
(német recept)

Hozzávalók 1 adagra: 
5 dkg salátaféle 
1 nem túl érett körte 
1 marék dióbél 
parmezán sajt 
dióolaj, gyümölcsecet 
kevés citromlé 
só, bors

A körtét hosszában vékony szeletekre vágjuk.
Nagyobb lapos tányérra helyezzük körbe, citromlével
megcsöpögtetjük. A salátát megmossuk, igen apróra vagdossuk, a tányér közepére rakjuk. Két kanál
dióolajjal és egy kanál gyümölcsecettel megmarinírozzuk. Gyengén sózzuk-borsozzuk. A parmezánt
sajtreszelővel reszeljük durva szilánkokban a salátára. Rárakjuk a dióbelet, és szervírozhatjuk.  

KÖRTÉVEL, DIÓVAL ÍZESÍTETT SALÁTA 
(amerikai recept)

Hozzávalók 6 személyre: 
1/4 csésze étolaj 
1/4 csésze borecet, vörösborból 
2 csésze víz 
1 csésze negyedes dióbél 
3 evőkanál cukor 
8 csésze vagdalt salátalevél 
2 csésze egyéb, vegyes salátazöldség 
1 csésze körtebefőtt, darabokra vágva 
3/4 csésze darabos kéksajt

Először összekeverjük az étolajat és a borecetet, ez lesz a dresszing.

Második lépésként megkaramellizáljuk a dióbelet. Ehhez felforraljuk a vizet, és forráskor beleöntjük a
dióbelet. 40 percig főzzük, majd leöntjük róla a vizet, és a dióbélre rászórjuk a cukrot. Megkeverjük, hogy



ráragadjon. A cukorral bevont dióbelet 160 C°-ra felmelegített sütőben egy lapon 8-10 percig pirítjuk,
aranybarnára.

Innen már nagyon könnyű a saláta elkészítése. A salátaféléket összekeverjük, a körtét is hozzákeverjük, és
a salátát egyforma adagban megöntjük a dresszinggel és a karamellizált dióval. Darabos kéksajttal is
meghinthetjük.  

MÁLNÁS ALMÁS DIÓS SALÁTA 
(magyar eredetű amerikai recept, Marilyn Yuhas receptje)

Hozzávalók: 
nagy adag különböző zöldsaláták keverékéből 
1 Golden alma kimagvazva, vékonyra szeletelve 
1 csésze friss málna 
1/2 csésze vagdalt, darabos dióbél 
1/4 csésze málnalé 
1/4 cszésze citromlé 
apróra vagdalt baconszalonna

Az elkészítés receptje mindössze annyi, hogy a hozzávalókat egy nagyobb tálban keverjük össze. A
baconszalonnát a tetejére szórjuk. 

 

NARANCSOS, DIÓS SALÁTA 
(amerikai recept)

Hozzávalók 10 adagra: 
1/3 csésze narancslé 
1/3 csésze borecet 
1/4 csésze étolaj 
2 evőkanál cukor 
1 evőkanál reszelt narancshéj 
8 csésze vegyes, apróra vágott zöldsaláta 
2 közepes uborka, szeletelve 
60-70 dkg mandaringerezd (konzerv is lehet) 
1 csésze dióbél 
1/4 csésze karikára vágott zöldhagyma

Először egy kisebb tálban a narancslevet keverjük össze a cukorral, a borecettel, az olajjal és a
narancshéjjal. Jól keverjük el, keverhetjük géppel is. Ezt a dresszinget előre is elkészíthetjük, hűtőben
másnapig eláll.

A zöldsalátát egy nagyobb tálban gyengéden keverjük össze az uborkaszeletekkel, a mandaringerezdekkel,
a dióbéllel és a zöldhagymával. Még jobb, ha a dióbelet előbb sütőben egy rétegben egy sütőlapon enyhén -
5-7 percig - pirítjuk.

Öntsük rá a narancsleves dresszinget, és tálaljuk azonnal.  



NARANCSSALÁTA ALMÁVAL 
(orosz recept)

Hozzávalók: 
15 dkg narancs 
15 dkg zeller 
15 dkg alma 
15 dkg dióbél 
néhány salátalevél 
1-2 dkg petrezselyemzöld és kapor 
csipetnyi fahéjpor 
10 dkg majonéz

A zellert felszeleteljük, forró sós vízben megfőzzük, lehűtjük.

Az almát és a narancsot is felszeleteljük. A dióbelet darabokra vágjuk, enyhén megpirítjuk.

Egy salátás tál aljára salátaleveleket fektetünk, és rárétegezzük a zeller-, alma- és narancsszeleteket.
Megöntjük majonézzel, megszórjuk pirított dióbéllel és fahéjporral. Kevés petrezselyemzölddel és kaporral
díszítjük.  

OLAJBOGYÓSALÁTA 
(török recept)

Hozzávalók: 
25 dkg mag nélküli zöld olajbogyó 
3 db közepes méretű hagyma 
3 gerezd fokhagyma 
1 köteg petrezselyem 
1/2 pohár dióbél 
gránátalmalé 
étolaj, só, pirospaprika

Először az összes hozzávalót vágjuk apróra.

Az olajbogyót, hagymát, fokhagymát, petrezselymet, dióbelet keverjük össze.

Ízlésünknek megfelelően ízesítsük gránátalmalével, étolajjal, sóval, paprikával.

Azonnal kínálhatjuk.  

ŐSZIBARACKSALÁTA 
(spanyol recept)

Hozzávalók: 
60 dkg őszibarack 
20 dkg bármilyen zöldsaláta 
10 dkg dióbél 
1 kávéskanál gyümölcspálinka 
1/4 kávéskanál só 
1 kanál citromlé 
2 kanál olivaolaj

Az őszibarackokat kimagozzuk, kisebb darabokra vágjuk, meglocsoljuk a pálinkával. Egy salátástálban
hozzáadjuk a többi összetevőt is (a salátát és a diót apróra vágva), és a végén locsoljuk meg citromlével és
olajjal.  



RÉPASALÁTA 
(angol recept)

Hozzávalók: 
35 dkg sárgarépa 
2 nagy alma 
1 torma 
1 kanál olivaolaj 
1 kanál gyümölcsecet 
1 kanál cukor 
feles dióbél 
só

Meghámozzuk, apróra vagdaljuk a répát és az almát. A dió kivételével a többi hozzávalóval elkeverjük.
Lehűtjük. Tálaláskor bőséges feles dióbéllel és kevés almaszelettel díszítjük.  

RÉPASALÁTA ASZALTSZILVÁVAL 
(orosz recept)

Hozzávalók: 
50 dkg sárgarépa 
10 dkg dióbél 
2 gerezd fokhagyma 
20 dkg majonéz 
10 dkg aszaltszilva

A megtisztított sárgarépát lereszeljük, a dióbelet késsel apró darabokra vagdossuk. Az aszaltszilvát
kimagvazzuk, a fokhagymát apróra vagdaljuk.

Mindent összekeverünk, és megöntjük majonézzel.  

RIZSSALÁTA ALMÁVAL, DIÓVAL 
(német recept)

Hozzávalók: 
15 dkg hosszúszemű rizs 
3 evőkanál gyümölcsecet 
4 evőkanál szójaolaj 
1 evőkanál méz 
hagymapor 
50 dkg savanykás alma 
10 dkg durvára vagdalt dióbél 
15 dkg főtt sonka 
kevés zsázsa 
só, bors

A rizst forró sós vízbe öntjük, lefedjük, és 15 percig dagadni hagyjuk. Kiöntjük, és hagyjuk leszáradni.
Ezalatt az ecetből, a szójaolajból, a mézből némi hagymapor, bors és só hozzáadásával öntetet keverünk. A
még meleg rizsbe keverjük, és hagyjuk kihűlni.

Az almákat megmossuk, kimagozzuk, vékony szeletekre vagdaljuk. A főtt sonkát csíkokra vágjuk. Az
almát, a sonkát és a diót a rizsre fektetjük. A rizssalátát megkóstoljuk, kevés zsázsával ízesítjük.

Fogyasztható előételként is. Ha főfogásként esszük, ajánlatos kétszer ekkora adagot készíteni.  



SALÁTA ALMÁS-DIÓS ÖNTETTEL 
(német recept)

Hozzávalók: 
20 dkg salátalevél 
2 kisebb +1 nagyobb piros alma 
5 dkg darabos, vagdalt dióbél 
0,5 dl dióolaj 
0,5 dl fehér gyümölcsecet 
2 evőkanál méz 
só, bors 
1 gránátalma

A salátaleveleket megmossuk. A kisebb almákat vékonyan felszeleteljük, a nagyobbat lereszeljük. A
dióbelet szárazon megpirítjuk.

Öntetet készítünk a dióolajból, gyümölcsecetből, mézből. Megkóstoljuk, ízlés szerint sózzuk, borsozzuk.
Hozzákeverjük a reszelt almát. A salátalevelek egy részét tányérra rendezzük, a többit az öntethez
keverjük. Az öntetet is a tányérra öntjük, és rászórjuk az almaszeleteket, valamint a pirított dióbelet.

Gránátalma szeletekkel díszítjük.  

SALÁTA ASZALTSZILVÁBÓL, DIÓVAL 
(orosz recept)

Hozzávalók: 
félkiló aszaltszilva 
2 csésze dióbél 
3-4 gerezd fokhagyma 
2 csésze majonéz 
2 kávéskanál cukor 
1 citrom leve 
só, zöldpetrezselyem

Az aszaltszilvát megmossuk, egy edényben megöntjük annyi vízzel, hogy ellepje. Áztatás után kimagvazzuk,
és kitesszük az asztalra, száradni egy kicsit.

A dióbelet és a fokhagymát együtt törjük meg mozsárban, és összedolgozzuk, hogy egyenletes olajos
masszát kapjunk. Megsózzuk, megöntjük citromlével. Addig keverjük, hogy fehéres színt kapjon.

Az így készült diós töltelékkel töltünk meg minden szilvát. Salátás tálra helyezzük, megöntjük majonézzel,
megcukrozzuk.

Dióbéllel és citromkarikákkal díszítjük.

Az aszaltszilva-saláta gazdagabb változatában majonéz helyett tejszínt használnak, dióbél mellett fehér
kenyér belének kis darabkáival is sűrítik a tölteléket, és kevés gyümölcssűrítménnyel is ízesítik. Valamint,
hogy az ízhatás tökéletes legyen, a dióbelet először megpirítják. Érdemes mindkettőt kipróbálni.  

TRÓPUSI LADIK 
(olasz recept)

Hozzávalók 4 személyre: 
4 szelet ananász 
10 dkg feles dióbél 
2 fej salátaféle (kínai kel, stb.) 
2 fej endívia 
10 dkg főtt konzervkukorica 
5 dkg rokfort 



1 kávéskanál mustár 
2 evőkanál almaecet 
4 evőkanál olivaolaj

Az endíviáknak szedjük le a külső leveleit, azokat rendezzük körbe a tányérokra, azok lesznek a ladikok,
amibe a többi összetevőt pakoljuk. Az endívia többi részét más salátafélével vágjuk apróra. Az ananászból is
kisebb darabokat vágjunk. A rokfort-sajtot villával törjük össze, egy csészében keverjük el a mustárral, az
olajjal és az ecettel. Kissé sózzuk meg. Az összetevőket ízlésesen rendezzük el az endívia-ladikokon, végül
öntsük le a mártással. Tálalásig tartsuk hűtőben.

Megjegyzés: A mártás maradhat a csészében, abból mindenki ízlés szerint vehet.  

VALENTIN-SALÁTA 
(amerikai recept)

Ha Valentin-napra nem készítettünk kedvesünknek
Valentin-salátát, azt bármikor pótolhatjuk.

Friss zöldsalátát fektessünk tányérra, szeleteljünk rá
almacsíkokat, szórjuk meg bőven feles dióbéllel, és
kevés gránátalmával.

A gránátalmát apró darabjaira szedjük, de vigyázzunk,
mert festő hatású.

Kérdezzük meg kedvesünket, mit szeret még. Tehetünk
rá körtecsíkokat, és más gyümölccsel is kiegészíthetjük.

Végül öntsük meg mézzel, a hígabban folyó méz
előnyösebb.  

VARÁZSLÓ-SALÁTA 
(orosz recept)

Hozzávalók 4 személyre: 
2 db sárgarépa 
1 db zellergumó 
1 db alma 
5 dkg aszalt sárgabarack 
1 evőkanál darált dióbél 
1 dl tejszín 
1 evőkanál méz 
A díszítéshez: 
feles dióbél, alma

A sárgarépát és a zellert reszeljük le, az almát szeleteljük egészen vékonyra. Az aszalt barackot áztassuk
forró vízbe, hogy megdagadjon, majd vágjuk darabokra. Mindet keverjük össze, és adjuk hozzá a dióbelet
is.

A salátát osszuk egyéni salátástálkákba, öntsük rá a mézzel elkevert tejszínt. Tegyük hűtőbe.



Felszolgálás előtt díszítsük néhány vékony almaszelettel, néhány feles dióbéllel, és ha maradt, díszíthetjük
aszaltbarack-darabokkal is.  

VINEGRETTES SALÁTA 
(amerikai recept)

Hozzávalók mennyiségi megkötöttség nélkül, saját ízlés és fantázia
alapján:

spenótlevél 
édes paprika (sárga, piros vagy narancssárga) 
zeller, kockázott 
gombaszeletek 
zöld alma 
zöldhagyma 
apróra vagdalt gyümölcs (gránátalma, áfonya, meggy vagy narancs) 
apró darabos feta vagy mozzarella sajt 
nagyobb darabos dióbél 
vinegrett (lehetőleg dióolajos)

A saláta elkészítésének receptje rendkívül egyszerű. A mellékelt képek szerint vagy fantáziánk alapján
állítsuk össze a salátát, végül öntsük meg vinegrettel. 

  

  

 

A végére maradtak a Waldorf-saláta receptek. Ezek az igazi csemegék. Zellerből, almából, dióból állnak. A
többi variálható. 



 

WALDORF-SALÁTA

A klasszikus Waldorf-saláta receptje következik, ahogy azt a new-yorki
Waldorf-Astoria hotel mesterszakácsa, Oscar Tschirky 1896-ban
elkészítette.

Hozzávalók: 
1 csésze darabokra vagdalt savanykás alma 
1 evőkanál citromlé 
1 csésze vagdalt zeller 
1/4 csésze majonéz 
1/4 csésze szőlő 
1/4 csésze dióbél 
kevés salátalevél

Az almát vágjuk darabokra, de a héját hagyjuk rajta. Szebben mutat, ha többféle almát használunk.
Hintsük meg az almadarabokat citromlével rögtön a felvágás után, nehogy megbarnuljanak. Adjuk hozzá a
zellert, a szőlőt és a dióbelet.

Tányérra rakjunk salátalevelet, osszuk ki a waldorf-salátát, végül öntsük le majonézzel.

Ez az eredeti recept, kéretik a hamisakat mellőzni.  

WALDORF SALÁTA KALIFORNIAI MÓDRA 
(amerikai recept)

Hozzávalók: 
3 ropogós alma (pl. Jonatán vagy Gála), meghámozva, kimagvazva,
kockákra vágva 
1 evőkanál citromlé 
2 zellerszár, vékony csíkokra vágva 
2 zöldhagyma, vékony karikákra vágva 
1/2 csésze édes szőlőszem 
3 csésze salátalevél, apróra vagdosva 
2 evőkanál majonéz 
2 evőkanál joghurt 
3 evőkanál (friss) almalé 
1/2 csésze darabos dióbél

Az almakockákat öntsük egy nagyobb tálba, és mindenhol szórjuk be citromlével. A zellert, a hagymát, a
szőlőt és a salátalevelet is keverjük hozzá.

Egy kisebb tálban öntsük össze és egy villával verjük fel a majonézt, joghurtot és az almalevet. Öntsük a
másik tálba az így kapott dresszinget. Végül öntsük meg bőven dióbéllel.

Ez a mennyiség két személynek önálló fogásra elég, négynek pedig előételnek.  

ÚJ WALDORF SALÁTA 



(amerikai recept, az Amerikai Rákkutató Intézet receptje)

Hozzávalók 4 személyre: 
1 csésze vékonyra vágott (vastagra reszelt) zeller 
1 csésze sötét (nálunk pl. Szomolyai) cseresznye, kimagvazva, félbevágva (fagyasztott vagy befőtt is lehet) 
1 csésze almakocka 
1/2 csésze magnélküli mazsola 
1/2 csésze feles dióbél, pirítva 
1/2 csésze zsírszegény majonéz 
2 evőkanál citromlé 
1/2 evőkanál reszelt citromhéj 
4 csésze levélzöldség (salátalevél)

A zöldsalátát osszuk ki négy tányérra.

A zellert és a gyümölcsöket egy salátás tálban keverjük össze. A majonézt, citromlevet és citromhéjat pedig
egy bögrében. Ezzel a dresszinggel öntsük meg a gyümölcsös keveréket.

Szedjünk a salátás tálból a tányérokra.

A dió leírása és botanikája 

 

 

Zöldséges saláták

Vázlat: 
Dióolajos salátadresszing 
Brokkolis carpaccio 
Citromos diós zöldbab 
Diós cékla 
Diós céklasaláta 
Diós endíviasaláta 
Diós endíviasaláta piros
endíviából 
Diós karfiol 
Diós káposzta 
Diós krumplisaláta 
Diós paradicsomsaláta 
Diós petrezselymes karfiolsaláta 
Diós répasaláta 
Diós spenót 
Diós zöldbab 
Endíviasaláta főtt céklával 
Gyermekláncfű saláta dióval 
Hagymás paradicsomsaláta 
Karfiolsaláta dióval 
Kelbimbósaláta dióval, citrommal
Kelbimbós almás saláta dióval 
Krumplisaláta dióolajjal 
Langyos babsaláta dióolajjal 
Langyos póréhagyma dióval 
Őszi fantázia 
Petrezselyemsaláta 
Pikáns céklasaláta 
Répasaláta dióval 



Répasaláta dióval 2 
Seprűsaláta 
Spárga dióolajjal 
Spenótos diós saláta 
Spenótsaláta 
Sültpaprikás, diós saláta 
Szerető-saláta 
Színes kukoricasaláta 
Téli saláta dióval 
Vegyes saláta dióolajjal 
Vöröskáposzta dióval 
Vöröskáposzta dióval 2  

DIÓOLAJOS SALÁTADRESSZING 
(angol recept)

Mi kell egy igazi zöldségsalátához? Legelőször is dióolajos
salátadresszing.

Hozzávalók: 
1/4 csésze gyümölcsecet 
1 kávéskanál mustár 
1 kávéskanál eldörzsölt fokhagyma 
1 csésze dióolaj 
1/2 kávéskanál szárított erőspaprika-darabok 
1/2 kávéskanál só 
1/4 kávéskanál őrölt bors

Először a gyümölcsecetet, a mustárt és a fokhagymát keverjük össze. A
dióolajat vékonyan csurgatva adagoljuk hozzá, folyamatos keverés
közben.

Utána ízesítjük paprikával, sóval, borssal, és jól elkeverjük.

Frissességét, állagát néhány órai hűtőben állással is megtartja.  

BROKKOLIS CARPACCIO 
(francia recept)

Hozzávalók: 
20 db főtt brokkoli 
2 evőkanál dióolaj 
6 dió bele 
só, bors 
parmezán

Szeleteljük fel a főtt brokkolit, de ügyeljünk rá, hogy ne
legyen túlfőtt, ropogós legyen, majd szépen rendezzük egy
tálra. Öntsük meg dióolajjal, sózzuk, borsozzuk.

A diókat törjük és pucoljuk meg. Osszuk el a brokkolira.

Végül parmezánsajt vékony lapkáival gazdagítsuk a salátát.

Tálalásig tartsuk hűtőben. Amikor szervírozzuk, ne legyen túl hideg, mert ízei így jönnek ki legjobban.  



CITROMOS DIÓS ZÖLDBAB 
(amerikai recept)

Hozzávalók 8 személyre: 
megtisztított, felvagdalt friss zöldbab 8 csészével 
2 csésze karikákra vágott zöldhagyma 
1/2 csésze vagdalt dióbél 
1,5 csésze friss rozmaringlevél, apróra vagdalva 
5 evőkanál citromlé 
1,5 evőkanál reszelt citromhéj

A zöldbabot forró víz fölé helyezett drótkosárban pároljuk meg.
Ez kb. 8-12 perc alatt megy végbe, de ha szükséges, tovább
pároljuk. Ne legyen puha, friss-ropogós legyen. A párolás
végeztével mártsuk a babot hideg vízbe, majd csepegtessük le.

Egy lábas aljára öntsünk kevés olajat, pároljuk meg benne a hagymát, majd amikor a hagyma üveges,
keverjük hozzá a zöldbabot, a dióbelet, a rozmaringlevelet és a citromlevet. Jól keverjük össze, és addig
melegítsük, hogy jól átmelegedjen.

A tűzről levéve szórjuk meg reszelt citromhéjjal.  

DIÓS CÉKLA 
(grúz recept)

Hozzávalók 8 személyre: 
1 kg cékla 
2 pohár dióbél 
2 gerezd fokhagyma 
3-4 evőkanál almaecet 
1/2 kávéskanál szárított fűszerkeverék 
petrezselyemzöld 
só, vörösbors

A céklát megfőzzük, meghámozzuk, közepes méretű kockákra vágjuk.

A dióbelet a fokhagymával együtt húsdarálón daráljuk le. Hozzákeverjük az almaecetet, vagdalt
petrezselyemzöldet, és némi száraz fűszereket. Sózzuk, borsozzuk. Az így kapott szószt a céklához keverjük.

A céklát kis halomba rendezzük, zöldfűszerekkel díszítjük.  

DIÓS CÉKLASALÁTA 
(marokkói recept)

Hozzávalók: 
25 dkg cékla 
1 nagyobb fej reszelt hagyma 
2 evőkanál friss koriander, felvagdalva 
2 evőkanál friss mentalevél, felvagdalva 
0,6 dl étolaj 
0,6 dl dióolaj 
0,4 dl citromlé 
só, bors 
1/2 csésze vagdalt, pirított dióbél 
2 evőkanál rózsavíz

A céklát pároljuk vagy főzzük puhára.

Amikor puha, hámozzuk meg, de elég, ha ledörzsöljük a héját. A cékla húsát vágjuk apró kockákra.



A céklakockát tegyük egy tálba, és adjuk hozzá a reszelt hagymát, valamint a friss zöldfűszereket.

Egy másik tálban keverjük össze a kétféle olajat a citromlével, és ízlés szerint sózzuk, borsozzuk.

A céklát és a dióbelet öntsük a citromos olajos dresszingre, és enyhén keverjük meg. Rózsavizzel csak
közvetlenül szervírozás előtt hintsük meg.  

DIÓS ENDÍVIASALÁTA 
(francia recept)

Hozzávalók 3-4 személyre: 
2 szép endívia 
8 dió bele, feles méretben 
1 gyöngyhagyma 
petrezselyemzöld 
nagyszemű só 
vinegrett, lehetőleg dióolajjal készítve

Az endívialeveleket vágjuk szabályos alakúakra. Rendezzük
tálra vagy tányérokra, és díszítsük a szép dióbéllel.

Szórjuk meg apróra vágott gyöngyhagymával, ugyancsak apróra vágott petrezselyemlevéllel, csipetnyi
durvaszemű sóval, és öntsük meg vinegrettel.

Ha azt akarjuk, hogy az endívialevél a tányéron tovább maradjon friss, hintsük meg kevés citromlével.

Ehhez a salátához rozé-bor illik.  

DIÓS ENDÍVIASALÁTA PIROS ENDÍVIÁBÓL 
(francia recept)

Hozzávalók 4 személyre: 
1 vagy 2 piros endívia 
8 dió bele, felesen 
petrezselyemzöld 
só, bors 
vinegrett

Az endíviáknak csak a szép leveleit használjuk fel,
egyenként vágjuk darabokra. Helyezzük egy tálra. A szép
feles dióbeleket rendezzük rá.

Szórjuk meg apróra vágott petrezselyemlevéllel, sózzuk, borsozzuk.

Öntsük meg vinegrettel. A vinegrett enyhíti, finomítja az endívia ízét, különösen, ha dióolajból készült.

Villával igazíthatunk rajta, hogy szépen nézzen ki, és tálaljuk.

Könnyű vörösbor illik hozzá.  

DIÓS KARFIOL 
(grúz recept)

Hozzávalók 8 személyre: 
1 kg karfiol 
1,5 pohár dióbél 
1 gránátalma 
3-4 gerezd fokhagyma 
petrezselyemzöld 
bors, só 



sáfránymag 
almaecet

A megtisztított, darabokra vágott karfiolt sós vízben főzzük meg. Szűrjük le, hűtsük ki.

A dióbelet a fokhagymával együtt daráljuk le. Sózzuk, borsozzuk. Sáfránymagot, almaecetet, vagdalt
petrezselymet keverünk hozzá.

Az így fűszerezett dióbelet keverjük a karfiolhoz. Tálaláskor vagdalt zöldségfélével, gránátalmagerezdekkel
díszítsük.  

DIÓS KÁPOSZTA 
(grúz recept)

Hozzávalók 6 személyre: 
1 fej káposzta 
1,5 pohár dióbél 
2 gránátalma 
4 gerezd fokhagyma 
3 evőkanál almaecet 
kapor zöldje és más zöldfűszer 
só, bors 
1 kávéskanál őrölt koriandermag 
1 kávéskanál sáfránymag

A megtisztított káposztát szedjük levelekre, torzsáját vágjuk ki.

A dióbelet a fokhagymával együtt húsdarálón daráljuk le. Keverjük hozzá a fűszermagvakat, almaecetet, a
gerezdekre szedett gránátalma darabjait, az összevagdalt zöldfűszert, végül ízesítsük sóval, borssal.

Az így kapott keverékkel kenjük meg a káposztaleveleket, majd tekerjük fel azokat, és vágjuk 2 cm-es
karikákra.

Rendezzük tálra, és díszítsük fűszerekkel.  

DIÓS KRUMPLISALÁTA 
(orosz recept)

Hozzávalók: 
10 db közepes burgonya 
2 csésze dióbél 
2 fej hagyma 
2 gerezd fokhagyma 
salátalevél 
petrezselyem 
kapor zöldje 
koriandermag 
almaecet 
só

A burgonyát héjában főzzük meg, és kihűlés után vágjuk kockákra.

A dióbelet a korianderrel együtt daráljuk le. Keverjük hozzá az apróra vágott hagymát, fokhagymát, sózzuk
meg, és öntsük meg almaecettel. A diós keveréket és a burgonyakockákat keverjük gyengén össze.

A salátástálra helyezzünk salátaleveleket, a krumplisalátát kúpozzuk rá, a tetejét pedig vagdalt
petrezselyemmel és kapor zöldjével díszítsük.  



DIÓS PARADICSOMSALÁTA 
(grúz recept)

Hozzávalók 4 személyre: 
félkiló paradicsom 
1 evőkanál dióbél 
1 evőkanál almaecet 
3-4 gerezd fokhagyma 
2 köteg zöldhagyma 
1 köteg petrezselyemzöld 
1 köteg kapor 
bors, só

A megmosott paradicsomot vágjuk szeletekre, keverjük hozzá az apróra vágott zöldhagymát, fokhagymát,
petrezselymet.

Szórjuk rá az apróra tört vagy darált dióbelet. Sózzuk, borsozzuk, ízesítsük almaecettel.

Kaporral csak felszolgáláskor díszítsük.  

DIÓS PETREZSELYMES KARFIOLSALÁTA 
(olasz recept)

Hozzávalók: 
egy kisebb karfiol 
vagdalt, darabos dióbél 
vagdalt petrezselyemlevél 
citromlé 
só, étolaj

A karfiolt óvatosan tisztítsuk meg, és vágjuk négy darabra. A
virágos részéből vágjunk kisebb darabokat, a szárrészét
pedig tegyük el egy későbbi levesbe.

A karfioldarabokat tegyük egy tálba. Egy másik edényben a
vagdalt petrezselymet sózzuk meg, öntsük meg citromlével és
étolajjal, és enyhén keverjük át. Öntsük a karfiolra.

Végül darabos dióbéllel szórjuk meg, de a dióbéllel ne
takarékoskodjunk, mert különben nem lesz jó. Már
tálalhatjuk is.

(Talán feltűnt, hogy nyers a karfiol. Így jobb, mint főzve, de aki úgy szereti, előbb meg is főzheti.)  

DIÓS RÉPASALÁTA 
(orosz recept)

Hozzávalók: 
4 db sárgarépa 
10-15 dkg darált dióbél 
2-3 gerezd fokhagyma 
1 pohár majonéz 
cukor, só

A répát durvára reszeljük, és hozzákeverjük a darált dióbelet. A fokhagymát sóval dörzsöljük el. Az
eldörzsölt fokhagymát a majonézbe keverjük. Megkóstoljuk, és ízlés szerint édesítjük. Az ízesített majonézt
öntjük a diós répára.  



DIÓS SPENÓT 
(grúz recept)

Hozzávalók 4 személyre: 
1 kg spenót 
1 pohár dióbél 
20 dkg vagdalt hagyma 
3-4 gerezd fokhagyma 
1 evőkanál almaecet 
petrezselyemzöld, só, bors

A spenótleveleket megfőzzük, lehűtjük, darabokra vágjuk.

A dióbelet és a fokhagymát együtt ledaráljuk. A dióbélhez keverjük a vagdalt hagymát, petrezselymet,
almaecetet. Sózzuk, borsozzuk.

A diós masszát összekeverjük a spenótlevelekkel, és petrezselyemmel díszítjük.  

DIÓS ZÖLDBAB 
(grúz recept)

Hozzávalók 4 személyre: 
félkiló zöldbab 
1 pohár dióbél 
1 gránátalma 
1 gerezd fokhagyma 
1/2 kávéskanál őrölt koriander 
zeller, kakukfű és egyéb zöldfűszerek 
só, bors

A zöldbabot kevés vízben főzzük puhára, szedjük ki tálra, a főzőlevet ne öntsük ki.

A dióbelet ledaráljuk, hozzákeverjük a megtört fokhagymát és az apróra vágott fűszerzöldségeket. A
főzőléből keveset keverjünk a dióhoz, koriandermaggal ízesítsük.

Az így kapott diószószt öntsük a zöldbabra. Sózzuk, borsozzuk, és hintsük meg gránátalma-gerezdekkel.
Végül zöldfűszerrel dekoráljuk.  

ENDÍVIASALÁTA FŐTT CÉKLÁVAL 
(francia recept)

Hozzávalók 4 személyre: 
1 nagy vagy 2 kicsi endívia 
1 cékla főzve (sütve még jobb) 
1 szép narancs 
12-15 db feles dióbél 
1 evőkanál dióolaj 
néhány csepp szójaszósz 
esetleg 1 kávéskanál fekete mustármag 
só, bors

Az endíviát is, a céklát is vágjuk darabokra. A narancsot hámozzuk meg, daraboljuk föl, de a kicsorgó
narancslevet is fogjuk föl.

Az endíviát, a céklát és a narancsot egy salátástálban rakjuk össze.

A narancsléhez dióolajat és egész kevés szójaszószt keverjünk, szórjunk hozzá mustármagot, ezzel a
mártással (vinegrettel) öntsük meg az endíviás keveréket. A szép dióbeleket a tetejére rakjuk, és az egészet
enyhén megsózzuk. Kissé megmozgatjuk, és tálalhatjuk.



Téli előételként ajánlott, tele van vitaminnal.  

GYERMEKLÁNCFŰ SALÁTA DIÓVAL 
(francia recept)

Hozzávalók 4 személyre: 
40 dkg gyemekláncfű levél 
15 dkg dióbél 
1 gerezd fokhagyma 
4 evőkanál dióolaj 
2 evőkanál borecet 
só, bors

Friss, világos színű gyermekláncfű-leveleket szedjünk, tépdessük
leveleire, gondosan mossuk meg, és szárítsuk le. Fektessük egy
konyharuhára, hogy ne fonnyadjon meg.

A dióbelet sütőben pirítsuk meg, magában, olaj nélkül. Akkor jó, ha enyhén színesedni kezd.

A meghámozott fokhagymagerezdet a pirított dióval együtt morzsoljuk el egy mozsárban. Ízlés szerint
ízesítsük sóval, borssal. Addig morzsoljuk, amíg viszonylag egynemű krémet nem kapunk.

A diós krémet tegyük egy salátás tálba, - ajánlott a fatál, - és villával vagy kanállal - ajánlott a favilla és a
fakanál - apránként keverjük hozzá előbb a dióolajat, majd a borecetet. Óvatosan keverjük hozzá a
gyermekláncfű-leveleket is. Kóstoljuk meg, és ha szükséges, ízlés szerint ízesítsük. Ha fanyarnak találjuk,
egy kanál akácmézet is adhatunk hozzá.

Amennyiben a levelek fonnyadtak lennének, "ébresszük fel" őket, tegyük rövid időre jéghideg vízbe.

A gyermekláncfű saláta mellé vörösbort ajánlanak a francia szakácsok.  

HAGYMÁS PARADICSOMSALÁTA 
(orosz recept)

Hozzávalók 2 személyre: 
2 paradicsom 
1 fej hagyma 
1/2 csésze dióbél 
1 gerezd fokhagyma 
3 evőkanál étolaj 
bors, só

A paradicsomokat és a hagymát vékony karikákra vágjuk.

A diót apróra törjük. A fokhagymát sóval dörzsöljük el, és elkeverjük az étolajjal.

A paradicsomkarikákat úgy rendezzük egymásra a tányéron, hogy karikánként egy hagymakarikát
helyezünk el, megszórjuk tört dióval, borsozzuk, és kevés fokhagymás olajat merünk rá.

Zöldsalátával díszíthetjük.  

KARFIOLSALÁTA DIÓVAL 
(orosz recept)

Hozzávalók: 
1 db kb. 70 dkg-os karfiol 
1 nagyobb köteg petrezselyem, zeller vagy más zöldség zöldje 
12 dkg dióbél 
só, majonéz



A karfiolsaláta nyers vagy blansírozott karfiolból egyaránt készíthető. Ez utóbbi esetben a darabokra
szedett karfiolt 2-3 percre forrásban lévő sós vízbe rakjuk, majd kiszedjük. 

  

Amikor a karfiolról a víz lecsöpögött, apróra vágjuk. A zöldséget is.

A dióbelet kissé megpirítjuk, majd mozsárban megtörjük, de nem morzsára, hanem annál nagyobb
darabokra. 

  

A salátástálban összekeverjük a karfiolt, a zöldséget és a dióbelet. Ízlés szerint sózzuk, vagy majonézzel is
ízesíthetjük.

Kész is a diós karfiolsaláta.

A saláta tetejére kerülnek a dióbél-darabok.  

KELBIMBÓSALÁTA DIÓVAL, CITROMMAL 
(belga recept)

Hozzávalók: 
1/2 kg kelbimbó, negyedekre vágva 
2 evőkanál dióolaj 
1 evőkanál gyöngyhagyma-vagdalék 
1/2 kávéskanál reszelt citromhéj 
1 evőkanál citromlé 
1 kávéskanál mustár 
kevés só, bors 
2 evőkanál apróra vagdalt dióbél

A kelbimbót forrásban lévő víz fölé helyezett drótszitában pároljuk
puhára. Ez 7-8 perc alatt történik meg.

Amíg a zöldség párolódik, a többi hozzávalót egy közepes méretű tálban keverjük össze.

Ezután már csak össze kell keverni a kelbimbót a dresszinggel. A dióbelet a végén kell rászórni.  

KELBIMBÓS ALMÁS SALÁTA DIÓVAL 
(amerikai recept)

Hozzávalók 6 személyre: 
30 dkg apró kelbimbó, negyedekre vágva 
2,5 kávéskanál borecet 
2 kávéskanál majonéz 
3,5 evőkanál étolaj 
2 nagy piros alma, kimagvazva, 1-1,5 cm-es darabokra vágva 
1/3 csésze vagdalt zellerlevél 



3/4 csésze darabokra tört kéksajt 
3/4 csésze nagyobb darabos dióbél, megpirítva

Pároljuk puhára a kelbimbódarabokat, ez kb. 12 perc alatt megtörténik. Hűtsük le, és tegyük egy nagyobb
tálba.

Egy kisebb tálban keverjük össze a borecetet és a majonézt. Fokozatosan keverjük hozzá az étolajat is.
Ízesítsük sóval, borssal. Ez a dresszing.

Az almakockát és a zellerlevelet keverjük a kelbimbóhoz. Öntsük meg a dresszinggel. Legvégül a
sajtdarabokat és a dióbelet keverjük hozzá. Kóstoljuk meg, és ha kell, ízesítsük.  

KRUMPLISALÁTA DIÓOLAJJAL 
(svájci recept)

Hozzávalók 4 személyre: 
félkiló krumpli 
4 evőkanál dióolaj 
1 evőkanál fehérborecet 
2 gerezd fokhagyma 
1 kávéskanál mustár 
só, bors

A burgonyát héjában főzzük meg, enyhén sós
vízben. Kihűlés után meghámozzuk, darabokra
vágjuk.

A fokhagymagerezdeket megpucoljuk, szétnyomjuk. Dióolajjal, borecettel, mustárral alaposan elkeverjük.
Sózzuk, borsozzuk.

Az olajos keveréket a burgonyadarabokkal összekeverjük.  

LANGYOS BABSALÁTA DIÓOLAJJAL 
(francia recept)

Hozzávalók: 
25 dkg szép bab 
12 dkg zöldsaláta (bármilyen salátaféle) 
1 köteg petrezselyemzöld 
1 evőkanál dióolaj 
1 evőkanál egyéb étolaj 
2 evőkanál gyümölcsecet 
1 evőkanál mustár 
só, bors

A babot áztassuk be annyi vízbe, hogy kétszeresen ellepje, és hadd ázzon másnapig. Másnap öntsük le róla a
vizet, és egy fazék hideg vízbe téve főzzük egy vagy másfél órán át, amíg a bab meg nem puhul. Félóra főzés
után sózhatjuk. Ha a bab közben felinná a vizet, pótoljuk.

Egy közepes méretű salátás tálban keverjük össze a mustárt, a gyümölcsecetet, aztán az olajokat. Amikor a
bab megfőtt, öntsük le róla a vizet, és hagyjuk öt percig hűlni. Öntsük át a salátás tálba, keverjük hozzá a
megmosott, felvagdalt petrezselymet és a zöldsalátát. Ha túl nagyok a salátalevelek, azokat is vágjuk
kisebbekre. Még most is ízesíthetjük.

Azonnal tálaljuk.  



LANGYOS PÓRÉHAGYMA DIÓVAL 
(francia recept)

Hozzávalók 4 személyre: 
70 dkg póréhagyma (csak a fehér része) 
12 db egész dió feles dióbele (friss dió még jobb) 
1/4 csésze citromlé 
2 evőkanál étolaj 
só, bors

A póréhagymák fehér és halványzöld részét vágjuk 2,5 cm-es darabokra. Tegyük vízbe, hogy az esetleges
homokot lemossuk. A vízből kiszedve egy szűrőkanálban tegyük forró víz fölé, gőzöljük át. Tíz perc gőzölés
elég, ezalatt a hagyma megpuhul. Utana hagyjuk langyosra hűlni.

Egy csészében keverjük össze az étolajat a citromlével.

A hagymahasábokat a képen látható módon állítsuk egymás mellé négy kistányérra, és öntsük meg a
citromos olajjal. Ízlés szerint sózzuk, borsozzuk, a feles dióbeleket pedig rendezzük körbe.

Azonnal fogyasztható.  

ŐSZI FANTÁZIA 
(francia recept)

Hozzávalók 4 személyre: 
2 endívia 
1 piros alma 
néhány szép, feles dióbél 
nagyszemű szőlő 
vinegrett

Az őszi fantázia már nincs évszakhoz kötve, a hozzávalók
egész évben kaphatók.

Az endívialeveleket vágjuk nagyobb darabokra

Az alma egyik felét kockákra vágjuk, a másikat vékony szeletekre. Keverjük össze az almadarabokat az
endíviával.

A vinegrettet lehetőleg dióolajból készítsük, és lehetőleg almaecetből vagy borecetből, csipetnyi sóval.

Az endíviát rendezzük tányérokra, hintsük meg vinegrettel, és minden tányérra arányosan osszunk az
almaszeletekből, a nagyszemű szőlőből, a szép dióbélből.  



PETREZSELYEMSALÁTA 
(francia recept)

Hozzávalók 6 személyre: 
2-3 köteg petrezselyemzöld 
1/3 csésze reszelni való keménysajt 
1/2 csésze dióbél 
2 gerezd fokhagyma 
6 evőkanál étolaj 
1,5 kávéskanál vörösborecet 
só, bors

Egy közepes méretű tálba vagdossuk a
petrezselyemlevelet, szára nélkül.

A fokhagymát robotgéppel az étolajba
dolgozzuk. Hozzáadjuk a borecetet, megsózzuk,
borsozzuk, és jól összekeverjük.

Az így készült vinegrettet a petrezselyemre öntjük. Megszórjuk reszelt sajttal és dióval. Annyira dolgozzuk
össze, hogy a vinegrett elkeveredjen, és már tálalhatjuk is.  

PIKÁNS CÉKLASALÁTA 
(amerikai, kaliforniai recept)

Hozzávalók 6 személyre: 
1 kg cékla 
2 fej saláta, vagy ennek megfelelő mennyiségű aprólevelű salátaféle 
2 narancs, gerezdekre szedve 
1 édeskömény, vékonyra vágva 
1 csésze dióbél 
1 evőkanál narancslé 
2 evőkanál gyümölcsecet 
1 evőkanál juharszirup 
0,5 dl olivaolaj 
só, bors

A sütőt melegítsük elő 190 C°-ra. A céklákat tepsiben süssük meg, amíg megpuhulnak. Ez kb. egy óra, a
céklák méretétől függően. Sütés után hűtsük ki. A céklát előző nap is megsüthetjük, másnapig zárt
ételtartóban a hűtőben tárolhatjuk.

Készítsünk dresszinget. Egy közepes méretű tálban keverjük össze a narancslevet, gyümölcsecetet,
juharszirupot, és sózzuk, borsozzuk meg. Fokozatosan, állandó keverés közben öntsük hozzá az olajat is.

A kihűlt céklát hámozzuk meg, szeleteljük fel. Öntsük meg két evőkanál dresszinggel.

Egy nagyobb tálban gyengéden keverjük össze a salátaleveleket a narancsgerezdekkel, édeskömény-
szeletekkel és a dióbéllel. Osszuk ki tányérokra. Tegyünk rá céklát, és öntsük rá a maradék dresszinget.  



RÉPASALÁTA DIÓVAL 
(orosz recept)

Hozzávalók: 
5 sárgarépa 
10 dkg dióbél 
2 evőkanál étolaj 
cukor, só, zöldpetrezselyem

A répákat megpucoljuk, megmossuk. A zöldpetrezselymet is megmossuk. A
dióbelet darabokra vegdaljuk.

Egy répát dísznek készítünk el. Virágszirom formára. Ha van speciális
vágószerszámunk, azzal, ha nincs, ügyesen, késsel. A másik négyet pedig
lereszeljük.

A reszelt répát tálra rendezzük, megöntjük étolajjal, megszórjuk cukorral, megsózzuk, rászórjuk a dióbelet,
és a tetejére rendezzük a petrezselymet. A répadíszt a közepére helyezzük. 

 

RÉPASALÁTA DIÓVAL 2 
(orosz recept)

Hozzávalók 4 személyre: 
50 dkg sárgarépa 
15 dkg dióbél 
2 gerezd fokhagyma 
2 dl majonéz 
10 dkg aszaltszilva 
esetleg paradicsom

A répát megtisztítjuk, lereszeljük. A dióbelet késsel vágjuk darabokra. Az aszaltszilvát megmossuk,
kimagvazzuk, apró darabokra vágjuk. A fokhagymát vékony szeletekre vágjuk.

Mindezt jól összekeverjük, és megöntjük majonézzel. A kép szerint paradicsomszeletekkel díszíthetjük.  

"SEPRŰSALÁTA" 
(orosz recept)

Hozzávalók: 
nyers cékla és sárgarépa egyenlő arányban 
darabos dióbél 
fokhagyma 
majonéz

A megmosott, megtisztított céklát és répát lereszeljük, és összekeverjük ízlés szerinti mennyiségű darabos
dióbéllel és apróra vágott fokhagymával. Megöntjük majonézzel.  



SPÁRGA DIÓOLAJJAL 
(amerikai recept, Stephanie Alexander séf receptje)

Hozzávalók: 
12 vastag szál spárga 
1 kávéskanál só 
1 evőkanál dióolaj 
2 evőkanál olivaolaj 
bors

A spárgaszárak fásodó végét vágjuk le, és a csúcsukat is
tisztítsuk meg. Forrásnak induló vízbe helyezzük, kávéskanálnyi
sóval. Vastagságuktól függően 4-5 percig főzzük.

Amíg fő, tiszta konyharuhával borítsunk le egy lapos tálat, és
készítsük mellé azt a tálat, amin majd felszolgáljuk.

Egy kés hegyével ellenőrizzük, megfőtt-e a spárga. Ha igen, szedjük ki előbb a konyharuhára, ami felszívja
róla a vizet, majd rögtön a szerviz-tálra.

Még forrón öntsük meg a kétféle olajjal, utána rázzuk meg a tálat, hogy az olaj eloszoljon. Enyhén
megborsozhatjuk.

Citromlevet vagy gyümölcsecetet ne használjunk, mert elszíneződhet a spárga. Ha mégis ilyesmivel akarjuk
tálalni, kis tálkában tegyük az asztalra, hogy mindenki maga vehessen.  

SPENÓTOS DIÓS SALÁTA 
(angol recept)

Őszi recept, amikor friss a dió. Könnyű vegetáriánus ebéd, vagy ha úgy tetszik,
tartalmas salátaköret. Ropogós kenyérrel, valamint remegős főtt sonkával a
legjobb.

A hozzávalók mennyiségét nem kell pontosan betartanunk, ízlés szerint
variálhatjuk. Ha négy személyre készítjük, a salátát négy részre vágjuk.
Salátán kívül más zöldségfélékkel is gazdagíthatjuk, olyanokkal, amiket
szeretünk. Ajánlott például az édeskömény.

Először a megmosott salátaféléket helyezzük egy nagyobb salátás tálba, de legalulra mindenképpen
spenótlevél kerüljön.

Főzzünk meg négy tojást, keményre, és negyedekre vágva helyezzük a salátaágyra.

Törjünk meg két maréknyi idei diót, feles és negyedes méretű dióbelekre. Szórjuk a dióbelet a tojásos
salátára.

Édesítsük is diós salátánkat, erre a célra legjobb két érett füge, amit megmosva, negyedekre vágva
helyezünk a salátára. A mellékelt képen az apró piros gyümölcs gránátalma-hús, de az már túlzás.

Végül savanyíthatjuk is a salátát, néhány evőkanálnyi tehéntúróval. Vagy helyette kecskesajttal is
próbálkozhatunk.

Ha salátánkat sótlannak találjuk, kevés sóval is ízesíthetjük.  



SPENÓTSALÁTA 
(görög recept)

Hozzávalók: 
25 dkg spenót 
2 evőkanál dióolaj 
2 evőkanál gyümölcsecet 
2 evőkanál víz 
1 evőkanál sűrű gyümölcsszörp 
1 evőkanál mustár 
1 kávéskanál friss kakukfű, apróra vagdalva 
1 gerezd fokhagyma 
1 evőkanál negyedes dióbél 
2 evőkanál feta sajt, elmorzsolva 
2 evőkanál pirított kenyérkocka 
2 evőkanál gyümölcskocka, idénygyümölcsből

A spenótot megmossuk, leöblítjük, a vizet lecsöpögtetjük.

Dresszinget készítünk: a dióolajat, gyümölcsecetet, vizet, szörpöt, mustárt, kakukfüvet összekeverjük, és
egy lábasban gyengén meglangyosítjuk.

A spenótot összevágjuk, és megblansírozzuk. Salátás tálba öntjük, ráöntjük a dresszinget, és megszórjuk a
többi hozzávalóval: dióval, sajttal, kenyérkockával, gyümölcskockával.  

SÜLTPAPRIKÁS, DIÓS SALÁTA 
(görög recept)

Hozzávalók: 
50-60 dkg húsos édes paprika 
1 citrom 
2 paradicsom 
4-5 evőkanál étolaj 
petrezselyem zöldje, só 
10-15 db kimagvazott olajbogyó 
15 dkg darabos dióbél 
továbbá ízlés szerint fokhagyma, erős paprika 
2,5 dl aludttej (vagy több) 
kapor

A zöldpaprikákat kimagvazzuk, hosszában felszeleteljük. Besózzuk, és félórára meleg sütőbe tesszük,
gyengén megsütjük.

A citromot félbevágjuk, az egyik feléből kiszedjük a magvakat, és a héját levágjuk. A húsát kis darabokra
vágjuk.

A paradicsomokat vékonyra szeleteljük, megöntjük a citrom másik felének levével, 4-5 evőkanál étolajjal,
és ízlés szerint megsózzuk.

A salátástál aljára petrezselyemzöldjét fektetünk, rá egy réteg sült paprikát, arra a paradicsomszeleteket, a
citromdarabokat, a kimagvazott olajbogyókat és a dióbél kétharmadát. Tehetünk ebbe a rétegbe apróra
vagdalt fokhagyma-darabokat és erőspaprika darabokat is.

A következő réteg a maradék sültpaprikából áll, amit szintén petrezselyem-zölddel társíthatunk.

A salátát ilyen állapotában is lehűthetjük, de még jobb, ha tovább folytatjuk a recept szerinti elkészítést.

Keverjünk öntetet aludttej híg levéből, étolajból, apróra vágott kaporból és a maradék dióbélből, amit
daráltan öntünk az öntetbe. Ezzel az öntettel megöntve tegyük félórára hűtőbe a sültpaprika-salátát, utána



tálaljuk.  

"SZERETŐ-SALÁTA" 
(orosz recept)

Hozzávalók: 
sárgarépa 
mazsola 
sajt 
fokhagyma 
nyers cékla 
darabos dióbél 
majonéz

A céklát megfőzzük, lehűtjük, megpucoljuk, lereszeljük. A céklareszeléket összekeverjük a darabos
dióbéllel.

A mazsolát meleg vízbe áztatjuk. A sárgarépát megtisztítjuk, lereszeljük, és összekeverjük a megpuhult
mazsolával. A sajtot lereszeljük, és az apróra vágott fokhagyma szeleteivel keverjük össze.

Rétegesen állítjuk össze a salátát. Az alsó réteg a diós cékla, rá a fokhagymás sajt, legfelül a mazsolás répa.

Minden rétegre majonézt öntünk. Felszolgálás előtt várunk keveset, hogy a saláta átitatódjon.  

SZÍNES KUKORICASALÁTA 
(amerikai recept)

Hozzávalók: 
40 dkg főtt kukorica (konzerv is lehet) 
2 szál újhagyma, karikákra vágva 
1/2 zöldpaprika húsa, darabokra vágva 
2 paradicsom, kockázva 
4 nagy retek, darabokra vágva 
3/4 csésze áfonya vagy málna (fagyasztott, felengedve) 
3 evőkanál szép dióbél 
néhány bazsalikomlevél, frissen 
A vinegretthez: 
3 evőkanál dióolaj vagy más étolaj 
1 evőkanál almaecet 
1 evőkanál méz 
só, bors

A vinegrettet készítjük el először. Összekeverjük az olajat,
ecetet és mézet. Megkóstoljuk, és ízlésünk szerint
fűszerezzük.

A saláta hozzávalóit egyszerűen összekeverjük egy nagy salátástálban.

Rátöltjük a vinegrettet, és rögtön tálaljuk.  

TÉlI SALÁTA DIÓVAL 
(német recept, Kerstin van der Smissen receptje)

Hozzávalók 4 személyre: 
1 nagy főtt cékla 
20-30 dkg saláta 
15 dkg feles dióbél 
3-4 evőkanál gyümölcsecet 
6 evőkanál dióolaj 



só, bors

A salátát megmossuk, lecsepegtetjük. A céklát felszeleteljük.

A céklát salátás tányérokra rendezzük, rá arányosan elhelyezzük a salátaleveleket.

Dióolajjal, gyümölcsecettel öntjük meg, sóval, borssal ízesítjük, dióbéllel gazdagítjuk.  

VEGYES SALÁTA DIÓOLAJJAL

Hozzávalók 4 személyre: 
60 dkg, a szezonnak megfelelő vegyes zöldség 
6 evőkanál dióolaj 
6 evőkanál egyéb étolaj 
4 evőkanál gyümölcsecet 
6 evőkanállal a vegyes zöldségek felvagdalásából származó
zöldségléből, ha kevesebb, kiegészítve vízzel 6 evőkanálnyira 
1 kisebb fej, apróra vagdalt vöröshagyma 
1 közepes, héjában főtt burgonya, meghámozva, darabokra vágva 
só, bors

Amíg a burgonya fő, az olajat, ecetet, zöldséglevet, vöröshagymát robotgéppel egyenletes állagú folyadékká
keverjük. A még forró burgonyadarabokat is beledolgozzuk, elpürésítjük. Az így kapott langyos öntetet az
összevágott vegyes salátára öntjük, és még langyosan tálaljuk.  

VÖRÖSKÁPOSZTA DIÓVAL 
(angol recept)

Hozzávalók: 
1 hagyma, felvágva 
1 kisebb fej vöröskáposzta, felvagdalva 
1/2 csésze darabos dióbél 
1 teáskanál só 
4 evőkanál olivaolaj 
4 evőkanál víz 
1 evőkanál borecet

Futtassuk meg a hagymát néhány percig, amíg üveges nem lesz. Öntsük rá a káposztát és a vizet, fedjük le.
Néha keverjük meg, pároljuk gyenge lángon. Mintegy 30 perc alatt a káposzta puhára párolódik. Ekkor
adjuk hozzá a dióbelet, a sót, az ecetet, és keverjük jól el. Rögtön tálalhatjuk.  

VÖRÖSKÁPOSZTA DIÓVAL 
(francia recept)

Hozzávalók: 
1 felvagdalt vöröskáposzta 
dióolaj 
dióbél 
1 apróra vágott gyöngyhagyma 
csipetnyi só 
gyümölcsecet 
1 kávéskanál szójaszósz 
csipetnyi bors 
néhány mustármag

A vöröskáposzta-saláta know-how-ja mindössze abból áll, hogy a hozzávalókat a dióbél nélkül keverjük
össze, és néhány óráig állni hagyjuk, hogy az ízek összeérjenek. Borsból csak egy leheletfinom fátyol
kerüljön a salátára!



A dióbelet mint a legfontosabb hozzávalót csak tálaláskor tegyük a salátára, hogy ropogós legyen.

A dió leírása és botanikája 

 

 

Egyéb saláták

Vázlat: 
Auvergne-i diós saláta 
Ázsiai tésztasaláta 
Csalánsaláta 
Diós gombasaláta 
Diós kuszkusz saláta 
Diós rokfortos saláta 
Diós tésztasaláta 
Diós tésztasaláta 2 
Diós-joghurtos öntet salátákra 
Endíviasaláta rokforttal, dióval 
Fetasajt-saláta dióval 
Gyümölcsös diós tésztasaláta 
Hegyi saláta 
Marokkói kuszkuz-saláta 
Ömlesztett sajtos, aszaltszilvás saláta 
Tésztasaláta dióval 
Tésztasaláta dióval 2 
Zelleres almás diós remulád  

AUVERGNE-I DIÓS SALÁTA 
(francia recept)

Hozzávalók: 
50 dkg lágy kéksajt 
10 dkg dióbél 
2 kisebb padlizsán 
3 dl olivaolaj 
1 újhagyma 
1 gerezd fokhagyma 
szárított, tört kakukfű, babérlevél, vörösbors 
só, bors 
néhány salátalevél 
kenyér

A padlizsánokat hosszában vágjuk ketté, locsoljuk meg 1 dl olivaolajjal, hintsük meg a szárított, tört
fűszerekkel, és tegyük 15 percre 180 C°-os sütőbe.

A kenyeret vágjuk nagyobb szeletekre, kenyérpirítóban pirítsuk meg, és mindegyiknek az egyik oldalát
dörzsöljük be fokhagymával.

Mikor a padlizsánok kihűltek, kiszedjük a húsukat, és elmixeljük a maradék olivaolajjal, amíg pürét nem
kapunk. Ízesítjük. Belekeverjük a vagdalt dióbelet.

A padlizsánpürével kenjük meg a kenyereket.

A kéksajtot vágjuk szeletekre, tegyük a kenyerekre, grillezzük meg, amíg sercegni nem kezd. Hintsük meg
vörös borssal, apróra vagdalt újhagymával, öntsünk rá kevés olivaolajat.



Salátafélével díszítve szervírozzuk.  

ÁZSIAI TÉSZTASALÁTA

Hozzávalók 4 személyre: 
12 dkg vagdalt dióbél 
18-20 dkg rizstészta 
félkiló garnélarák húsa 
só, bors 
1 piros paprika húsa, vagdalva 
3/4 csésze zöldhagymakarika (8-10 hagymából) 
1 nagyobb uborka meghámozva, kockákra vágva
3/4 csésze szójacsíra 
1 sárgarépa apróra vágva vagy reszelve 
1/3 csésze koriander (vagy petrezselyemgyökér)
apróra vágva 
2 kávéskanál frissen reszelt gyömbér 
1 fej saláta, összevagdalva 
3 evőkanál ázsiai vinegrett 
és még ízlés szerint egyéb ázsiai fűszerek (vörös
mustár, korianderlevél, chou napa, tat soi,
mizuna, stb.)

A dióbelet enyhén pirítsuk meg, 5-7 perc alatt, majd hagyjuk kihűlni.

A rizstésztát másfél liter vízben 3-4 percig főzzük. Csöpögtessük le, hagyjuk némileg hűlni, keverjünk hozzá
félkanálnyi ázsiai vinegrettet, majd hagyjuk teljesen lehűlni.

A garnélarák húsát enyhén sózzuk és borsozzuk meg.

Egy nagyobb wokban kevés olajon pároljuk meg a garnélarákot, rózsaszínűre, vagyis három perc után
fordítsuk meg, hogy mindkét oldalán egyforma legyen. Mielőtt levesszük a tűzről, két kanál vinegrettel
öntsük meg. Hagyjuk kihűlni.

Egy nagy tálban keverjük össze a már hideg tésztát a zöldségekkel. Minden hozzávalóval, még a dióbél
felével is, kivéve a salátát. A salátát rendezzük tányérokra. Rá a zöldséges tésztát, és öntsük meg a
maradék vinegrettel. A tetején a garnélarák és a maradék dióbél lesz a díszítés.  

CSALÁNSALÁTA 
(grúz recept)

Hozzávalók: 
10 dkg dióbél 
10 dkg vöröshagyma 
16 dkg csalánlevél 
6 dkg korianderlevél 
só, bors

Vizet forralunk, megsózzuk, és három percig pároljuk benne a csalánlevelet. Leszűrjük, a vizet hagyjuk
elfolyni, a levelet apróra vágjuk.

A dióbelet apróra törjük, megsózzuk. A hagymát is apróra vágjuk, a dióbélhez keverjük. A korianderlevelet
is apróra vágjuk, hozzákeverjük. Végül a forrázott csalánlevéllel is összekeverjük.

Ízlés szerint sózzuk, borsozzuk.  

DIÓS GOMBASALÁTA 
(francia recept)



Hozzávalók 6 személyre: 
20 dkg gomba 
3 dkg dióbél 
3 db zöld endívia 
3 db piros endívia 
1 citrom 
3 dkg olivaolaj 
só, szemes bors

A gondosan megtisztított gombát vékony szeletekre vágjuk, és egy salátás tálba tesszük. Az endíviát
ugyancsak vékony szeletekre vágjuk, és hozzákeverjük. A dióbelet darabosra vagdossuk és belekeverjük.

Az öntetet mixerben készítjük el: Az olivaolajat egy fél evőkanál citromlével, sóval és frissen őrölt borssal.
Csak közvetlen felszolgálás előtt öntsük az öntetet a salátára.  

DIÓS KUSZKUSZ SALÁTA 
(amerikai recept)

Hozzávalók 4 személyre: 
1/2 csésze dióbél 
1 csésze köleskása 
2 teáskanál őrölt kömény 
1/2 csésze friss narancslé 
1/4 csésze borecet 
1 kisebb sárga paprika kimagozva, szeletelve 
1 uborka vékonyra vágva 
1/2 csésze karikára vágott retek 
2 csésze spenótlevél 
só

Egy száraz edényben közepes lángon enyhén pirítsuk meg a dióbelet,
1-2 percig. Tegyük félre.

Egy nagyobb fedős fazékban forraljunk fel 1,25 csésze vizet. Öntsük
bele a kölest és az őrölt köményt. Fedjük le, és vegyük le a tűzről. Hagyjuk állni, amíg a köles felszívja a
vizet, ez kb. 5 perc. Egy villával keverjük fel, majd hűtsük 15 percig.

Öntsük bele a borecetet, a narancslevet, a paprikát, az uborkát, a retket, a diót. Sózzuk meg. Spenót-ágyon
tálaljuk.  

DIÓS ROKFORTOS SALÁTA 
(francia recept)

Hozzávalók 4 személyre: 
20 dkg vegyes saláta (fejes saláta, kínai kel, stb.) 
10 dkg dióbél 
10 dkg rokfort sajt 
2 evőkanál olaj 
1 kávéskanál mustár 
1 kávéskanál borecet 
só, bors

Az olajból, borecetből, mustárból, egy csipet sóból és borsból öntetet keverünk.

A salátaféléket jól megmossuk és leszárítjuk, majd egy nagyobb salátás tálba vágjuk. Szórunk közé
rokfortot és vagdalt dióbelet. Ráöntjük az öntetet.  



DIÓS TÉSZTASALÁTA 
(francia recept)

Hozzávalók 4 személyre: 
40 dkg orsótészta 
15 dkg dióbél 
1 citrom 
1 zöld alma (Granny Smith) 
1 köteg bazsalikom 
3 gerezd fokhagyma 
6 evőkanál olivaolaj 
6 dkg gorgonzola sajt 
só, bors

A megtisztított fokhagymát vágjuk apróra. Facsarjuk ki a citromot. Vágjuk fel a bazsalikomot. A dióbelet
kissé pörköljük meg magában, majd hagyjuk kihűlni. A gorgonzolát vágjuk apró darabokra, tegyük hűtőbe.

Az orsótésztát tegyük forrásban lévő vízbe, keverjük meg, főzzük meg. Kihűlés után a tésztát egy nagy
salátástálban keverjük el az olajjal, a citromlével és a fokhagymával. Adjuk hozzá a gorgonzolát, a dióbelet
és az almát, amit csak az utolsó pillanatban szeletelünk fel. Borsozzuk.

Díszítsük bazsalikommal, és rögtön tálaljuk.  

DIÓS TÉSZTASALÁTA 2 
(francia recept)

Hozzávalók 2 személyre: 
20 dkg főzni való tészta 
2-3 szelet bacon-szalonna 
1 avokádó 
8 dkg dióbél 
10 dkg olajbogyó
(konzervből) 
10 dkg tonhalhús
(konzervből) 
bazsalikomszósz (készen
vásárolt vagy otthon
készített)

Főzzük meg a tésztát, utána
hideg vízzel öblítsük le, és
szűrjük le. A tészta nedves
maradjon.

A bacon-szalonnát süssük meg, hagyjuk kihűlni, majd vágjuk vékony szeletekre.

Az avokádót és az olajbogyókat vágjuk apróra.

Egy nagyobb tálban keverjük össze az így előkészített hozzávalókat, valamint a dióbelet és a tonhalat. Végül
öntsünk a salátatésztára 1-2 evőkanálnyi szószt.

Szárazon pirított kenyeret harapjunk hozzá.  

DIÓS-JOGHURTOS ÖNTET SALÁTÁKRA 
(spanyol recept)

Milyen salátákra? Szinte bármilyenre. Az eredeti spanyol recept szerint
paradicsomsalátára, zellersalátára, burgonyasalátára, zöldbabsalátára egyaránt
jó, de főtt rizs is ízesíthető vele.



Hozzávalók: 
1 pohár joghurt 
12 dió finomra vagdalt bele 
1 csipet köménymag 
só, bors

A hozzávalókat keverjük össze, felhasználásig tartsuk hűtőben.  

ENDÍVIASALÁTA ROKFORTTAL, DIÓVAL 
(holland recept)

Hozzávalók: 
35 dkg endívia 
10 dkg rokfort 
10 dió bele 
5 evőkanál dióolaj 
2 evőkanál tejföl 
só, bors 
borecet 
mustár

Az endíviát megmossuk, apróra vágjuk, és egy salátás tálba tesszük.

A sajt felét kis darabokra vágjuk, a másik felét villával széttörjük, és a borecettel összedolgozzuk.
Hozzáadjuk a dióolajat, a tejfölt és a mustárt is. Megkóstoljuk, ízlés szerint sózzuk, borsozzuk.

A dióbelet kisebb darabokra vagdossuk, az endíviára terítjük. A sajtos dresszinget is a salátára öntjük.
Végül a sajtdarabokkal díszítjük.  

FETASAJT-SALÁTA DIÓVAL 
(olasz recept)

Hozzávalók 4-6 személyre: 
20 dkg fetasajt 
20 dkg vagdalt darabos dióbél 
2-2 evőkanál friss mentalevél, petrezselyem és bazsalikom 
6 gyöngyhagyma, felvagdalva 
1 gerezd fokhagyma, vagdalva 
1/2 kávéskanál só 
bors 
1 evőkanál citromlé 
1/4 csésze étolaj

A saláta elkészítésének receptje mindössze abból áll, hogy az összes hozzávalót össze kell keverni. Semmi
különös. 



 
 

GYÜMÖLCSÖS, DIÓS TÉSZTASALÁTA 
(amerikai recept, az Amerikai Tésztaszövetség receptje)

Hozzávalók 6-8 személyre: 
1/4 kg kagylótészta, vagy más hasonló tészta 
1 csésze zsírmentes joghurt 
1 evőkanál méz 
1/4 csésze narancssűrítmény 
1 mandarinkonzerv 
2 csésze (1 vörös és 1 fehér) nagyobbszemű szőlő, félbevágva 
1 alma szeletelt húsa 
1/2 csésze zellerkocka 
1/2 csésze feles dióbél

A tésztát főzzük meg, szűrjük le. Öntsük egy nagyobb tálba, ahol óvatosan összekeverhetjük a szőlővel, a
konzervből kivett mandarinszeletekkel, a zellerdarabokkal, almaszeletekkel és a dióbéllel.

Egy kisebb tálban keverjük össze a joghurtot, a mézet és a narancssűrítményt, és öntsük a tésztára.

Mielőtt felszolgálnánk, tegyük hűtőbe, hogy jól áthűljön.  

HEGYI SALÁTA 
(spanyol recept)

Hozzávalók 4 személyre: 
1 maréknyi mezei katáng levél 
4 karéj kenyér 
60 dkg kecskesajt 
2 db zellergyökér, apróra vagdalva 
zellerlevél, díszítésnek 
10 dkg dióbél és még néhány feles dióbél, díszítésnek 
3 evőkanál dióolaj 
3 evőkanál vörösbor-ecet 
1 gerezd apróra vágott fokhagyma

Alaposan mossuk meg és csöpögtessük le a katánglevelet. Helyezzük egy salátás tál aljára.



A zellergumót, a dióbelet, a dióolajat és a borecetet keverjük össze, és öntsük a katánglevelekre.

A kenyérszeleteket pirítsuk meg, a kecskesajtot osszuk szét a pirított kenyérszeletekre. 3-4 percre tegyük
be a sütőbe.

A kenyérszeleteket rakjuk tányérokra, szórjunk rá apróra vágott fokhagymát, és díszítsük szeletenként 1-2
db feles dióbéllel. Ugyancsak díszítésként rakjunk köré néhány zellerlevelet.

A salátástálból mindenki ízlésének megfelelően a kenyérre vagy mellé szedhet a hegyi zöldségkeverékből.  

MAROKKÓI KUSZKUZ-SALÁTA

Hozzávalók 4 személyre: 
2 evőkanál étolaj 
só 
1 csésze kuszkuz 
1/3 csésze zöldhagymakarika 
2 paradicsom, kockákra vágva 
12 dkg fetasajt 
12 dkg dióbél 
3 evőkanál fűszerzöldség (oregánó, menta) 
1/4 csésze citromlé 
1/3 csésze étolaj 
bors

A kuszkuzt 4 dl vízben fedő alatt főzzük puhára, amibe
egy evőkanál étolajat is tettünk, és amit megsóztunk.

Amikor megfőtt, héhány percig pihentetjük a tűzről
levéve, majd hozzákeverjük a másik kanál olajat.
Villával felkeverjük, hogy a szemek elváljanak
egymástól. Hagyjuk szobahőmérsékletűre hűlni.

A lehűlt kuszkuzt egy nagyobb tálban összekeverjük a zöldhagymával, paradicsommal, sajttal, dióval,
fűszerekkel.

A citromlé és az étolaj összekeveréséből készítsünk vinegrettet. Töltsük a salátára, és keverjük bele.
Borsozzuk.

Szobahőmérsékleten tálaljuk.  

ÖMLESZTETT SAJTOS, ASZALTSZILVÁS SALÁTA 
(orosz recept)

Hozzávalók: 
2 kocka ömlesztett sajt 
3 gerezd fokhagyma 
5 db tojás 
30 dkg aszaltszilva 
1/2 pohár darabos dióbél 
1 köteg zöldhagyma 
1 pohár majonéz 
Rétegesen készítjük a salátát. Alul az ömlesztett sajt darabjait helyezzük el, rajta a fokhagyma szeleteit, és
majonézt öntünk rá. A következő réteg a nem egészen keményre főtt tojás szeletei és az apróra vágott
zöldhagymakarikák lesznek. Erre a rétegre is majonézt öntünk.

A saláta tetejére kerülnek a dióbél-darabok.  



TÉSZTASALÁTA DIÓVAL 
(német recept)

Hozzávalók 4 személyre: 
25 dkg rövid makaróni 
25 dkg rokfort 
két-háromféle saláta 
2 kanál dióolaj 
4 kanál napraforgóolaj 
2 kanál borecet 
15 dkg feles dióbél 
só, bors

A makarónit megfőzzük, leöblítjük és lecsöpögtetjük, lehűtjük. A salátaleveleket jól megmossuk,
leszárítjuk, egy salátás tálra rakjuk. A dióolajat, a napraforgóolajat és az ecetet összekeverjük, sózzuk-
borsozzuk. A tésztát a salátalevelekre rendezzük. A rokfortot felaprítjuk, a tésztára tesszük. Leöntjük a
salátaszósszal. A feles dióbeleket tálalás előtt rendezzük a tésztasalátára.  

TÉSZTASALÁTA DIÓVAL 2 
(olasz recept)

Hozzávalók 4-6 személyre: 
8 csésze salátalevél, legalább kétféle salátából 
5 evőkanál étolaj 
2 evőkanál borecet 
1 evőkanál gyümölcsecet 
25 dkg gorgonzola vagy kéksajt, villával összetörve 
1 csésze durvára vagdalt dióbél 
só, bors 
35 dkg olasz tészta

Először a tésztát főzzük meg.

Egy kisebb tálban összemixeljük az olajat a borecettel, sóval, borssal.

Amikor a tészta megfőtt, szűrjük le, és tegyük át egy akkora tálba, amekkora elég lesz a kész salátának.
Még a meleg tésztához öntsük az olajos-ecetes dresszinget, és keverjük össze. A sajtot is addig keverjük a
tésztához, amíg meleg.

Utoljára a salátaféléket keverjük hozzá, és megszórjuk a tésztasalátát dióbéllel.

Akkor a legjobb, ha azonnal tálaljuk. Ha ez nem megy, akkor hűtőben tartsuk el a tésztát, anélkül, hogy a
salátaféléket hozzáadtuk volna. Azt csak a hűtőből kivéve, mikróban megmelegítve adjuk hozzá, és utána
szórjuk meg a dióval.  

ZELLERES ALMÁS DIÓS REMULÁD 
(francia recept)

Hozzávalók 6 személyre: 
1/2 zellergumó 
1 savanyú alma 
kis adag kaviár 
20 db dió bele, darabokra törve 
1 érett citrom leve 
4 evőkanál túró 
4 dkg rokfort 
fekete bors

Egy durva reszelőn reszeljük le a zellert és az almát. Öntsük meg citromlével, hogy meg ne sötétedjen.



A rokfortot a túróval együtt törjük össze, és addig keverjük, amíg keverékük egynemű nem lesz. Közben
borsozzuk meg erősen. A sjtos-túrós keveréket keverjük a zelleres-almás keverékhez. Osszuk tányérokra,
szórjuk meg a dióbéllel. Adjunk minden adaghoz egy gombóc kaviárt.

Megjegyzés: Alma helyett körtét is használhatunk.

A dió leírása és botanikája 

 

 

Lángosok, sült tészták

Vázlat: 
Csokoládés-diós sütemény 
Diós briós 
Diós-banános sütemény 
Diós gofri 
Diós lángos 
Diós perec 
Diós pizzatészta 
Gorgonzolás diós sülttészta 
Gubana 
Hagymás, sajtos, diós sülttészta 
Leveles tészta rokforttal, dióval 
Pandzsábi lángos 
Pizza kéksajttal, dióval 
Rokfortos diós szablé 
Sós diós pizza 
Szalonnás diós sütemény  

CSOKOLÁDÉS-DIÓS SÜTEMÉNY 
(német recept)

Hozzávalók: 
20 dkg feles dióbél 
50 dkg Milka tejcsokoládé 
12,5 dkg margarin 
4 tojás 
17,5 dkg cukor 
25 dkg liszt 
5 dkg keményítő 
2 dkg kakaó 
2 teáskanál sütőpor 
1 evőkanál konyak 
25 dg tortabevonó

Nem szeretem a Milka csokoládét. (Nem én, hanem a német hölgy, aki a
receptet eredetileg közölte.) Ezért a húsvétra kapott csokoládéval
ősszel, amikor már dió is volt, valamit kezdeni kellett.

Összetörtem a csokoládét, és öt percre a mikrohullámú sütőbe tettem.
Majd belekevertem a margarint, és hagytam kihűlni.

A tojásokat géppel habosra kevertem, a cukrot is hozzáöntöttem, és a gép legmagasabb fokozatán kevertem
tovább. Belekevertem a lisztet, a keményítőt, a sütőport, a kakaót is.



Sütőformába tettem, és a szép, feles dióbelekkel beborítottam. A diót
finoman a tésztába nyomkodtam.

Addig sütöttem, amíg a beleszúrt fapálcikát tisztán nem tudtam
kihúzni.

A margarinos csokoládét a
mikróban újra felolvasztottam, és
a kész süteményre kentem.

Becsomagoltam a süteményt
alufóliába, és néhány napra
félretettem. Azután fogyasztottuk
el.

Ajánlom. 

 

DIÓS BRIÓS 
(francia recept)

Hozzávalók: 
2 tojás 
10 dkg vaj 
1 dl tej 
1,5 evőkanál narancsszörp 
8 dkg darabosra tört dióbél 
5 dkg cukor 
37 dkg liszt 
1 kávéskanál só 
1 zacskó élesztőpor

Egy nagy tálban összekeverjük a lisztet, a cukrot, a sót. Hozzákeverjük az élesztőport, apránként a langyos
tejet, és kissé meggyúrjuk. Ezután a darabokra vágott vajat és a tört dióbelet adjuk hozzá, gyúrjuk bele.
Addig gyúrjuk, amíg teljesen sima, homogén nem lesz a tészta.

Golyót formálunk a tésztából. Egy nedves kendővel letakarjuk, és kelesztjük. Másfél óra alatt a
kétszeresére kel meg. Ekkor több darabra osztjuk, és másodszor is kelesztjük, mintegy 40 percig.

A sütőt 200 C°-ra melegítjük elő. Mielőtt a tésztát a sütőbe tennénk, a két tojásból és a narancsszörpből
álló keverékkel megkenjük. És még jobb, ha porcukorral is meghintjük. Most már megsüthetjük. Addig
süssük, amíg elég szépnek nem találjuk.  

DIÓS-BANÁNOS SÜTEMÉNY 
(német recept)

Hozzávalók: 
20 dkg dióbél 
15 dkg vaj 
17,5 dkg cukor 
1 csomag vaníliás cukor 
só 
3 tojás 
1 teljesen érett banán 
20 dkg liszt 
1,5 teáskanál sütőpor 
2 csepp keserűmandula-aroma vagy rum 



Először a tojásokat a vajjal habosra keverjük. 

Aztán a cukrot, egy csipet sót és a rumot vagy az aromát keverjük bele. 

A banánt apróra vágjuk, vagy szétnyomjuk, és a masszához keverjük. 

A dióbelet ledaráljuk, és belekeverjük. 



Végül a sütőporral elkevert lisztet öntjük hozzá. 

A masszát jól kivajazott sütőformába töltjük. 175-200 C°-on sütjük, 60-75 percig. Tűpróbával ellenőrizzük,
hogy a tészta ragad-e még. Ha már nem, a tészta átsült.  

DIÓS GOFRI 
(oroszból fordított recept)

Hozzávalók: 
1/2 csésze vaj 
4 tojás 
1/2 csésze tejszín 
2/3 csésze liszt 
1 kávéskanál sütőpor 
2/3 csésze darált dióbél 
1 kávéskanál fahéjpor 
1 kávéskanál étolaj

A vajat lágyítsuk meg, és a tojássárgájával, némi sóval keverjük krémesre. A tojások fehérjéből a tejszínnel
együtt verjünk habot, majd keverjük a sárgájához. A lisztet, sütőport, darált diót és a fahéjport is keverjük
hozzá.

A gofrisütő formát olajozzuk meg, és egy gofrihoz két evőkanálnyi híg tésztát használva egyenként süssük
ki. Egy darabhoz 2-3 perc kell.  

DIÓS LÁNGOS 
(orosz recept)

Hozzávalók: 
1 csésze liszt 
1 csésze tej 
1 evőkanál cukor 
2 evőkanál étolaj 
1 csésze dióbél 
kis darab friss élesztő 



só

A diót is a lángos tésztájába gyúrjuk. Előbb kissé megszárítjuk a sütőben, majd ledaráljuk. Összekeverjük
a liszttel, tejjel, cukorral, élesztővel, sóval, meggyúrjuk, és 10-15 percig kelesztjük.

A lángosokat olajon sütjük ki.

Ízlés szerint ízesítjük. Lehet akár tejföllel, majonézzel is.  

DIÓS PEREC 
(amerikai recept)

Hozzávalók: 
90 dkg liszt 
8 dl víz 
3 dkg élesztő 
5 dkg gríz 
2 dkg só 
5 dkg apró darabos dióbél 
friss rozmaringlevél 
5 dkg aszalt paradicsomkocka

Először kovászt készítünk. 40 dg lisztet elkeverünk 4 dl vízzel és 1 dg élesztővel. Szobahőmérsékleten állni
hagyjuk 6-8 óráig, ezalatt kétszeresére dagad.

50 dg lisztet, 4 dl vizet, 2 dg élesztőt öntünk, keverünk a kovászhoz, és belekeverjük a többi hozzávalót is. A
legjobb, ha mixerrel keverjük, mintegy 15 percig. Szobahőmérsékleten hadd álljon két órát.

Három kerek cipóra osztjuk a tésztát, és 20 percig állni hagyjuk belisztezett deszkán.

A cipókat nyújtsuk ki. Újból hagyjuk állni egy óráig. Ezután csíkokat vágunk a tésztából, és a képnek
megfelelő perecekké formáljuk.

Forró sütőben 25-35 percig sütjük.  

DIÓS PIZZATÉSZTA 
(amerikai, kaliforniai recept)

Hozzávalók 6 személyre: 
2,75 csésze liszt 
1 tasak élesztőpor 
1,5 kávéskanál kristálycukor 
1,5 kávéskanál só 
1/2 csésze dióbél 
3/4 csésze meleg víz

Robotgépben dolgozzuk össze a lisztet, élesztőt, cukrot, sót, dióbelet. Addig járassuk a gépet, amíg a diót
apróra nem vágta. Ekkor se állítsuk le a gépet, hanem fokozatosan öntsük hozzá a melegvizet. Addig járjon
a gép, amíg a tészta golyóvá nem áll össze, és lejön a gép faláról is az anyag. Lágynak, nedvesnek kell lenni
tésztánknak. Amikor kész, borítsuk ki, és hagyjuk negyedóráig állni.

Melegítsük elő a sütőt közepesen magas hőfokra. A tésztát osszuk ketté, és enyhén beolajozott kézzel
lapítsunk belőle 2 db, közel 25 cm-es kerek pizzát. Felül kenjük be bőven olajjal, és olajozott felével
fektessük a tepsire. Grillező üzemmódban süssük ki a pizzát. 3-4 perc alatt feldagad, és barnulni kezd.
Ekkor vegyük ki, és grillezett felével fektessük egy hideg tepsibe.

Ízlésünk szerint gazdagítsuk a pizzát, különböző feltétekkel, és tegyük vissza a sütőbe, amíg a sonka, sajt,
paradicsom, stb. rá nem sül. 5-6 perc múlva kész. 



 

GORGONZOLÁS DIÓS SÜLTTÉSZTA 
(amerikai recept, az Ipswich Country Club receptje Massachusettsből)

Hozzávalók 8 személyre: 
A tésztához: 
1 csésze liszt 
2/3 csésze vagdalt dióbél 
1 evőkanál cukor 
csipetnyi só 
csipetnyi pirospaprika 
1/2 kávéskanál mustármag 
6 evőkanál vaj, darabokra vágva 
1 evőkanál tej, és még egy kevés, ha kell 
A töltelékhez: 
1 csésze aszalt áfonya 
1 csésze meleg víz 
2 evőkanál étolaj 
1 nagy fej hagyma, apróra vágva 
1/2 kávéskanál só 
1,5 csésze vagdalt dióbél 
2 kávéskanál friss kakukfű 
2 tojás 
1 csésze tejszín 
5 dkg gorgonzola sajt, darabokra törve

Öntsük robotgépbe a lisztet, dióbelet, cukrot, sót, paprikát, mustármagot, sőt, még a vajat is. Addig
járassuk a gépet, amíg a keverék finom zsemlyemorzsa állagot nem vesz fel. Ekkor adjunk hozzá egy
evőkanál tejet, és járassuk addig, amíg a keverék tésztává nem áll össze. Még 1-2 kávéskanálnyi tejet
utánaönthetünk.

A tésztát formáljuk kerekre, és nyomkodjuk egy 23 cm-es tortasütő formába. A felhajló szélét villával
szúrkáljuk meg. Borítsuk le műanyagfóliával, és tegyük fagyasztóba félórára.



Ezalatt előmelegítjük a sütőt 180 C°-ra, és a félóra elteltével kisütjük a tésztát. 15-20 percig elég a sütőben
tartani. Megtöltés előtt kihűtjük.

Az aszalt áfonyára egy tálban öntsünk meleg vizet. Hogy tényleg a víz alatt maradjon, tegyünk a tálba egy
kisebb tálat, hogy lenyomja az áfonyát. 30-40 percig, amíg a többi munkát végezzük, hagyjuk a vízben ázni.

Az étolajat közepes lángon melegítsük meg egy lábasban. Pároljuk meg benne a hagymát, és sózzuk meg
közben. Kevergessük gyakran, és amikor megpárolódott, vegyük le a tűzről. Hagyjuk hűlni öt percig.

A beáztatott áfonyáról öntsük le a vizet, és a dióval, kakukfűvel együtt keverjük a hagymához. Tegyük félre
a keveréket.

Egy kisebb tálban keverjük össze a tejszínt a tojásokkal, egyenletesre.

Most töltsük a tölteléket a tésztára, a következő sorrendben: Először a diós-áfonyás keveréket, arra
szórjuk a sajtdarabokat, végül megöntjük a tojáskeverékkel.

Újból betesszük a tésztát a sütőbe, kb. 20 percre. Mielőtt felszeletelnénk, negyedórát várjunk.  

GUBANA 
(olasz, udinei sütemény)

Hozzávalók: 
2 adag fagyasztott tészta 
20 dkg mazsola 
5 dkg fenyőmag 
15 dkg dióbél 
6 dkg vaj 
1 tojás és 1 sárgája 
5 dkg keserű csokoládé 
4 füge 
4 aszalt szilva 
1 citrom és 1 narancs leve 
2 karika konzerv-ananász 
2 pohár likőrbor 
5 dkg zsemlyemorzsa 
1 csomag vaníliás cukor 
liszt és még egy kevés vaj

A mazsolát 20 percig áztassuk a likőrborban. Addig vagdaljuk össze a diót, a
fügét, az aszaltszilvát, és keverjük el a fenyőmaggal. Aztán a mazsolával,
ananásszal, csokoládéval, a citrom-és narancslével.

A vajon kicsit pirítsuk meg a morzsát, és azt is adjuk hozzá. Jól keverjük el az
egészet. Egy tojás sárgáját is, valamint a felvert fehérjét keverjük bele.

Gyúrjuk össze a kiengedett tésztát, és nyújtsuk vékonyra, hosszúkásra. Gyengén
lisztezzük be.

A tészta közepére helyezzük a tölteléket, és hosszú tekercset formáljunk belőle, amit csigaformán hajtsunk
körbe. A másik tojássárgájával kenjük be.

Előmelegített sütőben 45 percig süssük. A felszínét hintsük meg vaníliás cukorral, és melegen szervírozzuk.  



HAGYMÁS, SAJTOS, DIÓS SÜLTTÉSZTA 
(amerikai recept)

Hozzávalók: 
A tésztához: 
22 dkg liszt 
1 kávéskanál sütőpor 
6 dkg darált dióbél 
10 dkg szobahőmérsékletű vaj 
1 közepes tojás 
A töltelékhez: 
30 dkg zöldhagyma, karikákra vágva 
1 evőkanál étolaj 
őrölt bors, őrölt szerecsendió 
1,5 dl tejföl 
12 dkg érett stilton sajt 
2 közepes tojás

A sütőt 190 C°-ra melegítjük elő, de 170 C°-on fogunk sütni.

A tészta hozzávalóit háztartási robotgépben keverjük össze, először szárazon, majd kevés víz
hozzáadásával. Belisztezett gyúródeszkán tésztát gyúrunk belőle.

A tésztát kinyújtjuk, és egy 23 cm-es tortasütő formába fektetjük.

A töltelék úgy készül, hogy a hagymát az olajon serpenyőben kicsit megizzasztjuk, megpuhítjuk.
Fűszerezzük, és a tésztára rétegezzük.

Összekeverjük a tejfölt a sajttal és a tojásokkal, és robotgépben egynemű sodót készítünk belőle. A
hagymára öntjük.

Sütőben addig sütjük, amíg a tészta aranyszínű nem lesz, és a töltelék összeáll.  

LEVELES TÉSZTA ROKFORTTAL, DIÓVAL 
(francia recept)

Hozzávalók 4 személyre: 
15 dkg rokfort 
18 dkg vaj 
20 dkg liszt 
10 dkg túró 
10 dkg dióbél 
10 dkg fenyőmag 
2 evőkanál tejszín 
1 tojás 
1 mogyoróhagyma 
só, őrölt bors

Először leveles tésztát készítünk: 5 g sót feloldunk egy pohár vízben. A lisztet egy tálba tesszük, közepét
kimélyítjük, beleöntjük a hideg sós vizet. Előbb fakanállal keverjük el, majd kézzel meggyúrjuk.
Kenyértészta-állagúra dolgozzuk. 15-20 percig pihentessük, egy kendővel letakarva.

Belisztezett deszkán kerek lepényt formálunk a tésztából úgy, hogy a középső része 1,5 cm, a széle felé
pedig 0,5 cm vastag legyen. A vajból 15 dg-ot villával eldolgozunk, és a tészta vastagabb részére tesszük, a
széleit pedig körben ráhajtjuk, kevés vízzel ráragasztjuk. Formáljuk a tésztát téglalap-alakúra, a két szélét
hajtsuk középre, hogy négyzetes legyen. 15-20 percig pihentessük.

Újból nyújtsuk hosszúra, újból hajtsuk négyzetesre, újból pihentessük. Harmadszor is, negyedszer is.
Kinyújtva vágjuk négy részre.



Most kapcsoljuk be a sütőt, melegítsük 200 C°-ra. A négy tésztadarabot nyújtsuk kerekre.

Vajazzuk ki a tepsit. A tojást verjük fel, kenjük be vele a négy tésztalepényt.

Vágjuk durvára a dióbelet és a fenyőmagot. A maradék 3 dkg vajon enyhén kapassuk meg a magvakat és a
mogyoróhagymát.

A rokfortot egy mélyebb tálban törjük meg villával. Adjuk hozzá a tejszínt és a túrót. Gondosan vegyítsük
össze. Sózzuk, borsozzuk. A dióbelet és a fenyőmagot is keverjük bele, helyezzük a tésztákra, és 20 percig
süssük.

Sütés után azonnal tálaljuk, salátaleveleken.  

PANDZSÁBI LÁNGOS 
(indiai recept, naan néven)

Hozzávalók 8-10 lángoshoz: 
4 csésze liszt 
1-2 csésze joghurt (aludttej vagy friss tej is jó) 
2 evőkanál olvasztott vaj, szobahőmérsékletűre
hűtve 
1 evőkanál cukor 
1 kávéskanál só 
2 kávéskanál szárított élesztő 
darabos dióbél és mazsola ízlés szerinti
mennyiségben

Először az élesztőt indítjuk meg. Egy kisebb csészében az élesztőporhoz két evőkanál meleg vizet és
csipetnyi cukrot adunk. Összekeverjük. Megvárjuk, amíg dagad.

Egy nagyobb tálba öntjük a lisztet, és
összekeverjük a sóval, cukorral és az olvasztott
vajjal. A megfuttatott élesztőt is beleöntjük.
Robotgéppel dolgozzunk, és fokozatosan öntsük
hozzá a joghurtot (vagy aludttejet, vagy tejet).
Állandó keverés közben annyit öntsünk a liszthez,
hogy a tészta kezdjen elválni a tál falától, és szilárd
állagú legyen.

Borítsuk ki a tésztát egy enyhén bezsírozott felületű
munkalapra, olajozzuk be a kezünket, és gyúrjuk öt
percig. Fedjük le, hadd álljon másnapig, de
legalább két órát.

Amikor a tészta állásideje eltelt, gyúrjuk még öt percig, majd osszuk citrom nagyságú darabokra. Egy
belisztezett deszkán nyújtsuk ki a lángosokat, 0,5-1 cm vastagságú lapokra. A sütéshez zsírozott vagy
sütőpapírral bélelt sütőlapokra kell helyezni a
lángosokat.

Sütés előtt a lángosokat felülről kenjük meg
olvasztott vajjal, és szórjuk meg dióbéllel,
mazsolával. A dióbelet kissé nyomjuk a tésztára.

A sütőt 200 C°-ra melegítsük elő. Maga a sütés, ha
a sütő meleg, 5-10 percig tart. Ezalatt a lángos
világos krémszínt kap, rózsaszín árnyalattal. De
figyeljünk, ennél ne legyen sötétebb.

Azon melegében szervírozzuk, indiai szokás szerint



curryvel.  

PIZZA KÉKSAJTTAL, DIÓVAL 
(francia recept)

Hozzávalók egy nagy pizzához: 
1 pizzatészta 
12,5 dkg márványsajt 
1,5 dl sűrű tejszín (min. 15 %-os) 
20-25 dió bele 
3 mogyoróhagyma 
kislevelű saláta

A nyerstésztát sütőpapírra fektetve helyezzük egy tepsire.

A sajtot a tejszínnel mixeljük össze, hogy homogén krémet
kapjunk. Kiskanállal simítsuk a pizzára.

Most melegítsük fel a sütőt 230 C°-ra.

A mogyoróhagymát vágjuk vékony szeletkékre, és szórjuk be vele a pizzát.

A pizzát 10 percig a forró sütőben süssük, Amikor megsült, vegyük ki, szórjuk meg salátalevéllel, végül
dióbéllel.  

ROKFORTOS DIÓS SZABLÉ 
(francia recept)

Hozzávalók 20 darabhoz: 
15 dkg liszt 
8 dkg hideg vaj 
1/2 kávéskanál pirospaprika 
1 evőkanál búzadara 
15 dkg rokfort sajt 
dióbél bőven

Az összes hozzávalót - a paprika kivételével - kézzel gyúrjuk össze, de a
dióbélből tegyünk félre keveset.

A nyerstésztából formáljunk egy gömböt, és pirospaprikábal behintett
felületen formáljunk belőle 5 cm vastag hurkát. A hurkát pihentessük
hűvös helyen egy órán át, hogy szilárduljon a tészta. Ha így, nyersen
lefagyasztjuk, később is felhasználhatjuk.

Melegítsük elő a sütőt 180 C°-ra. Vágjunk a tésztából 1
cm-es szeleteket, és helyezzük teflonos, vagy más, nem
ragadós felületű sütőlapra. Hagyjunk köztük hézagot,
mert még terülni fognak. Helyezzünk a karikákra darabos
dióbelet, és enyhén nyomjuk a tésztába.

Tíz-tizenöt percig süssük, amíg a széle pirulni nem kezd.

Amikor megsült, rácson hűtsük ki. Zárt dobozban két-
három napig is friss marad.  



SÓS DIÓS PIZZA 
(francia recept, Lucien Tendret receptje, 1892)

A hozzávalók pontos ismerete nélkül is készíthetünk diós pizzát.
Pizzatészta (kenyértészta) kell hozzá, amit nyersen a következő
keverékkel borítunk.

Hagymakarikákat szelünk, és a tésztára rendezzük. Megszórjuk bőven
darabos dióbéllel, és sózzuk, borsozzuk. Végül dióolajjal hintjük meg.

A sütés negyven percig tart, meleg sütőben vagy kemencében.
Természetesen, a sülési idő a sütőtől, annak hőfokától függ. Addig
süssük, hogy ki ne száradjon.

Bízzunk kreativitásunkban.  

SZALONNÁS, DIÓS SÜTEMÉNY 
(francia recept)

Hozzávalók 4-6 személyre: 
20 dkg liszt 
12 dkg kemény sajt 
20 dkg füstölt húsos szalonna 
10 dkg dióbél 
4 evőkanál tejszín 
2 tojás + 1 sárgája 
2 evőkanál étolaj 
1 evőkanál száraz fehérbor 
1/2 tasak szódabikarbóna 
só, bors 
porcukor

A sütőt 210 C°-ra melegítsük elő.

A keménysajtot vágjuk apró kockákra, a szalonnát apró
darabokra. A szalonnát egy lábasban süssük üvegesre, a
kisült zsírt öntsük le róla.

A liszthez egy tálban keverjük a szódabikarbónát. Enyhén
sózzuk, borsozzuk meg.

Egy másik tálban a tojásokat a tejszínnel együtt verjük
fel. A habosra vert tojáshoz keverjük hozzá az olajat és a
fehérbort. A lisztet is öntsük, keverjük bele. Majd a
sajtkockákat, a lecsöpögtetett szalonnát, végül a dióbelet.
Kóstoljuk meg, ha kell, sózzuk, borsozzuk.

A sütőformát kenjük ki vajjal, és töltsük bele a nyers süteményt. A tetejét simítsuk el, és tegyük a forró
sütőbe. Negyedóra elteltével a meleget csökkentsük 180 C°-ra, és süssük még félórán át.

A sütőből kivéve a formában hagyjuk langyosra hűlni, akkor kiszedjük, megszórjuk porcukorral, és
langyosan szervírozzuk. 



 

 

DIÓS ITALOK
Mottó: 
"A diófán ég a pince-mécses, 
nem azért, hogy szájad el ne téveszd." 
(Illyés Gyula)

Mit is ír a zöld dióról a Pallas lexikon? „Cukorral és szesszel dió-likőr lesz belőle.”

Vázlat: 
A diós italok múltjáról és jelenéről 
Dióbor 
Diópálinka 
A dió lelke 
Diólikőr 
Nocino, nocillo, nocello 
Egyéb diós italok 
Néhány ételrecept diós italokkal  

A diós italok múltjáról és jelenéről



A dióból készült italok eredete a többezer éves múlt homályába vész. Az emberek írni még
nem tudtak, de dióbort, diólikőrt inni már igen. Írásos feljegyzés ezért nem maradhatott
fenn a korai diós italokról. Legfinomabb italaikat már dióból, zöld dióból készítették.

Ebben a témában Európában a legelső hiteles feljegyzéseket a Római Birodalom légióinak
katonai vezetői készítették, és jelentették haza, Rómába. Amikor az isteni Cézár légiói
meghódították Britanniát, az egyik primitív brit törzsről feljegyezték, hogy harcosaik
festették testüket.

Nem, tisztelt Kollégám, tetoválni nem tetoválták, annyira nem voltak primitívek.

Nos, ezeket a harcosokat, és rajtuk keresztül az egész törzset nemes egyszerűséggel
"festetteknek", latinul Pikteknek nevezték el. Érdekességük okán szokásaik is pontos
feljegyzésre kerültek. Tudjuk róluk, hogy vallási hiedelemvilágukban a természeti vallási
formák közül különösen a fák iránt éreztek vallásos tiszteletet.

És itt jutunk el a diós italokhoz. Feljegyezték, és Rómába jelentették, hogy mit műveltek
ezek a piktek a nyárközepi legrövidebb éjszakán. Nem aludtak, hanem összegyűltek az
erdőség egy hatalmas tisztásán. Zöld dióval készült, fekete színű italt ittak nagy
mennyiségben. (Szerintem gyengécske viszkijüket, gabonapálinkájukat javították fel zöld
dióval.) Estétől hajnalig a hold fényénél énekelték balladáikat, az ütemet kovácsaik verték
az üllőkön, akik eközben kardpengéket kovácsoltak, papjaik pedig a fegyverekre
szimbolikus jeleket ütöttek.

Lobogó hajú fiataljaik se maradtak tétlenek, a dióital felajzotta kedvüket, és megkeresték kedvesüket.
(Hogy ezután mit csináltak, arról nem szólnak a feljegyzések.) 

Ilyen éjszakákon - az ital hatására - tündérek és manók keveredtek közéjük, és az emberekkel egy
kehelyből itták a sötét diólikőrt. Minderről részletesebben olvashat tisztelt Kollégám Shakespeare "Szent
Iván éji álom"-ában.

A későbbiekben, amikor a britek keresztényekké lettek, a papok megengedték ennek a pogány ünnepnek a
megőrzését, és beillesztették a keresztény kalendáriumba.

A nyárközepi éjszaka ilymódon történő megünneplésének szokása nemcsak a pikteknek nevezett britek
szokása volt, hanem Észak-Európa germán népeié is.

A római birodalom végnapjai idején, a VII. század környékén - írják az olaszok - Itáliát a longobárdok
rohanták le. Bár én eddig úgy tudtam, hogy ezek a lerohanók a gótok voltak, dehát oly nehéz ezek között a
korai germánok között eligazodni. Lehet, hogy az olaszoknak van igazuk, ők ott voltak, én nem.

No, mindegy, a lényeg az, hogy az akkor már keresztény Itáliába a longobárdok behozták pogány hitüket és
rejtélyes szertartásaikat. Ezek között a nyárközépi éjszaka megünneplésének szokását is, amit a zöld dió
szedésével kapcsoltak össze. Ekkor került Itáliába a Szent Iván éji szellemek, démonok és boszorkányok
legendája.



A Szent Iván éji diószedés szokása gyökeret vert
Itáliában, és tartotta magát a középkoron át,
napjainkig is. Olasz vidékeken széles körben elterjedt
hagyománnyá vált, hogy a diólikőr olasz változatát, a
nocino-t Szent Iván éjszakáján szedett zöld dióból kell
készíteni. Az év leghosszabb napjának éjszakáját az
olasz gyógynövénygyűjtők "balzsamos időnek"
mondják. Hagyományosan úgy tartják, a zöld dió
ekkor a legalkalmasabb italkészítésre. Ilyenkor
legerősebb az illata, szöveteinek ilyenkor legdúsabb a
létartalma, és ekkor leggazdagabb az esszenciális
olajokban, hatóanyagokban, vitaminokban.

Ezért sokszáz éven át az olasz falvak asszonyai
létrákkal szerelkeztek fel Szent Iván estéjére,
zsákszövettel bélelt fonott kosarakat vettek
magukhoz, és így tűntek el az éj sötétjében. A falvak
határában lévő szebb diófáknál találkoztak össze, és
ki-ki szedett egy kosár diót. A létrára mezítláb mentek
fel, hogy a párás éjszakában meg ne csússzanak a
létra fokán, kiválasztották a legszebb, legépebb
diószemeket, és enyhe nyomással, nehogy a
hamvasságát vagy a harmatot letöröljék, kicsit
elfordítva szedték le azokat, és óvatosan helyezték a
kosárba.

Ezalatt a család többi tagjai a szérűskertekben
örömtüzeket gyújtottak, és oda visszatérve az
asszonyok földre terített zsákokra rakták ki a szedett
diókat, hogy a hajnali harmat is érje őket.

Írásban csak a reneszánsz idején említik újra a diós italokat. Elsőként Castore Durante da Gualdo orvos
ajánlotta a dióbort, "Tesoro della Sanitá" (az egészség kincsestára) című művében.

Az olasz diólikőr-készítés receptjei innen kezdve térnek el egymástól, de mindnek az a lényege, hogy a
félbevágott zöld diót üvegedénybe rakják, felöntik alkohollal, és kiteszik a napra 40 napig, majd leszűrik.

Ez idő alatt a víz, de még inkább az alkohol minden hatóanyagot kiold a zölddióból, ami vízzel vagy
alkohollal egyáltalán kioldható. A juglont is, amitől a kész ital fekete színét kapja.

Dióborra, diólikőrre és hasonló más italokra rengeteg, talán 1001 recept is van. A maga nemében
mindegyik a legjobb. A dióbor és a diólikőr között különbséget talán csak az alkoholtartalom szerint
tehetünk, de nincs éles határ. 



Tisztelt Kollégám, Magyarországon inkább csak
nosztalgiával beszélnek a diólikőrről,
diópálinkáról, dióborról. Külföldön, például
Belgiumban, Franciaországban ezeket az
italokat ma is készítik. Tisztelt italkedvelő
Kollégám egy sor receptet is találhat az
interneten. De nem kell különleges receptekre
gondolni. Nézzük csak meg a baloldalt látható
pohár martinit! A közönséges kristálycukros
édesítés helyett cukorszirupban eltett zöld dióval

ízesítették. Hiába, ezek a kanadaiak - akik a képet közreadták -
tudják, mi az a kulturált italfogyasztás!

A diós italok túlnyomó többsége koranyári zöld dió, esetleg diólevél
felhasználásával készül. A "koranyári" jelző leginkább júniusit jelent.
A dió tűvel - mint lejjebb látjuk, zsákvarró tűvel - átszúrható legyen,
vagyis héja még ne induljon keményedésnek.

A zöld diót mintegy másfél hónapig borban, tömény italokban vagy tiszta szeszben áztatják. Cukorral
édesítik, fűszerekkel ízesítik. 



Recept sokféle van, az ízlések különbözők. Szerintem az olasz diólikőr, a nocino a diós italok legjobbika. 

A délnyugat-francia diótermő tájon Correze megyében ma is él a diólikőr-készítés
mestersége. A diótermelők Szent János (június 24.) és Szent Magdolna (július 22.)
között nagyobb mennyiségű (50-100 t) zöld diót szednek, amikor a dió burka még
vastagon leves. Egy, erre a célra szakosodott italgyártó vásárolja fel a nagy
mennyiségű zöld diót, és ledarálja. Tömény szeszes italokkal (konyak, armagnac)
elegyesen érleli, fűszerezi, majd lepárolja. A sokféle receptet titkosan kezeli. A
receptekben több nemzedéknyi kísérletezés, gyártási tapasztalat rejlik.

Hogy a titokba mi is belepillanthassunk, közlöm, hogy diós italokat házilag a
következő receptek alapján készíthetünk.

Kezdjük egy mai francia parasztrecepttel a Pirreneusok tövéből. Denise aperitifje.
Különlegessége, hogy az alapanyag nem zölddió, hanem diólevél. Ötven diólevelet, egy
darabokra vágott narancsot és némi fahéjat kell egy liter pálinkában áztatni, két napig. Aztán leszűrjük,
hozzáöntünk egy liter vörösbort, és állni hagyjuk még két napig. Ezután már csak egy kiló cukort és három
liter fehérbort kell hozzákeverni, és némi állás után megkóstolhatjuk diólevéllel ízesített borunkat. Hűtőben
tartsuk, hogy zamata jól érvényesüljön.  

Dióbor

Milyen az igazi dióbor?

Az igazi dióbor európai specialitás. Amerikai, ázsiai, afrikai lakosoknak halvány fogalmuk se lehet róla.



Így csodálkozott el egy amerikai turista, amikor a sötét, feketés itallal kínálták
francia földön: "Valódi nektárt ittam. Sima, gazdag íze volt, hasonló a finom
portóihoz, de annál több volt, valami egzotikum, talán a vaníliától vagy
szegfűszegtől, a tetejébe egy csipet keserűséggel."

DIÓBOR

Hozzávalók: 
1 l jóminőségű vörösbor 
40 db zöld diólevél 
40 db kockacukor 
1 pohár pálinka

A hozzávalók - lefedve - legkevesebb másfél hónapon át ázzanak össze. Közben időnként ellenőrizzük. Ha
letelt az ideje, szűrjük le. Hűtve fogyasszuk aperitifnek vagy libamáj mellé vagy sütemények mellé.

FRANCIA DIÓBOR

Hozzávalók: 
40 db, Szent János napja előtti zöld dió, amikor a dió vastag tűvel
még átszúrható 
5 liter vörösbor 
1 liter gyümölcspálinka 

5 szem szegfűszeg 
1 narancs lereszelt héja 
1 rúd vanília 
1 kg cukor 
és még tehetünk bele 12 db egészséges diólevélkét is

A hozzávalók közül egyes fűszereket ízlésünk szerint el is hagyhatunk. A zöld diókat
negyedeljük el.

Nyolc literes üveg- vagy kerámiaedénybe öntsük össze a hozzávalókat, zárjuk le, és
tartsuk 6-8 hétig hűvös, sötét helyen. Közben ha eszünkbe jut, időnként keverjük
meg.

Az ízek összeérése után szűrjük a dióbort szűrővásznon át üvegekbe.
Feltétlenül kóstoljuk meg, és ha nem ízlésünk szerinti, adjunk még
cukrot hozzá. Továbbra is hűvös, sötét helyen tároljuk.

Egyesek szerint elfogyasztásával meg kell várni a hűvösebb őszi
napokat, mások szerint legjobb azonnal fogyasztani.

MÁSIK FRANCIA DIÓBOR

Szedjünk 14 db kifejlett, de még puha (késsel vágható) zöld diót. Vágjuk négyfelé, és öntsük 4 l 12°-os
borba. Adjunk hozzá 1 l pálinkát és 1 kg cukrot. Tartsuk hűvös helyen - pincében - 1-3 évig. Fogyasztás
előtt szűrjük le.



HARMADIK FRANCIA DIÓBOR

Alapanyagként olcsó francia vörösbort válasszunk, ami zölddióval
feljavítható.

Hozzávalók 8 palackhoz: 
35 db zölddió 
7 palack száraz vörösbor, pl. Merlot 
1 l vodka 
4,5 csésze kristálycukor

Kalapáccsal üssük szét a zölddiókat. Tegyük őket egy akkora, széles szájú
üvegbe, hogy a 7 palack bor is beleférjen. Töltsük fel borral, majd zárjuk le.
Hűvös, sötét helyen tartsuk, 40 napig.

Ezután többrétegű textil-szűrőn keresztül szűrjük egy nagy, tiszta, száraz
korsóba vagy más edénybe, a diómaradványokat pedig távolítsuk el.

Töltsük a vodkát egy nem fém edénybe, és oldjuk fel benne a cukrot. Tíz percig kevergessük, hogy biztosan
feloldódjon. A cukros vodkát töltsük a borra, és keverjük jól össze.

Az így felerősített bort palackba töltéskor újból szűrjük le, úgy, hogy egy merőkanállal meregetjük
szűrőtölcséren át. A palackokban hagyjunk néhány centi levegőt. Parafadugóval, vagy más módon zárjuk le
a palackokat.  

NEGYEDIK FRANCIA DIÓBOR

Hozzávalók: 
11 db "tejes" zölddió 
2 l vörösbor 
1/2 l fehérbor 
1/2 l gyümölcspálinka 
1 narancs 
1/4 citrom 
1/2 kg cukor 
egy 5 literes üveg

A zölddiót vágjuk apró darabokra, tegyük az üvegbe. Öntsük fel borral, pálinkával, cukorral, ízesítsük
naranccsal, citrommal.

Hadd ázzon 4 hónapig, közben néhányszor keverjük fel. Eleinte, mondjuk két hétig napos helyre is
kitehetjük, utána talán jobb a fénytől védett tárolóhely.

Kávéfilteren, vagy más, szűrésre alkalmas textilanyagon keresztül szűrjük le, és megkóstolhatjuk.

Képekben: 





KÜLÖNLEGES FRANCIA DIÓBOR

Hozzávalók: 
40 db zöld dió 
5 l 13°-os vörösbor 
2,5 g fahéj 
1 vaníliarúd 
2,5 g szegfűszeg 
kevés tárnics 
2/3 citrom 
1 l erős (65°-os) pálinka

Szedjünk 40 db Szent János-napi zöld diót, amelyeknek a csonthéja még nincs kifejlődve, és vágjuk apró
darabokra. Helyezzük egy csappal ellátott üvegballonba (franciául tourie). Adjuk hozzá a fűszereket.
Öntsük fel 1 l pálinkával, és hagyjuk ázni 40 napig. Ezután szűrjük le a keveréket, de ne újholdkor, akkor
várjunk még egy hetet. Öntsük hozzá az 5 l vörösbort és a cukrot. Újabb 40 napig hagyjuk érlelődni, és
újból szűrjük le.

EGYSZERŰ DIÓBOR 
(francia recept)

Szedjünk júniusban 24 db zölddiót, és egy liter gyümölcspálinkában
áztassuk három hónapig.

A negyedév elteltével szűrjük le, és a pálinkát öntsük fel 5 liter száraz
borral. Fehérrel vagy vörössel, mindegy. Ne felejtsünk el egy kiló cukrot
belekeverni és feloldani.

DIÓBOR, DIÓBUROK-PÁLINKA (broux de noix) 
(francia recept)

Két kiló zölddióhoz öt liter 12 %-os vörösbort számoljunk. Öntsük fel a
diót a borral, és ízesítsük. Édesítsük egy kiló kristálycukorral, egy
narancs héjával, valamint egy kávéskanál tealevéllel.

Először naponta egyszer keverjük fel, egy hétig. Utána hat hétig nem kell hozzányúlnunk.



Ötven nap elteltével szűrjük le, és öntsünk hozzá egy liter 50 %-os
gyümölcspálinkát.

Ekkor üvegekbe töltjük, és tovább érleljük. Akkor lesz a legjobb, ha még két
évig érik.

A dióburok-pálinkához a dió zöld burkán kívül csak jó minőségű 50 %-os
gyümölcspálinka kell. Nég-öt dió szép zöld burkát egy hónapig áztatjuk a
pálinkában, majd leszűrjük.

Édesíthetjük mézzel, akkor likőr lesz belőle, de édesítés nélkül is eltarthatjuk. Mindkét esetben várjunk még
félévet a fogyasztásával, ha igazán jót akarunk inni.

ÉS MÉG EGY FRANCIA DIÓBOR

Hozzávalók: 
80 db zöld dió 
2 l vörösbor 
1/2 l 96°-os tiszta szesz 
2 db narancs 
1,5 kg cukor

A zölddiókat négyfelé vágjuk, a narancsokat feldaraboljuk. Az összes
hozzávalót egy üvegballonba rakjuk, lezárjuk, és kitesszük napos helyre. Ha módunkban áll, minden nap
megkeverjük.

Hatvan nap után szűrjük le, de palackozás előtt még egy hónapig pihentetjük.

SUZY DIÓBORA

Suzy július első két hetében szedett zölddiókat
használ dióborának elkészítéséhez. A magyar
éghajlaton jobb, ha június utolsó hetében szedett
zölddiókkal dolgozunk, mert akkor a legjobb a
minősége.

40 db zölddiót félbevágunk. Öntsük fel 5 liter
jóminőségű vörösborral, a bor minél erősebb, annál jobb. És még
öntsünk rá 1 liter 45-50°-os pálinkát. Adjunk hozzá 1 kg cukrot,
egy rúd vaníliát, sőt, egy tucatnyi diólevelet is! Fedjük le.

Legalább három hónapig hagyjuk állni. De ha elfeledkezünk róla,
és egy évig se vesszük elő, az se baj. Jó viszont, ha időnként
megmozgatjuk, már csak azért is, hogy a leendő dióbor érezze,
hogy a gazdája törődik vele. Meg fogja hálálni.

A dióbort úgy töltsük üvegekbe, hogy egy igen sűrű szövésű
szöveten szűrjük át. Vagy kávéfőzőhöz használt szűrőpapíron.
Szépen címkézzük fel! Például úgy, ahogy Suzy címkézi, ld. oldalt.

Természetesen ha a barátainknak is akarunk adni belőle, ez a
mennyiség nem elég. Annyiszor növeljük meg, ahány barátunk van.

És barátainknak is áruljuk el, hogy a dióbornak gyógyhatása is
van. Vértisztító, tonizáló, gyomorerősítő hatása. De csak a dióbornak, más boroknak nem!



MARIE DIÓBORA 
(francia recept, étvágygerjesztőnek)

Hozzávalók: 
30 db zölddió 
3 l vörösbor 
3/4 l pálinka 
50 dkg cukor

A zölddiókat vágjuk apró darabokra.

Az összes többi hozzávalóval együtt tegyük egy 5 literes üvegbe, és hagyjuk két
hónapig állni.

Közben rendszeresen mozgassuk, keverjük meg.

Két hónap elteltével szűrjük le, és töltsük palackokba.

Várjunk a megkóstolásával további félévet, utána aperitivként fogyasszuk.
Jóétvágyat!

Megjegyzés: Ízlés szerint vaníliával, fahéjjal, narancshéjjal, stb. is ízesíthetjük.

Házilag készített francia dióbor: 



DIÓBOR BOR NÉLKÜL 
(angol recept, 1954-ből)

Ez az igazi különlegesség, ilyen nincs máshol, csak Angliában. Nem is
zölddióból készül, hanem diólevélből. Igaz, elég sokból.

Hozzávalók: 
1 l friss diólevél (kéretik nem lazán, hanem tömötten mérni) 
1,25 kg cukor 
0,5 kg méz 
1 evőkanál citromsav 
1 evőkanál friss élesztő 
7 l víz 
borélesztő

Forraljuk fel a vizet, és oldjuk fel benne a cukrot és keverjük el a
mézet. Amikor forr, vegyük le a tűzről, és merjük le a habot a tetejéről.

Egy lefedhető edénybe helyezzük a dióleveleket, és töltsük rá a forró
cukros-mézes vizet. Fedjük le, és hagyjuk állni egy napig.

Másnap szedjük ki a dióleveleket, és szűrjük le mustunkat. Tegyük
bele, és keverjük el a kétféle élesztőt és a citromsavat. Tegyük félre 5-7 napra.

Amikor az élesztő forrása lecsendesedik, töltsük át egy másik edénybe, és fedjük le, de csak annyira, hogy a
keletkező gáz eltávozhasson. Tartsuk meleg helyen, amíg a gázképződés teljesen meg nem szűnik.

Ekkor töltsük át egy újabb, kiforrázott edénybe, és újból fedjük le. Tartsuk hideg helyen 6 hónapig, és néha
ellenőrizzük. Végül palackozzuk ki, dugózzuk, és további 6 hónapig tartsuk a palackokban, mielőtt
elfogyasztanánk.

Tisztelt pedagógus Kollégám, Ön jobban tudja, mint én, hogy a magyar lakosság szövegértése az egyik
legrosszabb a világon.

De ez nem az én hibám.

Feltéve, de meg nem engedve, hogy a magyar lakosság nagyobb része csak a képeket nézegeti a diós
Képeskönyvből, most képregényben mutatom be a dióbor készítését. 

 



 

 

 

A dióbor készítése nagy élmény.

Tisztelt borpancsoló Kollégám, magam is így voltam vele, de, látom, mások is, hogy az ember nem tudja
megállni, hogy közben ne fényképezzen. Annyira látványos.

Házilagos dióbor-készítés képei következnek, Belgiumból. Meggyőződésem, a képek több információt
hordoznak, mint egy semmitmondó szöveg. 



 

 



 

Dióbor állandóan készül, még most, 2012 júliusában, amikor ezt írom, napjainkban is. Szó szerint, még
nincs kész, de augusztusban már leszűrhető lesz.

Manon készíti, aki most nyaral.

Mit tenne Ön, tisztelt ivós Kollégám, ha úgy járna, mint Manon? Elmegy nyaralni, és mikor megérkezik,
tessék elképzelni, - elképzelni is szörnyű, - a szomszédasszonya nem kínálja meg aperitifként dióborral.
Mert nincs.

Nincs mese, neki kell ugrani, akkor is, ha a dió már túlfejlett, fásodik.

Manon tehát amúgy mérgében nekiesett diót szedni, levelestől tépte le a fáról, annyira sürgős volt neki. 

Gyorsan szétcsapta a diókat. 



Tizenkét darabot rakott egy nagyobb üvegbe, és felöntötte két liter 13 %-os vörösborral, egyharmad liter
pálinkával, félkiló cukorral. 

Félárnyékba tette, negyven napra. 



A negyven nap hosszú idő. És nyaraláskor úgyis van ideje az embernek. Hogy hasznosan teljen az idő,
dióbornak való címkéket készített. Tervezett, képszerkesztett, printelt és vágott. 

Szimpatikus ember ez a Manon.

Végül arról is jó tudnunk, hogy a dió barkavirágzatából barkabor készíthető, bár receptem nincs a
barkaborról.  

Diópálinka

DIÓ PÁLINKA 
Zilahy Ágnes Valódi magyar szakácskönyvéből



"Egy 3 literes bőszájú üvegbe tegyünk karikára vágott 20 gyenge zöld diót, 20 szem szegfűszeget, két darab
fahéjat és fél kiló czukrot. Ezeket kevés vízzel felfőzve, öntsük az üvegbe és töltsük tele az üveget seprő,
vagy törkölypálinkával. Az üvegeket időnként rázzuk fel. Pár hét alatt össze érik; gyomor fájdalom ellen
igen hathatós gyógyszer."

Mai diópálinka recept:

DIÓPÁLINKA (Valójában zöld dióval feljavított bármilyen pálinka)

A diópálinka alapanyaga olyan természetes gyümölcspálinka, aminek nincs erős, kiabáló illata, íze, például
nem felel meg a törkölypálinka. Ugyancsak ne használjunk gyümölcsaromával készült nagyipari pálinkát se.
A pálinkát széles szájú befőttes üvegben a négybe vágott zöld dióra öntjük, hogy ellepje. Ízlés szerinti
fűszerekkel fűszerezhetjük. Az üveget lezárjuk, 2-3 hónapig állni hagyjuk. A leszűrt diópálinka tiszta zöldes-
barna színű, kellemes dióillatú és ízű. Étvágyjavító. Gyógyhatásáról a gyógynövény-fejezetben.

Megjegyzés: Készülhet más tömény italokból is, amelyeknek nincs túl erős, jellegzetes íze, illata.

A diópálinka készítés képei: 

  

 

VALÓDI ÁGYAS PÁLINKA



"Hozzávalók: 5 szem félbevágott zöld dió, 1 tasak sáfrány, 12 g ánizs, 20 g szagosmüge, 20 g szegfűszeg, 5 g
kakukkfű, 20 g borókabogyó, 20 g szerecsendió, 5 g komló, 10 db tojás, 3 db rozmaringhajtás, 40 db
galagonya, 0,5 kg virágméz, 10 g édeskömény, 20 g Benedek fű, 28 g gyömbér, 20 g borsmenta, 20 g
fehérüröm, 20 g édes gyökér, 10 g kálmos gyökér, 2 csepp korianderolaj, 15 db csipkebogyó.

Ezeket az anyagokat 10 liter 50 %-os törkölypálinkában feloldjuk.

Egy hét után fogyasztható."

MÉZES DIÓPÁLINKA

Hozzávalók: 
1 dl tiszta alkohol, 
20 dkg puha zöld dió, 
50 dkg virágméz, 
1 dkg szegfűszeg, 
1 dkg őrölt fahéj.

A diót váltott vízben többször átmossuk, nagyon apróra összevágjuk, és beletesszük az alkoholba. Jól
ledugaszolt üvegben legalább négy hétig hűvös helyen hagyjuk állni. Ezután beleszórjuk a megroppantott
szegfűszeget és a fahéjat. 5 dl vizet felforralunk, belecsorgatjuk a mézet, de már csak egyet forralunk rajta.
A tűzről lehúzzuk, és hagyjuk teljesen kihűlni. A tetején képződött habot gondosan leszedegetjük. A diós-
fűszeres alkoholt (a diódarabkákkal együtt) jó nagy befőttes üvegbe tesszük, majd hozzáöntjük a mézes
vizet. Jól összekeverjük, és letakarjuk. Hűvös helyen két hétig érleljük, időnként megkeverjük. Ezután
először szitán, majd gézen vagy tüllön is átszűrjük. Kisebb méretű palackokba töltjük, és jól ledugaszoljuk.
Akár azonnal is fogyasztható.

Megjegyzés: Remek ízesítő fagylaltokhoz, krémekhez, de magában is különleges. Viszonylag nagy
alkoholtartalmú ital, gyerekeknek egyetlen cseppet se adjunk belőle!

HORVÁT ORAHOVICA PÁLINKA

Hozzávalók: 
13-15 zöld dió 
1 l pálinka 
25-30 dg cukor

Június 24-e, a horvát naptár szerint Szent Iván napja előtti zöld diókat
szedjünk. Ezek különösen gazdagak C és B-vitaminokban, ásványi
anyagokban (kálium, magnézium, foszfor, vas). Ami a pálinkát illeti, az
eredeti horvát recept törkölypálinkát ír, szerintem jobb egy vegyes
gyümölcspálinka.

A zöld diókat vágjuk negyedekre. Az összetevőket egy széles szájú
üvegben keverjük össze, zárjuk le, és tegyük a napra. Nyolc hét után
mondhatjuk késznek, ekkor szűrjük le.



HORVÁT ORAHOVAC PÁLINKA

Hozzávalók kb. 1 literhez: 
8 db zöld dió 
1 l vodka 
8 db friss citromlevél 
4 db friss narancslevél 
1,5 csésze kristálycukor 
1 kávéskanál vaníliás cukor

Későtavaszi zölddiókat használjunk, amikor a dióbél még éppen csak kezd keményedni.
Mossuk meg a zölddiókat, és vágjuk négyfelé vagy hatfelé. Konyhai őrlőgéppel aprítsuk
fel a zölddiókat, anélkül, hogy meghámoznánk.

Mossuk meg a citrom- és narancsleveleket.

Az összes hozzávalót keverjük össze, és egy üvegben vagy zománcos edényben zárjuk le.
Tegyük ki napos helyre, ahol 40 nap - 40 éjjel állhat. Ha azt tapsztaljuk, hogy nincs
tökéletesen lezárva, és emiatt párolog, kevés cukorsziruppal töltsük föl.

A türelmi idő elteltével több réteg textilszövetből álló szűrőn szűrjük át. Töltsük
palackba, és zárjuk le.

Ennyi az elmélete az orahovicának, a gyakorlatban pedig a meleg dalmáciai mészkőlépcsőre tszik ki az
üvegeket érni, és amikor kész, megadják a rangját, és díszes üvegbe töltik a horvátok. 



Most pedig olyan italrecept következik, amelyekben nem a zöld dió, hanem a dióbél az alapanyag.

NÉMET DIÓLIKŐR

Dióbélből úgy készítünk diólikőrt, hogy durvára vágott dióbelet egy hasas flaskában (széles szájú flaskában)
felöntünk annyi pálinkával, hogy ellepje. Ízlés szerinti mennyiségben zselécukrot (befőző cukrot) adunk
hozzá, szegfűszeggel és fahéjjal fűszerezzük. Jól lezárjuk, hat hétre világos, langyos helyre (napos
ablakpárkányra) tesszük. Ezután a pálinkát - most már a likőrt - leszűrjük, palackozzuk, lezárjuk.
Fogyasztás előtt még néhány hétig pihentetjük.

A pálinkás dióbelet se dobjuk ki, hanem vaníliafagylalthoz vagy pudingokhoz használjuk fel.

Német diósnapsz készítés képekben: 







DÁN DIÓSNAPSZ

A dán snapszok világhírűek, de a diósnapsz kiemelkedik közülük. 4-5 éves korában a
legjobb, de már egy évesen is tökéletes. Színe a mahagónié, szebb, mint a legszebb
konyak.

Hozzávalók: 
5-6 db júniusi zöld dió. Nagyok, hibátlanok. 
1 l színtelen, nem ízesített, 40 %-os vodka

A megmosott zöld diókat vágjuk negyedekre, és helyezzük szorosan zárható, tiszta
üvegbe. Színtelen, 40 %-os vodkát töltsünk rá. Hagyjunk az üvegben a vodka fölött kevés
levegőt, és úgy zárjuk le.

Tartsuk öt hónapon át sötétben, szobahőmérsékleten (18-20 C°). Egy hónap elteltével, de
később is havonta egyszer vegyük le az üveg fedelét, és egy kanállal kavarjuk fel, majd
zárjuk vissza.

Az érlelési idő végén szűrjük át tiszta üvegpalackba, amit szintén szorosan zárjunk le. A
szűrés azért szükséges, mert a zölddiókból kivált olaj a snapsz felszínén gyűlik össze.
Nem káros, de leszűrve gusztusosabb.

Mielőtt fogyasztani kezdenénk, legalább még 7 hónapot várjunk, tehát jövő júniusban
bontsuk fel. Ekkor még egyszer szűrjük le, és ha nem sürgős elfogyasztani, várjunk
további négy évet vele. Megéri.

Fogyasztási tanács: Kristálypoharakból kínáljuk, szobahőmérsékleten. Akinek az
ízléséhez képest túl tömény ital a diósnapsz, az hígíthatja, de legfeljebb tízszeresére.



Viszont ha egyszer felhígítottuk, két héten belül meg kell inni, mert utána romlik az állaga.

DIÓS KONYAK (amerikai recept)

Hozzávalók: 
25 dkg füge 
12 dkg kimagvazott datolya 
13 dkg dióbél 
egy csipet fahéj 
1 kávéskanál vaníliás cukor 
4 db kardamommag 
1/2 citrom héja 
5 dkg cukor 
0,75 l konyak

A hozzávalókat öntsük össze egy üvegben a konyakkal. Jól zárjuk le, és tartsuk sötét helyen három hétig.
Szűrjük le, majd palackozzuk.

A diós konyak nemcsak kiváló ital, hanem különlegességénél fogva szívesen fogadott ajándék is lehet.

DIÓVÍZ

A diópálinkát és a diólikőrt dióvíznek is nevezik, francia nyelven. Itt csak néhány képet helyeztem el, a
likőrkészítés ismeretei a következő fejezetben kaptak helyet.

(A reklámban a SERRES nem tévesztendő össze a seressel. Nem, sörrel nem jó a dióvíz.) 

 
 

A dió lelke

Mint minden lélek, a dió lelke is hófehér. Nem az a sötétbarnás, feketés, mint - most gondolkozom, hogy
kinek a lelkét említsem, de nem vagyok lelkész, ezért maradok a diónál, - a diópálinka. Víztiszta. Áttetsző.
Mondható a dió esszenciájának is.

Németül Walnussgeist, idehaza a legismertebb a Juglans Hungária Kft Diólelke készítménye. Receptje
titkos, a Tisza grófok titka. De már többen is megfejtették. Egy amatőr diólelke-készítő Kollégától
megtudtam ugyan, de nem hatalmaztak fel, hogy továbbadjam. Tisztelt szeszfőző Kollégám, lehet
kísérletezni, rá lehet jönni a lélek rejtélyére. A diólélek ugyanolyan dizájnos címkét érdemel, mint - mondjuk



- a nocino. Az alanti képen elfektettem, de csak a felvétel kedvéért, rögtön utána visszaállítottam, mert
minden cseppjéért kár lenne. 

Ugye, igazam volt, megdöntve mutat jobban a diólelke. 

Lehet, hogy a régi francia nyelvhasználatban az "eau de noix", vagyis a dióvíz valójában diólelkének
fordítandó? A dióvíznek nevezett ital régi-régi francia találmány. Pálinkában áztatott zölddióból készült.
Magát az italt nem ismerem, lehet, hogy nem sokban tér el a mai diós italoktól, de a receptje megvan, itt
olvasható. Nekem nem sikerült, mert a régiesen írt francia betűket nehezen olvasom. Az 1700-as években
írták. 



WALNUSSGEIST német diópálinka

Az egyéb diópálinkáktól annyiban különbözik, hogy a diópálinka háromszoros lepárláson megy át, és végül
kb. 40 %-os szesztartalomra állítják be. 

 



 

 

Diólikőr

Mutasson nekem, tisztelt patikus Kollégám olyan gyógyszert, ami egyben élvezeti cikk is.

Én mutatok, ez a diólikőr. 



Gyógyhatása a zölddió hatóanyagaiból ered, azok közül is elsősorban a flavonoidokból, C-vitaminból,
juglonból, tanninból. Egy szlovén vizsgálat (F. Štampar és társai) olyan mennyiségű flavonoidot talált a
diólikőrben, hogy az már gyógyszer-számba megy.

A diólikőrt legtöbbször zöld dióból készítik. Ritkaság, ezért először említem a dióbélből készített spanyol
diólikőrt.

Az eredeti spanyol receptet azzal az ajánlással tették közzé, hogy azt minden feleségnek ismernie
kell. Bizony.

Hozzávalók: 
50 db dió bele, megdarálva 
1 db fahéj, feldarabolva 
1/2 db szerecsendió, apróra vágva 
3 db szegfűszeg 
1 l tiszta szesz 
cukorszirup 1 l vízből és 70 dkg cukorból

A dióbelet a fűszerekkel egy befőttes üvegbe tesszük, felöntjük a tisztaszesszel, és lezárjuk 45 napra. Ekkor
felnyitjuk, összeöntjük a cukorsziruppal, és újabb 25 napra lezárjuk. Ez idő elteltével a likőr kész, már csak
le kell szűrni papírszűrőn, és palackozni kell.

Most pedig a zölddiós likőrök jönnek.



DIÓLIKŐR

Hozzávalók: 
50 dkg fiatal zöld dió, 
tiszta szesz, 
cukor szirup, 
fahéj, 
szegfűszeg, 
szegfűbors, 
gyömbér.

Elkészítése: A zöld diót megmossuk, felaprítjuk vagy összevagdaljuk és egy
befőttesüveg aljára tesszük. Felöntjük annyi tiszta szesszel, amennyi éppen ellepi.
Beledobunk pár szem szegfűborsot, 2-3 szem szegfűszeget, fahéjdarabkákat és
durvára tördelt gyömbérgyökeret. Az üveget bekötjük és 2 hónapig állni hagyjuk. Ezután leszűrjük, és ízlés
szerint cukorsziruppal hígítjuk, amit kanalanként keverünk a kivonathoz. Újabb két hónap érlelés után
palackozunk. Száraz, hűvös helyen tároljuk.

JOHANNA PARTZ DIÓLIKŐRE

Johannának diófái vannak, és egy
sor saját találmányú diós receptje.
Nem titkosak, a diólikőr receptje itt
van leírva, jobbra. Egyedül a Korn
kérdéses, de szerintem nem
gabonamagvakat, hanem
gabonapálinkát kell használnunk.

Más receptektől eltérően Johanna
kristálycukor helyett darabos
kandiszcukrot használ.

A likőr készítése hasonlít más
receptekre. A hozzávalókat
darabokra vágjuk, üvegbe rakjuk,
vízzel, gabonapálinkával töltjük föl,
lezárjuk. Három-hat hónap után
szűrjük le, és palackozzuk.

A címkézésról se feledkezzünk el, de
csak egyedi tervezésű címkék
jöhetnek szóba.

Johanna a diólikőr mellé saját sütésű
diós kenyeret szokott kínálni.

A likőrkészítés menete: 





ÍZLETES DIÓLIKŐR

Először dióesszenciát készítünk. 20 db, négyfelé vágott
zöld dióval megtöltünk egy széles szájú üveget, és
felöntjük viszkivel úgy, hogy a diót bőven ellepje. Az
üveget jól lezárjuk, 15-30 napig meleg helyen, pl.
napon tartjuk. Leszűrjük, palackozzuk. (Ezt az
esszenciát gyógyszerként lehet fogyasztani.) Ha a zöld
diót előzetesen 2-3 szegfűszeggel, kevés fahéjjal és
vaníliával, valamint narancshéjjal ízlés szerint
ízesítjük, valamint a leszűrt esszenciához hozzáadunk
1/4 l vízben 1/2 kg cukorból főzött szirupot, kész az
ízletes diólikőr.

DIÓLIKŐR, amely kivételesen nem zöld dióból, hanem dióbélből készül (német recept)

Hozzávalók, a pontos mennyiségek megadása nélkül, ízlés szerinti arányban: dióbél, pálinka, cukor,
szegfűszeg és fahéj.

A dióbelet vagdaljuk durva darabokra. A fűszerekkel, a cukorral és a pálinkával együtt öntsük egy öblös
üvegbe, és zárjuk le légmentesen. Tartsuk hat hétig világos, meleg helyen. Azután szűrjük le és töltsük
palackokba. Jól zárjuk le, és még egy hétig hagyjuk pihenni, azután iható.

A pálinkás dióbelet ne dobjuk ki, jól felhasználható pudingokba vagy vaníliafagylaltba.



GYOMORKESERŰ ZÖLD DIÓBÓL 
Kolozsvári Puskás Sándor receptje

Hozzávalók: 
1 liter szesz (a 96 fokos az ideális, de a 86 fokos is használható), 
30 szem zöld dió, 
egy evőkanál kálmos gyökér, 
fél szerecsen dió, 
5 szem szegfűszeg, 
egy kávéskanál ánizs, 
egy kávéskanál fahéj, 
egy kávéskanál kardamom (ez el is maradhat), 
fél kilogramm cukor, 
víz, 
1 narancs héja feldarabolva.

Elkészítése: a zöld diókat felszeleteljük, egy uborkásüvegbe tesszük, és ráöntjük a szeszt. A
fűszereket kissé megtörve belérakjuk. Három hétig meleg helyen tartjuk, és naponta vagy
kétnaponként megkavarjuk, majd leszűrjük. A diót újra felöntjük kevés vízzel (éppenhogy
elfedje), egy-két napig így hagyjuk, hogy a víz kivonja a maradék szeszt. Majd ezt is
hozzáadjuk a többihez. A cukorból erős szörpöt készítünk, csak annyi vizet teszünk, amíg a
cukrot elfedi. Felfőzzük, lehűtjük és a leszűrt diókivonathoz keverjük. Ízlés szerint állítjuk
be a szesz erősségét és az édességet. Üvegekbe szűrjük, és legalább egy hónapig tovább érleljük (egy év
érlelési idő az ideális).

FRANCIA DIÓLIKŐR

20 db, darabokra vágott zöld diót egy liter gabonapálinkában négy hétig hagyunk állni lefedve meleg helyen
vagy kitéve a napra. Aztán két darab szegfűszeget, egy darab fahéjat, kis darab vaníliát és fél narancs héját
fél kiló cukorral felfőzünk 1/4 l vízben, és ha lehűlt, hozzáöntjük a pálinkához. Leszűrjük. 



HAMIS PORTÓI

Ha zöld dió helyett zöld dióburok az alapanyagunk, diólikőr helyett készítsünk hamis portóit. Áztassuk
borban hetekig, majd szűrjük le, a bort melegítsük meg, főzött cukorsziruppal édesítsük. Íze mint a portóié.

BOSZORKÁNYLIKŐR ("LIQUORE STREGA")

Maga a recept is antik már, Giuseppe Alberti olasz borkereskedőtől tudunk róla, 1860-ból, aki
fűszerkereskedő apjától örökölte, de a receptet valószínűleg a bencés szerzetesek őrizték évszázadokon át.
Talán egészen a beneventói boszorkányos diófa idejétől, Barbato püspök korától. A recept még ma is a
család titka. Annyit lehet tudni róla, hogy több mint 70 összetevőből készített diólikőr.

Valószínű, a szükséges fűszereket ma már megvenni se tudnánk, tehát ne bánjuk, hogy házilag nem
készíthetjük el, mindenesetre Campaniában ma is kapható ez a boszorkányos likőr.

Gyakori itáliai turistaútjaink egyikén vegyünk belőle, és így már itthon elkészíthetjük az ugyancsak
világszenzációnak számító Capri-tortát, a „Torta Caprese“-t. Hozzávalói: 
- 30 dkg nagyon finomra darált mandulaliszt 
- 20 dkg keserűcsokoládé, apróra reszelve 
- 20 dkg vaj 
- 20 dkg cukor 
- 6 tojás 
- 1/2 tasak sütőpor 
- 2 evőkanál boszorkánylikőr

A vajat és a cukrot habosra keverjük, hozzáadjuk a tojást, és addig keverjük, amíg krémes állagú nem lesz.
Ekkor a mandulát és a csokoládét keverjük hozzá, majd végül a sütőport és a boszorkánylikőrt.

Kivajazunk egy tortaformát, beletöltjük a nyers tortát, és 180 C°-on 50 percig sütjük. A formából kivéve
hűtjük le, majd meghintjük porcukorral.

Persze, a Capri-tortának is megvan a maga története. Al Capone-nak sütötte a boszorkányos Carmine di
Fiore, aki később bevallotta, hogy a lisztet izgalmában felejtette ki a tortából.

Ha boszorkányos izgalomra vágyunk, kóstoljuk meg mi is! 



 

Nocino, nocillo, nocello

A nocsino olasz diólikőr. Eredete ismeretlen, az idők homályába vész.
Származását Modena városának vidékére teszik.

A legismertebb legenda a nocino eredetéről a reneszánsz kori modenai nemes
Alberto Pio és Clelia Farnese házasságkötésével kapcsolatos, amikor zenészek,
költők, filozófusok és más szellemi nagyságok - köztük bohócok is - zengték az
esküvő fényes napjainak méltó dícséretét. És közben megemlékeztek a felszolgált
nocino-ról is.

Kiemelték, hogy különlegességét a holdfénynek köszönheti, amikor Szent János
éjjelén a hozzávaló zöld diót szedték. És a kristálykésnek, amivel a zöld diót
szeletelték.

A nocinót ettől az eseménytől kezdve látják el a felséges, mágikus jelzőkkel.

És ebből az időből ismert a nocino első receptje is. Eszerint a zöld diót Szent János
napja körül kell szüretelni, négy részre kell vágni, és fakalapáccsal kövön megtörni. 18-20 diót kell lezárt
üvegben egy liter tiszta szeszben áztatni, 3-4 hónapig. Langyos hőmérsékleten, árnyékban. Ezután fél kilónyi
cukorból és 7 dl-nyi vízből készített sziruppal kell felengedni. Le kell szűrni, és még jó ideig pihentetni kell.

Ez az alaprecept. Az ízesítés, fűszerezés eltérő, az alaprecept szerint már a
diók eltételének másnapján fel kell az üveget bontani, szegfűszeggel,
citromhéjjal, fahéjjal kell ízesíteni, és vissza kell zárni az üveget.

Ha Szent János éjjelén szedtük a diót, és másnap feldolgoztuk, a nocino
legkorábban november 3-án kóstolható meg.

Ez a recept többféleképpen módosítható, például az alábbi receptek szerint.



NOCINO DIÓLIKŐR (1. recept)

Hozzávalók: 
30 db zöld dió 
10 db szegfűszeg 
1 citrom 
1/2 l tiszta szesz 
1/2 kg cukor 
1/2 l víz

Ennek a likőrnek a titka abban rejlik, hogy a zöld diókat június utolsó hetében
kell szedni, amikor a diók héja még lágy.

A megmosott diókat egy törlőronggyal törüljük meg, vágjuk félbe, és helyezzük
egy lezárható befőttes üvegbe. vágjuk le a citrom héját, és a héjat tegyük szintén
az üvegbe. Adjuk hozzá a szegfűszeget, töltsük rá a tiszta szeszt. Jól zárjuk le, és
az üveget tegyük napos helyre 40 napig.

Az idő leteltével szűrjük le, és a cukorból, fél liter vízből készített - hideg -
cukorsziruppal öntsük föl. Újból szűrjük le, majd palackozzuk.

NOCINO DIÓLIKŐR (2. recept)

Hozzávalók: 
30 db zöld dió 
1 l vodka 
1 széles citromszelet (kb. egy citrom negyede) 
2 db fahéj 
5 db szegfűszeg 
2,5 csésze cukor

A megmosott diókat negyedeljük fel. (Vigyázat, fognak!) Tegyük egy széles szájú üvegbe, és adjuk hozzá a
többi hozzávalót. Tegyünk fedőt az üvegre. Az üveget naponta rázzuk fel, egy hónapon át. Aztán szűrjük le,
töltsük palackba a likőrt. Apró poharakban kínáljuk, étkezés után.

A nocsinóval megöntözhetjük a vaníliafagylaltot. Mások a leszűrt diónegyedeket kisebb darabokra vágják,
sherryvel öntik le, és desszertként tálalják.

A nocsinónak lázcsillapító hatást is tulajdonítanak.

A nocsino változatának mondható a nocillo (nocsilló).

AROMÁS - VAGY SZÁZ FŰSZERES - NOCILLO

Hagyományos, tipikus olasz ital, amit csak házilag vagy kisüzemi méretekben
állítanak elő. Népi gyógyszer, egy alkalommal egészen keveset, egy kupicányit isznak
belőle. Az emésztőrendszeri bántalmakon kívül fogfájásra is isszák. A felhasznált
fűszernövények keserűsége az alkohol hatására összetéveszthetetlen aromává válik,
íze a maga nemében egyedülálló.

A nocillo titka abban található, hogy a hozzávaló fűszernövényeket mind június 23-a,
vagyis Szent János előestéje előtt gyűjtik.

A következő recept Filumena néni receptje, aki mint idős asszony mindent tud a nocsillóról, úgy is, mint aki
egész életében készítette.

Hozzávalók: 
1) 3 szőlőlevél 
2) 3 naspolyalevél, amelyeknek a főerét ki kell vágni 
3) egy csokor édeskömény 



4) 3 fehér üröm levél 
5) 3 babérlevél 
6) kevés csillagpázsit levél 
7) kevés centonorghe levél (a centonorghe nem szerepel az olasz nagyszótárban, de az internetes keresők se
hoznak be ilyen néven találatot; valószínűleg helyi, nyelvjárási név; ha nem tudunk belőle beszerezni, azt
javaslom, hagyjuk ki; szerintem nem veszi észre senki) 
8) 3 cseresznyelevél 
9) 3 cédruslevél 
10) 3 mentalevél 
11) 3 mályvalevél 
12) 3 mandarinlevél 
13) 3 citromlevél 
14) 3 narancslevél 
15) 3 rutalevél 
16) egy kisebb, éretlen citrom 
17) egy kisebb, éretlen narancs 
18) egy kisebb, éretlen mandarin 
19) egy-egy csomag szegfűszeg, fahéj, szerecsendió 
20) egy evőkanál árpa 
21) egy evőkanál feketekávé 
22) egy csomag kamillavirág 
23) egy filternyi teafű 
24) 50 db zöld dió 
25) 2 l tisztaszesz

Egy nagyobb méretű befőttes üvegnek rakjuk az aljára az 1-23 szám alatt felsorolt fűszereket,
hozzávalókat.

A zöld diókat mossuk meg, törüljük le, és - a burokkal együtt - vágjuk négyfelé. Helyezzük a fűszerekre,
hogy lenyomja, ami úszna.

Töltsünk rá 2 liter tiszta szeszt, hogy ellepje. Hagyjuk 40 napig ázni, de időnként rázzuk fel.

A 40 nap elmúltával az alkoholt öntsük át egy zárható üvegbe és zárjuk le.

A diókra és a fűszerekre öntsünk 7 dl vizet, és tegyük félre további 12 napra, mialatt a víz megbarnul.

Ezután szűrjük le a vizet egy kis fazékba. Adjunk hozzá 70 dg cukrot, és gyenge lángon melegítsük, amíg a
cukor teljesen fel nem oldódik. Hagyjuk kihűlni, és utána öntsük az alkoholhoz. Végül a folyadékot vattázott
gézen szűrjük le.

Palackozzuk, és pihentessük további 40 napig.  



TOSZKÁN NOCINO 
(olasz diólikőr)

Hozzávalók: 
1,5 l 95 %-os vodka, gabonából 
30 db júniusi zölddió 
1 rúd fahéj 
10 db szegfűszeg 
20 szem babkávé 
1 kávéskanál őrölt szerecsendió 
3 csésze cukor 
7,5 dl száraz vörösbor

Mossuk meg és vágjuk négyfelé a zölddiókat. Tegyük a zölddió-darabokat
egy nagyobb, széles szájú üvegbe, és töltsük fel a vodkával. Fedjük le.
Naponta egyszer keverjük meg, 40 napon át.

Negyven nap elteltével adjuk hozzá a fűszereket, a babkávét is beleértve.
További 20 napon át minden nap keverjük meg egyszer. Az érlelési idő
letelte után egy kávéfilter-papíron keresztül szűrjük át egy másik széles
szájú üvegbe, és zárjuk le.

Forraljuk fel a vörösbort, öntsük hozzá a cukrot, és főzzük félóráig.
Könnyű szirupot kapunk így. Vegyük le a tűzről, hagyjuk kihűlni.

A szirupot öntsük, keverjük a dióízű vodkához, majd töltsük palackokba.
Mielőtt megkóstolnánk, hagyjuk még 2 hónapig állni. Idővel csak javul az
íze.

Nehéz étkezés után ajánlott, gyomorerősítőnek, de fagylaltkehelyre is önthetünk belőle, úgy is kiváló.

NOCELLO

Az olasz nocillo spanyol megfelelője a nocello. Receptjét még nem tudtam
felkutatni, de képe itt van. Biztatnám tisztelt diólikőrt kóstolgató
Kollégámat, ha előbb jut hozzá a nocello receptjéhez, mint én, kérem,
tegye mindannyiunk közkincsévé.

A nocino készítésével Amerikában is próbálkoznak. Amerikai nocino: 



 

Tisztelt Amerikába szakadt Kollégám, ne keseredjen el a szája íze a fenti diólikőrök receptjeinek
olvasgatásakor, miközben azon fanyalog, hogy a kontinens túlsó végébe, Kaliforniába kell utaznia néhány
szem zölddióért.

Nem, diólikőr feketedióból is készíthető, egy italfogyasztó már el is készítette, és lefényképezte: 



TITKOS DIÓS ITALOK

Érdekes diósnapszok, likőrök kaphatók Ausztriában, a magasságos Alpokban. Receptjük hagyományosan
osztrák, és azért titkos, nehogy más is készíthessen hasonlót. 

 



  

Tényleg, az ötlet nagyon jó. Amikor házilagosan készítünk diós italokat, hiába követjük pontosan a
receptet, kétszer se sikerül egyformára. De mind jó.

Ezért a sok próbálkozás egyikére fogjuk rá, hogy tradícionálisan originális hungarikum. És gyártsuk
nagyban. De a receptet ne adjuk ki. A címkét írjuk székely rovásírással, ezzel lepipáljuk a gót betűs
osztrákokat.

Most már, hogy rendelkezünk kiváló diólikőrökkel, amelyeket a fenti receptek alapján készítettünk,
néhány, diólikőrből készült koktéllal is megismerkedhetünk.

SÁRKÁNYKOKTÉL

Egyenlő arányban mixeljünk össze diólikőrt, mandulalikőrt, vodkát és kávélikőrt, jéggel. Pezsgőspohárban
szervírozzuk, és apró nyársra tűzött cherry-s meggyel díszítsük.

OROSZ KOKTÉL

Felerész diólikőrt, felerész vodkát töltsünk egyenesen a pohárba, amelynek az alján sok jég van. Az orosz
koktél egyik változatában a koktélra tejszín is kerül.

"MODENA 71" KOKTÉL

Egyharmad diólikőrt egyharmad fehér mentalikőrrel, egyharmad brendivel mixeljünk el. Rumos meggyel,
narancskarikával, citromkarikával díszített pohárban szervírozzuk.

 

 



Egyéb diós italok

A diólikőr továbbfejleszthető, tojásos-tejszínes diólikőr készíthető belőle.

A kész, már leszűrt, ízesített diólikőrhöz tojásárgáját, tejszínt, vaníliakivonatot adunk. Mintegy 3-3,5 dl
diólikőrhöz három tojás sárgáját elturmixolva, mintegy 3 dl tejszínt (poharas tejszínt, kávétejszínt vegyesen)
és kevés vaníliaaromát. Még édesíthetjük ízlés szerint, és felmelegítjük 60 C°-ra öt percre, majd 70 C°-ra
egy percre. Újból összeturmixoljuk, palackba töltjük, lehűtjük.

Nagyon gyenge diólikőrt kapunk. Ez a mennyiség megtölt egy hétdecis üveget, és még marad egy kevés,
azonnali kóstolásra. 

Vagy ha nem tojással, tejszínnel, akkor naranccsal ízesítsük. 



Görög diólikőrt, karidákit a Doriki cég készít, címkéje jobbra látható.

Kiváló francia italok alapanyaga a diókopáncs is, „Brou de Noix” és
„Ratafia” nevű italok készülnek belőle.

Szokatlan, de előfordul, létezik olyan dióbor is, amihez nem kell zölddió.

DIÓBOR DIÓLEVÉLBŐL (régi francia recept)

Hozzávalók 6 literhez: 
15 dkg szép zöld diólevél 
1 l 40°-os pálinka 
5 l vörösbor 
40 dkg cukor

Két hétig áztassuk a diólevelet a pálinkában, majd paszírozzuk át. A cukrot oldjuk fel a borban, öntsük
össze a pálinkával. A keveréket pihentessük egy hétig, utána szűrjük le, töltsük palackokba.

A franciák a dióbél felhasználásával készülő dióbort is kitalálták, és az alábbi képpel reklámozzák.

Jó lenne megtudni, hogyan készül, mert akkor nem kellene eurót kiadni érte. 

A dió barkájából ugyancsak francia ital készül, a „vin de chatons”. A Poliénas községben működő Polinoix
cég készít barkabort, amit a következő képpel reklámoznak.

A barkabor készítési módjáról nincs tudomásom. De ígérem tisztelt borszakértő Kollégámnak, behatóan
fogom tanulmányozni. 



 

Már találtam is egy receptet. Még nem kóstoltam, meg kell várnom a dióvirágzást.

BARKABOR 
(francia recept)

Hozzávalók: 
50 db nyíló dióbarka 
4 l bor 
1 l pálinka 
1 kg cukor 
és ízlés szerint vanília, citrom

Vigyázzunk, a dióbarka április-májusban csak rövid ideig nyílik, és csak 2-3 napig
használható fel, virágporát kiszórva elöregszik.

Semmit nem kell tenni, csak a hozzávalókat összeönteni, a dióbarkát 40 napig
áztatni.

DIÓSÖR 
(francia ital)

Hát ez meg micsoda. Diósör? Ki hallott már ilyet?

De ha mondják, fogadjuk el.

Ha kínálják, akkor is, még ha nagyon furcsa is. Én is elfogadtam, amikor
kínálták.

Mit mondjak, nem egy különlegesség. Ugyanolyan íze van, mint bármelyik másik
sörnek.

De azt hiszem, megfejtettem a titkát. Azért hívják diósörnek, mert a francia
diótermő vidéken főzik, ott, ahol minden a dióról szól. Ha nem a dióval
reklámoznák, nem lenne sikere.

Ennyi. 



Talán meglepődik tisztelt alkoholista Kollégám, de szerintem ihatunk alkoholmentes diós italokat is. Ilyen
például a dióhéj-tea, vagy Johanna nyári üdítőitala. És a többi.

A dióhéj-tea nógrádi és szabolcsi falvakban egyaránt ismert. A diótöréskor megmaradt - tiszta - dióhéjat
teának teszik fel, és addig főzik, amíg a tea kellő világos színt nem kap. A dióhéj-teát nem gyógyszerként,
hanem az indiai tealevélből készített teával azonosan isszák. Íze nem hasonlít a dióbélre, kellemesen, enyhén
csersavas.

Johanna Partz kiváló nyári üdítőitalt talált ki, amit bárki azonnal elkészíthet. Mikor igyuk? Az ideihez
hasonló esős júniusokon, amikor hiába akarunk nyaralni, az állandó eső miatt nem tudunk a nyaralóból
kilépni, még üdítőért se. Csak a kertbe kell kilépni, a diófáig, és néhány szép levelet kell szednünk.

Ha teát főzünk belőle, melegen, langyosan, hidegen ihatjuk, és a fanyarságát kevés mézzel oldhatjuk.
Kiváló, és egészséges is.



DIÓS UBORKATURMIX 
(francia recept)

Hozzávalók 6 személyre: 
1 közepes méretű uborka, apró darabokra vágva 
2 gerezd fokhagyma, a töve nélkül 
1/2 kávéskanál só 
10 dkg dióbél 
4 dkg száraz kenyér 
2 evőkanál dióolaj 
4 dl joghurt 
1,2 dl hideg víz 
2 evőkanál citromlé 
kevés kapor 
dióbél 
étolaj

Robotgépben mixeljük össze a diót, a száraz kenyeret, a dióolajat, a
fokhagymát, sót. Pürészerű állagú keveréket kell kapnunk.

Öntsük a keveréket egy tálba, öntsük hozzá a joghurtot, és
keverjük bele az apróra vágott uborkát is.

A citromlevet is keverjük bele, és annyi hideg vizet, hogy folyékony legyen.

Szervírozásig tartsuk hidegen. Akkor töltsük poharakba, poharanként szórjuk meg kevés dióbéllel,
csöppnyi kaporral, és csöppentsünk rá némi étolajat.

A diótej pedig azoknak való, akik nem szeretik az alkoholt, de azoknak is nagyon jó, akik tej- és
tojásérzékenyek.

DIÓTEJ TEJ- ÉS TOJÁSÉRZÉKENYEKNEK

Hozzávalók: 
1 csésze dióbél 
3-4 evőkanál méz 
1 teáskanál szárított vanília őrlemény 
4 csésze víz

A hozzávalókat előbb egy csésze vízzel turmixoljuk el, majd öntsük bele a többi vizet is, és újból keverjük
meg. Készen is van, iható.  

KEFÍR DIÓVAL, PITYPANGGAL 
(orosz ital)

Hozzávalók 2 személyre: 
10 dkg darált dióbél 
3 dl kefír 
1 dl tej 
8 g apróra vágott gyermekláncfű virág 
8 g apróra vágott gyermekláncfű levél

A kefírhez forró tejet öntünk, beleöntjük a darált dióbelet, a vagdalt gyermekláncfüvet. Három percig
mixeljük.



NÉMET DIÓKOKTÉL:

Hozzávalók: 
15 dkg érett őszibarack 
8 dkg dióbél 
száraz pezsgő

Az őszibarackot a dióbéllel mixerben elpürésítjük. Felöntjük a száraz pezsgővel, és a
mixerrel megkavarjuk. Azonnal ihatjuk.

DIÓPÁLINKÁS KÁVÉ

Hozzávalók: 
0,4 dl diópálinka 
2 kávéskanál cukor 
1 csésze forró, erős kávé

Ír kávéként fogyasszuk.

PORTÓI BOR FEKETEDIÓVAL

Hozzávalók: 
1 liter homokszínű portói bor, melegítve 
0,5 kg feketedió-bél 
10-15 dkg feketedió levél, megfőzve, lehűtve

Főzzük rövid ideig a diólevelet, majd hűtsük le hideg vízzel. Csöpögtessük le, töröljük le papírtörlővel.

Pirítsuk meg a dióbelet, majd a tűzről levéve öntsük hozzá a meleg portóit, és tegyük bele a főtt levelet.
Fedjük le, és hagyjuk egy napig meleg helyen állni. Aztán tegyük félre egy hónapra.

Leszűrés után fogyasztható a feketediós portói.  

Néhány ételrecept diós italokkal

A legfontosabb kérdés az, hogy mire csúsznak a legjobban a diós italok.

Természetesen, sós italkorcsolyára.

Vizet forralunk, és ha már lobog, beledobjuk a héjától megtisztított diót. Az újraforrástól számított három
perc múlva levesszük a fazekat a tűzről, és a diót azonnal leszűrjük. Egy tepsi aljában elterítjük,
megszórjuk finomra szitált sóval, majd sütőben mérsékelt tűzön gyengén megpirítjuk. Közben forgassuk át
egyszer-kétszer, nehogy véletlenül megégjen. Só helyett használhatunk egyéb fűszereket, például őrölt
fehérborsot vagy más ételízesítőt, ízlés szerint adagolva.

Miután ittunk, ehetünk is. Jöhetnek a dióitalos ételreceptek.

DIÓS CSIRKESZELETEK

Hozzávalók 4 személyre: 
50 dkg szárnyas hússzelet 
20 dkg gomba 
1 hagyma 
8 dkg dióbél 
0,5 dl dióbor 
5 dkg tejszín 
1 evőkanál narancslé 
6 dkg vaj 
só, bors



Daráljuk apróra a dióbelet. Tisztítsuk meg és vágjuk apróra a hagymát. Mossuk meg és vágjuk vékonyra a
gombát. Ugyancsak vékony szeletekre vágjuk a húst. A hússzeleteket a vajon 5 percig süssük. Kavarjuk
meg, sózzuk, borsozzuk. Mikor a hús aranyszínű, adjuk hozzá a hagymát, süssük, amíg üveges nem lesz.
Adjuk hozzá a dióbort, a narancslevet, a diót, a gombát. Gyenge tűzön öt percig főzzük. Adjuk hozzá a
tejszínt, sózzuk, borsozzuk, (már megint? nem lesz ez túl sok?) keverjük. Fedjük le és hagyjuk öt percig
főni.

KACSA ALMÁVAL, DIÓVAL

Hozzávalók 4 személyre: 
40-50 dkg kacsaszelet 
20 db feles dióbél 
4 db Golden alma 
0,5 dl tejszín 
0,5 dl diólikőr 
só, bors

Az almákat hámozzuk meg, szeleteljük fel. A kacsahúsról a zsírt szedjük le,
csak kevés maradjon rajta. Sózzuk, borsozzuk. Egy nem odaégős edényben a
szeletek mindkét oldalát 2-2 percig pirítsuk, előbb a zsírosabb oldalát. A kacsaszeleteket az almával együtt
tegyük előmelegített sütőbe, az előbbi edényben maradt zsírt is öntsük rá. 8 percig süssük. Tartsuk
langyosan, öntsük rá a tejszínt és a diólikőrt. Forrásig melegítsük. A dióbéllel csak tálaláskor díszítsük.

KENYÉRSZELETEK SAJTKRÉMMEL:

A sajtkrémes kenyérszeletekhez nem kell pontos recept, inkább fantázia. Krémsajtból
és kemény sajtból diólikőrrel sajtkrémet keverünk, amit pirított kenyérszeletekre
helyezünk. A tetejére szép dióbelet teszünk. 
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	ÉTELEK DIÓVAL, DIÓS SÜTEMÉNYEK Mottó:  "- Amint a holt pulykát töltik dióbéllel -"  (Szabó Dezső: Kilencedik levél)  Vázlat:  Diós sütemények a történelemben - A diós sütemények történelme  Előételek  Levesek  Reggelik  Tízóraik, uzsonnák  Egytálételek  Csirkehús dióval  Egyéb szárnyasok  És a többi húsétel  Halak, rákok, kagyló  Főtt tészták  Palacsinták  Szószok, mártások  Kenyerek  Kalácsok  Lángosok, sült tészták  Köretek  Hússaláták  Gyümölcssaláták  Zöldséges saláták  Egyéb saláták  Vegetár ételek  Ünnepi ételek  Desszertek  Baklava  Aprósütemények,bonbonok  Brownie  Dió és méz, dió és cukor, dió és tej  Dió és tojás, dió és csokoládé  Dió gyümölcsökkel  Fagylaltok, parfék  Karidopita és más piskóták  Kásák  Kelt és töltött tészták  Különlegességek, érdekességek  Linzerek  Diétás (lisztmentes, cukormentes, vajmentes) sütemények  Muffinok  Öntött sütemények  Teasütemények, kávésütemények  Torták  Gyümölcstorták, tartletek  Egy ötlet: Pácolt dióbél  Feketediós, pekándiós, japándiós receptek  A dió isteni eledel. Nem csak úgy általában isteni, ahogy azt bármely ételre ráfogjuk, ha feleségünk ízlésünk szerint készíti el, hanem, bizony, konkrétan is. Isten-bizony.  Ezt a régi rómaiaktól tudjuk, akik szerint a dió - Jovis glans - Jupiter makkja. Vagyis, amikor a földön az emberek még szinte állati sorban éltek, és makkot ettek, az istenek, különösen a főisten, már diót.  Kóstoljuk meg tehát mi is!   Mi, magyarok igen kevés diót eszünk. Gyerekkorban egy kevés diós tésztát, felnőttkorban karácsonykor és húsvétkor egy-egy szelet diós bejglit.  Pedig a világ tele van diós receptekkel. A miénknél fejlettebb konyhakultúrájú népek receptjeivel.  Tisztelt Kollégám, a diós tésztát mindenki ismeri. Ezért a következőkben csak külföldi diós ételrecepteket írok le, amelyek tudomásom szerint még nem jelentek meg magyarul.  Dióval változatos, érdekes ételeket lehet készíteni. A baloldali képen Pete látható, aki szakács Amerikában, és diós receptjeivel egy szakácsverseny győztese lett. Jobbra pedig Bernd Leuze Steinheimből, ugyancsak szakácsverseny-győztes lett diós ételeivel, csak ő Németországban.  Ha diós ételeket akarunk készíteni, először is azt kell tudnunk, hogy néz ki egy konyha dióhéjban, és hogyan egy dió a konyhában.     A következő kérdés pedig, hogy hogyan nézzen ki egy diós vacsora asztala. Egy somogyi vendéglő példázza az illő terítéket, kenyérrel, sóval, de főként dióval várják a vendéget.   Francia földön, egy périgordi vendéglőben magam is ettem olyan vacsorát, amelynek mindhárom fogásában bőven volt dió. Persze, Franciaország jóval előttünk jár. Gasztronómiailag. Íme három tájjellegű diós készítmény Périgord vidékéről:  Diós méz, ecetes dió és zölddióbefőtt:       És két francia diós különlegesség: Fügés-diós lekvár és zölddió diólikőrben     A diós mustár pedig annyira francia szabadalom, hogy mások nem is készítik. Csak a franciák, dehát ez természetes, gasztronómiából ők a világelsők.     A kínai konyha távolabb esik tőlünk, mint a francia. Kevésbé ismerjük, ezért nem árt néhány szót ejteni a kínai diós ételekről.  Tisztelt Kollégám, a diónak a kínai konyhában más és jóval nagyobb szerepe van, mint az európai konyhákban.  Bár a kínai konyha változatosan, sokrétűen használja a dióbelet, a kínai emberek szemlélete a dióbéllel kapcsolatban egészen más, mint az európai kultúrkörbe tartozóké. Amíg mi a dióbelet csemegének, ünnepi, finom ennivalónak tekintjük, aminek elsődleges funkciója a kellemes ízével, tápláló tartalmával a fogyasztó örömszerzése, valamint az egészséges étkezés, addig a kínaiak a dióbelet elsősorban erősítőszernek, egészségőrző, betegségből felépítő, úgymond gyógyító ételnek tekintik. A vese, az agy és a haj táplálékának. Ők tehát az egészségi szempontokat teszik előre az örömszerző funkcióval szemben.  A dióbél mindkét szemléletnek megfelel, mindkét követelményt kielégíti.  Bár az is igaz, a kínaiak között is vannak igazi ínyencek, akik például a dióbelet rendszeresen a bél vékony hártyájától is megtisztítva fogyasztják. A friss dió fogyasztásának Kínában kultusza van.  Azt mondják, sokkal több kínai ételrecept tartalmaz dióbelet, mint ahány európai vagy amerikai. Sokkal gyakrabban fogyasztják, mint a nyugatiak. Nemcsak egészségvédő és -javító hatása miatt, hanem mert része a kínai konyhának.  Bár a kínaiak a dióbelet önmagában - friss dióként is - szívesen eszik, mégis konyhai felhasználása a leggyakoribb. És a gyorsétkezésben is fogyasztják, feldolgozott formában: mézesen, cukrosan, szezámmagosan. Sütőipari és édesipari felhasználása is jellemző, kenyereket, süteményeket, édességeket készítenek dióból. A darált diót pedig kásákban és tejszerű italokban fogyasztják. Kínai vidékeken dióolajat is készítenek.  A diós sütemények, édességek világszerte kedveltek. És igen változatosak.  Mottó:  "Itt van a szép, víg karácsony,  Élünk dión, friss kalácson"  (Dsida Jenő)  Tisztelt Kollégám, magyar nyelvterületen mindenki ismeri a diós bejglit és a diótortát.     A többi magyar diós sütemény- és édességreceptet a családi hagyományokban lehet fellelni. De tisztelt családfakutató Kollégámat előre figyelmeztetem, ne az apai, hanem az anyai felmenők receptjeit kutassa. Most csak egy diabetikus diótorta fényképét mutatom be, és a következőkben csak külföldi diós recepteket írok le, amelyek tudomásom szerint magyarul még nem jelentek meg.   Tanuljunk diós süteményeket készíteni! Ez az amerikai kislány éppen diós holdacskák készítésével van elfoglalva:   -Tessék, itt vannak a diós sütemények! - kínálja Lilla.     Diós sütemények a történelemben - A diós sütemények történelme Tisztelt süteményevő Kollégám, a történelem Egyiptomban kezdődött, a diós süteményekkel.    KLEOPÁTRA DIÓS KARAMELLÁJA  Kleopátra (i.e. 69-30) Egyiptom mesés királynője volt. Tetszik tudni, ő volt Antonius barátnője. Olasz kutatók, akik a rómaiak történetét első kézből ismerik, kiderítették, hogy Antoniust nem a szépségével hódította meg, hanem diós karamellájával, ami ellenállhatatlan volt. Egy Ptolemaiosz-kori egyiptomi írástudó megtalálta Kleopátra hieroglifikusan lejegyzett karamella-receptjét, és átültette görögre. (Ez a felfedezés nem esik az "Elfogtunk egy levelet" kategóriába, ez igaz.) Íme a recept, a mai mértékegységekre átszámítva.  Hozzávalók:  50 g mandulaliszt  100 g cukor  1-2 kanál narancslé  30 db feles dióbél  A mandulalisztet a fele cukorral és kevés narancslével sűrű tészta állagúra keverjük. Kinyújtuk, a feles dióbelekkel beborítjuk. A cukor másik felét kevés narancslével keverve megolvasztjuk, karamellizáljuk. A folyékony karamellát levesszük a tűzről, és a diós mandulatésztára öntjük. Kihűlés után szervírozhatjuk.  Tessék kipróbálni! Fényképet sajnos, nem tudok mutatni Kleopátra karamellájáról, mert azt akkor még nem volt annyira sürgős feltalálni, mint a diós karamellát.    DIÓ AZ ANTIK RÓMÁBAN  A rómaiaknak nemcsak a dió latin nevét köszönhetjük, hanem az első diós datolyacsemege leírását is, aminek a neve dulcia domestica - házi édesség - volt. Eszerint a datolyák magját kivágták, helyére dióbelet tettek. A datolyákat kívülről megsózták, majd mézben megpirították. Azt mondják, a mézet előzőleg felfőzték, ezt nem tudom. Másik forrás szerint pedig a datolyákat nem pirították, hanem mézben főzték. Mindenesetre érdemes kipróbálni.  A rómaiak egyébként változatos ételekben, süteményekben használták fel a diót. Gyakran sütötték péksüteményekbe, mazsolával együtt pedig kalácsba.  NUGÁT  A nugát ugyancsak történelmi értékű diós édesség. (Ne hasonlítsuk az e néven nálunk kapható termékekhez.)  Eredeti francia találmány volt. Az 1500-as évek vége felé történt, hogy egy francia úriember, bizonyos Olivier de Serres vendégségbe hívta a barátját. Hogy méltóképpen vendégelje meg, a szakácsnőjével újfajta édességet készíttetett, aminek a receptje abból állt, hogy mindent bele kell tenni, ami a környéken terem és finom. Így összekevertetett diót mandulával, levendulamézzel, gyümölcscukorral, tojásfehérjével, és vaníliával ízesítették.  Az édesség nevét a dióról latinul NUX GATUM-ként adta meg, ez alakult később nugáttá.  Elkészítése:  Gyümölcscukorból, répacukorból és mézből szirupot készítünk, ebbe habbá vert tojásfehérjét keverünk. Még meleg állapotban vaníliával, eperrel, pisztáciával ízesíthetjük. (Akár mind a hárommal.) Diót adunk hozzá. Négyzet vagy téglalap alakú falap köré magasított peremet szögelünk. A meleg masszát a falapra fektetett egy réteg ostyára öntjük, kihűlés után nagyobb kockákra vágjuk. A darabok, kockák alakja változatos lehet, ennek is díszítő hatása van.  Sajnos, az eredeti nugátról sincs fényképem, már csak azért sem, mert a Lumiere fivérek nem voltak Olivier de Serres barátai.  CUGNA  Ma már a XX. század is történelem. Ki emlékszik ma már II. Viktor Emánuel olasz királyra?  Pedig emlékezhetnénk, hiszen az ő érdeme, hogy nem merült feledésbe az olasz földön a reneszánsz kortól ismert Cugna nevű diós édesség, aminek nagy kedvelője volt. A Cugna tulajdonképpen vegyes gyümölcsbefőtt, dióval. Azt mondják, igen jól megy hozzá a gesztenyelisztből készült lepény, ahogy az olasz parasztok ették az 1700-as években. Tipikus őszi, szüreti csemege.  Hozzávalók:  1,5 l must  30 dkg füge  30 dkg tisztított birsalma  30 dkg körte  15 dkg feles dióbél  10 db mogyoró  kevés szegfűszeg, fahéj  Igen gyenge lángon tesszük fel főni a mustot. Addig főzzük, amíg a felét el nem fővi. Ez kb. 12 óra alatt következik be. Kisebb darabokra vágjuk a fügét, a birsalmát és a körtét, és a mustba tesszük. Ugyancsak hozzáadjuk a feles dióbeleket, az egész mogyorókat, és fahéjjal, szegfűszeggel ízesítjük. Mintegy félórán át főzzük a gyümölcsöket, és amikor levesszük a tűzről a gyümölcsbefőttet, melegen üvegekbe töltjük és kidunsztoljuk.  HAZAI DIÓS CSEMEGE  A hazai, tiszaháti diótermő táj népének étrendjébe szervesen beépült a dió változatos fogyasztása, minden esetben édesen, csemegeként.  Kelt tészták töltelékében, főtt tészta ízesítőjeként.  Jellemző tiszaháti édesség volt a szilvamag helyére dugott féldió, a szilvát diósan aszalták le. Amint a Magyar Gazda 1847-ben írta, ez a csemege Sopronban is ismert volt, messze földről keresték.   A zölddió-befőtt is hagyományos magyar termék.  A MONARCHIA DIÓS SÜTEMÉNYEI  Mottó:  "...a szegény kölyök annyira szerette a diós tekercset,  hogy visított a gyönyörűségtől, valahányszor megérezte a szagát..."  (Panait Istrati román író: Cosma)  Bizony, világhírűek. Az Osztrák-magyar Monarchia mint egy egyesített Mini-Európa Európa közepén, tág teret adott a mákos és a diós sütemények terjedésének. A Monarchia népei számosak voltak, mindegyik jellemző süteménykultúrával. A receptek és a sütemények szabad áramlása komoly versenyt eredményezett, amelyben a legjobbak széles körben ismertek lettek.  Vegyük például a bejglit, ami nevének hangzásánál fogva osztrák eredetűnek tekinthető. Esetleg németnek, de németül stollennek hívják.   De mi, magyarok is a magunkénak valljuk, különösen a diósat. Karácsony nem múlhat el nélküle. "Elmúla az újév, elmúla a vízkereszt, de nem múla el a bájgli." - mondja az ismert kabaré-monológ.  És átvették a Monarchia többi népei is. A szlovákok - akkor még tótok - teljesen ugyanúgy készítették, mint mi. A szlovének poticának hívták, és a mákos és diós változat mellett többféle lekvárosat is kifejlesztettek. Itália idetartozó részein gubana néven ismerték, Szlavóniában orehnyácsa néven, Erdély románlakta vidékein pedig cozonaci cu nuca néven.  A Monarchia zsidó népessége challah néven, a lengyel és más szláv lakosság pedig babka néven ismerte, ette, szerette a diós bejglit.   De mind hasonló volt. Annyira hasonló, hogy a manapság Szerbiában készülő orehnyácsa pontosan úgy készül, mint a hazai bejgli.                 Az orehnyácsa receptje nem is érdekes, mindnyájan fejből tudjuk. A képekkel csak az azonosságot kívántam mutatni.  A bejglit szándékosan nem neveztem patkó néven, pedig úgy nőttem fel, hogy anyám, nagyanyám patkó-formára formázták, és csak későn tudtam meg, hogy az igazi neve bejgli. Mert patkónak hívják a patkó-formájú diós kiflit is, ami a Monarchia egyik központjából, Pozsonyból indult hódító útjára.   Ma már az Újvilágban is az adja ezeknek a diós süteményeknek a rangját, ha eredeti európai (osztrák, magyar, szlovák, stb.) recept alapján készítik és hirdetik.  Látjuk, a diós sütemények történelme a 19. században ért véget. Ha a következő képre tekintünk, azt is tudjuk, miért.   Azért, mert akkor még léteztek igazi diódarálók. Nem olyanok, mint a mai 4 in 1 (négy az egyben) univerzális konyhai aprító és őrlőgépek, amelyekkel nem lehet olyan finomra, egyenletesre darálni a diót, mint azt nagyanyáink tudták. Ilyenre:   Tisztelt gasztronómus Kollégám, manapság nagyon el vagyunk korcsosulva. Mostanában mindennek csak az esszenciája jön át, a felgyorsult világban nincs időnk ízlelni. Tessék elképzelni, vannak, akik dió helyett dióesszenciát tesznek az ételbe, a süteménybe.   Hát, ilyen világot élünk. Rengeteg még a tennivalónk, amíg helyreállítjuk a dió becsületét a gasztronómiában.  A következő sok-sok fejezet, a diós receptek megismertetése ezt célozza.  Kössük fel hát konyharuhánkat, de nem akármelyiket, hanem a diómotívumosat, és próbáljuk végig a diós recepteket.
	A dió leírása és botanikája

	Előételek Vázlat:  Aperitif-tartletek  Aszaltszilva előétel  Avokádó málnával, dióval  Bazsalikomos, parmezános pirítós  Céklasaláta almával  Dió aszalt szilvában, sonkában  Dió aszalt szilvában, szalonnában  Dió, alma, sajt  Dió előételnek  Diópástétom  Diós burgonyagombóc előételnek  Diós csirkesaláta  Diós padlizsán  Diós pirítós brokkoliszárral  Diós-fenyőmagos rolád  Dióskenyér fügedzsemmel  Dióval töltött burgonya  Dióval töltött tojás  Endívia krémsajttal, dióval  Endíviacsónakok diókrémmel  Fejedelmi saláta  Fügés diós falatok  Galambbegysaláta előétel  Gombás-diós pástétom  Katángkehely diós sajttal  Kecskesajtos pirítós  Kendermagos tyúk  Krémsajtos bundáskenyér  Krémsajtos kenyér diós pesztóval  Mamursa  Mézes-diós tofu  Muffin gombával, dióval  Ocopa  Orosz diós csirke  Pikáns juhtúró  Pikáns saláta  Pirítós kéksajttal, dióval  Sült brie sajt dióval  Tonhalas kuszkuz dióval  Zöldbabos-diós pástétom    APERITIF-TARTLETEK  (francia előétel)  Hozzávalók 36 darabhoz:  1 tekercs nyerstészta  2 alma  többféle sajt  tojás  tejszín  reszelt keménysajt  sült szalonna  fenyőmag  dióbél  méz  A tartletek kialakításához a tésztát nyújtsuk nagyon-nagyon vékonyra. Mert ha vastagra marad, nehéz lesz. A kép szerinti mintázatú süteményszaggatóval szaggassuk ki, és tegyük papírformákba, vagy szilikonos süteménysütő formákba.  A tölteléket többféleképpen variálhatjuk. Az a jó, ha többféléből válogathatunk az asztalnál.  1. Igen apróra kockázott, néhány másodpercig mikróban párolt alma, kecskesajttal, dióval, cseppnyi mézzel.  2. Alma ugyanúgy, fetasajttal, almaszörppel, mézzel, fenyőmaggal.  3. Igen apró darab sült szalonna tejszínnel, tojással, reszelt sajttal (sóval, borssal).  4. További variációs lehetőségek: póréhagyma füstölt lazaccal, spenótlevél fetasajttal, hagyma fetasajttal, stb. (Diót is komponáljunk bele.)  180 C°-os sütőben 15-20 perc sütés elég.  Melegen, langyosan vagy kihűlten egyaránt kínálhatjuk. A hozzáillő bort gondosan válasszuk meg.    ASZALTSZILVA ELŐÉTEL  (orosz recept)  Hozzávalók:  2,25 csésze aszaltszilva  2 csésze darabos dióbél  kevés szép dióbél  3-4 gerezd fokhagyma  1,5 csésze tejföl  2 kávéskanál cukor  1 citrom leve  citromkarikák  só  Áztassuk be az aszalt szilvát forralt vízbe, majd szárítsuk le, magozzuk ki.  A darabos dióbelet és a megpucolt fokhagymát egy mozsárban törjük össze, dörzsöljük el teljesen. Sózzuk, ízesítsük citromlével, és dörzsöljük, amíg kifehéredik.  A tejfölt édesítsük meg kevés cukorral.  A szilvák belsejébe töltsük a dióbelet. Helyezzük a szilvákat salátás tálra, öntsük rá az édesített tejfölt, és díszítsük további dióbél-darabokkal, citromszeletekkel.    AVOKÁDÓ MÁLNÁVAL, DIÓVAL (francia recept)  Előétel? Desszert? Bármelyik. Csupa gyümölcs.  Hozzávalók 6 személyre:  3 db szép, megfelelően érett avokádó  6 dkg jó minőségű dióbél  6 dkg friss vagy fagyasztott málna  0,5 dl gyümölcsecet  1 dl dióolaj  só, bors  A dióbelet vagdaljuk apró darabokra. Egy salátástálban oldjunk fel kevés sót a gyümölcsecetben, és csöppet borsozzuk meg. Adjuk hozzá a málnaszemeket, a dióbelet, a dióolajat. Keverjük össze, szósszá.  Az avokádókat előbb félbevágjuk, majd kimagozzuk, meghámozzuk, végül kb. 1 cm-es kockákra vágjuk.  Töltsük a szószt az avokádókockákra. Villával óvatosan keverjük meg, és ebédig tegyük félre. (Előző nap is elkészíthetjük, hűtőben eláll.)  Egyéni tányérokra merjük szét, és málnával, dióbéllel díszítsük.    BAZSALIKOMOS, PARMEZÁNOS PIRÍTÓS  (mai amerikai recept a Szilíciumvölgyből, Carter Lusher receptje)  Hozzávalók:  2 csésze bazsalikomlevél  1 csésze reszelt parmezán sajt  1/2 csésze dióbél  só, bors  bagett kenyér  étolaj  Konyhai őrlőben a bazsalikomot durvára daráljuk. Kiöntjük, és a dióbelet is apró darabosra aprítjuk. Összekeverjük a dióbelet a bazsalikommal, és a reszelt sajtot is hozzákeverjük.  A kenyérszeletek mindkét oldalát megkenjük olajjal. Sütőben kb. 6 percig pirítjuk, hogy enyhén megbarnuljanak.  A diós keverékből egy púpozott evőkanállal teszünk minden szelet kenyérre, majd néhány percig grillezzük. De vigyázzunk, ne égjen meg.  A legkedveltebb előételek egyike.    CÉKLASALÁTA ALMÁVAL  (orosz recept)  Hozzávalók:  1 cékla  2 alma  fél citrom leve  egy marék aszalt szilva  egy marék dióbél  2 gerezd fokhagyma  1/2 csésze majonéz vagy tejföl  só, cukor, kevés zöldsaláta, petrezselyem zöldje  Az aszalt szilvát előbb áztassuk be, majd magvazzuk ki, szárítsuk le.  Főzzük, vagy inkább a sütőben süssük meg a céklát, majd hűtsük ki hideg vízben. Hámozzuk meg, szeleteljük fel. Az almát is szeleteljük fel, és hintsük meg citromlével.  A fokhagymát vagdossuk apróra, és a dióbelet is. Vágjuk darabokra az aszalt szilvát is.  A céklaszeleteket, az almaszeleteket, a fokhagymát, a dióbelet és az aszalt szilvát keverjük össze. Ízesítsük sóval, cukorral, és öntsük rá a majonézt vagy a tejfölt (legjobb felerészben mindkettőt).  Merjük salátás tálba, díszítsük salátalevéllel, petrezselyemmel, dióbéllel.    DIÓ ASZALT SZILVÁBAN, SONKÁBAN  (északolasz előétel)  Hozzávalók 20 darabhoz:  10 dkg gorgonzola sajt  10 dkg krémsajt vagy camembert  20 db feles dióbél  20 db aszalt szilva  10 vékony szelet sonka  20 fogpiszkáló  A sonkaszeleteket vágjuk hosszában félbe.  A kétféle sajtot egy tálban villával keverjük össze. Minden aszalt szilvának a belsejébe tegyünk a sajtból egy bő kávéskanálnyit, és a közepébe nyomjunk egy dióbelet. Tekerjük körbe a sonkaszelettel, és szúrjuk át egy fogpiszkálóval.  Előételként tálaljuk. Az a legjobb, ha már előző nap elkészítjük, alufóliával leborítjuk, és amikor ebéd- vagy vacsoravendégeink megjönnek, csak elővesszük a hűtőből. A vendégek addig is elvannak, amíg a főételt felszolgáljuk.    DIÓ ASZALT SZILVÁBAN, BACON-SZALONNÁBAN  (francia előétel)  Hozzávalók 12 darabhoz:  12 db egészen nagy aszalt szilva  12 db feles dióbél  12 szelet bacon-szalonna  Egy kis hegyes késsel vágjuk fel az aszalt szilvákat hosszukban, és vegyük ki a magjukat.  Egy feles dióbél behelyezése után zárjuk újra össze a szilvák nyílását, és hogy megálljon, egy szelet bacon-szalonnával tekerjük körbe. Szúrjuk keresztül fogpiszkálóval.  Mielőtt előételként feltálalnánk, tegyük öt percre meleg sütőbe.    DIÓ, ALMA, SAJT  (olasz recept)  Hozzávalók:  20 dkg keménysajt  1 nagy Golden alma  10 dkg dióbél  almaecet, olivaolaj  Az almát és a sajtot vágjuk kockákra.  Durvára vagdaljuk a dióbelet.  Egy tálra helyezzük mindhármat.  Kevés almaecettel és olivaolajjal öntsük meg.  Pirított kenyérrel fogyasszuk.    DIÓ ELŐÉTELNEK  (orosz recept)  Hozzávalók:  só  tejföl  majonéz  zöldfűszer  féldiók és apró darabos dióbél  fokhagyma  A tejfölt egyenlő arányban majonézzel keverjük össze.  A fokhagymát felvagdaljuk. Az apró darabos dióbélhez és az ugyancsak apróra vágott zöldfűszerhez keverjük. Megöntjük a tejfölös-majonézes keverékkel, megsózzuk és összekeverjük.  Ebből a keverékből egy féldióra kenünk amennyit tudunk, és lefedjük egy másik féldióval.  A képen látható módon díszítve helyezzük tálra vagy tányérra.    DIÓPÁSTÉTOM  (orosz előétel)  Hozzávalók 4 személyre:  20 dkg dióbél  5 dkg krémsajt vagy reszelt keménysajt  tejföl  A dióbelet sütőben kissé megpirítjuk. Amikor kihűlt, amennyire lehetséges, a bél hártyáját eltávolítjuk, majd megdaráljuk a dióbelet.  A sajtot elkeverjük a tejföllel, majd hozzákeverjük a darált dióbelet.  A diópástétom egy változatában sajt helyett, vagy csökkentett sajttal leves körtét, édes almát is reszelhetünk a pástétomba.  A pástétomot pirítóskenyér-szeletekkel kínáljuk.    DIÓS BURGONYAGOMBÓC ELŐÉTELNEK  (közel-keleti recept)  Hozzávalók 24 golyóhoz:  3 nagy sárga burgonya  3/4 csésze liszt  só, bors  1/2 csésze dióbél  2 evőkanál mazsola  1 csésze olajban eltett zöld olajbogyó, leszűrve 1/2 kávéskanál citromlé  1/2 kávéskanál vegyes fűszerkeverék  és esetleg 1 kávéskanál friss oregánó  Egy nagyobb lábasban forraljunk sós vizet.  A burgonyát hámozzuk meg, és daraboljuk fel. Főzzük puhára a sós vízben. A főtt burgonyát szedjük ki egy nagyobb tálba. Rázzuk meg a tálat, hogy a burgonyadarabokból a vízpára elszálljon, és valamivel szárazabbak legyenek. Törjük meg a burgonyát, annyira, hogy ne maradjon darabos. Keverjük hozzá a lisztet, és megkóstolva sózzuk, borsozzuk. Addig dolgozzunk a keveréken, amíg tészta állagú nem lesz.  A dióbelet és a mazsolát robotgépben daráljuk össze, de ne teljesen egyenletesre, hanem kissé darabos maradjon. Az olajbogyót, a citromlevet és a fűszerkeveréket is öntsük hozzá. Az olajbogyó is maradjon kissé darabos, addig dolgoztassuk a gépet.  Nedves kézzel dolgozva golflabda-nagyságú golyókat gyúrjunk a burgonyás tésztából. Kézzel nyújtsuk lappá, töltsünk rá diós-mazsolás-olivás keveréket, és összehajtva alakítsuk gombóccá. A kész gombócokat tepsire rakjuk.  Ha van időnk, a gombócokat félórára hűtőbe rakhatjuk sütés előtt. Ezután választhatunk, hogy serpenyőben vagy tepsiben süssük meg a gombócokat.  Serpenyőben a sütés igen forró olajban történik, egyszerre több gombócot sütve. Amikor a gombócok aranybarnák, kiszedjük, és papírtörlőn felitatjuk róluk az olajat.  Ha a sütőt választjuk, a gombócokat bőséges olivaolajban forgatjuk meg, és a tepsire zsírpapírt fektetünk. A gombócokat a papírra rendezzük. A sütés forrón, 200 C°-on történik. Először a sütő alsó harmadában sütünk 10-12 percig, majd feljebb 5-10 percig. Először a gombócok alja barnul meg, és a gombócok kissé meglapulnak, fent pedig a gombóc többi része is megsül. De vigyázzunk, ne barnuljanak meg túlságosan, és ne olvadjanak szét.  Tálalás előtt legalább 10 percig hűtsük. Ezalatt a gombócok szilárdulnak, később nem fognak szétesni. Csak frissen jó, nem készíthető el előre, és később nem melegíthető újra.    DIÓS CSIRKESALÁTA  (orosz előétel)  Hozzávalók 2 személyre:  0,5 kg csirkemell  2/3 csésze dióbél  1-2 gerezd fokhagyma  só, bors, tejszín  A csirkemellet enyhén sós vízben főzzük meg. Egész vékonyra vágjuk, rostokra szedjük.  A dióbelet is apróra vagdossuk, és hozzákeverjük a húshoz. A fokhagymát szintén apróra vagdossuk, szintén hozzákeverjük. Ízlés szerint sózzuk, borsozzuk. Végül megöntjük a tejszínnel.    DIÓS PADLIZSÁN  (orosz előétel)  Hozzávalók:  1 közepes padlizsán  félcsésze dióbél  1 közepes fej hagyma  2 evőkanál ecet  1 gerezd fokhagyma  félköteg petrezselyemzöld  őrölt koriander  só, bors  étolaj  esetleg gránátalma  A padlizsánt karikákra vágjuk, megsózzuk, 10-15 percig állni hagyjuk. Utána folyó vízben lemossuk, papírtörlővel letörüljük. Olajon megsütjük. Papírtörlőre fektetjük, hogy a fölösleges zsírt feligya.  Vagy a padlizsánt sütőben, tepsin sütjük meg, ekkor kevesebb olaj kell, és kevesebb bajlódás van a sütéssel.  Ezután a tölteléket készítjük el. A hagymát félkarikákra vágjuk, forró vízzel megöntve leforrázzuk, a vizet leöntjük. A hagymát ecettel keverjük.  A petrezselymet és a fokhagymát apróra vagdaljuk. A dióbelet, és ha a koriandermag nincs megőrölve, azt is, megdaráljuk.  A töltelék anyagait kevés forró vízzel összekeverjük, a padlizsánkarikák egyik felére rakjuk. A karika másik felét ráhajtjuk. Ha még bolondítani akarjuk, apró gránátalma-darabkákkal tehetjük.    DIÓS PIRÍTÓS BROKKOLISZÁRRAL  (olasz előétel)  Hozzávalók 8-12 szelethez:  1 vekni élesztővel készült diós kenyér  étolaj  só  brokkoliszár  2 gerezd fokhagyma, késsel megtörve  1/4 kávéskanál erőspaprika-szelet  reszelt olasz keménysajt  A pirításhoz a sütőnek 200 C°-osnak kell lennie.  A kenyeret centis vastagságúra vágjuk. A kenyérszeletek mindkét oldalát locsoljuk meg étolajjal, és tegyük egy tepsire. Addig pirítsuk, amíg a széle barnulni nem kezd, kb. 10 percig, majd vegyük ki a sütőből.  A brokkoliszárról vágjuk le a brokkoliszemeket, a szárát fogjuk felhasználni. Vágjuk 2-2,5 cm hosszú darabokra. Annyi erősen sós vízben, amennyi ellepi, öt percig főzzük, ezalatt megpuhul. Végül szűrjük le.  Egy nagyobb serpenyőt vékonyan olajozzunk be, és tegyük közepes lángra. Pároljuk meg rajta a megtört fokhagymát, és rögtön vegyük le a tűzről. Öntsük bele az erőspaprika-szeleteket és a főtt brokkoliszárat. Keverjük össze, hogy olajos legyen.  Töltsük a brokkolit a pirítósokra, és szórjuk meg reszelt sajttal.  Melegen vagy szobahőmérsékleten tálalhatjuk. Igen egyszerű, néhány alapanyagból álló előétel, mégis elegáns ízű.  Nem szívesen írok le olyan recepteket, amelyekhez nem mellékeltem fényképet. Most mégis kivételt teszek, mert a következő rolád különleges.    DIÓS-FENYŐMAGOS ROLÁD  (palesztinai arab előétel)  Hozzávalók 5 személyre:  1 kg darált hús (előbb jól kiklopfolt, aztán ledarált hús)  1 csésze liszt  1 fej apróra vagdalt fehér hagyma  1 kávéskanál só  1/2 kávéskanál piros bors  3 vékony szelet szalonna  1/2 csésze dióbél  1/4 csésze fenyőmag  kevés pisztácia  1/2 csésze ecet  1/2 csésze víz  A díszítéshez:  zöld salátalevelek  1 lekapart retek  vágott petrezselyem  citromkarikák  zöldpaprika  Az apróra vagdalt hagyma 3/4-ét összekeverjük a darált hús 3/4-ével, sóval, borssal. A darált húst egy liszttel behintett deszkán ellapítjuk. A maradék darált húst és hagymát külön keverjük össze, ebbe a húsba keverjük az apróra vagdalt dióbelet, fenyőmagot és pisztáciát is. Kis rudat hengergetünk belőle, és hosszában a deszkán lévő darált húsra helyezzük. Az ellapított darált húst kétoldalt felhajtjuk, henger formájában körülvesszük a diós húsrudat.  Az így készített rolád minden oldalát megpirítjuk, aztán fél csésze vizet és fél csésze ecetet öntünk alá, és abban főzzük-sütjük tovább nagy lángon, amíg meg nem sül. Hogy oda ne égjen, ha kell, kevés meleg vizet újból aláöntünk.  Ha megsült, hagyjuk kihűlni, majd kis korongokra vágjuk. Salátalevéllel, retekkarikával, citromkarikával, zöldpaprikával, petrezselyemmel díszített tálon szervírozzuk.    DIÓSKENYÉR FÜGEDZSEMMEL  (amerikai előétel)  Hozzávalók:  néhány kisebb szelet dióskenyér  krémsajt, esetleg lapkasajt  fügedzsem  Dióskenyér nem minden pékségben kapható. De a legkülönbözőbb dióskenyér receptek közismertek, otthon könnyen süthetünk.  Van, aki ehhez az előételhez megpirítja a dióskenyeret, de pirítás nélkül is jó.  A dióskenyérből vágjunk néhény kisebb szeletet, mintegy 4 cm-eseket.  Válasszunk hozzá ízlésünknek megfelelő lágy krémsajtot, és kenjük meg a szeleteket. Vagy helyezzünk rá kisebb lapka sajtot.  Ha fügedzsem nem kapható, két lehetőségünk van. Aszalt fügéből magunk készítünk, vagy nem dzsemet, hanem aszalt fügét használunk. Mindkét esetben jól mossuk meg felhasználás előtt. A dzsemből kis kanálkányit, a fügéből 1-2 szeletet tegyünk minden kenyérszelet közepére.  Jó étvágyat!    DIÓVAL TÖLTÖTT BURGONYA  (kaliforniai előétel)  Hozzávalók 30 adaghoz:  15 db kisebb-közepes burgonya  1 evőkanál étolaj  1 csésze sűrű tejföl  1/2 csésze bármilyen kéksajt  1 csésze vagdalt, pirított dióbél  1/4 csésze apróra vágott mogyoróhagyma  2 szelet sült bacon-szalonna, felvagdalva  só, bors  A sütőt 200 C°-ra melegítsük elő.  Vágjuk félbe a burgonyákat, olajozzuk be, és a vágott felükre állítva tegyük sütőbe mintegy negyedórára. Amikor kivesszük, hagyjuk teljesen kihűlni, mielőtt hozzányúlnánk.  Egy közepes tálban állítsuk össze a tölteléket. A tejfölt és a sajtot keverjük össze, keverjük bele a diót és a hagyma felét. Végül a szalonnacsíkokat, és ízlés szerint ízesítsük sóval, borssal.  A burgonyák felső végén vágjunk egy kis lapkát, amin megállhatnak. Fordítsuk erre a végére, és egy kisebb kanállal vagy késsel vájjunk lyukat a burgonyákban, amibe a tölteléket helyezhetjük. Töltsük is meg, a fölösleges tölteléket pedig mellettük helyezzük el. Újból tegyük 10-15 percre sütőbe.  Forrón tálaljuk, a maradék hagymával körítve.    DIÓVAL TÖLTÖTT TOJÁS  (grúz recept)  Hozzávalók 10 személyre:  10 tojás  3/4 pohár dióbél  2-3 gerezd fokhagyma  1 evőkanál sáfránymag  zöld salátalevél  őrölt bors, só  almaecet  zöldfűszer  A tojásokat keményre főzzük, lehűtjük, megtisztítjuk, félbevágjuk, sárgáját kiszedjük.  A tojássárgáját darált dióbéllel, eldörzsölt fokhagymával keverjük. Sóval, borssal, sáfránymaggal, almaecettel ízesítjük. A tojáskeverékhez valamilyen zöldfűszert is vagdaljunk.  A tojáskeveréket a féltojásokba töltjük.  Tálaláskor salátalevéllel, vagdalt zöldfűszerrel díszítjük.    ENDÍVIA, KRÉMSAJTTAL, DIÓVAL (amerikai előétel)  Hozzávalók 64 falatra:  7-8 endívia  25 dkg krémsajt  25 dkg kéksajt  64 db feles dióbél  1 kávéskanál Worcester-szósz  kevés pirospaprika  Háztartási mixerben dolgozzuk össze a kétféle sajtot a Worcester-szósszal, egyenletesre. Felhasználás előtt hűtőben két napra is eltehetjük.  Az endíviákat szedjük leveleikre, a leveleket mossuk és szárítsuk meg.  A sajtkeveréket kanállal mérjük az endívialevelekre. Mindegyikre helyezzünk egy feles dióbelet. Rendezzük tálra, és végül hintsük meg kevés pirospaprikával.  Addig is, amíg az ebéd el nem készül, helyezzük az asztalra kenyérszeletekkel, és száraz fehérbort töltsünk mellé.  Megjegyzés: A pirospaprikás meghintés elmaradhat. Endívia helyett fehérhúsú paprikát is használhatunk.    ENDÍVIACSÓNAKOK DIÓKRÉMMEL  (olasz recept)  Hozzávalók 12 adagra:  25 dkg gorgonzola sajt, kérge nélkül darabokra vágva  legalább fél csésze szép dióbél, és 12 db feles dióbél is kell, díszítésnek  1/3 csésze tejszín, és még ha szükséges  csipetnyi őrölt bors  4 nagy endívia, szálakra szedve  1/3 csésze méz  Robotgépben daráljuk össze a félcsészényi dióbelet a sajttal. Dolgozzuk hozzá a tejszínt, és csippentsünk bele kevés borsot. Ha még kell hozzá tejszín, pótoljuk. Az így kapott diókrémnek lekvár-sűrűségűnek kell lennie.  Hűtsük le, hogy megszilárduljon. Legalább félórát álljon a hűtőben, de két napig is állhat.  Az endíviaszálakat rendezzük el egy tálon, a kép szerint. Töltsük a diókrémet az endíviák végére. Akkor lesz a legszebb, ha csillagcsövű krémkinyomóval töltjük. Rozettamintásan.  Minden rozetta tetejére egy nagyon szép féldiót nyomjunk. Csöpögtessünk a krémre mézet, és negyedórán belül tálaljuk.    FEJEDELMI SALÁTA  (orosz recept)  Hozzávalók 6 személyre:  50 dkg főtt baromfihús  4 db tojás  5-8 db savanyú uborka  3-4 gerezd fokhagyma  1 csésze dióbél  majonéz  A főtt húst rostokra szedjük, és egy salátástálba terítjük. Megöntjük kevés majonézzel. Ez az első réteg.  Rávagdaljuk a savanyú uborkát és a fokhagymát, megint kevés majonézt öntünk rá, és kész a második réteg.  A harmadik réteg a felszeletelt főtt tojás lesz, amit a maradék majonézzel öntünk meg.  A dióbelet apróra vágjuk, magában kissé megpirítjuk, és a tetejére szórjuk.    FÜGÉS DIÓS FALATOK  (francia előétel)  Hozzávalók 32 falathoz:  8 db érett füge  16 szelet füstölt sonka  8 dkg krémsajt  32 db feles dióbél  A fügéknek vágjuk le a szárát, és hosszában negyedeljük el azokat. A füstölt sonkaszeleteket vágjuk félbe.  A sonkára előbb helyezzük rá a negyed fügét, a kép szerint, majd arra kis adag sajtot. A dióbelet a sajtra nyomjuk.  Szobahőmérsékleten tálaljuk, előételként.    GALAMBBEGYSALÁTA ELŐÉTEL  (francia recept)  Hozzávalók 4 személyre:  20 dkg fehér sajt  20 dkg balambbegysaláta  20 dkg apró kenyérszelet  feles dióbél  borecet  dióolaj  só, bors  A galambbegysalátát mossuk meg és szárítsuk le. Rakjuk levelenként egysalátástálra. A kenyérszeleteket - kisebb darabokra vágva - helyezzük a salátalevelekre. A sajtot vágjuk kis négyzetekre, és helyezzük a kenyérre. Díszítsük bőven feles dióbéllel. Öntsük meg kevés borecettel és dióolajjal. Ízlés szerint sózzuk, borsozzuk.  Ha tartalmasabb salátát akarunk, a kenyérszeletekre vékony sült húsos szalonnaszeletkéket tehetünk.    GOMBÁS-DIÓS PÁSTÉTOM  (belga recept, Jacques Decrock receptje)  Hozzávalók 4 személyre:  4 evőkanál étolaj  1 fej hagyma  10 dkg dióbél  1 evőkanál vagdalt petrezselyem  1 evőkanál száraz fehér bor  1 gerezd fokhagyma  20 dkg (friss vagy konzerv) gomba  15 dkg krémsajt  1 evőkanál majonéz  paprika, só, bors  A gombát apróra vagdaljuk, vagy robotgéppel eldolgozzuk.  A hagymát és a fokhagymát apróra vagdaljuk, az olajon 3 percig "izzasztjuk", anélkül, hogy a színe megváltozna, és rögtön hozzáöntjük a bort, valamint az apróra vágott gombát. Addig pároljuk, amíg a leve el nem párolog.  Szükség szerint sózzuk, borsozzuk, majd félretesszük kihűlni.  A dióbelet megdaráljuk. A krémsajtot egy tálban elkeverjük az összevagdalt petrezselyemmel, a dióbéllel és a majonézzel. A kihűlt gombát is hozzákeverjük.  Néhány kisebb szelet kenyeret megpirítunk, és háromszög-alakúra vágunk, hogy jól mutasson.  A pástétomot a pirított kenyérszeletekre is rakhatjuk, vagy a tányérra kupacolhatjuk, a kép szerint. Ízlés szerint díszítjük.    KATÁNGKEHELY DIÓS SAJTTAL  (olasz recept)  Hozzávalók:  20 dkg katánggyökér  20 dkg lágy sajt  10 dkg dióbél  kevés pálinka  olaj, só, bors  Tisztítsuk meg, aprítsuk fel a katángot, és pároljuk meg olajban. Paszírozzuk le. Egy tálban a katángpürét és a lágy sajtot keverjük el. Adjunk hozzá kevés pálinkát, sózzuk, borsozzuk. A dióbelet daráljuk finomra, és azt is keverjük hozzá. A képen látható módon szervírozzuk, de katánglevéllel is díszíthetjük.    KECSKESAJTOS PIRÍTÓS  (francia recept)  Hozzávalók:  diós kenyér vagy bagett  kecskesajt  étolaj  bors  tejszín  esetleg pirospaprika  Kész diós bagettet vagy kenyeret használjunk. Ha nincs, előzőleg magunk készítsünk konyhai kenyérsütő gépben 50 dkg lisztből, 1 tasak élesztőporból, némi dióolajból, 8 dkg durvára tört dióbélből, 1  evőkanál cukorból, 8 g sóból, 3 dl langyos vízből.  A bagettet szeleteljük fel, a diós kenyeret pedig vágjuk még kisebb darabokra.  Tejszínhez kevés olajat keverjünk, és borsozzuk meg, ezzel kenjük meg a kenyeret. A kecskesajt-darabokat a kenyérszeletekre helyezzük. Ha a sajtot túl száraznak, gipszes állagúnak érezzük, tejszín hozzáadásával javíthatunk az állagán. Ha úgy szeretjük, kevés pirospaprikával is megszórhatjuk.  180 C°-ra állított sütőben csak megaranyozzuk a pirítóst. Néhány perc alatt kész.    KENDERMAGOS TYÚK  (orosz recept)  Hozzávalók személyenként:  7,5 dkg csirkehús  1 uborka  1 főtt tojás  1 marék aszalt szilva  1 marék dióbél  3-4 evőkanál majonéz  zöld kapor, petrezselyem, salátalevél  A csirkehúst főzzük puhára, és csontozzuk ki. Hűtsük le, és vágjuk vékony csíkokra.  Az uborkát szeleteljük fel, az aszalt szilvát magvazzuk ki és vágjuk darabokra.  A salátaleveleket fektessük egy salátástálba, és fektessük rá az uborkaszeleteket. A következő réteg a csirkehús, és arra szórjuk az aszalt szilvát. Rátöltjük a majonézt, és a tetejét meghintjük dióbéllel, apróra vagdalt kaporral, petrezselyemmel.  A főtt tojást négy negyedre vágva helyezzük a tálra, és még díszíthetjük szebb dióbél-darabokkal, aszalt szilvával is. (A képen paprikaszelet is van rajta.)    KRÉMSAJTOS BUNDÁSKENYÉR  (északolasz recept)  Piemontban tojás és krémsajt keverékével sütik a bundáskenyeret. A sima, tehéntejből készült krémsajt is jó, de ha tudunk, szerezzünk robiola nevű piemonti sajtot, amiben juhtej és kecsketej is van. De a lényeg a dió.  Hozzávalók:  3 tojás  10 dkg krémsajt  kevés tej  fahéj, ha úgy szeretjük  méz  dió  A tojásokat mixeljük össze egy tálban a krémsajttal. Tejjel hígíthatjuk, ha kell, és fahéjjal ízesíthetjük, ha akarjuk.  Vágjunk vastag szeleteket francia jellegű kenyérből, és mártsuk meg a tojásos keverékben, hogy mindkét oldalukat bevonja.  Palacsintasütőben vagy hasonló konyhaedényben süssük néhány percig, majd fordítsuk meg, hogy mindkét oldala megbarnuljon.  Tálalás előtt szórjuk meg dióbéllel, és csurgassunk rá mézet.    KRÉMSAJTOS KENYÉR DIÓS PESZTÓVAL  (északolasz recept)  Hozzávalók:  kenyérszeletek  krémsajt  1/2 csésze metélt metélőhagyma  10 dkg durva darabos dióbél  3-4 evőkanál méz  étolaj  Robotgépben daráljuk össze a metélőhagymát és a dióbelet a mézzel és kevés étolajjal együtt. Addig járjon a gép, amíg az így kapott diós pesztó állaga egyenletes nem lesz. Ha a kenhetőnél sűrűbb, dolgozzunk bele még egy kevés étolajat.  A pesztót ilyen állapotban hosszabb időre is lefagyaszthatjuk.  A kenyérszeleteket előbb krémsajttal kenjük meg, arra kenjük a diós pesztót, és akár paradicsommal is díszíthetjük, a kép szerint. De ez nem fontos.    MAMURSA  (török előétel)  Hozzávalók:  0,8 kg csirkehús  30 dkg dióbél  5 vékony karéj kenyér (a hagyományos török kukoricakenyér helyett búzakenyér is jó)  8 gerezd fokhagyma  2 kiskanál só  2 kiskanál bors  1/2 csésze csirkehúsleves  1 kanál étolaj  2 kiskanál vörös bors  A csirkehúst 35 percig főzzük. A húst vegyük ki, szárítsuk meg, a levest tegyük félre. A húst csontozzuk ki, a bőrét szedjük le. A húst vágjuk vékony, hosszúkás darabokra és grillezzük meg. A dióbelet keverjük el a ledarált kenyérrel és fokhagymával. Mixerben keverjük, míg egyenletes állagú nem lesz. Adjunk hozzá borsot és húslevest, amíg sűrű fehér mártást nem kapunk. Öntsük a csirkehúsra. Az olajba tegyünk kevés vörös borsot, melegítsük meg, és öntsük a diós mártásra. Szobahőmérsékleten tálaljuk.    MÉZES-DIÓS TOFU  (japán előétel)  Hozzávalók 10 darabhoz:  1 blokk közepesen szilárd tofu  rizsliszt vagy burgonyakeményítő (ha egyik sincs, búzaliszt is jó) étolaj  1/2 csésze majonéz  1/4 csésze méz  2 evőkanál sűrített tej  cukorral kandírozott dióbél  1 levél petrezselyem, dísznek  előfőzött rizs  A tofut kicsomagoljuk, kiborítjuk egy papírtörlőre, hogy a nedvességet felszívja. A tetejére is borítsunk egy papírt. Tegyük egy meleg tálra, félóráig tartsuk rajta.  A rizst megfőzzük.  A leszárított tofut 10 darabra vágjuk, félretesszük.  A majonézhez keverjük a mézet és a sűrített tejet.  Olajat melegítünk, lehetőleg wokban. Amíg melegszik, némi rizslisztet (vagy burgonyakeményítőt) szórunk a tofura, és megforgatjuk, hogy a liszt bevonja a tofudarabokat. Amikor meleg az olaj, akkor tesszük a tofut a wokba.  Gyenge lángon enyhe barnásra sütjük, közben megforgatjuk. Úgy szedjük ki az olajból, hogy közben az olaj lecsöpögjön. Erre legjobb egy drótkosár. Papírtörlőre rakjuk ki, az olajat felitatni.  A főtt rizst tálra rakjuk, megrakjuk tofuval, és megöntjük a mézes szósszal. Ügyeljünk rá, hogy a rizsre is jusson a szószból. A tetejére frissen karamellizált dióbelet szórunk, és tofudarabonként egy szál petrezselyemmel díszítjük.  Úgy a legjobb, ha azonnal tálaljuk.    MUFFIN GOMBÁVAL, DIÓVAL  (francia előétel)  Hozzávalók 12 darabhoz:  22,5 dkg liszt  1 kávéskanál só  3/4 zacskó szódabikarbóna  2 tojás  0,8 dl dióolaj  1 joghurt  0,2 dl fehérbor  15 dkg gomba  kevés vaj  8 dkg dióbél  10 dkg zöldsaláta  A muffin sütéséhez 180 C°-os sütő kell. Amíg a sütő melegszik, a salátakörítést állítjuk össze. A gombát apróra vágjuk, kevés vajon megpároljuk. A dióbelet is apróra vágjuk, egy serpenyőben megpirítjuk. A salátát megmossuk, és egy tálra rendezzük.  A muffin száraz hozzávalóit összekeverjük. A nedves hozzávalókból a tojást felverjük. Hozzákeverjük a dióolajat, a joghurtot, majd a fehérbort. A száraz és a nedves hozzávalókat összekeverjük, és hozzákeverjük a párolt gombát és a pirított dióbelet. Ha kell, sóval, borssal ízesíthetjük. Tizenkét sütőformába osztjuk, és húsz percig sütjük.  A salátás tálon tálaljuk.    OCOPA  (perui előétel)  Hozzávalók:  1 kg sárga burgonya  1/2 csésze darált dióbél  15 dkg túró  1/2 fejes saláta  1/2 csésze olaj  3 sárga paprika  2 főtt tojás  só, bors  A burgonyákat meghámozzuk, kettőbe vágjuk. A paprikát apróra vágjuk. Megfőzzük a félburgonyákat, és egy tálba rakjuk. A túrót, a paprikát, a diót és az olajat keverjük, majd főzzük össze ha kell, kevés vízzel, amennyire egynemű lehet. Sózzuk, borsozzuk. Ezzel a szósszal öntsük le a burgonyát, salátalevéllel és a negyedekre vágott főtt tojásokkal díszítsük a tányéron.    OROSZ DIÓS CSIRKE  Hozzávalók 2 személyre:  1 csirke  30 dkg hagyma  30 dkg dióbél  2 evőkanál liszt  10 dkg vaj  2 tojás sárgája  citromlé  bors, szegfűszeg, szerecsendió, koriander  kevés petrezselyem, salátalevél  Megfőzzük, és hagyjuk kihűlni a csirkét.  Kicsontozzuk a csirkét, és leszűrjük a főzőlevet.  A hagymát (húsdarálón) daráljuk le.  Olvasszuk meg a vajat, adjuk a ledarált hagymát a vajhoz, majd gyengén, enyhe aranyszínűre pirítsuk meg. Ekkor adjunk hozzá kevés lisztet, és öntsük fel főzőlével. Keverjük egyenletes szósszá. Inkább sűrű legyen, mint híg. A dió fele mennyiségét tördeljük (vágjuk) kisebb darabokra, keverjük el a tojássárgájával, és így keverjük a szószba. Keverjük egyenletesre, közben kóstolgassuk, sózzuk, citromlével és fűszerekkel ízesítsük.  Vágjuk fel a csirkehúst, és rendezzük el egy nagyobb tányéron. Öntsük le a diószósszal. Díszítsük feles dióbéllel, petrezselyemmel, korianderrel, salátalevéllel.    PIKÁNS JUHTÚRÓ  (német recept)  Hozzávalók:  20 dkg juhtúró (ha nincs, fetasajt is jó, fokhagymával ízesítve)  fél alma (édes legyen)  2 marék mazsola  1 marék apróra vágott zöldpetrezselyem  10 dkg dióbél  1 piros színű paprika  1 evőkanál joghurt  1 evőkanál almalé  A túrót vagy sajtot darabokra morzsoljuk.  Egy édes alma húsának felét kockákra vágjuk.  A paprika húsát apróra vágjuk, és ugyancsak apróra vágjuk a zöldpetrezselymet és a dióbelet is.  Az összes hozzávalót botmixerrel összemixeljük, egyenletesre. Jól kenhető állagú keveréket kapunk, amivel kisebb szelet kenyereket kenünk meg.  Almaszeletekkel és féldiókkal díszített tányérokon szervírozzuk.    PIKÁNS SALÁTA  (orosz recept)  Hozzávalók 2 személyre:  20 dkg főtt vagy füstölt csirkehús  2-3 db friss vagy ecetes uborka  3 főtt tojás  10 dkg aszalt szilva  10 dkg vagdalt dióbél  2 dl majonéz  Az apróra, vékonyra vagdalt húst a salátástál aljára terítjük. Rá a karikára vágott uborkát, tojást, valamint a kisebb darabokra vágott aszalt szilvát. Minden réteget külön-külön megöntünk majonézzel. A dióbelet a tetejére szórjuk. Ha akarjuk, előbb megpiríthatjuk.    PIRÍTÓS KÉKSAJTTAL, DIÓVAL  (holland recept)  Hozzávalók:  kenyérszeletek  1 körte  majonéz  kéksajt  szép dióbél  Kéksajtból ajánlott a dán kéksajt, dióbélből pedig a magyar.  A körtét vágjuk vékony szeletekre, a kenyérszeletek méretének megfelelően.  A kenyérszeleteket sütőben melegítsük elő, jó, ha enyhén megpirulnak. A sütőből kivéve kenjük meg vékonyan majonézzel. Fektessünk minden szeletre egy körteszeletet, és kenjünk rá kéksajtot. A kenyérszeletek nagyságának megfelelően rakjuk tele szép, feles dióbéllel.  Közben a sütőt melegítsük fel 180 C°-ig. Tegyük sütőbe a pirítósokat, és addig tartsuk bent, amíg a kéksajt olvadni nem kezd.  Melegen, előételként szervírozzuk.    SÜLT BRIE SAJT  (kaliforniai előétel)  Hozzávalók 2 sajthoz:  2 evőkanál vaj vagy étolaj  1/3 csésze vagdalt paprikahús, piros kaliforniai paprikából  2 evőkanálnyi vékony zöldhagymakarika  1/2 csésze nagyobb darabos dióbél  só, bors  2 csomag 12,5 dkg-os brie sajt  Egy nagyobb serpenyőben megmelegítjük az olajat, és 2-3 percig pároljuk benne a paprikát és a hagymát. A diót is belekeverjük egy percre. Levesszük a tűzről, sóval, borssal ízesítjük.  A két sajtot tűzálló tálra helyezzük, és osszuk rájuk a zöldséges-diós keveréket. 180 C°-on 15-20 percig süssük, addig, amíg a sajt olvadni nem kezd.    TONHALAS KUSZKUZ DIÓVAL  (kaliforniai előétel)  Hozzávalók 4 személyre:  3/4 csésze vagdalt dióbél  1 kis fej hagyma, vagdalva  25 dkg nagyszemű kuszkuz  2,5 csésze víz  2 doboz, összesen 35 dkg konzerv-tonhal  2 evőkanál olajbogyó, mag nélkül  2 evőkanál kapribogyó  1/3 csészényi vagdalt petrezselyemzöld  1-1 evőkanál reszelt citromhéj és citromlé  só, bors  A diót olaj nélkül megpirítjuk közepes lángon. 1-2 perc alatt aranyszínt fog kapni. Félretesszük.  Egy lábast olajozzunk be, és közepes lángon dinszteljük meg benne a hagymát. Keverjük hozzá a kuszkuz-szemeket, és süssük, amíg egy kis színt nem kapnak. Öntsük fel vízzel, fedjük le, és csökkentsük a lángot. Hagyjuk lassan forrni 8-10 percig, majd vegyük le a tűzről.  Adjuk hozzá a tonhalat, az olajbogyót, kapribogyót, petrezselymet, citromhéjat, citromlevet, végül a dióbél nagyját. Sózzuk, borsozzuk.  Amikor tálaljuk, a tányérokra salátalevelet és paradicsomszeleteket helyezünk, és arra tornyozzuk a kuszkuz-keveréket. A maradék dióbéllel dekoráljuk.    ZÖLDBABOS-DIÓS PÁSTÉTOM  (amerikai recept, Joanna Piatek receptje)  Hozzávalók 11 csésze pástétomhoz:  45 dkg párolt zöldbab (konzerv is jó)  1 csésze pirított dióbél  1 nagy hagyma  és még 1/4 hagyma  2 evőkanál étolaj  3 nagy, keményre főtt tojás  2 evőkanál majonéz  só, bors  vágjuk fel az egész hagymát. Pirítsuk meg az olajban, amíg lágy, aranyszínű nem lesz. Öntsük hozzá a zöldbabot, a dióbelet, adjuk hozzá a főtt tojásokat, valamint az 1/4 fej nyers hagymát. Robotgéppel dolgozzuk össze. Nem kell teljesen homogénnek lennie, elég, ha durván összedolgoztuk. Keverjük hozzá a majonézt is. Ízesítsük, majd tegyük hűtőbe.  A pástétomot húsok mellé adhatjuk. Vagy például paradicsomot is tölthetünk vele, és előételként esszük.
	A dió leírása és botanikája

	Levesek Vázlat:  Birkahúsleves angyalgyökérrel, dióval  Burgonyakrémleves dióval  Céklaleves diós sűrítéssel  Csirkehúsleves dióval  Csirkeleves vesebetegeknek  Dióleves  Dióleves 2  Diós gombakrémleves  Édeskömény leves dióval, sajttal  Galambleves dióval  Harcsó  Harcsó csirkéből  Harcsó marhahúsból  Harcsó hagyományosan  Harcsó tokhalból  Hideg paradicsomleves dióval  Hideg uborkaleves dióval  Paprikakrémleves dióval  Sütőtökleves  Sütőtökleves pirított dióval  Tarator  Tarator2  Tarkabableves dióval  Tökleves  Zellerkrémleves dióval    BIRKAHÚSLEVES ANGYALGYÖKÉRREL, DIÓVAL  (tajvani kínai recept)  Hozzávalók 8 személyre:  20 dkg zsírmentes birkahús  10 dkg dióbél  2 dkg angyalgyökér  csipetnyi pirospaprika   5 szem ehető piros kínai gyöngy (juju)  1 ánizsmag  1 szelet szárított narancshéj  1 zöldhagyma  2 köteg friss gyömbér  só  1/2 csésze rizsbor  8 csésze húsleves, leveskockából  Az angyalgyökér (Angelica sinensis) az egyik leggyakrabban használt kínai gyógynövény.  A leveskockából készített húslevesbe helyezzük a birkahúst, és zöldhagyma, gyömbér hozzáadásával erős lángon felforraljuk. Amikor forr, a habját leszedjük, és további tíz percig forraljuk.  A dióbelet nem aprítjuk fel, hanem felesen tesszük a levesbe, együtt az angyalgyökérrel, ánizsmaggal, narancshéjjal, ha be tudtuk szerezni, a kínai gyönggyel és a pirospaprikával. Közepes lángon addig főzzük, amíg mintegy egyharmada el nem fő. Ekkor levesszük a tűzről.  A levesbe öntjük a rizsbort, és ízlés szerint megsózzuk.  Ennek a levesnek, minden kínai ételnek, komoly gyógyhatása is van. Alacsony vérnyomás ellen jó, gazdagítja a vért, de mindenek előtt a nők számára ajánlott.    BURGONYAKRÉMLEVES DIÓVAL  (perui recept)  Hozzávalók 2 személyre:  2 csésze főtt krumpli, meghámozva, pürévé törve  lefagyasztott szalmaburgonya  3/4 csésze darabos dióbél  1/4 csésze tejszín  10 dkg krémsajt  3 csésze tej  1 fej hagyma  csipetnyi szerecsendió  3 kanál vaj  1/3 csésze apróra vágott kaporlevél  1 evőkanál csirkehúsleves sűrítmény, leveskockából  só, bors  A krumplipürét a szokásos módon, 1 pohár tejjel, két kanál vajjal készítjük.  Keverjük össze a dióbél nagyobb részét a felvagdalt hagymával, a krémsajttal, a tejszínnel és 1/2 csésze langyos tejjel. Keverjük hozzá a csirkehúsleves-sűrítményt is. Ízesítsük szerecsendióval, kevés borssal, kaporral. Végül a krumplipürével is keverjük össze.  Egy edényben olvasszunk fel egy kanál vajat, öntsük hozzá a maradék tejet, és gyenge lángon ebben melegítsük burgonyás keverékünket. Kóstoljuk meg, kell-e ízesíteni. Öt percnyi forralás elég. Krémleves állagú legyen.  Közben a lefagyasztott szalmaburgonyát sütjük ki bő olajon, aranyszínűre. Kiszedjük az olajból, és papírra helyezve az olajat felitatjuk a burgonyáról. Az olajban a maradék dióbelet pirítjuk meg, kevés sóval, majd azt is kiszedjük. A szalmaburgonyát is, a pirított dióbelet is a burgonyakrém-levesre tesszük. Így tálaljuk, de előtte még ízlés szerint petrezselyemmel, kaporral is díszítjük.    CÉKLALEVES SZARDELLÁS-DIÓS SŰRÍTÉSSEL  (francia recept)  Hozzávalók 6 személyre:  1,2 kg (3 közepes méretű) cékla, szárastól, levéllel együtt  1 evőkanál étolaj  1 fej hagyma, szeletekre vágva  kevés só, bors  5 dkg (félcsészényi) dióbél  8 db szardella (konzervből, leöblítve)  további 2 evőkanál étolaj  A céklákról vágjuk le a levelet, öblítsük le, daraboljuk fel, tegyük félre. A céklákat hámozzuk meg, és vágjuk vastag szeletekre.  Egy nagyobb lábasban egy kanál olajon pirítsuk meg a hagymát. Tegyük bele a céklát, sózzuk meg. Kavargatva pároljuk 5-10 percig. Töltsük fel 4 csésze vízzel, (esetleg húslevessel), forraljuk fel, fedjük le, és főzzük további háromnegyed óráig, amíg a cékla meg nem fő. Kavarjuk meg többször. Közben, félóra elteltével tegyük bele a vagdalt céklalevelet is.  Amíg a cékla fő, készítsük el a szardellás-diós sűrítést. Robotgépben két kanál olajjal daráljuk össze a szardellát a dióval. Addig dolgozzunk rajta, amíg sűrű paszta állagú nem lesz. Ha túl sűrűnek találjuk, kevés olajjal hígíthatjuk. Amikor kész, egy kisebb tálba tegyük át.  A megfőtt céklát mixerrel pürésítsük el. Ízesítsük borssal, és még sózhatjuk is.  Merjük a céklalevest egyéni tálkákba, és tegyük az asztalra a diós pasztát is. Egy-egy bő kanállal ajánlott szedni belőle a levesbe.    CSIRKEHÚSLEVES DIÓVAL  (grúz recept)  Hozzávalók 4 személyre:  1 csirke  20 dkg hagyma  2 evőkanál apró darabos dióbél  petrezselyemzöld  ecet, só, bors  A csirkét daraboljuk fel, kb. 10 darabra.  A hagymát vagdaljuk össze, és keverjük össze az ugyancsak vagdalt petrezselyemzölddel. Keverjük hozzá az apró dióbelet, majd sózzuk, borsozzuk.  A hagymás-diós keveréket és a húsdarabokat váltakozva rakjuk fazékba, és csak annyi vizet töltsünk rá, hogy elfedje. Savanyítsuk ecettel, és főzzük készre. Közben időnként kavarjuk meg.  Tálaláskor vagdalt zöldfűszerrel szórjuk meg.    CSIRKELEVES VESEBETEGEKNEK  (kínai recept)  Nemcsak vesebetegeknek ajánlott ez a gyógyhatású kínai leves, hanem azoknak is, akik gyakori vizeletürítésben szenvednek. A dióbél - mint a dióbél gyógyhatásával foglalkozó fejezetben is olvashattuk - a kínaiaknál vesegyógyszer.  Hozzávalók:  25 dkg dióbél  25 dkg (bőr- és zsírmentes) csirkehús  25 dkg szárított mandarinhéj  3 dkg Eucommia-kéreg  Most álljunk meg egy pillanatra. Mi is az az eucommia? Nem egy különlegesség, Kínában széltében elterjedt fa, magyar neve szillevelű gumifa, kínai neve duzhong vagy más átiratban tu chung. Magyarországon is megtalálható arborétumban, például az erdőtelki arborétumban is.  De ott nem szabad a kérgét megvágni. Legegyszerűbben úgy szerezhetjük be, ha bármelyik kínai kereskedőt megkérjük, hozasson már Kínából egy kevés gumifa-kérget. Némi készpénzért biztosan meghozatják.  A többi hozzávaló beszerzése nem okozhat gondot. Dióbél mindig van minden rendes háztartásban, csirkehús is, és ha nem dobjuk ki, hanem megszárítva eltesszük a mandarin héját, az is megvan ingyen.  A hozzávalókat felaprítjuk, majd 3 l vízben félórán át kell főzni. Félóra elteltével a lángot takarékra állítjuk, és enyhén forraljuk további három órán át.  Végül megsózzuk, és mint a csirkehúslevest szoktuk, jó étvággyal megesszük.    DIÓLEVES (francia recept)  Hozzávalók 4 személyre:  15 dkg dióbél  1 gerezd fokhagyma  1 db szárnyas leveskocka  1 l víz  1,5 dl tejszín  só, bors  A dióleves nem idegen a magyar konyhától, 17.-18. századi hazai szakácskönyvek már foglalkoznak vele. Aztán, sajnos, nálunk kiment a divatból.  Az összevágott dióbelet keverjük el az apróra vágott fokhagymával, és a leveskockával együtt dobjuk a vízbe. Forraljuk fel. Adjuk hozzá a tejszínt, jól keverjük fel, sózzuk, borsozzuk.    DIÓLEVES (grúz recept)  Hozzávalók 4 személyre:  16 dkg dióbél  2 fej közepes hagyma  1 evőkanál liszt  1 kávéskanál 3 %-os almaecet  5 dkg vaj  3 tojássárgája  1 köteg petrezselyemzöld  kevés zöld koriander és kapor  só  A dióbelet mozsárban törjük össze, vagy ledaráljuk. A hagymát apróra vágjuk, és a dióbéllel együtt fazékba tesszük. Kevés vízzel rövid ideig pároljuk.  1,5 liter vízbe belekeverjük a lisztet és az ecetet. Megforrósítjuk, és mielőtt forrna, összeöntjük a párolt hagymával, dióbéllel. Megsózzuk, majd a forrástól számított 10-15 perc múlva hozzáadjuk az apróra vágott petrezselymet, a koriandert, kaprot, és amint újból felforrt, levesszük a tűzről. A levesestálban elkeverjük a tojássárgákat, és állandó keverés mellett ráöntjük a levest. Meghintjük apróra vágott petrezselyemzölddel, és tálalás előtt még ráadjuk a vajat.    DIÓS GOMBAKRÉMLEVES  (angol recept, Delia Smith receptje)  Hozzávalók 8 személyre:  2,5 dkg szárított vargánya  5 dkg vaj  11 dkg friss vagy konzerv csiperke, felvagdalva  2 db közepes sárgarépa, felvagdalva  2 db zellergumó, felvagdalva  1 közepes hagyma, felvagdalva  1 póréhagyma, felvagdalva  2 babérlevél  1 csapott kávéskanál friss kakukfű  1 csapott kávéskanál friss zsálya  2 gerezd fokhagyma  só  további 22 dkg csiperkegomba  12 dkg darált dióbél  3 dkg vaj  0,8 dl tejföl vagy tejszín  0,8 dl száraz sherry  1/2 kávéskanál citromlé  só, bors  Tegyük a szárított gombát 3 dl forró vízbe, és áztassuk benne félórán át. Közben egy nagy fazékban olvasszuk fel az 5 dkg vajat, és pároljuk meg rajta együtt a 11 dkg gombát, az előkészített zöldségeket, fűszereket és az eldörzsölt fokhagymát. Gyenge lángon addig kavargassuk, amíg a vaj szemmel láthatóan mindet be nem vonja. Ekkor tegyük hozzá a beáztatott gombát, az áztatólével együtt, és öntsük fel 2 l forró vízzel. Némi só hozzáadása után forraljuk fel, majd egészen gyenge lángon inkább csak pároljuk, mint főzzük, egy órán át.  Egy óra elteltével a levest szűrjük át egy másik fazékba. A zöldségek közül vegyük ki a babérleveleket, a többi párolt zöldséget háztartási robotgépben dolgozzuk pürévé. Kevés leves-levét is öntsünk hozzá, hogy sima állagú pürét kapjunk. Öntsük a pürét a leves többi levéhez, és kavarjuk egyenletesre, krémleves állagúra.  Törüljük ki az első fazekat egy papírtörlővel, és tegyük vissza a tűzhelyre 3 dkg vajjal. A 22 dkg-nyi gombából a négy legszebb fejet egészben, a többi gombát pedig felvagdalva enyhén, 5 percig pároljuk meg rajta.  Töltsük a párolt gombát a krémlevesbe, de a négy egész fejet tegyük félre. Keverjük a levesbe a darált dióbelet is. Kóstoljuk meg, ízesítsük sóval, borssal, és főzzük együtt 10 percig.  Közben vegyük elő legélesebb késünket, és a négy gombafejet vágjuk egészen vékony szeletekre. Ezekkel a szeletekkel díszíthetjük krémlevesünket. A tejfölt (tejszínt), sherryt és citromlevet a kész, tálba mert leves tetejére öntjük, dekoratív díszítésként. És a párolt, szinte még nyers gombaszeleteket is.    ÉDESKÖMÉNY LEVES DIÓVAL, SAJTTAL  (amerikai recept, Christine Leopold pályázatnyertes receptje)  Hozzávalók 4 személyre:  1 nagyobb gumó édeskömény, negyedekre vágva  2 evőkanál étolaj  1 fehér póréhagyma, felvágva  1 tányér burgonya hámozva, kockákra vágva  2 csésze csirkehúsleves  2 evőkanál száraz sherry  1 pohár sör  1 csésze durvára vágott, pirított dióbél  1 csésze elmorzsolt márványsajt  1 citrom apróra vágott héja  1 evőkanál elmetélt metélőhagyma  só, bors  Melegítsük elő a sütőt. Az édeskömény negyedeket egy kanál étolajon addig süssük, amíg aranybarnák nem lesznek, ez kb. 15-20 perc alatt következik be. Sütés előtt ízlés szerint sózzuk, borsozzuk meg.  Egy közepes méretű edényben a másik kanál olajon tegyük fel pirulni a póréhagymát közepesnél kisebb lángon, állandóan kevergetve. Fedjük be az edényt, és hadd párolódjon öt percig, amíg áttetsző nem lesz. Ekkor öntsük bele a burgonyát és a húslevest, és forraljuk fel. Ha forr, takaréklángon főzzük tovább, amíg a burgonya meg nem fő. Ez kb. 20 perc. A burgonyából keverjünk egyenletes pürét.  Hagyjuk az édesköményt kihűlni. Ha már nem túl forró, vágjuk kisebb, mintegy 2,5 cm-es csíkokra. Adjuk hozzá a burgonyás keveréket, a sherry-t és annyi sört, hogy megkapjuk a leves kívánt állagát. Keverjük bele a dióbelet is, és kóstoljuk meg. Ha még kell, sózhatjuk, borsozhatjuk.  A márványsajt-darabokat és a citromhéjat a kész levesbe tegyük, és még a tányéron is gazdagíthatjuk velük a levest. Kevés metélőhagymával is, és ha gondoljuk, még dióbéllel is.    GALAMBLEVES DIÓVAL  (marokkói recept, chorba néven)  Hozzávalók:  2 db, közel félkilós galamb  2 fej hagyma  10 dkg apróra vágott zöldhagyma  10 dkg darált dióbél  2 dkg vaj (avas is lehet)  1 köteg zöldpetrezselyem  1 köteg koriander  1/2 kávéskanál gyömbérpor  1 szál fahéj  só, bors  személyenként 1 db feles dióbél, dísznek  A hagymát tisztítsuk meg, és vágjuk fel. A zöldhagymát tisztítsuk meg, öblítsük le.  A petrezselymet és a koriandert öblítsük le, kössük kötegbe.  A galambhúst a hagymával, petrezselyemmel és korianderrel együtt annyi vízben főzzük meg, hogy ellepje. (A zöldhagymát ne tegyük bele.) Tegyük a főzőlébe a fahéjat, a vajat, a gyömbérport is, sózzuk, borsozzuk. Főzzük egy órán át.  a főzési idő leteltével a petrezselyem- és koriander-köteget szedjük ki a levesből.  Szedjük ki a galambhúst is, és kézzel csontozzuk ki. A húst tegyük vissza a levesbe, és tegyük hozzá a zöldhagymát és a darált dióbelet.  Fakanállal kevergetve még öt percig főzzük. Amikor tányérokba szedjük, szép dióbéllel díszítsük.    HARCSÓ (grúz hús- vagy halleves)  Hozzávalók 4 személyre:  50 dkg tokhal  4 fej hagyma  1 szál sárgarépa  2-2 db petrezselyemgyökér és zellergumó  1 babérlevél  5 szem bors  1 evőkanál liszt  2-3 gerezd fokhagyma  1/2 kávéskanál koriandermag  1 kávéskanál kaukázusi fűszerkeverék  1 csésze darált dióbél  paradicsom- vagy szilvapüré  őrölt bors, zöldpetrezselyem, kapor vagy korianderlevél  A hozzávalók közül a "kaukázusi fűszerkeverék" igényel magyarázatot, aminek a grúz elnevezése (fonetikusan) hmeli-szunyeli. Valójában szárított és porrá tört sokféle fűszer keveréke, amely bazsalikomból, paprikából, petrezselyemből, zellerből, korianderből, babérlevélből, majoránnából és még vagy négyféle helyi, kaukázusi fűszerből áll.  Először teljesen megfőzzük a megtisztított halat. Együtt főzzük az egész fej hagymával, sárgarépával, petrezselyemmel, zellergumóval. Babérlevelet, borsot is teszünk a főzővízbe, és megsózzuk.  Amíg fő, előmelegítjük a paradicsompürét vagy a szilvapürét, amelyiket szeretjük.  Amikor megfőtt, a levesből kiemeljük a halhúst, és apró darabokra vágjuk.  A levest leszűrjük. Ha van rajta zsír, leszedjük.  A főtt hagymát apróra vágjuk, és zsiradékon megpároljuk. Meghintjük liszttel, megkeverjük, és összesen öt percig piríjuk.  A hagymás rántásra ráöntjük a levest, és felforraljuk. Amikor forr, belerakjuk a halhúst, és további 10 percig főzzük. Ezalatt megtisztítjuk és eldörzsöljük a fokhagymagerezdeket, majd belekeverjük a levesbe. Nem hagyjuk a levest magában főni, hanem a koriandermagot is beleszórjuk, apróra vágjuk a zöldpetrezselymet, és azt is beletesszük, ugyanígy a kapor zöldjét is. Megborsozzuk. Beleöntjük a meleg paradicsompürét vagy szilvapürét.  És a darált dióbelet is.  Figyelem! A grúzok a harcsót ekkor még tovább szokták sűríteni. Lángost forró vízben megpuhítanak, és szitán (?) áttörve keverik a levesbe.  Mindezt 10 perc alatt.  A tűzről levéve tálalják, maradék zöldfűszerekkel díszítve.    HARCSÓ CSIRKÉBŐL  (grúz recept)  Hozzávalók 6 személyre:  1 közepes méretű csirke  80 dkg paradicsom  4 fej hagyma  3-4 gerezd fokhagyma  1 pohár dióbél  1 kávéskanál őrölt sáfránymag  4 szál zeller  bors, só  A csirkét mossuk meg, és vágjuk 3-4 dekás darabokra. Egy fazékban öntsük föl 4 liter vízzel, és forraljuk fel. A habját szedjük le, a tüzet csökkentsük le, a levest főzzük tovább mérsékelt lángon. Negyedórával az előtt, hogy a főzést befejeznénk, öntsük hozzá az apróra vágott hagymát.  A paradicsomot forró vízzel forrázzuk le. Törjük át aprószemű szitán. Az áttört paradicsomot főzzük 10 percig.  A diót, fokhagymát, zellert együtt daráljuk le. Sózzuk meg, borssal, sáfránymaggal ízesítsük. Keverjük össze a forró paradicsommal, és együtt pároljuk még öt percig.  A csirkehúslevest a diós keverékkel habarjuk be. Forraljuk fel, és főzzük együtt öt percig.  Zöldfűszerrel megszórtan tálaljuk.    HARCSÓ MARHAHÚSBÓL  (grúz recept)  Hozzávalók 4 személyre:  0,5 kg zsírmentes marhahús  2 l víz  1/4-1/3 csésze rizs  2 fej hagyma  0,5 csésze darált dióbél  2-3 gerezd fokhagyma  1 kávéskanál kaukázusi fűszerkeverék  1 evőkanál apróra vágott zöldpetrezselyem  0,5 kávéskanál szárított bazsalikom  0,5 kávéskanál pirospaprika  1/4 csésze szilvapüré vagy gránátalmalé  só  A szilvapüré nem szokásos eleme a magyar konyhának, ezért röviden megemlítem.  Házilag készítendő, általában kisebb gyümölcsű, gyakran nem teljesen érett szilvából.  1 kg szilvát húsdarálón ledarálunk, cukorral és sóval (például 5 dkg cukorral és 2 dkg sóval) ízlés szerint ízesítjük, kevés eldörzsölt fokhagymával és pirospaprikával pikáns ízt adunk neki, és a grúz konyha szokása szerint mint mindenhez, ehhez is adunk kevés kaprot és őrölt koriandermagot. Ahogy van, az egészet felforraljuk. Amikor felforrott, frissen a legjobb, de befőttes üvegben el is tehetjük a következő grúz diós étel készítéséig.  Most már hozzákezdhetünk a diós marhahúsleves, a harcsó elkészítéséhez.  A marhahúst kockákra vágjuk, és hideg vízben feltesszük főni. Felforrás után a habját lemerjük. A lángot takarékra állítjuk, és a marhahúst 1-1,5 óra alatt puhára főzzük. Amikor a hús puha, a levesbe öntjük a rizst, megsózzuk, és további 10 percig főzzük.  A hagymát apróra vágjuk, enyhén megpirítjuk, és a levesbe tesszük. Van, aki nem pirítja, hanem nyersen teszi a vagdalt hagymát a levesbe.  A leveshez hozzáadjuk a darált dióbelet, az apróra vágott zöldpetrezselymet, bazsalikomot, paprikát, fűszerkeveréket, valamint a sűrítést és ízesítést szolgáló édes-savanyú szilvapürét vagy gránátalmalevet.  (Ennek a harcsóreceptnek a szerzője az előző recepthez képest azért nem ajánlja a paradicsompürét, mert az elveszi, csökkenti a harcsó jellegzetesen fűszeres aromáját.)  Amikor minden említett hozzávalót a levesbe főztünk, öt perc múlva levehetjük a levest a tűzről. A fokhagymát mozsárban zúzzuk össze, és a kész levesbe tesszük. Fedő alatt tíz percig állni hagyjuk.  Tálaláskor apróra vágott zöldfűszerekkel díszítjük.    HARCSÓ HAGYOMÁNYOSAN  (grúz recept)  Hozzávalók 4 személyre:  0,5 kg zsírmentes marhahús  2,5 l víz  3-4 fej vöröshagyma  1/3 csésze rizs  1/4 csésze friss gránátalmalé  (vagy 0,5 kg friss paradicsom)  (vagy 0,5 pohár paradicsompüré)  (vagy 2 evőkanál szilvapüré)  1 csésze darált dióbél  8-8 szál korianderlevél és petrezselyemlevél  2 kávéskanál kaukázusi fűszerkeverék  3-4 gerezd fokhagyma  0,5 kávéskanál őrölt koriandermag  1 szál petrezselyem  10 szem bors  késhegynyi pirospaprika  3 evőkanál babérlevél  1 kávéskanál liszt  A marhahúst megmossuk, 3-4 cm-es kockákra vágjuk, és hideg vízben feltesszük főni. A feljövő habot lemerjük a tetejéről. 1,5-2 óra főzés után a húst kiszedjük a levesből, és a levest leszűrjük.  A hagymát megpucoljuk, apróra vágjuk, zsiradékon megpároljuk, és ráöntjük a lisztet, megkavarjuk.  A levest újból felforraljuk. Forráskor beleöntjük a rizst, és újból a levesbe rakjuk a húst. Megsózzuk, és a levesbe öntjük a párolt hagymát. Belefőzzük a petrezselyemgyökeret, és ízesítjük a levest koriandermaggal, babérlevéllel, borssal, pirospaprikával.  Mintegy negyedórányi főzés után, amikor a rizs már majdnem megfőtt, beleöntjük a darált dióbelet, és azzal együtt még 5 percig főzzük.  Ekkor öntjük a levesbe a friss gránátalmalevet, amikor már a főzést befejeztük. Ekkor még fűszerkeverékkel, petrezselyemzölddel, pirospaprikával tovább ízesítjük. De már ne főzzük két percnél tovább.  A tűzről levéve adjuk hozzá a mozsárban eldörzsölt fokhagymát és a koriander zöldjét. Még 3-4 percig tartsuk lezárt fedő alatt, és csak aztán merjük tányérokra.    HARCSÓ TOKHALBÓL  (grúz recept)  Hozzávalók:  félkiló tokhal  4 fej hagyma  1 szál sárgarépa  2 szál petrezselyemgyökér  2 zeller szárastul, gumóstul  1 babérlevél  5 db szemes bors  1 evőkanál liszt  2-3 gerezd fokhagyma  1/2 kávéskanál koriandermag  1 pohár apróra tört dióbél  paradicsom ízlés szerint  petrezselyemzöld és egyéb zöldfűszerek ízlés szerint  A halat feltesszük főni, és félig meg is főzzük. Ekkor hozzáadjunk egy hagymát egészben, továbbá a sárgarépát, petrezselymet, zellert, babérlevelet, szemes borsot, végül megsózzuk.  Amíg a hal fő, ha paradicsomot is adunk a harcsóhoz, most főzzük meg, majd törjük át aprószemű szitán.  Amikor a hal megfőtt, kiszedjük, apró darabokra vágjuk. A levest átszűrjük. Ha van zsírja, leszedjük, másik fazékba tesszük át, azon feltesszük a másik három hagymát, apróra vágva, és megpároljuk. Megszórjuk a liszttel, megkeverjük, és még öt percig pároljuk. Ezután felöntjük az átszűrt levessel. Amikor forrni kezd, visszarakjuk a levesbe a haldarabokat, és további 10 percig főzzük.  Tíz perc elteltével már nem főzzük tovább, csak hozzáadjuk a megtört fokhagymát, a koriandermagot, az apróra vágott zöldfűszereket, esetleg az áttört paradicsomot, végül a már hűlő leveshez az apró dióbelet.  Tálaláskor a tányérokra szedett harcsóra szórjunk apróra vágott petrezselymet vagy másféle zöldfűszert.    HIDEG PARADICSOMLEVES DIÓVAL  (spanyol recept)  Hozzávalók 4 személyre:  5 db érett paradicsom meghámozva, kockázva  1 uborka mag nélkül, kockázva  1 zöld vagy piros paprika húsa felvágva  1 gerezd fokhagyma, vagdalva  1 vöröshagyma apróra vágva  1/4 csésze fehér borecet  1 csésze paradicsomlé  1 kiskanál étolaj  2 kiskanál zöld rozmaringlevél, vagdalva  bors, só  2/3 csésze vagdalt dióbél  Egy nagyobb tálban a felvagdalt paradicsomot, uborkát, paprikát, fokhagymát, hagymát a borecettel és a paradicsomlével robotgéppel sűrű, de folyékony pürévé dolgozzuk.  Átöntjük abba a tálba, amiben tálalni fogjuk. Lefedjük, és hűtőbe tesszük.  Ha tálaláskor túl sűrűnek találjuk, kevés paradicsomlével hígíthatjuk, alapos elkeveréssel. Tálalás előtt ízleljük meg, és megsózhatjuk.  Egy kisebb tálban keverjük össze a rozmaringlevelet az étolajjal, csipetnyi borssal, a vagdalt dióbéllel, csipetnyi sóval, és tegyük félre.  Tálaláskor szedjük tányérokba a hideg paradicsomlevest, és külön a tetejére a dióbeles rozmaringkeveréket.    HIDEG UBORKALEVES DIÓVAL  (görög recept)  Hozzávalók 4 személyre:  3 dl tyúkhúsleves  3 dl (görög) joghurt  10 dkg vagdalt dióbél  2 közepes uborka  1 gerezd fokhagyma, finoman vagdalva  2 evőkanál dióolaj  2 evőkanál zöld kapor, apróra vagdalva  só, bors  Az uborkát meghámozzuk, felvágjuk, a magját eltávolítjuk, apró darabokra vágjuk.  A húslevest, a joghurtot, a fokhagymát és a kaprot egy tálban robotgéppel összehabarjuk.  Az uborkát hozzáadjuk, elkeverjük. Sóval, borssal ízesítjük.  Az uborkalevest legalább 4 órán át hűtőben tartjuk.  A dióbelet tálalás előtt adjuk hozzá.    PAPRIKAKRÉMLEVES DIÓVAL  (mexikói recept)  Hozzávalók 6 személyre:  2 evőkanál étolaj  2 evőkanál apróra vágott vöröshagyma  20 dkg dióbél  20 dkg vagdalt zöldpaprika (Mexikóban konzervben is kapható)  7 csésze csirkehúsleves (leveskockából)  4 evőkanál paradicsompüré (konzerv is jó)  1/2 csésze jerez (sherryhez hasonló száraz fehérbor-sűrítmény)  1/2 csésze tejföl  kevés metélőhagyma  só, bors  Az étolajat közepes tűzön melegítsük meg, és pároljuk benne áttetszővé a hagymát. Keverjük hozzá a paradicsompürét, és folytonos kavarás közben addig tartsuk a tűzön, amíg az alja barnulni nem kezd.  A dióbelet a paprika húsával együtt géppel aprítsuk apróra, és keverjük el egy tányér húslevessel. Öntsük a hagymás paradicsompüréhez.  Öntsük és keverjük hozzá a többi levest és a sűrű fehérbort is. Kóstoljuk meg, és ízesítsük. Fedjük le, és forraljuk fel. A forrástól számított öt percig főzzük.  A tejfölt a főzés után keverjük bele.  Akár tálban, akár tányérokban szervírozzuk, mindenképp díszítsük feles dióbéllel és metélőhagymával.    SÜTŐTÖKLEVES  (német recept)  Hozzávalók 4 személyre:  45 dkg sütőtök  1 sárgarépa  1 kisebb hagyma  1 evőkanál étolaj  4 dl csirkehúsleves (kockából)  só, bors, őrölt szegfűszeg  6 evőkanál nagyobb darabos dióbél  1 dl tejföl  A sütőtök húsát kisebb darabokra vágjuk. A répát megtisztítjuk, vékony karikákra vágjuk. A hagymát apróra vágjuk.  Az étolajat megmelegítjük, a hagymát üvegesre pároljuk rajta. Ráöntjük a tököt és a répat, és még három percig együtt pároljuk. Felöntjük a levessel, és gyenge lángon kb. 20 percig főzzük.  Az egész levest mixerben, vagy botmixerrel pürévé törjük. Sózzuk, borsozzuk, szegfűszeggel ízesítjük. Még egyszer felforraljuk.  A dióbelet olaj nélkül enyhén megpirítjuk, világosbarnára.  A levest tányérokba szedjük, kevés tejfölt merünk a közepére, és a tányérokra osztjuk a dióbelet is.    SÜTŐTÖKLEVES PIRÍTOTT DIÓVAL  (kaliforniai recept)  Hozzávalók 8-10 személyre:  A pirított dióhoz:  6 evőkanál vaj  1/2 csésze darabos dióbél  1 evőkanál juharszirup (vagy más, sűrű gyümölcsszörp)  1/2 kávéskanál fahéjpor  1/2 kávéskanál só  1/2 kávéskanál gyömbérpor  csípős paprika  A leveshez:  2 evőkanál étolaj  2 kisebb sütőtök  3 evőkanál vaj  2 közepes hagyma  1 evőkanál cukor  egy 5 cm-es friss gyömbér  2 gerezd fokhagyma  1 kisebb darab fahéj  4 csésze csirkehúsleves, leveskockából  Először a diót pirítjuk meg egy serpenyőben, magában, 1-1,5 percig, majd hagyjuk szobahőmérsékletűre hűlni.  A vajat egy tálban a többi hozzávalóval keverjük össze, majd a pirított dióval.  Melegítsük elő a sütőt 180 C°-ra.  A sütőtökök végét levágjuk, majd a tököket hosszában kettévágjuk. Kimagvazzuk.  Beolajozunk egy sütőlapot, és ráhelyezzük a tököt. Addig sütjük, amíg kellően puhának nem találjuk, vagyis kb. 50 percig. Ha megsült, kitesszük lehűlni.  A hagymát finomra, a fokhagymát vastagabb szeletekre vágjuk. Meghámozzuk és vékonyra vágjuk a gyömbért.  A vajat egy nagyobb fazékban megolvasztjuk, és benne megpároljuk a fokhagymát, majd a hagymát és a gyömbért is, hogy meglágyuljanak. Beleszórjuk a cukrot, és beletesszük a fahéjat is. Lefedjük, a tűzről levesszük, és a zöldségeket mintegy 10 percig tartjuk a fedő alatt, hogy átvegyék az édes ízt.  A sütőtökök húsát egy nagyobb kanállal szedjük ki, és merjük a fazékba. Öntsük bele a csirkehúslevest is. Forraljuk fel, majd csökkentsük a lángot, és fedő alatt főzzük még 10-15 percig.  Amikor megfőtt, a fahéjat vegyük ki, és a levest dolgozzuk át botmixerrel. (Jobb, ha kiszedve, kisebb adagokban dolgozzuk el, majd visszarakjuk.)  Tálaláskor leveses tányérokba szedjük, és minden tányérra rakunk egy kupacot a pirított diós vajból.    TARATOR  (albán recept)  A tarator tulajdonképpen az egész Balkánon, de leginkább bolgár, macedón vidékeken ismert hideg uborkaleves. Albán változata az érdekes, ahol dióbéllel gazdagítják.  Pontos receptet nem ismerek a tarator elkészítésére. Uborka, fokhagyma, kapor és olivaolaj a fő hozzávalói. Valamint, mint említettem, apróra összetört dióbél. A hozzávalókat joghurttal vagy aludttejjel mixelik össze, majd lehűtik. Forró nyári napokon előételként szolgál.  A joghurt esetleg vízzel hígítható.  A tarator hasonlít a görög cacikire, amit nálunk főleg tzatzikiként írnak, mártásként, de annál hígabb. A tarator és a caciki egyaránt a török cacik (dzsadzsiknak ejtendő) leszármazottja. De a görögök és a törökök sajnos, nem tesznek bele dióbelet.    TARATOR 2  (orosz recept)  A tartort déli orosz vidékeken, Asztrahány felé is ismerik. Ez a recept Elena Alekszejenkóé.  Hozzávalók:  Zöldfűszerek (koriander nélkülözhetetlen), uborka, főtt tojás, főtt krumpli, dióbél, fokhagyma, kefír   A hozzávalókból amit lehet, mindent apróra vágunk, és jól összekeverjük.   Felöntjük hideg kefírrel.   Megcsodáljuk, megesszük.    TARKABABLEVES DIÓVAL (LOBIO)  (orosz recept)  Orosz, ukrán és balti vidékeken lobiónak nevezik a babpürélevest. Dióval az igazi.  Hozzávalók 4 személyre:  30 dkg szemes bab  1 pohár (12 dkg) darált dióbél  1 fej apróra vágott hagyma  paprika  petrezselyem zöldje  zeller zöldje  kapor zöldje  mentalevél  A tiszta babot hideg vízben átöblítjük. Fazékba tesszük, felöntjük 8-10 pohár forró vízzel, és feltesszük főni. Amikor a bab már puha, gondosan megtörjük. Beleszórjuk a darált dióbelet, az apróra vágott hagymát, és megsózzuk, megpaprikázzuk. Megkeverjük, és további 5-7 percig főzzük.  A zöldfűszereket, amiket közben apróra vágunk, a főzés befejeztével adjuk a levesbe. 3-5 percig még főzzük, majd levesszük a tűzről.    TÖKLEVES  (orosz recept)  Hozzávalók 2 személyre:  1 l húsleves, 2 db leveskockából  50 dkg tök  1 cső erőspaprika  1/2 cső édes paprika  1 fej igen apróra vágott hagyma  10 dkg darabos dióbél  3 evőkanál étolaj  1 kávéskanál csípősségmentes őrölt paprika  2 kávéskanál bazsalikom  só  A tök húsát kockákra vágjuk, besózzuk, és egy órára egy szűrőbe helyezzük, hogy a felesleges nedvességet kiengedje.  Egy óra elteltével a tököt meleg olajon öt percig pároljuk, a paprikák vékony szeletekre vágott húsával és a vagdalt hagymával együtt. Megszórjuk bazsalikommal és őrölt paprikával is, és megsózzuk. Végül levesszük a tűzről.  A leveskockából készített húslevest felforraljuk, és amikor levesszük a tűzről, hozzáadjuk a zöldséges párolt tököt. Fedő alatt még 10 percig állni hagyjuk.  A dióbelet tálaláskor, tányérba szedéskor rakjuk a levesre.    ZELLERKRÉMLEVES DIÓVAL  (francia recept)  Hozzávalók 4 személyre:  1 zellergumó  1 hagyma  2 gerezd fokhagyma  3 sárgarépa  1 l csirkehúsleves (kockából)  só, bors  1 dl tejszín  maréknyi dióbél  kevés metélőhagyma  A sárgarépát megtisztítjuk, karikákra vágjuk. A megtisztított zellert pedig nagyobb darabokra. A dióbelet is darabosra vagdaljuk.  Az apróra vágott hagymát és fokhagymát kevés olajon pároljuk meg. Hozzáadjuk a sárgarépát, a zellert, és hozzáöntjük a húslevest is. A dióbélnek pedig a felét.  Felforraljuk, és gyenge lángon félóráig főzzük.  Főzés után, amikor a leves már nem forró, öntjük hozzá a tejszínt. Mixerrel krémesítjük el a leves tartalmát. Megkóstoljuk, és ha kell, sózzuk, borsozzuk.  Szervírozáskor a tányérokban a levesre helyezünk kevés dióbelet és néhány szál metélőhagymát.
	A dió leírása és botanikája

	Reggelik Vázlat:  Búza dióval  Diós energiaital  Diós joghurtos gyümölcssaláta  Diós rántotta  Dióvaj  Polenta almával, dióval  Túrázók reggelije    BÚZA DIÓVAL  (orosz recept)  Egy csészényi csírázó búzát húsdarálón ledarálunk, és összekeverjük félcsészényi répalével. Sűrűn megszórjuk darált dióbéllel.  Gyerekeknek ajánlott, reggelire.  Készítik nem csírázó búzaszemekből is, ez esetben a búzát megfőzik, és mivel nem elég édes, cukorral édesítik.    DIÓS ENERGIAITAL  (kaliforniai recept)  Hozzávalók 2 személyre:  1,5 csésze érett eper  2 érett őszibarack, darabokra vágva  1 csésze joghurt  1/4 csésze tejpor  3 evőkanál búzakorpa vagy zabkorpa  2 evőkanál méz  1/2 csésze darabos dióbél  Joghurtból is, tejporból is ha tudunk, zsírmenteset vegyünk, mert az energiát a dióbél adja.  A szuper energiaital elkészítése mindössze abból áll, hogy az összes hozzávalót alaposan összemixeljük.  Két személyre bőven elég, még a gyerek is ihat belőle.  Reggeliként fogyasztva pirított kenyér ajánlható mellé.    DIÓS JOGHURTOS GYÜMÖLCSSALÁTA  (amerikai recept)  Hozzávalók 2-4 személyre:  1/2 csésze búzaszem vagy más gabonamag, beáztatva vagy előkészítetten megvásárolva  1/2 csésze darabos dióbél, enyhén megpirítva  1/2 csésze áfonya  1/2 csésze édes szőlőszem  1/2 csésze földieper  1/4 csésze mazsola  1 csésze joghurt  1 evőkanál méz  csipetnyi fahéjpor  A saláta elkészítése a hozzávalók összekeveréséből áll.  Villásreggelinek vagy tízórainak ajánlott.    DIÓS RÁNTOTTA  (grúz recept)  Hozzávalók 2 személyre:  4 tojás  félpohár darált dióbél  1 gránátalma  1 fej hagyma  0,5 dl étolaj  só, pirospaprika  A tojást enyhén felverjük, és összekeverjük a darált dióbéllel. A hagymát apróra vágjuk, az olaj egy részén megpároljuk. Hozzákeverjük a diós tojáshoz. Keverünk bele gránátalma-darabokat, majd megsózzuk, paprikázzuk.  A maradék olajjal kikenünk egy serpenyőt, amiben a tojásos keveréket készre sütjük.  Melegen tálaljuk.    DIÓVAJ  (amerikai recept, Emeril Lagasse receptje)  Hozzávalók:  1/2 csésze dióbél  8 evőkanál szobahőmérsékletű vaj  1 evőkanál vagdalt mogyoróhagyma  1/2 kávéskanál só  A dióbelet terítsük szét egy sütőlapon, és 180-200 C°-ra előmelegített sütőben enyhén pirítsuk meg. 5-7 percig. Utána vegyük ki, hagyjuk kihűlni, majd vagdaljuk durva, nagyobb darabokra.  A vajat több darabban rakjuk egy közepes méretű tálba, öntsük rá a dióbelet, mogyoróhagymát és a sót, és fakanállal keverjük össze.  Ezután a dióvajat már csak le kell hűteni, hűtőszekrényben egy órás hűtéssel. Minden aromáját meg fogja őrizni legalább egy hétig, ha pedig lefagyasztjuk, legalább egy hónapig.  Hogy a dióvaj szépen nézzen ki, ahogy az a Lagasse szállóban szokásos, zsírpapírba csomagolva hűtik le. A zsírpapír közepére helyezik a dióvajat, és kb. 2,5 cm vastag hurkát formálnak belőle. Azért, hogy a hurka egyenletes legyen, a zsírpapírt felgöngyölik, a végeit visszahajtják, és a hurkát a papírban nyomkodják egyenletesen vastagra. Így amikor a vendégeknek ágyba viszik a reggelit, szép dióvaj-rudacskákat tudnak felszolgálni, amit például sonkás palacsinta mellé adnak. Vagy bármily más reggeli is készíthető dióvajjal.    POLENTA ALMÁVAL, DIÓVAL (kaliforniai reggeli)  Hozzávalók 4-6 személyre:  1 l víz vagy tej  1 csésze kukoricaliszt  1/2 kávéskanál só  4 evőkanál vaj  1/2 csészényi krémsajt  1 evőkanál sűrű gyümölcsszörp (a kaliforniaiak leginkább juharszirupot ajánlanak, de más gyümölcsszörp is jó)  2 db savanykás alma   újabb 4 evőkanál vaj  2 evőkanál cukor  1/2 csésze dióbél  és még ízlés szerint gyümölcsszörp  A vizet vagy tejet forraljuk fel, öntsük bele a kukoricalisztet és adjuk hozzá a sót. Főzzük igen gyenge lángon, közben fakanállal állandóan kevergessük addig, amíg a fakanál meg nem áll benne. Ez kb. 20 perc.  Keverjünk bele 4 evőkanál vajat, a krémsajtot és 1 evőkanál szörpöt. Tegyünk rá fedőt, és tartsuk melegen. (Ha úgy találjuk, 1/2 csésze vagy valamivel több vizet is adhatunk hozzá.)  Hámozzuk meg, magvazzuk ki az almákat, és vágjuk 1 cm-nyi szeletekre.  A második adag vajat gyenge lángon olvasszuk fel, és tegyük bele az almaszeleteket. Szórjuk rá a cukrot. Mérsékelt lángon pároljuk tovább az almát, néha forgassuk meg, míg aranyszínűre nem sül. Akkor jó, ha villával megszúrva puhának találjuk.  A dióbelet darabokra vágjuk, majd egy kisebb edényben feltesszük a tűzre. Mérsékelt lángon kevergetve enyhén megpörköljük, majd levesszük a tűzről.  Tálaláskor a polentát egy tálba szedjük, beborítjuk az almaszeletekkel, és megszórjuk a dióval.  Tegyünk az asztalra még a gyümölcsszörpből, hogy ízlés szerint ízesíthessék.    TÚRÁZÓK REGGELIJE  (amerikai recept)  Autós vagy gyalogos túrán igencsak takarékoskodni kell a reggelikészítési munkákkal. De a reggelinek nagyon táplálónak kell lennie. Ezért gabonaféléket készítünk, dióval.  Hozzávalók személyenként:  1 tasak gyümölcstea  1/2 csészényi durvára őrölt gabonaszem  1/4 csésze szárított almakarika, apróra vágva  1 evőkanál cukor  2-3 evőkanál tejpor  1/4 csésze dióbél  A gabonamagvakat még otthon összekeverjük az almadarabokkal, cukorral, tejporral, és a keveréket egy zárt műanyag edényben visszük magunkkal. A teafüves zacskót is belekészíthetjük. A dióbelet pedig egy külön zacskóba.  A kempingben, vagy akárhol a vadonban már csak személyenként 1,5 csésze forrásban levő vízbe kell önteni az előre összekevert reggelit. Jól fel kell keverni, és 1-2 percnyi forralás után, vagy ha a magvakat puhábban szeretjük, hosszabb idő után levesszük a tűzről, és hozzákeverjük a ropogós dióbelet.  Biztos, hogy egészségesen, energiadúsan kezdődik napunk.
	A dió leírása és botanikája

	Tízóraik, uzsonnák Vázlat:  Bárányfasírt diószósszal  Csirkehúsos szendvics diókrémmel  Csirkesaláta pitában  Diós hamburger  Diós hamburger 2  Diós mentás csatni  Diós spenót  Fügével töltött sonkatekercs diós salátával  Grillezett szendvics dióval  Kecskesajtos szendvics diós pesztóval  Kenyérre való füge  Körtés, sajtos, diós kenyér  Mézes diós kenyér  Pirítós sonkával, tojással, diós pesztóval  Vargányás diós pirítós    BÁRÁNYFASÍRT DIÓSZÓSSZAL  (török recept)  Hozzávalók 4 személyre:  A húspogácsához:  1 csésze forró víz  1/3 csésze tört búzaszem (bulgur)  3/4 kávéskanál só  1 közepes hagyma, 4 részre vágva  1/4 csésze friss korianderlevél  1/4 csésze zöld petrezselyemlevél  50 dkg darált báránycomb  1/2 kávéskanál édes paprika  1/4 kávéskanál vegyes szárított  fűszerkeverék  1/4 kávéskanál őrölt bors  A szószhoz:  1 kis gerezd fokhagyma  csipetnyi só  1/2 csésze dióbél  1/4 csésze víz  1 kávéskanál citromlé  csipetnyi bors  A pitához:  4 db 10 cm-es kész pitatészta  1 evőkanál étolaj  csipetnyi édespaprika  A díszítéshez:  friss korianderlevél  Egészen forró, sós vízben áztassuk a megtört búzaszemeket negyedórán át, majd szűrjük le.  Amíg a búza ázik, készítsük el a mártást. A fokhagymagerezdet vágjuk apróra, majd dörzsöljük el csipetnyi sóval. A szétdörzsölt fokhagymát a dióbéllel és a szósz többi hozzávalójával robotgéppel dolgozzuk egynemű állagúvá, majd öntsük ki egy tálba.  Ekkor melegítsük be a sütőt, és készítsük el a húspogácsákat. A kitisztított robotgépben dolgozzuk össze a hagymát a korianderlevéllel és a petrezselyemlevéllel. Adjuk hozzá a tört búzát, a bárányhúst és a többi fűszert, és dolgozzuk jól össze. A húsból formáljunk 4 db 10 cm-es pogácsát.  Amíg a húspogácsákat sütjük, a pitatésztát megmelegítjük (pirítjuk). Elrendezzük a pitatésztákat a sütőlapon, megkenjük étolajjal, meghintjük kevés édespaprikával. A sütő alsó részén 1-3 percig sütjük, amíg pirulni nem kezdenek. Ekkor lazán leborítjuk alufóliával, úgy melegítjük tovább.  A húspogácsákat serpenyőben, forró olajban sütjük ki, mindkét oldalukat, összesen 5-7 percig. A kisült húspogácsákat a pitára helyezve, szósszal megöntve tálaljuk.    CSIRKEHÚSOS SZENDVICS DIÓKRÉMMEL  (amerikai recept)  Hozzávalók 4 személyre:  2 db kicsontozott, bőre nélküli csirkemell  1/2 csésze vagdalt dióbél  2 teáskanál őrölt köménymag  2 teáskanál őrölt paprika  3/4 csésze majonéz  2 evőkanál reszelt narancshéj  1 evőkanál friss, vagdalt mentalevél  16 szelet bagett-típusú szendvicskenyér 1-1,5 cm vastagra és 5 cm hosszúra vágva  16 db kisebb petrezselyemlevél  A köménymagot és a paprikát keverjük össze, és dörzsöljük be vele a csirkemellet. Kenjünk ki egy teflonos serpenyőt olajjal, és közepes tűzön süssük meg a csirkemelleket, mindkét oldalát 4-4 percig, vagy amíg már a közepe se lesz rózsaszín. Hűtsük mintegy 10 percig, aztán mindkettőt vágjuk 8-8 szeletre átlósan, hogy a hússzeletek közelítőleg azonos méretűek legyenek, mint a kenyérszeletek. Tegyük félre.  Egy kisebb tálban keverjük össze a majonézt, a narancshéjat, a mentalevelet és a dióbelet. Minden kenyérszeletet fedjünk be egy bő evőkanál diós keverékkel. A tetejére tegyük a csirkehússzeletet, kevés dióbéllel és petrezselyemmel díszítsük.    CSIRKESALÁTA PITÁBAN  (görög recept)  Hozzávalók 4 személyre:  félcsészényi spenótlevél (fagyasztott is lehet)  2/3 csésze görög joghurt  1 evőkanál citromlé  1 kávéskanál őrölt mustármag  1/4 csésze apróra vágott vöröshagyma  1 evőkanál zöld kaporlevél  félcsésze apróra vágott zellerlevél  2 csésze főtt csirkemell, apróra vágva  1 alma kimagvazva, apró darabokra vágva  1 csésze dióbél  só, bors  salátalevél  4 pita, felvégva  Egy nagy tálban keverjük össze a tölteléket. Előbb a spenótot, joghurtot, citromlevet, mustárt, hagymát, kaprot, zellert. Utána adjuk hozzá a csirkehúst, almát, diót, és jól összekeverjük. Megkóstoljuk, sóval, borssal ízesítjük.  A pitákat előbb salátalevéllel béleljük, majd a tölteléket négy adagra elosztva töltjük bele.    DIÓS HAMBURGER (angol recept)  Ki mondta, hogy a vegetáriánusok nem ehetnek hamburgert? Ehetnek, dióból és zöldségekből készítettet. A tartalmát a dió adja. Tízóraira, uzsonnára ajánlott.  Hozzávalók:  6 csésze dióbél, 2 órával előbb vízbe áztatva  2 csésze tisztított, karikára vágott sárgarépa  1 csésze felvagdalt friss fűszerzöldség (petrezselyem, bazsalikom vagy koriander)  1,5 csésze vékonyra vágott hagyma  2 csésze szeletelt konzerv-gomba  1-2 db kimagvazott, szeletekre vágott zöldpaprika  6 db szeletelt paradicsom  2 gerezd fokhagyma  kiegészítésként egyéb fűszereket is alkalmazhatunk (pirospaprika, szárított fűszerzöldségek)  A dióbelet, a sárgarépát, hagymát, gombát, zöldpaprikát, paradicsomot, fokhagymát, vagyis a fűszerzöldségek kivételével az összes hozzávalót egy robotgépben dolgozzuk össze, sima, egyenletes állagúra.  A zöldfűszert kézzel vágjuk apróra, és hozzákeverjük a mixelt zöldségekhez.  8 egyforma adagra osztjuk, lelapítjuk, húspogácsa formájúra alakítjuk. Ha néhány órára állni hagyjuk, állaga szilárdul. Zöldségfélékkel körítve tálaljuk, és zsömlét ugyanúgy ehetünk hozzá, mint a gyorsétkezdében. De pirított kenyérrel jobb.    DIÓS HAMBURGER 2  (spanyol vegetáriánus recept)  Hozzávalók 4 hamburgerbe:  25 dkg dióbél  12,5 dkg zsemlyemorzsa  1 evőkanál étolaj  1 fej hagyma, apróra vagdalva  3 dl zöldségleves  1 evőkanál apróra vágott petrezselyemzöld  só, bors ízlés szerint  étolaj a sütéshez  A dióbelet daráljuk le. A hagymát pirítsuk meg az olajon, azon melegében öntsük fel a levessel, öntsük bele a dióbelet, a petrezselymet és a zsemlyemorzsát. Keverjük össze, ízesítsük ízlésünk szerint.  A masszából formáljunk négy hamburgerpogácsát. Panírozzuk be kevés liszttel, és süssük mintegy 4 percig mindkét oldalát.  Hamburger-zsömlére rakva, zöldségekkel körítve fogyasszuk.    DIÓS MENTÁS CSATNI  (indiai, pandzsábi recept)  Hozzávalók:  2 csésze friss, vagy 2 evőkanál szárított mentalevél  kevés erős zöldpaprika, vagy 1/2 kávéskanál erős pirospaprika  1/3 csésze dióbél  só  2-3 evőkanál joghurt  Hagyományosan mozsárban törik meg, de ma már háztartási robotgépben darálják meg együtt a mentalevelet, a paprikát és a dióbelet, kevés víz hozzáadásával. A sót is daráláskor adják hozzá. Finom tésztaszerű anyagot kapnak. Szárított mentalevél használata esetén a paprikát és a dióbelet darálják csak együtt, és utána a többi hozzávaló egyszerre hozzákeverhető. Ez esetben a csatnit bizonyos ideig állni kell hagyni, hogy a szárított levelek is vizet vehessenek fel.  Hozzá kell keverni a joghurtot, és készen van a pandzsábi tavaszi csatni. Vajas szendvics mellé vagy rákenve fogyasztják, jellegzetes indiai étel.  Leghagyományosabb módon pedig a kertből frissen vágott zellerszárral szervírozzák, a kép szerint.    DIÓS SPENÓT (grúz recept)  Hozzávalók:  50 dkg friss vagy fagyasztott spenót  30 dkg darált dióbél  fél fej hagyma  1-2 gerezd fokhagyma  vagdalt petrezselyem és zeller zöldje  ízlés szerint egyéb fűszerek  só  Az apróra vagdalt spenótot rövid ideig főzzük, majd hideg vízzel leöblítjük.  A darált dióbelet mixerben az apróra vágott hagymával és fokhagymával, a vagdalt zöldfűszerekkel alaposan összekeverjük, közben ízlés szerint megsózzuk. Az így kapott masszához hozzámixeljük a főtt spenótot, amíg egynemű állagú nem lesz.  A diós spenót kenyérre kenve vagy önállóan, előételként vagy tízóraiként fogyasztható. Akkor jó, ha ízlésünknek megfelelő mértékben, de jellemzően fűszeres ízű.    FÜGÉVEL TÖLTÖTT SONKATEKERCS DIÓS SALÁTÁVAL  (amerikai recept, Stephen Lewandowski receptje)  Hozzávalók 4 személyre:  6 db érett füge  12 lapka sajt  12 mentalevél  12 szelet vékonyra szelt sonka  12 fogpiszkáló  10 dkg saláta vagy más (vegyes) zöldség  2 db kisebb piros alma  4 kávéskanálnyi apróra vágott snidling  4 kávéskanál gyümölcsecet  12 kávéskanálnyi vaj  A diós dresszinghez (4 csészéhez):  1 csésze dióolaj  1 csésze almaecet  1 evőkanálnyi vagdalt vöröshagyma  csipetnyi köménymag  1 evőkanál szójaszósz  1 evőkanálnyi apróra vágott zöldség-zöldje  só, bors  A fűszeres dióhoz (4 csészéhez):  40-50 dkg dióbél  1 csésze melasz (vagy cukorszirup enyhén karamellizált cukorból)  1 kávéskanál pirospaprika  1 kávéskanál bors  csipetnyi köménymag  Először fűszeres dióbelet készítünk. A dióbelet forrásban lévő vízben fél percig főzzük (blansírozzuk). A vízből kivéve (például langyos sütőben) fél órán át szárítjuk.  A fűszeres dióbél többi hozzávalóját egy tálban összekeverjük, majd a megszárított dióbélre öntjük. Kiszedjük a dióbelet a fűszeres keverékből, és újból megszárítjuk.  Ezután kezdünk a tulajdonképpeni recepthez.  Az almákat megtisztítjuk, kimagozzuk, vékonyra szeleteljük. Cukorszirupban megpároljuk, olvasztott vajban megforgatjuk.  A fügéket félbevágjuk, a félfügéket egy vágással bemetsszük, megfelelő méretre vágott mentalevél darabot és lapkasajtot töltünk a vágásba.  Meleg serpenyőbe kávéskanálnyi vajat teszünk, belehelyezzük a töltött fügedarabokat, és mindkét oldalukat 1-1 percig pirítjuk. Ez idő alatt a füge aranybarnára pirul, és a sajt megolvad.  A pirult fügét sonkaszeletbe göngyüljük, fogpiszkálóval átszúrjuk.  Diós dresszinget készítünk. A hozzávalóit a dióolaj kivételével összekeverjük, végül a dióolajat adagoljuk hozzá. Négy kiscsészébe merjük szét.  Helyezzük a salátaleveleket négy tányérra, és minden tányérra tegyünk három sonkatekercset. Szórjuk a fűszeres dióbelet arányosan a tányérokra. Öntsük meg 1-1 kávéskanál gyümölcsecettel, és szórjuk meg 1-1 kávéskanálnyi snidlinggel.  Díszítsük végül az almakarikákkal, a diós dresszinget csészében készítsük a tányérok mellé.    GRILLEZETT SZENDVICS DIÓVAL  (kaliforniai recept)  Hozzávalók 4 személyre:  8 szelet sűrű tésztájú kenyér  2 evőkanál olvasztott vaj  8 szelet pulykasonka  1 evőkanál darabos dióbél  4 szelet lapkasajt  A kenyérszeletek egyik oldalát vajazzuk meg. Helyezzünk négy szeletet vajas oldalával lefelé (ahogy esni szokott) munkafelületünkre. Mindegyikre fektessünk két szelet pulykasonkát, szórjuk meg dióval, és fedjük le lapkasajttal. Végül fedjük le a másik négy szelet kenyérrel, amelyeknek felül legyen a vajas oldala.  Grillezzük meg, vagy tegyük forró sütőbe rövid időre, mintegy öt percre. Aranyszínű pirított kenyereket kell kapnunk. Ezalatt a lapkasajt is megolvad.    KECSKESAJTOS SZENDVICS DIÓS PESZTÓVAL  (olasz recept)  Hozzávalók 4-6 személyre:  1 bagett, felszeletelve  2 evőkanál étolaj  1 gerezd megpucolt, félbevágott fokhagyma  15 dkg lágy kecskesajt  A diós pesztóhoz:  1 csésze enyhén megpirított vagdalt dióbél  2 gerezd felvagdalt fokhagyma  1/2 csésze frissen reszelt parmezán sajt  2 evőkanál frissen vagdalt petrezselyemlevél  étolaj  só, bors  Melegítsük elő 180 C°-ra a sütőt. A bagettszeletek mindkét oldalát kenjük meg enyhén étolajjal, és egy sütőpapírral kibélelt sütőlapon pirítsuk 10 percig. Közben egyszer fordítsuk meg. Arany-ropogós legyen. A sütőből kivéve még amíg meleg, addig dörzsöljük meg egyik oldalát fokhagymával a kenyérszeleteknek.  Robotgépben dolgozzuk össze, egyneművé a dióbelet, fokhagymát, parmezán sajtot és a petrezselyemzöldet. Amikor homogén, még járó motornál adjunk hozzá kevés étolajat, annyit, hogy a pesztó sima állagú legyen. Sózzuk, borsozzuk. Egy csésze pesztót kell kapnunk.  A kép szerint szervírozzuk.    KENYÉRRE VALÓ FÜGE  (görög recept)  Csak görög alapanyagokból dolgozzunk, úgy igazi.  Hozzávalók 20 személyre:  1 csésze aszalt füge, apróra vágva  1/3 csésze víz  1/3 csésze fekete görög olajbogyó húsa, apróra vágva  2 evőkanál görög olívaolaj  1 evőkanál gyümölcsecet  1,5 kávéskanál friss kakukfű, összevágva  35-40 dkg kecskesajt, 1 cm-esre szeletelve  1/2 csésze pirított dióbél  1/4 csésze szép feles dióbél  válogatottan finom kenyér  Az aszalt fügét egy lábasban felöntjük a vízzel, és feltesszük közepes lángon főni. Mintegy 7 perc alatt a víz elfő, a fügedarabok pedig megpuhulnak. Ekkor tegyük át egy közepes nagyságú tálba. Ott keverjük hozzá az olajbogyót, olívaolajat, gyümölcsecetet, kakukfüvet. Ízlés szerint sózhatjuk, borsozhatjuk.  Mindezt 3 nappal a 20 fős csoport érkezése előtt is elkészíthetjük, hűtőben, lefedve eláll.  Tálaláskor egy lapos tálon rendezzük körbe a kecskesajt-szeleteket. A pirított dióbelet keverjük a fügés keverékbe, és a keveréket kanalazzuk a tál közepére. A szép feles dióbéllel díszítsük.  Válogatottan finom kenyeret adjunk mellé, amire mindenki maga szedhet.    KÖRTÉS, SAJTOS, DIÓS KENYÉR  (holland recept)  Hozzávalók:  zsúrkenyér vagy más hosszúkás kenyér  1 db körte  majonéz  kéksajt (pl. gorgonzola vagy dán kéksajt)  szép dióbél  A recept igen egyszerű.  A kenyeret hosszában kettévágjuk, szétnyitjuk, amint a képen látszik.  Mindkét felét vékonyan megkenjük majonézzel. Az alsó felére kéksajtot kenünk, amibe belenyomkodjuk a szép dióbelet.  A másik felére helyezzük a körteszeleteket.  És most jön a lényeg, sütőbe tesszük. 180 C°-on 10 percig sütjük.    MÉZES DIÓS KENYÉR  (német recept)  Hozzávalók 12 személyre:  6 dl szójaszósz  26 dkg dióbél  3 dl méz  20 dkg aszalt körte, apró kockákra vágva  2 kávéskanál provanszi vagy olasz fűszerkeverék  1 kávéskanál őrölt koriander  2 evőkanál reszelt narancshéj  1 evőkanál narancslé  1 kávéskanál citromlé  1 csipet durvaszemű só  12 szelet bagett  12 dkg kecskesajt  Ez a recept az igazán igényeseknek való.  A sütőnek a grillező üzemmódját kapcsoljuk be.  A dióbélnek a felét durvára, másik felét apróra vagdaljuk. Egy nagy tálba tesszük, és összekeverjük a mézzel, a körtekockákkel, a fűszerekkel, a korianderrel, narancshéjjal és narancslével, citromlével, sóval. Alaposan összekeverjük, majd félretesszük.  A bagettszeleteket egy sütőlapra rendezzük. A kecskesajtot darabokra vágjuk, és elosztjuk a szeletekre. A sütőben a grill alatt kissé ráolvasztjuk a kecskesajtot a kenyérre. Csak néhány percig tartjuk benn, közben állandóan szemmel tartjuk.  Leszedjük a kenyérszeleteket a sütőlapról. A kecskesajtot elsimítjuk rajtuk, és minden szelet kenyérre kanállal merünk a mézes-diós keverékből.  Azonmód rögtön szervírozzuk.    PIRÍTÓS SONKÁVAL, TOJÁSSAL, DIÓS PESZTÓVAL  (francia recept)  Hozzávalók 2 személyre:  2 nagy, vastag szelet kenyér  8 apró, vékony sonkaszelet  2 tojás  1 dl étolaj  8 dkg darált dióbél  4 dkg reszelt parmezán  2 gerezd fokhagyma  5-6 korianderszál, vagdalva  parmezán forgácsok  bors  1 kávéskanál tejszín  Először a pesztót készítjük el, ez a legfontosabb. Keverjük össze a dióbelet, a parmezánt, az apróra vagdalt fokhagymát és a koriandert 1 dl étolajjal, hogy zsíros, kenhető állagú masszát kapjunk.  A kenyérszeletek közepén késsel vágjunk kis mélyedést, ami a tojást fogja megfogni. A kenyérre egyenletesen kenjük rá a diós pesztót. Szórjunk a pesztóra néhány parmezán-forgácsot. Osszuk szét a kenyerekre a sonkaszeleteket.  A tojást a kenyér közepén lévő mélyedésbe üssük, és borsozzuk meg. Helyezzünk egészen kevés tejszínt a tojásra.  180-220 C° közötti hőmérsékletű sütőben addig süssük, amíg a tojás ízlésünk szerinti nem lesz.  Szervírozáskor kevés salátalevéllel is köríthetjük.    VARGÁNYÁS DIÓS PIRÍTÓS  (francia recept)  Hozzávalók szeletenként:  10 dkg friss vargánya  3 dió bele  1 karéj falusi kenyér  1 gerezd fokhagyma  étolaj, só, bors  parmezán-forgácsok  A kenyeret pirítsuk meg, ahogy szoktuk, majd kenjük meg fokhagymával.  A megmosott vargányát szeleteljük fel, és ugyancsak szeleteljük fel a pirítós megkenése után maradt fokhagyma-gerezdeket is. A gombát és a fokhagymát egy lábasban kevés olajon pároljuk meg. Ízlés szerint sózzuk, borsozzuk. Amikor 5-7 perc elteltével a vargánya szépen színesedik, a tűzről levehetjük, és a pirítósra szedhetjük. Rárakjuk a dióbelet, morzsolunk rá kevés parmezánt, és ha úgy szeretjük, még egyszer megborsozhatjuk.  Tízóraira ajánlott, amikor otthon vagyunk, és szeretnénk a hangulatot feldobni.
	A dió leírása és botanikája

	Egytálételek Vázlat:  Barna rizs dióval, spárgával  Currys diós bulgur  Gorgonzolás diós rizottó  Gránátalmás, diós csirke  Mouhammara  Muhammara  Spanyol diószósz  Szárnyas becsinált  Vegetáriánus tagine    BARNA RIZS DIÓVAL, SPÁRGÁVAL  (amerikai recept)  Hozzávalók:  1 csésze barna rizs (indián rizs)  1/2 csésze pirított dióbél  40 dkg blansírozott, vagdalt spárga  1/2 csésze vagdalt vöröshagyma  15 dkg sonka, apróra vagdosva  1 kis fej vöröskáposzta, felaprítva  2 evőkanál apróra vágott friss bazsalikom  2 evőkanál borecet  3/4 teáskanál só  1/2 teáskanál bors  2 evőkanál dióolaj  1 evőkanál olivaolaj  citromkarikák  Egy nagyobb tálban keverjük össze a rizst, a dióbelet, a spárgát, a hagymát, a sonkát, a vöröskáposztát és a bazsalikomot.  Egy kisebb tálban pedig a többi hozzávalót, ami az öntet lesz. Öntsük a nagy tálra. Hűtsük le, majd a hűtőből kivéve citromkarikákat fektessünk a tetejére, úgy szervírozzuk.    CURRYS DIÓS BULGUR  (francia recept)  A bulgur török eredetű ennivaló, ennek nyomán nemcsak a Balkánon, hanem a volt török birodalom közelkeleti területein is ismert. Őröletlen búzaszemeket jelent, nagyon népszerű alapanyag. Világszerte terjed, újszerű változatokban is. Körrivel és kesudióval készített változatát a kesudió helyett közönséges dióval javították tovább francia gasztronómusok.  Hozzávalók 4 személyre:  18-20 dkg búzaszem  2 fej hagyma  2 evőkanál mazsola  15 dió bele, apróra vagdalva  2 evőkanál körripor  1 evőkanál étolaj  só, bors  Az olajon pároljuk meg a hagymát, hogy áttetsző legyen. Adjuk hozzá a mazsolát, az apró dióbelet és a körriport. Ízlés szerint sózzuk és borsozzuk. Öntsük föl kevés vízzel, és pároljuk néhány percig.  A búzát főzzük meg, és amikor megfőtt, keverjük a diós készítményhez. Jól keverjük össze, hogy a körri színe mindenhol egyenletes legyen. Gyenge lángon főzzük még néhány percig, állandóan kevergetve, hogy ne álljon össze.  Rögtön, forrón tálaljuk.    GORGONZOLÁS DIÓS RIZOTTÓ  (francia recept)  Hozzávalók 4 személyre:  25 dkg rizs  2 kisebb fej hagyma  1 dl fehérbor  7 dl zöldségleves  15 dkg gorgonzola sajt  2 evőkanál dióolaj  dióbél ízlés szerint  bors  nyerssonka szeletek  A hagymákat vágjuk egészen apróra, és a dióolajon pároljuk egy kicsit. Ne süssük, inkább csak - mint a francia recept írja - "szenvedtessük".  Öntsük rá a rizst, jól keverjük össze, és addig pároljuk, amíg a rizsszemek kissé áttetszőkké nem válnak. Ekkor öntsük rá a bort, keverjük össze, és gyenge tűzön párologtassuk el.  A zöldséglevest merőkanalanként adjuk hozzá, minden kanál után elkeverve. Hagyjuk, hogy a rizs szívja fel a levest. Ez a művelet legalább húsz percig fog tartani. Közben kóstolgassuk a rizst, hogy ellenőrizzük, mennyire főtt meg.  Ha a rizottót előre el akarjuk készíteni, akkor most álljunk meg, és a rizottót tegyük félre, felhasználásig. Ha egyvégtében dolgozunk, folytassuk.  A gorgonzolát vágjuk nagyobb darabokra, és adjuk a rizottóhoz. A dióbelet szintén nagyobb darabokra vágjuk, és a sajttal együtt keverjük a rizottóba. Jól keverjük össze, a sajtnak bele kell olvadnia.  Süssük meg a vékonyra szeletelt nyerssonkát.  Rögtön, melegen tálaljuk.  Tálaláskor készítsünk dióolajat és borsot az asztalra, egyénileg ízesíthetjük a rizottót.    GRÁNÁTALMÁS-DIÓS CSIRKE  (iráni egytálétel, Khorest Fesenjan néven)  Hozzávalók 6 személyre:  1-1,5 kg csirkehús  50 dkg darált dió  3-4 hagyma  3-4 pohár gránátalmalé  2-3 evőkanál cukor  1/2 csésze étolaj  só  Hámozzuk meg a hagymákat, és vagdossuk apróra. Süssük meg sok olajban, aranybarnára.  Mossuk meg a csirkehúsdarabokat, és süssük meg a hagymás olajon. Akkor jó, ha a színük megváltozik. Ekkor öntsünk bele három csésze forró vizet, és forraljuk fel. Ha forr, tegyük takarékra, és félórán keresztül hagyjuk csendesen forrni. Ha szükséges, közben forró vízzel utánatölthetjük.  A félóra elteltével sózzuk meg, keverjük hozzá a darált diót, öntsük bele a gránátalmalevet. Kóstoljuk meg. Ha a gránátalmától savanyúnak találjuk, cukorral édesítsük.  Főzzük tovább, amíg a dióbélből kifőtt olajtól nem kezd sűrűsödni. Akkor jó.  Köretet is szoktak mellé adni, főtt rizst.    MOUHAMMARA  (szíriai hideg egytálétel)  Hozzávalók:  2 piros színű zöldpaprika  2 evőkanál zsemlemorzsa  2 evőkanál étolaj  1,5 evőkanál reszelt hagyma  1 evőkanál citromlé  só, ízlés szerint  1/4 kávéskanál őrölt köménymag  1/4 kávéskanál cukor  1/8-1/4 kávéskanál pirospaprika  csipetnyi őrölt szegfűszeg  1 csésze durván darabos dióbél  1 evőkanál pirított fenyőmag  Melegítsük elő a sütőt.  A paprikákat csumázzuk, magvazzuk ki, vágjuk hosszában négy szeletre. Fektessük a paprikaszeleteket egy sütőlapra, a külső felületükkel felfelé. 15-25 percig tartsuk a meleg sütőben, amíg a paprikák bőre teljesen meg nem feketedik. (Ha nem egyenletesen sülnek a paprikák, közben változtassuk meg a helyüket.) Tegyük ki a paprikákat egy nagyobb tálba, fedjük le, és hagyjuk kihűlni. Ha már nem túl melegek, a héjukat távolítsuk el, a paprikaszeletek húsát pedig vágjuk nagyobb darabokra. Kb. egy csészényit kell kapnunk.  A dióbél és a fenyőmag kivételével az összes többi hozzávalóval keverjük jól össze a sült paprikát. Használjunk robotgépet. Egyenletes, sima pürét kell kapnunk.  Keverjük bele a dióbelet. Ha a püré állaga megengedi, adjunk még több dióbelet. Ha pürénk túl sűrű, 1-1 kávéskanálnyi forró vizet adhatunk hozzá. Ha túl híg, kevés zsemlemorzsát.  Öntsük ki a pürét egy tálba, amiben tálalni fogjuk. Tálalás előtt a tetejét hintsük meg pirított fenyőmaggal.  A kép szerint ropogós, sült pitával tálaljuk. A ropogós sült pitát úgy készítjük, hogy négyszögletes vékony pitatésztát négy háromszögre vágunk, sütőlapra helyezzük, olajjal (spray-jel) meghintjük, és 8-10 percig sütjük.    MUHAMMARA  (szíriai recept)  Hozzávalók:  1 kg gyönyörű, piros húsú paprika  25 dkg dióbél  2 kávéskanál köménymag (nem darált)  1/2 kávéskanál só  1/4 kávéskanál erős pirospaprika  2 gerezd tisztított fokhagyma  2 kávéskanál dióolaj (ha nincs, olivaolaj is jó)  1 evőkanál citromlé  2 evőkanál gránátalmalé (gyümölcsecettel is helyettesíthető)  A paprikát süssük meg, utána vágjuk fel, magvazzuk ki. Vagy fordított sorrendben. Sütés után hűtsük ki teljesen.  A dióbelet a köménymaggal együtt pirísuk rövid ideig.  A paprika sült húsát a dióbéllel, az olajjal, citromlével, gránátalmalével, sóval, paprikával, vagdalt fokhagymával dolgozzuk jól össze. Legjobb, ha robotgépet használunk. Addig apríttassuk, kevertessük a géppel, amíg egynemű masszát nem kapunk. Közben a kicsapódott anyagot kaparjuk le a gép faláról.  Kóstoljuk meg, szükség szerint állítsunk még az ízén, aztán lefedve hűtőben hűtsük le, felhasználásig.  Kenyérfélével szokták fogyasztani, például francia típusú bagettel. Gyakori, hogy a bagett-szeletekre uborkaszeleteket fektetnek, és arra kenik a muhammarát. De pitatésztával is gyakran fogyasztják.    SPANYOL DIÓSZÓSZ  Hozzávalók 5 személyre:  15 dkg dióbél  1,25 l hideg csirkehúsleves  1 húskonzerv  1 csésze tejszín  10 dkg parmezán sajt  3 tojás sárgája  1 csésze száraz fehérbor  Daráljuk le a konzervhúst a dióbéllel együtt, hogy húspépet kapjunk. A diós húspépet a húslevesben forraljuk fel.  Keverjük össze a tejszínt a tojássárgájával és a borral, és öntsük a forrásban lévő levesbe. Ugyanabban a pillanatban vegyük le a tűzről, hogy a tejszín ne forrjon fel.  Tálaláskor parmezánt reszeljünk rá, és bőséges fehér kenyérrel szervírozzuk.    SZÁRNYAS BECSINÁLT  (tipikus chilei étel)  Hozzávalók:  6 csirkecomb  8 burgonya  1/2 hagyma  1/2 paprika szeletelve  7 csésze víz  1 zellerszár  1 szál petrezselyem  1 kávéskanál oregánó  2 kanál rizs  1 csésze darált dióbél  olaj  só, bors  A csirkecombokat süssük ki olajon, végül adjuk hozzá a finomra vágott hagymát. Fűszerezzük meg zellerrel, petrezselyemmel, oregánóval, borssal, sóval. Hét csésze víz hozzáadásával főzzük 15 percig, amíg forrni nem kezd. Adjuk hozzá a burgonyát és a rizst, lassú tűzön főzzük 20 percig. Ezután öntsük bele a dióbelet, keverjük el. Forrón tálaljuk.    VEGETÁRIÁNUS TAGINE  (marokkói recept)  A tagine marokkói raguszerű egytálétel. Általában húsokkal készül, báránnyal, csirkével. Ennek a receptnek a vegetáriánus jelleg adja a különlegességét.  Hozzávalók 6-8 személyre:  2 evőkanál étolaj  2 fej közepes nagyságú hagyma, vagdalva  1 piros húsú paprika, vagdalva  2 kávéskanál vagdalt fokhagyma  1 kávéskanál koriander és gyömbér  1/2 kávéskanál őrölt fahéj  csipetnyi bors  2,5 dl zöldségleves  félkiló paradicsomkocka (konzerv is lehet)  negyedliternyi zöldbab (konzerv is lehet)  25 dkg sárgarépa vagdalva, megfőzve  25 dkg aszalt barack  25 dkg szárított füge  félliternyi főtt csicseriborsó, lecsöpögtetve  félkilónyi cukkini, vagdalva  1,5 csészényi vagdalt, pirított dióbél  só, bors  félkilónyi főtt kuszkuz  Egy vastagfalú vasedényben, pl. üstben dolgozzunk. Először a hagymát pirítjuk meg az olajon, majd a paprikát, fokhagymát és a porrá őrölt fűszereket is hozzáadjuk. Öt percig tartjuk még a tűzön ezt a keveréket. Utána sorban hozzáöntjük a többi hozzávalót. Előbb a levest, majd a paradicsomot, répát, zöldbabot, barackot, fügét. Remélem, nem hagytam ki semmit.  Amikor forr, csökkentjük a lángot. Lefedjük, és félóráig hagyjuk lassan forrni. Akkor jó, amikor a zöldségek mind egyformán puhák. Ekkor a csicseriborsót és a cukkinit is hozzáadjuk, és most már csak tíz percig forraljuk.  A dióbelet a főzés végén öntjük bele, és ekkor sózzuk, borsozzuk is.  Tálaláskor kuszkusz-ágyat készítünk, és arra merjük a tagine-t.  Ha félretesszük vegetáriánus elveinket, és mégis hússal készítjük, azt a levessel együtt tesszük bele.
	A dió leírása és botanikája

	Csirkehús dióval Vázlat:  Amerikai diós csirke  Cornwalli csirke  Currys diós csirke  Cserkesz csirke egyszerű receptje  Cserkesz csirke egyszerűen  Csirke diókéreg alatt  Csirke diószósszal  Csirke diószósszal 2  Csirke gyümölcssalátában  Csirke pirított paradicsommal  Csirke vegyes salátával, vinegrettel  Csirkemell  Csirkemell diópéppel  Csirketartár  Diós csirke  Diós csirke 2  Diós csirke 3  Diós csirke sült rizzsel, pirított paprikával  Dióval, mazsolával töltött kappan  Gránátalmás diós csirke  Gránátalmás diós csirke 2  Gránátalmás diós csirke 3  Grenoble-i diós csirke  Hawaii csirke  Kakas dióval  Kínai diós csirke  Kínai diós csirke 2  Mézes diós csirke  Őszibarackos-diós csirkemell  Spenóttal töltött csirke diókéreggel  Szárnyas dióbundában  Szezámmagos csirkecomb  Töltött csirke diós rizzsel  Töltött csirkecomb  Vargányával, dióval töltött kappan    AMERIKAI DIÓS CSIRKE  Hozzávalók 8 személyre:  2 evőkanál étolaj  1,6 kg csirkemell csontés bőr nélkül, feldarabolva  só, bors  2 hagyma, felvágva  4 sárgarépa, felvagdalva  1/2 kávéskanál őrölt köménymag  2 csésze csirkehúsleves  3 evőkanál darabos dióbél  maréknyi apró mazsola  1,5 csésze szemes búza  1/2 kávéskanál őrölt fahéj  Egy nagyobb serpenyőben melegítsünk meg közepes lángon egy kanál olajat. A csirkehús-darabokat sózzuk, borsozzuk, és a serpenyőben mintegy 5 percig pároljuk, amíg nem barnulnak. Ekkor szedjük ki egy tálra.  Még egy kanál olajat öntsünk a serpenyőbe. Pároljuk meg benne 3-5 percig a hagymát, sárgarépát, köménymagot. Akkor jó, ha a hagyma üveges, a répa pedig puha.  A serpenyőbe öntsük a húslevest. Vakarjuk fel a serpenyőre sült húsmaradékot. Tegyük bele a dióbelet, mazsolát, búzaszemeket. Forraljuk fel, és forráskor vegyük vissza, takarékra. Fahéjjal, sóval, borssal is ízesítsük. Fedjük le, és pároljuk 10 percig. Az utolsó 5 percre a csirkehúst is tegyük vissza a serpenyőbe.  Már tálalhatjuk is.    CORNWALLI CSIRKE  (angol recept)  Hozzávalók 4 személyre:  2 evőkanál vaj  1 csésze hagymakarika, leginkább póréhagymából  6,5 dl főtt fehér hosszúszemű rizs  1 csésze vagdalt, pirított dióbél  1/4 csésze petrezselyemzöldje, vagdalva  2 evőkanál reszelt citromhéj  4 kávéskanál apróra vágott zöld kakukfű  só, bors  4 csirke, egyenként 1,5 font súlyúak  1/4 csésze méz  2 kávéskanál citromlé  Melegítsük elő a sütőt 190 C°-ra.  Egy nagyobb lábasban olvasszuk meg a vajat, és pároljuk meg rajta a hagymát, hogy megpuhuljon. Vegyük le a tűzről, adjuk hozzá a rizst, diót, petrezselymet, citromhéjat, kakukfüvet. Ízesítsük sóval, borssal, keverjük meg, tegyük félre, ez lesz a töltelék.  A csirkéket mossuk meg hideg vízben, aztán szárítsuk le. Kívül-belül sóval, borssal dörzsöljük be. Üregüket töltsük meg töltelékkel, és varrjuk be. A csirkeszárnyakat és a lábakat fektessük a csirkékre.  Sütőben süssük meg a csirkéket, ez mintegy egy óráig tart. Közben a húslével öntözzük meg, többször.  Egy kis tálban keverjük össze a mézet a citromlével, és ezzel a keverékkel is locsoljuk meg a sülő húst, a sütés utolsó negyedórájában, többször is.  Sütés után a varrat kiszedésével várjunk öt percet, utána tálalhatjuk.    CURRY-S DIÓS CSIRKE  (amerikai recept)  Hozzávalók 6 személyre:  1/2 csésze dióbél  1 csésze csirkehúsleves  3 evőkanál kukoricaliszt  1 evőkanál curry-por  0,5 kg kicsontozott csirkemell 2-2,5 cm-es kockákra vágva  2 közepes sárgarépa letisztítva, vékony karikákra vágva  1 kisebb piros paprika szeletelve  4 zöldhagyma karikákra vágva  3 csésze hosszúszemű forró főtt rizs  só, bors  A dióbelet szárazon pirítsuk közepesnél nem nagyobb tűzön 1-2 percig, hogy enyhén pörkölődjön, majd tegyük félre.  Egy közepes tálban keverjük össze a levest a kukoricaliszttel és a curry-porral, majd tegyük félre.  Egy 30 cm-es teflonos edényt olajozzunk ki, és tegyük közepes lángra. A csirkét süssük meg benne, alkalmanként megkeverve, addig, amíg a csirke aranybarnára nem sül. Ez kb. 5 perc. Ekkor adjuk hozzá a sárgarépát, a paprikát és a zöldhagymát. Néha megkeverve 2 percig süssük.  Keverjük hozzá a curry-s keveréket, és forraljuk fel. Ha forr, tegyük takarékra, és alkalmanként megkeverve főzzük mintegy négy percig, hogy a csirke megfőjön, a zöldségek megpuhuljanak. Sózzuk meg.  A rizst egyénileg kiosztott meleg tálkákba szervírozzuk. Egyenletesen elosztva rámerjük a curry-s csirkehúst, valamint a dióbelet.    CSERKESZ CSIRKE EGYSZERŰ RECEPTJE  (török recept)  Hozzávalók:  40 dkg csirkemell  1 pohár darált dióbél  1 karéj száraz kenyér bele  fél pohár víz vagy tej  4 gerezd fokhagyma  fél teáscsésze olivaolaj  1 teáskanál só, feketebors, piros bors  esetleg kevés kókuszreszelék, petrezselyemzöld  A csirkemellet bő vízben megfőzzük. A főtt húst vékony szeletekre vágjuk.  A száraz kenyérbelet áztassuk fél pohárnyi vízzel vagy tejjel, majd morzsoljuk le. Keverjük hozzá a darált dióbelet, sózzuk, fűszerezzük, keverjük bele az összevegdalt, eldörzsölt fokhagymát. Robotgéppel dolgozzuk a keveréket egyneművé, az olivaolaj fokozatos hozzáadásával. Ha túl sűrű, a hús főzővizével hígíthatjuk, amíg szószt nem kapunk.  Egy nagyobb tálba helyezzük a felvagdalt csirkehúst, ráöntjük a szószt.  Kókuszreszeléket szórhatunk rá ízesítésként, és petrezselyem zöldjével díszíthetjük.    CSERKESZ CSIRKE EGYSZERŰEN  (török recept)  Hozzávalók:  1 csirke  40 dkg dióbél  1 kenyér bele  fokhagyma  só  feketebors  A csirkét megpucoljuk, lemossuk, megfőzzük. A főzőlevet félretesszük. A csirkehúst leválasztjuk a csontról.  A dióbelet összetörjük, a kenyérbelet apró darabokra szaggatjuk. Összekeverjük a dióbelet és a kenyérbelet a csirke meleg főzőlevével. A fokhagymát összenyomjuk, belekeverjük. Sózzuk, borsozzuk. Ha túlsóztuk, többlet dióbél hozzákeverésével helyrehozhatjuk.  Az így készült szósszal öntjük meg a főtt csirkehúst. Ha dekorálni akarjuk, pirospaprikát szórhatunk rá.    CSIRKE DIÓKÉREG ALATT  (orosz recept)  Hozzávalók 2 személyre:  1 csirkemell  só, bors  kevés étolaj  A diókéreghez  12 dió bele  1 savanyú uborka  1 gerezd fokhagyma  petrezselyem és zeller zöldje  2-3 evőkanál tejföl vagy majonéz  A csirkemellet félbevágjuk, szétnyitjuk. Kissé kiverjük. Sózzuk, borsozzuk.  Kevés olajon annyira sütjük meg, hogy a felülete pirulni kezdjen.  A dióbelet megtörjük. Az uborkát apró darabokra vágjuk, vagy durván lereszeljük. A fokhagymát eldörzsöljük. A zöldség-zöldet apróra vágjuk.  A diókéreg hozzávalóit a tejföllel együtt összekeverjük, és a sült csirkemellre kenjük.  A diókérget 220 C°-os sütőben sütjük a csirkemellre.  Köretet ízlés szerint választunk hozzá.    CSIRKE DIÓSZÓSSZAL  (portugál recept)  Hozzávalók:  25 dkg csirkemell  3 g só  1 g csípős pirospaprika  0,5 dl fehérbor  5 dkg darált dióbél  0,6 dl tejszín  1,5 dkg apróra vágott hagyma  kevés csirkehúsleves (kockából)  1 dkg mustár  10 dkg besamel mártás  2 dkg étolaj  A csirkemellet vágjuk nagyobb kockákra, és ízesítsük sóval, pirospaprikával  A hagymát pároljuk meg az olajban, majd adjuk hozzá a csirkehúst, és néhány percig pároljuk azt is.  Öntsük hozzá a bort és nem túl sok csirkehúslevest, és forraljuk fel, majd vegyük le a tűzről, és szedjük ki a húst.  A lébe keverjük a besamel-mártást, a mustárt, a tejszínt, a dióbelet. Keverjük egyenletesre, majd rakjuk vissza a csirkehúst.  Köretként rizs ajánlható mellé, és zöldségek, pl. jól megy brokkolival. Italként pedig fehérbor illik hozzá.    CSIRKE DIÓSZÓSSZAL 2  (görög recept)  Hozzávalók 4 személyre:  4-8 csirkedarab, bőr nélkül  3 dl csirkehúsleves  1,5 dl száraz fehérbor  1,5 dl (görög) joghurt  10 dkg dióbél és még kevés feles dióbél a díszítéshez  1 kisebb citrom  3 evőkanál olivaolaj  2 gerezd fokhagyma  1 babérlevél  só, bors, vágott petrezselyem  A megmosott, leszárított csirkedarabokat citromlével csorgatjuk meg, majd olajon mindkét oldalukat megpirítjuk. Hozzáöntjük a fehérbort, és abban pároljuk tovább. Majd hozzáöntjük a csirkehúslevest, és beletesszük a babérlevelet is. A levesben tovább főzzük, néhányszor megkeverjük.  Konyhai robotgéppel a fokhagymát a dióval egynemű pasztává dolgozzuk.  Amikor a hús megfőtt, kiszedjük, és melegen tartjuk. A főzőlébe belekeverjük a fokhagymás dióbelet és a joghurtot. Lassan, kevergetve melegítjük, de nem forraljuk fel. Sóval, borssal ízesítjük.  Az így elkészített meleg szószt a csirkehúsra öntjük, vágott petrezselyemmel és feles dióbéllel díszítjük. A feles dióbelet ízlés szerint rövid ideig piríthatjuk is előtte.    CSIRKE GYÜMÖLCSSALÁTÁBAN  (portugál recept)  Hozzávalók:  2 csésze főtt csirkehús  1 körte, 2 alma, 4 banán apró kockákra vágva  1 evőkanál citromlé  4-5 ananászkarika (konzerv is jó)  2 narancs hámozva, kisebb darabokra vágva  1 csésze fehér szőlő  1 csésze dióbél  A szószhoz:  2 dl tejszín  2 evőkanál citromlé  só, bors, esetleg csipetnyi szerecsendió  A csirkehúst a gyümölcsökkel, a dióval elkeverjük, és megöntjük a citromlével. Hűtőbe tesszük.  A tejszínt jól elkeverjük a citromlével, és ízlés szerint ízesítjük.  Amikor a hideg salátát kivesszük a hűtőből, megöntjük a szósszal, és óvatosan elkeverjük.  Tálaláskor salátát is adhatunk mellé.    CSIRKE PIRÍTOTT PARADICSOMMAL  (mexikói recept)  Hozzávalók 2 személyre:  2 szelet, 25 dkg csirkemell  12-14 dkg hagyma  2-3 gerezd fokhagyma  2 db szegfűszeg  2 db kisebb babérlevél  1 rúd fahéj  4 evőkanál étolaj  10 dkg apróra vagdalt, pirított dióbél  5 evőkanál fűszeres fehérbor  1 dl csirkehúsleves (leveskockából)  25 dkg aprószemű paradicsom  néhány szem olajbogyó, erős paprikával töltve  só, bors  1 evőkanál vagdalt zöldpetrezselyem  A csirkehúst vágjuk kisebb darabokra. A megpucolt, felvágott hagymát főzzük 5 percig, majd hagyjuk kihűlni. A fokhagymát pucoljuk meg, és vágjuk apróra. Egy tálban keverjük a csirkehúshoz a hagymát, a fokhagymát, a fűszereket és két kanál étolajat. Fedjük le, és tegyük egy órára a hűtőszekrénybe.  Egy óra elteltével egy serpenyőben melegítsünk meg egy kanál étolajat, és a hűtőből kivett csirkehúst öntsük bele. Süssük 10-15-20 percig, majd öntsük hozzá a csirkehúslevest és a fehérbort, és főzzük 5-6 percig.  Mindeközben megmossuk és megszárítjuk a paradicsomot, majd egy kanál étolajon megpirítjuk.  A csirkehús főzését azzal fejezzük be, hogy hozzáadjuk az erős paprikával töltött olajbogyó-szemeket és a pirított dióbelet. Megkóstoljuk, sózzuk, borsozzuk. Ekkor van készen.  Kitálaljuk, a paradicsomot mellé tesszük, és az egészet megszórjuk vagdalt petrezselyemmel.    CSIRKE VEGYES SALÁTÁVAL, VINEGRETTEL  (amerikai recept)  Hozzávalók 4 személyre:  4 db kicsontozott, lebőrözött fél csirkemell (kb. 1/2 kg)  1-2 evőkanál étolaj  1 evőkanál őrölt bors  2/3 dl dióolaj  2 evőkanál gyümölcsecet  2 kávéskanál juharszirup  1/4 kávéskanál só  1 liter vegyes saláta- és egyéb zöldségféle  2 dl málna vagy egyéb bogyós gyümölcs  1/4 csésze durvára vagdalt dióbél  (hogy ezek az amerikaiak milyen mértékegységeket tudnak megadni!)  Öblítsük le a csirkemell-darabokat, és rázzuk le róluk a vizet. Kenjük meg gyengén étolajjal, és szórjunk mindkét oldalukra őrölt borsot.  Helyezzük a csirkeszeleteket sütőrácsra, 3-4 percig "fonnyasszuk" a sütőben, félidőben megforgatva a szeleteket. Ezután grillezzük 7-8 percig, addig, amíg a hús már nem lesz rózsaszín. Ugyanennyi ideig grillezzük a másik oldalát is.  Közben készítsünk vinegrettet. Keverjük össze a dióolajat, a gyümölcsecetet, a juharszirupot, sót, és adjunk hozzá borsot is. Tegyük félre.  A saláta- és zöldségféléket osszuk ki négy tányérra. Ha szükségesnek gondoljuk, sózzuk meg a csirkeszeleteket, majd szeleteljük vékonyra, és rendezzük el a zöldségeken. A tetejére tegyük a málnaszemeket és a dióbelet. Végül öntsük rá a vinegrettet.    CSIRKEMELL  (orosz recept, Jekatyerina Pocsukalina receptje)  Hozzávalók:  1 csirkemell  1 savanyú uborka  2 evőkanál darált dióbél  1 csomó petrezselyem  1 csomó kapor  1 gerezd fokhagyma  2-3 evőkanál majonéz vagy tejföl vagy a kettő keveréke  só, bors  étolaj  A csirkemellről - ha van rajta - leszedjük a bőrt. Két részre vágjuk, gyengén kiverjük. Enyhén sózzuk, borsozzuk.  Serpenyőben étolajat melegítünk, és erős lángon megsütjük a csirkemellet, hogy aranyszínű kérget kapjon. Belül nem baj, ha nyers marad. Kivesszük a serpenyőből, félretesszük.  Szószt készítünk. Az uborka héját levágjuk, húsát apróra vagdossuk vagy gyaluljuk. Akkorára, mint egy napraforgómag. Így lesz a szósz egyenletes. A zöldségeket is apróra vagdossuk.  Az uborkát, a zöldségeket, az eldörzsölt fokhagymát és a darált dióbelet összekeverjük. Megöntjük majonézzel vagy tejföllel, hogy sűrű masszát kapjunk.  A csirkemellet tepsibe tesszük, megöntjük a sűrű szósszal, és 220 C°-ra előmelegített sütőben 20-30 percig sütjük. Ha akarjuk, a sütés vége felé kevés zsemlemorzsával is meghinthetjük, hogy a tetején aranyszínű kérget kapjunk.  A csirkemellet sütés után azonnal tálaljuk fel, mert másodszor nem melegíthető. A hús átszárad, a szósz szétválhat. Ezért ajánlatos ebéd előtt a húst és a szószt hűtőben tárolni, és ebédre csak annyit sütni, hogy egyszerre elfogyjon.    CSIRKEMELL DIÓPÉPPEL  (spanyol recept)  Hozzávalók 4-6 személyre:  A csirkemellhez:  6 db csirkemell, összesen kb. 1 kg  1 kávéskanál őrölt köménymag  2 kávéskanál kurkuma  1/2 kávéskanál őrölt bors  2 evőkanál étolaj  40 dkg paradicsom  1,5 dl csirkehúsleves  1 fej hagyma, felvagdalva  4 datolya, nagyobb darabokra vágva  1/2 citrom, karikákra vágva  A diópéphez:  10 dkg darált dióbél  10 szál apróra vágott zöldpetrezselyem  2 kávéskanál őrölt köménymag  2 kávéskanál fahéjpor  1,5 dl joghurt  A hús elkészítése:  A fűszereket összekeverjük, és meghintjük velük a csirkemellet.  Az étolajat egy mélyebb lábasban felmelegítjük, és megpirítjuk benne a csirkemellet. Minden oldalát, hogy aranyszínt kapjon. Ekkor hozzáadjuk a csirkemell többi hozzávalóit, és lefedjük. Lassú tűzön háromnegyed órán át pároljuk.  Amikor készen van, hagyjuk kihűlni, és ha van időnk, eltesszük másnapig, hogy az ízei összeérjenek.  A diópép elkészítése:  A darált dióbelet a joghurttal lehetőleg egyenletesre keverjük, és hozzákeverjük a fűszereket is. Sűrű állagú pép legyen.  Ezután a csirkemellet újból felmelegítjük, 15-20 percig pároljuk, hogy omlós legyen. A diópépet tálaláskor öntjük rá. Rizzsel köríthetjük.    CSIRKETARTÁR  (francia recept)  Hozzávalók 4 személyre:  50 dkg főtt csirkehús, bőr nélkül  6 dkg dióbél  4 dkg világos szemű mazsola  3 szál metélőhagyma (turbolya is jó)  2 evőkanál dióolaj  2 evőkanál szőlőmagolaj (ha nem kapni, dióolaj is jó)  2 evőkanál borecet  Először a mazsolát áztatjuk vízben, hogy megduzzadjon, majd a csirkehúst vágjuk egészen apró darabokra.  Az olajat és a borecetet összekeverjük, igen kevés sóval, borssal ízesítjük. Hozzáadjuk a lecsepegtetett mazsolát, a darabosra vágott dióbelet, a csirkehúst.  Ha metélőhagymánk van, azt is most keverjük bele, apróra vágva, de ha sikerült turbolyát szereznünk, azt csak tálaláskor.  Ha a hozzávalókat így összekevertük, tegyük a tartárt 10 percre hűtőbe.  Salátával tálaljuk.    DIÓS CSIRKE  (albán recept)  A diós csirke hagyományos, jellegzetes albán étel. Az itt következő recepttől eltérően a csirkehúst főzhetjük is, ez esetben nem kell a tyúkhúsleves-kocka, hanem a levest használjuk fel.  Hozzávalók:  4 nagyobb csirkemell-szelet  1 csésze pirított darabos dióbél  1 tyúkhúsleves-kocka vagy egy csésze sűrített csirkehúsleves  1/4 csésze vaj  2 evőkanál liszt  2 evőkanál gyümölcsecet  6 gerezd fokhagyma  só, bors  A csirkehúst - sütőben - megsütjük. Olvasszuk meg a vajat egy lábasban, adjuk hozzá a lisztet, és állandó kevergetés közben enyhén barnásra kapassuk meg a rántást. Öntsük hozzá a sűrű húslevest, forraljuk fel, közben állandóan keverjük, hogy elkerüljük a csomósodást. Adjuk hozzá az ecetet, a fokhagymát, a diót, és sózzuk, borsozzuk ízlés szerint. Keverjük össze, és egy csöppet főzzük össze. A diómártást a csirkeszeletre öntve szervírozzuk.    DIÓS CSIRKE 2  (amerikai recept, az iráni diós-gránátalmás csirke kreatív továbbfejlesztése)  Hozzávalók:  dióolaj  0,5 kg csirkemell, kockákra vágva  rizsbor  1 közepes hagyma, felvégva  2-3 gyöngyhagyma, darabolva  1/4 kávéskanál gyömbérpor  1,5 csésze csirkehúsleves  1 csésze darált dióbél  1 evőkanál sűrű gránátalmalé  2 kávéskanál citromlé  1/2 kávéskanál cukor  1/2 kávéskanál őrölt fahéj  csipetnyi kardamommag-por  só, bors  A csirkehúst rizsborral öntjük le egy tálban, és félretesszük marinálódni.  Egy nagyobb lábasban megbarnítjuk (nem csak üvegesítjük, hanem szó szerint meg is barnítjuk) a hagymát és a gyöngyhagymát a dióolajon. A gyömbérport is belekeverjük rögtön az elején. Amikor a hagyma elég barna, hozzáöntjük a csirkehúslevest és a gránátalma-sűrítményt. A darált dióbelet is, és fedő nélkül, kevergetve 25 percig pároljuk. Ekkor a többi hozzávalót is belekeverjük, beleértve a rizsborban áztatott csirkét is. Lefedve mintegy félóráig csendesen főzzük. Akkor kész, ha a csirke megfőtt. És ha az illata is jó.   Rizzsel ajánlják köríteni, és még jobb, ha nagyméretű, hosszában felvágott sült fokhagyma is van hozzá.    DIÓS CSIRKE 3  (francia recept)  Hozzávalók:  2 evőkanál étolaj  1 hízott csirke, 8 darabra vágva (2 mellehúsa, 2 szárny, a csatlakozó mellehússal, 2 comb, 2 háta)  só, bors  2 evőkanál citromlé  1/2 csésze száraz fehérbor + még 2 evőkanállal  12 gerezd fokhagyma  1,25 csésze feles vagy nagy darabos dióbél  Közepes lángon melegítsük meg az olajat egy serpenyőben. Amikor forró, de még nem füstöl, megkapatjuk benne a csirkedarabokat, hogy kívülről barna színt kapjanak. A serpenyőbe helyezéskor bőven sózzuk, borsozzuk. Öt perc sütés után a másik oldalukat is megsütjük.  A sütés végén a hús alá öntjük a serpenyőbe a citromlevet, két kanál bort, és a serpenyőbe tesszük a fokhagymagerezdeket is. Lecsökkentjük a lángot, lefedjük a serpenyőt. Így pároljuk tovább, mintegy 15 percig, amíg a hús meg nem puhul. Ekkor öntjük a serpenyőbe a diót, és mintegy nyolc percig lefedve együtt pároljuk a hússal.     Levesszük a fedőt, és elfőzzük a levet, közben alkalmanként megkeverjük a diós húst. Ez 5-8 percig tart. A dióbélre ügyeljünk, hogy ne süljön túl, ne a lére, inkább maradjon alatta lé. (A képeken látható dióbél már túlbarnult.)  Meleg tálra szedjük ki a húst, a dióbelet, a fokhagymát.     A serpenyőben maradt anyagot öntsük fel a borral, és kaparjuk fel a serpenyő aljáról. Mintegy négy percig főzzük tovább. Utána ízlés szerint vagy a húsra öntjük, vagy egy külön tálkában helyezzük az asztalra, hogy mindenki maga locsolja meg a diós csirkéjét.  Köretnek dióolajos zöldbab ajánlott.     DIÓS CSIRKE SÜLT RIZZSEL, PIRÍTOTT PAPRIKÁVAL  (kínai recept, Dennis Chan pályázatnyertes receptje)  Hozzávalók 4 személyre:  3 csésze főtt hosszúszemű rizs  1/4 csésze szójaszósz  1/4 csésze sherry  1/4 csésze étolaj  1 erős paprika, apróra vágva  1 evőkanál apróra vágott fokhagyma  1 evőkanál apróra vágott gyömbér  4 csirkemell, ferdére szeletelve  3 csésze dióbél  1 csésze sherry  2 db piros paprika  3 db zöld paprika  kevés étolaj  só, bors  1 evőkanál étolaj  1 csésze apróra vágott hagyma  2 evőkanál csirkehúsleves  4 evőkanál dióolaj  1 köteg metélőhagyma 2 cm-es darabokra vágva vagy zöldhagyma  Egy csésze hosszúszemű rizshez öntsünk egy csésze vizet, és forraljuk fel. Ha forr, tegyük takaréklángra, és fedjük le. Közel addig főzzük, amíg majdnem az összes vizet elforrja (kb. 25 perc). Tíz percre hagyjuk lefedve állni. Ezután terítsük egy kisebb tepsire, és legalább két órára tegyük a hűtőbe, de jobb, ha előző nap főzzük meg, és másnapig van a hűtőben.  Készítsünk marinádot. A szójaszószt, 1/4 csésze sherry-t, 1/4 csésze olajat, a felvagdalt erős paprikát, a fokhagymát és a gyömbért keverjük össze. Öntsük a felvagdalt csirkeszeletekre, és hadd álljon rajta egy órán át.  A dióbelet a sütőben egy tepsiben 12-15 percig pirítsuk, aranybarnára. Vegyük ki, és öntsük egy hideg tepsibe.  Hígítsunk fel egy csésze sherry-t szirupos állagúra.  A pirított paprika készítése: Olajozzuk, sózzuk és borsozzuk be az egész paprikákat. Grillezzük meg alaposan. Tegyük egy rozsdamentes fémtálba, és fedjük le 20 percre. Ezután a héjukat lehúzhatjuk, a csumákat, magvakat kiszedhetjük. A paprikák húsát négyfelé vágjuk. Ezután újból felmelegítjük mikrohullámú vagy közönséges sütőben.  Készítsünk sült rizst. Melegítsük elő a wok-ot. Amikor forró, öntsünk bele kevés olajat és az apróra vágott hagymát. Kevergetve süssük két percig. Öntsük bele a hűtött rizst és a csirkehúslevest. Kevergetve süssük tovább, amíg az egész fel nem melegszik. Ízesítsük sóval, borssal. Öntsük bele a dióbelet, és keverjük egyenletesre. Tartsuk melegen tálalásig.  A marinált csirkehúst ízlés szerint sózzuk, borsozzuk. Grillezzük 8-10 percig, amíg kész nem lesz, utána két percig hagyjuk állni.  A rizst osszuk ki négy tányérra. A csirkeszeleteket helyezzük a rizsre, a tetejére pedig a pirított paprikát. A hígított sherry-vel és a dióolajjal a hússzeletek körül locsoljuk meg a rizst. Végül szórjuk meg metélőhagymával vagy zöldhagymával.    DIÓVAL, MAZSOLÁVAL TÖLTÖTT KAPPAN  (francia recept)  Hozzávalók 6 személyre:  1 kappan vagy tyúk  20 dkg darabos dióbél  40 dkg magnélküli mazsola  10 dkg szalonna  2 dl száraz vörösbor  3/4 l víz  1 csirkehúsleves-kocka  1 köteg petrezselyem és sárgarépa, karikákra vágva  1 hagyma, apróra vágva  só, bors  1 evőkanál étolaj (napraforgóolaj)  kevés vaj  A kappant vágjuk nagyobb darabokra.  Egy nagyobb lábasban melegítsük meg az olajat, benne egy kevés vajjal.  Pirítsuk meg a húsdarabokat az olajon, mindkét oldalukon, hogy egyenletes színt kapjanak. Közben az apróra vágott szalonnát is szórjuk a lábasba, majd a vörösborral lágyítsuk a szaftot, és azzal pároljuk tovább.  Csökkentsük le a lángot, és az apróra vágott vöröshagymát szórjuk a lábasba. Végül a mazsolát és a dióbelet is keverjük a szaftba, de mindkettőből keveset tegyünk félre.  A csirkehúsleves-kockát 3/4 l vízben oldjuk fel. Főzni nem kell, öntsük a kappanra a lábasban, ott fog megfőni. A répát, petrezselymet is tegyük bele, fedjük le, és lassú tűzön főzzük egy órán át. Egy óra után vegyük le a fedőt, és a víz egy részét forraljuk el.  Amikor a főzést befejeztük, néhány dióbéllel és mazsolával díszítsük. Burgonyapogácsa köret illik hozzá és fehérbor.    GRÁNÁTALMÁS DIÓS CSIRKE  (iráni recept)  Hozzávalók 4 személyre:  4-6 kicsontozott, bőr nélküli csirkecomb  1 közepes hagyma, apróra vágva  2 evőkanál étolaj  2 evőkanál (vagy több) citromlé  só, bors  1 csésze csirkehúsleves  1/4 csésze gránátalmalé sűrítmény  3/4 csésze darált dióbél  Pároljuk meg a hagymát az olajon, majd ugyanott a csirkehúst is. Amikor megpároltuk, öntsük hozzá a citromlevet, és sózzuk, borsozzuk meg ízlés szerint. Öntsük fel a csirkehúslevessel, és főzzük egy negyedórán át. Negyedóra elteltével öntsük hozzá a sűrített gránátalmalevet, és öntsük bele a darált dióbelet. Így főzzük további háromnegyed órán át. De lehet, hogy előbb is jó, 25-30 perc együttes főzés is elég. Figyeljük, és ha sűrűsödni kezd, már lehet, hogy jó. Barna színűnek kell lenni.  Rizzsel tálaljuk.    DIÓS GRÁNÁTALMÁS CSIRKE 2  (hagyományos iráni recept Khoresht Fesenjaan néven)  Hozzávalók 6 személyre:  1,5 kg csirkehús, darabolt  50 dkg darált dióbél  3-4 fej hagyma  3-4 pohár gránátalmalé, vagy 3-4 evőkanál gránátalma sűrítmény  2-3 evőkanál cukor  1/2 csésze étolaj  só  A megpucolt hagymát vágjuk vékonyra, majd olajon pároljuk enyhén barnára. A csirkehúst a hagymán süssük meg, de csak annyira, hogy a színe megváltozzon. Ekkor öntsünk bele 3 pohár forró vizet, és forraljuk fel. Amikor forr, csökkentsük a lángot, és lassú tűzön főzzük további félórán át. Közben ha a víz elforr, forró vízzel pótoljuk.  Félóra elteltével sózzuk meg, öntsük bele a darált dióbelet és a gránátalmalevet vagy sűrítményt. Ha sűrítményt használunk, még legalább 2 pohár forró vizet is öntsünk hozzá. Enyhén forraljuk tovább. Közben kóstoljuk meg, és ha a gránátalmától savanyúnak találjuk, cukorral állítsuk be az ízét.  Azért kell a diós-gránátalmás csirkét sokáig forralni, hogy a dióból kifőjön az olaj, amitől a leve be fog sűrűsödni. Akkor van készen, amikor sűrűsödik.  Leginkább rizzsel szokták tálalni.    DIÓS GRÁNÁTALMÁS CSIRKE 3  (hagyományos iráni recept Khorest Anaar-Aveej néven)  Hozzávalók 6 személyre:  1,5 kg csirkehús, darabolt  50 dkg darált dióbél  2 evőkanál rizsliszt  50 dkg vegyes zöldfűszer (petrezselyem, mentalevél, koriander zöldje, zöldhagyma)  3-4 fej hagyma  2-3 gerezd fokhagyma  3-4 pohár gránátalmalé, vagy 4-5 evőkanál gránátalma-sűrítmény  2-3 evőkanál cukor  1/2 csésze étolaj  só  A Khorest Anaar-Aveej ugyanúgy készül, mint az előző recept szerinti Khorest Fesenjaan. Az eltérés annyi, hogy az apróra vágott félkilónyi vegyes zöldséget az ugyancsak apróra vágott fokhagymával együtt olajon néhány percig sütjük, majd a dióval, gránátalmalével együtt öntjük a megfőtt csirkehúshoz.  A másik eltérés, hogy a rizslisztet egy csésze hideg vízben keverjük el, és akkor öntjük a csirkéhez, mielőtt a főzést végleg befejeznénk.  Egyébként teljesen azonos, csak fűszeresebb. Ugyancsak főtt rizs illik mellé köretnek.    GRENOBLE-I DIÓS CSIRKE  (francia recept)  Hozzávalók:  2 evőkanál étolaj  1 csirke (1,5-2 kg-os), 8 részre vágva (2 mellehúsa, bőrrel, csonttal, 2 szárnya, a csatlakozó mellehússal, 2 comb, 2 háta), belsőség félretéve  só, bors  2 evőkanál citromlé  1/2 csésze + 2 evőkanál száraz fehér bor  12 gerezd fokhagyma  1,5 csésze feles, nagy darabos dióbél  Az olajat egy nagyobb serpenyőben melegítsük meg, közepes lángon. Amikor forró, de még nem füstöl, pirítsuk meg benne a csirkeszeleteket, ízlés szerint sózva, borsozva. Mindkét oldalon, 5-5 percig.  A csirkét nem vesszük ki, hanem a citromlevet, 2 evőkanál bort és a fokhagymaszeleteket is a serpenyőbe öntjük. Lejjebb vesszük a lángot, és egy fedőt teszünk a serpenyőre. Addig főzzük, amíg a csirke nagyjából át nem sül, egy negyedóráig.  Utána a dióbelet is a serpenyőbe tesszük, valamint a csirkebelsőségeket is. Lefedve még 8 percig főzzük.  Az idő elteltével levesszük a fedőt, és szükség szerint addig tartjuk még a tűzön, amíg a levét teljesen el nem fővi, vagyis még kb. 5 percig. Ezalatt nemcsak a csirke, hanem a dió és a fokhagyma is aranyszínű lesz.  De vigyázzunk. Ha a dió túlságosan sötétedni kezdene, inkább szedjük ki előbb, és csak tálalás előtt tegyük vissza.  Egy meleg tálra szedjük ki a diós csirkét.  A serpenyőbe öntsük a maradék bort, a serpenyőről vakarjuk föl az odaégett foszlányokat, és főzzük tovább a borban, amíg a bor felét el nem főtte, kb. 4 percig.  Az így kapott szószt tálaláskor öntsük a csirkére.    HAWAII CSIRKE  Hozzávalók:  3 csirkemell  1 csésze apróra vágott ananász  3/4 csésze majonéz  1/2 csésze apróra vagdalt dióbél  1/2 kávéskanál só  1 csésze vagdalt zellerlevél  bors, salátalevél  hagyma, sárgarépa  A csirkemelleket hagymával, sárgarépával megfőzzük. Kisebb darabokra vágjuk. Elkeverjük a zellerrel, az ananászdarabokkal, a dióbéllel, a majonézzel és a fűszerekkel. Salátalevéllel körberakva tálaljuk.    DIÓS KAKAS  (francia recept)  Hozzávalók 4 személyre:  egy 1,2 kg-os kakas, 8 darabra vágva  3 gerezd fokhagyma, apróra vágva  1 dl étolaj  15 dkg darabos dióbél  1 kis köteg zöldpetrezselyem, vagdalva  kevés kakukfű  só, bors  30 dkg rizs, köretnek  A kakas darabjait helyezzük egy nagyobb lábasba. Sózzuk, borsozzuk, szórjuk meg a vagdalt fokhagymával. Szórjuk meg az étolajjal, és hagyjuk állni negyedóráig.  Az állásidő leteltével öntsük fel a kakast annyi vízzel, hogy ellepje. Fűszerezzük kakukfűvel, és öntsük hozzá a 15 dkg vagdalt, darabos dióbelet. Tegyük fel főni, lassú tűzön másfél óráig főzzük.  A rizst a kakas főzőlevében főzzük meg, 6 decit kimerünk a lábasból, és felforraljuk. Amikor forr, akkor öntjük bele a rizst. 12-15 perc főzés elég.  Ellenőrizzük a rizs és a kakas fűszerezettségét, ha kell, pótoljuk. Petrezselyemzölddel csak tálaláskor hintsük meg.    KÍNAI DIÓS CSIRKE  Hozzávalók:  0,5 kg csontmentes és bőrmentes csirkehús  3 evőkanál szójaszósz  2 evőkanál vékonyra vágott friss gyömbér  1 evőkanál kukoricakeményítő  1 evőkanál rizsbor  2 gerezd vékonyra vágott fokhagyma  1/4 kávéskanál pirospaprika  3 evőkanál étolaj  1/2 csésze feles dióbél  1 csésze felvagdalt fagyasztott, felengedett zöldbab  1/2 csésze  2 zöldhagyma, karikákra vágva  1/4 csésze víz  forró főtt rizs  A csirkehúst vágjuk kb. 2 cm-es kockákra.  Egy nagyobb tálban keverjük össze a szójaszószt, gyömbért, kukoricakeményítőt, rizsbort, pirospaprikát, fokhagymát. Keverjük addig, amíg egyenletesnek nem találjuk. Ekkor keverjük bele a csirkehúst, és hagyjuk benne állni 10 percig.  A wokot vagy egy nagy serpenyőt melegítsük elő, hogy jó forró legyen. Öntsünk bele étolajat, és kavargatás közben pirítsuk meg benne a feles dióbelet. Amíg enyhén barnulni nem kezd. Ekkor öntsük át egy kisebb edénybe.  Most a csirkés keveréket öntsük a wokba, és kevergetve 5-7 percig süssük. Addig, amíg a csirkehús a közepénél már nem látszik rózsaszínűnek. Most adjuk hozzá a zöldbabot, hagymát, és öntsünk rá kevés vizet. Kevergetve süssük jól át.  Tálaláskor a forró főtt rizst merjük először a tányérra, arra a csirkét, és a tetejére szórjuk a dióbelet.    KÍNAI DIÓS CSIRKE 2  Hozzávalók:  1 kisebb csirke  2 sárgarépa  1 póréhagyma  5 db kelbimbó  3 evőkanál húsleves  1 evőkanál keményítő  1 kávéskanál desszertbor  8 dió bele, darálva  1 fej hagyma  4 evőkanál étolaj  1/2 kávéskanál szójaszósz  gyömbér, bors, cukor, só  A csirkehúst kicsontozzuk, és apró szeletekre vágjuk. A csontokból levest főzünk. A hússzeleteket keményítővel, gyömbérrel, borral és borssal keverjük.  A répát, a póréhagymát, a hagymát és a kelbimbót felvagdaljuk, két evőkanál étolajban megpirítjuk. A zöldségeket kiszedjük az olajból, és a maradék olajon megpirítjuk a húst. Közben megcukrozzuk, visszaöntjük rá a zöldségeket, megöntjük húslevessel és csontlevessel, hozzáadjuk a szójaszószt.  Végül megsózzuk, és a darált dióbelet is hozzáadjuk. Köretként főtt rizst tálalunk mellé.    MÉZES DIÓS CSIRKE  (török recept)  Hozzávalók:  4 db csirkemell  20 dkg vaj  2 evőkanál méz  1 db citrom leve  só, bors, kakukfű  10 dkg darabos dióbél  8 db paradicsom  A csirkemellet előző este jól besózzuk és betesszük a hűtőszekrénybe. Másnap a sütőt előre melegítjük, és a hűtőből kivett csirkemell-szeleteket egy vajjal kikent tepsibe egymás mellé helyezzük. Betesszük a sütőbe, egy evőkanál vízzel meglocsoljuk, és sütni kezdjük.  Amikor a hús puhulni kezd, megkenjük az előre elkészített méz, bors, citromlé és vaj keverékével. Amint elfogyott a keverék, darált diót helyezünk még a csirke tetejére, hogy a csirkével együtt piruljon.  Melegen vagy hidegen tálalhatjuk, nyers paradicsomszeletekből készített dekorációval.    ŐSZIBARACKOS-DIÓS CSIRKEMELL VAGY PULYKAMELL  (spanyol recept)  Hozzávalók:  6 csirkemell vagy 3 pulykamell  1 tyúkhúsleves kocka  1 l tejszín  1 pohár fehérbor  1 őszibarackkonzerv  1 csésze tört dióbél  2 kávéskanál só  2 aprított fokhagyma  1 kávéskanál bors  1 kávéskanál köménymag  vagdalt petrezselyemzöld  1 citrom leve  kevés liszt  olivaolaj  A citromlével, fokhagymával, sóval, borssal és köménnyel - ha kell, kevés vízzel - pároljuk meg gyengén a hússzeleteket egy tűzálló tálban, majd levesszük a tűzről. A szeleteket kissé meglisztezzük, és egy serpenyőben olajban aranyszínűre sütjük mindkét oldalukat. Visszarakjuk a tűzálló tálba.  A serpenyőben maradt olajhoz fehérbort öntünk, valamint a tejszínt, beletesszük a húsleveskockát, a petrezselyemzöldet. Mártássá főzzük. Ha túl híg, kevés liszttel sűríthetjük. Ha túl sűrű, fehérbort adhatunk hozzá.  Megforgatjuk a mártásban a hússzeleteket, benne hagyjuk, és közepes tűzön még kissé sűrítjük a mártást.  Tálalás előtt 10 perccel körberakjuk őszibarackbefőtt-szeletekkel, és meghintjük dióbéllel.    SPENÓTTAL TÖLTÖTT CSIRKE DIÓKÉREGGEL  (amerikai recept)  Hozzávalók 2 személyre:  2 szelet fél csirkemell csont és bőr nélkül  20 dkg spenót  5 dkg fetasajt  1 tojás fehérje  1/2 csésze apróra vágott dióbél  2 evőkanál étolaj  Melegítsük elő a sütőt 200 C°-ra. A spenótot némi kevés vízzel egy közepes méretű lábasban, lefedve, közepes lángon tegyük fel főni. 4-6 percig főzzük, közben néhányszor keverjük meg. Szűrőn keresztül öntsük le a spenótról a főzővizet. Amikor a spenót már nem túl meleg, kézzel nyomjuk ki belőle a bennemaradt vizet. Száraz konyharuhába csavarva szárítsuk le, majd vagdaljuk apróra.  Egy közepes méretű tálban keverjük össze a spenótot a fetasajttal, és enyhén ízesítsük sóval, borssal.  A csirkemell-szeleteket verjük ki 1-1,5 cm vékonyra. Mindkét oldalukat sózzuk, borsozzuk. A két szelet húsra kenjük egyenletesen a spenótos keveréket. Csavarjuk fel a húst szivarszerűen, közben ügyeljünk arra, hogy a "szivar" végeit is szorítsuk össze, nehogy a töltelék kinyomódjon. Tűvel biztosítsuk.  A dióbelet egy tepsibe terítsük. A tojásfehérjét pedig verjük fel. A csirkehúst előbb a tojásfehérjében, utána a dióbélben forgassuk meg. Nyomkodjuk meg, hogy a dióbél ráragadjon.  Egy nem odaégetős lábasban melegítsük meg az olajat, közepes lángon. Forró olajba tegyük a húst, és süssük barnára. Óvatosan forgassuk meg, hogy a diókéreg rajta maradjon.  Amikor minden oldala barna, tegyük a húst sütőbe. 20-30 percig süssük, hogy jól átsüljön.    SZÁRNYAS DIÓBUNDÁBAN  (francia recept, Bernard Bessiere receptje)  Hozzávalók 4 személyre:  5 szelet csirke-, gyöngytyúk- vagy pulykahús  10 dkg apróra vagdalt dióbél  2 kanál mustár  2 kanál dióolaj  1 kanál vaj  1 kanál liszt  2 alma szeletelve, enyhén megsütve  1 tojás  só, bors  Egy mélytányérban keverjük össze a mustárt a tojással és egy kanál dióolajjal. A baromfiszeleteket sózzuk-borsozzuk. Megforgatjuk a lisztben, majd a mustáros keverékben, végül a diómorzsában. Megpaskoljuk a tenyerünk között, hogy a dió is jól rátapadjon. Egy serpenyőben felmelegítjük a vajat, a maradék dióolajat, amíg a keverék gyöngyöző, habzó nem lesz. Ekkor belerakjuk a hússzeleteket. 4 perc sütés után a másik oldalukat is 4 percig sütjük. Az almaszeletekkel díszítve szervírozzuk, de még citromszeletekkel is díszíthetjük.    SZEZÁMMAGOS CSIRKECOMB (török recept)  Hozzávalók 4 személyre:  4 csirkecomb  nagyon kevés étolaj  7 dl hagymás-paradicsomos szósz  1 csésze apróra vagdalt dióbél  1 evőkanál szezámmag  kevés só  A hagymás-paradicsomos szósz Törökországban készen kapható. Nálunk leginkább a készen kapható szecsuáni mártás hasonlít rá, de a török készítményben nincs sárgarépa, bambuszrügy, szójaszósz, zöldpaprika, cukor. Szecsuáni mártással is készíthető, de akkor elvész a török jelleg.  A hazai készítmények közül a készételként kapható lecsó is jó a hagymás-paradicsomos szósz helyett.  Hagymás-paradicsomos szószt magunk is készíthetünk. Napraforgóolajon hagymakockát párolunk, kevés vízzel felengedjük, paradicsompürét (vagy ketchupot), paradicsomkockát adunk hozzá, sózzuk, borsozzuk, felforraljuk.  A csirkecombok mindkét oldalát egy serpenyőben kevés olajon pirosra sütjük. A megsült combokra ráöntjük a kész mártást. Megsózzuk.  20 percig pároljuk a mártásban. Tálra szedjük ki, és megszórjuk az apróra vágott dióbéllel és a szezámmaggal, amelyeket ha előzőleg enyhén megpirítunk (együtt is piríthatjuk), még jobb az íze.  Forrón tálaljuk.    TÖLTÖTT CSIRKE DIÓS RIZZSEL  (amerikai recept, Linda Larsen receptje)  Hozzávalók 6 személyre:  1 evőkanál étolaj  1 evőkanál vaj  1 hagyma, apróra vágva  1,5 csésze szép rizs  2 csésze csirkehúsleves  1,5 csésze körtelé  1/2 csésze darabos dióbél  só, bors  6 csirkemell (csont és bőr nélkül)  10 dkg lágy krémsajt  1/4 csészényi körtedarabok  2 egész körte  még 1/4 csésze apró darabos dióbél  1/2 csésze darabosra morzsolt kéksajt  Melegítsük elő a sütőt 180 C°-ra.  Az olajat és a vajat egy nagyobb lábasban olvasszuk össze közepes lángon. A hagymát pároljuk meg benne, üvegesre. Öntsük bele a rizst, és keverjük át, hogy a zsiradék bevonja. Két perccel később öntsük bele a csirkehúslevest és a körtelevet. Forraljuk fel.  Amikor forr, vegyük le a lángot, és lefedve hagyjuk tovább forrni egy negyedórán át. Amikor a rizs megpuhult, keverjük hozzá a dióbelet, és vegyük le a tűzről.  Amíg a rizs fő, a csirkemelleket hosszában vágjuk be, hogy a tölteléket beletölthessük.  Egy kisebb tálban keverjük össze a krémsajtot, a kéksajt felét és a darabolt körtét, annyira, hogy egyenletes állagú tölteléket kapjunk. Töltsük a csirkemellekbe. Kívülről sózzuk, borsozzuk meg a húst, és tegyük félre.  A főtt rizses keveréket töltsük egy akkora tűzálló üvegtálba, amekkorában a hús is elfér. Rendezzük rá a csirkehúst is. Alufóliával borítsuk, zárjuk le. 35-40 percig süssük, hogy a hús is és a rizs is puha legyen.  Amíg a hús a sütőben van, vágjuk fel, hámozzuk meg, magvazzuk ki és szeleteljük fel az egész körtéket. Egy kisebb tálban keverjük össze a maradék kéksajtot az apró dióbéllel.  A sütés vége velé a diós-sajtos keverékkel szórjuk meg a csirkeszeleteket, és rendezzük melléjük a körteszeleteket. Még 8-10 percre tegyük vissza sülni, amíg a krémsajt rá nem olvad. Akkor kész.    TÖLTÖTT CSIRKECOMB  (német recept)  Hozzávalók 4 személyre:  4 db csirkecomb  10 dkg dióbél  3 dkg zsemlyemorzsa  1 hagyma, 1 babérlevél  6 evőkanál zöldségkrémleves  2-3 evőkanál paradicsomvelő  1 evőkanál tejföl  1-1,5 dl száraz vörösbor  2-3 borókalevél  petrezselyem, metélőhagyma, majoránna  mustár, só, bors, pirospaprika  étolaj  A csirkecombokat kicsontozzuk, a dióbelet apróra vagdossuk vagy törjük. A zöldségeket, fűszereket megmossuk, lecsöpögtetjük. A metélőhagymát, a petrezselymet és a majoránnalevelet apróra vagdaljuk. A babérlevelet négy részre vágjuk.  Tölteléket keverünk a zsemlyemorzsából, dióbélből, mustárból és a fűszerekből, és a csont helyére töltjük. A csirkecombokat bevarrjuk. Sóból, borsból, paprikából keveréket készítünk, amivel a csirkecombokat bedörzsöljük.  A sütőt 150 C°-ra melegítjük elő. A hagymát nagyobb kockákra vágjuk.  A csirkecombokat forró olajban erősen megsütjük. A sütés végén öntjük rá a hagymát és a paradicsomvelőt, amivel még rövid ideig együtt sütjük, majd elzárjuk a lángot.  Kivesszük, megöntjük a vörösborral, kevés zöldségkrémlevesel, ráteszünk 1-1 darab babérlevelet. Lefedjük a sütőedényt, és a még meleg sütőbe tesszük vissza.  Kb. 40 percig tartjuk melegben, közben ha szükséges, zöldségkrémlevessel megöntözzük, végül a tejfölt is ráöntjük.  Megkóstoljuk, ha kell még, fűszerezzük.  A diós töltött csirkecomb mellé köretként a képen sajtos knédlit és karamellizált sárgarépát látunk.    VARGÁNYÁVAL, DIÓVAL TÖLTÖTT KAPPAN  (francia recept)  Hozzávalók:  egy nagyobb, 3,5 kg-os kappan  3 dkg vaj  só, bors  10 dkg füstölt húsos szalonna  10 dkg vargánya (konzerv)  10 dkg rizs  kevés csirkemáj, szív és zúza  petrezselyem  20 dkg csirkemáj  10 dkg dióbél  2 tojás  0,2 dl konyak  6 dkg vaj  10 dkg dióbél  80 dkg zöldbab (konzerv)  80 dkg gesztenye  6 evőkanál étolaj  megint petrezselyem  10 gerezd fokhagyma  Legelőször a rizst főzzük meg, forró, sós vízbe öntve. 15-20 percig főzzük, majd lecsöpögtetjük. Tegyük félre, hogy kihűljön.    A csirkeszivet, zúzát és a hozzávaló májat kisebb darabokra vágjuk, majd egy kevés petrezselyemmel elmixeljük.        A szalonnát csíkokra vágjuk, egy teflonos serpenyőben olvasztott vajon megkapatjuk, hozzáadjuk az össze nem vágott csirkemájat, és együtt sütjük.      A vargányát lecsöpögtetjük, szintén a májra öntjük, 2-3 percig pároljuk rajta.      Vagdossuk fel a petrezselymet, és a felét keverjük a májhoz és a vargányához. Így is pároljuk 3 percig.    Az első 10 dg diót törjük durvára, például egy nyújtófával.    A serpenyőből a párolt májat, vargányát öntsük át egy tálba. Adjuk hozzá a tört diót, a főtt rizst, a konyakot, és a petrezselyemmel mixelt belsőségeket. Üssük fel a tojásokat, és azt is keverjük bele.        Egy kanál segítségével töltsük meg a kappant, jól nyomkodjuk bele a tölteléket. Varrjuk össze. Zománcos tepsiben tegyük a sütőbe, öntsük meg étolajjal. Tegyünk a kappanra kisebb vajdarabokat, és borsozzuk is meg, de már ne sózzuk, csak esetleg a sütés végén, ha úgy gondoljuk.      Öntsünk a tepsibe 1 dl meleg vizet is.  Két órán keresztül hadd süljön, közben locsolgassuk. Egy óra elteltével fordítsuk meg. Addig süssük, amíg a beleszúrt tű tisztán nem húzható ki.  Közben vágjuk be a gesztenyék héját, majd tegyük egy tál forró vízbe 4 percre, végül csepegtessük le, és öblítsük le hideg vízzel. Hámozzuk meg.        A meghámozott gesztenyéket forró, sós vízben főzzük meg, amíg a kés hegye könnyen beléjük nem megy. Ez 15-20 perc, a gesztenyék nagyságától függően. Csepegtessük le, tegyük félre.  A maradék petrezselymet kevés sóval és borssal keverjük el. Vágjuk le a fokhagymák gyökérrészét, és hámozzuk meg. Vágjuk vékony szeletekre, és keverjük a petrezselyemhez.  A második adag dióbelet is törjük meg, és tegyük félre.  A konzerv-zöldbabot sós vízben forraljuk fel, utána csepegtessük le. 10-15 perccel tálalás előtt a zöldbabot helyezzük egy olyan tálra, amin tálalni fogjuk, középre a sült kappant, mellé a gesztenyéket.    A fokhagymás petrezselymet és a tört dióbelet rendezzük a zöldbabra. 10-15 percre tegyük vissza a tálat a sütőbe. Kivéve ha még lefedve állhat 5 percig, a hús omlós lesz.  Tálaláskor a kappan sütőlevét is öntsük a kappanra.  Ha a töltelékből maradna, ne dobjuk ki. Félórás-háronegyed órás sütéssel a kappan mellé adhatjuk, vagy ehelyett eltehetjük hűtőbe, és később is felhasználhatjuk egy következő csirke, paradicsom, cukkini, stb. töltésére.
	A dió leírása és botanikája

	Halak, rákok, kagyló Vázlat:  Burrida  Diós garnélarák  Diós hering  Dióval töltött hal  Feketekagyló saláta dióval  Göngyölt lazac  Göngyölt pisztráng  Hal fűszeres-diós bundában  Kagylós tészta  Lazac diókéreg alatt  Lazacfilé dióval  Marinírozott macskacápa  Mézes diós garnélarák  Narancsos pisztráng dióval  Süllőfilé dióolajjal  Süllőfilé dióval  Sült csuka dióval  Szivárványpisztráng diószósszal    BURRIDA  (olasz recept)  Hozzávalók 6 személyre:  1 kg macskacápa (kb. 3 db)  1 db rája (kb. 50 dkg)  8 dkg fenyőmag  8 dkg dióbél  4 dkg zsemlemorzsa  1 citrom  1 húsleveskocka  1 hagyma  ecet, olaj, só, bors  A halakat jól tisztítsuk meg, vagdossuk kisebb darabokra. Sós-ecetes vízben főzzük meg, néhány citromszelettel együtt. Ha megfőtt, csurgassuk le, hagyjuk kihűlni. Egy serpenyőbe feltesszük olajon a hagymát, gyenge lángra. A ledarált fenyőmagot és dióbelet, a morzsát, egy evőkanál ecetet, kevés sót, borsot teszünk bele, és rövid ideig tartjuk a tűzön. Majd átöntjük egy lábasba, bele a halszeleteket is, és kevés, húsleveskockából készült húslevessel együtt forraljuk, igen gyenge lángon, amíg a leve be nem sűrűsödik. Melegen tálaljuk.    DIÓS GARNÉLARÁK  (kínai recept)  Hozzávalók 2 személyre:  10 dkg mézes dió (a receptje lejjebb)  25 dkg közepes nagyságú garnélarák húsa, páncél nélkül  1 tojás fehérje  2 evőkanál kukoricakeményítő  2 csésze étolaj  1 evőkanál majonéz  1/2 evőkanál sűrített tej  1/2 evőkanál tejpor  A rákhúst öntsük le tojásfehérjével, majd kukoricakeményítővel. Melegítsük meg az olajat, és süssük benne a rákot kb. két percig, amíg ropogós nem lesz, de ne barnuljon meg. Vegyük ki és csepegtessük le róla az olajat.  A majonézt, sűrített tejet és tejport összekeverve közepes lángon melegítsük fel, de ne forraljuk.  A tálra először a tejes szószt öntjük, rá a garnélarákot, a tetejére a mézes dióbelet.  A mézes dió hozzávalói:  30 dkg negyedes dióbél  4 evőkanál cukor  5 csésze étolaj  Wokban dolgozunk.  A dióbelet forró vízbe tesszük, és felforraljuk. Öt percig főzzük, aztán leöntjük róla a vizet. Hideg vizet öntünk a dióra, és megint leszűrjük.  A dióbél főzését és lehűtését megismételjük.  Most 1/3 csésze vizet forralunk fel a wokban. Beleöntjük a cukrot, és állandó kavarás mellett a dióbelet is. Addig főzzük, amíg a víz el nem párolog. A dióbelet jól bevonja a cukor. Ekkor kivesszük.  A wokot kimossuk, szárazra töröljük, és felmelegítjük benne az olajat. 4-5 percig sütjük benne a cukros dióbelet, amíg megbarnul. Sütőlapra öntjük ki hűlni.    DIÓS HERING  (orosz recept)  Hozzávalók:  félkiló hering  2 keménytojás  1 nagyobb alma  1 közepes hagyma  félcsésze dióbél  félflakonnyi majonéz  A majonéz kivételével mindent a húsdarálón engedünk keresztül, csak az egyik tojást tesszük félre, díszítésnek.  A hozzávalókat, most már a majonézt is beleértve, alaposan összekeverjük. Apró főtt tojás darabokat szórunk a tetejére, dísznek.  Rozskenyérrel esszük, vodkát iszunk mellé, oroszosan.    DIÓVAL TÖLTÖTT HAL  (ukrán recept)  Hozzávalók:  egy hal (süllő vagy tőkehal, 0,7-1 kg-os)  20 dkg dióbél  5 dkg mazsola  1 fej hagyma  étolaj  citromlé  só, bors  A halnak levágjuk a fejét, majd kibelezzük. Megmossuk, sózzuk, borsozzuk, meghintjük citromlével.  A hagymát kockákra vágjuk, olajon aranyszínűre pirítjuk, levesszük a tűzről. A diót apróra törjük, a hagymához keverjük. A mazsolát is hozzákeverjük. Végül megöntjük citromlével.  Az így kapott töltelékkel töltjük meg a halat, majd összetűzzük. Sütőben olajon sütjük meg.    FEKETEKAGYLÓ-SALÁTA DIÓVAL  (orosz recept)  Hozzávalók:  félkiló kagyló  1 flakkon majonéz  1/2 csésze dióbél  1/2 citrom  1-2 alma  1/2 csésze meggybefőtt  bors, zöldpetrezselyem  A kagylókat megfőzzük, húsukat apró darabokra vágjuk, rövid időre hűtőszekrénybe rakjuk.  Az almákat kimagvazzuk, húsukat lereszeljük. A dióbelet megdaráljuk. Az almareszeléket előbb majonézzel, majd darált dióval keverjük, végül a kagylóhússal. Megsózzuk.  A kész salátát citrommal, kimagvazott meggyel, zöldpetrezselyemmel díszítjük.    GÖNGYÖLT LAZAC  (kanadai recept)  Hozzávalók 4 személyre:  2 kávéskanál étolaj  1/4 csészényi apróra vágott vöröshagyma  1 gerezd fokhagyma, apróra vágva  4 csészényi vagdalt spenótlevél  só, bors  1 csésze főtt barnarizs  1 kávéskanál reszelt citromhéj  1/4 csésze reszelt keménysajt  2/3 csésze darabos dióbél  félkiló lazachús  A hagymát enyhén pároljuk meg olajon. Adjuk hozzá a fokhagymát, spenótlevelet. Sózzuk, borsozzuk, és pároljuk az egészet három percig, amíg a spenót puhulni nem kezd. Ekkor vegyük le a tűzről.  A rizst és a citromhéj-reszeléket a tűzről levéve keverjük a spenóthoz.  Terítsük el a lazacon a spenótos keveréket, és szórjuk meg sajttal, dióval. Óvatosan tekerjük fel, és átszúrva rögzítsük.  A göngyölt lazacot sütőpapírral bélelt tepsire helyezzük, és 190 C°-os sütőben 15-20 percig sütjük.  Amikor puhára sült, vágódeszkára helyezzük, tíz percig hűlni hagyjuk, majd felszeleteljük.  Zöldsalátával, vagy párolt zöldségekkel köríthetjük.    GÖNGYÖLT PISZTRÁNG  (olasz recept)  Hozzávalók 4 személyre:  4 szelet közepes pisztráng  10 dkg dióbél  16 db kisebb krumpli  5 dl hallé alap (szálkamentes)  1 dl tejszín  1 tojás fehérje  1 citrom leve  só, bors  A tejszínt, a tojásfehérjét, a citromlevet kevés sóval, borssal elturmixoljuk.  Megdaráljuk a dióbelet, és azt is hozzákeverjük. A keveréket a pisztrángszeletekre kenjük. A szeleteket göngyöljük fel, tűzzük össze fapálcikával.  Tegyük a hallé-alapba, és főzzük kb. 10 percig fedő alatt, gyenge tűzön. Vegyük le a tűzről, de tartsuk melegen. Vágjuk keskenyebb tekercsekre.  Főtt burgonyával és ízlés szerinti mártással tálaljuk.    HAL FŰSZERES-DIÓS BUNDÁBAN  (német recept)  Hozzávalók:  40 dkg halfilé  1 teáskanál citromlé  só  fehérbors  1 evőkanál étolaj  15 dkg ömlesztett fűszeres sajt  5 evőkanál liszt  8 dkg dióbél  1 evőkanál petrezselyem  1 evőkanál metélőhagyma  1 evőkanál kapor  kakukfű  5 dkg vaj  só, bors  A fűszeres-diós bundában sütendő halhoz többféle halat is használhatunk. Egyformán ajánlott a lepényhal, a lazac, a sügér, de más hal is jó.  A halszeleteket hideg folyó vízben megmossuk, a vizet konyhai törlőpapírral felitatjuk róla, és a halat belocsoljuk a citromlével. Sózzuk, borsozzuk. A sütőedényt kikenjük olajjal, és a halszeleteket belefektetjük.  Az ömlesztett sajtot egy tálba tesszük. A dióbelet apróra vagdaljuk, és a liszttel, valamint kevés sóval és borssal a sajthoz keverjük. A friss fűszereket apróra vagdaljuk, és szintén hozzáadjuk. Az egészet jól elkeverjük.  Az így kapott bundát a halszeletekre kenjük, és szilárdan rátapasztjuk. A tetejét vajjal vastagon megkenjük. 200 C°-ra előmelegített sütőben közepes fokozaton mintegy 25 percig sütjük.  Amint a kép is mutatja, friss zöldségekkel tálaljuk, amelyekre öntsünk öntetet. Jól megy hozzá köretnek a rizs is, különösen fehérboros mártással. De könnyű paradicsomszósz is jó hozzá.    KAGYLÓS TÉSZTA DIÓS PETREZSELYMES PESZTÓVAL  (amerikai recept, Delia Smith receptje)  A kagyló olyan luxusjellegű ennivaló, ami rendkívül olcsó. Földközi-tengeri nyaralásunkon láthattuk, amint francia kempingezők az apró fekete kagylókat gyűjtögetik a tengerparti sziklákon, és este nagy kagyló-vacsorát csapnak. Itthon pedig a Dunaparton, de akár a Keleti főcsatornában is gyűjthetünk kiváló édesvizi étikagylókat. Összegyűjtés után azonnal mossuk meg a kagylókat hideg vízben. Vigyázzunk, a kagyló héja éles! És rögtön kezdhetünk is kagylós tésztát készíteni.  Hozzávalók 2 személyre:  0,9-1 kg megmosott kagyló, héjában  20 dkg metélt vagy másféle tészta  1 evőkanál étolaj  1 mogyoróhagyma, összevagdalva  1 gerezd fokhagyma, apróra vagdalva  2 dl száraz fehér bor  só, bors  A pesztóhoz:  3-4 dkg vagdalt dióbél  2-3 dkg zöldpetrezselyem-levél, apróra vagdalva  2 evőkanál étolaj  1 gerezd fokhagyma  só, bors  és díszítésnek is 2 evőkanál vagdalt zöldpetrezselyem  Először a pesztót készítjük el. Vegyünk elő egy nagyobb lábast, amiben az elkészítendő étel kényelmesen el fog férni. Egy evőkanálnyi étolajon pirítsuk meg benne a vagdalt dióbelet, de csak 1-2 percig hagyjuk pirulni. A pirított diót öntsük át egy mixerbe, adjuk hozzá a zöldpetrezselymet és a fokhagymát, a második kanál olajat, és mixeljük az egészet pürévé.  Lábasunkban, amiben a diót pirítottuk, melegítsük meg az 1 kanál étolajat. A mogyoróhagymát és a vagdalt fokhagymát közepes lángon pároljuk benne kb. 5 percig, addig, amíg éppen meglágyulnak. Tegyük bele a tiszta kagylót, és teljes lángon, a fehérbor hozzáöntésével pároljuk meg. Közben némi sóval, borssal ízesítsük. Amikor már elég meleg, a lángot újból csökkentsük közepesre, és fedjük le a lábast. Egyszer-kétszer rázzuk meg a lábast, és figyeljük, mikor nyílnak szét a kagylók. Azt a néhányat, ami zárva marad, dobjuk ki.  Amíg a kagyló párolódik, forraljunk fel egy egy nagyobb fazékban sós vizet.  Amikor a kagylók megpárolódtak, vegyük le a tűzről, és egy kanállal merjük át egy másik edénybe. Átszedés közben mindegyiket rázzuk meg, hogy a belsejükből kirázzuk a bennük maradt folyadékot.  Nyolc kagylót héjastul tegyünk félre, díszítésnek a tányérok szélén, a többinek pedig távolítsuk el a héját. A megpucolt kagylókat tartsuk lefedve, melegen, legjobb, ha langyos sütőben.  Amikor a kagylópucolással végeztünk, a levet, amiben párolódtak, egy laza szövésű szöveten szűrjük át egy másik lábasba. Ez azért fontos, hogy az esetleg a kagylókon maradt homokszemeket vagy az esetleges kagylóhéj-törmelékeket kiszűrjük.  Közben, hogy el ne felejtsük, amikor a sós víz már forr, tegyük bele a tésztát, és a tésztától függően 8-10 percig főzzük.  A leszűrt kagylós levet öntsük vissza az eredeti lábasba, és forralással sűrítsük be, kb. egyharmadára. Utána keverjük bele a pesztót, de ne vegyük le a tűzről. A melegen tartott kagylóhúst is keverjük hozzá, és most már levehetjük a tűzről.  Amikor a tészta megfőtt, tésztaszűrőn szűrjük le, és két egyforma csomóban rakjuk tányérokra. Egyformán merjünk rá pesztós kagylót. Rakjuk körbe héjas kagylóval, és szórjuk meg zöldpetrezselyemmel.  Azonnal, egy pillanatot se késve tálaljuk, jól behűtött fehérborral.    LAZAC DIÓKÉREG ALATT  (amerikai recept)  Hozzávalók:  lazacszelet  darabos dióbél  étolaj  apróra vágott fokhagyma  só, bors  esetleg citromlé  Olyan lazacszeletet használjunk, amin rajta van a bőre. A húsos oldalát nyomjuk a dióbélbe, és felülről pedig sózzuk, borsozzuk.  Egy serpenyőben melegítsünk olajat, és szórjuk bele a vagdalt fokhagymát. A lazacot forró olajba tegyük, diós felével alulra. Csak addig süssük, amíg a dió nem barnul. Ekkor fordítsuk át a bőrös felére, fedjük le, és addig süssük tovább, amíg jónak nem találjuk.  Tálalható is, extra ízesítésként kevés citromlével hinthetjük meg.    LAZACFILÉ DIÓVAL  (amerikai recept)  Hozzávalók 4 személyre:  1 csésze durvára tört dióbél  2 evőkanál zsemlemorzsa  2 evőkanál reszelt citromhéj  1 evőkanál étolaj  1 evőkanál vagdalt zöld kapor  4 szelet (kb. 0,5 kg) lazac, lehet bőrös  2 kávéskanál mustár  citromlé, só, bors  Mixerben keverjük össze a dióbelet, zsemlemorzsát, citromhéjat, étolajat, kaprot. Kóstoljuk meg, szükség szerint sózzuk, borsozzuk. Keverjük ragadós masszává, majd tegyük félre.  A lazacszeleteket bőrös oldalukkal lefelé tegyük sütőlapra, és kenjük meg mustárral. Osszuk szét a keveréket a lazacszeletekre. A tetejére is nyomjunk mustárt. Borítsuk le műanyag fóliával, és tegyük hűtőbe legalább 15 percre, de a hűtőben két órát is állhat.  Nem túl forró, közepesen meleg sütőben kb. 15 percig süssük, addig, amíg villával megszúrva puhának nem találjuk.  A sütőből kivéve öntsük meg citromlével. Spenótleveleken és újkrumpli körítéssel tálaljuk. Vagy spárgával.    MARINÍROZOTT MACSKACÁPA  (német recept)  Hozzávalók 4 személyre:  4 szelet, egyenként 15-20 dkg-os macskacápa  1 citrom leve  1/4 teáskanál citromhéjaroma  1/4 teáskanál erőspaprika  1/4 teáskanál bors  3 kanál étolaj  3 zöldhagyma  12 db kisebb burgonya  1 dl tejföl  10 dkg dióbél  só  vastagabb alufólia  A halszeleteket megmossuk, és hagyjuk megszáradni. A citromléből egy teáskanállal félreteszünk, a többit elkeverjük a fűszerekkel. Nagyjából a fele étolajat hozzáöntjük. A zöldhagymát megmossuk, ferde karikákra vagdossuk. A zöldhagymakarikák kétharmadát a marinádhoz keverjük. Beleforgatjuk a halszeleteket, és lefedve kb. 20 percre hűtőbe rakjuk.  A burgonyákat alaposan megmossuk. 12 db alufóliát gyengén megolajozunk, megsózunk. A burgonyákat belegöngyöljük, és parázson (tűzön) meggrillezzük. A dióbelet finomra vágjuk, a tejfölbe keverjük. Belekeverjük a félretett citromlevet, sózzuk-borsozzuk. A maradék hagymát is belekeverjük.  Kikészítünk a halszeleteknek négy nagyobb alufólia-darabot. A halszeleteket kivesszük a marinádból, és lecsöpögtetjük. Alufóliába csomagoljuk. A fóliák közt megfelelő térközt hagyva a halat tűzön grillezzük, mindkét oldalát 6-7 percig, majd a fóliában pihenni hagyjuk. A fóliából kiszedett burgonyákat meghámozzuk. A halat is kiszedjük a fóliából, és tányéron, burgonyával, tejföllel szervírozzuk.    MÉZES DIÓS GARNÉLARÁK  (amerikai recept)  Hozzávalók 4 személyre:  1/2 csésze feles dióbél  1 csésze cukor  1/4 csésze kukoricakeményítő  2 tojás fehérje  2 evőkanál majonéz  4 evőkanál édes sűrített tej  citromlé, valamivel kevesebb, mint fél citromból  1 evőkanál méz  étolaj  50 dkg garnélarák húsa, páncél nélkül  salátalevél dísznek  szezámmag  a dióbelet elő kell készíteni. Két csészényi vízzel kell forralni, és amikor a víz sötétedni kezd a hártyájától, a vizet cserélni kell. Ezt a processzust háromszor is meg kell ismételni. Ez veszi el a dióbél kesernyés ízét.  Amikor a főzővizet kellően tisztának ítéljük meg, egy csésze cukrot öntünk hozzá, és azzal együtt főzzük bő 10 percig. Ezután lehűtjük, a diót leszűrjük, kitesszük egy papírra száradni.  A kukoricakeményítőt a tojásfehérjével egyenletesre keverjük. Ha túl sűrűnek találjuk, kevés sűrített tejet vagy vizet keverhetünk hozzá. Palacsintatészta állagúra kell kevernünk. Amikor jó, ebben forgatjuk meg a garnélát.  Egy tálban keverjük össze a majonézt, a sűrített tejet, citromlevet és a mézet. Géppel verjük a keveréket krémesre. Ha kész, tegyük félre, a végső összeállításhoz.  Forrósítsuk fel egy lábasban az olajat. A cukros dióbelet a forró olajban süssük 5-7 percig, hogy mély barna színt kapjon. Amikor kész, újból tegyük ki egy papírtörlőre száradni.  Újból győződjünk meg, hogy a garnélák teljesen be vannak-e vonva a kukoricakeményítős keverékkel. Süssük meg az olajban, mindegyik legalább 2-3 percig süljön, utána a garnélát is tegyük ki papírtörlőre.  A tálon a salátalevelekkel kezdjük az összeállítást. Aztán a dióbelet, majd a garnélát rakjuk rá. Rámerjük a szószt, és a tetejét megszórjuk szezámmaggal. Köretként tészta vagy rizs egyaránt illik hozzá.    NARANCSOS PISZTRÁNG DIÓVAL  (angol recept)  Hozzávalók 4 személyre:  0,5 kg letisztított, kicsontozott pisztráng  1/2 teáskanál vegyes fűszerkeverék  1 evőkanál tojásfehérje, gyengén felverve  1 apróra vágott mogyoróhagyma  1 teáskanál dióolaj  1/2 csésze friss narancslé  2 narancs meghámozva, szeletekre vágva  2 evőkanál édes bor  2 teáskanál édeskömény mag  1 nagyobb édeskömény gumó nagyon vékonyra vágva és kevés levele  1/2 csésze dióbél  1/4 csésze cukor  2 db vizitorma, szár nélkül  1/4 teáskanál só  Egy teflonos serpenyőt kenjünk ki olajjal. Közepes lángon süssük ki a halszeleteket, bőrükkel lefelé belehelyezve, amíg aranybarnára, enyhén ropogósra nem sülnek. Ez kb. 4 perc. A másik oldalát is süssük 4 percig. Tegyük ki a halszeleteket bőrös oldalukkal lefelé fordítva egy lapos tálra, és tegyük félre.  Egy teflonos edényben gyengén pirítsuk meg a mogyoróhagymát, de ügyeljünk rá, hogy ne barnuljon meg. Öntsük hozzá a narancslevet, a bort és az édeskömény-magot. Öntsük rá a pisztrángra, és tegyük hűtőbe legalább egy órára, de jobb, ha eltesszük másnapra.  Melegítsük elő a sütőt, közepesen melegre. Egy kisebb edényben keverjük össze a diót a cukorral, kevés sóval, a fűszerkeverékkel, végül a tojásfehérjével. Öntsük egy teflonos tepsibe, és tegyük a nem túl meleg sütőbe. Addig legyen benne, amíg meg nem szilárdul, néha keverjük meg. (Kb. 45-60 perc). Utána hűtsük szobahőmérsékletűre.  Vegyük ki a pisztrángszeleteket a marinádból. A pisztráng bőrét húzzuk le, dobjuk ki. Osszuk a halat négy egyforma adagra. Hagyjuk szobahőmérsékletűre melegedni. A marinádból 2 evőkanálnyit keverjünk el a dióolajjal, ebből salátalé lesz.  A narancsszeletekből négyet tegyünk félre díszítésnek. A többit egy szélesebb tálban keverjük össze az édeskömény-szeletekkel, a vizitormával és az előbbi saláta-dresszinggel. Óvatosan keverjük, ne durván. A salátakeveréket osszuk ki négy tányérra, helyezzük rá a halszeleteket, arra pedig a cukros-tojásfehérjés diót. Díszítsük a félretett narancsszeletekkel, és azonnal szervírozzuk.    SÜLLŐFILÉ DIÓOLAJJAL  Hozzávalók:  50 dkg süllőfilé  12 dkg dióbél  1 citrom  3 evőkanál liszt  1 tojás  1 fej saláta  1 nagy sárga kaliforniai paprika  1 narancs  3 evőkanál gyümölcsecet  6 evőkanál dióolaj  csipetnyi cukor  4 dkg vaj  1/2 köteg citromfű  só, bors  A dióbél felét apróra, másik felét durvábbra vagdaljuk.  A halat megmossuk, leszárítjuk, daraboljuk. A citrom levével behintjük, sóval, borssal megszórjuk. A halszeleteket megforgatjuk a lisztben, majd a felhabart tojásban, végül a finomra vagdalt dióbélben.  A salátát megmossuk, kisebb darabokra vágjuk. A paprikát megmossuk, szeleteljük, a salátához keverjük.  A narancsot megmossuk, a héját lereszeljük. A levét kifacsarjuk, hozzákeverjük az ecetet, a dióolajat, és kevés cukorral, sóval, borssal öntetet keverünk belőle. A reszelt narancshéjat is hozzáadjuk.  A vajat felmelegítjük. A süllőszeletek mindkét oldalát 6-8 perc alatt aranybarnára sütjük.  A citromfüvet levagdaljuk. Az öntettel, a durvára vagdalt dióbéllel együtt a salátára öntjük, és elkeverjük.  A salátát tányérokra osztjuk, és a süllőszeleteket is a tányérokra rendezzük.    SÜLLŐFILÉ DIÓVAL  (francia recept, Yves Leonard receptje)  Hozzávalók 4 személyre:  4 db, egyenként 15-20 dkg-os süllőfilé  12 dkg dióbél  2 kanál dióolaj  2 kanál lágy vaj  15 dkg kenyérbél, megpárolva, apróra vágva  2 kanál liszt  só, bors  1 citrom kockákra vágva  10 szál petrezselyem a tálaláshoz  Sózzuk-borsozzuk, majd belisztezzük a halszeleteket. Egy serpenyőben egy kanál vajban és egy kanál dióolajban 3-3 percig sütjük a halszeletek mindkét oldalát. Levesszük a tűzről, citromdarbokat teszünk rá.  A maradék dióolajat és vajat megmelegítjük, a kenyérbelet megpirítjuk benne. Amikor a kenyér szép mogyorószínű, hozzáadjuk a dióbelet, és hamarosan ráöntjük a süllőszeletekre.  Melegen tálaljuk, petrezselyemmel díszítve.    SÜLT CSUKA DIÓVAL  (francia recept)  Hozzávalók:  egy egykilós csuka  1 palack száraz fehérbor  dióolaj  olivaolaj  kakukfű, babérlevél, petrezselyem  1 gerezd fokhagyma  néhány koriandermag  maréknyi dióbél  1 tojás  liszt, só, bors  A csukát pucoljuk meg, majd két órára helyezzük a következő páclébe.  Egy palack fehérborba két evőkanál olivaolajat keverünk, ízesítjük összevágott kakukfűvel, babérlevéllel, petrezselyemmel, egy gerezd eldörzsölt fokhagymával, néhány koriandermaggal, apróra tört maréknyi dióbéllel.  Mielőtt a csukát meggrilleznénk, csöpögtessük le róla a páclevet, és töröljük meg papírtörlővel. Kenjük meg olivaolajjal, enyhén sózzuk, borsozzuk, és szórjuk meg nagyon kevés liszttel. Most már meggrillezhetjük, gyenge fokozaton. A sülésre 25-30 percet számolhatunk. Közben óvatosan fordítsuk meg, de vigyázzunk, a csuka nagyon törékeny.  Amíg sül, készítsünk dióolajos majonézt, ennek az íze megy a legjobban a sült csukához.    SZIVÁRVÁNYPISZTRÁNG DIÓSZÓSSZAL  (ausztrál recept)  Hozzávalók 4-6 személyre:  4-6 kibelezett pisztráng  liszt  étolaj  só, bors  zsályalevél  10 dkg nagyobb darabos dióbél  10 dkg vaj  1 nagy citrom  1,5 dl száraz fehér bor  A pisztrángokat lisztezzük be, és sózzuk, borsozzuk kívül-belül.  Először öt percig süssük a pisztrángok mindkét oldalát, majd tegyük közepesen meleg sütőbe, és ott is süssük, további 7 percig.  Közben a vajon pörköljük meg a dióbelet, zsályalevéllel. A citrom levét és a fehérbort öntsük a dióhoz, és addig pároljuk, amíg a lé a felére nem csökken. Közben a citrom reszelt héjából is szórjunk a készülő szószba.  A sült pisztrángot forrón tálaljuk, ízlés szerinti körettel, például polentával, megöntve a diós szósszal.
	A dió leírása és botanikája

	Főtt tészták Vázlat:  Barackos, diós derelye  Citromkrémes diós metélt  Diós kakaóstészta  Diós mogyorós tészta  Diós nudli  Diós spagetti fokhagymával  Diós spagetti fokhagymával 2  Diós tészta  Diós-túrós spagetti  Diószószos tészta  Fusilli diószósszal  Fusilli dióval  Kagylótészta diószósszal  Lasagna fehér mártással, dióval  Ravioli diószósszal  Ravioli dióval  Római szélesmetélt  Sajtos, diós, dióolajos töltött tészta  Spagetti diós pesztóval  Spagetti diószósszal  Spagetti diószósszal 2  Spenótos-diós penne  Tészta dióolajos pesztóval  Toszkán penne  Zöld tészta dióval  Zöldséges táskák diószósszal    BARACKOS, DIÓS DERELYE  (ukrán recept, vareniki néven)  Hozzávalók 32 darabhoz:  A tésztához:  1 csésze liszt + a gyúródeszka és a nyújtófa behintéséhez  1,75 csésze liszt  2 nagy tojás  1,5 kávéskanál só  1,25 csésze víz  A töltelékhez:  1/4 csésze víz  1/4 csésze cukor  még 2 evőkanál cukor  esetleg 2 evőkanál barackpálinka  1 csésze aszalt sárgabarack  1/2 csésze apróra vagdalt dióbél  10 dkg vaj  1/2 csésze zsemlemorzsa  csipetnyi fahéjpor  A lisztet egy tálba öntsük, és a közepén készítsünk mélyedést, ahova az előzetesen egy csészében összekevert tojást, sót, vizet öntjük. Fokozatosan keverjük hozzá a lisztet, lágy tésztává keverjük. A tésztát belisztezett deszkára borítjuk ki, ahol meggyúrjuk. Nyolc perc gyúrás elég. Ha nagyon ragad, kevés lisztet adunk még hozzá. Rugalmas tésztát kell kapnunk. Kinyújtás előtt lefedve félórát pihentetjük a tésztát. Hűtőben két órát is állhat, de a további munka előtt engedjük szobahőmérsékletűre melegedni.  A töltelék készítéséhez a negyedcsészényi vizet ugyanannyi cukorral együtt felforraljuk. Addig kavarjuk, amíg a cukor fel nem oldódik. A pálinkát a tűzről levéve öntjük bele.  A barackot géppel apróra aprítjuk, majd a szirupot is a gépbe öntjük, és jól összekeverjük, de ne legyen teljesen egynemű, pürészerű. Öntsük ki egy tálba, és keverjük bele a dióbél felét. Hűtsük le.  Nyújtsuk ki a tésztát 40-45 centis kerek lappá. A körbe zárt négyzet lesz felvágva 4x4=16 lapkára, a négyzeten kívüli tésztát mind a négy oldalról válasszuk le, és gyúrjuk össze a második szeleteléshez.  Enyhén púpozott kávéskanálnyi tölteléket tegyünk minden lapka közepére. Egyszerre csak egy lapkával dolgozzunk, nedves kézzel. A lapka egyik sarkát hajtsuk át a szemben levő sarokra, így háromszögű töltött derelyét kapunk. A szélét nyomkodjuk össze. A kész derelyéket egy liszttel megszórt konyharuhára rakjuk át. Így készítsük el az összeset, a második tésztaadagból is.  Enyhén sós vízben főzzük meg a süteményeket. Negyedóráig elég főzni, hogy megpuhuljanak.  A főtt derelyét egy, az alábbiak szerint előkészített tálra szedjük ki, ahol a következő ízesítést kapják még.   Két evőkanálnyi vajon megpirítjuk a zsemlemorzsát, a maradék dióbéllel együtt. Két-három perc pirítás elég, de állandóan kevergessük. Amikor a tűzről levesszük, csipetnyi sóval is ízesítjük. A fahéjat és a két kanál cukrot is rászórjuk.  A derelyét meleg , lapos tálon szervírozzuk. A tálra, mielőtt a tésztát rászednénk, 2 evőkanálnyi olvasztott vajat hintünk. A maradék vajat pedig a kiszedett tésztára. És a tetejére a diós, zsemlemorzsás keveréket. Forrón tálaljuk.    CITROMKRÉMES DIÓS METÉLT  (olasz recept)  Hozzávalók 4 személyre:  1 csésze tejszín  1 kávéskanál reszelt citromhéj  félkiló metélttészta  2 evőkanál vaj  félcsészényi vagdalt gomba  félcsészényi darabos, pirított dióbél  2 evőkanál reszelt keménysajt  só, bors, zöldpetrezselyem  Egy kisebb edényben a tejszínbe keverjük a reszelt citromhéjat, és gyenge lángon negyedórát pároljuk, hogy besűrűsödjön.  Megfőzzük a tésztát.  Amíg a tészta fő, egy nagyobb lábasban megpároljuk a gombát a vajon.  A megfőtt tésztát leszűrjük, hozzákeverjük a citromhéjas tejszínt, a párolt gombát, a pirított dióbelet, végül meghintjük reszelt sajttal. Könnyebben megkeverjük. Sózzuk, borsozzuk, megszórjuk petrezselyem zöldjével.    DIÓS KAKAÓSTÉSZTA  (olasz recept)  Tisztelt Kollégám, Ön mit kapott Itáliában járt rokonaitól, barátaitól ajándékba? Bármit is, biztosan nem kakaós szélesmetéltet. Kár. Pedig ott kapható. Olyan, amibe a kakaó gyárilag bele van főzve. Legközelebb, ha Ön jár ott, vegyen már, és kóstolja meg! Dióval.  Hozzávalók:  25 dkg kakaós szélesmetélt  2,5 dl tejszín  10 dkg dióbél  2 evőkanál olivaolaj  2 evőkanál gyöngyhagyma  só  A legegyszerűbb elkészíteni. Míg a tészta fő, egy lábasba rakjuk össze a szószhoz valókat: a darált vagy apró darabos dióbelet, a tejszínt, az étolajat, az apróra vágott gyöngyhagymát és csipetnyi sót.  Mikor a tészta megfőtt, a tészta vizéből is a szószba keverhetünk néhány evőkanállal. Melegítsük fel a szószt, közben csepegtessük le a tésztát.  Ha a szósz meleg, öntsük a tésztára, és azonmód együk is meg.  Egy trükk: Minél szélesebb a tészta, annál ízletesebb.  Tipp: Nemcsak önálló fogásként ehetjük, hanem főtt húsokkal és gyümölcsökkel is.    DIÓS MOGYORÓS TÉSZTA  (francia recept)  A különleges diós mogyorós tészta elkészítése nagyon egyszerű, még a hozzávalókat se kell felsorolni. Egy rendes háztartásban úgyis van mindig dió és mogyoró.  Fél kiló száraztésztát használunk. Minél jobb minőségű, annál jobb.  8 dkg dióbelet és 6 dkg mogyorót durvára vagdosunk, és lábaskában lassú tűzön megpirítunk.  Egy póréhagymát nagyon vékony szeletekre vágunk. A hagymaszeletek harmadát kevés vajon megpároljuk. Egy deci fehér likőrbort (ez is van minden háztartásban) és 2 dl húslevest (lehet leveskockából is) öntünk hozzá, és megszórjuk 20 dkg mascarpone vagy más kemény sajt reszelékével. Keverjük, amíg a sajt is megolvad, és akkor a diót és a mogyorót is beleöntjük.  Lassú tűzön sűrítjük, majd levesszük.  Amikor a tészta megfőtt, leszűrjük, és a hagymakarikák második harmadát hozzákeverjük. Állagát, ízét ellenőrizzük, sózzuk, borsozzuk. A hagymás, sajtos szósszal megöntjük. A hagymakarikák harmadik részével csak dekoráljuk.    DIÓS NUDLI  (olasz, toszkán recept)  Hozzávalók 4 személyre:  10 dkg dióbél (ha lehet, a dióbél hártyáját is húzzuk le)  5 dkg reszelt parmezán sajt  3 evőkanál étolaj  fél adag mascarpone sajt  80 dkg nyers nudlitészta  bors, nagyszemű só  A dióból pesztót készítünk. Nagyjából összekeverjük a dióbelet a parmezánnal, három kanál olajjal, és ízlés szerint sózzuk, borsozzuk.  A nudlit megfőzzük, lecsepegtetjük.  Egy lábasban egészen gyenge lángon (hogy a mascarpone sajt ne ragadjon oda) a diós pesztón megolvasztjuk a mascarpone sajtot. Alaposan, erősen összekeverjük, hogy az olaj ne váljon ki. Öntsük rá a főtt nudlit, és villával keverjük össze.  Hagyományos, kiváló toszkán nudlit kapunk.    DIÓS SPAGETTI FOKHAGYMÁVAL  (olasz recept)  Hozzávalók 4 személyre:  50 dkg spagetti  40 dkg darált dióbél  3 gerezd vagdalt fokhagyma  közel egy csészényi finomra vagdalt petrezselyem  kevés erős paprika  1/2 csésze étolaj  só, bors  Az olajat öntsük egy tálba, és keverjük bele a darált dióbelet, a petrezselymet és a pirospaprikát. Főzzük meg a tésztát, a főzővízből tegyünk félre 1/4 csészényit. A lecsöpögtetett tésztát tegyük egy előmelegített tálba. Öntsük bele az olajos szószt. Ha nedvesíteni kell, a főzővízből adjunk hozzá egy-két kanálnyit.    DIÓS SPAGETTI FOKHAGYMÁVAL 2  (olasz recept)  Hozzávalók 6 személyre:  50 dkg spagetti  10 dkg dióbél  1 gerezd fokhagyma  olaj  1 doboz szardellapaszta  petrezselyem  paradicsomszósz  A megpucolt, apróra vagdalt fokhagymát olajban süssük világos barnára. Vegyük le a tűzről, öntsük bele az apróra vagdalt dióbelet, és azzal tegyük vissza.  Gyenge tűzön 4-5 percig pirítsuk, de ne feledkezzünk meg arról, hogy a tűzről levéve is barnul még kicsit.  Adjuk hozzá, morzsoljuk szét a szardellapasztát.  Főzzük meg a spagettit, csöpögtessük le, de kissé nedves maradjon. Öntsük rá a diót, ízesítsük paradicsompürével, és a tetejére szórjunk petrezselymet.    DIÓS TÉSZTA  (olasz recept)  Hozzávalók:  40 dkg szélesmetélt  12 dkg túró  10 db dióbél  5 dkg vaj  1 gerezd fokhagyma  kevés húsleves (leveskockából)  petrezselyem, só, bors  Egy serpenyőben a vajat az apróra vágott fokhagymával melegítsük fel. Adjuk hozzá a durvára tört dióbelet, a túrót, 1-2 evőkanál húslevest. Forraljuk fel, sózzuk, borsozzuk. A tésztát bő, sós vízben főzzük meg. A még meleg tésztához keverjük a diós túrót, és petrezselyemzölddel díszítve tálaljuk.    DIÓS-TÚRÓS SPAGETTI  (olasz recept)  Hozzávalók 4 személyre:  50 dkg spagetti vagy más hosszú tészta  25 dkg darált dióbél  2 gerezd apróra vágott fokhagyma  2-3 kanál olivaolaj  1/4 csésze finomra vágott petrezselyem  1/4 csésze túró  1/2 csésze frissen reszelt parmezán sajt  só, bors  Egy lábasban egy kanál olivaolajon gyenge lángon pirítsuk a fokhagymát mintegy 10 percig, de ne barnuljon meg. Adjuk hozzá a diót és a petrezselymet és egy csipet sót. Jól keverjük el, és pároljuk tovább 5 percig. Vigyázzunk, a dió meg ne barnuljon, inkább adjunk hozzá még egy kanál olajat.  A tésztát enyhén sós vízben főzzük meg. Amikor megfőtt, adjunk a főzővízből két kanállal a diószószhoz, és igen gyenge lángon főzzük tovább. Egy villával keverjük bele a túrót. Kóstoljuk meg, és ha szükséges, sózzuk, borsozzuk. A főtt tésztát főzés után szűrjük le egy előmelegített edénybe. Rögtön öntsük rá a szószt, és keverjük jól el. A parmezán-sajtnak a felét reszeljük rá, a másik felét pedig kiegészítésül tegyük az étkezőasztalra.    DIÓSZÓSZOS TÉSZTA (olasz recept)  Magyarországon a diós tészta unásig ismert. Ki is vágná vele együtt a diót szerető háziasszonyt az ő hites ura, ha gyakran kapná. De kóstoljuk csak meg egyszer a tésztát cukros dió helyett diószósszal!  Hozzávalók 4 személyre:  2,5 csésze (60 dkg) dióbél  20 dkg vaj  2 gerezd fokhagyma, felvagdalva  4 dl tejszín  2 evőkanál frissen vagdalt rozmaringlevél  45-50 dkg tészta  1/4 csésze (0,5 dl) frissen reszelt parmezán sajt  só, bors  A sütőt 200 C°-ra melegítsük elő. A dióbelet terítsük szét egy tepsin, és kb. 6 percig tartsuk a sütőben, amíg törékennyé, aranybarnává nem válik. Ezután tegyük ki hűlni, és ha kihűlt, törjük durvább, nagyobb darabokra.      Amíg hűl, tegyünk fel egy fazék vizet forralni, a tésztának.  A fokhagymát egy serpenyőben a vajon pároljuk meg, amíg színesedni nem kezd. Ekkor öntsük hozzá a dióbelet, a tejszínt és a rozmaringlevelet. Alacsony fokozaton, gyakori keveréssel pároljuk öt percig. Amikor a szósz sűrűsödik, levehetjük a tűzről.  Ekkor rakjuk a forrásban lévő vízbe a tésztát, és tegyünk bele sót is. Főzzük meg, szűrjük le, és keverjük össze a szósszal.      Szórjuk meg parmezán sajttal, esetleg borsozhatjuk, és tálaljuk fel. Jobban mutat, ha a pirított dió egy részét tálaláskor szórjuk a tetejére.  Megjegyzés: Testes vörösbor illik hozzá.  Ha a diószószos tésztát előételként kínáljuk, a közölt mennyiség 8 személyre elég. Igen laktató.    FUSILLI DIÓSZÓSSZAL  (olasz recept)  Hozzávalók 4-6 személyre:  2 nagy gerezd fokhagyma, apróra vagdalva  só  1 csésze pirított dióbél  1 csésze tejszín  0,5 kg olasz tészta, leginkább fusilli  1/2 csésze reszelt parmezán sajt  bors  A fokhagymát csipetnyi sóval és a pirított dióbéllel robotgépben vágassuk apróra. A diót nem kell teljesen megdarálni, elég, ha durvára vágjuk. Öntsük hozzá a tejszínt, és addig keverjük, amíg egyenletes szószt nem kapunk. Kóstoljuk meg, ízesítsük, és öntsük át egy tálba, amit majd az asztalra teszünk.  Most főzzük meg a tésztát, 1,5 liter forró vízben. Praktikus, ha a szószos tállal fedjük le eleve a fazekat főzés közben, hogy a tál jól átmelegedjen. Amikor a víz forr, három evőkanál sóval ízesíthetjük. Keverjük el, és csak utána tegyük a fazékba a tésztát.  Amikor a tészta megfőtt, szűrjük le, és az előmelegített tálba rakjuk át. Jól keverjük össze a szósszal. Szórjuk rá a sajtot, keverjük a tésztába, és ízlés szerint még sózhatjuk, borsozhatjuk a tésztát.  Meleg leveses tányérokat készítünk az asztalra, és azonnal tálaljuk.    FUSILLI DIÓVAL  (olasz recept)  Hozzávalók 4 személyre:  32 dkg spirális fusilli tészta  10 dkg lágy kéksajt  10 dkg vagdalt dióbél  1 evőkanál vagdalt petrezselyemzöld  1 evőkanál vaj  A tésztát főzzük meg.  A vajat tegyük lábasba. A sajtot vágjuk apró darabokra, és adjuk a vajhoz. A vajjal együtt olvasszuk meg, jól összekeverve, hogy sima állagú, krémes szószt kapjunk.  Öntsük hozzá a vagdalt dióbelet is, és újból keverjük meg.  A főtt tésztát öntsük a szószra, keverjük jól át, és szórjuk meg friss petrezselyemmel.    KAGYLÓTÉSZTA DIÓSZÓSSZAL  (olasz recept, Ursula Ferrigno receptje)  Hozzávalók 4 személyre:  30 dkg száraz kagylótészta  1/2 csésze apróra vágott (de nem darált) dióbél  1 csésze tejszín  2 gerezd fokhagyma (aki nem szereti, elhagyhatja)  1 evőkanál vaj  1 evőkanál étolaj  1/2 csésze reszelt parmezán sajt  só, bors  2 evőkanál apróra vágott petrezselyemzöld  Forraljunk fel egy fazék vizet.  Amíg a forrásra várunk, egy tálban keverjük össze a dióbelet a tejszínnel és a fokhagymával.  Amikor a víz forr, megsózzuk, és beletesszük főni a tésztát.  Egy nagyobb lábasban takaréklángon melegítsük meg az étolajat. Tegyük hozzá a vajat is, hogy összeolvadjon. Amikor a vaj is megolvadt, a diós keveréket is tegyük a lábasba. Növeljük a lángot közepesre, és forraljuk fel a szószt. A forrástól 4-5 percig tartsuk a tűzön, állandóan kevergetve, hogy sűrűsödjön. Amikor kezd sűrűsödni, a reszelt sajt felét is keverjük bele, és a petrezselyem felét is. Takarékon főzzük még egy ideig, amíg a tészta meg nem fő.  Amikor a tészta megfőtt, szűrjük le, de egy kevés főzővizet tartsunk meg. Öntsük a főtt tésztát a szószhoz. Öntsük rá a maradék sajtot, és keverjük össze. Ha túl sűrű, főzővízzel hígítsuk. Ha nem elég sűrű, sajtot reszeljünk még bele. Ez esetben keverjük jól össze a sajtot a szószos tésztával.  Vegyük le a tésztát a tűzről, és borítsuk át egy tálba. Már csak a maradék petrezselyemmel kell megszórnunk, és tálalhatjuk.    LASAGNA FEHÉR MÁRTÁSSAL, DIÓVAL  (brazil recept)  A lasagna tipikus olasz étel. Brazíliába az igen sok olasz bevándorló vitte magával, ahol fehér mártással és dióval kiegészítve brazillá vált. A receptet mindenesetre brazil forrásból szereztem.  Hozzávalók:  1/2 kg lasagna-tészta, előfőzve  1/2 l tej  2 evőkanál liszt  2 evőkanál margarin  1 tyúkhúsleves-kocka  20 dkg darabokra tört dióbél  20 dkg darabokra vágott mozzarella sajt  5 db reszelt parmezán sajt  A tejet a mikrohullámú sütő magas fokozatán melegítsük 5 percig, majd tegyük félre.  Egy mélyebb tűzálló tálban jól keverjük össze a lisztet, a margarint és a húsleveskockát. Tegyük két percre a mikróba, magas fokozatra. Vegyük ki, és lassanként, állandó keverés közben öntsük bele a tejet. Tegyük vissza a mikróba 4-6 percre, két percenként kivéve és megkavarva.  Ha a mártás nem eléggé egynemű, robotgéppel is keverjük meg, és tegyük még vissza a mikróba.  Egy négyszögletes tűzálló tálba rétegezzük a lasagnát, az első réteg mártás legyen, a második tészta, a harmadik mozzarella, a negyedik dió. És ezt ismételjük. A legtetejére is mártás kerüljön, és arra szórjuk a reszelt parmezánt. 5-7 percre tegyük a mikrohullámú sütőbe.    RAVIOLI DIÓSZÓSSZAL  (olasz recept)  Hozzávalók 4 személyre:  1 csomag mélyhűtött ravioli  8 dkg dióbél  1 gyöngyhagyma  1 kis gerezd fokhagyma  1 kávéskanál dióolaj  1,5 dl tejszín  1,5 dl zöldségleves (leveskockából)  0,5 dl fehérbor  kevés petrezselyem, majoránna  2 dkg reszelt keménysajt  só, bors  Először a diószószt készítjük el. A hagymát és a fokhagymát hámozás után apróra vágjuk. A dióolajat felmelegítjük, a hagymákat üvegesre pároljuk benne. Hozzáöntjük a zöldséglevest, a tejszínt és a fehérbort, majd ízlés szerint sózzuk, borsozzuk. Felforraljuk, majd gyenge tűzön 10 percig főzzük.  A dióbelet durva darabokra vágjuk, a szószhoz adjuk, felmelegítjük.  A petrezselymet megmossuk, nagyobb darabokra vágjuk, szintén a szószba keverjük.  A raviolit a csomagolásán írtak szerint felmelegítjük, és elkeverjük a szósszal. Reszelt sajttal és majoránnalevéllel hintjük meg.    RAVIOLI DIÓVAL, SZÁRÍTOTT PARADICSOMMAL  (olasz recept)  Hozzávalók 48 adagra:  1,5 csésze dióbél  8-10 db napon szárított paradicsom (fényképe jobbra látható)  olivaolaj  bors  késztészta raviolinak  Ennek az érdekes olasz tésztának az elkészítéséhez két különlegesség szükséges, először azokat szerezzük be. Bár, forró nyáridőben magunk is száríthatunk a napon felvágott paradicsomot, amint az Itáliában és a Közel-Keleten szokásos. Nem kell tehát a hipermarketben keresnünk.  Amit viszont meg kell vennünk, az a raviolikészítő forma. Kettőt vegyünk 48 adaghoz.   Ha a hozzávalók megvannak, a diós-paradicsomos ravioli elkészítése már semmiség.  A diót öntsük háztartási robotgépbe. A száraz paradicsomot vagdaljuk vékonyabb darabokra, és azt is öntsük a gépbe, a dióval együtt daráljuk le. De előbb szórjunk rá borsot, bőségesen, és hintsük meg kevés olajjal. Mennyi olajjal? Előbb kevesebbel, később még, ha túl száraznak találjuk, pótolhatjuk.  Addig járassuk a gépet, amíg durva állagú, tapadós, kenhető keveréket nem kapunk.  Ha tudunk, olasz tésztát használjunk. Vékonyra nyújtott rétegét fektessük, nyomkodjuk a raviolikészítő forma mélyedéseibe, töltsük meg diós keverékkel, és egy másik vékony réteg tésztával fedjük le, majd kiborítva, kiszaggatva főzzük ki.  Ízlés szerint szervírozhatjuk. Például fűszerezett paradicsomszósszal vagy tejszínes szósszal megöntve.    RÓMAI SZÉLESMETÉLT  (olasz recept)  Hozzávalók:  35 dkg szélesmetélt  20 dkg tehéntúró  2 evőkanál juhtúró  6 dkg dióbél  petrezselyem, majoránna, só, bors  Egy olyan tálban, ami a képen látható, az aprított dióbelet apróra vágott petrezselyemmel, majoránnával, valamint a kétféle túróval erősen összedolgozzuk, hogy a massza puha, habos legyen. Addig is sós vízben főzzük meg a tésztát, majd csepegtessük le. A főzővízből keveset keverjünk a túrómasszához. Sózzuk, borsozzuk, és megint keverjük meg. A tálba öntsük a tésztát is, és keverjük el.    SAJTOS, DIÓS, DIÓOLAJOS TÖLTÖTT TÉSZTA  (francia recept)  Hozzávalók:  A tésztához:2,5 dl tej,3 tojás,10 dkg liszt,2 csipet só,csipetnyi cukor,2 dkg vaj  A fondühöz:30 dkg comté sajt,1 gerezd fokhagyma,1 dl fehérbor,kukoricaliszt  A töltelékhez:8 dkg füstölt sonka,1 hagyma,8 dkg csiperkegomba,1 kávéskanál étolaj,3 dkg vaj,8 dkg comté sajt  A díszítéshez:5 dkg dióbél,néhány salátalevél,2 dkg zöldpetrezselyem  A vinegretthez:1 kávéskanál mustár,2 kávéskanál gyümölcsecet,1 evőkanál dióolaj,só, bors  Először a tésztát készítjük el. Keverjük a liszthez a tejet, a tojást, valamint kevés sót és cukrot. Olvasszuk meg a vajat, és azt is keverjük a tésztába. Tegyük félre a nyers tésztát.  A fondü készítése következik. Egy kisebb tűzálló tál alján dörzsöljük el a fokhagymát, és öntsük rá a fehérbort. Tegyük fel lassú tűzre melegedni, és melegítsük forrásig, de mielőtt teljesen forrni kezdene, öntsük bele az apró darabokra vágott sajtot. Folyamatosan kevergessük, amíg a sajt sima állagúra nem olvad. Ha túl hígnak találjuk, kevés, vízben elkevert kukoricaliszttel sűríthetjük.  Ez után jön a töltelék elkészítése. Vajon pároljuk meg az apróra vágott hagymát. Az apróra vágott sonkaszeleteket pedig olajon. A felvagdalt gombaszeleteket egy harmadik kis serpenyőben enyhén süssük meg.  A zöldpetrezselymet vagdaljuk fel, a dióbelet vágjuk durva darabokra. Ezek már nem a töltelékbe kerülnek, hanem a kisült tészta megszórására.  A vinegrett hozzávalóit is összekeverjük. Ha nincs dióolajunk, más étolaj is megteszi.  Nyújtsuk ki a tésztát, és kenjük meg a fondüvel. Töltsük a közepére a tölteléket, úgy, hogy kétoldalt ne legyen töltelék. Hajtsuk rá a tészta mindkét oldalát, jobbról és balról is. Helyezzük a hurkát kivajazott tepsibe, és szórjuk meg még egy kevés reszelt sajttal.  Meleg sütőben néhány percig süssük, addig, hogy a tészta megsüljön és a reszelt sajt is ráolvadjon.  Forrón tálaljuk. A tányérokra salátaleveleket helyezünk, arra a sült tésztát, dióval megszórva, zöldpetrezselyemmel dekorálva. Megöntjük vinegrettel.  Feltétlenül igyunk hozzá félszáraz fehér bort.    SPAGETTI DIÓS PESZTÓVAL  (olasz recept, C. Cosentino séf receptje az Incanto étteremből)  Hozzávalók 6 személyre:  1/2 csésze zsemlyemorzsa, saját kenyérmaradékból darálva  1/4 csésze darabos dióbél  5 nagy, friss zsályalevél, vékonyra vágva (kb. 1 evőkanálnyi)  1 nagy gerezd fokhagyma, esetleg több  só, bors  1/2 kg száraz spagettitészta vagy más hasonló tészta  kevés étolaj  A díszítéshez: friss zsályalevél, étolaj  Forraljunk fel egy nagyobb fazék sós vizet.  A sütőben egy tepsiben terítsük szét a zsemlyemorzsát, és grillező üzemmódban pirítsuk öt percig. Utána egy másik tepsiben, ugyancsak grillező üzemmódban a dióbelet is öt percig pirítsuk.  Tegyük a zsemlyemorzsát a dióbéllel darálóba, és vagdalt zsályalevél és fokhagyma hozzáadásával daráljuk apróra, mixeljük össze. Ízesítsük sóval, borssal. Ez lesz a diós pesztó.  Amikor a víz forrni kezd, tegyük bele a tésztát. Főzzük meg, mint az olasz mondja, "al dente." Vagyis addig, amíg a legjobbnak nem találjuk. Akkor szűrjük le, de a főzővizet ne öntsük ki.  Egy nagyobb lábast tegyünk a tűzre, és öntsük bele a megdarált diós pesztót. Öntsünk hozzá fél csészével a főzővízből, és keverjük el, oldjuk szósszá a pesztót a vízben.  A tésztát is öntsük a lábasba, és keverjük össze a pesztóval. Ha kell, öntsünk még hozzá a főzővízből, hogy a tészta nedves, jól keverhető legyen. Amikor összekevertük, vegyük le a tűzről.  Kóstoljuk meg, és ha kell, sózzuk, borsozzuk, étolajjal dúsítsuk.  Spagettinket díszíthetjük is, zsályalevéllel. De nem frissel, hanem forró étolajon néhány másodpercig megkapatottal. 10-20 másodpercig legyen a tűzön, de addig is forgassuk meg az olajban. Ha a mentalevél ropogós, és sötétedni kezd, akkor jó. Mielőtt a spagettire tennénk dísznek, papírtörlőn itassuk le róla az olajat.    SPAGETTI DIÓSZÓSSZAL  (francia recept, Jean-Luc Touissant receptje)  Hozzávalók 6 személyre:  50 dkg spagetti  2 teáskanál só  1 evőkanál napraforgó étolaj  2 gerezd fokhagyma  1 csésze dióbél  3/4 csésze finomra vagdalt petrezselyemlevél  1 csésze olivaolaj  3/4 csésze reszelt parmezán sajt  1 paradicsom  só, bors  Egy nagyobb fazékban 4 l forró vízben, 2 teáskanál sóval és 1 evőkanál étolajjal megfőzzük a tésztát. A spagettit lassanként adagoljuk bele, hogy közben a víz forrásban maradjon. Mintegy 10 perc alatt a spagetti megfő, megpuhul.  Egy mixergépben elmixeljük a fokhagymát, a dióbelet és fél csésze petrezselymet. (Egy kevés petrezselymet félreteszünk a díszítéshez.) További keverés közben lassan adagoljuk bele az olivaolajat. Kevés sót, borsot is belekeverünk. Hagyjuk a szószt a gépben.  Durvára vagdaljuk a maradék petrezselymet. A paradicsomot kockákra vágjuk. Félretesszük.  Leszűrjük a spagettit, félreteszünk fél csésze főzővizet.  Minden tányérra tegyünk egy kupac spagettit, és úgy igazítsuk el, hogy a közepén mélyedés legyen. Most ellenőrizzük a szósz sűrűségét. Ha túl száraz, egy kanál főzővizet keverjünk bele. De ne legyen túl lágy, nehogy szétfolyjon a tésztán.  A szószt rakjuk a spagettikupacok mélyedéseibe. Szórjuk meg a tányérokat parmezán sajttal, vagdalt petrezselyemmel, paradicsomkockákkal.  Megjegyzés: Ez francia recept. Olaszosan a petrezselyem helyett bazsalikomot használnak, de a petrezselyem tradicionálisabb Franciaországban, és jobban megy a dió ízéhez.    SPAGETTI DIÓSZÓSSZAL 2  (olasz recept)  Hozzávalók 6-8 személyre:  0,5 kg spagettitészta  1 csésze dióbél  1/2 csésze friss bazsalikomlevél, szára nélkül  1/4 csésze friss zsályalevél  12 dkg reszelt pecorino sajt  étolaj, só  A tésztát saját ízlésünk és szokásunk szerint főzzük meg.  Amíg a tészta fő, daráljuk le a diót. Vágjuk apróra a bazsalikomot és a zsályát, és keverjük egy tálban a darált dióhoz. A reszelt sajtot is. Hintsük meg kevés olajjal. Kevesebbel vagy többel, ízlés szerint, és keverjük szósszá.  A főtt tésztát még melegen tegyük át abba a tálba, amiben szervírozni fogjuk. Öntsük rá a diószószt, és keverjük össze. Már tálalhatjuk is.  Olajbogyót is adhatunk mellé, de szerintem jobb kenyérrel.    SPENÓTOS-DIÓS PENNE  (olasz recept)  Hozzávalók 4 személyre:  1/2 csésze dióbél  25 dkg friss spenót  2 gerezd fokhagyma  2 csésze túró  1/4 csésze frissen reszelt parmezán sajt  1 evőkanál bazsalikomlevél  só, bors  pennetészta  Egy tepsiben elterítve forró sütőben öt percig pirítsuk a dióbelet, majd vegyük ki.  Mossuk meg a spenótot, és jól csepegtessük le. A spenótot és a fokhagymát tegyük fel vízben főni, amíg a spenótlevelek meg nem fonnyadnak. Vegyük ki és csepegtessük le.  A spenótot és a fokhagymát a pirított dióval, a túróval, a parmezán sajttal és a bazsalikommal jól dolgozzuk össze egy háztartási robotgéppel. Addig keverjük, amíg egynemű nem lesz. Ízlés szerint sózzuk, borsozzuk.  Ezalatt megfőzhetjük a tésztát, majd leszűrjük.  A főtt tésztára öntsük a spenótos keveréket, takaréklángon melegítsük, keverjük, hogy a spenótos szósz is felmelegedjen.  Tálaláskor tehetünk az asztalra még parmezánsajtot, ha úgy szeretjük.    TÉSZTA DIÓOLAJOS PESZTÓVAL  (olasz recept)  Hozzávalók 4 személyre:  50 dkg jó minőségű tészta  3 evőkanál fenyőmag  2 gerezd fokhagyma  2 köteg rucola-saláta  3 evőkanál dióolaj  3 evőkanál reszelt parmezán sajt  fűszeres só  bors  A tésztát sós vízben 12- 14 percig főzzük.  A fenyőmagot olaj nélkül, magában megpirítjuk.  A megpucolt fokhagymagerezdeket szétpaszírozzuk.  A salátát megmossuk, a vizet lerázzuk róla. A fokhagymával és a dióolajjal pürévé mixeljük.  A reszelt sajtot a tésztához keverjük. Sóval, borssal ízesítjük.  A tésztát négy tányérra mérjük, és dióolajos pesztót adunk hozzá.    TOSZKÁN PENNE  (olasz recept)  Hozzávalók 6 személyre:  2 csésze bazsalikomlevél  1 gerezd megpucolt fokhagyma  1/2 csésze reszelt pecorino sajt  2 csésze dióbél  só, bors, étolaj  1/2 kg penne, vagy más olasz tészta  Háztartási robotgéppel dolgozzunk. Mozsárt is használhatunk, de az több munkával jár. Törjük meg benne a bazsalikomot, a fokhagymát, a reszelt sajtot és a dióbelet, együtt. Apróra, majdnem egynemű állagúra. Ízesítsük fél kávéskanálnyi sóval, és vékony sugárban öntsünk hozzá étolajat, annyit, amennyivel elkeverve krémes állagú szószt nem kapunk. Nem lesz teljesen egynemű, de nem baj.  Egy liternél több vízben főzzük ki a tésztát. A főzővízben két evőkanálnyi sót oldjunk fel. Amikor megfőtt, szűrjük le, egy előmelegített tálba, de egy csészényit hagyjunk meg a főzővízből.  A főtt tésztára öntsük a szószt, és nagyjából keverjük el. Kevés főzővizet is öntsünk rá. Ízlés szerint borsozzuk, és már fogyasztható is.    ZÖLD TÉSZTA DIÓVAL  (olasz recept)  Hozzávalók 4 személyre:  30 dkg zöld tészta  20 dkg gorgonzola sajt  5 dkg dióbél  6 evőkanál reszelt parmezán sajt  3 dkg vaj  1/2 pohár tej  kevés szerecsendió, só  A gorgonzolát vágjuk apróra, a diót daráljuk meg. Langyos tejben keverjük jól össze a vajat, a gorgonzolát, a dióbelet, amíg egynemű, sűrű nem lesz. Kevés őrölt szerecsendióval ízesítsük.  Főzzük meg a tésztát, és a fenti masszával ízesítsük. A tetejére szórjuk a reszelt parmezán sajtot.  Azonnal tálaljuk.    ZÖLDSÉGES TÁSKÁK DIÓSZÓSSZAL  (olasz, ligúriai recept)  Hozzávalók 4 személyre:  10 dkg spenót vagy borágó  15 dkg bazsalikom és petrezselyem  10 dkg rikotta sajt  4 dkg parmezán sajt  4 evőkanál tejszín  10 dkg darált dióbél + feles dióbelek díszítésnek  1,25 dl száraz fehér bor  1 tojás  2 gerezd fokhagyma  4 evőkanál zsemlyemorzsa  30 dkg liszt  4 evőkanál étolaj  só, őrölt bors  A zöldségeket megmossuk. A spenótot (vagy borágót) sós vízben megpároljuk, majd kinyomkodjuk. Az összes zöldséget apróra vagdossuk.  A fokhagymát eldörzsöljük, elkeverjük a tojással, a zöldségekkel, a rikottával és a fele parmezánnal. Sózzuk, borsozzuk.  A lisztből, borból, csipetnyi sóból és kevés vízből kemény, rugalmas tésztát gyúrunk. Konyharuhával leborítjuk, és állni hagyjuk 20 percig. Belisztezett deszkán 2-3 mm vékonyra nyújtjuk, és 5-6 cm-es kockákra vágjuk. Minden lapra zöldséges tölteléket teszünk, átlósan összehajtjuk, a széleit lenyomkodjuk.  Elkészítjük a diószószt. A friss dióbélről a hártyát úgy szedhetjük le, hogy forró vízzel leforrázzuk, utána késsel lehúzzuk. A zsemlyemorzsát vízbe áztatjuk, hozzáöntjük a dióbelet, és mixerrel eldolgozzuk. Kissé megsózzuk, végül hozzákeverjük az étolajat és a tejszínt is.  A zöldséges táskákat forrásban lévő sós vízben főzzük ki. 10-12 percig főzzük, kitálaljuk, megöntjük a diószósszal, még azon melegében meghintjük a maradék parmezánnal. Néhány feles dióbéllel díszítjük, és már fogyasztható is.
	A dió leírása és botanikája

	Diószószok, diómártások, vinegrett, dióecet A francia szerzetesek a Megdicsőülés Monostorában (Monastere de la transfiguration) ilyen diókrémet készítenek:  Vázlat:  Diós spagettiszósz  Diószósz karácsonyra  Gránátalmás-diós szósz  Kukoricás diós mártás  Mediterrán zöld szósz  Olasz diómártások, diószószok  Orosz diószósz  Orosz diószósz 2  Pikáns diószósz  Spanyol diómártás  Szacivi alaprecept  Szacivi 12 receptje  Toulouse-i fokhagymamártás  Vinegrett  Vinegrett juharsziruppal  Vinegrett hamis dióolajjal  Almás diós vinegrett  Vinegrett ínyenceknek  Marinálás  Dióecet    DIÓS SPAGETTISZÓSZ  (olasz, bolognai recept)  Hozzávalók:  1 hagyma  1/2 köteg leveles zeller  3 közepes sárgarépa  40 dkg friss paradicsomvelő vagy pizzaszósz  1 zöldségleveskocka  40 dkg dióbél  1 evőkanál mogyoróvaj  1/2 csésze vagdalt petrezselyemzöld  Vagdaljuk fel a hagymát, szeleteljük fel a sárgarépát, a zellert (külön a gumóját, külön a zöldjét), törjük meg a dióbelet.  A hagymát egy kanálnyi vízben főzzük 3 percig, hogy megpuhuljon. Közben keverjük meg, és ha le akar égni, adjunk még vizet hozzá.  Főzzük bele a zeller zöldjét is, puhára, majd együtt adjuk hozzá a zellergumót, a sárgarépát, a paradicsomvelőt és a zöldségleves-kockát. Mindig csak annyi vizet adjunk alá, amennyi kell, mintegy 1-1,5 dl-t. Fedő alatt pároljuk tovább 20 percig, amíg a zöldségek meg nem puhulnak.  Adjuk hozzá a tört dióbelet és a mogyoróvajat is, és újból forraljuk fel.  Kóstoljuk meg, és ízesítsük. (Citromlével, paprikával, avagy amilyen ízzel szeretjük.)  A dióbél jellegzetes "bolognai" ízt ad spagettimártásunknak. A mártás elkészítés után is ehető, de még jobb, ha a kész mártás egy éjszakát a hűtőben tölt, és másnap, étkezés előtt újból felforraljuk.  A petrezselymet csk közvetlenül tálaláskor tegyük rá.    DIÓSZÓSZ KRISZTUS SZÜLETÉSÉRE  (az oroszországi Szent Anasztáz monostor receptje)  Hozzávalók:  1,5 pohár szép, tiszta dióbél  1 pohár gránátalmalé  3/4 pohár víz  3 gerezd fokhagyma  2 evőkanál vagdalt petrezselyem zöldje  1 kávéskanál őrölt szárított fűszer  0,5 kávéskanál sáfrány és koriander  só, bors  A dióbelet és a fokhagymát húsdarálón daráljuk le, majd megsózzuk, borsozzuk, és sűrű, egynemű masszává keverjük. A zöldségeket, fűszereket is hozzáadjuk, és jól elkeverjük.  Gránátalmalével és ivóvízzel hígítjuk, folytonos keverés közben.  A szószt hidegen tálaljuk a karácsonyi asztal ünnepi ételei mellé.    GRÁNÁTALMÁS-DIÓS SZÓSZ HÚSOKHOZ  (libanoni recept)  A gránátalmás-diós szósz leginkább bárányhúshoz és vadakhoz ajánlható.  Hozzávalók:  25 dkg darált dióbél  6 dkg vaj  1 evőkanál friss rozmaringlevél  1 fej apróra vágott vöröshagyma  8 gerezd fokhagyma, apróra vagdalva  0,5 l bárányhúsleves  1/2 l gránátalmalé (konzerv is lehet)  1 kávéskanál só  1 kávéskanál őrölt kurkuma (sárga gyömbér)  1 kávéskanál oregánó  1/2 kávéskanál őrölt fahéj  A vajat egy nagyobb lábasban olvasszuk meg, és keverjük hozzá a dióbelet. Közepes tűzön, állandó keverés mellett pörköljük, amíg sötétedni nem kezd. Ekkor keverjük hozzá a rozmaringot, hagymát, fokhagymát, és öntsük fel a bárányhúslevessel, valamint a gránátalmalével. Sózzuk, fűszerezzük.  Lassú tűzön mintegy félórán át főzzük. Ezalatt besűrűsödik, mintegy 2/3-ára. Az ízlésünk szerinti sűrűség elérésekor mondhatjuk, hogy készen van.  Tápláló, édes, aromás szószt kapunk, ami nemcsak a bárányhúsnak, hanem a vadhúsoknak is egyedülálló ízt ad.    KUKORICÁS DIÓS MÁRTÁS  (amerikai recept, a kukoricaövezetből)  Hozzávalók:  40 dkg lágy krémsajt  1/4 csésze étolaj  1/4 csésze citromlé  1 evőkanál pirospaprika  1 evőkanál köménymag  1/2 kávéskanál só  kevés bors  1 doboz (20 dkg) konzervkukorica  1 csésze vagdalt darabos dióbél  1 kisebb fej hagyma, apróra vagdalva  A kukoricás diós mártás elkészítése rendkívül egyszerű. Egy nagy tálban géppel összekeverjük a krémsajtot, az étolajat, a citromlevet, a paprikát, a köménymagot és ízlés szerinti sót, borsot. Addig mixeljük, amíg egyenletes állagú nem lesz.  Hozzákeverjük a konzervkukoricát (leve nélkül), utána a darabosra tört dióbelet, végül az apróra vagdalt hagymát.  A képen tortilla chips-szel szervírozták.    MEDITERRÁN ZÖLD SZÓSZ  Hozzávalók 3 személyre:  1,5 csésze olivaolaj  1/2 csésze borecet  1,5 csésze vagdalt petrezselyemlevél  3/4 csésze apró darabos dióbél  6 evőkanálnyi vagdalt vöröshagyma  6 evőkanálnyi kapribogyó megmosva, lecsöpögtetve, felvágva  6 evőkanálnyi apróra vágott fokhagyma  1,5 evőkanálnyi szardella, összetörve  só, bors  Egy tálban géppel keverjük össze az olajat és a borecetet.  A robotgéppel egymás után dolgozzuk hozzá a petrezselymet, diót, hagymát, kapribogyót, fokhagymát, szardellát.  Megkóstoljuk, sózzuk, borsozzuk. Zárt edényben hűtőbe tesszük, felhasználásig.    OLASZ DIÓMÁRTÁS, DIÓSZÓSZ  1. A diómártás jellegzetes mediterrán (olasz és spanyol) étek. Párolt halhoz, tésztafélékhez, burgonyához gyakran adják, de remek sült paprikával, padlizsánnal is.  Hozzávalók 6 személyre:  10 dkg dióbél  3 szardellafilé  1,5 dl olivaolaj  3 evőkanál citromlé  kevés frissen őrölt bors  A dióbelet és a szardellát hagyományosan mozsárban, újabban mixerben finom péppé zúzzuk. Hozzádolgozzuk a citromlé felével elkevert olajat. A mártást a maradék citromlével és borssal ízesítjük.  2. A következő diómártáshoz (diószószhoz), amit szintén főételekhez esznek, nem is kell pontos recept, a mennyiségek ízlés szerint variálhatók.  Hozzávalók: dióbél, fenyőmag, articsóka, olivaolaj, sajt, só.  A dióbelet forró vízben pároljuk, hogy hártyás héja leszedhető legyen. A megtisztított dióbelet fenyőmaggal, articsókával és kevés sóval mozsárban vagy mixerben aprítjuk, egyenletesre keverjük. Ez után keverjünk hozzá reszelt sajtot és olivaolajat.  Kész. Ha akarjuk, a fénykép szerinti üvegben hűtőben eltehetjük.  3. A harmadik diómártás-recept a "rendkívül könnyű" kategóriába tartozik, 10 perc alatt elkészíthető.  Hozzávalók 6 személyre:  12 dió bele  1/2 doboz tejszín  8 dg vaj  Daráljuk finomra a dióbelet, és öntsük egy tálba. A mérsékelten hideg tejszínt lassanként, keverés közben öntsük hozzá, és keverjük egyenletesre, ugyanígy a vajat is.  Leginkább olasz tésztafélékhez ajánlják.  4. Ha a tészták ízesítéséről van szó, az olaszok kifogyhatatlanok a jobbnál jobb receptekben. Ha már únjuk a paradicsomos ízesítést, íme egy ligúriai diószósz-változat. Előre elkészítve, boltban is kapható, de házilag is könnyen elkészíthetjük. A pontos mennyiségek, arányok ez esetben se fontosak.  Hozzávalók: dióbél, olivaolaj, reszelt sajt, só, természetes fűszerek.  A dióbelet megdaráljuk, és a többi hozzávalóval egyenletesre keverjük. Ügyeljünk az állagára, kellően sűrű legyen. Rögtön fogyasztható.    OROSZ DIÓSZÓSZ  Hozzávalók:  10 dkg dióbél  10 dkg apróra vágott hagyma (fejes vagy zöldhagyma)  5 dkg vagdalt petrezselyemzöld  só, ecet, fokhagyma, bors ízlés szerint  Minden hozzávalót összedarálunk, jól összekeverünk. Megöntjük ecettel.  Főtt csirkéhez, pulykához, vagy akár főtt spárgához, babhoz is egyaránt kiváló.    OROSZ DIÓSZÓSZ 2  Hozzávalók:  1 csésze dióbél  1 karéj fehér kenyér  1/2 csésze étolaj  3-4 gerezd fokhagyma  ecet  A dióbelet a fokhagymával együtt mozsárban törjük meg. A kenyérszeletet vízben áztatjuk, az elázott kenyérbelet is a mozsártörővel morzsoljuk össze, és a dióhoz keverjük.  Egy tálba öntjük a diós keveréket, és állandó keverés mellett étolajat adagolunk hozzá. Egynemű masszát kell kapnunk. Végül kevés vízzel, esetleg ecettel hígítjuk.    PIKÁNS DIÓSZÓSZ  (orosz recept)  Hozzávalók:  1 csésze dióbél  1 fej hagyma  1/3 csésze borecet  3-4 gerezd fokhagyma  2 csésze húsleves  kevés pirospaprika, só  zöldfűszer  A dióbelet ledaráljuk, és összekeverjük a húslevessel. Belekeverjük az igen apróra vagdalt hagymát. A fokhagymagerezdeket mozsárban eldörzsöljük, és belekeverjük. Sózzuk, paprikázzuk, borecetttel, zöldfűszerrel ízesítjük.    SPANYOL DIÓMÁRTÁS  Hozzávalók:  15 dkg dióbél  2,5 dl tejszín  2 gerezd fokhagyma  só, bors  Mozsárban megtörjük a megtisztított fokhagymát. Kevés sót is szórunk bele. Apránként hozzáadjuk a dióbelet, azt is elmorzsoljuk, tésztaszerűvé. Mikor kész, a tejszínnel jól elkeverjük. Sózzuk, borsozzuk.    SZACIVI (diószósz húsokra, halakra)  (grúz recept)  A szacivi a grúz konyha remeke. Tulajdonképpen diómártásos halat vagy szárnyasokat (pulyka, csirke) jelent. A vegetáriánusoknak pedig diómártásos gombát, zöldséget.  A szacivi nemcsak újévi ünnepi étel, hanem bármikor máskor is fogyasztható. Forró nyáron hidegen eszik, innen a neve: civi magyarul hideget jelent.  Hozzávalók:  1 kg dióbél  2,5-3 kg szárnyashús, leginkább pulyka  50-60 dkg hagyma  fűszerek (babérlevél, koriander, sáfrány, fahéj, szegfűszeg)  őrölt vörösbors  fokhagyma  ecet  A húst félkészre főzzük (a hús puha legyen, de ne málljon szét), majd kiszedjük, lehűtjük. Ez történhet az előző napon is, de a főzőlevet ne öntsük ki mind.  A főzőléből egy kevés a diószószhoz kell. Ízlés kérdése, hogy mennyi, és attól is függ, hogy a dióbelet mivel daráljuk. Ha a darált dióbél apróbbszemű, több levet vesz fel.  Ha a hús zsíros volt, a főzőlé tetejéről szedjük össze a zsíros részt, és az igen apróra vágott hagymát azon pirítsuk meg. Ha a zsír kevés, étolajjal pótolhatjuk. A pirításnak az a lényege, hogy a nagyon apróra vágott hagymát a lehető legkisebb lángon a lehető legtovább pirítsuk. Az a jó, ha a hagyma szinte "feloldódik" a zsiradékban. De ne barnuljon, ne füstöljön. Ha azt látjuk, hogy színesedni kezd, a főzőléből adjunk még keveset alá. Két babérlevelet is dobjunk a hagymára, amiket a hagymapirítás végén dobunk ki.  A diót is előkészíthetjük még előző nap. Megdaráljuk. Egy kiló dióbélhez 2 kávéskanál őrölt koriandermagot, 2-3 kávéskanál őrölt sáfránymagot, késhegynyi fahéjport, 3-4 szem szegfűszeget számoljunk. A szegfűszeget daráljuk meg, porát használjuk fel. A fűszereket keverjük a darált dióbélbe. Sózzuk is, de ügyeljünk arra, hogy a hús főzésénél használtunk-e sót. Fokhagymából legfeljebb két gerezdet törjük nagyon apróra, és azt is keverjük a dióhoz. És vörösborsot is. A diós masszát szárazon keverjük jól össze.  Összeállíthatjuk a szaciviszószt. A diós masszához keverjük a pirított hagymát (ami már nem hagyma, hanem egynemű hagymás zsír). Fontos, hogy a keverék végül egynemű legyen, ezen múlik a szacivi sikere.  A szószt a főtt hús levével keverjük készre. Ha hideg, mert az előző nap főtt, forraljunk fel annyit, amennyit a szószhoz szánunk. A forrásban lévő húslé hozzáadásával a diós keverék világosodni fog. Több kisebb részletben öntsünk forró főzőlevet a diós keverékhez, és mindig keverjük jól össze. Próbáljuk a helyes konzisztenciát eltalálni, mert a sűrűbb nem jobb. A legjobb a sűrű tejfölszerű állag. Olyan, amibe kenyeret lehet mártogatni.  Végül ízlés szerint süssük meg az előzetesen megfőzött húst. A csontról is leválaszthatjuk, fel is darabolhatjuk. Öntsük rá a szószt, és azzal melegítsük együtt. De ne süssük, mert a dióbél ha megég, rossz ízt ad a szacivinek. Vegyük le a tűzről, és egy evőkanál fehérbor-ecettel ízesítsük. Ellenőrizzük, hogy kellően sós-e.  Azonnal tegyük vagy az asztalra, vagy a hűtőbe.    SZACIVI RECEPTEK  A következő tizenkét szacivi-receptből válogathatunk.  1. Szacivi csirkéből, igényeseknek  Hozzávalók:  1,5 kg csirkehús  csirkehúsleves, kockából  50 dkg dióbél  1 kávéskanál szárított vegyes fűszer  1/2 kávéskanál sáfránymag  1 kávéskanál őrölt vörös bors  3 gerezd fokhagyma  1 kis fej hagyma  3 tojás sárgája  1/2 evőkanál borecet  só, bors, szegfűszeg  A csirkehúst lehetőleg egyben mintegy 2 l vízben gyenge tűzön 50-60 percig főzzük, majd kivesszük, és tepsiben megsütjük. Közben a képződő húslével meg-megöntjük. A sült húst kisebb darabokra vágjuk. A csontokat - ízlés szerint - benne hagyjuk vagy kivesszük.  A dióbelet robotgéppel daráljuk le, vagy mozsárban törjük meg. Így illata jobb, mintha húsdarálón darálnánk le. A dióbélhez keverjük az apróra vágott fokhagymát és a fűszereket.  A dióbélhez keverjük a tojássárgáját is, és jól kikeverjük. A hagymát igen apróra vágjuk, és azt is a dióbélhez keverjük. Felöntjük annyi csirkehúslevessel, hogy egyenletes sűrű kásás állaga legyen keverékünknek.      Az így kapott kását szitán háromszor-négyszer átnyomkodjuk, végül elegendő folyékony diós masszát kapunk. A maradék szilárdabb részt ki is dobhatjuk, ellentétben az összes többi szacivi-recepttel, azol a szitán való átnyomkodás elmarad.  A folyékony diós masszát feltesszük a tűzre, de rögtön levesszük,    mihelyt az első buborékok megjelennek. Ebben a pillanatban rakjuk bele a csirkehúst, és együtt hagyjuk kihűlni. Amikor már nem meleg, öntjük hozzá a borecetet, és megsózzuk, borsozzuk.  A szacivit hidegen is tálalhatjuk, de mindenképpen zöldséglevelekkel díszítsük. Elmaradhatatlan mellőle a fehér kenyér és a vörösbor.  2. Szacivi csirkéből  Hozzávalók:  50 dkg csirkehús  50 dkg darált dióbél  1 kávéskanál őrölt erős pirospaprika  1 húsleveskocka  1 közepes hagyma  A hagyományos recept:  A csirkehúst sós vízben főzzük meg, és a főtt húst serpenyőn kisütjük.  A darált dióbélhez keverjük - kézzel - a pirospaprikát és a húsleveskockát. Addig gyúrjuk, amíg dióolaj nem válik ki belőle, amit külön edénykében fogunk fel (mintegy féldecit kapunk).  A hagymát vékonyra vagdaljuk, és a dióolajban gyengén megpirítjuk. A dióolajat kis szűrőkanálban leszűrjük, a hagymát kidobjuk.  A diómasszát folyamatos keverés közben felengedjük a csirke főzőlevével, amit féldecinként öntünk a masszához. Annyira kell keverni, hogy megfehéredjen. Addig kell főzőlevet adagolni hozzá, amíg cseppfolyós, kásaszerű nem lesz. Végül belekeverjük a hagyma olaját is, de abból egészen keveset megtartunk a végső díszítéshez.  Most már csak a csirkehúst kell apró darabokra vágnunk, egy mély tálba helyeznünk, ahol felönthetjük a diókásával. A maradék olajat díszítésként a tetejére csepegtetjük, ezen kívül néhány szál zöldséggel is díszíthetjük.  Manapság a háziasszonyokat nehéz olyan erős, kitartó gyúrásra rávenni, hogy a dióbélből dióolajat facsarjanak. Ezért a hagyma pirítására és a kész csirkés szacivi díszítésére legjobb, ha készen vásárolt 0,5-1 dl dióolajat használunk.  Ha a hagyományos recept nem nyerte meg tetszésünket, itt az újabb csirkés szacivi recept.  3. Szacivi csirkéből  Hozzávalók 4 személyre:  1 közepes nagyságú csirke  50 dkg dióbél  40 dkg fejeshagyma  2 gerezd fokhagyma  1 kávéskanál koriandermag  1/2 kávéskanál őrölt fahéj és szegfűszeg  1/2 kávéskanál sáfránymag  2 evőkanál borecet  bors, só  Az egész csirkét fazékban felöntjük vízzel, és félig megfőzzük. Kivesszük, tepsibe tesszük, sóval bedörzsöljük, aláöntünk kevés főzőlevet, és a sütőbe tesszük. Amíg sül, a kisült pecsenyelével időnként meglocsoljuk, és átfordítjuk, hogy mindkét oldala megpiruljon.  A hagymát apróra vágjuk, és megpároljuk a főzőlé zsíros tetejéről leszedett lében.  A dióbelet a fokhagymával együtt mixerrel összetörjük. Őrölt borsot, sót is keverünk hozzá. Hozzáadjuk a sáfránymagot, és 6-8 pohár főzőlével felengedjük, elkeverjük. Serpenyőbe öntjük, hozzáadjuk a párolt hagymát, és gyenge tűzön 15-20 percig pároljuk. Öt perccel a párolás befejezése előtt a borecetet is hozzáöntjük, és ekkor adjuk hozzá a fahéjat, a szegfűszeget és a koriandert.  a sült csirkét darabokra vágjuk, egy mély tálba helyezzük, felöntjük az elkészült szósszal, és azon melegében tálaljuk.  Ez tehát egy korszerű szacivi-recept volt. De mégse lehetünk elégedettek addig, amíg különleges szacivi-receptet nem találunk. A következő recept azért különleges, mert híres énekesnő, Irina Otyieva receptje.  4. Szacivi csirkéből  Hozzávalók:  1 közepes méretű tisztított csirke  3 közepes hagyma  kevés liszt  1 csirkehúsleves-kocka  1 pohár dióbél  5-7 gerezd fokhagyma  szárított vagy zöld petrezselyem  5-6 db szegfűszeg  őrölt fahéj  őrölt bors  késhegyni pirospaprika  1/3 pohár almaecet vagy borecet  5 tojás sárgája  só  A leveskockából levest főzök.  A csirkét először közepes darabokra vágom, és lefedett lábasban 30-40 percig párolom. Ez idő alatt elkészítem a szószt.  Apróra vagdalom a hagymát, egy mély lábasban olajon gyengén megpirítom. Egy evőkanál lisztet is adok hozzá, és állandó keverés közben még 2-3 percig pirítom.  A lisztes hagymához két pohárnyi forró csirkehúslevest öntök, és közepes lángon 10-15 percig főzöm.  Ezalatt húsdarálón ledarálom a dióbelet, a fokhagymával együtt. És ledarálom a petrezselymet, a szegfűszeget is, és hozzáadom a fahéjport, a borsot, a pirospaprikát. És hozzákeverem az almaecetet, a tojássárgáját, és megsózom. Jól összedolgozom.  Ezt a masszát hozzáöntöm a levesben főtt hagymához, újra felmelegítem, de nem forralom. Akkor mondható késznek, ha egynemű.  A főtt csirkehúst tálba szedem, és a szósszal öntöm le. Családom jobban szereti, ha nem öntöm a csirkehúsra a szószt, hanem külön tálban teszem az asztalra.  5. Szacivi szárnyasokból  Hozzávalók 8 személyre:  1 tyúk vagy 80 dkg pulykahús  4 dl tyúkhúsleves (kockából)  0,7 dl étolaj  1 pohár darabosra tört dióbél  4 fej hagyma  2 evőkanál liszt  5 tojássárgája  5-7 gerezd fokhagyma  1/3 pohár borecet  5-6 db szegfűszeg  késhegynyi fahéj  késhegynyi pirospaprika  1 köteg leveles zöldség  A nagyobb darabokra vágott tyúkot (pulykát) puhára főzzük, majd a főzővízben melegen tartjuk.  A húsleveskockából levest főzünk.  A felvágott hagymát olajon megpirítjuk, majd a lisztet hozzákeverve néhány percig tovább pirítjuk. Levesszük a tűzről, és folyamatos keverés mellett hozzáöntjük a húslevest. 10-15 percig tovább főzzük.  A darabos dióbélhez hozzákeverjük az eldörzsölt fokhagymát, a fűszereket, a tojássárgáját, a borecetet. Megsózzuk. A masszát melegítsük, de ne forraljuk fel. A kész szószt vegyük le a tűzről.  A tyúkhús-darabokat szedjük tálba, öntsük meg a diós szósszal.  6. Szacivi halból  Hozzávalók:  50 dkg hal  1 pohár dióbél  2 pohár borecet  3-4 fej hagyma  2-4 gerezd fokhagyma  1 kávéskanál őrölt szegfűszeg és fahéj  1 kávéskanál szemes koriander  babérlevél, szemes és őrölt bors  őrölt pirospaprika, só  A megtisztított, darabokra vágott halat sós vízben főzzük 30-40 percig. Együtt főzzük a babérlevéllel, kevés szemes borssal.  A megfőtt halat kitesszük egy tálra.  A dióbelet a fokhagymával együtt ledaráljuk, összekeverjük kevés őrölt borssal és sóval, hozzáadjuk a megtört szemes koriandert, és mindezt beleöntjük a hal főzőlevébe. Hozzáadjuk a vékonyra vagdalt hagymát, és 10 percig főzzük. Ez után megkóstoljuk, ízesítjük ízlés szerint szegfűszeggel és fahéjjal, és ha kell, még borsozhatjuk is. További 10 percig főzzük.  A tálon lévő halat ezzel a forró szósszal öntjük le, és rögtön tálaljuk.  Feles dióbéllel és zellerlevéllel díszíthetjük.  7. Szacivi fehér halból  Hozzávalók:  50 dkg tokhal, sőregtokhal vagy viza  4 fej hagyma  1,5 pohár dióbél  3 gerezd fokhagyma  1 kávéskanál őrölt szegfűszeg és fahéj  1 kávéskanál koriandermag  babérlevél, bors  szárított csípőspaprika  borecet  kaukázusi fűszerkeverék  sáfrány, gránátalma gerezd  3 tojás  A halhúst darabokra vágjuk, és egy lábasban sós vízbe tesszük. Adunk hozzá babérlevelet, borsot. Lefedjük, és 50 percig pároljuk.  Ez idő alatt a dióbelet mozsárban megtörjük a fokhagymával, a koriandermaggal, sáfránymaggal és a paprikával együtt. Sót is adunk hozzá. Ezt a masszát egy fazékba szedjük.  A megfőtt halat kiszedjük, a levét a dióbeles masszára öntjük. Megkeverjük, felforraljuk, közben hozzáadjuk az időközben apróra vagdalt hagymát.  A fahéjport és az őrölt szegfűszeget bő borecetbe keverjük. Őrölt borsot és szárított vegyes zöldfűszereket is keverünk hozzá. 10 percig pároljuk benne. A tűzről levéve hagyjuk kissé lehűlni. Egy fél pohárnyit kiöntünk belőle, ahhoz adjuk folyamatos keverés közben a tojások sárgáját. Visszaöntjük, visszatesszük a tűzre, felforrósítjuk, majd levesszük a tűzről.  A halat tálra rakjuk, megöntjük a forró szacivivel, és gránátalma gerezdekkel díszítjük.  8. Szacivi halból - Borisz Tarakanov receptje  Hozzávalók:  kb. 1/2 kg tetszés szerinti hal, pl. lazac  1,5 pohár dióbél  1/2 pohár száraz fehér bor  1/4 pohár gránátalmalé  3 fej hagyma  1 nagy fej fokhagyma  1 csapott kávéskanál vegyes fűszerkeverék  őrölt szegfűszeg  2 nagyobb babérlevél  8 szem bors és még őrölt bors is  só  A halat kívül-belül megtisztítjuk, nagyobb darabokra vágjuk, és éppen csak annyi sós vízben, hogy ellepje, 45 percig főzzük. Vele főzzük a babérlevelet és a szemes borsot is.  Eközben mixerrel ledaráljuk a dióbelet, bele a fokhagymát. Sózzuk, borsozzuk, fűszerezzük.  A hagymát apróra vagdaljuk.  Amikor a hal megfőtt, a haldarabokat egy mély tálba szedjük, a főzőlében pedig feltesszük főni a fokhagymás dióbelet, hagymástól. 10 perc elteltével öntjük hozzá a fehérbort, a gránátalmalevet, szegfűszeggel és még borssal is ízesítjük. Még 15 percig főzzük.  Forrón öntjük a tálban lévő halra, és rögtön tálalható.  Mint Borisz megjegyzi: Nagyon nemrossz. Forrón kell elkezdeni enni, de aki nagyon szereti, még akkor is eszik belőle, amikor már rég kihűlt.  9. Szacivi halból  Hozzávalók:  50 dkg hal  1 pohár dióbél  3/4 pohár must vagy gránátalmalé  3-4 fej hagyma  2-4 gerezd fokhagyma  1 kávéskanál fahéj és szegfűszeg  2 db babérlevél  8 db szemes bors  só, bors, paprika  A megtisztított, feldarabolt halat annyi sós vízben főzzük meg, amennyi éppen ellepi. Együtt főzzük a babérlevéllel és a szemes borssal, 30-40 percig. a főtt halat kiszedjük egy tálba.  a dióbelet és a fokhagymát húsdarálón daráljuk le, majd sóval, borssal fűszerezzük. Egy lábasba tesszük.  A hal főzővizét leszűrjük, felöntjük vele a dióbelet, hozzáadjuk az apróra vágott hagymát, és az egészet 10 percig főzzük. Ezzel a forró szósszal öntjük le a halszeleteket, és tálaljuk.  És most jön a szacivi-meglepetés: nemcsak halak, szárnyasok, hanem gomba is készíthető szacivi-módra. Vegetáriánusoknak, mikológusoknak.  10. Szacivi gombából  Hozzávalók 4 személyre:  1 kg friss gomba  10 dkg vagdalt dióbél  1 fej hagyma  10 dkg zöldség-zöldje (kapor, zeller, stb.)  5 dkg gránátalmamag  5 gerezd fokhagyma  1 db apró erős paprika  1 kávéskanál 3 %-os gyümölcsecet  só  A gombát vágjuk nagyobb darabokra, főzzük meg, hűtsük le. A főzőlevet szűrjük le.  A dióbelet húsdarálón daráljuk le, és adjuk a gomba főzőlevéhez. Adjuk hozzá az apróra vágott zöldségleveleket, az eldörzsölt fokhagymát és a vékonyra vágott erős paprikát. Melegítsük fel, de ne forraljuk.  A gombát helyezzük porcelán- vagy üvegtálba. A meleg szószhoz keverjük a gyümölcsecetet, és a szószt a gombára öntjük.  Tálalás előtt hagymakarikákkal, gránátalma-magokkal díszítjük.  11. Szacivi padlizsánon  Hozzávalók 10 személyre:  1 kg padlizsán  2 pohár dióbél  1-2 fej vöröshagyma  1 dl étolaj  1/2 pohár gyümölcsecet  2 kávéskanál szárított vegyes fűszer  1 kávéskanál sáfránymag  3 szál bármilyen zöldfűszer (petrezselyem, zeller, bazsalikom, kapor, stb.)  só, bors, fokhagyma  A padlizsánt vékony szeletekre vágjuk, megsózzuk, 30-40 percig állni hagyjuk. Lemossuk, leszárítjuk, étolajon megpirítjuk, egy tálra rakjuk.  A hagymát is megpirítjuk az olajon.  A dióbelet húsdarálón daráljuk le, vele együtt a fokhagymát, sáfrányt, borsot, száraz fűszert, összevagdalt zöldfűszert, valamint a pirított hagymát.  Ehhez a keverékhez forró vizet és gyümölcsecetet keverünk, amíg tejfölsűrűségű masszát nem kapunk. Ez a szacivi. A szacivit a pirított padlizsánszeletekre öntjük. A kész ételt 3-4 órán át állni hagyjuk, csak azután szolgáljuk fel. Tálaláskor ízlés szerint zöldségfélékkel díszítjük.  Végül az önálló szacivi-szósz receptje:  12. Szacivi-szósz  Hozzávalók:  2-3 pohár tyúkhúsleves (lehet kockából is)  1/2 pohár tyúkzsír (lehet a tyúkhúsleves zsírja is)  8 kisebb hagyma  3-4 pohár apró darabos dióbél  2 evőkanál búzaliszt vagy kukoricaliszt  2-3 kávéskanál eldörzsölt fokhagyma  1 kávéskanál koriandermag  1 kávéskanál őrölt bors  1/2 kávéskanál sáfránymag  1/2 kávéskanál őrölt fahéj  5 db szegfűszeg  1 evőkanál gránátalmalé (vagy 1 kávéskanál borecet)  1/4 kávéskanál erős pirospaprika  só      A hagymát apróra vágjuk, és 1/4 pohárnyi tyúkzsíron pirítjuk meg.  A másik 1/4 pohárnyi tyúkzsíron a lisztet pirítjuk meg, halvány aranyszínűre, majd ezt a rántást a tyúkhúslevessel felöntjük, és felforraljuk.  A dióbelet megsózzuk, hozzákeverjük a fokhagymát, az őrölt borsot és a koriandermagot. Összeöntjük a rántott tyúkhúslevessel és a pirított hagymával, együtt 15-20 percig főzzük.  Ekkor adjuk hozzá a többi fűszert és a gránátalmalevet, és igen gyenge lángon főzzük még 10 percig. Ha a szószt túl hígnak találjuk, tojássárgájával sűríthető.  A szacivi-szósz nemcsak főtt szárnyasokhoz, hanem főtt sonkához vagy nyúlhoz is adható.        TOULOUSE-I FOKHAGYMAMÁRTÁS  (francia recept)  Hozzávalók:  8 dkg dióbél  2 egész fej fokhagyma  2,5 dl dióolaj  1 evőkanál apróra vágott petrezselyem  Mozsárban - ajánlott a márvány-mozsár - megtörjük, eldolgozzuk a dióbelet és a tisztított fokhagymát. A munka folyamán 2-3 evőkanál hideg vizet adunk hozzá, hogy egyenletes krémszerűvé dolgozhassuk. Adjunk hozzá sót, borsot, elkeverve a mozsártörővel, és lassan öntsük hozzá a dióolajat, hogy egyneművé keveredjen.  Végül adjuk hozzá a petrezselymet is. Mártásos csészében tálaljuk.  Húsokhoz, például grillezett pecsenyekacsához vagy sült marhahúshoz kiváló.    VINEGRETT  (francia recept, Jacques és Laurent Pourcel receptje)  Hozzávalók:  1 evőkanál mustár  1,5 dl dióolaj  3 dl étolaj  0,5 dl fehér borecet  0,5 dl piros borecet  egy csipet fehér bors  3 csapott kávéskanál só  A hozzávalókat egy tálban keverjük egyneműre, végül öntsünk, keverjünk hozzá 0,6 dl meleg vizet.    ALMÁS-DIÓS VINEGRETT  (francia recept)  Robotgéppel turmixoljunk össze egy fél almát (lehetőleg zöld almát, hámozottat, kimagvazottat, kockázottat) és egy gyöngyhagymát 1/4 csésze gyümölcsecettel, egyenletesen simára. Utána alacsony fokozaton keverjünk hozzá 2/3 csésze étolajat és 1/3 csésze dióolajat, amíg krémes nem lesz. Ha kívánjuk, sózhatjuk, borsozhatjuk. Lefedett edényben tartsuk hűtőben három napig.    VINEGRETT ÍNYENCEKNEK  Hozzávalók:  1 evőkanál borecet, vörösborból  2 kávéskanál élénkvörös színű édes gyümölcssűrítmény (gránátalma, áfonya, stb.)  1/4 kávéskanál őrölt bors  csipetnyi só  1/3 csésze dióolaj  A hozzávalókat úgy keverjük össze, hogy a dióolaj maradjon utolsónak. Az olajat lassan keverjük bele.  Mintegy fél csésze vinegrettet kapunk, ami édesebb saláták dresszírozására lesz jó.    VINEGRETT JUHARSZIRUPPAL  (amerikai recept)  Hozzávalók 1,25 csészéhez:  1/2 csésze dióolaj  1/4 csésze juharszirup (méz is jó)  1/4 csésze almaecet  2 evőkanál mustár  2 evőkanál szójaszósz  1/2 kávéskanál só  1/2 kávéskanál bors  Mindent keverjünk össze, és kész a vinegrett.    VINEGRETT HAMIS DIÓOLAJJAL  (amerikai recept, Susan receptje)  Magyarországon - eléggé el nem ítélhető módon - nem kapható dióolaj. Hamisíthatunk, amerikaiasan.  Hozzávalók:  1 csésze repceolaj  1/4 csésze vagdalt dióbél  Kétcsészényi edénybe öntsük a repceolajat, bele a dióbelet. Helyezzük a sütőbe, egy tepsire. 150 C°-on egy órán át süssük, hogy a dió sötétbarnára süljön. Kivéve félórán át hűtsük.  Töltsük át palackba, zárjuk le, és hűtőben egy hónapig eltarthatjuk. Salátákhoz kiváló, mint a következő vinegrett-receptben is.  Hozzávalók:  4 evőkanál mustár  4 evőkanál méz  1 nagy gerezd fokhagyma, felszeletelve  1/4 csésze borecet, vörösborból  2/3 csésze hamis dióolaj  só, bors  Egy kisebb tálban keverjük össze a mustárt, a mézet és a fokhagymát. Keverjük el a borecettel. Az olajat fokozatosan keverjük bele, egyszerre keveset. Kóstoljuk meg, és ízesítsük sóvel, borssal.    HOGYAN MARINÁLJUNK CSIRKESZELETEKET?  Természetesen, dióolajjal.  50 dkg csirkehúst vagy más szárnyas húsát vágjuk vékony szeletekre. Helyezzük egy tálra, és öntsünk rá 2 dl olivaolajat, 2 dl dióolajat, 1 dl gyümölcsecetet.  Egy napig tartsuk hűtőben. Utána süthetjük, köríthetjük ízlésünk szerint.  És mit csináljon az, akinek nincs dióolaja?  Ilyen is van? Lehet. Nos, egyedül az ő kedvéért elárulom, hogy nem kell a fenti receptek mintájára a dióolajat gyümölcsecettel vegyesen használni, készíthető dióecet is.    DIÓECET  Melegítsünk fel egy liter gyümölcsecetet 40 C°-ra, és öntsünk bele 25 dkg durvára vagdalt dióbelet. Hűtsük le, majd adjunk hozzá öt szegfűszeget és egy darab fahéjat. Lezárva, sötét, hűvös helyen hagyjuk az ízeket összeérni, két héten át. Végül szűrjük le, például ritka szövésű szöveten.  Megkapja a dióízt a gyümölcsecet.  Dióecet készen is kapható.
	A dió leírása és botanikája

	És a többi húsétel Vázlat:  Bárány diókéregben  Bárány tagine  Bárányborda diós pesztóval  Báránycomb dióval  Bárányhús dióval  Bélszín paradicsomos-diós szósszal  Csimicsurri dióval  Datolyás diós tajine  Diós csiga  Diós marha  Diós sertéskaraj  Dióval, fügével párolt bárány  Dióval töltött sertésszelet  Gorgonzolával, dióval töltött borjúszelet  Gödölye sütve  Göngyölt marha  Hátszínszelet kéksajtos, diós dresszinggel  Iráni húsgolyók  Ízes marhaszelet  Marhaszelet dióval  Nyúlhús diós-fokhagymás mártásban  Sertéshús dióval, aszalt meggyel  Sertéshús mézzel  Sertéskorona diós töltelékkel  Sertéssült dióval  Sertésszelet diómártásban  Sült bárány paprikakrémmel, dióval  Szarvasgerinc diós mártással  Szélesmetélt diós marhafilével  Velszi marha dióval    BÁRÁNY DIÓKÉREGBEN  (francia recept)  Hozzávalók 4 személyre:  1 kg bárányjava  só, bors  nagy csészényi apróra vagdalt dióbél  2-2 kávéskanál apróra vágott friss kakukfű és rozmaring  2 gerezd fokhagyma  1 evőkanál étolaj  1/4 csésze mustárral kevert méz  A csontos bárányhúst megszórjuk sóval, borssal. Egy nem leégős nagy serpenyőben mindkét oldaláról 2-2 percig sütjük a húst, majd áttesszük egy tepsibe, és hagyjuk lehűlni.  A sütőt 200 C°-ra melegítjük elő.  A dióbelet a fűszerekkel, fokhagymával egy kisebb tálban keverjük össze, és sót, borsot is keverünk hozzá. Egy kanál étolajat is hozzákeverünk.  A bárányhúst mézes mustárral kenjük meg, és kézzel rátapasztjuk a fűszeres dióbelet, ez lesz a diókéreg. Betesszük a sütőbe, és a sütő közepén 15-20 percig sütjük, ezalatt a hús félig sül meg, angolos jellegű lesz. Aki nem így szereti, süsse tovább.  Amikor a sütőből kivettük, előbb alufóliával letakarva pihentetjük 5-10 percig, utána a bordák között vágjuk szét.    BÁRÁNY TAGINE (amerikai recept)  Hozzávalók 4 személyre:  4 báránycomb, vagy 80 dkg bárány-lapocka, 4 darabra vágva  étolaj  2 nagy hagyma, vastag szeletekre vágva  2 kávéskanál őrölt gyömbér  2 kávéskanál fahéjpor  2 kávéskanál darált koriandermag  2 kávéskanál őrölt köménymag  4 narancs héja  1 rúd fahéj  1 kávéskanál cukor  2 húsleveskocka  10 db füge  12 db feles dióbél  só, bors  Ez a recept első látásra talán ijesztőnek tűnik. De a szájunkban elomló birkahús íze feledtetni fogja kezdeti gyanakvásunkat. Másnap, újramelegítve talán még jobb.  Melegítsük elő a sütőt 180 C°-ra. A bárányhúst sózzuk, borsozzuk meg, és süssük meg olajban. Amikor megsült, vegyük ki.  A hagymaszeleteket fektessük a serpenyőbe a bárány olajára, és rakjuk rá vissza a bárányhúst. Hintsük meg a fűszerekkel. A narancshéjat és a fahéj-darabot a hús mellé fektessük az olajba, végül szórjuk rá a cukrot.  Öntsük fel leveskockából készült fél liter húslevessel, és ha kell, öntsünk még hozzá annyi vizet, hogy a bárányhúst legalább kétharmad részben ellepje. Forraljuk fel, és ha forr, fedjük le, és tegyük a sütőbe. Lassan főzzük három órán át.  A fügét és a dióbelet az utolsó órára adjuk hozzá.  Amikor feltálaljuk, köret is szükséges hozzá. Leginkább kuszkuszt ajánlanak, de ízlésünket is követhetjük, és zöldsaláta is illik mellé.  Ha másnapra is marad, legalább háromnegyed órán át melegítsük újra, lassú tűzön.    BÁRÁNYBORDA DIÓS PESZTÓVAL  (francia recept)  Hozzávalók 2 személyre:  4 szelet bárányborda  1 csésze túró  1/2 kávéskanál citromlé  1 kávéskanál étolaj  és még 1 dl étolaj  8 dkg darált dióbél  4 dkg reszelt parmezán  2 gerezd fokhagyma  főtt tészta két személyre  5-6 korianderszál, vagdalva  Először a pesztót készítjük el, ez a legfontosabb. Keverjük össze a dióbelet, a parmezánt, az apróra vagdalt fokhagymát és a koriandert 1 dl étolajjal, hogy zsíros, kenhető állagú masszát kapjunk.  A túróból szószt készítünk, nagyon egyszerűen. Mindössze a citromlével és a kávéskanálnyi olajjal keverjük össze. Sózzuk éls borsozzuk.  A tésztát megfőzzük, a bárányhúst pedig egy serpenyőben megsütjük.  Szervírozáskor először a tésztát szedjük tányérra, és megöntjük pesztóval. Elhelyezzük a sült bárányhúst és a túrószószt. Pirospaprikás meghintéssel színesíthetjük.    BÁRÁNYCOMB DIÓVAL (angol recept)  Hozzávalók:  1 báránycomb  3 gerezd fokhagyma, felszeletelve  2 kávéskanál só  1 kávéskanál bors  2 evőkanál vaj  1 fej hagyma, apróra vágva  10 dkg zsemlyemorzsa  1/2 csésze apró darabos dióbél  2 evőkanál friss mentalevél, vagdalva  kevés őrölt bors és só  1/2 csésze portói bor  1 evőkanál liszt  1 csésze csirkehúsleves  Melegítsük elő a sütőt 180 C°-ra.  Egy éles késsel ejtsünk a báránycombon keresztbe 12 bevágást, és mindegyikbe helyezzünk egy apró szelet fokhagymát. Dörzsöljük be a combot sóval, borssal. Tegyük be a sütőbe, a tepsiben egy rácsra, és süssük egy órán át.  Egy lábasban melegítsük meg a vajat, majd pároljuk meg benne a hagymát. Keverjük hozzá a zsemlyemorzsát, a dióbelet, mentalevelet, és sózzuk, borsozzuk. Amikor a báránycomb már egy órát sült, a keveréket kézzel tapasszuk rá. A dióbundával együtt süssük újabb egy óran át. Amikor megsült, tegyük ki egy meleg húsostálra, amin majd asztalra tesszük. A felvágás előtt várjunk egy negyedórát, hogy jobban szeletelhessük.  A maradék hozzávalókból mártást készítünk. A tepsiben összegyűlt húslé zsírját leszedjük, kidobjuk. A maradékhoz keverjük a lisztet, és abban enyhén megpirítjuk. Hozzáöntjük a portói bort, valamint a csirkehúslevest, és állandó keverés közben együtt felforraljuk. Amikor sűrűsödni, forrni kezd, vegyük le a tűzről, és szűrőn át öntsük egy mártásos tálba. A báránycombbal együtt szervírozzuk, amit még mentalevelekkel díszíthetünk.    BÁRÁNYHÚS DIÓVAL (török recept)  Hozzávalók 4-6 személyre:  20 dkg tört búzaszem (törökül: bulgur)  25 dkg padlizsán  25 dkg hagyma, felvagdalva  45 dkg bárányhús, darabokra vagdalva  4 evőkanál étolaj  20 dkg paradicsompüré (konzerv is lehet)  5 dkg mazsola  10 dkg dióbél  1 evőkanál gyümölcsecet  Ízesítéshez: só, bors, fahéj, fokhagyma  Díszítéshez: tejföl vagy joghurt, mentalevél, citromszeletek  A tört búzaszemeket áztassuk félórán át hideg vízben, majd szűrjük le.  A padlizsánt hámozzuk meg, vágjuk negyedekre, majd szeleteljük fel. Sózzuk meg, és hagyjuk 20 percig állni. Utána öblítsük le.  A szeletelt hagymát a bárányhússal együtt süssük meg, olajon. Amikor megsültek, vegyük ki a serpenyőből, és tegyük félre.  Öntsünk még olajat a serpenyőbe, és a padlizsánszeleteket pároljuk benne puhára. Végül a padlizsánt is szedjük ki a serpenyőből, és tegyük a sült húshoz.  Most a paradicsompürét öntsük az olajos serpenyőbe. Ha túl sűrű, hígítsuk kevés vízzel. Tegyük bele az áztatott tört búzát is. Gyenge tűzön melegítsük fel, és amikor forró, adjuk hozzá a mazsolát, a dióbelet, a gyümölcsecetet.  Itt az ideje az ízesítésnek, ízlés szerint ízesítsük.  A sült húst a padlizsánnal együtt a még forró serpenyőbe rakjuk vissza, és melegen tálaljuk. Díszítsük tejföllel vagy joghurttal, mentalevéllel, citromszeletekkel.  Megjegyzés: Előfordulhat, hogy egész búzaszemeket nem tudunk beszerezni, amiket háztartási gépben törhetnénk meg. Ez esetben a búza rizzsel is pótolható.    BÉLSZÍN PARADICSOMOS-DIÓS SZÓSSZAL  (grúz recept)  Hozzávalók 4 személyre:  50 dkg bélszín  10 dkg dióbél  4 fej hagyma  50 dkg paradicsom  3 db zöldpaprika  fokhagyma, koriander, kapor  petrezselyem zöldje  sáfrány, bazsalikom  étolaj  A bélszínt kockákra vágjuk, a faggyúját levágjuk. A húst ledaráljuk. Utána átengedjük a darálón a megtisztított, kockázott hagymát is. Végül pedig a paradicsomot, másik edénybe.  A ledarált húst a hagymával kevés étolajon feltesszük gyenge tűzön párolni. Addig pároljuk, amíg meg nem puhul.  a paradicsomot külön lábasban tesszük fel a tűzre, hogy besűrítsük.  A dióbelet mozsárban összetörjük, olajosra, és hozzátörjük a fokhagymát is. Megsózzuk.  A zöldpaprikát 20 percre forró vízbe áztatjuk, szűrőben lecsöpögtetjük, húsát szétdörzsöljük, és hozzákeverjük az összes felsorolt fűszert.  A paprikás fűszereket a fokhagymás dióbéllel összekeverjük, hígíthatjuk is. A párolt húsra öntjük. Ráöntjük a besűrített paradicsomot is, és mintegy 5 percig együtt pároljuk, majd a tűzről levéve tálaljuk.    CSIMICSURRI DIÓVAL  (argentin recept)  Argentina a marhák hazája.  Argentina a marhahúsételek hazája.  Bármely sült, grillezett marhahúshoz, húspogácsához a csimicsurri illik igazán. Dióval a tetején.  Hozzávalók:  nagy köteg, alaposan megmosott petrezselyemlevél  3-4 nagy gerezd fokhagyma  só  citromlé, legalább egy nagy citromból  étolaj  igen apróra vagdalt zöld színű zöldpaprika  darabos dióbél  A petrezselyem zöldjéből a vastagabb szárrészeket eltávolítjuk, a levelét és a vékonyabb szárrészeket igen apróra vagdaljuk. Vagy robotgéppel apríttatjuk.  A fokhagymákat apróra vágjuk, a petrezselyemhez keverjük. Enyhén megsózzuk, citromlével elkeverjük.  Olajjal meghintjük, mindegy, hogy olivaolajjal, vagy napraforgóolajjal.  A zöldpaprikát is igen apróra vágjuk, hozzákeverjük. Ha csípősen szeretjük, erős zöldpaprikát használhatunk. Megkóstoljuk, és szükség szerint ízesítjük sóval, citromlével.  Szobahőmérsékleten állni hagyjuk egy óráig, hogy az ízek összeérjenek. (Saját tapasztalatom szerint nem kell állni hagyni, frissen az igazi.)  Sült, de leginkább grillezett marhahúshoz, hamburgerpogácsához szervírozzuk, akár a húsétel mellé, akár a kép szerint a húsra kenve. Legutoljára hintjük meg a darabos dióbéllel.  Sült kolbászhoz is kiváló.  A csimicsurrit ezen az alaprecepten túl más zöldségfélékkel is gazdagíthatjuk. Retekkel, uborkával, répával, paradicsommal. Az a lényeg, hogy igen apróra vágva vagy reszelve keverjük össze, és hagyjunk időt az ízek összeérésére.    DATOLYÁS DIÓS TAJINE  (marokkói recept)  Hozzávalók 4 személyre:  félkiló báránylapocka  40 dkg datolya  20 dkg dióbél  narancsvirág-víz  1 kávéskanál gyömbérpor  1 kávéskanál sáfránymag  3 gerezd fokhagyma  2 fej hagyma  1 szál fahéj  1 dl étolaj  újabb 0,2 dl narancsvirág-víz  1/2 kávéskanál fahéjpor  30 dkg finomszemű kristálycukor  5 dkg szép dióbél, díszítésnek  A datolyát magvazzuk ki, töltsük meg dióbéllel. Áztassuk 5 percig narancsvirág-vízben.  Marinádot készítünk. A fokhagymát és a hagymát felvagdaljuk, egy fazékba tesszük. Hozzáadjuk a sáfránymagot, a gyömbérport, az egy szál fahéjat, és megsózzuk, borsozzuk. Rátöltünk egy pohár vizet, és összekeverjük.  A bárányhúst darabokra vágjuk, fakanállal a marinádba keverjük. Kevés vizet öntünk rá, és felforraljuk. Amikor forr, egy deci étolajat öntünk rá, azzal pároljuk tovább, egy órán át.  Közben a narancsvirág-vízből és a cukorból szirupot készítünk, 7,5 dl vízzel. Felfőzzük, és forráskor a fahéjport is beleöntjük. A meleg szirupba belekeverjük a dióval töltött datolyát. Ekkor levesszük a tűzről, és félretesszük.  A szirupban megmártjuk a szép dióbelet is, és sütőben 150 C°-on 3-4 perc alatt megszárítjuk.  Szervírozáskor egy tálra rendezzük a bárányhúst és a töltött datolyát. Minden datolya mellé egy szép dióbelet is helyezünk.    DIÓS CSIGA  (spanyol recept)  Hozzávalók:  60 csiga  25 dkg dióbél  15 dkg sonka  hagyma, fokhagyma  paradicsom, paprika  liszt  babérlevél  pirospaprika  petrezselyem  só, bors  olaj  A csigákat egy tágas lábasba tesszük, annyi vízbe, amennyi éppen lefedi. A víz ne legyen hideg, de csak éppen enyhén langyos. Igen gyenge lángon melegítsük lassan, amíg a házaikat el nem hagyják. Ekkor gyorsan erős lángra váltunk, és mintegy félórán keresztül főzzük. A vizet kiöntjük.  Egy tágas serpenyőben - lábasban - hagymát pirítunk, majd paprikát is, mikor a hagyma már pirulni kezd. Apró darabokra vágott paradicsomot is adunk bele, és mintegy 10 percnyi sütés-párolás után lisztet is hintünk bele.  Levesszük a tűzről, pirospaprikával hintjük meg, vízzel felöntjük, beleteszünk egy babérlevelet, sózzuk, borsozzuk. Apróra vagdossuk a sonkát, és azt is beletesszük. A sonka után pedig a darált dióbelet. Kevés fokhagymát és petrezselymet is.  Kevés együttes főzés után összeöntjük a csigákkal, és még egy kicsit pirítjuk.    DIÓS MARHA  (kínai recept)  Hozzávalók:  30 dkg marhahús  10 dkg dióbél  1 mogyoróhagyma  15 g vagdalt gyömbér  1,5 dl víz  2 evőkanál megnedvesített kukoricaliszt  igen kevés bors  1/2 teáskanál só  1 tojás fehérje  1 evőkanál száraz kukoricaliszt  7 evőkanál étolaj  A marhahúst szeleteljük 1 cm-es szeletekre. Kevés sót szórjunk rá, és öntsük rá a tojásfehérjét. Jól keverjük el, amíg a keverék nyúlós, ragadós nem lesz. Adjuk hozzá a száraz kukoricalisztet, és keverjük el.  Pirítsuk meg a dióbelet.  Hevítsük fel egy wokban az olajat 110-135 C°-ra. Süssük meg benne a marhaszeleteket. A húst szedjük ki a wokból, az olaj maradjon benne. Az olajon süssük meg a mogyoróhagymát és a gyömbért, amíg sajátos illatot nem áraszt. Öntsük hozzá a vizet, és forraljuk fel. Sózzuk, borsozzuk, öntsük vissza a marhahúst, végül a dióbelet. 1-2 percig süssük-főzzük. A levét a nedves kukoricaliszttel sűrítsük be, és rögtön tálalhatjuk.    DIÓS SERTÉSKARAJ  (spanyol recept)  Hozzávalók:  4 szelet sertéskaraj  7 dkg dióbél  1/2 citrom leve  2,5 dl tejszín  3 dg vaj  só, bors  Sózzuk, borsozzuk a sertésszeleteket.    Olvasszuk meg a vajat, süssük meg benne a húst.    Vegyük ki.    Ugyanabba a serpenyőbe öntsük a dióbelet, fűszerezzük borssal, és hagyjuk ott néhány percig, takarékon.    Öntsük hozzá a citromlevet, és húzzuk néhány percre félre.    Adjuk hozzá a tejszínt is, újból tegyük a takaréklángra.    Ellenőrizzük a fűszerességet. Akkor vegyük le, amikor sűrűsödni kezd.    A képen látható módon szervírozzuk.      DIÓVAL, FÜGÉVEL PÁROLT BÁRÁNY  (egyiptomi recept)  Hozzávalók:  70 dkg lábszárhús  étolaj  2 hagyma, negyedelve  1-2 evőkanál vegyes arab fűszerkeverék  2 szál fahéj  3 szál narancshéj (3 narancs héja körben levágva)  1/2 l víz  5 db aszalt füge  24 db szép, feles dióbél  só, bors  Egy széles serpenyőben melegítsünk olajat, és a báránycomb minden oldalát kapassuk barnára. Közben sózzuk, borsozzuk.  Vegyük le a tűzről, és szedjük ki a húst. A serpenyő alját borítsuk be hagymával, és tegyük rá vissza a bárányhúst. Szórjuk meg szárított fűszerrel. Rakjuk körbe a húst narancshéjjal, fahéjjal.  Töltsünk a húsra félliternyi vizet, ízesítsük ismét, és tegyük vissza a tűzre. Forraljuk fel, majd forrás után tegyük a serpenyőt 180 C°-os sütőbe, és hagyjuk ott lassan párolódni. 2,5-3 óra alatt a hús egészen puhára fő. Félidőben ellenőrizzük a vizet, hogy a hús ne száradjon ki. És ekkor az ízét is ellenőrizzük, kell-e még sózni, borsozni.  A fügét és a diót csak az utolsó órára adjuk hozzá.    DIÓVAL TÖLTÖTT SERTÉSSZELET  (kaliforniai recept)  Hozzávalók 6 személyre:  3/4 csésze darabos dióbél  75 dkg sertéscomb, egyben  félliter zsemlemorzsa  félcsészényi csirkehúsleves  félcsészényi aszalt barack, felvagdalva  kevés fahéjpor  kávéskanálnyi só  3 zöldhagyma, karikákra vágva  2 evőkanál zöldpetrezselyem  2 evőkanál étolaj  még 1/4 csésze csirkehúsleves  1/4 csésze almaecet  1/4 csésze híg méz  2 evőkanál tejszín  A diót szárazon pirítsuk meg.  A sertéshúson egy nagyon éles késsel ejtsünk hosszanti vágást, amibe a tölteléket helyezhetjük. A végétől 1 cm-re kezdjük, és a vágás során a kést tartsuk végig vízszintesen. Nyissuk szét a húst, borítsunk rá fóliát, és klopfolóval verjük ki mintegy 1 cm-esre. Utána levesszük a fóliát.  Egy nagyobb tálban a zsemlemorzsát keverjük össze félcsészényi csirkehúslevessel. Öt percig hagyjuk állni, utána adjuk hozzá a pirított diót, aszalt barckot, fahéjport, sót, zöldhagymát, petrezselymet. Jól keverjük össze, és egyenletesen terítsük a húsra. Zárjuk össze a húst, és néhány helyen rögzítsük tűvel. Kívülről sózzuk, borsozzuk meg a húst.  Egy nagyobb serpenyőben melegítsük meg az olajat, és süssük benne a hús mindkét oldalát 5-7 percig. Tegyük a serpenyőt 200 C°-os sütőbe 15-20 percre, illetve amíg meg nem sül.  Amikor a hús megsült, göngyöljük alufóliába, helyezzük a munkafelületre, és várjuk meg, amíg kihűl.  Ezalatt mázat készítünk. Ugyanabban a serpenyőben, amiben a hús sült, forrásig melegítsünk negyedcsészényi csirkehúslevest, hozzákeverve az almaecetet és a mézet. Amikor forrni kezdene, csökkentsük le a lángot, és öntsük hozzá a tejszínt is. Csökkentett lángon 1-2 percig hagyjuk még a tűzön.  A mázat a hús felvágása után, szervírozás előtt öntjük a húsra.    GORGONZOLÁVAL, DIÓVAL TÖLTÖTT BORJÚSZELET  (amerikai recept)  Hozzávalók 6 személyre:  6 szelet borjúborda vagy bélszín, egyenként 20 dkg-os, kb. 2,5 cm vastag szeletekben  A sajttöltelékhez:  10 dkg tört gorgonzola vagy kéksajt  2 evőkanál langyos vaj  2 evőkanál darabos, pirított dióbél  1 evőkanál apróra vágott metélőhagyma  Egy kisebb tálban keverjük össze a sajtot és a vajat. Keverjük hozzá a dióbelet és a snidlinget is. Jól keverjük el, majd osszuk hat részre. Tegyük félre.  Minden hússzeletbe vágjunk a fele vastagságánál egy zsebet, és a zsebeket töltsük meg a töltelékkel. Fém- vagy fapöcökkel zárjuk le a zsebeket.  Helyezzük a töltött hússzeleteket rostélyra, már nem lángoló, hamvasadó faszénre. Nyílt színen grillezzük 12-14 percig, miközben szükség szerint - legalább egyszer - megfordítjuk.    GÖDÖLYE SÜTVE  (olasz recept)  Hozzávalók 6 személyre:  1,5 kg fiatal kecskehús  1 hagyma  3 zellerszár  olaj  babérlevél  kakukfű  rozmaring  10 db dió  2 pohár vörösbor  só  olajbogyó  liszt  A húst daraboljuk hatfelé, és tegyük egy serpenyőbe olajjal, vagdalt hagymával és a fűszerekkel. Sózzuk meg. Süssük pirosra. A sütés felénél adjuk hozzá az olajbogyót. Öntsük rá a bort, szórjuk rá a darabokra vagdalt dióbelet, keverjünk hozzá egy kanál lisztet. Kész.    GÖNGYÖLT MARHA  (francia recept, Bernard Bessiere receptje)  Hozzávalók 4 személyre:  4 db, egyenként 15 dkg-os kivert marhaszelet  1 db (nem felvagdalt) langyos vízben kiöblögetett sertéspacal  15 dkg vagdalt, enyhén megpirított dióbél  2 db vagdalt mogyoróhagyma  10 szál petrezselyemzöld  4 tojás sárgája  1 kanál dióolaj  1 kanál vaj  15 dkg újhagyma (fagyasztott is lehet)  1 kanál tejszín  só, bors  A dióolaj és a vaj felében egy lábasban gyengén megpirítjuk a felvagdalt újhagymát. Egy edényben összekeverjük a tejszínt a tojássárgájával. Hozzáadjuk az újhagymát, a petrezselymet, a dióbelet, és mindezeket jól összekeverjük. A marhaszeleteket megsózzuk-borsozzuk, rátöltjük a keveréket. Összegöngyöljük, és beburkoljuk a pacallal. Tepsire helyezzük, megöntjük a maradék dióolajjal és vajjal, és 180 C°-ra előmelegített sütőben 15-20 percig sütjük. Hideg vagy meleg körettel tálaljuk.    HÁTSZÍNSZELET KÉKSAJTOS, DIÓS DRESSZINGGEL  (amerikai recept)  Hozzávalók 4 személyre:  20 dkg kéksajt, darabokra törve  4 evőkanál lágy vaj  1 kávéskanál +1 evőkanál húsízesítő száraz fűszerkeverék  1/2 csésze darabos, pirított dióbél  1 kg (4 szelet) hátszín  Melegítsük elő a sütőt.  A kéksajtot, a vajat, a pirított dióbelet és kávéskanálnyi fűszerkeveréket egy kisebb tálban alaposan keverjük össze. Ez a dresszing.  A hússzeleteket szórjuk meg fűszerkeverékkel, és süssük meg a sütőben. Időközben fordítsuk meg, hogy mindkét oldala a kívánt mértékben megsüljön. A dresszinget egy perccel azelőtt, hogy a húst a sütőből kivennénk, kis kanállal merjük a hátszínszeletekre.  Ízlés szerinti köretet adhatunk hozzá.    IRÁNI HÚSGOLYÓK  (iráni recept, Kaleh-Joosh néven)  Hozzávalók 4 személyre:  40 dkg darált bárány- vagy marhahús  2 evőkanál apró darabos dióbél  1-2 csésze sűrű iráni tejföl  2 fej közepes hagyma  10 dkg zöld mentalevél  étolaj, só, bors  Először a mentalevelet mossuk meg, vágjuk apróra, majd a hagymát hámozzuk meg és reszeljük le. Mindkettőt a darált húsba keverjük, amit megsózunk, megborsozunk. Alapos átdolgozás után apró golyókat formálunk a húsból.  A húsgolyókat forró olajon sütjük ki. Néhány perc múlva, amikor a színük megváltozik, hozzáöntünk egy csésze forró vizet, utánasózunk egy csipetnyi sóval, és 10 percig forraljuk, közepes lángon. 10 perc elteltével a sűrű tejfölt is beleöntjük, és azzal együtt főzzük 2-3 percig.  A dióbelet a tűzről levéve szórjuk bele, és már tálalható is.    ÍZES MARHASZELET  (angol recept)  Hozzávalók 4 személyre:  1 közepes hagyma, apróra vagdalva  2 evőkanál apróra vagdalt dióbél  1/2 csésze zsemlemorzsa  1/2 teáskanál reszelt narancshéj  1 evőkanál száraz vörösbor  1/4 csésze mustármag  2 evőkanál vagdalt metélőhagyma  50 dkg marhahús, egyben  1/2 csésze narancslé  étolaj  Kevés olajon enyhén pirítsuk meg a hagymát, hogy üveges legyen.  Egy kisebb tálban keverjük össze a hagymát a dióval, a zsemlemorzsával, a narancshéj-reszelékkel, a borral, 2 evőkanál mustármaggal, valamint a metélőhagymával. Ez lesz a töltelék.  Mindezt előre is elkészíthetjük, és a marhaszelet elkészítésekor csak elővesszük a tölteléket a hűtőből.  Vágjunk a húsba egy mély zsebet, és töltsük bele a tölteléket. Zárjuk le zsineggel vagy hústűvel. Gázon olajon süssük meg egyben a marhahúst, hogy minden oldala barnára süljön. Ezután kb. 25 percig sütőben süssük tovább.  Ha megsült, vegyük ki, hűljön öt percig, utána vágjuk négy vastag szeletre. A maradék tölteléket és mustármagot ugyanabban az edényben, amiben a húst sütöttük, tegyük fel a tűzre, és kevergessük, amíg forrni nem kezd. A hús mellé öntve tálaljuk.    MARHASZELET DIÓVAL  (kanadai recept, Helga Astinet receptje)  Hozzávalók személyenként:  1 vastag marhaszelet  étolaj  1 evőkanál apróra vagdalt dióbél  szemes bors, őrölt bors, só  ecetes hagyma  A marhaszeletet a fűszerekkel megízesítjük.  A finomra vagdalt (de nem darált) dióbelet rászórjuk.  A húst forró olajban kisütjük, majd ecetes hagymakarikákkal díszítjük.    NYÚLHÚS DIÓS-FOKHAGYMÁS MÁRTÁSBAN  (angol recept)  Hozzávalók 3-4 személyre a nyúl nagyságától függően:  1 egész házinyúl, bontási maradékok nélkül  kakukfű, rozmaring, petrezselyem  1/2 palack fehérbor  húsleves leveskockából  12 dkg dióbél  1 nagy gerezd fokhagyma, durvára vágva  3 kis gerezd fokhagyma, eldörzsölve  1,25 dl tejszín  1 teli marék apróra vágott petrezselyemzöld  1 csésze borecet  A sütőt 200 C°-ra melegítsük elő. A nyúlhús-darabokat egy forró serpenyőben kevés olajon pirítsuk meg kissé, utána tegyük egy tűzálló agyagtálba.  Adjuk hozzá a vagdalt fokhagymagerezdet, a fűszereket, és öntsük fel a borral és a húslevessel. Tegyük a sütő közepére, és pároljuk háromnegyed óráig.  A dióbelet mozsárban törjük meg. Az eldörzsölt fokhagymával és a fele tejszínnel keverjük alaposan össze.  Amikor a nyúlhús már puha, a diómártást öntsük egy lábasba. Merjünk hozzá hat evőkanállal a húsléből. Öntsük bele a maradék tejszínt, a borecetet és az apróra vágott petrezselymet. Keverjük össze, és gyenge lángon melegítsük fel. Pároljuk néhány percig.  A nyúlhúst helyezzük tálra, Öntsük meg a mártással, és köríthetjük egyéni ízlés szerinti zöldségekkel.    SERTÉSHÚS DIÓVAL, ASZALT MEGGYEL  (holland recept)  Hozzávalók 4 személyre:  1 kg sertéshús  10 db aszalt meggy  12 db feles dióbél  10 dkg füstölt húsos szalonna  2 db gyöngyhagyma  1 pohár fehérbor  bors, só  étolaj  A szalonnát vágjuk apró darabokra, és süssük meg. Tegyük rá, és pároljuk meg az apróra vágott gyöngyhagymát. Vágjuk apróra az aszalt meggyet és a dióbelet, azokat is pirítsuk meg enyhén a szalonnán.  Végül a darabokra vágott sertéshúst is öntsük rá egy pohárnyi fehérborral, és együtt pároljuk tovább. Amikor a hús is megpárolódott, borssal, sóval ízesítjük.  Burgonyakrokettel, zöldsalátával körítjük.  A képen aszalt szilvával látható, az a másik változata.    SERTÉSHÚS MÉZZEL  (francia recept)  Hozzávalók 4 személyre:  1 sertéslapocka, egyben  18 db nagy aszaltszilva  10 dkg dióbél  10 dkg méz  3 evőkanál borecet  1 narancs leve  5 db szegfűszeg  1 csomag szárított vegyes fűszernövény  néhány szál rozmaring  1 kávéskanál szemes bors  A sertéshúst főzzük egy órán át. A főzővízbe szórjunk szárított fűszereket és egy kiskanál szemes borsot.  A sütőt 180 C°-ra melegítsük elő.  Egy tálban keverjük össze a narancslevet, a mézet és a borecetet.  A főtt húst csepegtessük le, tegyük egy tepsire. Szúrkáljuk bele a szegfűszeget, szórjuk meg vagdalt rozmaringgal, és öntsük meg a mézes keverékkel. 50 percig süssük, közben rendszeresen locsoljuk meg a kisült levével.  A dióbelet vagdaljuk nagyobb darabokra.  A sült húst a sütőből kivéve még egyszer locsoljuk meg a pecsenyelével, szórjuk meg a dióbéllel, és rakjuk körül aszaltszilvával. Tíz percre tegyük vissza a sütőbe. Amikor onnan kivesszük, felszeleteljük, és egyenesen a tepsiben tálaljuk.  Vasárnapi ebédként ajánlott. Egy hibája van: A dióbél íze nem érződik eléggé. Nem baj, legközelebb másik diós receptet próbálunk ki.    SERTÉSKORONA DIÓS TÖLTELÉKKEL  (amerikai recept)  Hozzávalók 8 adagra:  2 kg sertésoldalas  só, bors a besózáshoz  20 dkg sertéshús megfőzve, ledarálva  2,5 csésze száraz kenyérkocka  2,5 dl csirkehúsleves (leveskockából)  1/4 csésze apróra vágott vöröshagyma  1/4 csésze vagdalt zellergumó  1/2 csésze pirított dióbél  1/2 kávéskanál só  csipetnyi fahéj és ízlés szerinti egyéb fűszer  1 csésze rebarbara (friss vagy fagyasztott, felolvasztott) felvagdalva  1/4 csésze cukor  Ne féljünk, nem nehéz elkészíteni ezt a dekoratív, diós töltelékű koronát. Első lépésként a sütőt melegítsük elő 180 C°-ra.  Az oldalast szokás szerint sózzuk, borsozzuk be. Tepsiben süssük meg, és a további munka előtt hagyjuk negyedóráig hűlni.  Amikor a húst sütőbe tettük, egy közepes lábasban keverjük a rebarbarához a cukrot, és forraljuk fel.  A töltelék készítéséhez egy nagyobb tálban keverjük össze az összes többi hozzávalót, és öntsük rá a felfőtt rebarbarát. Gyengén keverjük bele.  A tölteléket öntsük egy kétliteres edénybe, fedjük le, és a sütőben süssük másfél órán át. Sülhet ugyanabban a sütőben, mint a hús, egyidejűleg.  Az oldalast varrjuk össze, hogy korona-alakú legyen, és a megsült tölteléket töltsük bele. Sokféleképpen köríthetjük, például vajas zöldbabbal vagy gyümölcssalátával, stb.  Megjegyzés: Könnyebb az elkészítés, ha egyből 16 adagra készítjük, dupla mennyiségből.    SERTÉSSÜLT DIÓVAL  (portugál recept)  Hozzávalók 4 személyre:  1 kg sertéshús (bőrös malac még jobb)  10 dkg dióbél  1 dl tejszín  kevés vaj  fűszerek ízlés szerint (zsálya, rozmaring, babér)  A sertéshúst egyben, jól süssük meg, puhára. Amikor puhára sült, tegyük ki egy vágódeszkára hűlni. Amikor teljesen kihűlt, vágjuk vékony szeletekre.  Egy serpenyőbe öntsük az igen apróra vagdalt dióbelet és a tejszínt. Fűszerezhetjük is. Tegyük fel a tűzre mintegy 5 percre, hogy a dióbél pirulni kezdjen.  Az így kapott szószos dióbélhez kevés vajat keverünk, és a dióbelet kiosztjuk a sertésszeletekre úgy, hogy a megkent hússzeleteket egy tepsiben ferdén egymásra helyezzük. Így a sertésszeletek mindkét oldala diós lesz.  Amikor a kiosztással végeztünk, az egészet leborítjuk alufóliával, és néhány percre még sütőbe rakjuk, sülni. Másik variáció: vagy pedig meggrillezzük.  Igen kiadós ebédünk lesz.  Köretként saláták, főtt zöldségek és gyümölcsök ajánlhatók.    SERTÉSSZELET DIÓMÁRTÁSBAN  (olasz recept)  Hozzávalók:  40 dkg sertéscomb  10 dkg dióbél  1 dl tej  1 kanál liszt  só, fokhagyma, olaj, bors  A combot egészben sóval, fokhagymával bedörzsöljük, és lassú lángon, forró olajban sütjük, majd felöntjük vízzel, és pároljuk locsolgatva saját levével.  A mártáshoz való dióbelet forró vízben áztatjuk, (még jobb, ha áztatás után a hártyás héját eltávolítjuk,) és késsel apróra vágjuk. Hozzákeverjük a tejet, sóval, borssal ízesítjük, és két percig forraljuk. Hozzáadjuk a húspároló lé felét és a lisztet, és újra főzzük öt precig.  A húst felszeleteljük, a mártáson kívül sült burgonya köretet adunk mellé.    SÜLT BÁRÁNY PAPRIKAKRÉMMEL, DIÓVAL  (libanoni recept)  Hozzávalók 6-8 személyre:  4 nagy, piros színű paprika, kimagvazva  2 apró erőspaprika, kimagvazva (egyik paprika sem szárított, de jó, ha nem friss a paprika, hanem kb. két napig a napon fonnyasztott)  1 kávéskanál cukor  1 kávéskanál só  1,2 kg csontos báránylapocka  újabb 2 erőspaprika  5 gerezd fokhagyma  újabb 2 kávéskanál só  1 kávéskanál fekete bors  6 evőkanál sűrített gránátalmalé  3 evőkanál étolaj  1/3 csésze víz  2 maréknyi vagdalt, pirított dióbél  A paprikák húsát géppel ledaráljuk, sima paprikakrémmé dolgozzuk. Egy közepes méretű lábasba tesszük át, és megcukrozzuk, megsózzuk. Takaréklángon, kavargatva főzzük, sűrű, ragadós állagúra.  A további erőspaprikát és a fokhagymát apróra vágva a báránylapocka és a dió kivételével a többi hozzávalóval összekeverjük, és szükség szerint ízesítjük. Ezt a marinádot kenjük a báránylapockára, amit legalább egy órára, de inkább egy napra így teszünk a hűtőbe. Mielőtt tovább dolgoznánk vele, hagyjuk szobahőmérsékletűre melegedni.  A további munkához a sütőt 180 C°-ra melegítjük elő. A marinált bárányhúst egy sütőpapírral bélelt sütőlap feletti rácson betesszük a sütőbe. Lecsökkentjük a sütő hőmérsékletét 150 C°-ra, és 3-4 óráig sütjük a bárányhúst, hogy nagyon puha legyen.  A sütőből kivéve 10 percig várunk, mielőtt felszeletelnénk. Tányérokra osztjuk, és dióolajos lencsesalátát osztunk mellé. Szétöntjük a paprikakrémet is, és arra szórjuk a dióbelet.    SZARVASGERINC DIÓS MÁRTÁSSAL  (német recept, Bernd Leuze receptje)  Hozzávalók 2 személyre:  4 db (40 dkg) szarvasgerinc-szelet  1 dl sötét vörösbor  2 dkg fűszeres vaj, olaj a sütéshez  5 dkg apró kockára vágott hagyma  2 dl tejszín  csipetnyi őrölt gyömbér  1 evőkanál céklalé  0,2 dl citromlé  5 dkg vagdalt dióbél  2 szelet narancs  2 db aszalt szilva  2 fürt ribizli  só, bors  A hagymát a vajon üvegesre pároljuk. Felöntjük a vörösborral, abban megfőzzük. Hozzáöntjük a tejszínt, és tovább főzzük, amíg a szósz sűrűsödni nem kezd. Ekkor beleöntjük a citromlevet és a céklalevet, és hozzákeverjük a dióbelet is. Sóval, borssal ízesítjük.  Egy lábasban kevés olajat melegítünk. A szarvasszeleteket ízlés szerint sózzuk, borsozzuk, és megsütjük.  A szószt tányérokra mérjük, a szarvasgerincet ráhelyezzük.  Csak a narancskarikával, a ribizlifürttel és az aszalt szilvával körítjük. Valódi körítést ízlés szerint választunk hozzá. Bernd rizs-köretet ajánl hozzá avokádókockával, vagy inkább tojásos nudlit.    SZÉLESMETÉLT DIÓS MARHAFILÉVEL  (olasz, lombard recept)  Hozzávalók 6 személyre:  50 dkg szélesmetélt  10 dkg dióbél  75 dkg póréhagyma  50 dkg marhahús  25 dkg mascarpone (lombardiai sajt)  3 evőkanál gyümölcsecet  2 tojás sárgája  4 evőkanál étolaj  fehér bors  só  A dióbelet durvára vágjuk. A póréhagymát megtisztítjuk, megmossuk. Csak a fehér és a világoszöld részét használjuk fel. Félcentis karikákra vágjuk. Még egyszer megmossuk és száradni hagyjuk. A marhahúst félcentis filékre vágjuk.  A sajtot a sóval és a gyümölcsecettel és a tojássárgájával habosra keverjük. A keveréket felmelegítjük, de nem forraljuk. Akkor jó, amikor a tojás dermed.  Az olajat két részre osztjuk, az egyik felében a marhahúsfilét 1-2 percig forrón sütjük. A másik felében a póréhagymát pároljuk meg, 4-5 percig, forgatva. Aztán a dióbelet is a hagymához keverjük, majd elkeverjük a hússal. Enyhén sózzuk és borsozzuk.  A szélesmetéltet közben sós vízben megfőzzük, majd meleg tányérokra helyezzük. Kiosztjuk a húst is a tányérokra, és a sajtszósszal megöntjük.    VELSZI MARHA DIÓVAL  (velszi recept)  Hozzávalók:  személyenként 18 dkg marhaborda (csontosan 35 dkg)  durvára őrölt feketebors  A körethez:  10 dkg frissen darált zsemlyemorzsa  2 evőkanál friss, vagdalt kakukfű  5 dkg darabos dióbél  5 dkg stilton sajt, darabos  2 evőkanál vörösáfonya dzsem  1 evőkanál étolaj  1 fej apróra vágott vöröshagyma  A szószhoz (mázhoz):  4 evőkanál vörösáfonya dzsem  4 evőkanál vörösbor  4 evőkanál gránátalma-lé  A sütőt 180 C°-ra melegítsük elő.  A húst durvára őrölt feketeborssal dörzsöljük be. Helyezzük a sütőben egy sütőlap fölé helyezett rácsra, és süssük 25-30 percig, a nagyságától függően. Ekkor kivesszük a sütőből, bekenjük a szósszal (mázzal), és ugyanannyi ideig sütjük tovább.  Közben elkészítjük a köretet. A hagymát olajon megpároljuk, és a köret többi hozzávalójával együtt egy mixerben összemixeljük. A keverékből nyolc golyót formálunk, és egy sütőlapra tesszük. A hús sütésének utolsó negyedórájára a köretet is a sütőbe tesszük.  A szósz (máz) hozzávalóit egy lábasban felforraljuk, majd öt percig fedő nélkül főzzük. Félórával a hús sütésének vége előtt a sütőből kivett húsra kenjük. Még a sütés befejezése előtt a mázas bekenést megismételjük.  A szósz maradék anyagát a megsült, felszeletelt húsra kenjük.  További köretet magunk választhatunk, de ajánlott hozzá a sült pasztinák.
	A dió leírása és botanikája

	Palacsinták Vázlat:  Almás palacsinta diókaramellával  Banános diós palacsinta  Banános diós palacsinta 2  Banános diós palacsinta 3  Diós palacsinta túróval  Gundel palacsinta amerikaiasan  Harosszettel töltött palacsinta  Kéksajtos diós palacsinta  Marokkói diós-csokoládés palacsinta  Sütemény palacsintatésztából    ALMÁS PALACSINTA DIÓKARAMELLÁVAL  (amerikai recept)  Tartalmas villásreggelinek és rendkívüli desszertnek egyaránt alkalmas.  Hozzávalók:  A palacsintához:  2 csésze liszt  2 evőkanál cukor  2 kávéskanál sütőpor  1 kávéskanál sütőszóda  1/4 kávéskanál só  2 nagy tojás  4 evőkanál olvasztott vaj vagy étolaj  2 csésze teljes tej  esetleg víz  A diókaramellás almához:  2-3 db közepes méretű alma  4 evőkanál vaj  1 kávéskanál fahéj  1/4 kávéskanál őrölt szerecsendió  1/8 kávéskanál őrölt szegfűszeg  1 evőkanál kukoricakeményítő  2/3 csésze cukor  1 csésze víz  1/2 csésze darabos dióbél  Egy nagy tálban keverjük össze a lisztet, cukrot, sütőport, sütőszódát, sót.  Egy kisebb tálban pedig a tojásokat, az olvasztott vajat és a tejet. Készítsünk a lisztben egy mélyedést, és oda öntsük a kis tál tartalmát. Keverjük össze, hogy a tészta összeálljon, de csak enyhén legyen nedves. Ha ehhez az állaghoz tésztánk túl száraz, kevés vizet adjunk hozzá, de ne nedvesítsük túl.  A tésztából mintegy 1/3 csészényit merjünk egy forró, enyhén beolajozott palacsintasütőbe vagy serpenyőbe. Közepes lángon két percig süssük, hogy a széle megmerevedjen, és a tésztából előtörő buborékok nyitva maradjanak. Ekkor fordítsuk meg, és a másik oldalát is süssük meg.  Hámozzuk meg, magozzuk ki, és vágjuk vékony szeletekre az almákat.  Egy nagy lábasban gyenge lángon olvasszuk meg a vajat. A fűszereket, a kukoricakeményítőt, a cukrot és a dióbelet keverjük hozzá. Azonnal öntsünk hozzá egy csésze vizet, és addig keverjük, amíg a cukor fel nem oldódik.  Keverjük hozzá az almaszeleteket, és közepes tűzön, gyakori keveréssel addig pároljuk, amíg az almaszeletek meg nem puhulnak. Ekkor a szirup már buborékozni kezd.  A diókaramellás almát töltsük a palacsintákra, és forrón tálaljuk.  Megjegyzés: A dió íze kívánja ugyan a cukrot, de akinek így túl édesnek tűnik, az valamivel több vizet adjon a diókaramellás alma készítéséhez.    BANÁNOS DIÓS PALACSINTA  (amerikai recept)  Személyenként 3-4 palacsintát számoljunk. Szükségünk van még négy személyre számolva közel fél csésze vagdalt dióbélre és egy érett banán pürévé tört húsára. A palacsintát amerikaiasan készítjük, tehát sütőport is adunk hozzá. Ekkor nagyobb palacsintákat süssünk, sülés közben a palacsinta felhólyagosodik. Nagyobb palacsintasütőt használjunk a szokásosnál, és minden palacsintát 1/4 csészényi palacsintatésztából süssünk ki. A másik eltérés a hazai gyakorlathoz az, hogy a dióbelet és a banán húsát is a palacsintatésztába keverjük. A palacsinták mindkét oldalát süssük meg.  A kisült palacsintákat banánszeletekkel, dióbél-darabokkal és sziruppal is meghinthetjük, ha akarjuk.  Ugyanez a recept következik, de már pontosabban. Szerintem egész jó, ajánlom.    BANÁNOS DIÓS PALACSINTA 2  (amerikai recept)  Hozzávalók 4 személyre:  1,5 csésze liszt  2 evőkanál kristálycukor  1 tasak sütőpor  1 közepes nagyságú érett banán húsa, összetörve  1,3 csésze zsírmentes tej  1 tojás  1/2 csésze vagdalt dióbél  méz  kevés étolaj a palacsintasütőbe  Egy közepes méretű tálban keverjük össze a lisztet, cukrot, sütőport, sót. Egy nagyobb tálban pedig géppel verjük fel a tej, tojás, banán keverékét, később keverjük hozzá a dióbelet is. A lisztes keveréket fokozatosan keverjük a nagy tálba, hogy teljesen átnedvesedjen. Néhány kisebb csomó a tésztában nem jelent gondot. Ha túl sűrűnek tűnik, kevés tejjel hígítsuk.  A palacsintasütőbe öntsünk kevés olajat. Közepes lángon melegítsük fel, és merjünk bele a tésztából kb. 1/4 csészényit. Két perc sütés után a teteje is száraz, egyben buborékos lesz. Ekkor fordítsuk meg, és süssük még egy percig, aranyszínűre.  A kisült palacsintát tartsuk melegen, például tegyük azonnal langyos sütőbe. Jó melegen szervírozzuk, mézzel meghintve.    BANÁNOS DIÓS PALACSINTA 3  (amerikai recept, Cyndi Holman receptje)  Hozzávalók:  1,5 csésze teljes őrlésű liszt  1,5 kávéskanál sütőpor  csipetnyi só  1/2 kávéskanál fahéjpor  1/2 kávéskanál őrölt szerecsendió  1/8 kávéskanál őrölt szegfűszeg  1 tojás  1 kávéskanál étolaj  1/2 evőkanál méz  1,5 csésze tej  1/8 kávéskanál vaníliás cukor  2 db nagyon érett banán  1/2 csésze vagdalt dióbél  Egy nagy tálban alaposan keverjük össze az első hat hozzávalót, végül a liszt közepén készítsünk egy mélyedést.  Egy másik tálban alaposan keverjük össze a tojást, az étolajat, a mézet, a tejet és a vaníliás cukrot.  A banánt vágjuk hosszában négy részre, majd keresztben igen vékony szeletekre.  A tojásos keveréket, a banánszeleteket és a darabos dióbelet öntsük a liszt mélyedésébe, és addig keverjük, amíg teljesen egyenletesre nem kevertük. Ha szükséges, még kevés tejet adhatunk hozzá. Folyékony, tölthető állagú palacsintatésztát kell kapnunk.  Beolajozott palacsintasütőben addig süssük, amíg jól át nem sül.    DIÓS PALACSINTA TÚRÓVAL  (francia recept)  Hozzávalók 4 személyre:  8 db palacsinta, a szokásos módon elkészítve, de csak az egyik oldalán megsütve, felhasználásig hűtőben tartva  1,5 csésze friss túró  1/2 csésze sárgabarackbefőtt, apróra vagdalva  1 tojás  csipetnyi fahéj és szerecsendió  2 evőkanál vaj  1 csésze tejszínhab  félcsészényi apróra vágott dióbél  A palacsintatöltelék készítéséhez keverjük össze egy tálban a túrót a sárgabarackkal, a tojással, és ízesítsük fahéjjal, szerecsendióval.  A tölteléket a palacsinták nyers oldalára töltsük, középre, a palacsinták szélét hajtsuk kétoldalról a töltelékre, hosszában is hajtsuk fel, hogy négyszögletes formája legyen.  A palacsintasütőben olvasszuk meg a vajat, és úgy helyezzük bele a palacsintákat, hogy az összehajtásuk alul legyen. mind a nyolcat egyszerre. Mintegy nyolc percig süssük.  A palacsintasütőben melegen tesszük asztalra, megrakjuk tejszínhabbal, megszórjuk dióval, csipetnyi fahéjjal.    GUNDEL PALACSINTA AMERIKAIASAN  Hozzávalók 6 személyre:  A palacsintához:  2 nagy tojás  1/2 csésze hideg tej  1/2 csésze hideg szénsavas ásványvíz  1/2 kávéskanál só  1,5 csésze liszt  olvasztott vaj a palacsinták sütéséhez  A töltelékhez:  1/2 csésze rum  1/2 csésze aranyszínű mazsola  1/2 csésze tejszín  1/2 csésze cukor  1,25 csésze feles dióbél, durvára vagdalva  2 evőkanál vagdalt cukrozott narancshéj  1/4 kávéskanál fahéjpor  1 evőkanál kakaópor  csipetnyi só  A csokoládékrémhez:  1/4 csésze kakaópor  1/3 csésze cukor  2 kávéskanál liszt  csipetnyi só  1 csésze tej  8 dkg félédes csokoládé, lereszelve  1/2 csésze tejszín  A palacsinta elkészítése: A tojásokat a tejjel és az ásványvízzel verjük fel, közben meg is sózzuk. Miközben verjük, fokozatosan beleszórjuk a lisztet, és simává keverjük, akár 20 percig is. Ha túl sűrű, még önthetünk bele ásványvizet.  Melegítsünk meg egy 15-20 cm átmérőjű palacsintasütőt, és kenjük ki olvasztott vajjal. Annyi palacsintatésztát öntsünk a sütőbe, hogy körbefolyva mindenhol legyen tészta az alján, vagyis kb. 3 evőkanálnyit. Egyik kezünkkel emeljük fel a tűzről a palacsintasütőt, és forgassuk körbe, amíg a másik kezünkkel belemerjük a híg palacsintatésztát. addig süssük, amíg az alja aranyszínt nem kap, 1-2 percig. Nehogy túlsüssük! Amikor alul megsült, falapáttal fordítsuk meg, hogy a másik oldala is megsüljön, de annak már fél perc elég.  Óvatosan süssük a palacsintákat. Ha túl sötétre sülnek, csökkentsük a lángot. Ha nem sülnek át, kevesebb tésztát tegyünk be egyszerre. a kisült palacsintákat egy lapostányéron rétegezzük egymásra. Ha mind kisült, egy fóliával letakarva a hűtőben akár három napig is eltarthatjuk, további felhasználásig, amikor megtöltjük. Ha minden palacsinta közé zsírpapírt teszünk, le is fagyaszthatjuk.  A töltelék elkészítése: A mazsolát áztassuk meleg rumba, amíg összekészítjük a többi hozzávalót.  Egy kisebb lábasban forraljuk fel a tejszínt, benne a cukrot, miközben állandóan kavargatjuk. Amikor a cukor feloldódott, vegyük le a tűzről, adjuk hozzá a dióbelet, a cukrozott narancshéjat, fahéjat, kakaóport, sót. Tegyük vissza forrni, kavargassuk, amíg be nem sűrűsödik, kb. 3 percig. Ekkor belekeverjük a mazsolát és a rumot, és kihűtjük.  A töltelék is elkészíthető 1-2 nappal előbb, hűtőben eláll.  A csokoládékrémhez egy közepes méretű lábasban összekeverjük a kakaóport, cukrot, lisztet, sót. Erősen keverjük, amikor a tejet hozzáöntjük, hogy sima krémet kapjunk. Forraljuk fel a krémet, és fél percig hagyjuk forrni. Ez azért kell, hogy a liszt nyers íze ne érződjön. Levesszük a tűzről, és belekeverjük a csokoládéreszeléket. Egyenletesre keverjük. Lefedjük, és hagyjuk szobahőmérsékletűre hűlni. Ha úgy találjuk, hogy a felszíne bőrösödni kezd, néha keverjünk rajta egyet.  A tejszínt csak közveltenül felszolgálás előtt verjük fel, de akkor kemény habot verünk belőle. A tejszínhabnak mintegy negyedét a csokoládékrémbe keverjük. Ettől könnyebb lesz a krém, utána a többit is belekeverhetjük.  Az összeállítás: A hűtőből kivett tölteléket felmelegítjük. Két evőkanálnyit töltünk egy palacsintára, a palacsintát félbehajtjuk, majd ismét félbe, hogy negyed kör alakú legyen. Ugyanígy a többi palacsintára is. Ezt a műveletet is elvégezhetjük korábban, aznap szobahőmérsékleten is eláll a palacsinta.  Egy nagyobb palacsintasütőben melegítsünk 2 evőkanál vajat annyira, hogy habos legyen. A megtöltött palacsintákat, annyit, hogy ne szoruljanak össze, helyezzük bele, és mindkét oldalukat süssük barnábbra. Ezalatt jól átmelegszenek. Egy perc alatt megvan egy oldal. Ha kell, pótoljuk közben a vajat.  A palacsintákból hármat helyezzünk egy tányérra, öntsük meg csokoládékrémmel, és helyezzünk a tányérra a palacsinták mellé is krémet. Azonnal szervírozzuk.    HAROSSZETTEL TÖLTÖTT PALACSINTA  (izraeli recept)  Hozzávalók 6 palacsintába:  1 nagyobb, vagy 2 kisebb édes alma  12 datolya  a datolyával megegyező súlyú mazsola  10 dkg dióbél  1 narancs leve  1 rúd fahéj  A palacsinta elkészítésével nem kell foglalkoznunk, azt a hagyományos módon mindenki el tudja készíteni. Itt csak a töltelékről beszélünk, a harosszetről, a zsidók hagyományos húsvéti csemegéjéről. Jelképi, hagyományos értelme van ennek a csemegének, még a színe is az egyiptomi fogságot idézi.  Előző éjjel a mazsolát narancslében áztatjuk. Ha muskotályos borban áztatnánk, kevésbé lenne hagyományos, kevésbé lenne zsidó. De az íze gazdagabb lenne.  Az almát kimagvazzuk, darabokra vágjuk. A narancslével, mazsolával, a (kimagvazott) datolyával együtt egy nyeles lábasba tesszük. Beletesszük a darabosra vágott dióbelet is, valamint a fahéjat. Nagyon lassan melegítve pároljuk, addig, amíg almalekvárrá nem fő. Olyan állagúra, mint a habarcs.  Ezzel a harosszet gyakorlatilag készen van, csak langyosra kell hűteni. Személyenként két palacsintát töltünk meg a harosszettel, a maradékot pedig a képen látható módon a két palacsinta közé helyezzük a tányérra. Ennek is hagyományos, salamoni jelentése van, de ebbe ne bonyolódjunk bele.    KÉKSAJTOS DIÓS PALACSINTA  (francia előétel)  Hozzávalók 2 személyre:  4 db vastag, sós palacsinta  kevés tojásfehérje  étolaj  2 érett, édes körte  5 dkg kéksajt  dióbél ízlés szerint  Hámozzuk meg, magvazzuk ki a körtéket, utána a körték húsát vágjuk vékony szeletekre.  A kéksajtot vágjuk vékony szeletekre. A dióbelet nagyobb darabokra törjük.  Minden palacsinta közepébe rakjunk egy kis kupac körtét, sajtot, dióbelet. Hajtsuk össze, és ha akarjuk, a széleit tojásfehérjével összeragaszthatjuk.  Tegyük a palacsintákat félcenti étolajba egy serpenyőbe, és süssük aranyszínűre mindkét oldalukat. Sütés után papírtörlőn itassuk le az olajat.  Melegen szervírozzuk, kevés zöldsalátával.    MAROKKÓI DIÓS-CSOKOLÁDÉS PALACSINTA (Ilham receptje)  Hozzávalók 6 személyre:  20 dkg sötét főzőcsokoládé  4 evőkanál tejszín  4 dkg cukor  25 dió bele  15 dkg liszt  2 dkg langyos, olvasztott vaj  2 tojás  3 dl tej  só  Egy csipet sót keverjünk a lisztbe. A tál közepén mélyedést formázunk, ebbe kerül a két tojás és az olvasztott vaj, majd a tejet apránként öntjük hozzá, közben jól elkeverve. Fedjük le, és pihentessük egy órát.  Ezután 6 palacsintát süssünk belőle.  Egy vízfürdő feletti tálban olvasszuk meg a darabos csokoládét, majd keverjük bele a cukrot, két evőkanál vizet és a tejszínt. Amikor a csokoládékrém még meleg, töltsük ki a palacsintákra, és a darabos dióbelet szórjuk rá.  Göngyöljük fel a palacsintákat, és szervírozhatjuk.    SÜTEMÉNY PALACSINTATÉSZTÁBÓL  (amerikai recept, Marcy Jimenez receptje)  Hozzávalók 10 darabhoz:  1 csésze liszt  2 kávéskanál sütőpor  1 kávéskanál sütőszóda  1 kávéskanál cukor  1/2 kávéskanál só  3/4 csésze író  1/2 csésze tej  1 nagy tojás  2 evőkanál olvasztott, majd lehűtött vaj  1 keményhúsú alma meghámozva, apróra vágva  1/2 csésze dióbél  1/4 kávéskanál fahéjpor  Az első öt, száraz hozzávalót keverjük össze egy nagy tálban. Egy másik tálban pedig az írót, tejet, tojást, vajat. A két tál tartalmát keverjük egybe. Géppel keverjük, hogy egyenletes legyen.  Végül az almadarabokat, a diót és a fűszert is keverjük bele, de ezt már nem kell géppel, csak finoman. Tegyük félre a tésztát 10 percre, pihenni.  Forró, olajozott serpenyőbe merjünk 3-4 evőkanálnyi tésztát, és addig süssük, amíg a széle barnulni nem kezd. Ekkor fordítsuk meg, és a másik oldalát is süssük 2 percig.
	A dió leírása és botanikája

	Diós húsételek egyéb szárnyasokból Vázlat:  Almával, dióval töltött gyöngytyúk  Bazsalikomos, diós pulykaszelet  Diós gránátalmás kacsa  Diós kacsamáj  Dióval töltött emu  Fácánmell dióval  Kacsa zöldséges szósszal  Kacsamell chilivel, ananásszal, dióval  Kacsamell mézes-diós kéreggel  Kacsaszelet dióval  Narancsos-diós pulykamell  Szilvával, körtével, dióval töltött liba  Zsályás diós töltelék szárnyasokba    ALMÁVAL, DIÓVAL TÖLTÖTT GYÖNGYTYÚK  (francia recept)  Hozzávalók:  1 db 1-1,3 kg-os gyöngytyúk leperzselve, kibelezve  8 db Golden alma  20 db feles dióbél  1 evőkanál dióolaj  1 evőkanál libazsír vagy kacsazsír  1 szelet sós szalonna  2 dl almabor  só, bors  A gyöngytyúkot kívül-belül sózzuk-borsozzuk meg. Az almákat vágjuk négy részre, hámozzuk meg, magvazzuk ki.  Teflonos vagy más, nem odaégős edényben melegítsük meg a dióolajat és a zsírt, és abban fonnyasszuk meg az almát, anélkül, hogy elszíneződne. Sózzuk, borsozzuk, tegyük félre.  Egy salátás tálban keverjünk össze annyi almanegyedet a dióbelekkel, amennyi a gyöngytyúkba belefér, és ezzel töltsük meg a gyöngytyúkot. Tűzzük össze egy fapálcikával. Helyezzük tepsire, borítsuk rá a szalonnaszeletet, és előmelegített sütőben 20 percig süssük.  Kivesszük. A maradék almanegyedekkel körberakjuk, megöntjük almaborral, és 15 percre visszatesszük a sütőbe. Kivéve kb. 20 perc alatt langyosra hűl. Azután daraboljuk és szervírozzuk.    BAZSALIKOMOS, DIÓS PULYKASZELET  (amerikai recept)  Hozzávalók:  50 dkg pulykaszelet  1 csésze zsmlyemorzsa  20 dkg darált dióbél  1 kávéskanál szárított, apróra vagdalt bazsalikom  1/4 kávéskanál só  1/4 kávéskanál őrölt bors  1 tojás, elkeverve  3 evőkanál vaj  1 evőkanál víz  A pulykaszeleteket két réteg zsírpapír között verjük ki 1 cm vastagra.  Egy lapos tányéron vagy tálon keverjük össze a zsemlyemorzsát, a dióbelet, valamint a fűszereket. Egy mélytányérban a tojást kevés vízzel keverjük egyenletesre.  A rántott pulykaszelet mintájára előbb a tojásban, majd a diós zsemlyemorzsában mártsuk meg a hússzeleteket, hogy egyenletes bundát kapjanak.  A vajat egy serpenyőben melegítsük fel, és süssük ki benne a pulykaszeleteket. Mindkét oldalukat mintegy 2-3 percig süssük, de ne tovább, mint hogy a hús belül rózsaszín maradjon.  Dióval gazdagított saláta illik hozzá köretnek.    DIÓS GRÁNÁTALMÁS KACSA  (az iráni diós-gránátalmás csirke továbbfejlesztett receptje)  Hozzávalók 1 kacsához:  só, a kacsa súlyától függően, kilónként 2 kávéskanállal  1 közepes méretű hagyma  3/4 vagy 1 csésze dióbél  1/2 csésze sűrű gránátalmaszörp (friss gránátalma használatakor kétszeres mennyiség kell, és a magokat ki kell szűrni)   Mossuk meg a kacsát, és dörzsöljük be kívül-belül sóval.  A hagymát a dióbéllel együtt háztartási robotgépben aprítsuk össze teljesen, sűrűre, pürészerűre. Öntsük hozzá a gránátalmaszörpöt. Ezzel a sűrű krémmel kenjük be kívülről a kacsát, ez lesz a máz rajta. Hogy az íze a kacsába szívódjon, tegyük félre a kacsát egy órára, műanyagfóliába burkolva.  Mivel a kacsa elég zsíros, rácson süssük ki, tepsit helyezve alá, ami felfogja a zsírját. A kacsát a hátára fektetve a mellét süssük előbb, 180 C°-on, háromnegyed órán át. Ezután megfordítjuk, a hátát 160 C°-on sütjük tovább. Addig, amíg szép, ropogós nem lesz.  Amikor a kacsa megsült, a felszeleteléssel várjunk legalább egy negyedórát, különben a máza leválik.   Hagyományosan sáfrányos rizs köret megy mellé, de a köretet ízlésünk szerint is megválaszthatjuk. Még a kacsazsírral is ízesíthetjük.    DIÓS KACSAMÁJ  (francia tájjellegű recept)  Hozzávalók:  1 kacsamáj  2 evőkanál diólikőr  néhány szem dióbefőtt  zöldsaláta  fügés-diós lekvár  dióolaj  gyümölcsecet  dióbél  só, bors  A kacsamájat süssük meg, utána tartsuk a lábasban melegen. Sózzuk, borsozzuk, öntsük meg diólikőrrel. A sütőolaj és a diólikőr szószában szervírozzuk, úgy osztjuk tányérokra.  A befőtt zölddiókat vágjuk vékony szeletekre, fektessük a tányérokra, merjünk rá a lekvárból.  Zöldsalátát adunk hozzá, amihez a vinegrettet gyümölcsecetből és dióolajból keverjük. Néhány szem szép dióbéllel díszítjük.    DIÓVAL TÖLTÖTT EMU  (ausztrál recept, Michael Smith séf receptje)  Hozzávalók 4 személyre:  1 kg szeletelt színhús, emuból  1 csésze darabos dióbél  1 evőkanál dióolaj  1 hüvely vanília magvai  1 evőkanál apróra vagdalt rozmaringlevél  2 fej apróra vagdalt gyöngyhagyma  2 gerezd apróra vagdalt fokhagyma  só, bors  A húst vágjuk vastag szeletekre, majd a szeleteket vízszintes irányban mélyen vágjuk be, annyira, hogy a túlsó szélén csak egy "csukló" maradjon, ami összefogja, ha széthajtjuk. Hajtsuk is szét, szétnyitva kb. 15x20 cm-esre. Ha a szétnyitott hússzelet nem eléggé négyszögletes, vágjuk körül, hogy a tölteléket jól befogja. De előbb sózzuk, ízlés szerint borsozzuk is a szétnyitott hússzeletet.  A levágott húsdarabokat, valamint a töltelék többi hozzávalóját robotgépben vágjuk, dolgozzuk össze, de ne pürésítsük el teljesen. Formáljunk belőle hurkát, és fektessük a szétnyitott hússzeletekre. A hússzeletet tekerjük a töltelék köré, és több tűvel rögzítsük feltekert állapotban.  Most már kisüthetjük. Mártást és kétféle köretet készítsünk mellé.    FÁCÁNMELL DIÓVAL  (angol recept)  Hozzávalók 4 személyre:  4 kicsontozott fácánmell  1 evőkanál dióolaj  1,5 dl csirkehúsleves (lehet leveskockából)  2 narancs  10 dkg dióbél  4 evőkanál liszt (sóval, borssal ízesítve)  1,5 dkg vaj  só, bors  A dióbelet egy percig pirítsuk a dióolajon, utána merjük ki a forró serpenyőből.  Az egyik narancsnak reszeljük le a héját, és keverjük a lisztbe. A narancs levét préseljük ki, a másik narancsot pedig szépen vágjuk fel, a díszítéshez. Fogjuk fel a szeleteléskor kicsorgó narancslevet is.  A fácánmelleket bundázzuk be, és a serpenyőben lévő olajon közepes lángon süssük aranyszínűre mindkét oldalukat. Ez kb. 3 perc. Utána vegyük ki a serpenyőből, de tartsuk melegen.  Öntsük a húslevest és a narancslevet a serpenyőbe a sütőolajhoz, és forraljuk fel. Ha a sütésből maradt valami az edény alján, azt közben vakarjuk fel. Ha forr, tegyük takarékra, tegyük vissza a húst, és pároljuk mintegy 5 percig.  A húst vegyük ki, és tartsuk melegen. A mártást öntsük egy tiszta edénybe, és főzzük, amíg kb. 1,5 dl-nyire nem csökken. Ekkor enyhén szirupos jellegű lesz. Vegyük le a tűzről, és keverjük bele a (hideg) vajat.  A fácánmellet a szósszal, a pirított dióval és a narancsszeletekkel szervírozzuk.  Köretként zöldségféléket adhatunk mellé, valamint zöldborsót, gombát, ízlés szerint.    KACSA ZÖLDSÉGES SZÓSSZAL  (francia recept)  Hozzávalók 8 személyre:  8 póréhagyma fehér része  16 db sárgarépa  1 kg-os kacsa  12 db petrezselyemgyökér vagy paszternák  16 db szárnyashúsleves-kocka  2 fej hagyma  6 szem szegfűszeg  babérlevél, szárított kakukfű  1 db galambbegysaláta vagy 1 kisebb fej saláta  A zöldséges szószhoz:  25 dkg dióbél  3 gerezd fokhagyma  2,5 dl dióolaj  1 dl napraforgóolaj  2 evőkanál almaecet  kevés metélőhagyma, tárkony, petrezselyem  só, bors  Tisztítsuk meg a zöldségeket.  A dióbelet helyezzük mixerbe. A metélőhagymát és a tárkonylevelet vágjuk össze, és szintén tegyük a mixerbe. Úgyszintén az apróra vagdosott fokhagymát is. Öntsük rá mindkét olajat és az almaecetet. Sózzuk meg. Alaposan mixeljük el, és lefedve tegyük félre.          A megtisztított hagymákba szúrjuk bele a szegfűszegeket.      Egy nagyobb fazékban tegyünk fel 8 liter vizet főni, főzzük meg benne a húsleveskockákat. Együtt főzzük az egész fej hagymákkal, babérlevéllel, kakukfűvel. Sózzuk, borsozzuk, fedjük le fedővel, és főzzük meg.  Amíg fő, a kacsát kössük össze, de a cérnát ne szorítsuk meg nagyon.    Amikor a húsleves már forr, egy merőkanállal öntsünk belőle a mixerbe, mixeljük el újból, majd a kész zöldséges-diós szószt merjük 8 db egyéni csészébe vagy tálkába.    A húsleveshez adjuk hozzá a répát és a gyökérzöldséget, és takaréklángon főzzük további háromnegyed órán át.  Utána adjuk hozzá a póréhagymák fehérjét, és ugyanúgy főzzük további 20 percig. Ezután tegyük bele a levesbe az összekötött kacsahúst, főni. Újabb 20 percig főzzük, majd levesszük a tűzről.  Emeljük ki a kacsahúst a levesből, és szedjük ki a cérnát a húsból. Vágjuk ketté a kacsahúst, aminek ekkor rózsaszínűnek kell lennie. Akkor az igazi, ha nem főtt túl.    8 db lapostányérra helyezzünk 2-2 főtt sárgarépát, egy petrezselyemgyökeret (paszternákot), egy póréhagymát és egy kevés (galambbegy-)salátát.  És természetesen egy-egy darabot a felvágott kacsából.    A tányér mellé helyezzük a csészét a diós-zöldséges szósszal, és a kacsát azon melegében vendégeink elé tesszük, nehogy elhűljön.    KACSAMELL CHILIVEL, ANANÁSSZAL, DIÓVAL  (amerikai recept)  Hozzávalók 4 személyre:  30 dkg kacsamell-szelet  2 dl szárnyas-húsleves  1/2 ananász  1 piros chilipaprika  10 dg dióbél  1 kávéskanál erős ételízesítő  1 evőkanál étolaj  1 köteg zöldhagyma  só, bors  A kacsahúst leöblítjük, letöröljük, sóval, borssal meghintjük. A kacsaszeletet bőrével lefelé fordítva olaj nélkül barnára sütjük. Amikor a bőre megbarnult, a sütés hőmérsékletét lecsökkentjük, szinte csak melegen tartva sütjük tovább 15-20 percig.  A felesleges, kisült zsírt leöntjük. A kacsaszeletet felöntjük a húslevessel, és felforraljuk. Erős ételízesítővel ízesítjük, kevés hideg vízzel hígítjuk, újból felforraljuk. Sóval, borssal is ízesítjük.  Az ananászt meghámozzuk, feldaraboljuk. A chilipaprikát felvágjuk, a magját kidobjuk. A paprikát leöblítjük, vékonyra vagdossuk. A zöldhagymát megtisztítjuk, megmossuk, feldaraboljuk. A dióbelet durva darabokra vágjuk.  Az olajat felmelegítjük, majd benne rövid ideig sütjük az ananászt, a chilipaprikát, a zöldhagymát és a dióbelet. Még meg is sózzuk.  A kacsahúst felszeleteljük, és az ananászos-paprikás-hagymás-diós szósszal megöntve tálaljuk. Köretnek rizs megy hozzá.    KACSAMELL DIÓS-MÉZES KÉREGGEL  (német recept)  Hozzávalók:  1 kacsamell  1 szál kakukfű  1 kisebb szál rozmaring  só, bors  2,5 dl csirkehúsleves  4 dkg méz  3 dkg vaj  1 evőkanál szójaszósz  5 dkg apróra vagdalt dióbél  paprika, só  A sütőt, benne egy fedővel ellátott sütőedényt (pl. római tálat), melegítsünk elő 80 C°-ra. A kacsa bőrét vagdaljuk be rombuszformán, aztán sózzuk, borsozzuk meg. Vegyük ki a meleg sütőedény, és tegyük a kacsamellet a két szál fűszerrel az edénybe. Fedjük le, és a tűzhelyen süssük hat percig, majd a fűszereket kivéve a húst további 5-6 percig. Ekkor tegyük vissza az edényt a sütőbe, és 80 C°-on hagyjuk háromnegyed óráig.  A többi hozzávalóból készítjük a diós-mézes kérget. Mindet jól összekeverjük, és igen lassú tűzön feltesszük főni, hogy besűrűsödjön, sűrűn folyó krémes állagú legyen. Ekkor ízlés szerint paprikázzuk, sózzuk, és hagyjuk kihűlni.  A megsült kacsamellet kivesszük a sütőből, alufóliával borítjuk, hogy lassabban hűljön, és ne száradjon.  A sütőt grillező üzemmódba kapcsoljuk, és 250 C°-ra állítjuk. Amikor már meleg, a kacsamell bőrös oldalát megkenjük a sűrű krémmel, és a forró grillben 4-5 percig sütjük, addig, amíg a kéreg szép aranybarna színt nem kap.  A sütőben köretként burgonyát is süthetünk hozzá, kevés köménymaggal még jobb az íze. Almaköret is ajánlott.    KACSASZELET DIÓVAL  Hozzávalók 4 személyre:  4 kis szelet kacsahús  12 dkg durvára vagdalt dióbél  3 evőkanál méz  2 dl sűrű tyúkhúsleves  50 dkg igen nagy szemű fehér szőlő  1 evőkanál földimogyoró olaj  2 evőkanál dióolaj  3 dkg vaj  2 evőkanál almaborecet  só, bors  Még előző este vagdossuk be hosszában-keresztben a kacsa bőrét. Helyezzük a szeleteket bőrös felükkel lefelé egy tálra, és kenjük be a földimogyoró-olajjal. Sózzuk, borsozzuk. Tegyük be a hűtőbe másnapig.  Másnap az elkészítés előtt legalább egy órával vegyük ki a kacsahúst a hűtőből, hogy szobahőmérsékletűre melegedjen.  A szőlőt mossuk meg, a négy legszebb szemet tegyük félre, díszítésnek. Hagyjuk a szőlőt megszáradni. Igényes vendégek esetén a szőlőszemekből a magot egy tűvel piszkáljuk ki, a szemek alapi nyílásán át.  Az elektromos sütőbe tegyünk egy tálat, és melegítsük meg. Amikor meleg, kesztyűvel vegyük ki, és helyezzük bele a kacsaszeleteket, a bőrükkel lefelé. A sütőben grillezzük 6-7 percig, fordítsuk meg, és a bőrös oldalukat is grillezzük 3 percig.  Vegyük ki a tálat a sütőből, és a méz 2/3 részét ecseteljük a bőrös kacsahúsra. A dióbelet szórjuk a mézes kacsahúsra, ügyeljünk rá, hogy a húson megragadjon. Locsoljuk meg a maradék mézzel. Helyezzük újra a sütőbe, grillezzük tovább, de közben állandóan figyeljük, és amikor a diós borítás pirul, kapcsoljuk le a grillezést. Borítsuk le a tálat, és hagyjuk további 10 percig pihenni a melegben.  A kisült zsíros szaftot öntsük ki egy tálba, adjuk hozzá a borecetet és a tyúkhúslevest, és forralva sűrítsük, majd a tűzről levéve öntsük hozzá a dióolajat.  A szőlőszemeket vajon pároljuk meg, közben kissé borsozzuk.  A sült kacsaszeleteket vágjuk fel, helyezzük meleg tányérokra, és osszuk a tányérokra az aranyszínűre pirult szőlőszemeket. Ha akarjuk, hagymás zsíron pirított krumplipürét is adhatunk melléje. Díszítsük a tányérokat a nyers szőlőszemekkel, a mártásból pedig csak egy keveset öntsünk a tányérokra, a többit mártásos csészében helyezzük az asztalra.    NARANCSOS-DIÓS PULYKAMELL  (angol recept)  Hozzávalók 8-10 személyre:  1 kg pulykamellfilé  1 fej nagy hagyma, apróra vágva  3 evőkanál étolaj  A marinádhoz:  4 szál zöldhagyma, karikára vagdalva  3 dl narancslé  1 evőkanál borecet  2 babérlevél  6 borókabogyó  1 gerezd fokhagyma, eldörzsölve  12 dkg aszalt sárgabarack, darabokra vágva  12 dkg durván darabos dióbél  só, bors  kevés vagdalt petrezselyem a díszítéshez  A pulykamellet vágjuk vékony csíkokra.  A marinád hozzávalóit mind keverjük össze egy tálban, és tegyük bele legalább 4 órára a pulykamellet. Közben egy-kétszer keverjük meg. A marinálás után szedjük ki a pulykamell-csíkokat, és konyhai papírtörlőn itassuk le.  A felvagdalt nagy fej hagymát olajon lassan pároljuk, de ne barnítsuk meg. A párolt hagymára rakjuk a pulykamell-szeleteket, és erős tűzön süssük öt percig, állandóan kavargatva.  Öt perc után öntsük rá a marinádot is, és forraljuk fel. A forrástól számított 20 percen át, vagy amíg a pulykahús teljesen meg nem puhul, pároljuk lassan. Közben néhányszor kavarjuk meg. Ha szükséges, még önthetünk hozzá narancslevet. Sózzuk, borsozzuk ízlés szerint.  Azonnal, forrón tálalhatjuk, tésztára vagy rizsre mérve. Ha nem tálaljuk azonnal, hidegen is jó.    SZILVÁVAL, KÖRTÉVEL, DIÓVAL TÖLTÖTT LIBA  (angol recept, Charles Dickens nyomán)  Hozzávalók 8 személyre:  egy 6 kilós liba  2 evőkanál liszt  2 csésze csirkehúsleves (sótlan)  2 evőkanál portói bor  1 csésze vagdalt dióbél  45-50 dkg kenyérbél, fehér kenyérből  35 dkg kimagvazott aszaltszilva  25 dkg aszalt körte  2 fej hagyma, apróra vágva  1 evőkanál vaj vagy libazsír  további 2,5 csésze sótlan csirkehúsleves vagy libaleves  só, bors  Melegítsük elő a sütőt 180 C°-ra.  A libáról vágjuk le a nyakat, és belezzük ki. A hasüregből a fölösleges zsírt is szedjük ki. Mossuk meg a libát, majd szárítsuk le. Dörzsöljük be kívül-belül sóval, borssal, és kötözzük össze.  Éles késsel vagdossuk be a liba bőrét, húsát, hogy a zsírja sütéskor kisülhessen. Helyezzük a libát a sütőbe, egy tepsi fölé helyezett rácsra. Egy és egynegyed óráig grillező fokozaton süssük, egyszer megfordítva. Ha túl sok zsír sülne ki, a felesleges zsírt szedjük ki. Az idő elteltével a grillezést kapcsoljuk ki, és 180 C°-on süssük tovább, még egy órán át. Locsoljuk meg a libát a kisült zsírral, és ezt még kétszer ismételjük meg. Ha túl barnára sülne, laza alufóliát boríthatunk rá sütés közben.  A sütés végén fordítsuk a libát a hátára, és a mellehúsára öntsünk három evőkanálnyi hideg vizet, hogy bőre ropogós legyen, és süssük még negyedóráig, amíg kieresztett leve halványsárga nem lesz. Tegyük ki a libát egy tálra, vágjuk fel, és tartsuk melegen.  Pecsenyelevet készítünk, amit majd egy csészében teszünk az asztalra, a liba mellé. Merjünk ki két kanállal a kisült zsírból, keverjük el a liszttel, és öntsük hozzá a 2 csészényi levest. Kavargatás közben forraljuk fel. Két-három percig forrjon, majd szűrjük le. A portóit csak közvetlenül felszolgálás előtt öntsük hozzá, azzal együtt melegítsük meg újból.  Most a tölteléket készítjük el. A sütő még most is 160 C°-os legyen. A dióbelet egy tepsin enyhén pirítsuk meg, majd tegyük át egy nagyobb tálba. A szilvát és a körtét külön-külön tálakban forró vízben puhítsuk meg, áztassuk negyedóráig. Ezután szűrjük le, és keverjük össze a dióbéllel.  Amíg az aszalt gyümölcsök áznak, az összevágott hagymát vajon (libazsíron) pároljuk üvegesre. Keverjük a hagymát is a töltelékbe. Majd a kenyérbelet is és a levest is, és sózzuk, borsozzuk meg. Jól keverjük az egészet össze.  Helyezzük a tölteléket lapos tepsire, és süssük majdnem félóráig. Azért, hogy lágy állagú tölteléket kapjunk, sütés közben borítsunk rá alufóliát. De ha keményebb kérgű tölteléket szeretnénk, akkor csak a sütési idő egy részében fedje a fólia a tölteléket.  Sütés után jön a leglényegesebb momentum. A töltelékkel nem töltjük meg a libát, hanem kistányéron külön szervírozzuk. Ahogy Charles Dickens szerette.    ZSÁLYÁS DIÓS FÜGÉS TÖLTELÉK SZÁRNYASOKBA  (amerikai recept, Linda Haynes receptje)  Hozzávalók 6 csészényi töltelékhez:  néhány karéj kenyér  1 csésze friss vagy fagyasztott vörösáfonya  1/2 csésze nem édesített almalé  1 nagy hagyma, felvagdalva  1 csésze aszalt füge, apróra vagdalva  1 csésze dióbél  1/4 csésze cukor  2,5 kávéskanál aprószemcsés só  2 tojás fehérje  1 evőkanál friss zsályalevél, apróra vagdalva  1/4 csésze olvasztott vaj  2/3 csésze zöldségleves (kockából)  további 1/2 kávéskanál só  só, bors  Először cukrozott diót készítünk. Ehhez a sütőt 150 C°-ra melegítjük elő.  A tojásfehérjét 1/4csésze cukorral és 2,5 kávéskanál sóval együtt verjük fel. Nem kell teljesen habosnak lennie. Belekeverjük a dióbelet, hogy a tojásfehérje bevonja. A felesleges tojásfehérjét úgy távolítjuk el róla, hogy a dióbelet néhány percre egy szűrőbe tesszük. Ezután egy rétegben terítjük ki egy zsírpapírral bélelt sütőlapra, és 15 percig tartjuk a sütőben. Ezalatt a bevonat a dióra keményedik. Kivesszük a sütőből, és a további munka előtt lehűtjük.  Ezután 180 C°-ra állítjuk a sütőt. A kenyérszeletet 1-1,5 cm-es kockákra vágjuk. Annyit vágunk, hogy 6-7 csészényi legyen. Tegyük félre egy nagyobb tálba.  Az áfonyát az almalében tegyük fel forrni. Amikor forr, vegyük takarékra, és addig pároljuk tovább, amíg az áfonyaszemek szétnyílni kezdenek. Ekkor még egy percig a tűzön tartjuk, utána pedig leszűrjük, de az almalevet is megtartjuk.  A kenyérhez adjuk a főtt áfonyát, a vagdalt hagymát, a fügét, a cukrozott dióbelet és az apróra vagdalt zsályalevelet.  Az almalevet mérsékelt tűzre tesszük, hozzáöntjük a zöldséglevest és az olvasztott vajat. Összekeverjük. Amikor ezzel a meleg lével megöntjük a kenyeret, készen van töltelékünk, amit akár azonnal fel is használhatunk szárnyasok megtöltésére.  Ha a tölteléket önálló fogásnak szánjuk, vegetáriánus fogást készíthetünk belőle. Ez csak annyiból áll, hogy a tölteléket lefedjük, és háromnegyed órára 180 C°-os sütőbe tesszük.
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	Kenyerek Vázlat:  Angol diós kenyér  Berlini kenyér  Burgonyás kenyér  Diós és olivás kenyér  Diós kenyér  Diós kenyér 2  Diós mazsolás kenyér Diós rozskenyér  Diós vörösboros kenyér  Diós zsömle  Diós zsömle 2  Diós-csípőspaprikás kenyér  Diós-paprikás cipó  Fakanalas diós kenyér  Francia diós kenyér  Francia diós kenyér 2  Francia diós kenyér 3  Fügés diós buci  Kéksajtos diós kenyér  Kéksajtos diós falatok  Kiadós zabkenyér  Mazsolás diós zsömle  Nizzai diós kenyér  Olasz diós kenyér  Sam zabkenyere  Sonkás, sajtos, diós kenyér  Szalonnás, rokfortos, diós kenyér  Szalonnás, sajtos, diós kenyér  Tönkölybúzás kenyér  Török diós kenyér     ANGOL DIÓS KENYÉR  Hozzávalók:  1 dl langyos víz  2 kávéskanál sűrű maláta  2 kávéskanál élesztőpor  25 dkg fehér liszt  12,5 dkg teljes őrlésű liszt  12,5 dkg rizsliszt  2 kávéskanál só  2,5 dl meleg víz  15 dkg darabos dióbél  Az 1 dl vízben elkevert malátába szórjuk az élesztőpot, és állni hagyjuk öt percig, amíg megindul. Utána megkeverjük, hogy egyenletesen oszoljon el.  Ezalatt a háromféle lisztet a sóval együtt egy nagyobb tálba öntjük, és összekeverjük. A közepére mélyedést készítünk az élesztőnek, és az élesztőt ebbe öntjük.  A tálban lévő lisztkeverékből keveset a közepén lévő élesztőbe keverünk, hogy nedves tésztát kapjunk. A lisztes tálban ezt a nedves tésztát hagyjuk kelni 30 percig. Erre az időre a tálat fedjük le egy nedves konyharuhával. Csak a félóra elteltével keverjük össze a nedves tésztát a többi liszttel. Ehhez 2,5 dl meleg vizet is elhasználunk. Lágy tésztát kell kapnunk.  Borítsuk ki és gyúrjuk nyolc percig a tésztát kézzel. Sima és rugalmas legyen. Tegyük vissza a tálba, borítsuk le konyharuhával, és kelesszük egy órán át. Ha hamarabb a kétszeresére kel, kevesebb idő is elég. Újból vegyük ki, és gyúrjuk öt percig.  Nyújtsuk ki 2,5 cm vastagra, és szórjuk meg dióbéllel. Tekerjük fel, és hogy a dió egyenletesen oszoljon el a tésztában, gyúrjuk át megint.  Még egyszer tegyük vissza a tésztát a kelesztőtálba, borítsuk le, és hagyjuk még egy órán át kelni. Ez idő alatt is kétszeresére kell dagadnia.  Végül még egy tízperces gyúrás következik, utána a veknit a kenyérsütő formánknak megfelelő, 25 cm-es hengerré alakítjuk. Belisztezett kenyérsütő formába tesszük, de még nem sütjük ki, hanem állni hagyjuk háromnegyed óráig, mialatt még kel a tészta.  A sütőt 200 C°-ra melegítjük fel, és 40-50 percig sütjük a diós kenyeret, amíg héja ropogós nem lesz.  Amikor megsült, rácson hűtjük ki. A hűlést elősegíthetjük, ha melegen felszeleteljük.  Mivel együk a diós kenyeret? Krémsajttal, de lágy kéksajt, juhtúró is jó. Kiválóan megy a kenyérre a házilag gyömbérrel pácolt cékla, de annak receptje már nem fért a diós receptek közé.  Mindenesetre ha otthon vagyunk, és aznap már nem megyünk kocsival, leginkább egy pohárka portói ajánlható hozzá.    BERLINI KENYÉR  (német recept)  Hozzávalók 1 db 80 dkg-os kenyérhez:  1 kocka friss élesztő  1 evőkanál cukor  3,8 dl meleg teljes tej (3,6 %-os)  50 dkg jó minőségű liszt (a képen levő kenyérben rozsliszt is van)  1 kávéskanál só  1 evőkanál édeskömény  13 dkg vagdalt dióbél  Az élesztőt és a cukrot a meleg tejben feloldjuk. Félretesszük 10 percre. Ezután összekeverjük a lisztet, sót, édeskömény-magot, és hozzáöntjük az élesztős tejet. Összegyúrjuk. Belegyúrjuk a dióbelet is.  30 percig meleg helyen kelesztjük.  Amikor megkelt, kissé megint átgyúrjuk, és kenyérformát alakítunk belőle.  Sütőlapra, tepsibe vagy kenyérsütő formába helyezzük, egy konyharuhával letakarjuk, és újabb 30 percig kelni hagyjuk.  A megkelt tésztát sütőpapírral kibélelt sütőlapra borítjuk. Előmelegített sütőben 200 C°-on sütjük, egyidejű alsó és felső lánggal, 45 percig.    BURGONYÁS-DIÓS KENYÉR  (hagyományos német recept)  Hozzávalók 1 veknihez:  20 dkg héjában főtt krumpli  2 dkg friss élesztő  0,5 dl víz  1 kávéskanál méz  25 dkg liszt  7,5 dkg teljes őrlésű liszt  5 dkg durvára vagdalt dióbél  1,25 dl víz  1,5 kávéskanál só  Az élesztőt a mézzel és féldeci vízzel langyos helyen 10 percig élesztjük.  A kétféle lisztet összekeverjük, és a megfuttatott élesztőt a liszt közepében kialakított mélyedésbe öntjük. Kevés lisztet töltünk az élesztőre, és további negyedórán át pihentetjük.  A burgonyát meghámozzuk, durvára törjük, vízzel, sóval együtt az élesztős lisztbe keverjük. Egyenletes állagú tésztát gyúrunk. (Lehet géppel is.) A dióbelet a gyúrás vége felé gyúrjuk bele. A kész tésztát másfél órán át kelesztjük langyos helyen.  A megkelt tésztából veknit formálunk, és további félórán át pihentetjük.  A sütőt 250 C°-ra melegítjük elő. Mielőtt a veknit a sütőbe tennénk, a tetejét bevagdaljuk, a sütőbe pedig kevés vizet permetezünk. A sütő melege 190 C°-ra esik vissza, ezen a hőfokon 35-40 perc alatt sül meg kenyerünk. Tíz perccel a sütés befejezése előtt alufóliát borítunk a kenyérre, így lesz a kenyér héja és bele is a legízletesebb.    DIÓS ÉS OLIVÁS KENYÉR  (török recept)  Hozzávalók:  2 pohár fehér liszt  1,5 pohár teljes őrlésű liszt  1 csomag élesztőpor  1 kis pohár langyos tej  7,5 dkg margarin  1 evőkanál cukor  1 kávéskanál só  A diós változathoz:  1 marék dióbél  1 kávéskanál fahéj  Az olajbogyós változathoz:  1 kávéscsészényi mag nélküli, darabokra vágott olajbogyó  1 kávéskanál kakukfű  1 kávéskanál bazsalikom  A két lisztet összeöntjük, és összekeverjük az élesztőporral. A tejjel, margarinnal, cukorral és a sóval a lisztből tésztát gyúrunk. Amikor a tészta kész, két részre osztjuk. Az egyikből a diós, a másikból az olivás kenyér lesz.  Az egyikbe a fahéjat és a dióbelet gyúrjuk bele, a másikba az olajbogyó darabokat, a kakukfüvet, a bazsalikomot.  A kenyérsütő formát sütőpapírral béleljük ki, belehelyezzük egymás mellé a két veknit. Letakarjuk, és háromnegyed órára félretesszük kelni.  A megkelt kenyértésztát 170 C°-os sütőben félóráig sütjük.  Ha teához fogyasztjuk, ajánlott a diós kenyeret sárgabaracklekvárral, az olivás kenyeret sajttal és friss mentával enni.    DIÓS KENYÉR  (francia recept)  Hozzávalók 1 koszorúhoz:  60 dkg liszt  13 dkg dióbél  2 dkg friss élesztő  2 kávéskanál só  1 evőkanál kristálycukor  1/4 l langyos víz  1 evőkanál étolaj  A lisztet szitáljuk át, hogy tésztánk csomómentes legyen, a kristálycukrot daráljuk darás porcukorrá. Egy deszkán keverjük össze a lisztet, a cukrot és a sót. A közepébe készítsünk mélyedést.      Az élesztőt egy csészében kevés langyos vízzel és kb. 1 evőkanál liszttel keverjük össze, majd öntsük a liszt mélyedésébe, és várjunk 10 percet. Amikor buborékok jelennek meg rajta, a kovász kész.      Készítsünk a kovászból, a lisztből és szükség szerint adagolt langyos vízből tésztát. A lisztet egy kézzel fokozatosan keverjük el a kovásszal, közben másik kezünkkel időnként vizet önthetünk bele. Ügyeljünk rá, hogy ki ne folyjon, "meg ne fusson", ezért nyugodtan, óvatosan dolgozzunk.      Ne legyen tésztánk túl híg. Csak akkor használjuk fel az összes vizet, ha tényleg szükséges, ha a liszt fel is veszi. Többé-kevésbé kemény tésztára törekedjünk. Ha kissé ragadós, az nem baj.      Gyúrjuk meg a tésztát. A tészta egy részét a kép szerint hajtsuk a többi részére, és tenyérrel nyomjuk jól össze. Ezt vagy tízszer ismételjük meg, végül rugalmas, hajlékony tésztát kapunk.      Vegyük fel az egész tésztát, és többször egymás után csapkodjuk az asztalhoz, majd formáljuk gömbölyűre, és hagyjuk állni 15 percig. Ezután újból csapjuk néhányszor az asztalhoz. A tészta ez alatt a művelet alatt levegőt vesz fel, hogy jól keljen, a kenyér bele levegős legyen. Majd újból formáljuk kerekre.        Végül gyúrjuk a tésztába az étolajat, ettől még rugalmasabb lesz kenyerünk.      Fedjük le a tésztát egy konyharuhával, és szobahőmérsékleten hagyjuk duplájára kelni. Ez 1-2 óra.      A további munka előtt lisztezzük meg konyhaasztalunkat, a sütőlapot pedig vagy kenjük meg olajjal és hintsük be liszttel, vagy béleljük sütőpapírral. Készítsük elő a dióbelet is: a legszebb darabokat tegyük félre díszítésnek, a többit pedig törjük nagyobb, durvább darabokra.  Amikor a tészta megkelt, nyomjuk laposra, a kép szerint. Szórjuk rá a dióbelet, majd a tésztát tekerjük a lehető legszabályosabb hurkává, és a hurkából formáljunk koszorút.          Helyezzük a koszorút a sütőlapra, alakítsuk szabályosra. A szép dióbél-darabokat vizesen ragasszuk a koszorúra. Vékony késsel, ollóval cizellálhatjuk a tésztát, néhány díszítő bevágást ejthetünk rajta.        Ezután másodszor is kelni hagyjuk a koszorút. A második kelesztés végeztével ecseteljük be a koszorút olajjal, vízzel vagy tejjel, hogy szép aranyosra süljön.  A sütőlapot helyezzük meleg, 210 C°-osra előmelegített sütőbe. Tegyünk a sütőbe egy edényben kevés vizet is, hogy a tészta gőzben süljön. Félórán át süssük.  Megjegyzés: A diós kenyeret nemcsak koszorú-formára, hanem tetszésünk szerint más alakra is formálhatjuk. Variálhatjuk a diós kenyér ízesítését, pl. gazdagíthatjuk szalonnával, sonkával, vagy a dió mellett mandulát, pisztáciát, mazsolát is tehetünk bele. A tetejét pedig szezámmaggal hinthetjük meg.    DIÓS KENYÉR 2  (amerikai recept)  Hozzávalók:  egy púpozott evőkanál szárított élesztő  3 csésze langyos víz  1 evőkanál méz  5 csésze teljes őrlésű liszt  3 csésze rozsliszt  4,5 kávéskanál só  1 kávéskanál vagdalt rozmaringlevél (kakukfű is jó)  7 evőkanál vaj  3 csésze dióbél (legfeljebb a fele lehet pekándióból)  Oldjuk fel az élesztőt fél pohár langyos vízben.  Két és fél pohár langyos vizet öntsünk a mixerbe, és adjuk hozzá a mézet, mindkét lisztet, a rozmaringot, a vajat. A tésztakeverő tartozékkal keverjük mintegy öt percig. Adjuk hozzá a feloldott élesztőt, és folytassuk az eldolgozást további tíz percig. Ekkor adjuk hozzá a dióbelet, és keverjük tovább, amíg a dió egyenletesen el nem oszlik benne. A tésztának rendes golyóformájúnak kell lennie.  A keverőedényt borítsuk le egy nedves konyharuhával, és hagyjuk a tésztát szobahőmérsékleten kelni mintegy háromnegyed óráig. Ezalatt kb. kétszeresére kel meg.  Gyúrjuk meg kézzel a tésztát, hogy a légbuborékok kimenjenek belőle.  Vajazzunk és lisztezzünk ki három 22,5x12,5 cm-es kenyérsütő formát. Osszuk a tésztát három részre, és helyezzük a három formába. Hagyjuk a kenyereket tovább kelni a formákban még egy óráig. Ezalatt újból a kétszeresükre kelnek meg.  Melegítsük elő a sütőt 180 C°-ra.  A kenyereket 20 percig süssük, amíg halvány barnák nem lesznek. Ekkor csökkentsük le a sütő hőmérsékletét 150-160 C°-ra, és süssük további 25 percig. Vegyük ki, és hagyjuk kihűlni.  Ez a kenyér reggelire pirítva, vajjal, lekvárral fantasztikus, de ugyanilyen jó uzsonnára érett sajttal, borral is.  Ha nem fogy el frissen, lefagyasztható.    DIÓS MAZSOLÁS KENYÉR  (amerikai recept)  Hozzávalók:  30 dkg liszt, tönkölybúzából  1 kávéskanál élesztőpor  1 kávéskanál só  1 kávéskanál méz  1 kávéskanál étolaj (legjobb a dióolaj)  2,5 dl langyos víz  10 dkg dióbél  10 dkg nagyszemű mazsola  Az élesztőt a mézzel és féldeci langyos vízzel tegyük egy kisebb tálba. Keverjük össze, és tegyük öt percre meleg helyre. Győződjünk meg arról, hogy az élesztő megindul.  A sót keverjük a liszthez, és öntsük olyan robotgépbe, aminek tésztadagasztó rúdja is van. Gép helyett kézzel is dolgozhatunk, ha akarjuk. A megindult élesztőt is öntsük bele, valamint az olajat is. Kezdjük el keverni. A 2 dl langyos vizet féldecinként öntsük bele, majd dolgozzuk el. Lehet, hogy nem kell az összes víz, de lehet, hogy több kell, a liszttől függően. Lassú fokozaton dolgozzunk, egészen addig, amíg lágy, sima vekni nem formálódik a gépben.  Öntsük a gépbe a mazsolát, és addig dagasszuk tovább a tésztát, amíg a mazsola jól el nem oszlik a tésztában. Ekkor borítsuk ki a tésztát egy belisztezett gyúródeszkára. Nyújtsuk ki, szórjuk meg a dióbéllel, és kézzel gyúrjuk tovább, nehogy a gép nagyon összetörje a diót.  Végül a tésztából formáljunk veknit, és tegyük sütőlapra. Kenjük meg étolajjal, és ejtsünk rajta néhány csinos bevágást. Tegyük meleg helyre kelni. Amikor megkelt, nem gyúrjuk tovább, egyenesen a 200 C°-ra felmelegített sütőbe tesszük.  Addig sütjük, amíg szép színe nem lesz, és ütögetésre üregesnek nem érezzük. Ez mintegy félóra alatt következik be. Ha úgy találjuk, hogy túl gyorsan barnul, a hőmérsékletet csökkentsük 20 fokkal. Amikor megsült, rácson hűtsük ki.  Amikor felvágjuk, csokoládés árnyalatot látunk a tésztában, és a jól eloszlott mazsolát, dióbelet. Jó étvágyat hozzá.    DIÓS ROZSKENYÉR  (francia recept)  Hozzávalók:  2,7 dl víz  1 evőkanál dióolaj  5 g só  1 dkg tejpor  2 dkg porcukor  35 dkg búzaliszt  10 dkg rozsliszt  1 tasakj szárított élesztő  10 dkg darabosra vagdalt dióbél  A kenyérsütő gépet vajazzuk ki a munka kezdetén, a keverőlapáttal együtt.  A gép tartályának egyik oldalára a száraz hozzávalókat öntjük, az élesztőport a lisztbe keverve, a tartály másik oldalára a vizet és a dióolajat. És beindítjuk az automatikus kenyértészta-készítő és kenyérsütő programot.  Amikor megfelelő idejű keverés, dagasztás, kelesztés után a gép jelez, a dióbelet is hozzáöntjük.  Amikor a gép jelzi, hogy a tészta megsült, kivesszük a gépből, és egy rácsra helyezve hűtjük ki. Legalább két órát várunk, mielőtt felvágnánk.  Manapság ilyen egyszerű a legfinomabb diós rozskenyér elkészítése.    DIÓS VÖRÖSBOROS KENYÉR FIATALOKNAK  (angol recept)  Hozzávalók:  20 dkg fehér liszt  10 dkg teljes őrlésű liszt  1 kávéskanál finom só  1 tasak élesztőpor  1,25 dl vörösbor  0,75 dl víz  15 dkg nagyobb darabos dióbél  2 evőkanál étolaj  Akkor fogjunk a vörösboros kenyér készítésébe, amikor családunk nem látja, mert nem engednék, hogy boros kenyeret készítsünk. A lisztet keverjük össze gyorsan a sóval, az élesztővel.  Essünk neki a bornak, de 1,25 dl-t hagyjunk a tésztába. A bort egészítsük ki 2 dl-re, vízzel. Robotgépet használjunk, úgy gyorsabb. A vizes borhoz keverjük a dióbél harmadát is. Utána pedig az étolajat.  Ha sietünk, nem kell teljesen egyenletesre kevernünk a folyékony hozzávalókat, jó az úgy is. A lisztet ezután öntsük a gépbe, utána pedig a többi diót. Nagy fordulaton keverjük, és lágy, ragadós tésztára törekedjünk.  Fedjük le a tésztát, és 10 percre vegyünk elő egy bulvárlapot olvasni.  Akkor tegyük le az újságot, amikor már uncsi. Ekkor szórakozásként a géppel gyúrassuk át a tésztát, 10 másodpercig. Megint fedjük le, és egy vastagabb képes újságot vegyünk elő, a képeket nézegetni. Ez legalább 30 percig eltart. Közben ha eszünkbe jut, a tésztát még egyszer átgyúrathatjuk. Összesen hadd keljen a tészta háromnegyed órán át, mi addig ne keljünk fel.  A tészta akkor jó, ha kétszer akkorára dagadt, mint volt. Ha véletlenül nagyobbra hagytuk volna, egy tűvel szúrjuk ki.  A tésztát akkora sütőformába tegyük, amekkorába belefér. Ha nem fér, nyomjuk bele. Borítsuk le, és tegyük félre, mert kezdődik kedvenc sorozatunk a tv-ben. Ez a reklámokkal eltart egy óráig, addig ne nézzünk a tészta felé. De amikor a sorozat félbeszakad, tegyük a kenyértésztát 200 C°-ra előmelegített sütőbe, 40 percre.  Amikor kisült, vigyázzunk, még forró, megégeti kezünket. Tegyük ki a sütő egy kivett rácsára hűlni.  Hogy miért is sütöttünk vörösboros diós kenyeret? Mert ilyent nem kapni, és kedvenc levesünk mellé ez illik legjobban. Ha jól csináltuk, figyeljük meg, van egy kis pink árnyalata.   Ha jobban festő vörösbort használtunk, a kenyér lilás árnyalatú lesz.     DIÓS ZSÖMLE  (francia recept)  Hozzávalók:  3 dl langyos víz  1 kávéskanál só  1 evőkanál étolaj, lehetőleg dióolaj  50 dkg liszt  1 kávéskanál cukor  1 tasak szárított élesztő  darabos dióbél  Kenyérsütő géppel dolgozzunk, de ne a teljes programmal, hanem csak a tésztakészítővel. Az olaj kivételével az összes hozzávalót a gépbe öntjük, beindítjuk, és amikor a gép jelzi, hogy kész a tészta, beleöntjük a darabos dióbelet.  A kész tésztát egy lisztezett felületre borítjuk ki, és egy tepsibe sütőpapírt fektetünk. A tésztából zsömléket formálunk, egyenként kb. 6 dkg-osakat, a tepsibe rendezzük, és langyos helyen kelni hagyjuk háromnegyed óráig.  Mielőtt a sütőbe tennénk, előmelegítjük a sütőt 180 C°-ra. A zsömléket olajjal hintjük meg. Ha dióolajat használunk, az még jobb aromát ad. Egy kerek fakanállal kissé meglapíthatjuk a zsömléket, és ha akarjuk, a zsömlék tetején apró vágást ejthetünk késsel. Utána pedig hintsük meg kevés liszttel.  15-20 percig elég sütni, hogy különleges diós zsömlénk legyen.    DIÓS ZSÖMLE 2  (francia recept)  Hozzávalók 16 zsömléhez:  3 dl tej  2 dl víz  75 dkg liszt  4,2 dkg friss élesztő  1 dl étolaj  2 kávéskanál só  kevés cukor  12,5 dkg apró darabos dióbél  16 db feles dióbél a tetejére  Kevés vízben, cukorral indítsuk meg az élesztőt. Adjunk hozzá egy evőkanál lisztet és annyi vizet, hogy nedves legyen. Hagyjuk éledni egy negyedórát.  A lisztet öntsük egy nagyobb munkafelületre. A liszt közepébe készítsünk mélyedést. Sózzuk is meg a lisztet, de a sót tartsuk távol a mélyedéstől. Öntsük bele az élesztőt, majd a tejet, vizet. Keverjük össze, ami a mélyedésben van, majd az olajat is öntsük bele. Gyúrjuk össze az egész tésztát, gyúrjuk egy negyedóráig. Konyharuhával leborítva, meleg, huzatmentes helyre tegyük félre kelni egy negyedórára, ezalatt a tésztának kétszeresére kell kelnie.  Amikor a tészta megkelt, gyúrjuk bele a dióbelet, utána vágjuk tizenhat darabra. Helyezzük a zsömléket egy tepsire, a tetejüket kenjük meg kevés tejjel. Nyomjunk minden zsömlére egy feles dióbelet.  220 C°-os sütőben félóráig süssük. Ha megsült, rácson hűtsük ki.  Ez a zsömle műanyag zacskóban több napig friss marad.    DIÓS-CSÍPŐSPAPRIKÁS KENYÉR  (mexikói recept)  Hozzávalók 2 veknihez:  A kovász készítéséhez:  1 dl víz  1 kávéskanál élesztőpor  12 dkg liszt  A tésztához:  6 dl víz  1/2 kávéskanál élesztőpor  65 dkg teljes őrlésű liszt  18 dkg korpás liszt  1 evőkanál só  2,5 dl apró darabos dióbél  6 db apró csípőspaprika kimagvazva, felszeletelve  Az igazán ízletes diós-csípőspaprikás kenyérhez jó minőségű korpás lisztet használnak Mexikóban. Az alapos gyúrás és a szobahőmérsékleten végzett, hosszú idejű kelesztés garantálja ezen kívül a sikert, ami a jó eltarthatóságban, a dió, a búza és a paprika ízének harmóniájában, a tetszetős kenyérhéjban mutatkozik.  Az élesztőport öntsük a vízbe, egy percig hagyjuk állni, és csak azután keverjük el egy fakanállal. A kovászhoz szükséges lisztet keverjük bele, keverjük egyenletesre. Öt perc múlva újból keverjük át. Az edény falára ragadt tésztát kaparjuk le, és az edényt borítsuk le fóliával vagy egy nedves konyharuhával. Meleg konyhában vagy szobában hagyjuk kelni másnap reggelig.  A levegősre kelt kovászhoz öntsük hozzá a recept szerinti további vizet és élesztőport, és keverjük egyenletesre. Először csak egy csészényi további liszttel és a teljes sómennyiséggel keverjük el, majd amikor elkevertük, a többi lisztet fokozatosan keverjük hozzá. Egészen addig, amíg a fakanállal már nehezen tudjuk keverni.  Borítsuk ki a lisztet egy belisztezett gyúródeszkára, és kézzel gyúrjuk tovább. Legyen szilárd, kemény a tésztánk. Hogy a kézhez ne ragadjon, kezünket lisztezzük be. Jól gyúrjuk át, a belsejét is, és a maradék lisztet apránként öntsük a tésztához. Legalább 15 percen át gyúrjuk, hogy a tészta egyenletes, rugalmas legyen.  Amikor a tésztát jónak ítéljük, gyúrjuk bele az apró darabos dióbelet és az apró paprikaszeleteket is. Még egyszer ellenőrizzük, hogy a tészta minden része egyenletesen, alaposan meg van-e gyúrva. Ha van erre alkalmas háztartási gépünk, mixerünk, azzal is gyúrathatjuk még 5-10 percig. Vagy kézzel.  A készre gyúrt tésztát formáljuk kerekre, egy enyhén beolajozott tálban forgassuk meg, hogy teljes felülete olajos legyen. Ez azért kell, hogy a további kelesztés alatt a tészta ne száradjon ki. Nedves konyharuhával letakarva további 2-3 órán át kelesszük, meleg helyiségben.  Kelés után újból gyúrjuk át, 2-3 percig, majd a konyharuha alatt hagyjuk állni félórát, mielőtt két veknire vágnánk. De a vágás előtt még egyszer gyúrjuk át, röviden, hogy ne maradjon benne nagyobb buborék. Két egyforma, kerek veknire vágjuk.  Lisztezzünk meg egy sütőlapot, és óvatosan helyezzük rá a két veknit. Újból borítsuk le a konyharuhával, és hagyjuk pihenni meleg helyen 1,5-2 órát.  A sütőt 235 C°-ra melegítsük elő. A sütőlapot közepes magasan rakjuk be, és a kenyerek felületét hintsük meg kevés vízzel, hogy tetszetős héja legyen. A sütés megkezdése után 3 perccel ismét nyissuk ki a sütő ajtaját, hintsünk a kenyérre megint kevés vizet. És süssük tovább 25-30 percig. Amikor a kenyérhéj barnul, koppintással ellenőrizzük, mennyire sült meg. Ha az ujjunk alatt koppanó hangot ad, megsült.  Rácson hűtsük ki, de 20-30 percig még ne vágjuk fel.    DIÓS-PAPRIKÁS CIPÓ  (amerikai recept)  Hozzávalók 10 cipóhoz:  A kovászhoz  1 kg liszt  1 l langyos víz  2 dkg élesztő  A tésztához  1,25 l langyos víz  1,5 dkg élesztő  1,25 kg kukoricaliszt  1,25 kg búzaliszt  0,6 kg magas sikértartalmú búzaliszt  5 dkg só  20 dkg vaj  80 dkg kissé csípős zöldpaprika, nagyobb darabokra vágva  90 dkg pirított, darabos dióbél  A kovásznak való lisztet, vizet és élesztőt egy edényben jól összekeverjük, majd szobahőmérsékleten kelesztjük 6-8 órán át, vagy amíg a kétszeresére nem duzzad. Ezután a többi hozzávalót - a dió és a paprika kivételével belekeverjük, és egy mixerrel jól eldolgozzuk. Előbb lassú fokozaton keverjük 6 percig, majd közepes fokozaton 7 percig. Vagy ameddig azt nem tapasztaljuk, hogy jól elkeveredtek. Ekkor keverjük a zöldpaprikát és a dióbelet a tésztába. A tésztát félretesszük kelni 1,5-2 órára, vagy amíg kétszeresére nem kel. Majd tíz kerek golyót formálunk belőle, kukoricaliszttel behintett deszkán kissé szélesebbre lapítjuk. 200 C°-os sütőben 35-40 percig sütjük.    FAKANALAS DIÓS KENYÉR  (francia recept)  Ehhez a kenyérhez nem kell kenyérsütő gép. Semmi, csak egy fakanál.  Hozzávalók:  18 dkg előre elkészített kovász  1 evőkanál cukor  3 dl víz  50 dkg liszt  1,5 kávéskanál só  1 evőkanál darabosra tört dióbél  Manapság nem szokás otthon kovászt készíteni, ezért a receptet a francia kovászkészítéssel kezdem.  Egyenlő mennyiségű rozslisztet és langyos vizet keverünk össze egy nagyobb üvegben. Például 3 dkg lisztet 0,3 dl tiszta forrásvízzel vagy szénsavmentes ásványvízzel. A keverék híg tészta, csiriz hatású. Meleg, 20-26 C°-os helyre tesszük, és egy nedves konyharuhával lefedjük. Az első három nap pótlólag hozzákeverünk 1 dkg lisztet és 0,1 dl vizet. A kovász megbarnul. Hosszabb ideig is tarthatunk el kovászt, de a rendszeres liszt- és vízpótlásra gondolnunk kell.  A kovászt fakanállal keverjük össze a cukorral és a vízzel egy tálban. A lisztet fokozatosan adagoljuk hozzá, miután az előző adagot jól elkevertük. Amikor a tészta egyenletesnek tűnik, a sót is belekeverjük, hogy egyenletesen oszoljon el a tésztában.  Most négy órán át pihentetjük a tálban a tésztát, háztartási fóliával letakarva. A hosszú kelési idő végén is kellően lágy marad a tészta. A dióbelet is fakanállal keverjük bele, annyira, hogy egyenletesen oszoljon el a tésztában.  Lisztezzük be gyúródeszkánkat, és borítsuk rá a tésztát. Formáljuk golyóvá, és pihentessük még másfél órán át.  A sütőt 250 C°-ra melegítsük fel, és a sütés idejére tegyünk a sütőbe egy lábasban vizet is. Mielőtt a kenyeret kisütnénk, ejtsünk a tetején néhány dekoratív bevágást.  A sütést 15 percig ezen a magas hőfokon végezzük, utána 10 percig 210 C°-on, végül az utolsó öt percre tegyük a tésztát a sütő aljára.  A kihűtés alatt alulról is hűljön a kenyér. Rácson, spalettán vagy hasonlón hűtsük.    FRANCIA DIÓS KENYÉR  Hozzávalók:  32 dkg búzaliszt  8 dkg rozsliszt  2,4 dl víz  1 evőkanál vaj  10 dkg durvára tört dióbél  1 evőkanál cukor  1 kávéskanál só  1 tasak szárított élesztő  A dión kívül az összes hozzávalót - géppel vagy kézzel - keverjük jól ösze.  A dióbelet nejlonzacskóban aprítjuk, úgy, hogy marokra fogjuk, és többször megszorítjuk. Azért, hogy minél nagyobb darabokra törjön, és ne legyen apró törmeléke. A dióbelet csak a kész tésztába dolgozzuk. A tésztát langyos helyen megkelesztjük.  (A francia recept a sütést nem részletezi. Úgy látszik, a franciáknál már mindenkinek van automata kenyérsütője. Mindenesetre a képen látható kenyér legyen a mintánk.)  A diós kenyér ebben az összetételben francia sajtokból álló sajttálhoz ideális.    FRANCIA DIÓS KENYÉR 2  Hozzávalók:  30 dkg búzaliszt  10 dkg rozsliszt  1 dkg élesztőpor  1,5 dl langyos víz  1 kávéskanál só  2 evőkanál dióolaj  1 evőkanál méz  10 dkg darabos dióbél  Az élesztőport keverjük el féldeci vízben és egy evőkanál mézben. Adjunk hozzá 3 dkg búzalisztet, és tegyük félre félórára.  Egy tálban keverjük össze a kétféle lisztet. Készítsünk a közepére kis mélyedést, és öntsük bele a megindult élesztőt. Keverjük, gyúrjuk össze a lisztet az élesztővel, és a gyúrást 10 percig folytassuk, hogy finom, rugalmas tésztát kapjunk. Ekkor a sót és a dióolajat is gyúrjuk bele. Így is gyúrjuk még öt percig. Végül a dióbél belegyúrása kerül sorra.  A tészta pihentetése következik. Formáljunk a tésztából egy gömböt, Borítsuk le nedves konyharuhával, és szobahőmérsékleten hagyjuk két órán át.  A kelési idő leteltével a tésztából alakítsunk két ovális veknit. Tegyük egy tepsire, és hagyjuk még egy órán át kelni.  A sütőt 220 C°-ra melegítsük elő. A sütés kezdetén tegyünk a sütő aljába egy meleg vízzel teli tepsit. A kenyértésztát tartalmazó tepsit a sütő közepére helyezzük. 40 percig kell sütni, de a sütés vége felé csökkentsük a hőmérsékletet, ha szükséges.  Ez a diós kenyér sajttal és a tenger gyümölcseivel a legjobb. A recept esetleg mazsolával is bővíthető. A legfontosabb a kelési idő betartása, ne siettessük.    FRANCIA DIÓS KENYÉR 3  Hozzávalók 8 személyre (1 vekni):  félkiló liszt  1 dkg só  1 dkg friss élesztő  2 evőkanál dióolaj  félmaréknyi darabos dióbél  Egy csészében oldjuk fel az élesztőt és a sót langyos vízben.  A lisztet öntsük gyúródeszkára, a közepén alakítsunk ki egy mélyedést, és oda öntsük az élesztőt, valamint a dióolajat.  Keverjük, gyúrjuk jól össze. Amikor kell, kevés hideg vizet adjunk hozzá, de a tészta ne ragadjon a kezünkhöz. Gyúrjuk meg alaposan, hogy a tészta belsejébe levegő kerüljön. Végül egy tálban hagyjuk kelni, konyharuhával letakarva. 18-20 C°-on kb. három óra kell a keléshez.  Amikor a kenyértészta megkelt, belisztezett gyúródeszkára borítsuk ki, és gyúrjuk át. Közben gyúrjuk a tésztába a dióbelet. Ezután is hagyjuk állni egy órát, ezalatt is kel. A sütőt közben 175 C°-ra melegítsük elő.  Amikor a sütőbe tesszük, ejtsünk a veknin egy-két bevágást. Negyven percig süssük.    FÜGÉS DIÓS BUCI  (ausztrál recept, Kerrie Sun receptje)  Hozzávalók:  3,3 dl meleg víz  2 kávéskanál élesztőpor  2 kávéskanál barna cukor  48 dkg liszt  1,5 evőkanál tejpor  2 evőkanál mák  1/2 kávéskanál só  4 dkg lágy vaj  15 dkg fügedarabok, szárított fügéből  10 dkg nagyobb darabos dióbél  étolaj, liszt  Az élesztőt egy kis tálban a meleg vízzel és a barna cukorral indítsuk meg. Kellően langyos helyen ehhez 5 perc elég.  A lisztet a tejporral, sóval és a (darálatlan) mákkal keverjük össze egy nagyobb tálban. Készítsünk a közepén egy mélyedést, és oda öntsük az élesztőt, valamint oda tegyük a folyékony vajat is. Először fakanállal keverjük, majd kézzel gyúrjuk össze. Az összeállt tésztát borítsuk ki lisztes felületre, és ott gyúrjuk még 10 percig, hogy rugalmas tésztánk legyen. Végül a fügét és a dióbelet is gyúrjuk bele.  Egy tálat olajozzunk be, és tegyük bele a tésztát kelni. Fedjük le nyirkos konyharuhával, tegyük félre meleg, huzatmentes helyre. Háromnegyed óra alatt a kétszeresére fog kelni.  A sütőt 200 C°-ra melegítsük elő, és egy tepsibe fektessünk sütőpapírt vagy alufóliát.  A megkelt tésztából ujjunk benyomásával engedjük ki a buborékot. Borítsuk ki a tésztát a lisztes felületre, és 2-3 percig gyúrjuk át. Ezalatt a fölösleges gáz eltávozik, és a buci eredeti méretére esik össze. Formáljuk kerekre, és tegyük a tepsibe. Éles késsel ejtsünk rajta 1 cm mély vágást, újból fedjük le, és tegyük félre újabb félórára. Ezalatt megint a kétszeresére fog kelni.  Mielőtt sütőbe tennénk, hintsük be liszttel. 35-40 percig süssük, aranybarnára.  Mielőtt szervíroznánk, vágjuk annyi szeletre, ahányan vagyunk, hogy mindenkinek jusson.    KÉKSAJTOS DIÓS KENYÉR  (francia recept)  A kéksajt nagyon jól harmonizál a dió ízével.  Hozzávalók két veknihez:  Az élesztő megfuttatásához:  3,5 csésze teljes őrlésű liszt  2 csésze víz  1/4 kávéskanál friss élesztő  A tésztához:  2,5 csésze finomliszt  3/4 csésze teljes őrlésű liszt  3/4 csésze rozsliszt  1/2 csésze víz  1/2 kávéskanál friss élesztő  1 evőkanál só  1 csésze elmorzsolt kéksajt  1 csésze vagdalt dióbél  Az élesztő megfuttatásához szükséges hozzávalókat még előző este keverjük össze. Előbb a lisztbe törjük az élesztőt, majd a vizet is hozzáöntjük. Fakanállal addig keverjük, amíg lágy, egyenletes nem lesz. Háztartási fóliával letakarva szobahőmérsékleten tartjuk reggelig. Néhány órával több vagy kevesebb nem számít.  Másnap a tészta száraz hozzávalóinak összekeverésével folytatjuk a kéksajtos diós kenyér készítését, de a sajtot és a dióbelet még ne használjuk fel. Egy nagy tálban keverjük össze mind. Töltsük hozzá a vizet, az előző nap bekevert élesztőt, és fakanállal addig keverjük, amíg alaposan össze nem kevertük, tésztává.  A tésztát osszuk két, nagyjából egyenlő részre egy belisztezett gyúródeszkán, vagy ha az nincs, bármilyen tiszta, sima asztallap megteszi. Ha tésztánk túl lágy, kevés liszt hozzáadásával jobban dolgozható tésztát kapunk.  A kéksajt bedolgozásához nyújtsuk ki kissé a tésztát, és szórjuk rá a sajtot. Ujjunkkal nyomogassuk a tésztába a sajtdarabokat, majd kézzel enyhén gyúrjuk a tésztát egyenletesre.  Újból nyújtsunk a tésztán, szórjuk rá a dióbél felét, gyúrjuk a tésztába, majd újabb nyújtás után a másik felét is.  Természetesen úgy a sajtot, mint a dióbelet két veknire elosztva használjuk el.  Mindkét veknit - most még tésztagolyót - egyenként enyhén kiolajozott tálba tesszük, fóliával lefedjük, és egy vagy másfél óra alatt a kétszeresére kelesztjük.  Ha nincs időnk órákig a tésztával dolgozni, betehetjük a hűtőbe, és másnap elővéve folytathatjuk a munkát.  A megkelt tésztából ízlésünknek megfelelő veknit formálunk. Az eredeti francia recept a szögletes kenyeret ajánlja, gondosan ügyelve arra, hogy a tészta a sütőforma sarkait is kitöltse.  Mielőtt a tésztát sütőbe tesszük, fölül bevágjuk egy késsel.  Forró sütőben kezdjük sütni, majd 20 perc után mérsékeljük a meleget 180 C°-ra. Ha még így is attól tartunk, hogy a kenyér héja nagyon megbarnul, tovább mérsékeljük a tüzet.  Amikor sütés után kivettük a kész sajtos diós kenyeret, rácson hűtsük ki, mielőtt felvágnánk.    KÉKSAJTOS DIÓS FALATOK  (angol recept)  Mit kapjunk be egy fárasztó teniszparti után? Kéksajtos diós falatokat, és jeges teát igyunk hozzá.  Hozzávalók:  16 dkg lágy kéksajt  11,5 dkg lágy vaj  1,75 csésze teljes őrlésű liszt  2 evőkanál kukoricaliszt  1/2 kávéskanál őrölt bors  3/4 csésze apró darabos dióbél  És még:  krémsajt  1 érett körte  jeges tea  A vajat és a kéksajtot keverjük habossá. Ha a színe így nem tetszik, ne ijedjünk meg.  Egy másik tálban keverjük össze a lisztet, a borsot és a dióbelet, majd a lisztes keveréket keverjük a sajtos-vajas krémhez. Kézzel gyúrjuk az egészet tésztává.  A meggyúrt tésztát osszuk két részre, és egyenként mintegy 20 cm-es rudacskákat formáljunk belőlük. Borítsunk rájuk háztartási fóliát, és tegyük hűtőbe, hogy megszilárduljanak.  Melegítsük elő a sütőt 170 C°-ra.  A lehűlt, megkeményedett tésztarudakat vágjuk 1 cm-es szeletekre, és helyezzük egy tepsibe fektetett sütőpapírra. 10-12 percig süssük, aranybarnára.  Sütés után rácson hűtsük ki, és szellős helyen pihentessük három napig.  Krémsajttal megkenve, egy vékony körteszeletet ráfektetve, jeges teával kínáljuk.    KIADÓS ZABKENYÉR  (angol recept)  Hozzávalók:  3-3,5 csésze liszt  1/2 csésze zab  1/4 csésze cukor  1 csomag élesztő  1 kávéskanál só  1-1,25 csésze víz  2 evőkanál vaj vagy margarin  3/4 csésze vagdalt, pirított dióbél  Először a zabot pirítjuk meg. Ilyesmit nem minden nap csinálunk, ezért nem árt feleleveníteni, hogyan kell. 160 C°-os sütőben, tepsiben, 10-15 percig, gyakori keverés közben. Amíg aranybarna nem lesz.  Egy nagyobb tálban összekeverjük a pirított zabot 1 csésze liszttel, a cukorral, a friss élesztővel és a sóval. A vajat és a vizet felmelegítjük. A lisztes keveréket közepes fordulatú elektromos mixerrel keverjük össze, közben fokozatosan öntjük hozzá a meleg vizet és az olvasztott vajat. Az edény falát alkalmanként letakarítjuk.  Amikor ezzel a keverési fázissal megvagyunk, a pirított dióbelet is belekeverjük. Utána pedig annyi lisztet, hogy a tészta még lágy maradjon.  Ezután kézzel gyúrjuk meg a tésztát, enyhén vajas felületen. Addig gyúrjuk, amíg egyenletesen rugalmassá nem válik, vagyis mintegy 8-10 percig. Ekkor letakarjuk, és állni hagyjuk 10 percig.  Kinyújtjuk a tésztát, kb. 20x30 cm-esre. A rövid végén kezdve feltekerjük, tekercset formálunk belőle. A széleit és a végét a többi tésztához nyomjuk. Egy 22x12 cm-es, kivajazott kenyérsütő formába fektetjük. Letakarjuk, és meleg helyen egy órán át kelesztjük. Akkor jó, ha a kétszeresére dagad.  180 C°-os sütőben 35-40 perc alatt sül meg. Amikor megsült, ne mulaszzuk el rácson kihűteni.    MAZSOLÁS DIÓS ZSÖMLE  (francia recept)  Hozzávalók 16 darabhoz:  75 dkg liszt  3 dl langyos tej  2 dl víz  4 dkg friss élesztő  0,8 dl étolaj  2 kávéskanál só  12,5 dkg darabosra tört dióbél  6 dkg mazsola  Az élesztőt a tejben keverjük el, és addig hagyjuk állni, amíg gyöngyözni nem kezd.  A lisztet egy tálba öntjük, körben a szélére szórjuk a sót. A közepén mélyedést készítünk, 2 dl langyos vizet öntünk bele, 0,8 dl olajat és az élesztős tejet. Összekeverjük, tésztává gyúrjuk.  Liszttel behintett deszkára tesszük ki, és langyos, huzattól mentes helyen kelni hagyjuk. Addig, amíg a kétszeresére nem dagad. Ekkor ököllel egy mélyedést nyomunk a tészta közepén, és abba rakjuk a diót és a mazsolát. Átgyúrjuk, hogy egyenletesen oszoljanak el a tésztában.  A tésztát 16 részre osztjuk. Könnyű, mindig csak felezni kell. Zsömléket formálunk, és vajazott sütőlapra helyezzük. Késsel minden zsömle tetejére keresztet rajzolunk. Félóráig állni, kelni hagyjuk.  A sütőt 200 C°-ra melegítjük elő. A zsömlék tetejét tejjel kenjük meg. Huszonöt percnyi sütés után rácsra helyezve hűtjük ki.  Mazsola nélkül pedig így néz ki:     NIZZAI DIÓS KENYÉR  (francia recept)  Hozzávalók 1 veknihez:  40 dkg teljes őrlésű liszt  1,5 dl dióolaj  1 dl víz  2 csomag porított élesztő  1 csomag sütőszóda  25 dkg héjas dió (12 dg dióbél)  só  Törjük meg a diót, válogassuk ki a dióbelet.  A lisztbe keverjük bele az élesztőport és a sütőszódát. Adjuk hozzá a dióolajat, vizet és igen kevés sót, és keverjük el.  Ha tésztánk ragadós, adjunk még hozzá kevés lisztet.  Keverjük hozzá a dióbelet, és gyúrjuk meg a tésztát.  A kenyértésztát formáljuk kerekdedre, és konyharuhával lefedve meleg helyen hagyjuk kelni három órán át.  Anélkül, hogy a tészta állagát megtörnénk, fektessük a veknit egy kiolajozott sütőlapra, és a felszínét is kenjük meg olajjal.  Hideg sütőbe helyezzük, majd 250 C°-ra melegítve 30-40 percig süssük.  Tipp: Ha van időnk, a kenyeret kelesszük 12 órán át, ez esetben jóval könnyebb lesz, és nem kell bele sütőszóda. Ha pedig nincs időnk, a kelesztést mikrohullámú sütőben végezzük, kiolvasztási üzemmódban, addig, amíg a tészta a kétszeresére nem dagad.  A nizzai diós kenyeret húsokhoz és sajtokhoz ajánlják.    OLASZ DIÓS KENYÉR  (északolasz recept)  Hozzávalók:  2 csésze darabos dióbél és néhány szem feles, a díszítéshez  1 csomag szárított élesztőpor, vagy egy kis darab friss élesztő  1 kanál méz  1 csésze (esetleg valamivel több) víz  2 evőkanál étolaj  3,5 csésze liszt  1,5 kávéskanál só  Azok számára, akiknek van diójuk, a legtermészetesebb dolog a kenyeret dióval sütni. Ennek Észak-Olaszországban hagyománya van.  A dióbelet késsel vagdossuk nagyobb darabokra.  Az élesztőt a mézzel és a vízzel keverjük el egy nagyobb edényben, és langyos helyre téve várjuk meg, amíg buborékokat nem képez. Ekkor keverjük össze a lisztet, a sót és a dióbelet, és a keveréket csészényi adagokban keverjük az élesztőhöz, folyamatosan gyúrva. Kézzel vagy géppel. Gyúrjuk 8-10 percig. A tésztának lágynak, gyúrhatónak, nedvesnek, mégis kellően sűrűnek kell lennie.  Helyezzük a tésztát olajjal kikent tálba, fedjük le, és langyos helyen kelesszük a duplájára kb. 75 perc alatt.  Amikor megkelt, borítsuk ki a tésztát egy belisztezett felületre. Anélkül, hogy durván megnyomnánk vagy gyúrnánk, formáljunk óvatosan a tésztából hosszabb hurkát, abból pedig egy koszorút.  Helyezzük olajozott sütőlapra, és díszítsük 4-6 feles dióbéllel. Borítsuk le egy konyharuhával, és kelesszük tovább, újból a kétszeresére. Ez kb. 1 óra.  Sütéskor 10 percig igen magas hőmérsékleten süssük, majd további 40 percen át alacsonyon.    SAM ZABKENYERE  (amerikai recept)  Hozzávalók:  1/4 csésze vagdalt dióbél  1/4 csésze zabliszt  2 púpozott teáskanál szárított élesztő  1 evőkanál barna cukor  1 teáskanál só  3 evőkanál glutin (sikér)  3/4 csésze fehér búzaliszt  3/4 csésze teljes őrlésű búzaliszt  1,5 csésze búzadara  1 csésze meleg víz  A külső megkenéshez kevés zabpehely  Egy keverőgépben keverjük jól össze az összes hozzávalót, de kézzel is gyúrhatjuk. Ha kész a tészta, formáljunk belőle cipót, és hagyjuk egy óráig kelni.  Ha túl keménynek találjuk, kevés vizet gyúrhatunk bele, ha pedig túl lágynak, kevés liszttel keményebbet gyúrhatunk. Utána gyúrjuk meg újra, formáljunk belőle cipót, és újból hagyjuk kelni 75 percig.  Közben melegítsük elő a sütőt. A cipót kenjük meg hideg vízzel, és szórjuk be zabpehellyel. Ötven percig süssük közepes hőmérsékleten, majd tíz percig magason.    SONKÁS, SAJTOS, DIÓS KENYÉR  (francia recept)  Hozzávalók:  23 dkg sonka, egészen apróra vágva  23 dkg reszelt edámi sajt  1 csésze apró darabos dióbél  30 dkg liszt  6 tojás  1 csésze tej  10 dkg olvasztott vaj  1 tasak élesztőpor  1 kávéskanál szárított provanszi fűszerkeverék  só, bors  Az összes hozzávalót keverjük jól össze, a sonkát adjuk hozzá utoljára, hogy ne üljön le a tészta aljára.  Mintegy 70 percig süssük 180 C°-os sütőben.  Salátával tálaljuk.    SZALONNÁS, ROKFORTOS, DIÓS KENYÉR  (francia recept)  Hozzávalók:  3 tojás  15 dkg liszt  1 tasak élesztő  0,5 dl dióolaj  0,5 dl (vagy több) étolaj  1,25 dl meleg tej  10 dkg darabos gruyere sajt  15 dkg rokfort sajt  6 dkg darabos dióbél  5 dkg szalonna  csipet só  2 csipet bors  A szalonnát vágjuk vékony lemezekre, és kávéskanálnyi étolajon erős lángon 2 percig kapassuk meg. Rögtön adjuk hozzá a darabos dióbelet, a sót, borsot. Keverjük össze, és takaréklángon barnítsuk öt percig.  Egy tálban keverjük össze a tojásokat a liszttel és az élesztővel. Apránként keverjük hozzá a dióolajat és a meleg tejet. Végül a darabosra tört gruyere sajtot is.  Morzsoljuk a rokfortot a diós szalonnára, keverjük össze, és dolgozzuk az egészet a tésztába.  Nem kell kizsírozni a sütőformát, amiben sütjük. Közepes hőfokon 45 percig süssük.  A kenyeret apró szeletekben előételként kínáljuk.    SZALONNÁS, SAJTOS, DIÓS KENYÉR  (francia recept)  Hozzávalók:  2 evőkanál tej (és még néhány kanállal)  30 dkg füstölt húsos szalonna  8 dkg emmentáli jellegű sajt  30 dkg liszt  10 dkg dióbél  1 tojás  7 dkg vaj (és még 3 dkg)  1/2 kávéskanál só  1 evőkanál kristálycukor  25 g élesztő  A húsos szalonnát vágjuk vékony szálakra. Egy serpenyőben süssük üvegesre, majd a tűzről levéve öntsük le a zsírját. Hagyjuk kihűlni.        A lisztet öntsük gyúródeszkára, a közepébe pedig az élesztőt. Az élesztőre mérjünk két kanál tejet, majd az élesztőt és a tejet kevés liszttel keverjük össze.        Ezután üssük a lisztre a tojást, adjuk hozzá a sót és a cukrot, és mindet gyúrjuk jól össze. Ha szükségét érezzük, még kevés tejjel lágyíthatjuk a tésztát. Gyúrjuk bele a darabokra vagdalt langyos vajat is.      Ha tésztánk már egynemű, a darabokra vagdalt dióbelet, a sült szalonnát és a reszelt sajtot is gyúrjuk bele. Gyúrjuk át alaposan, majd egy órára tegyük félre kelni, kendővel letakarva.      Vajazzunk ki egy sütőformát. A kelt tésztát megszurkálva a levegőt engedjük ki belőle, hogy eredeti térfogatára essen vissza. A sütőformában engedjük még egy órán át kelni, hogy újból a kétszeresére dagadjon.      Ne felejtsük el a sütőt a sütés előtt 10 perccel bekapcsolni, hogy sütésre elérje a 180 C°-ot.  180 C°-on 45 percen át süssük. Ha megsült, hagyjuk kihűlni, mielőtt felszeletelnénk.  Készítsünk melléje egy tál vegyes salátát, azzal szervírozzuk.    TÖNKÖLYBÚZÁS KENYÉR  (német recept)  Hozzávalók:  60 dkg finom tönkölybúza liszt  1/2 kocka élesztő  1/2 kávéskanál méz  1 dl meleg víz  2 dl meleg tej  10 dkg olvasztott vaj  2 kávéskanál liszt  1/2 kávéskanál szárított zöldfűszer  20 dkg durvára vágott dióbél  és még egy marék liszt  A sütőt 200 C°-ra melegítsük elő.  Egy nagy tálban a tönkölyliszthez keverjük az élesztőt, a meleg vizet, a vaj kétharmadát. Addig keverjük, amíg jól el nem keverednek. Tegyük a tálat meleg helyre negyven percre, kelni.  Erősen gyúrjuk át a tésztát a kelési idő elteltével.  A dióbelet a maréknyi liszttel keverjük össze, és belegyúrjuk a tésztába. Ezután kenyérsütő formába tesszük a tésztát, és ott újból kelni hagyjuk. Addig álljon, amíg a kétszeresére nem kel.  Amikor megkelt, a sütőben 40 perc alatt sül meg. Ekkor vegyük ki, és a maradék vajjal locsoljuk meg. Tegyük vissza még 10 percre, sülni.  Az eredmény önmagáért fog beszélni, olyan lesz, hogy majd megszólal.    TÖRÖK DIÓS KENYÉR  Hozzávalók:  kb. 3 csésze teljes őrlésű liszt  3 csésze finomliszt  1/3 csésze cukor  4,5 kávéskanál élesztőpor  1 kávéskanál só  3/4 csésze tej  1,5 csésze víz  1/4 csésze vaj vagy margarin  1 csésze vagdalt, pirított dióbél  esetleg még olvasztott vaj vagy margarin  Egy nagy tálban keverjünk össze egy csészényi teljes őrlésű lisztet, a cukrot, sót és az élesztőport.  A tejet a vízzel és 1/4 csésze vajjal együtt forraljuk fel, és amikor a legmelegebb, öntsük a lisztkeverékhez. Elektromos mixerrel keverjük össze, időközben a tál faláról keverjük a tésztába a kivált részeket.  Amikor a tészta kellően egyenletes, adjunk hozzá még egy fél csészényi lisztet, és a mixer magas fordulatán azt is keverjük jól el. Ezután adjuk, keverjük a tésztához a pirított dióbelet és a többi lisztet.  Borítsuk ki lisztes gyúródeszkára, és gyúrjuk 8-10 percig, hogy a tészta sima, rugalmas legyen. Ekkor borítsuk le egy konyharuhával, és hagyjuk állni 10 percig.  Vágjuk a tésztát négy részre, és formáljunk négy veknit.  Kivajazott kenyérsütő formákba fektessünk két-két veknit szorosan egymás mellé. Borítsuk le, és hagyjuk kelni egy órán át, hogy a kétszeresére dagadjon.     180 C°-os sütőben 30-35 percig süssük, amíg szükséges. A sütőből kivéve feltétlenül rácson hűtsük ki.  Ha úgy jobban ízlik, a kész, kihűlt vekniket olvasztott vajjal kenhetjük meg.
	A dió leírása és botanikája

	Köretek Vázlat:  Burgonyakrokett, dióbundában  Diós káposzta  Dióval töltött krumpli  Dióval töltött paradicsom  Grúz cékla, grúz vöröskáposzta  Krumpli diómártással  Lencse dióolajjal  Lencsesaláta dióolajjal  Lencsesaláta dióval  Meleg zöldbab dióval  Párolt zeller  Sáfrányos rizs dióval  Spenótos rizs  Vöröskáposzta dióval  Vöröskáposzta dióval 2    BURGONYAKROKETT, DIÓBUNDÁBAN  (skót recept)  Hozzávalók 4 személyre:  A kroketthez:  0,5 kg burgonya  2,5 dkg vaj  só, bors  4 közepes tojás  12,5 dkg liszt  2,5 dl víz  10 dkg vaj  A bundához:  18 dkg zsemlyemorzsa  10 dkg dióbél  3 közepes tojás  3 dl tej  csipetnyi só  A krumplit hámozva, darabokra vágva sós vízben főzzük puhára, majd öntsük le róla a vizet. Törjük össze, keverjük bele a vajat, és sózhatjuk, ízlés szerint borsozhatjuk is. Keverjük pürévé.  A dióbelet a gázon 2-3 percig pirítsuk. Még jobb lesz, ha pirítás után a dióbél héját is ledörzsöljük, konyharuhával. Végül keverjük össze a dióbelet a zsemlyemorzsával.  A vajat tegyük egy bögre sós vízbe, és forraljuk fel. Amikor forr, vegyük le a tűzről, és egy fakanállal keverjük hozzá a lisztet. Amikor egyenletesen elkevertük, tegyük vissza a tűzhelyre, és addig keverjük tovább, amíg a tészta el nem válik a fakanáltól. Ekkor másodszor is levesszük a tűzről, és négy tojást egyenként keverünk bele.  A krumplipürét és a tésztát összekeverjük, és kanállal, valamint beolajozott kézzel kb. 50 db krokettre osszuk.  Innen már a megszokott módon bundázzuk. A tejet 3 tojással keverjük el. A krokett-adagokat előbb a tejes tojásban, majd a diós zsemlyemorzsában forgatjuk meg, és forró olajban kb. 5 percig sütjük.  Főleg vadhúsok mellé ajánlott.    DIÓS KÁPOSZTA  (török recept)  Hozzávalók:  dió  csípőspaprika  fokhagyma  étolaj  só  káposzta  A káposztát megfőzzük, leveleit lecsöpögtetjük, egy lábasba rendezzük. Olajjal megöntjük, paprikával megszórjuk, sózzuk. Megpároljuk. Áttesszük egy tepsibe, a pároló levet ráöntjük. A fokhagymát összevágjuk, a diót apróra törjük. A káposztára szórjuk, és még olajat öntünk rá. Sütőben megkapatjuk.    DIÓVAL TÖLTÖTT KRUMPLI  (köret sült csirke mellé)  (német recept)  Hozzávalók 4 személyre:  4 nagy krumpli  3 dkg szalonna, szeletelve  10 dkg dióbél  1 evőkanál vaj vagy margarin  2 evőkanál tejföl  csipetnyi cukor, só, bors, paprika  A burgonyát megmossuk, meghámozzuk, 30 percig főzzük.  A szalonnát vékony szálakra vágjuk. A dióbelet durvára törjük. A szalonnát a vajon (margarinon) gyenge tűzön megsütjük. Mielőtt megbarnulna, hozzáöntjük a dióbelet is, rövid ideig tovább sütjük. A végén csipetnyi cukorral szórjuk meg, és levesszük a tűzről.  A burgonyát hosszában félbevágjuk, a belsejét kanállal kivájjuk, körben mintegy 1 cm-es falat hagyva.  A sütőt 220 C°-ra melegítjük elő. Egy tálban összekeverjük a dióval sült szalonnát a tejföllel, kevés sóval, fűszerrel ízesítjük. A forró sütőben 15 percig sütjük.    DIÓVAL TÖLTÖTT PARADICSOM  (köret grillezett halak, húsok mellé)  (német recept)  Hozzávalók 4 személyre:  8 db (kb. 1 kg) paradicsom  10 dkg dióbél  1 db kisebb hagyma (mogyoróhagyma)  1 db zöld erőspaprika  1 db piros erőspaprika  kevés só, ízesítésnek mentalevél  2 csepp konyak  1 kanál reszelt citromhéj  1,5 dl tejföl  A megmosott paradicsomok tetejét levágjuk, belsejét kiszedjük. (Jó lesz szósznak, levesbe, stb.)  A dióbelet nagyobb darabokra vagdossuk. Enyhén pirítjuk, amíg illatos nem lesz, majd hagyjuk kihűlni.  A hagymát megpucoljuk, apró kockákra vágjuk. A megmosott erőspaprikák húsát felvagdaljuk, magját és az erejét eltávolítjuk.  A megmosott mentalevélből 8 kisebb darabot díszítésre félreteszünk.  A többi mentalevelet apróra vágjuk, elkeverjük a pirított dióbéllel, a hagymával, a paprikával, a citromhéjjal, pár csepp konyakkal. Ezzel a keverékkel töltjük meg a paradicsomokat, és a tetejükre helyezzük a mentalevél-darabokat.  Grillezett halak, húsok mellé adjuk, köretként.    GRÚZ CÉKLA, GRÚZ VÖRÖSKÁPOSZTA  Hozzávalók:  1 kg cékla  1 csésze dióbél  3 gerezd fokhagyma  3 hagyma, finomra vagdosva  2-3 evőkanál borecet  5 evőkanál korianderlevél, vékonyra vágva  1 teáskanál őrölt koriandermag  1 teáskanál piros paprika  só  Főzzük meg a céklát, hűtsük le, hámozzuk meg, reszeljük le.  Daráljuk meg a diót, a fokhagymát és a koriandert. Adjuk hozzá a fűszereket, a hagymát, a borecetet, sót, és keverjük bele a céklareszelékbe.  A diós vöröskáposzta hozzávalói:  1 fej vöröskáposzta  2 fej hagyma reszelve vagy apróra vagdalva  1/2 pohár tört dióbél  3-4 gerezd fokhagyma, apróra vagdalva  4-5 evőkanál vagdalt zöldpetrezselyem vagy kapor  ecet, bors, só  A káposztafejet félbevágjuk, sós vízben megfőzzük. Kisebb darabokra vágjuk.  Elkeverjük a vagdalt zöldséggel, a hagymával és a fokhagymával, a vagdalt dióbéllel, végül sózzuk, borsozzuk, ízlés szerint ecetezzük.    KRUMPLI DIÓMÁRTÁSSAL  Hozzávalók:  4 db közepes krumpli  2 gerezd fokhagyma  8 dkg dióbél  3 evőkanál dióolaj  petrezselyem, só, bors  Főzzük meg héjában a burgonyát.  Készítsük el a mártást: Hámozzuk meg a fokhagymát, és a dióbéllel, valamint a petrezselyemmel együtt mixeljük el. Öntsük hozzá a dióolajat, sózzuk és borsozzuk.  Töltsük a mártást a meghámozott főtt krumplira, és körben díszítsük salátalevéllel.    LENCSE DIÓOLAJJAL (ausztrál recept)  Hozzávalók 4 személyre:  0,5 kg lencse  1 közepes hagyma  0,6 dl dióolaj  ízlés szerinti fűszer  Egy nagyobb lábasba öntsünk 1,5 l vizet. Tegyük bele a lencsét, a megpucolt hagymát egészben, és öntsünk hozzá 0,1 dl dióolajat. Ízlés szerint még fűszerezhetjük. Fedő alatt főzzük 30 percig, utána pedig fedő nélkül, amíg a lencse meg nem puhul.  Ha a lencse megfőtt, vegyük ki a hagymát, és szűrjük le a lencsét, de igen kevés víz maradjon rajta. Öntsük ki egy tálba, csorgassuk rá a maradék dióolajat. Sózzuk meg, és ízlés szerint piros paprikával vagy borssal is ízesíthetjük.  A lencsét magában is ehetjük, de ha köretként fogyasztjuk, akkor 10 személyre is elég. A maradékot hűtőben eltehetjük, és később is megmelegíthetjük.  Megjegyzés: A lencsének vannak gyorsabban és nehezebben puhuló változatai. A recept szerinti idő a könnyebben puhuló lencsére vonatkozik.    LENCSESALÁTA DIÓOLAJJAL  (francia-libanoni recept)  Hozzávalók:  1/4 kg aprószemű lencse  1 zöldhagyma, félbevágva  1 sárgarépa, félbevágva  2 zellergumó, félbevágva  3 gerezd fokhagyma  1 rúd fahéj  1 kávéskanál köménymag  0,9 l víz  kb. 8 db cseresznyeparadicsom, félbevágva  1/2 vöröshagyma, apróra vagdosva  1/2 köteg petrezselyemlevél, apróra vagdalva  1 köteg korianderlevél, apróra vagdalva  2,5 dl dióolaj  1,2 dl borecet  1 citrom leve  2 csepp szezámmagolaj  A tiszta lencsét egy közepes lábasban a zöldhagymával, sárgarépával, zellergumóval, fokhagymagerezdekkel, fahéjjal, köménymaggal együtt tesszük fel a vízben főni. Felforraljuk, és addig főzzük, amíg meg nem puhul. 20-25 percig.  Ezalatt a dióolajból, borecetből, citromléből és szezámmagolajból dresszinget keverünk, és ízlés szerint ízesítjük.  A megfőtt lencséből szedjük ki a zöldségeket, szűrjük le a lencsét. Tegyük egy nagy tálba, és hintsük meg a dresszing felével. Hagyjuk szobahőmérsékletűre hűlni.  Szervírozáskor tegyük a cseresznyeparadicsomot, a vagdalt hagymát, a petrezselyem- és a korianderlevelet is helyezzük a lencsére.  A maradék dressszinggel mindenki tovább ízesítheti a lencsesalátát.  A dióolajos lencsesaláta a sült bárány elmaradhatatlan körete. Ha nem bárányhús mellé fogyasztjuk, akkor leginkább sült csirke vagy grillezett hal mellé ajánlható.  Vegetáriánusok számára főétel lehet, jó minőségű fetasajttal megszórva. Ha hűtőben tartjuk, még egy hét múlva is kiváló, villásreggelire.    LENCSESALÁTA DIÓVAL  (skót recept)  Hozzávalók 4 személyre:  24 dkg lencse  kakukfű, petrezselyem, babérlevél  20 dkg szalonna  2 mogyoróhagyma, vagdalva  dióbél  2 szelet sonka, vékony csíkokra vágva  1 kávéskanál mustár  2 evőkanál napraforgóolaj  1 kávéskanál dióolaj  1 kávéskanál borecet  só, bors  25-30 percig főzzük a lencsét, háromszoros vízben, fűszernövényekkel. A megfőtt lencsét csepegtessük jól le, öntsük egy tálba.  Amíg a lencse fő, a mustár, a napraforgóolaj, a dióolaj és a borecet összekeverésével vinegrettet készítünk.  A mogyoróhagymát kissé megfuttathatjuk, ha akarjuk, de anélkül jobb. A lencsés tálban összekeverjük a sonkacsíkokkal és a dióbéllel. Megöntjük a vinegrettel, sózzuk, borsozzuk.  A szalonnát megpirítjuk, és zsírja nélkül helyezzük a lencsére.    MELEG ZÖLDBAB DIÓVAL  (francia recept)  Hozzávalók:  1 evőkanál borecet, vörösborból  2 gerezd fokhagyma megpucolva, felvágva  só, bors  3 evőkanál jó minőségű dióolaj  50 dkg zöldbab megmosva, elvagdalva  1/2 csésze darabos dióbél  Keverjük a borecethez a fokhagymát, és sózzuk, borsozzuk. A dióolajat vékony sugárban öntsük hozzá, állandó keverés közben.  A zöldbabot sós vízben főzzük meg. Ropogósan puhára, kb. 5 percig.  Keverjük fel a dresszinget, és öntsük meg vele a zöldbabot. A dióbéllel is szórjuk meg, és azon melegében tálaljuk.    PÁROLT ZELLER  Hozzávalók 6 személyre:  1 kg zellerszár, a zöldjével  1 citrom leve  1 fürt sötét szőlő  2 evőkanál dióolaj  0,2 dl feketeribizli-ecet  20 db feles dióbél  2 dl vörösbor  2,5 dl dióbor  só, bors  Vágjuk le a zeller zöldjét, és mossuk meg folyóvíz alatt. Csöpögtessük le. Hámozzuk meg, és vágjuk apró kockákra a zellert. Öntsük rá a citromlevet.  Bogyózzuk le a szőlőfürtöt, és a szőlőszemek 3/4 részét mártsuk forró vízbe néhány másodpercre. Húzzuk le a héjukat.  A zellert pároljuk meg, hideg vízben kezdve a főzést. Amikor forr, jéghideg vízbe rakjuk át, hűtsük le.  Egy vaslábasban - célszerűen kínai wokban - öntsük össze a dióbort, a gyümölcsecetet, a dióolajat, a vörösbort. Adjunk bele 12 dióbelet, valamint a zellerkockákat. Pároljuk együtt az egészet 35 percig, rendszeresen rázogatva, keverve. Ezután adjuk hozzá a nyers és a hámozott szőlőszemeket is, és főzzük további 25 percig. Sózzuk, borsozzuk.  Egy mély tálba öntsük ki. Díszítsük a zeller zöldjével és a maradék dióbéllel.  A párolt zellert leginkább sült húsok mellé adjuk.    SÁFRÁNYOS RIZS DIÓVAL  (libanoni recept)  Hozzávalók 4 személyre:  35 dkg hosszúszemű rizs  25 dkg dióbél  5-10 db sáfrányvirág  5 dkg vaj  só  A vajat egy lábasban vagy serpenyőben megolvasztjuk. Beletöltjük a rizst, a diót, a sáfrányt, és lassú tűzön párolni kezdjük, amíg a rizs átlátszóvá nem válik.  Ekkor fokozatosan félliter vízzel öntjük fel, megsózzuk, és lassú lángon, fedő alatt főzzük. Amikor a rizs a vizet magába szívta, készen vagyunk.    SPENÓTOS RIZS  (angol recept)  Hozzávalók 6 személyre:  1 csésze rizs  2 szál megmosott, lecsepegtetett, felvagdalt spenót  4 tojás  3 dl gombakrémleves  kevés őrölt szerecsendió (nem kötelező)  1 kávéskanál szárított hagymapor  1/2 kávéskanál só  1/2 kávéskanál őrölt bors  1/4 csésze reszelt parmezán sajt  1/2 csésze vagdalt, pirított dióbél  A sütőt melegítsük elő 170-180 C°-ra.  Főzzük meg a rizst. (Ízletesebb, ha leveskockából készült csirkehúslevesben főzzük.)  A főtt rizshez keverjük hozzá a spenótot, a tojásokat, a gombakrémlevest, és fűszerezzük meg. Töltsük kizsírozott sütőformába. Szórjuk rá a sajtreszeléket és a dióbelet. Mintegy 20 percig süssük.  Köretként adhatjuk húshoz.    VÖRÖSKÁPOSZTA DIÓVAL  (holland recept)  Hozzávalók:  1 fej kisebb vöröskáposzta  8 dkg vagdalt dióbél  1 tojás  2 evőkanál borecet, vörösborból  2 evőkanál étolaj  1 kávéskanál dióolaj  1 kávéskanál mustár  só, bors  A káposzta külső leveleit leszedjük, a káposztát apróra vágjuk. Vagy gyaluljuk.  A tojást keményre főzzük, vékony karikákra vágjuk.  Vinegrettet készítünk az étolajból, a dióolajból, a borecetből, végül a fokozatosan hozzákevert mustárból. Ízlés szerint sózzuk, borsozzuk.  A felvagdalt káposztát megöntjük a vinegrettel, és megszórjuk a dióbéllel.    VÖRÖSKÁPOSZTA DIÓVAL 2  (francia recept)  Egy vékonyra vagdalt szép vöröskáposzta, bő dióolaj, világos, feles dióbelek.  Mi kell még az igazi vöröskáposzta-salátához?  Csak pikáns ízesítés. Apró gyöngyhagyma finomra vágva, leheletnyi só, válogatott borecet, evőkanálnyi szójaolaj, szemes fehérbors, néhány mustármag.  A válogatott hozzávalókat saját ízlésünk szerint keverjük a káposztához, kivéve a dióbelet. Néhány órát szánunk az ízek összeérésére, és csak közvetlenül tálalás előtt rakjuk meg dióbéllel, hogy roppanós frissességét megőrizze.
	A dió leírása és botanikája

	Hússaláták Vázlat:  Arkangyalok salátája  Auvergne-i sonkasaláta  Cikóriasaláta dióolajjal  Currys csirkesaláta szőlővel, dióval  Csirkesaláta dióval  Csirkesaláta dióval, vörösbabbal  Csirkesaláta gazdagon  Diós cseresznyés csirkesaláta  Diós csirkesaláta  Diós csirkesaláta 2  Diós csirkesaláta 3  Hercegi saláta  Marhahússaláta dióolajjal  Pikniksaláta dióolajjal  Pisztrángsaláta naranccsal, dióval  Tonhalsaláta  Trópusi csirkesaláta  Újévi saláta  Waldorf-saláta pulykával  Zsömlés, diós hússaláta    ARKANGYALOK SALÁTÁJA  (orosz recept)  Hozzávalók:  30 dkg főtt csirkemellfilé  20 dkg dióbél  4 evőkanál étolaj  2 narancs  2 paradicsom  2 friss uborka  10 dkg zöldborsó (konzervből)  4-5 db kisebb burgonya  20 dkg majonéz  só  A főtt csirkehúst kisebb darabokra vágjuk, és a dióbéllel együtt ledaráljuk húsdarálón. Ha a darálmány nem elég finom, még egyszer átengedjük a darálón.  Összekeverjük az étolajjal. (Vagy az étolajjal együtt darálhatjuk le.) Megsózzuk, és hűtőbe tesszük.  A burgonyát megfőzzük, karikákra vágjuk. Ráöntjük a zöldborsót és a szeletekre vágott uborkát.  A zöldségeket és a diós húst összekeverjük, és megöntjük majonézzel. Salátás tálra rendezzük, és narancsszeletekkel, paradicsomszeletekkel díszítjük.    AUVERGNE-I SONKASALÁTA  (francia recept)  A hozzávalók felsorolása teljesen fölösleges.  Igen vékonyra vágott sonka kell hozzá, auvergne-i (vagy máshonnan származó) kék márványsajt, és a legfontosabb a dióbél. Nagy méretű legyen, és fehér, vagy a lehető legvilágosabb színű, mert annak a leglágyabb az íze.  A sonkasaláta elkészítésekor csak a jobboldali képet nézzük, a recept részletes leírására nincs szükségünk. Auvergne-ben amúgy is minden háziasszony másképp készíti.  Zöldsaláta az alap, ami többféle salátából is állhat.  Paradicsomot csak a színhatás érdekében rendezünk a salátára, a tál szélére, körben.  A vékonyra szeletelt füstölt sonkából kisebb darabokat rendezünk a zöldségekre.  Most tördeljük rá a kék erezetű márványsajtot, és befedjük a legszebb, válogatott, világos színű dióbéllel.  Sózzuk, borsozzuk, olajjal vagy vinegrettel ízesítsük? Szó se lehet róla, így a legjobb.    CIKÓRIASALÁTA DIÓOLAJJAL  A dióolaj megszeretteti a cikóriát azokkal, akik nem ismerik.  Hozzávalók 4 személyre:  12 dkg főtt bacon-szalonna, apró darabokra vágva  5 dkg tisztított, csíkokra vágott cikória  2 fej fodros saláta, megmosva, felvágva  5 dkg pirított fenyőmag  1 dl dióolaj  0,6 dl borecet  só  őrölt fekete bors  A szalonnadarabokat egy serpenyőben pirítsuk ropogósra. Vegyük le a tűzről, szedjük háztartási törlőpapírra, hogy lehetőleg az összes zsírját felszívja. A szalonnát tegyük félre.  Egy salátás tálban a cikóriát, a salátát, a fenyőmagot, a dióolajat és a borecetet keverjük össze. Ízlés szerint sózzuk, borsozzuk. Osszuk ki tányérokra.  A salátára szórjuk a sült szalonna darabokat.    CURRYS CSIRKESALÁTA SZŐLŐVEL, DIÓVAL  (arab recept)  Hozzávalók:  3 csészényi főtt csirkehús, kisebb darabokra vágva  1/2 csésze majonéz  2-3 evőkanál curry-por  1/2 kávéskanál só  1 kávéskanál citromlé  1 csésze nagyszemű édes szőlő, félbevágva  1/2 csésze darabos, pirított dióbél  Egy nagyobb tálban keverjük össze a majonézt a curry-porral, sóval, citromlével, és ízesítsük kevés sóval. Keverjük bele az apró csirkehús-darabokat, majd végül a szőlőszemeket és a dióbelet is.  Aki erősebben szereti a curryt, melegítsen kevés olajat egy lábasban, és egy ideig abban melegítse a curry-port. Így jobban kijön az aromája. Egyébként a recept szerint járjon el.     CSIRKESALÁTA DIÓVAL  (orosz recept)  Hozzávalók 2 személyre:  0,5 kg csirkemell  2/3 csésze dióbél  1-2 gerezd fokhagyma  só, bors, tejföl  A csirkemellet enyhén sós vízben főzzük meg, majd a főtt húst ízlés szerinti vékonyságú apró darabokra vágjuk.  A dióbelet kisebb darabokra törjük, de nem daráljuk meg. Hozzáadjuk, hozzákeverjük a húshoz.  A fokhagymát eldörzsöljük, és a húshoz keverjük. Ízlés szerint sózzuk, borsozzuk.  Végül megöntjük tejföllel.    CSIRKESALÁTA DIÓVAL, VÖRÖSBABBAL  (görög recept)  Hozzávalók 4 személyre:  1 érett avokádó  1 csésze főtt vörösbab  3 csészényi főtt csirkehúskocka  1 kisebb fej vöröshagyma, vékonyra vagdalva  25 dkg zöldsaláta, többféle salátából  2 érett paradicsom, szeletelve  1 csésze dióbél  Dresszing:  1 citrom leve  3 evőkanál étolaj  1-1 evőkanál gyümölcsecet, szójaszósz, mustár  1 evőkanál cukor  só, bors  Az avokádót vágjuk félbe, magvazzuk ki, hámozzuk meg, húsát vágjuk kockákra. Keverjük össze a babbal, csirkehússal, hagymával, salátákkal, paradicsommal.  A dresszinghez a citromlevet az étolajjal keverjük, majd a gyümölcsecettel, szójaszósszal, mustárral, cukorral. Ízlés szerint sózzuk, borsozzuk.  A dresszinggel megöntött csirkesalátára szórjuk a dióbelet.    CSIRKESALÁTA GAZDAGON  (amerikai recept)  Hozzávalók 4 személyre:  3 őszibarack vagy nektarin húsa, darabokra vágva  3 kicsontozott, bőr nélküli, főtt csirkemell  bőséges salátalevél, darbokra vágva  3 evőkanál málna  20 db feles dióbél  10 dkg gorgonzola sajt, darbokra vágva  4 evőkanál gyümölcslé  10 evőkanál dióolaj (ha nincs, esetleg olivaolaj)  A csirkehúst vágjuk darabokra.  Egy salátástálba tesszük a salátaleveleket, megöntjük a gyümölcslével és a dióolajjal. Jól összekeverjük, és négy egyedi adagra osztjuk szét, lehetőleg mély csészékbe.  A csirkemell-darabokat, a barackot, epret, gorgonzolát rászedjük. Végül a dióbéllel díszítjük.    DIÓS, CSERESZNYÉS CSIRKESALÁTA  (amerikai recept, Linda Larsen receptje)  Hozzávalók 4 személyre:  2 csészényi főtt csirke- vagy pulykahús  2 csésze cseresznye, kimagvazva  1 csésze feles dióbél  30 dkg vegyes zöldasláta  1/2 csésze gyümölcs vinegrett  A legegyszerűbb, leggyorsabb hússaláta-recept. Az elkészítése csak annyi, hogy négy tányérra el kell rendezni a hozzávalókat. Alul a zöldsalátát, rá a húst, cseresznyét, diót. És meg kell szórni vinegrettel.    DIÓS CSIRKESALÁTA  (amerikai recept)  Hozzávalók 4 személyre:  1/2 csésze apróra vágott spenótlevél (fagyasztott is lehet)  2/3 csésze joghurt  1 evőkanál citromlé  1 evőkanál mustár  1/4 csésze apróra vágott hagyma  1 evőkanál apróra vágott tárkonylevél  1/2 csésze apróra vágott zeller  2 csésze főtt, kockákra vágott csirkehús  1 alma kimagvazva, felkockázva  1 csésze apró darabos dióbél  só, bors, ha szükséges  néhány levél zöldsaláta  4 db pita, félbevágva  A diós csirkesaláta görög pitában fogyasztandó, salátalevél béléssel.  Egy nagy tálban előbb a spenótleveleket, a joghurtot, a citromlevet, mustárt, hagymát, tárkonylevelet, zellert keverjük össze. Utána adjuk hozzá, keverjük bele a csirkehúst, az almakockákat, a darbosra tört dióbelet.  Ha szükségesnek tartjuk, megsózhatjuk.  Vagy beletöltjük a salátalevéllel kibélelt pitába, vagy a pitát félbevágjuk, és úgy töltjük rá.    DIÓS CSIRKESALÁTA 2  (grúz recept)  Hozzávalók 8 személyre:  1 csirke  5 tojás  2 gránátalma  30-40 dkg zöld salátalevél  6-8 szál zöldhagyma  1,5 pohár dióbél  2 evőkanál gyümölcsecet  kapor, tárkony és más zöldfűszerek  bors, só  A csirke húsát csont nélkül megsütjük, apróra vágjuk. A tojásokat keményre főzzük, apró darabokra vagdaljuk, a húshoz keverjük. A salátát is apróra vágjuk, belekeverjük, de hagyunk a díszítéshez is. Megsózzuk, megborsozzuk. A zöldhagymából 5-6 szálnyit apróra vágunk, a húshoz keverjük.  A dióbelet ledaráljuk, gyümölcsecettel keverjük, ebből szósz készül, amivel a csirkesalátát meg fogjuk önteni. A maradék zöldhagymát apróra vágjuk, a szószba keverjük. Most már megönthetjük a csirkesalátát.  Tálaláskor salátaleveleket rendezünk alulra, rátöltjük a csirkesalátát. Vagdalt tárkonnyal, kaporral és gránátalmagerezdekkel díszítjük.    DIÓS CSIRKESALÁTA 3  (orosz recept)  Hozzávalók:  félkiló gomba  3 fej hagyma  5 csirkecomb  25 dkg majonéz  2 gerezd fokhagyma  1 pohár dióbél  6 tojás  30 dkg sajt  étolaj  A gombát megfőzzük, majd leszűrjük. Felszeleteljük, étolajon megpirítjuk.  A hagymát félkarikákra vágjuk, étolajon megpároljuk.  A csirkecombokat puhára főzzük, a húst leszedjük a csontról, és vékony szeletekre vágjuk.  A tojásokat keményre főzzük, megpucoljuk, vékonyra szeleteljük.  A sajtot durván lereszeljük.  A fokhagymát szétnyomjuk, és a majonézhez keverjük.  A dióbelet apróra vágjuk.  A diós csirkesalátát rétegenként állítjuk össze. Legalulra a sült gombát terítjük, rá a pirított hagymát.   A harmadik réteg a főtt csirkehús, majonézzel megöntve.   Egy réteg főtt tojás következik, ugyancsak majonézesen, dióval megszórva.   A tetejére pedig a reszelt sajt, a maradék bőséges majonézzel.   Nem kell jóétvágyat kívánni, az eredmény meghozza azt. Még szórhatunk rá diót, és díszíthetjük zellerrel, petrezselyemmel.    HERCEGI SALÁTA  (orosz recept)  Hozzávalók 6 személyre:  50 dkg főtt csirkemell  4 főtt tojás  5-8 db savanyú uborka  3-4 gerezd fokhagyma  1 csésze darabos dióbél  majonéz  A csirkehúst szálakra vagdossuk, és a salátás tál aljára fektetjük. Ez a saláta első rétege. Megöntjük majonézzel.  Az uborkát vékony szeletekre vágjuk, a húsrétegre terítjük. Rászórjuk az apró szeletekre vagdalt fokhagymát. Ez lesz a saláta második rétege. Szintén megöntjük majonézzel.  A harmadik réteg a karikákra vágott főtt tojásból áll, ugyancsak majonézzel megöntve.  Ha vékony rétegeket készítünk, a hozzávalókból kétszer három réteg is összeállítható.  Akárhány rétegből áll is a salátánk, a dióbél a tetejére kerül, pirítottan. Olaj nélkül pirítsuk! (A hercegek úgy szeretik.)    MARHAHÚSSALÁTA DIÓOLAJJAL  Hozzávalók 6 személyre:  70-80 dkg hátszín  1/2 csésze dióolaj  1/2 csésze olivaolaj  3 evőkanál citromlé  1 evőkanál gyümölcsecet  1/2 teáskanál vagdalt mogyoróhagyma  1 teáskanál cukor  1/4 teáskanál bors  só  6 csésze vagdalt salátaféle  2 mangó, nagy darabokra vágva  15 dg pisztácia  1 sárga kaliforniai paprika  1 piros kaliforniai paprika  2 avokádó, darabokra vagdalva  15 dkg parmezán sajt, darabokra törve  Keverjük össze az olajokat, a citromlevet, a gyümölcsecetet, a mogyoróhagymát, a cukrot, sót, borsot egy kisebb tálban. Jól keverjük el, ez lesz az öntet.  A hátszínt közepesen magas hőfokon süssük, grillezzük ízlésünk szerinti állapotúra. Ez kb. 15 perc. Kivéve vágjuk vékony szeletekre.  A salátaleveleket, a mangót, a pisztáciát, a paprikát, avokádót és sajtot keverjük össze, és osszuk 6 tányérra.  A hússzeleteket is osszuk a 6 tányérra. Az öntetet külön szervírozzuk.    PIKNIKSALÁTA DIÓOLAJJAL  Hozzávalók személyenként:  1 fej finom, friss saláta  12 dkg vékonyra vágott füstölt sonka  6 dkg érett lágy sajt  2 szelet pirított kenyér  4-6 db apró paradicsom, félbevágva  2 teáskanál gyümölcsecet  3 dg metélőhagyma  dióolaj  só, bors  A salátának a négy legnagyobb levelét egészben vágjuk le, mossuk meg, és tegyük félre. A többi levelét is szedjük le egyenként, és az apró torzsáját tegyük félre a végére, díszítésnek.  A leveleket szűrőedényben alaposan mossuk meg folyó vízben úgy, hogy a szűrőedényt nagyobb edénybe lógatjuk, és állandóan mozgatjuk, miközben a salátára folyik a víz. Ha a nagyobb edény megtelt vízzel, öntsük ki, és még kétszer ismételjük meg.  Ezután csöpögtessük le a salátaleveleket, majd papírtörlővel itassuk fel a levelekről a maradék vizet. Ez azért fontos, hogy a későbbiekben az öntet megtapadjon a leveleken. Ezután a leveleket kézzel tépjük falatnyi darabokra.  A vékony sonkaszeleteket vágjuk 2-2,5 cm-es kockákra.  A kenyérszeleteket pirítsuk meg, majd pirítás után vágjuk le a héját. Minden kenyérszeletet 8 darabkára vágjunk.  A sajtot vágjuk vagy törjük apróbb darabokra.  Mossuk meg és szárítsuk le az apró paradicsomokat, és vágjuk félbe.  Mossuk meg, szárítsuk meg a metélőhagymát. Vagdossuk olyan apróra, amennyire csak tudjuk.  A salátát két rétegben készítjük el. Akkora edénybe készítsük, amekkorából nem esik ki, amikor keverjük. Jobb, ha személyenkénti adagokat készítünk.  Béleljük ki az edényt a félretett 4 külső salátalevéllel. Rakjuk rá a szaggatott levelek felét, és szórjuk meg gyümölcsecettel. Rakjuk rá a sonkadarabok felét, majd 8 kenyérdarabkát, a sajt felét. És a felezett paradicsomok felét is. Ízlés szerint szórjunk rá borsot, és szórjuk meg a metélőhagyma felével.  Ezután következik a második réteg, pontosan úgy, mint az első. A tetejét díszítsük a salátatorzsával. Lefedetlenül tegyük a hűtőbe. Akkor fedjük le, amikor kivesszük, hogy ne csapódjon rá pára.  Amikor szervírozzuk, a dióolajat szép kis kancsóban tesszük az asztal közepére, hogy mindenki ízlés szerint ízesíthesse.    PISZTRÁNGSALÁTA NARANCCSAL, DIÓVAL  (kaliforniai recept)  Hozzávalók 4 személyre:  félkiló pisztráng  1 mogyoróhagyma, apróra vágva  1/2 csésze narancslé  2 evőkanál mirin (édes japán főzőbor, ami rizsből készült) 2 kávéskanál édeskömény-mag  1/2 csésze darabos dióbél  1/4 csésze kristálycukor  1/2 kávéskanál vegyes szárított fűszerkeverék  só  1 tojás fehérje, gyengén felverve  1 kávéskanál dióolaj  2 narancs gerezdekre szedve  1 nagy édeskömény-gumó, vékonyra szeletelve  2 köteg zsázsalevél, a kemény szára nélkül  Olajjal kikent antiadhéziv lábasban úgy süssük meg a pisztrángot, hogy a szeletek bőrös felükkel legyenek levelé. Négy perc sütés elég. Ezután a másik oldalról is négy percig kell sütni. Sütés után újból a bőrös oldalukat lefelé fordítva fektessük a szeleteket mélytányérba, és tegyük félre.  A mogyoróhagymát csak enyhén pároljuk meg, ne színesedjen. Öntsük rá a narancslevet és a mirint, szórjuk hozzá az édeskömény-magot. Töltsük a keveréket a pisztrángra. Fedjük le, és legalább egy órára, de inkább másnapig tegyük el a hűtőbe.  Egy tálban a diót keverjük össze a cukorral, kevés sóval, fűszerporral, valamint az enyhén felvert tojásfehérjével. Tegyük 120 C°-os sütőbe, és addig tartsuk benne, amíg a keverék aranyszínt nem kap, és nedvességének nagyobb részét el nem gőzöli. Közben többször keverjük meg. Ez háromnegyed óráig vagy egy óráig tarthat. Az így kapott fűszeres diót hűtsük szobahőmérsékletűre. Az összeragadt diókat válasszuk szét.  Vegyük ki a pisztrángot a pácból. A bőrét szedjük le, dobjuk ki. A húsából négy adagot készítsünk. Tegyük félre, amíg szobahőmérsékletűre nem melegszik.  Addig a pácléből két kanálnyit dióolajjal keverjünk össze, ez lesz a salátához a vinegrett.  Egy nagy tálban keverjük a narancsgerezdekhez az édesköményt és a zsázsát, és öntsük meg a vinegrettel. Óvatosan keverjük össze.  A narancssalátá is, a pisztrángot is osszuk tányérokra. Maradék dióval, naranccsal, édesköménnyel díszítsük.    TONHALSALÁTA  (olasz recept)  Hozzávalók:  16 dkg főtt tonhal  25 dkg vegyes saláta  20 dkg mozzarella  10 dkg dióbél  10 olivabogyó  1 tő zeller  1 citrom leve  1 evőkanál illatos ecet  2 evőkanál olaj  1 gerezd fokhagyma  só  A salátaféléket megmossuk, leszárítjuk, kisebb darabokra vágva egy salátás tálba rakjuk. A mozzarellát és a zellert kis kockákra vágjuk, a dióbelet darabosra törjük, az olivabogyók húsát apróra vágjuk. Ezeket a hozzávalókat keverjük a salátalevél darabokhoz. A tonhalszeleteket is vágjuk kisebb darabokra, azt is keverjük hozzá. A fokhagymát zúzzuk szét, és olajjal, citomlével, ecettel, sóval keverjük el. Tálaláskor öntsük a salátára.    TRÓPUSI CSIRKESALÁTA  (francia recept)  Hozzávalók 4 személyre:  1/2 csésze gyümölcsecet  6 csésze vegyes salátalevél és egyéb zöldségféle  1 papaja  1 mangó  1/2 csésze málna (fagyasztott is lehet)  1/2 csésze apró darabos dióbél, megpirítva  2 db grillezett csirkemell  A papaját és a mangót meghámozzuk, kimagvazzuk, kisebb darabokra vágjuk.  A sütőt melegre, 240-250 C°-ra melegítsük elő. A grillezett csirkemelleket megsózzuk, esetleg borsozzuk is, és 20 percre a forró sütőbe tesszük, hogy jól átsüljenek. Majd, miután kihűlt, feldaraboljuk.  A csirkehúst egy tálban összekeverjük a többi hozzávalóval. Megöntjük a gyümölcsecettel, végül megszórjuk a dióbéllel.    ÚJÉVI SALÁTA  (orosz recept)  Hozzávalók:  1 csirke húsa  50 dkg aszalt barack  zöldsaláta  1 alma  1 evőkanál darabos dióbél  2 evőkanál majonéz  3 evőkanál tejföl  só, cukor  A csirkét megfőzzük, húsát lefejtjük, apróra vágjuk. Ugyanígy apróra vágjuk az aszalt barackot és az almát is, és a húshoz keverjük. A majonézzel és a tejföllel.  Megkóstoljuk, és sóval, cukorral ízesítjük.  A salátaleveleket egy salátás tálba fektetjük, arra jön az összekevert csirkesaláta, és a darabos dióbelet a tetejére szórjuk.    WALDORF-SALÁTA PULYKÁVAL  Hozzávalók:  3 piros és 3 zöld alma kimagvazva, 1 cm-es darabokra vágva  2 evőkanál citromlé  4 tő zeller, kockákra vagdalva  3/4 csésze kimagozott, felvagdalt datolya  3 csésze sült pulykahús, kockákra vagdalva  1/2 csésze tejszín  1/2 csésze majonéz  1 csésze durvára vagdalt dióbél  só, bors  Egy kisebb tálkában keverjük össze a tejszínt és a majonézt. A többi hozzávalót egy nagyobb tálban keverjük össze, és öntsük rá az öntetet. Fedjük le, és tegyük hűtőbe tálalásig.    ZSÖMLÉS, DIÓS HÚSSALÁTA  (orosz recept)  Hozzávalók:  10 dkg zsömle  10 dkg főtt csirkehús  10 dkg darabos dióbél  10 dkg keménysajt, apró kockákra vágva  majonéz, étolaj  A zsömlét kockákra vágjuk, és étolajon aranyszínűre pirítjuk. A sajtot kis kockákra vágjuk.  A főtt húst vagy igen apróra vagdossuk, vagy ledaráljuk húsdarálón.  Ezután már csak össze kell keverni az összes hozzávalót, és tálalni kell.
	A dió leírása és botanikája

	Vegetáriánus diós ételek Vázlat:  Almás diós édesburgonya  Bab dióval  Cukkini dióval  Cukkininyárs  Dió édes-savanyú mártásban  Diós babgolyók  Diós burgonyagolyók  Diós gomba  Diós, gombás pástétom  Diós hummusz  Diós padlizsán  Diós padlizsán 2  Diós padlizsán 3  Diós padlizsán 4  Diós padlizsánikra  Diós padlizsántekercsek  Diós pesztó szárított paradicsomból  Diós pesztós tészta  Diós rizzsel töltött káposzta  Diós spenótos polenta  Diós sült krumpli  Diós töltött cukkini  Diós zsályás burgonya gratenmártásban  Dióval töltött cukkini  Dióval töltött gombafejek  Dióval töltött paprika  Dióval töltött paprika 2  Epres kiwis müzli  Erdei gomba dióolajjal  Gombás rizs dióval  Grillezett endívia kecskesajttal, dióval  Grillezett padlizsán pitában, gránátalmás-diós szósszal  Hawaii gomba  Krumplipüré pirított dióval  Kuszkusz articsókával, dióval  Lencsés, diós hamburger  Padlizsán dióval, paradicsommal  Padlizsán gratenmártással  Phali  Rántott kecskesajt  Sajtos diós szeletek  Spárga fűszeres dióval, kéksajttal  Spárga pirított dióval  Sült gomba dióval  Sült padlizsán diómártásban  Sült padlizsán dióval  Sült padlizsán dióval 2  Sültkrumpli diós pesztóval  Tökös-diós tészta  Töltött cukkini  Vegetáriánus hamburger  Vörösbab dióval  Zöldséges sült tészta  Diós gomba    ALMÁS DIÓS ÉDESBURGONYA  (amerikai recept)  Hozzávalók 4 személyre:  3 db közepes méretű édesburgonya meghámozva, harapásnyi darabokra vágva  2 db közepes méretű alma, apróra vagdalva  0,5 csésze almalé  1/4 csésze darabos dióbél  1 kávéskanál őrölt fahéj  Helyezzük az édesburgonya-darabokat egy kb. 20x30 cm-es magasfalú tepsibe, amit előzőleg enyhén beolajoztunk.  Egyenletesen öntsük az almadarabkákat és az almalevet, majd ugyancsak egyenletesen szórjuk a fahéjport az édesburgonyára. Fedjük le a tepsit.  190 C°-on süssük, háromnegyed óráig, ekkor vegyük le a fedőt, és szórjuk rá a dióbelet. Süssük még egy negyedórán át, amíg a burgonya meg nem puhul.  Melegen tálaljuk.    BAB DIÓVAL  (orosz recept)  Hozzávalók:  1 csésze szárazbab  1 csésze dióbél  1 fej hagyma  kevés bors, só  zöldfűszer  A babot megmossuk, beáztatjuk 6-8 órára.  Az áztatóvizet leöntjük, felöntjük hideg vízzel, és megfőzzük a babot, apróra vágott hagymával együtt.  A dióbelet megtörjük, a főtt babhoz keverjük. Sózzuk, borsozzuk, jól átkeverjük. Mielőtt az asztalra tennénk, zöldfűszerrel díszítjük, ízesítjük.  Forrón és hidegen egyaránt fogyasztható.    CUKKINI DIÓVAL  (német recept)  A cukkini nagyon egészséges, de sajnos, nincs íze. Kívánja a dióízesítést.  Mivel a cukkinit párolni, pirítani, grillezni kell, a dióbél pedig nem szereti a hosszabb pirítást, az enyhén párolt, sütőben, grillben megkapatott, tehát már ehető cukkinit szórjuk meg dióbéllel, és már nem sütjük tovább.   Ez az egyetlen eset, amikor a dióbelet lapkákra vágva készítjük elő. Az alábbi, konyhai gyaluval.   Citromlé kell még rá, metélőhagyma és ízlés szerint só, bors.     CUKKININYÁRS  (német recept, Bernd Leuze receptje)  Hozzávalók 4 személyre:  4 db középnagy cukkini  8 dkg Gouda sajt  10 dkg vagdalt dióbél  5 dkg vaj  2 dl tejszín  1 dl száraz fehérbor  0,4 dl konyak  1 kis hagyma  16 bazsalikomlevél  só, bors  A cukkinit megmossuk, elejét és végét levágjuk, két oldalán mintegy 2 mm mély szeletben (a héját) levágjuk, a maradékot 4 egyforma vastag hosszú szeletre vágjuk. A sajtból 16 szeletkét vágunk. A hagymát finom kockákra vágjuk. A bazsalikomot óvatosan megmossuk, és a leveleket a száráról leszedjük.  Egy liter vízben elkeverünk egy csapott evőkanál sót, és felforraljuk. A 16 cukkiniszeletet mintegy öt percig blansírozzuk benne. Kivesszük, hideg vízben lehűtjük, egy rostán lecsöpögtetjük.  A lecsöpögtetett cukkiniszeleteket egy lapos tálra helyezzük, megöntjük a vagdalt dióbéllel. Sózzuk, borsozzuk. A sajtszeleteket ráfektetjük és egy bazsalikomlevelet is. Az így megtöltött szeleteket a kép szerint felgöngyöljük, és minden 4 szeletet egy nyársra tűzünk.  Egy nem túl melegre előmelegített tepsiben a cukkininyársakat vajon aranybarnára sütjük, majd melegen tartjuk.  A tálon maradt maradék dióbelet és a hagymát vajon enyhén pirítjuk. Megöntjük a konyakkal, és meggyújtjuk. A borral oltjuk el, aztán hagyjuk befőni. A cukkininyársakat és a tejszínt hozzáadjuk, és főni hagyjuk, amíg a szósz enyhén be nem sűrűsödik. Ha kell, még most is utósózhatjuk, borsozhatjuk.  A nyársakat a szósszal együtt tálaljuk.    DIÓ ÉDES-SAVANYÚ MÁRTÁSBAN  (kínai recept)  Hozzávalók:  15 dkg feles dióbél (legjobb a friss dióbél, aminek hártyás héja még lehúzható) 2 szelet konzerv-ananász  1 zöldpaprika (nem erős)  2 piros paprika (nem erős)  Az "ízesítéshez":  15 dkg teljes őrlésű liszt  1 evőkanál kukoricaliszt  1 kávéskanál sütőpor  1/2 kávéskanál só  1 dl víz  1 evőkanál étolaj  A mártáshoz:  2 evőkanál kukoricaliszt  7 evőkanál víz  2 evőkanál gyümölcsecet  4 evőkanál cukor  3 evőkanál paradicsom ketchup  Először az "ízesítést" készítjük el. A lisztet, a kukoricalisztet, a sütőport és a sót vízzel összekeverjük, majd hozzáadjuk az étolajat, és újból összekeverjük.  Ezután a mártás következik. Az összetevőket összekeverjük, és félrerakjuk.  A dióbélről lefejtjük a hártyás héjat, ha lehet. A dióbelet ezután egy percig forró vízben előfőzzük, majd lecsöpögtetjük.  Forraljunk fel fél liter vizet, főzzük benne az előfőzött dióbelet 3-5 percig egy evőkanál sóval, amíg meg nem puhul.  A főtt dióbelet forgassuk meg az "ízesítésben", az összes dióbél-darabot vonjuk be a tésztával.  Hevítsük fel a wok-ot olajjal, süssük ki benne a tésztás dióbelet ropogósra, és tegyük ki belőle.  A paprikákat és az ananász-szeleteket vagdossuk kisebb kockákra.  Melegítsük fel a wok-ot 2 evőkanál olajjal, és kevergetve pároljuk-süssük meg benne a paprika- és ananász-kockákat.  A paprikát és az ananászt öntsük a mártásba. Kevergetve forrásig melegítsük. Öntsük bele a dióbelet is, kevergetve hevítsük kicsit, és tálalhatjuk.    DIÓS BABGOLYÓK  (grúz recept)  Hozzávalók 10 személyre:  1 kg zöldbab  1,5 pohár dióbél  5-6 gerezd fokhagyma  4 db petrezselyemgyökér  3 fej hagyma  2 kávéskanál sáfránymag  4 evőkanál étolaj  bors, só  A zöldbabot megfőzzük, leszűrjük, lecsepegtetjük, hagyjuk kihűlni. A hagymákat és a petrezselymet apróra vagdaljuk.  A már hideg zöldbabot a dióbéllel, fokhagymával, hagymával, petrezselyemgyökérrel együtt ledaráljuk. Összekeverjük, belekeverjük a sáfránymagot, megkóstoljuk, sózzuk, borsozzuk.  A masszából golyókat formálunk, mindegyikbe mélyedést, amibe étolajat töltünk, majd összezárjuk a golyót. Állni hagyjuk, hogy az étolaj átitassa a golyót.  Tálaláskor vagdalt zöldségfélével dekoráljuk.    DIÓS BURGONYAGOLYÓK  (grúz recept)  Hozzávalók 8 személyre:  1 kg burgonya  1,5 pohár dióbél  2-3 fej vöröshagyma  1 gránátalma  4 gerezd fokhagyma  2 evőkanál étolaj  petrezselyemzöld  só, bors  A burgonyát főzzük meg, és még forrón törjük meg. A fokhagymát is törjük meg, és keverjük a krumpliba. És keverjük hozzá a petrezselyemzöld egy részét, természetesen azt is apróra vágva. Továbbá a húsdarálón ledarált dióbelet, és ha már használjuk a húsdarálót, azon daráljuk le a megtisztított gránátalmát és a hagymafejeket is. Természetesen, azokat is keverjük a krumplihoz.  A burgonyás keverékből formáljunk golyókat, és forgassuk meg azokat a még fel nem használt vagdalt petrezselyemben. Rendezzük tálra. Felszolgálás előtt melegítsük meg, és ekkor díszítsük gránátalma-gerezdekkel.    DIÓS GOMBA  (grúz recept)  Hozzávalók 6 személyre:  félkiló friss gomba  negyedkiló dióbél  2-3 fej vöröshagyma  1-2 gerezd fokhagyma  3 evőkanál étolaj  kapor, petrezselyem  bors, só  A gombát kevés vízben megpároljuk, majd vékony szeletekre vágjuk. A levét leszűrjük.  A hagymát karikákra vágjuk, egy lábasban az olajon megpirítjuk. Amikor pirul, hozzáadjuk a gombaszeleteket, és még öt percig pirítjuk. Ekkor hozzáöntjük a leszűrt gombalevet, és felforraljuk.  A dióbelet ledaráljuk, a zöldfűszereket apróra vágjuk, a dióbélhez keverjük. A gomba levéből egy kevéssel hígítjuk. Sóval, borssal, apróra tört fokhagymával ízesítjük. Végül a gombához keverjük.    DIÓS, GOMBÁS PÁSTÉTOM  (német recept)  Hozzávalók:  2 evőkanál szárított gomba  2 evőkanál vaj  1 mogyóróhagyma, apróra vágva  35 dkg vegyes friss gomba, darabokra vágva  13 dkg vagdalt, darabos dióbél  1,25 dl fehérbor  6 dkg reszelt parmezán  1 tojás  12 dkg liszt  csipetnyi só  7,5 dkg vaj  5 dkg túró vagy lágy sajt  1 evőkanál tejszín  A diós, gombás pástétomot tésztába töltve készítjük el. A hozzávalók 12 darabhoz elegendők.  A lisztet megsózzuk, és hozzádolgozzuk a vajat és a túrót (vagy sajtot). Morzsalékony, homokszerű állagú lisztet kell kapnunk. A tejszín hozzáadása után gyúrunk a lisztből tésztát. Gömböt formálunk a tésztából, és fóliával letakarva legalább egy órán át a hűtőben pihentetjük.  A szárított gombát 1,25 dl vízben áztatjuk, 10 percig.  A vajat megolvasztjuk, a vagdalt mogyoróhagymát megpároljuk rajta. Hozzáadjuk a friss gombát és a vagdalt dióbelet. Öt percig pirítjuk. Utána hozzáöntjük a fehérbort, valamint az áztatott gombát, az áztatóvízzel együtt. Összefőzzük, majd levesszük a tűzről.  Miután a gombás-diós pástétom kihűlt, a reszelt parmezánt hozzákeverjük. (Ebben az állapotban a pástétom hűtőben akár két napig is eláll.)  Liszttel megszórt gyúródeszkán félcentis vastagságúra nyújtjuk a tésztát. 6 cm-es karikákat szaggatunk a tésztából, 24 db-ot. Púpozott evőkanálnyi pástétomot mérünk egy-egy tésztalapra, és a lapot körben tojással bekenjük. Egy másik lappal lefedjük, körben a tészta szélét villával a képen látható hullámformára összenyomjuk, összeragasztjuk.  Addig sütjük, amíg a tészta színesedni nem kezd.    DIÓS HUMMUSZ  (amerikai recept)  Alisa Demarco pályázatnyertes receptje  Hozzávalók 2 tálhoz:  1 csésze dióbél  1 gerezd fokhagyma, négy részre vágva  5 dkg konzerv csicseriborsó leöblítve, lecsepegtetve  1 evőkanál reszelt narancshéj  1 csésze narancslé  6 db 15 cm-es kovásztalan kenyér, 8-8 db-ra vágva, pirítva 3 evőkanál dióolaj  só, bors  Pirítsuk a dióbelet sütőben mintegy 8 percig, aranybarnára. Hűtsük szobahőmérsékletűre.  A dióbelet keverjük össze a dióolajjal és a fokhagymával, és mixerrel készítsünk belőle pürét.  Adjuk hozzá a csicseriborsót, a narancslevet, narancshéjat, és addig keverjük, amíg simán egyenletes nem lesz. Közben annyi sót, borsot adagoljunk bele, amennyit kíván.  Az így elkészített hummuszt két kisebb tálban szervírozzuk, mellé a pirított lapos kenyérszeleteket.    DIÓS PADLIZSÁN  (grúz recept)  Hozzávalók 2 személyre:  1 db közepes méretű padlizsán  40 dkg darált dióbél  1 köteg petrezselyem (és más zöldfűszer is lehet)  1/2 fej közepes méretű hagyma  díszítésnek gránátalma-darabok  étolaj  A padlizsánt hosszában vágjuk fel, 6 szeletre. A padlizsánszeletek mindkét oldalát olajban sütjük ki, majd kivesszük az olajból, és szűrőn lecsepegtetjük vagy papírral leitatjuk a fölösleges olajat.  A darált dióbélből tölteléket készítünk, amit késsel fogunk a padlizsánszeletekre kenni. A töltelékhez a petrezselymet (és esetleg más zöldfűszereket is) igen apróra vagdaljuk. A fél hagymát úgyszintén. A petrezselymet és a hagymát a dióbélhez keverjük, kevés forró vizet adunk hozzá, és géppel vagy kézzel egynemű masszává keverjük. Akkor jó, ha fehéredni kezd, mert keverés előtt szürkés az árnyalata. A vizet apró adagokban, folyamatos keverés közben öntsük bele.  A tölteléket a padlizsánszeletekre kenjük, majd a padlizsánszeleteket csövecskékké csavarjuk. Tálra helyezzük, petrezselyemmel és - például - gránátalma-darabkákkal díszítjük.    DIÓS PADLIZSÁN 2  (orosz ünnepi előétel)  Hozzávalók:  2 padlizsán  2 sárgarépa  1 kisebb fej hagyma  2 evőkanál darált dió  1 gerezd fokhagyma  petrezselyem vagy más zöldfűszer  A padlizsánokat hosszú szeletekre vágjuk, megsózzuk, negyedórára állni hagyjuk.  A sárgarépát durva reszelőn reszeljük le, és az apróra vágott hagymával együtt olajon megpirítjuk.  A tűzről levett pirult keverékhez hozzákeverjük a darált dióbelet, és megsózzuk. A felvagdalt fokhagymát és petrezselyemzöldet is hozzákeverjük.  Az állott padlizsánszeletekből kinyomjuk a levet, és olajon megpirítjuk mindkét oldalukat.  A pirított padlizsánszeletekre egy-egy kanál tölteléket teszünk, és feltekerjük. Forró vízben leforrázott zöldhagymával köthetjük körbe, de anélkül is kínálhatjuk. Ízlés szerint díszíthetjük, dióbéllel, petrezselyem zöldjével, paradicsomszeletekkel.    DIÓS PADLIZSÁN 3  (grúz recept)  Szép, közepes méretű padlizsánokat válasszunk. Ha rövidebbek, könnyebb lesz velük dolgoznunk. A legfontosabb, hogy kevés magjuk legyen.  Megfelelő méretű fazékban fogjuk a padlizsánokat megpárolni, de amíg a víz felforr, levágjuk a végeiket, és hosszában felvágjuk, de nem végig. Negyedóra elég a párolásra. Addig pároljuk, amíg a színük szürkésre nem változik. Utána kissé megnyomva, hogy a padlizsánok ne törjenek meg, a fölösleges vizet kinyomjuk, és lehűtjük a padlizsánokat.  Félbetörjük a padlizsánokat, kissé megsózzuk, és enyhén beolajozott serpenyőben aranyszínűre sütjük, mindkét oldalukon. Semmiképpen se sózzuk vagy süssük túl! Ezzel a padlizsán kész, a töltelék összeállítása következik.  A töltelék dióbélből, hagymából, fokhagymából, erőspaprikából, ecetből (vagy gránátalmagerezdekből) és sóból áll. Sáfrány is mehet bele.  A dióbél színétől függ a töltelék színe. Ezért csak a legszebb, világos, aranyszínbe hajló dióbelet használjuk. Húsdarálón daráljuk le. A mennyiség nem határozható meg pontosan, egy ebédre mintegy félkilónyi dióbél kell. Egy nagyobb tálban keverjük össze a tölteléket.  Közepes méretű hagymából hármat kell apróra vágni, de hagymát mindig bőségesen adjunk hozzá. Fokhagymából is sok kell, mintegy a hagyma mennyiségének harmada. A hagymát és az apróra vágott fokhagymát a darált dióbélbe kell keverni. Megszórjuk erőspaprikával, (lehet frissen ledarált erőspaprika is), de aki még erősebben szereti, frissen őrölt piros borssal. Sót is bőven adjunk hozzá, mert a padlizsán sokat felvesz a sóból, és másnapra veszít a sósságából.  Ezt a keveréket jól keverjük össze. Ha már szárazan összekevertük, apránként forró vizet adjunk hozzá, és azzal is keverjük össze, hogy a diós keverék ne essen szét pelyhekre. Mivel a forró víztől már nagyon felmelegszik a töltelék, inkább kanállal keverjük, mint kézzel. Végeredményként sűrű, ragadós tölteléket kell kapnunk. De azt vegyük figyelembe, hogy másnapig még sűrűsödhet, de elkészítéskor mégse legyen cseppfolyós.  Nagyon ajánlatos a savanyítást gránátalmagerezdekkel végezni. Ha azzal végezzük, most keverjük a töltelékbe. Ha nincs gránátalmánk, egy jó evőkanálnyi borecettel savanyítsunk.  Vegyünk elő egy tálat, amire a kész padlizsánokat fogjuk helyezni, és amiben másnapig a hűtőben hűlhet.  A padlizsánokat helyezzük át a töltelékes tálba, óvatosan, hogy meg ne törjenek. Hempergessük meg a ragadós töltelékben. Töltsünk tölteléket a belső felükre, és hajtsuk össze, kézzel adjuk meg a formáját. Kerekded, kövérkés, dióval töltött padlizsánokat kell kapnunk, amelyeknek a külső része is töltelékes. Rakjuk sorba egymás mellé az előkészített tálra, amjd téglaszerű kötésben egymásra. Törekedjünk arra, hogy az összes tölteléket elhasználjuk. Ha mégis marad, a tetejére kenjük.  A tálat fedjük le, és tegyük hűtőbe. Amikor másnap felszolgáljuk, gránátalma-gerezdekkel díszítsük.    DIÓS PADLIZSÁN 4  (grúz recept)  Hozzávalók 6 személyre:  3 db félkilós padlizsán  1 pohár dióbél  1 pohár étolaj  1 kávéskanál koriandermag  1 kávéskanál őrölt sáfránymag  5 zellerszár  5 szál zöldpetrezselyem  4-5 szál zöld kapor  4-5 gerezd fokhagyma  bors, só  A megmosott padlizsánokat félcenti vastag szeletekre vágjuk, megsózzuk, 20-30 percig állni hagyjuk. Utána megmossuk, papírszalvétán megszárítjuk. Olajon aranyszínűre pirítjuk. Tálra fektetjük, hagyjuk kihűlni.  A dióbelet húsdarálón daráljuk le. A koriandermagot, a sáfránymagot és a fokhagymát is ledaráljuk, és a dióbélhez keverjük. Sózzuk, borsozzuk, majd hozzákeverjük az apróra vágott többi zöldséget is. Pasztasűrűségű anyagot kell kapnunk.  A diós pasztával megkenjük a padlizsánszeleteket, és azokat párosával, a megkent felükkel összefordítjuk. Tálra rendezzük, és ízlés szerint dióbéllel, salátával, paradicsommal díszítjük.    DIÓS PADLIZSÁNIKRA  (orosz recept)  Hozzávalók:  1 nagyobb padlizsán  2 evőkanál tehina  (A tehina sok országban készen kapható. Őrölt szezámmag, amit sós víz hozzáadásával tartósítottak, más összetevőt nem tartalmaz. Házilag is elkészíthető.)  1,5 evőkanál citromlé  1/3 pohár darált dióbél  néhány mentalevél  só, pirospaprika  A padlizsánt puhára pároljuk, lehűtjük, meghámozzuk. A tehinához apránként hozzáadjuk a citromlevet, állandó keverés közben, hogy megsűrűsödjön, kifehéredjen.  A meghámozott padlizsánt késsel vágjuk apróra, inkább, mint géppel aprítsuk. Hozzákeverjük a tehinát, az apróra darált dióbelet, megsózzuk, paprikázzuk. Apróra vágott mentalevelet csak ízlés szerint adunk hozzá.  Pitával vagy kétszersülttel fogyasztjuk.    DIÓS PADLIZSÁNTEKERCSEK  (orosz recept)  Hozzávalók:  3 padlizsán  5 dkg dióbél  1-2 gerezd fokhagyma  étolaj  só  A padlizsánokat hosszában 3-5 mm vastag szeletekre vágjuk, megsózzuk, egy tányéron egymásra rakjuk. Megnyomjuk, majd 20 percre állni hagyjuk. Utána a levét kinyomjuk, a szeleteket megmossuk, megszárítjuk.  Beolajozott serpenyőben mindkét oldalukról megsütjük a szeleteket. Addig kell sütni, amíg aranybarna elszíneződés nem kezd mutatkozni. Ne felejtsük el, hogy a padlizsán sok olajat felvesz, ne mulasszuk el az olajat pótolni.  Papírszalvétára helyezve itassuk le a sült padlizsánszeletekről a fölösleges olajat.  A tölteléket darált dióbélből készítjük, belekeverjük a darált fokhagymát is. Ízlésünk szerint kevesebb vagy több fokhagymát adjunk a dióbélhez.  Minden padlizsánszeletre fokhagymás dióbelet helyezünk, de csak egy nem egész kávéskanálnyit. Föltekerjük a szeleteket.  Tálra rendezzük, zöldfűszerrel és gránátalma-gerezdekkel díszítjük.    DIÓS PESZTÓ SZÁRÍTOTT PARADICSOMBÓL  (vegetáriánus recept)  Igazi nemzetközi recept, kalandos utat járt be, mire a magyar diófogyasztó elé került. Alapanyagával, a napon szárított paradicsommal egy libanoni receptben találkoztam először. De a diós pesztó jellegzetesen olasz étel, mindenki az olaszoktól vette át.   A recept egy mexikói hölgy, Karla Oliveira szakácskönyvében jelent meg, aki a japán buddhisták egyik kaliforniai kolostorából ismerte meg.  Hozzávalók:  1/2 csésze szárított paradicsom  1/4 csésze dióbél  1 gerezd fokhagyma  2-4 evőkanál citromlé  4 evőkanál olivaolaj  2 evőkanál friss fűszernövény, felvagdalva (bazsalikom, oregánó, édeskömény)  só  A száraz paradicsomot puhára kell főzni. Vagy nem kell főzni, csak vízben áztatni negyedóráig.  Ezután az összes többi hozzávalóval együtt mixerben el kell mixelni.  Ha hűtőben lehűtjük, a pesztó felületén vékony olajréteg válik ki, ami hűtőben legalább hat hétig megvédi a romlástól.  Ha van diós pesztónk, annak felhasználási lehetőségei szinte korlátlanok.  Grillezett zöldségekre kenhetjük, mint a képen, például cukkinira, burgonyára. Pirítósra kenhetjük, akár kecskesajttal is. Főtt tésztát ízesíthetünk diós pesztónkkal, parmezánsajttal és vagdalt bazsalikomlevéllel együtt. Pizzára tehetjük. Majonézzel, krémsajttal keverve kenyérre kenhetjük, szendvics céljára.     DIÓS PESZTÓS TÉSZTA  (olasz vegetáriánus recept)  Hozzávalók:  A pesztóhoz:  3/4 csésze dióbél  3 gerezd fokhagyma  1/4 csésze durvára vágott petrezselyem levél  1/4 csésze étolaj  1 evőkanál citromlé  2 kávéskanál édes gyümölcsszörp  só, bors  A tésztához:  50 dkg tészta  1/2 csésze fenyőmag  1 nagy piros paprika, vékony szeletekre vágva  1/2 evőkanál étolaj  1 cukkini, félkarikákra vágva  1 csésze zöldségleves  1 csésze diós pesztó  1 csésze főtt csicseriborsó  1-2 evőkanál citromlé  só, bors  friss bazsalikomlevél  reszelt parmezán  Először a pesztót készítjük el. Nagyon egyszerű, az összes hozzávalót robotgépben dolgozzuk össze, majd ízlésünknek megfelelően sózzuk, borsozzuk.  A tészta megfőzéséhez 4 l sós vizet forralunk fel. Beletesszük a tésztát, és gyakran megkavarjuk. A tészta fajtájától függően (és a tészta csomagolásán olvasható útmutató szerint) 10-20 percig főzzük, majd leszűrjük.  Amíg a tészta fő, a fenyőmagot olajon enyhén megpirítjuk. Amikor enyhén barna, kiszedjük, és a serpenyőben a piros paprikát sütjük meg. Amikor lágy, és a szélein feketedni kezd, beletesszük a cukkinit, és néhány percig tovább tartjuk a tűzön, hogy a cukkini is megpuhuljon.  A tésztát tegyük lábasba, és a megsült zöldségeket öntsük rá.  A csicseriborsót főzzük meg.  A zöldségleveskockát öntsük fel vízzel, és főzzük sűrűre. Keverjük a pesztóhoz, és együtt is főzzük néhány percig. Ezután keverjük az egészet a tésztához. A csicseriborsót is, a fenyőmagot is, végül öntsük meg citromlével.  Ízesítsük, majd díszítsük bazsalikomlevéllel, és szórjuk meg parmezánnal.    DIÓS RIZZSEL TÖLTÖTT KÁPOSZTA  (orosz recept)  Hozzávalók 4 személyre:  25 dkg hosszúszemű rizs  2 fej hagyma  3 gerezd fokhagyma  5 dkg mazsola  3-4 evőkanál étolaj  10 dkg darabos, vagdalt dióbél  1/2 kávéskanál őrölt koriander  1/2 fej káposzta  2 db apró erőspaprika  2,5 dl húsleves (lehet leveskockából is)  2 dl tejföl  só  A rizset bő, sós vízben puhára főzzük, és leszűrjük. A vöröshagymát és a fokhagymát megtisztítjuk, apróra vágjuk, 1 kanál étolajon megpároljuk. Hozzáöntjük a még meleg rizst, a dióbelet, a mazsolát, a koriandert, és hagyjuk az így elkészített tölteléket kihűlni.  Megmosunk 8 káposztalevelet, és enyhén megpároljuk (blansírozzuk). Megtöltjük töltelékkel, összesodorjuk, és pálcikával (fogpiszkálóval) összefogjuk. 2-3 evőkanálnyi étolajon rövid ideig pirítjuk.  Az erőspaprikákat megmossuk, kimagvazzuk, apróra vágjuk. Félkanálnyi olajon enyhén megsütjük. Hozzáöntjük a húslevest és a tejfölt, és sűrűsödésig főzzük.  A töltött káposztákat sütőformába tesszük, hozzáöntjük a sűrített húslevest, és sütőben 200 C°-on 45 percig sütjük.    DIÓS SPENÓTOS POLENTA  (amerikai recept)  Hozzávalók 4 személyre:  8 közepes méretű paradicsom  50 dkg előre elkészített polenta  12,5 dkg liszt  2 evőkanál étolaj  40 dkg spenót  1 gerezd megtört fokhagyma  1 erős paprika, felvagdalva  15 dkg dióbél  Melegítsük elő a sütőt 180 C°-ra, és olajozzunk meg egy sütőlapot. A paradicsomokat vágjuk félbe, és süssük 25 percig.  A polentát vágjuk 16 szeletre, kenjük meg olajjal, helyezzük a sütő közepén egy sütőlapra, és süssük 15 percig.  Egy nagyobb lábasban melegítsünk meg egy evőkanál étolajat, és a spenótleveleket könnyen, 2 percig fonnyasszuk benne. Adjuk hozzá a tört fokhagymát, a vagdalt paprikát és a dióbelet. Keverjük át, és még egy percig tartsuk a tűzön.  Osszuk a spenótos keveréket négy tányérra. Tegyük rá a polenta szeleteket és a sült paradicsomot. Ízlés szerint fűszerezzük, szórjunk rá még egy kevés étolajat.  Friss kenyérrel szervírozzuk, hogy a levét feltunkolhassuk.    DIÓS SÜLT KRUMPLI  (amerikai recept)  Hozzávalók 4 személyre:  4-5 db közepes méretű krumpli  3/4 csésze vagdalt dióbél  1 hagyma, apróra vagdalva  1 db zöldpaprika, szeletelve  2 gerezd apróra vagdalt fokhagyma  1,5 evőkanál vagdalt friss vagy 1,5 kávéskanál szárított kakukfű  2 tojás fehérje  1 doboz joghurt  só, bors  Héjában főzzük meg, majd kihűlés után hámozzuk meg a krumplikat. Rakjuk egy nagyobb tálba, törjük meg, és tegyük félre.  Melegítsük elő a sütőt. Egy 22-25 cm-es tortasütő formát gyengén olajozzunk ki, aztán béleljük ki egy sütőpapírral, amit felülről szintén olajozzunk meg.  Tegyünk egy közepes méretű teflonos edényt közepes tűzre. Kevés olajon pároljuk meg a hagymát, a paprikát és a fokhagymát. Alkalmanként keverjük meg. Adjuk hozzá a darabos dióbelet és egy kanál kakukfüvet, és egy perc elteltével vegyük le a tűzről. Adjuk hozzá a krumplihoz, és keverjük össze. Ízlés szerint sózzuk, borsozzuk. A tojásfehérjét is öntsük hozzá, és egy villával gyorsan keverjük össze.  A krumplis keveréket nyomkodva egyengessük el a tortasütőben. Süssük 30-35 percig, amíg meg nem szilárdul, a teteje meg nem szárad.  Egy késsel válasszuk el a sütőforma szélétől körben a sült krumplit, majd rázogassuk meg a sütőformát, hogy jól elváljon. Fordítsuk ki, emeljük le róla a sütőformát, szedjük le a papírt is.  Közben a maradék kakukfüvet keverjük a joghurtba.  A sült krumplit vágjuk 12 szeletre. Melegen vagy szobahőmérsékleten szervírozzuk. Kakukfüves joghurttal és dióbéllel díszítjük.    DIÓS TÖLTÖTT CUKKINI  (spanyol recept)  Hozzávalók:  4 nagy cukkini  40 dkg főtt rizs  20 dkg dióbél  5 evőkanál olivaolaj  6 gerezd fokhagyma  3 dl zöldségleves  2 evőkanál zsemlyemorzsa  2 piros paprika, kockákra vágva  1 citrom leve  1 közepes hagyma  1,5 dl víz  só, bors  4 percig főzzük a cukkinikat. Utána hosszában vágjuk ketté, közepét szedjük ki.  A finomra összevágott hagymát 2 gerezd apróra vágott fokhagymával egy serpenyőben pirítsuk meg. Adjuk hozzá a rizst, a paprikakockákat, a cukkini kivágott közepét, kevés sót, borsot. Ha a keverék túl száraz, kevés zöldséglevest adjunk hozzá, majd lassú tűzön főzzük.  Miután a sütőt 180 C°-ra előmelegítettük, ezzel a keverékkel töltsük meg a cukkinikat. A sütőedénybe kevés olivaolajat öntsünk, sütőpapírt fektessünk bele, a cukkinikat 25 percig süssük.  Ezalatt a dióbél felét mozsárban törjük meg, keverjük el 4 apróra vágott fokhagymagerezddel és a zsemlyemorzsával, 2 evőkanál olivaolajjal, a citrom levével, a vízzel, egy csipet sóval. Jól dolgozzuk össze, ebből lesz a mártás. Ha túl sűrű, kevés vízzel hígítsuk. A mártás ezután pihenjen egy órát, aztán újból keverjük össze.  A cukkinikat négy lapostányérra helyezzük, a mártást is, és a maradék dióbéllel díszítjük.    DIÓS ZSÁLYÁS BURGONYA GRATENMÁRTÁSBAN  (amerikai recept)  Hozzávalók:  6 db közepes méretű burgonya (kb. 1 kg)  1/2 csésze vagdalt hagyma  2 gerezd fokhagyma, apróra vágva  3 evőkanál dióolaj  3 evőkanál liszt  1/2 kávéskanál só  1/4 kávéskanál bors  2,5 csésze tej  3 evőkanál apróra vagdalt zsályalevél  1 csésze (12 dkg ) reszelt gruyere sajt  1/3 csésze darabos dióbél  díszítésnek friss zsályalevél  A burgonyát hámozzuk meg, vágjuk vékony szeletekre, és egy tésztaszűrőben folyó víz alatt mossuk meg, végül tegyük félre, hogy lecsöpögjön.  A mártáshoz egy közepes méretű lábasban pároljuk meg a hagymát és a fokhagymát a dióolajon. Csak annyira, hogy meglágyuljon, de ne barnuljon meg. Keverjük hozzá a lisztet, sót, borsot, és egyben öntsük hozzá a tejet is. Közepes lángon kevergetve pároljuk, amíg sűrűsödni és buborékosodni nem kezd. Ekkor vegyük le a tűzről, és keverjük hozzá a vagdalt zsályalevelet.  Egy kétliteres kerek tűzálló edényt olajozzunk ki, és rétegezzük bele a burgonya felét. Öntsük rá a mártás felét. Szórjuk meg a sajtreszelék felével. Ismételjük meg a rétegezést, a megöntést és megszórást, de ha akarjuk, a maradék reszelt sajtot csak a sütés után szórjuk rá.  Üvegfedővel fedjük le a tűzálló edényt, és tegyük sütőbe. 170 C°-on 40 percig süssük. Ekkor vegyük le a fedőt, és legalább 25 percig anélkül süssük. Annyira, hogy a burgonya megpuhuljon.  Végül a maradék sajtot is rászórjuk, valamint a darabos dióbelet is, és öt percig még fedő nélkül sütjük.  Mielőtt tálalnánk, várjunk vele 10 percet, mert nagyon forró. Zsályalevéllel díszíthetjük.   DIÓVAL TÖLTÖTT CUKKINI  (görög recept)  Hozzávalók 4 személyre:  4 db cukkini  5 dkg elmorzsolt feta-sajt  5 dkg zsemlyemorzsa  4 dkg dióbél  1 apróra vágott hagyma  1 apróra vágott fokhagyma  1 habart tojás  1 kávéskanál frissen vágott kapor  3 evőkanál étolaj  só, bors  A cukkinit vízben 3 percig blansírozzuk, majd hideg vízzel leöblítjük, leszárítjuk.  A cukkinik végét levágjuk, majd egy éles késsel két hosszanti vágatot vágunk rajtuk, amelyek vályúszerűen a cukkinik közepéig érnek. Kanállal kiszedjük a cukkinik magját és húsát. A cukkinik kiemelt húsát kockákra vágjuk.  Egy serpenyőben 2 evőkanál olajat melegítünk, a hagymát és a fokhagymát üvegesre dinszteljük. Hozzáadjuk a kockázott cukkinit, tovább pároljuk, míg a hagyma meg nem barnul. Ekkor levesszük a serpenyőt a tűzről, és hagyjuk kihűlni.  Sorrendben előbb a sajtot, utána a dióbelet, a zsemlyemorzsát, a tojást és a kaprot keverjük bele, és ízlés szerint sózzuk, borsozzuk. A keveréket a cukkinikba töltjük.  A töltött cukkinikat tepsiben sütőbe tesszük, a maradék olajjal meglocsoljuk, és alufóliával fedjük. 190 C°-ra előmelegített sütőben 30 percig sütjük. Ekkor levesszük róla a fóliát, és további 15 percig sütjük.  Forrón tálaljuk, fehér kenyeret adunk melléje.  Ha nem vagyunk annyira vegetárok, a dióval töltött cukkinit grillezett hal, vagy - ne adj' Isten - hús mellé is adhatjuk.    DIÓVAL TÖLTÖTT GOMBAFEJEK  (amerikai recept)  Hozzávalók 6 személyre:  18 nagyobb gombafej  1/4 csésze csirkehúsleves  1/4 csésze vagdalt mogyoróhagyma  1 nagyobb vagy 2-3 kisebb, igen jó minőségű paradicsom  1/2 csésze vagdalt dióbél  2/3 csésze majonéz  1,5 csésze zsemlemorzsa  1 evőkanál vagdalt friss tárkony vagy 1 kávéskanál szárított tárkony  só, bors  A sütőt melegítsük elő.  A gombafejekből vágjuk ki a szárat, és mélyítsük ki a fejeket, hogy legyen hely a tölteléknek. A szárát tegyük félre.  Egy szélesebb teflonos lábasba vagy serpenyőbe tegyünk kevés olajat, és közepes lángon melegítsük fel. Amikor forró, a gombafejek mindkét oldalát 1-1 percig süssük benne, amíg gyengén meg nem barnulnak. Helyezzük a gombafejeket kalapjukkal lefelé egy tepsire.  A teflonos lábasban levő olajhoz öntsük hozzá a húslevest, és forraljuk fel. Amikor forr, adjuk hozzá a gombaszár-vagdalékot és a mogyoróhagymát. Főzzük el a levét, ez 2-3 perc alatt megtörténik.  A keveréket kaparjuk egy tálba, adjuk hozzá a szépen kockázott paradicsomot, a dióbelet, a majonézt, a zsemlemorzsát és a tárkonyt. Keverjük össze, ízlés szerint sózzuk, borsozzuk.  Halmozzuk a diós keveréket a gombafejekre, mindegyikre egy bő evőkanállal. 15-18 percre tegyük a meleg sütőbe, amíg a gombafejek meg nem lágyulnak, de alakjukat tartsák meg. A sütés után ízlés szerint egy pillanatra meg is grillezhetjük a gombafejeket.  Melegen vagy szobahőmérsékleten tálalhatjuk.    DIÓVAL TÖLTÖTT PAPRIKA  (angol vegetáriánus recept)  A képtől eltérően nemcsak piros, hanem más színű paprikát is használhatunk, és a körítést is variálhatjuk a szezonnak és ízlésünknek megfelelően.  Hozzávalók 4 személyre:  8 db paprika  4 csésze dióbél  4 db paradicsom  2 kis fej hagyma  1 kígyóuborka  zöldfűszerek, étolaj  A négy kevésbé szép paprikát négyfelé vágjuk, kimagvazzuk. A paradicsomokkal és a dióbéllel együtt elektromos darálóban, mixerben ledaráljuk, egyenletes pástétom-állagúra dolgozzuk.  A hagymákat apróra vágjuk, és a pástétomba keverjük. Jó, ha darabos marad, nem kell eldolgozni.  A négy szebb paprikát a kép szerint körbevágjuk, a paprikákat kimagozzuk, és megtöltjük a diós pástétommal. Visszatesszük a "kalapjukat", és egyenként tányérokra helyezzük.  A kígyóuborkából spirális, rugószerű csavart vágunk késsel, és a paprika köré rendezzük. Kevés maradék paradicsomkockával, néhány darab feles dióbéllel, továbbá ízlés szerinti fűszerekkel is gazdagítjuk, végül étolajjal megöntjük.    DIÓVAL TÖLTÖTT PAPRIKA  (amerikai recept)  Hozzávalók 3 személyre:  4 közepes méretű paradicsom, meghámozva  4 fej közepes vöröshagyma, apróra vágva  2 gerezd fokhagyma felvagdalva  1 evőkanál étolaj  1 csésze csirkehúsleves, leveskockából  1 kávéskanál só  1 zöldpaprika kimagvazva, apróra vágva  csipetnyi őrölt szegfűszeg és fahéj  6 zöldpaprika megpirítva, bőre lehúzva  12 dkg kemény sajt  2 evőkanál étolaj  3 tojás  1 csésze liszt  1 csésze apróra vagdalt darabos dióbél  Először szószt készítünk. Géppel dolgozzuk pürévé a paradicsomokat a hagymával és a fokhagymával. Egy közepes méretű lábasban olajat melegítünk, és 10 percig pároljuk benne a paradicsomot. Alkalmanként megkeverjük.  10 perc elteltével hozzáöntjük a csirkehúslevest, megsózzuk, és a fűszerekkel igazi amerikai ízt adunk neki. Gyenge lángon negyedóráig pároljuk, majd lefedve tesszük félre, hogy meleg maradjon.  A paprikákon oldalt vágjunk egy-egy nyílást, és azon keresztül szedjük ki a magvaikat. A paprikák csumáját semmiképpen ne távolítsuk el. Papírtörlővel töröljük szárazra a paprikákat. A sjtból 6 hosszúkás szeletet vágjunk, és minden paprikába tegyünk egyet. A diót is osszuk hat adagra, és szintén töltsük a paprikákba. Töltsük meg teljesen, ha kevés lenne a dió, töltsünk még hozzá.  Egy nagyobb serpenyőbe öntsünk olajat, és közepesnél nagyobb lángon addig forrósítsuk, amíg a belecsöppentett vízcsepp azonnal fel nem forr.  A tojások fehérjét verjük kemény habbá. A sárgáját pedig egy másik, kisebb tálban gyengén verjük fel. Óvatosan keverjük össze a fehérjét és a sárgáját.  A megtöltött paprikákat forgassuk meg lisztben, majd tojásban. A tojás teljesen vonja be a paprikákat. Forró olajban aranybarnára süssük. Minden oldala süljön meg, legjobb, ha falapáttal fordítjuk meg. Amikor megsült, konyhai törlő papíron itassuk fel a felesleges olajat.  Azonnal, forrón tálaljuk, a még meleg szósszal megöntve.  Megjegyzés: Ha ebédünk nem csak dióval töltött paprikából áll, ez a mennyiség 6 személyre is elég lesz.    EPRES, KIWIS MÜZLI  (német recept, Margarete Janssen receptje)  Hozzávalók 2 személyre:  25 dkg földieper  1 kiwi  1 evőkanál sűrű gyümölcsszörp  2 dl teljes tej  2 evőkanál vagdalt dióbél  2 evőkanál zabpehely  Az epret megmossuk, lecsöpögtetjük, felszeleteljük. A kiwit meghámozzuk, hosszában elfelezzük, ha középen torzsája keményebb, kivágjuk. Utána feldaraboljuk. A gyümölcsöket összekeverjük, gyümölcsszörppel és tejjel öntjük meg.  A dióbelet és a zabpelyhet összekeverjük, és egy lábasban zsiradék nélkül aranysárgára pirítjuk. Forrón szórjuk a gyümölcsökre, és azonnal tálaljuk.    ERDEI GOMBA DIÓOLAJJAL  Hozzávalók 4 személyre:  40-50 dkg erdei gomba, vagy felerészben apró termesztett csiperke  2 mogyoróhagyma, vagdalva  2-3 gerezd fokhagyma  2-3 evőkanál vagdalt petrezselyem  3 evőkanál dióolaj  só, bors  Melegítsük elő a sütőt 190 C°-ra.  Tisztítsuk meg a gombát a rátapadt füvektől, levelektől, stb. Vegyük ki a szárát. Keféljük le a száráról és a kalapjáról a homok- és talajszemcséket. Mossuk meg a gombákat, de ne álljanak sokáig vízben, nehogy vizet szívjanak fel. Csepegtessük le egy szűrőedényben.  A mogyoróhagymákat és a fokhagymákat tisztítsuk meg, és vágjuk apróra. Vagdossuk össze a petrezselymet is, és egy edényben keverjük el a mogyoróhagymával, a fokhagymával és a dióolajjal.  A nagyobb gombákat vágjuk kisebb darabokra. A gombát öntsük a dióolajos keverékbe, és tegyük a sütőbe. Lazán terítsünk rá alufóliát. 20-25 percnyi sütésre, párolásra a gombák megpuhulnak. Ekkor levesszük a fóliát, és további sütéssel hagyjuk a gomba levét elfőni. Ez 10-15 percig tart.  Rögtön, melegen tálaljuk.    GOMBÁS RIZS DIÓVAL  (amerikai vegetáriánus étel)  Hozzávalók 6 személyre:  1 csésze rizs, ami indián rizs is lehet  1/2 csésze hántolt zab vagy árpa  1/2 csésze aszalt áfonya, apróra vagdalva  1 evőkanál étolaj  1/2 csésze gomba, felvagdalva  1 csésze vagdalt dióbél  2 mogyoróhagyma, felvagdalva  1 evőkanál petrezselyemzöldje, felvagdalva  1 evőkanál dióolaj  só, bors  A rizsát (vagy az indián rizst) megfőzzük, annyira, hogy puha legyen, de ne kásás. Időközben a hántolt zabot vagy árpát is megfőzzük, egy másik fazékban.  Az aszalt gyümölcsöt egy kisebb tálban annyi meleg vízbe áztassuk be, amennyi ellepi.  Egy lábasban melegítsük fel az étolajat, ebben pároljuk meg a hagymát, majd azon a felvagdalt gombát. 8-10 percig pároljuk, amíg levet nem enged, ekkor vegyük le a tűzről, és sózzuk, borsozzuk. Öntsük át abba a tálba, amiben majd asztalra kerül. Öntsük bele a dióbelet és a vagdalt petrezselymet is.  Amikor az aszalt gyümölcs megpuhult, öntsük le róla a vizet, és a gyümölcsöt is öntsük a tálba. Ugyanígy a főtt rizst és a főtt gabonát is.  Amikor minden összetevő a tálban van, hintsünk rá kevés dióolajat, és egy kissé kavarjuk meg. Kóstoljuk meg, és ha kell, ízesítsük még.  Melegen vagy szobahőmérsékleten fogyasztható.    GRILLEZETT ENDÍVIA KECSKESAJTTAL, DIÓVAL  (angol recept)  Hozzávalók 4 személyre:  4 fej endívia  2 evőkanál olivaolaj  további 1,25 dl olivaolaj  6 evőkanál gyümölcsecet  só, bors  6 dkg kecskesajt, darabokra törve  5 dkg vagdalt dióbél  Melegítsük elő a sütőt vagy grillet. Az endíviákat vágjuk hosszában félbe, és olajozzuk be jól. Tegyük az endíviákat a vágott felükkel alulra a tepsibe, és pirítsuk, amíg világos aranyszínűek nem lesznek, ez kb. 2 perc. A másik oldalát ne pirítsuk meg a sütőben, de a vágott oldalával felfelé helyezzük a tálra, amin szervírozni fogjuk.  Keverjük össze egy csavaros fedelű üvegben a 2 evőkanál olivaolajat a gyümölcsecettel, és adjunk hozzá kevés sót, borsot. Csavarjuk rá az üveg fedelét, és rázzuk jól össze.  Öntsük a salátalevet az endíviára, és a tetejét hintsük meg a kecskesajttal és a dióbéllel.    GRILLEZETT PADLIZSÁN PITÁBAN, GRÁNÁTALMÁS-DIÓS SZÓSSZAL  (közel-keleti vegetáriánus recept)  Hozzávalók 8 személyre:  3 db apró padlizsán (kb. 70 dkg)  1 kávéskanál só  2 közepes cukkini  2 nagy zöldpaprika  2 fej nagy vöröshagyma  1/4 csésze citromlé  1/3 csésze étolaj  2 gerezd eldörzsölt fokhagyma  1 kávéskanál bors  8 db kész pita  2 csésze gránátalmás-diós szósz, ha készen nem kapható, az alábbi hozzávalókból készíthető:  1 evőkanál étolaj  1 csésze apróra vagdalt hagyma  1 gerezd apróra vágott fokhagyma  1 csésze darált dióbél  1/4 kávéskanál fahéjpor  1 csésze víz  1/3 csésze gránátalmalé (konzerv is lehet)  1,5 evőkanál méz  1/2 kávéskanál só  Ne ijedjünk meg a hozzávalók beszerezhetetlenségétől. Kész pita már Magyarországon is kapható, de lehetőleg jó minőségűt, szilárdat válasszunk, nehogy a tölteléktől szétessen. Azért válasszunk kisebb padlizsánokat, hogy szeletekre vágva elférjen a pita "zsebében". Ha csak nagyobbat kapunk, grillezés után a szeleteket vágjuk negyedekre. Kész gránátalmás-diós szószt közel-keleti kereskedők forgalmaznak, de magunk is elkészíthetjük. Végső soron áfonyalé-sűrítményből is dolgozhatunk, az is ugyanolyan jó.  A padlizsánokat 1 cm-nél valamivel vékonyabb szeletekre vágjuk, és megsózzuk. A cukkinit hosszában félbevágjuk, majd ugyanolyan vastag szeletekre vágjuk, megsózzuk. Mindkét zöldségféle szeleteit konyhai papírtörlőre fektetjük, és legalább egy óráig állni hagyjuk. Végül száraz papírtörlővel itatjuk fel a szeleteket.  A zöldpaprikákat vágjuk 1-1,5 cm széles karikákra. A két fej hagymát is vastag karikákra vágjuk, és a paprikaszeletekkel együtt tegyük egy tálba.  Töltsük a paprikára és a hagymára a citromlé, az étolaj, az eldörzsölt fokhagyma és a bors keverékét, és keverjük el vele. Tegyük hűtőbe.  A pitatésztát vágjuk be, hogy tölthető legyen.  A gránátalmás-diós szószt házilag úgy készítjük el, hogy egy serpenyőben olajon megpároljuk az apróra vágott hagymát és fokhagymát, és amikor üveges, levesszük a tűzről. Kihűlés után mixerbe töltjük át, és a darált dióbéllel, a fahéjporral elmixeljük. Öntsük hozzá a vizet, a gránátalmalevet, a mézet, a sót, és mindezekkel együtt mixeljük tovább, legalább 2 percig, de közben néhányszor, ha kell, vakarjuk le a mixer falára kiült részeket. A majonéznél sűrűbb állagú szószt kell kapnunk.  Végül kóstoljuk meg, és ha úgy ítéljük meg, mézzel vagy sóval változtathatunk az ízén. Felhasználásig tartsuk hűtőben.  Grillezzük meg a padlizsánt, a cukkinit, a paprikát és hagymát. Ezt legjobb szabadtéren, faszén fölött végezni. Közepes hőmérsékletet használjunk. A paprika és a hagyma grillezéséhez fémdrótból készült grillezőkosarat használjunk, nehogy megégjenek.  Amikor a zöldségek kellően lágyak, barnulni kezdenek, vegyük le a tűzről és töltsük a pitákba. A zöldségek után szósszal is töltsük meg.  Vörösbor illik hozzá, Merlot vagy Cabernet.    HAWAII GOMBA  Hozzávalók:  2 evőkanál dióbél  1 evőkanál étolaj  2 csésze darabokra vagdalt fehér gomba  2 csésze darabokra vagdalt színes gomba  2 csésze darabokra vagdalt shiitake gomba  2 evőkanál apróra vagdalt petrezselyem  2 gerezd apróra vagdalt fokhagyma  1 evőkanál gyümölcsecet  2 evőkanál cukor  1 teáskanál szójaszósz  Egy kisebb edényben közepes lángon néhány percig pirítsuk a dióbelet, míg barnulni nem kezd. Tegyük félre.  Egy nagy edényben közepes lángon melegítsük meg az étolajat, öntsük bele a gombákat, és pároljuk néhány percig keverés nélkül. Néhány perc elteltével kezdjük meg a keverést, adjuk hozzá a petrezselymet és a fokhagymát, és pároljuk további 3-5 percig, amíg a gombák levet nem kezdenek ereszteni, és barnulni nem kezdenek.  Egy kisebb tálban keverjük össze az ecetet, a cukrot és a szójaszószt. Öntsük a gombához, és főzzük további egy percig. Ízlés szerint sózhatjuk.  A dióbelet tálaláskor öntsük a tetejére. (A képen tészta körettel látható.)    KRUMPLIPÜRÉ PIRÍTOTT DIÓVAL  (amerikai recept, Steven Wheeler receptje, aki köretként hagymamártást ajánl)  Hozzávalók 4 személyre, a hagymamártással együtt:  1 kg burgonya  10 dkg lágy sajt  10 dkg durvára vagdalt dióbél  3/4 csésze tej  só, bors, szerecsendió  1 nagy sárga hagyma, felvagdalva  2 evőkanál étolaj  1 evőkanál liszt  1,5 csésze forró csirkehúsleves  2 evőkanál barna mártás (nem kötelező)  A krumplikat hámozzuk meg, vágjuk négybe, öntsünk rájuk annyi vizet, hogy elfedje, és főzzük mintegy 25 percig. A főzővíz nagyját öntsük ki, csak egy keveset hagyjunk a krumpli alatt. Dolgozzuk el apróra a krumplit, míg teljesen sima nem lesz. Öntsük bele a tejet, keverjük bele a dióbelet, valamint az apróra darabolt sajtot. Ízesítsük. Még annyi tejet adhatunk hozzá, hogy ne ragadjon a kanálra.  Enyhén pirítsuk meg a hagymát az olajon. Keverjük bele a lisztet, és lassan adagolva öntsük hozzá a csirkehúslevest. Közben folyamatosan kevergessük a tűz fölött. A krumplipürével tálaljuk.    KUSZKUSZ ARTICSÓKÁVAL, DIÓVAL  (holland vegetáriánus recept)  Hozzávalók:  30 dkg kuszkusz  1 db articsóka  5 szál zöldhagyma  1 nagy gerezd fokhagyma  maréknyi petrezselyemzöld  3 evőkanál étolaj  1 citrom leve  12 dkg vagdalt dióbél  bors, só  zöldsaláta  A kuszkuszt egy csésze vízben és az étolajban megfőzzük. További öt percig a főzőedényben tartjuk.  Az articsókát negyedekre vágjuk, a negyedeket tovább szeleteljük, keresztben. A zöldhagymát karikákra, a fokhagymát apróra vágjuk.  Feldaraboljuk a dióbelet, felvagdaljuk a petrezselymet is.  Mindezt egy nagy salátás tálba rakjuk, a megfőtt kuszkuszra.  Az étolajból és a citromléből dresszinget keverünk, ízlés szerint borsozzuk, sózzuk, és a zöldségekre öntjük.  Kevés zöldsalátával díszítve szervírozzuk.    LENCSÉS, DIÓS HAMBURGER  (amerikai recept)  Hozzávalók 4 zsömléhez:  3/4 csésze pirított, majd kihűtött dióbél  1/3 csésze száraz zsemlyemorzsa  3 gerezd fokhagyma, nagyjából összevágva  2 kávéskanál őrölt köménymag  2 kávéskanál őrölt koriandermag  1/4 kávéskanál őrölt pirospaprika  só, bors  3/4 csésze főtt, leszűrt, kihűlt lencse  4 evőkanál étolaj  1 nagy tojás  4 készen vásárolt hamburger-zsömle  Robotgépben őröljük és keverjük össze a pirított dióbelet, a zsemlyemorzsát, fokhagymát, a fűszereket, sót, borsot. Addig őröljük, amíg egyformán aprószemű keveréket kapunk.  Adjuk hozzá a főtt lencsét és egy kanál olajat. Járassuk tovább a gépet. Nem baj, ha néhány szem lencse egészben marad, de nagyjából daráljuk meg.  Egy nagyobb tálban verjük fel a tojást. Öntsük hozzá lencsés keverékünket, és mixeljük jól el. Osszuk négy egyenlő részre, kézzel formáljunk belőlük pogácsát.  A maradék három kanál olajat melegítsük meg egy szélesebb, nem odaégős serpenyőben. Közepesnél kisebb lángon süssük ki benne a hamburger-pogácsákat. süljenek barnára, és vékonypengéjű spatulával fordítsuk meg, hogy a másik oldaluk is megsüljön. Oldalanként 8-10 perc elég. Papírtörlővel bélelt lapostányérra szedjük ki, hogy az olajat felitassuk.  Rakjuk készen vásárolt hamburger-zsömlékbe. Salátával, hagymával, egyéb zöldségekkel gazdagíthatjuk.    PADLIZSÁN DIÓVAL, PARADICSOMMAL  (görög recept)  Hozzávalók 4 személyre:  2 kg kerek padlizsán  0,5 kg darált dióbél  2,5 dl étolaj  0,5 kg paradicsom  2-3 gerezd fokhagyma  só  Mossuk meg a padlizsánokat, vágjuk félbe, és vágjuk ki a magjukat. Helyezzük vízzel telt edénybe félórára-egy órára, majd öntsük le a vizet, és a padlizsánokat sózzuk meg. Olajban süssük puhára a fél padlizsánokat, végül szedjük ki az olajból.  A paradicsomot törjük pürévé, és kevés víz hozzáadásával a sütőolajban addig főzzük, amíg sűrű szószt nem kapunk.  A fokhagymát vágjuk apróra, vagy dörzsöljük el, és a darált dióbéllel együtt keverjük a paradicsomszószhoz. (Ha szükséges, kevés vizet adhatunk hozzá.) A padlizsánt is tegyük bele, és 3-4 percig forraljuk össze.  A padlizsánokat tányérokra szedjük, és a diós-paradicsomos szószt is rászedjük.    PADLIZSÁN GRATENMÁRTÁSSAL  (francia recept)  Hozzávalók 2 személyre:  1 padlizsán, lehetőleg vékony héjú  10 dkg fetasajt  5 dkg dióbél  1 evőkanál méz  kevés étolaj  Melegítsük elő a sütőt 180 C°-ra. A padlizsánt mossuk meg, és vágjuk hosszában félbe. Vágott felükkel felfelé fordítva tegyük egy tepsibe, és locsoljuk meg kevés olajjal. Háromnegyed órán át süssük.  A fetasajtot morzsoljuk szét egy tálba. A dióbelet kisebb darabokra vagdossuk, és öntsük a sajthoz. Öntsük rá a mézet is, és jól keverjük össze. Az így kapott gratenmártással kenjük be a sült padlizsánt.  Visszatesszük a sütőbe, magasabbra állítjuk a hőfokot, és kb. negyedóra alatt rásütjük a padlizsánra a gratenmártást. Akkor jó, amikor a teteje aranyszínűre vált.    PHALI (diós spenót)  (grúz recept)  A diós spenóthoz csak dió, spenót és némi zöldfűszer kell. Egyszerű, hagyományos grúz ennivaló. Aki Grúziába készül, még itthon kóstolja meg, mert ott nagyon gyakori. A grúz kukoricalepényhez ugyanolyan jól megy, mint az örmény lavashoz, de friss kenyérre kenve is nagyon jó. Vörösborral szokás fogyasztani.  Hozzávalók:  20 dkg dióbél  2 kg spenót  2 köteg friss koriander  2 köteg petrezselyemzöld  3-4 gerezd fokhagyma  30 dkg hagyma  pirospaprika, só ízlés szerint  kávéskanálnyi borecet, vagy gránátalma-gerezdek, savanyításnak  A spenótlevél ha száras, a szárát vágjuk le. A leveleket tegyük egy nagyobb tálba, folyassunk rá annyi vizet, amennyi ellepi, hogy a spenót megszívja magát. Amíg a spenót ázik, egy lábasban forraljunk fel ugyanannyi vizet.  Bő negyedórányi áztatás után öblítsük, mossuk le a spenótleveleket, hogy mindenhol tiszták legyenek. A tiszta spenótot tegyük a forrni kezdő vízbe, és a főzővízbe tegyünk kevés sót. Ügyeljünk rá, hogy főzés közben a spenót mind a víz alatt legyen.  Fontos, hogy ne főzzük túl a spenótot, a színe maradjon élénkzöld. Úgy győződhetünk meg arról, hogy a spenót megfőtt, hogy villával próbáljuk átszúrni a legvastagabb levélköteget. Ha a villa könnyen belemegy, a spenót megfőtt. Szűrőkanálban csepegtessük le, és tegyük félre lehűlni.  Most jön a lényeg. A dióbelet, a fokhagymát, a koriandert és ha erőspaprikaként csöves paprikát használunk, a paprikát is daráljuk le darálóval vagy aprító géppel. A hagymát és a petrezselymet vagdossuk olyan apróra, amennyire tudjuk. Ezt mind keverjük annyira össze, hogy egynemű legyen.  A kihűlt főtt spenótból két kézzel nyomjuk ki a vizet. Utána vagy késsel vágjuk apróra, vagy húsdarálón daráljuk le. Ha finomabbra akarjuk készíteni, akkor a daráló ajánlott.  A phali összeállítása következik. A darált spenótot a diós keverékkel keverjük össze. Kóstoljuk meg, savanyítsuk ízlés szerint, borecettel vagy gránátalmával. Ha gránátalma-gerezedeket keverünk bele, azok savanykás levet eresztenek. Most is jól keverjük össze. És ízlés szerint sózzuk is.   A kész phali hűtőben tartható. Amikor tányérra tesszük, vagy halomba rendezzük, vagy elsimítjuk késsel. Gránátalmával díszítjük.    RÁNTOTT KECSKESAJT  (francia recept)  Hozzávalók 2 személyre:  friss kecskesajt  zsemlyemorzsa  1 tojás  étolaj  dióolaj  vinegrett  szép dióbél  salátalevél  só,bors  A tojást egy tányérban villával verjük fel, keverjünk el benne sót, borsot.  Egy másik tányérba szórjunk prézlit. A kecskesajtból vágjunk szeleteket. Mártsuk meg a tojásban, majd a morzsában mindkét oldalát.  Serpenyőben, meleg olajon süssük meg a bundázott sajtot, hogy mindkét oldala szép színes legyen.  A salátalevélre öntsünk vinegrettet és dióolajat. Sózzuk, borsozzuk a salátát, finoman keverjük át a leveleket.  A tányérokra rendezzünk salátaleveleket, Óvatosan helyezzük rá a rántott sajtot, hogy szét ne essen, és díszítsük szép dióbéllel.  Míg meleg a sajt, addig kínáljuk.    SAJTOS DIÓS SZELETEK  (mai buddhista vegetáriánus egytálétel)  Hozzávalók:  2 csésze dióbél  1,5 csésze főtt barnarizs  2 evőkanál vaj  1 közepes fej hagyma, apróra vagdalva  1/2 csésze gomba, apróra vagdalva  2 evőkanál petrezselyemlevél, vagdalva  2 kávéskanál friss vagy 1 kávéskanál szárított kaukfű  1 kávéskanál friss vagy 1/2 kávéskanál szárított zsályalevél  2 nagy gerezd fokhagyma, nagyon apróra vágva  2 nagy tojás, elhabarva  30 dkg reszelt sajt  1 csésze túró  kávéskanálnyi só, bors  Melegítsük elő a sütőt 180 C°-ra. Vajazzunk ki egy kenyérsütő formát, fektessünk bele zsírpapírt, és vajazzuk ki annak is a felszínét.  A dióbelet enyhén pirítsuk meg egy tepsin, majd hagyjuk kihűlni. Vágjuk késsel apróra.  A vajat olvasszuk meg egy közepes méretű lábasban, közepes lángon. Pároljuk rajta üvegessé a hagymát. A gombát addig pároljuk a hagymán, amíg barnulni nem kezd, és kiengedett levének fele elfő. Ekkor keverjük hozzá a főtt rizst, a diót, a zöldfűszereket, a tojást, sajtot, túrót, vagdalt fokhagymát, sót, borsot.  Összekeverés után töltsük a keveréket az előkészített sütőformába, a felszínét simítsuk el. Addig süssük, amíg aranybarna színt nem kap, és érintésre szilárdnak nem tapasztaljuk. Vagyis körülbelül egy óráig.   Sütés után a formában hűljön 10 percig, aztán vágjuk körül egy késsel, úgy borítsuk ki.  Már fogyasztható is. Valamilyen szószt, például gombaszószt készíthetünk mellé.    SPÁRGA FŰSZERES DIÓVAL, KÉKSAJTTAL  (francia recept)  Hozzávalók 4 személyre:  1 kg spárga  20 dkg szalonna  20 dkg kéksajt (Rokfort, stb.)  20 dkg darabos dióbél  étolaj  fűszerek  A dióbelet olajon pirítjuk, rövid ideig, amíg barnulni nem kezd. A tűzről levéve megszórjuk ízlésünk szerinti fűszerekkel (pirospaprika, köménymag, currypor, fahéj, stb.). Sózzuk, borsozzuk.  A spárgát tisztítsuk meg, ha kell, alsó részét hámozzuk meg.  A szalonnát pároljuk üvegesre, a fölösleges zsírt öntsük le róla.  A spárgát vízben pároljuk puhára, szedjük át a szalonnára, és azon fejezzük be a párolását. Szedjük tálra.  A kéksajtot morzsoljuk a spárgára, és az egészet szórjuk meg a fűszeres dióval.    SPÁRGA PIRÍTOTT DIÓVAL  (amerikai recept)  Hozzávalók 4 személyre:  1 nagy narancs  0,5 kg spárga  2 evőkanál étolaj  1/2 csésze dióbél  só, bors  Először a dióbelet pirítsuk meg, sütőben. 8-10 perc alatt enyhén barnulni kezd, akkor jó.  A narancsot hámozzuk meg, héját tegyük félre. A narancs levét facsarjuk egy kisebb lábasba, tegyük fel a tűzhelyre, forraljuk fel. Amikor forrni kezd, a tüzet vegyük gyengére, és pároljuk tovább a narancslevet, amíg felére nem sűrűsödik.  Eközben a spárgát forró vízben pároljuk puhára, majd öntsük le róla a vizet.  A besűrűsödött narancsléhez adjuk hozzá az étolajat, és jól keverjük össze, végül ízlés szerint sózzuk, borsozzuk.  Helyezzük ki a spárgát egy tálra, és öntsük meg a narancsos keverékkel. A dióbelet és a narancshéjat a tetejére rakjuk.    SÜLT GOMBA DIÓVAL  (grúz recept)  Hozzávalók 2 személyre:  félkiló fehér, friss gomba  3/4 pohár darált dióbél  1-2 fej vöröshagyma, vagy 5-6 szál zöldhagyma  0,8 dl étolaj  petrezselyem és más zöldfűszer  almaecet  bors, só  A megtisztított gombát vágjuk szeletekre, sózzuk meg, süssük meg. A keletkező levet öntsük le róla, és keverjük össze az almaecettel, a keveréket borsozzuk meg.  Az ecetes keveréket öntsük a sült gombára. A gombát vagdaljuk fel, keverjük a gombához. Ugyanígy a zöldfűszereket és a darált dióbelet is.  Melegen szervírozzuk, akkor is, ha korábban készítettük el. Ez esetben hűtőben tarthatjuk, és szervírozás előtt sütőbe tesszük.    SÜLT PADLIZSÁN DIÓMÁRTÁSBAN  (angol vegetáriánus recept)  A diómártást előre is elkészíthetjük, hűtőben egy hétig is eláll. Többféle ízben készíthetjük, mentásan, paprikásan, citromosan.  Hozzávalók:  1 csésze dióbél  1 kis gerezd fokhagyma  1/4 csésze zsemlyemorzsa  1,5 csésze forró víz  2-3 kávéskanál dióolaj  1/4 kávéskanál tört édeskömény mag  só, bors  A dióbelet a zsemlyemorzsával és a fokhagymával együtt tegyük robotgépbe, és daráljuk, keverjük össze. Aprómorzsás szerkezetű legyen. Ne állítsuk le a gépet, úgy öntsünk bele egy csésze forró vizet. Rövid idő után állítsuk le a gépet, a faláról vakarjuk le a kicsapódott anyagot, és öntsünk hozzá még kb. 1/2 csésze forró vizet. Annyit, hogy az általunk kívánt állagú legyen.  Keverjük bele a dióolajat, az édeskömény-magot, és sózzuk, borsozzuk ízlés szerint.  Ilyen állapotban lehűthetjük, felhasználásig eltarthatjuk. Felhasználáskor ízlés szerint mentalevéllel, pirospaprikával, citrommal, joghurttal ízesíthetjük.  A sült padlizsán hozzávalói:  4 padlizsánkarika, kb. 1-1,5 cm vastagra vágva  étolaj, só, bors  Sütés előtt negyedórával a padlizsánszeleteket enyhén megsózzuk, és állni hagyjuk. Ez azért szokás, hogy meg ne keseredjenek. De sózás nélkül is megfelelő eredményt kapunk.  Kevés forró olajon aranybarnára sütjük a padlizsánt. Amint a felülete olajos lett, fordítsuk meg, hogy a másik felét is beolajozzuk. A sütéshez kb. öt perc kell, közepes lángon.  Szervírozáskor a sült padlizsánt öntsük meg az előre elkészített diómártással.    SÜLT PADLIZSÁN DIÓVAL  (orosz recept)  Hozzávalók:  4 padlizsán  10 dkg dióbél  2-3 gerezd fokhagyma  só, bors, zöldfűszer ízlés szerint  A padlizsánokat megmossuk, tövi részüket levágjuk. 220 C°-os sütőben megsütjük, időnként, mondjuk 20 percenként megforgatva. A sült padlizsánokat tányérra szedjük ki, és hagyjuk lehűlni.  Ezalatt ledaráljuk a dióbelet, a fokhagymával együtt. Megsózzuk, ízlés szerinti vagdalt zöldfűszert keverünk hozzá. Ha túl száraz, kevés vízzel egészíthetjük ki. Összetapadós legyen a keverék állaga.  A sült padlizsánokat hosszában vágjuk fel, de legfeljebb fele mélységig. Kanállal megnyomjuk a húsukat, és ha kell, meg is sózhatjuk. A nyílásba diós keveréket töltünk. Alufóliába csavarjuk a töltött padlizsánt. A fólia végét visszahajtjuk. Néhány órára hűtőbe tesszük.  A hűtőből kivéve kitekerjük a fóliából, és felszeleteljük.  Ha igényesek vagyunk arra, hogy a töltelék ne sötétedjen meg, fakanállal dolgozzunk, és a tölteléket hintsük meg citromlével.    SÜLT PADLIZSÁN DIÓVAL  (orosz recept)  Hozzávalók:  félkiló padlizsán  2 fej hagyma  1 evőkanál étolaj  10 dkg dióbél  10 dkg gránátalmagerezd  őrölt bors, só  A padlizsánt negyedórán át forró vízben pároljuk. Bőrét lehúzzuk, húsát szalmaszálnyi vékony szeletkékre vágjuk, megsózzuk, megborsozzuk.  A hagymát próra vágjuk, meleg olajon megpároljuk. A dióbelet enyhén megpirítjuk, utána megtörjük.  Keverjük össze a padlizsánszalmát a pirult hagymával és az apróra tört dióbéllel.  Melegen és hidegen is tálalhatjuk, tálaláskor megszórjuk gránátalmagerezdekkel.    SÜLTKRUMPLI DIÓS PESZTÓVAL  (svájci recept)  Hozzávalók 4 személyre (a képen egy adag látható):  1 kg lehetőleg kisméretű burgonya  1 dl étolaj  2 köteg petrezselyem, bazsalikom, rozmaring, vagy más zöldfűszer  2 gerezd fokhagyma  10 dkg dióbél  csipetnyi pirospaprika  25 dkg mozzarella sajt  só, bors  A tepsit kenjük ki étolajjal. A burgonyát meghámozzuk, félbevágjuk, és a vágott felületével felfelé helyezzük a tepsibe. (Azért, hogy biztosan vízszintesen feküdjön, a félkrumpli alját is megvághatjuk kissé.) A félkrumplikat is kenjük be étolajjal. Sóval, borssal szórjuk meg. 200 C°-on mintegy félórán át süssük, amíg teljesen meg nem puhulnak.  Amíg a sülésre várunk, mossuk meg a petrezselymet, és vágjuk össze. Nem kell apróra vágni, durván is elég, utána úgyis botmixerrel dolgozunk. A zöldfűszert a fokhagymával, 1 dl étolajjal, kevés pirospaprikával, sóval, borssal együtt botmixerrel aprítjuk és keverjük össze. Ez a pesztó.  A mozzarellát felszeleteljük. A dióbelet apróra vagdossuk, vagy mozsárban törjük meg.  A megsült burgonyát kivesszük a sütőből. A pesztót a burgonyákra osztjuk. A dióbél egy részét is a burgonyákra szórjuk. Letakarjuk mozzarella-szeletekkel, és a sajtra is dióbelet szórunk. Ezután még mintegy negyedórán át sütjük.  Bár a pesztós, diós sültkrumpli összeállítása nem sok munkát kíván, a háromnegyed órás sütési idő hosszabbítja meg az elkészítési időt.    TÖKÖS-DIÓS TÉSZTA  (amerikai őszi vegetáriánus vacsora)  Szokatlan kombináció. Bármilyen tökből készíthető, talán a sütőtök a legjobb.  Hozzávalók 2 személyre:  Sütőtök 1 cm-esre kockázott húsa, 2-3 diónyi nagyságú  2 db apró cukkini húsa, ugyancsak 1 cm-esre vagdosva  3 nagy gerezd fokhagyma, vagdalva  étolaj  10 db dió bele, igen apróra vagdosva  20 dkg tészta  só, bors  dióolaj  Melegítsük elő a sütőt 200 C°-ra. A sütőtök-kockákat egy nagyobb sütő-edényben (tálban) kevés olivaolajon süssük 10 percig. Adjuk hozzá a fokhagymát és a cukkinit, és süssük további 15 percig, vagy amíg jónak látjuk. Hintsük meg a dióbél-morzsával, sózzuk, borsozzuk, és süssük további 5 percig.  Közben főzzük meg a tésztát sós vízben. Szűrjük le róla a főzővizet, és borítsuk a sült tökre. Hintsük meg dióolajjal, és keverjük jól össze. Ízlés szerint fűszerezzük, a sütőedényben tálaljuk.  Reszelt sajttal gazdagíthatjuk.    TÖLTÖTT CUKKINI  (francia recept)  A cukkinit parmezános dióval töltjük, vegetáriánus módra.  Hozzávalók 4 személyre:  2 cukkini  10 dkg apróra tört dióbél  12 dkg reszelt parmezán  8 dkg prézli  2 elkevert tojás  1,5 dl félzsíros tej  só, bors  A cukkinikat hosszában vágjuk két darabra, és a belsejüket kiszedjük.  A cukkinikat (a belsejükkel együtt) gőzön pároljuk 10 percig, hogy megpuhuljanak.  A sütőt 180 C°-ra melegítjük elő.  Elkészítjük a tölteléket. Egy lábasban a prézlit a tejjel felmelegítjük, rövid ideig főzzük. Ráöntjük az elkevert tojást, hozzáadjuk a párolt cukkinik belsejét, megszórjuk parmezánnal, tört dióbéllel. Sózzuk, borsozzuk.  Ezzel a meleg keverékkel töltjük meg a cukkinikat. Tíz-tizenöt percre sütőbe tesszük.    VEGETÁRIÁNUS HAMBURGER  Hozzávalók:  9 pohár zabpehely  1 pohár dió  2-3 gerezd fokhagyma  2-3 fej kisebb vöröshagyma  2 kávéskanál kapor  1 evőkanál zellerzöld  2-3 kávéskanál só  őrölt szezámmag  2 dkg élesztő  kis olaj a sütéshez  8 pohár víz  A hozzávalókat 8 pohár forró vízben 5-10 percig főzzük.  Ha kihűlt, 2 dkg felfuttatott élesztőt tegyünk bele. Kicsit kelesztjük.  Olajozott tepsibe lapos pogácsákat teszünk, és mindkét oldalát 15-20 percig sütjük.    VÖRÖSBAB DIÓVAL  (grúz recept)  A diós vörösbab a hagyományos grúz kukoricalepény kiváló tölteléke. Csípős, fűszeres.  Hozzávalók:  3-4 csészényi főtt vörösbab (konzervbab is lehet) 1 pohár tört dióbél  1 fej hagyma  3 gerezd fokhagyma  1 kávéskanál őrölt koriandermag  1/2 kávéskanál őrölt sáfrány  őrölt erős pirospaprika, ízlés szerint  só  1 evőkanál ecet  kis köteg friss koriander  Inkább magunk főzzük meg a babot, mint konzervbabot használjunk, mert így elkerülhetjük, hogy a bab túlfőjön, szétessen. Az a jó, ha a babszemek egészben maradnak. (A képen már túlfőtt bab látható.) A főtt babot szűrjük le, hogy nedvesség ne maradjon benne.   Most az ízesítést készítjük el. A megtört vagy darált dióbelet egy tálba öntsük, és szórjuk rá a fűszereket: koriandert, pirospaprikát, sót. Ehhez az ételhez az erős íz illik, ízlés szerint más erős fűszert is használhatunk. Só helyett pedig azt helyettesítő fűszerkeverék is jöhet.   A hagymát nagyon vékonyra vagdaljuk, egy csészébe tesszük, és ecetet öntünk rá. Öt perc elteltével a hagymából kinyomjuk az ecetet, és a hagymát a diós-fűszeres tálba tesszük át. Végül kevés friss koriandert is a tálba teszünk, apróra vágva, valamint a fokhagymát is, felvagdalva. Az egész masszát nagyon-nagyon kevés forró vízzel hígítjuk, és kézzel keverjük össze. Sűrű püré állagú keveréket kell kapnunk.   Az ízesítést összekeverjük a főtt babbal. Mielőtt felszolgálnánk, hagyjuk egy órán át állni, hogy az ízek összeérjenek.    ZÖLDSÉGES SÜLT TÉSZTA  (amerikai vegetáriánus recept)  Hozzávalók 1 tésztához:  A tésztához:  15 dkg liszt  7,5 dkg margarin  7,5 dkg dióbél  csipetnyi só  3-4 evőkanál hideg víz  A zöldség-feltéthez:  2 zöldpaprika  1 fej hagyma  1 cukkini  1/2 padlizsán  étolaj  1 fej fehér hagyma  1 gerezd fokhagyma  1 kockázott paradicsom konzerv  fűszerek, só, bors ízlés szerint  esetleg diós pesztó  A sütőt 220 C°-ra melegítsük elő.  Először a tésztát készítjük el. A diót mozsárban törjük meg. A lisztet öntsük egy tálba, és dolgozzuk bele a margarint. Keverjük bele a megtört dióbelet is, és annyi hideg vizet, hogy szilárd tésztát keverhessünk, dagaszthassunk. Amikor a tészta kész, formáljunk belőle golyót. Fedjük le, és tegyük hűtőbe.  Amíg a tészta hűl, megpirítjuk a zöldségeket. A vöröshagymát négy részre vágjuk, és minden negyedet további 2-3 cikkelyre. Felszeleteljük a paprikát, cukkinit, padlizsánt. A sütő hőmérsékletét 180 C°-ra csökkentjük, és egy tepsiben betesszük a zöldségeket. Meghintjük étolajjal, és kb. félóráig sütjük.  a fehér hagymát és a fokhagymát apróra vágjuk, és kevés étolajon néhány percig pároljuk. Hozzáöntjük a paradicsomkocka-konzervet, és ízlésünk szerint fűszerezzük. Fedő nélkül 10 percig pároljuk, amíg be nem sűrűsödik.  Olajozzunk ki egy tésztasütő formát (a kép szerintit), vegyük ki a tésztát a hűtőből, és belisztezett deszkán nyújtsuk köralakúra. Szórjunk kevés lisztet a tésztára, tekerjük fel a nyújtófára, és kigöngyölve fektessük a sütőformába. A fölösleges tésztát éles késsel vágjuk körbe.  20 percig süssük a tésztát magában, zsírpapírral leborítva. Előbb a paradicsomot, majd a többi zöldséget töltjük rá. Ha van diós pesztónk is, azzal is megönthetjük.  További 10 percig süssük, amíg jól át nem melegszik.
	A dió leírása és botanikája

	Ünnepi ételek, különlegességek Vázlat:  Főtt fürj és bacon dióval  Báránykotlet ínyenceknek  Cserkesz csirke  Garnélarák mézes dióval  Mexikói töltött paprika diószószban  Mexikói töltött paprika diószószban 2  Római csemege  Sertésszelet paradicsomos-diós szósszal, kukoricamuffin körettel    Tisztelt Kollégám, az angol történelem az angolszászokkal kezdődött. És amit ettek, a dióval készített fürjjel és bacon-nel.  A receptet ma már a British Museum őrzi.  ABC-sorrend ide vagy oda, a különleges diós recepteket a főtt fürj és bacon dióval című recepttel kell kezdeni.  Ma már nem ajánlatos ezt a finom ételt megenni, mert a fürj védett madár, megfőzése vagy pláne elfogyasztása börtönbüntetést von maga után. Magyarországon. Máshol nem.  FŐTT FÜRJ ÉS BACON DIÓVAL (korai angolszász recept)  Hozzávalók 4 személyre:  6 vastag szelet zsíros bacon-szalonna, felvagdalva  3 gerezd fokhagyma, apróra vágva  4 fürj (a recept közlője megjegyzi, hogy talán galamb is jó)  25 dkg gomba (bármilyen fajtájú), összevagdalva  1 csésze vagdalt dióbél  1,5 csésze angol sör (az eredeti receptben bor szerepel, csak a mai angolok jobban szeretik sörrel)  3/4 csésze víz  3 babérlevél (a recept közlője szerint az angolszászoknak valószínűleg nem állt rendelkezésükre babérlevél, ezért más, helyi fűszer is megfelel)  4 szelet barna kenyér  só, bors (a bors elmaradhat, az angolszászoknak se volt)  Egy széles lábasban süssük meg a bacont saját zsírjában, a fokhagymával együtt. Adjuk hozzá a fürjeket, és a bacon zsírján süssük barnára mindkét oldalukat. Adjuk hozzá a gombát és a diót, és süssük még néhány percig. Öntsük bele a sört (bort), a vizet, és fűszerezzük a babérlevéllel. Ízlés szerint sózzuk (borsozzuk). Forraljuk fel, forráskor tegyük takaréklángra, és hadd főjön lefedve 2-2,5 órán át. Annyira meg kell főzni, hogy a madár húsa leváljon a csontról.  A fürjeket tegyük egy-egy szelet kenyérre, és öntsük rá az étel többi részét. Így tálaljuk.    BÁRÁNYKOTLET ÍNYENCEKNEK  (német recept)  Hozzávalók 4 személyre:  4 szelet bárányhús  2 evőkanál (4 dkg) méz  3 evőkanál (6 dkg) apróra vagdalt dióbél  1 evőkanál vagdalt petrezselyem  1 evőkanál vagdalt kakukfű  1 gerezd apróra vagdalt fokhagyma  1 db friss gyömbér  1 csapott teáskanál cukor  2 dl étolaj  2 dkg vaj  1,25 dl kókusztej (nem édesített)  8 nagy shiitake gomba  8 kisebb feles dióbél  2 evőkanál vörösbor  csipetnyi cukor  só, bors  A húst megmossuk, lecsöpögtetjük.  A mézet, a vagdalt dióbelet, a fűszereket és a fokhagymát összekeverjük.  A gyömbért meghámozzuk, kockákra vágjuk. A kókusztejjel és kevés cukorral mixerben szósszá keverjük.  A gombát megmossuk, a szárát kidobjuk, a húsát leszárítjuk. Forró vajon rövid ideig sütjük. Fapálcikákból négy kisebb nyársat készítünk 2-2 gomba, illetve 2-2 feles dióbél felszúrásával. Melegen tartjuk.  A bárányszeleteket sózzuk, borsozzuk. Fritőzben, forró olajban mintegy 2 percig sütjük. Kivesszük, és a diós-fűszeres keveréket a szeletekre osztjuk. Rányomkodjuk. Sütőben, grill alatt a húson a diós bundát 1-2 perc alatt ropogósra sütjük. Melegen tartjuk. Kevés vörösborral locsoljuk, fűszerezhetjük, és még sütjük kicsit.  A bundás bárányszeleteket gombás nyársakkal és kókusz-szósszal tálaljuk. Ízlés szerint zöldsalátát is adhatunk mellé.    CSERKESZ CSIRKE  A cserkeszek a Kaukázus vidékén élő török eredetű nép. Különleges egy nép. Nemcsak azért, mert az egyik legjobb diós ételt, a cserkesz csirkét ők találták fel, ami aztán a török konyha közvetítésével mint jellegzetes, ünnepi török étel lett világhírű, amit speciális alkalmakkor, nagy ünnepeken fogyasztanak. Törökországban járván cserkez tavugu néven keressük.  A cserkeszek azért is különlegesek, mert speciális, sajátos dióolaj-kinyerési technikát fejlesztettek ki, aminek az a lényege, hogy a dióbelet két kő között morzsolják, és a dióolajat egy tálban fogják fel.  A cserkeszek nevéhez fűződik a világ legszebb diófa-anyagának a faiparban használatos neve is. Angol nyelven - Amerikában is - "circassian walnut"-nak, vagyis cserkesz diónak mondják a legszebb rajzolatú diófát.  A cserkesz csirke hozzávalói 4-6 személyre:  1 kg kicsontozott, bőr nélküli csirkemell  3 csésze csirkehúsleves  2 evőkanál dióolaj  2 kávéskanál pirospaprika  2 evőkanál apróra vagdalt petrezselyem  feles dióbél  A diószószhoz:  2 karéj másnapos, szikkadt kenyér  2 evőkanál vaj  1 kis fej hagyma apróra vágva  2 gerezd apróra vágott fokhagyma  1,5 evőkanál piros paprika  1 kávéskanál őrölt vörös bors  1,5 csésze vagdalt dióbél  só  A csirkemellet a csirkehúslevesben fedő alatt felforraljuk. Ha forr, csökkentjük a tüzet, és 15 percig főzzük, mialatt a csirkemell megfő. Ügyeljünk rá, hogy ne főjön túl, mert akkor veszít az ízéből. A főzés befejeztével a húst szedjük ki a levesből, és hagyjuk kihűlni. A levesből 2 csészével tegyünk félre, a többit használjuk a diószósz elkészítéséhez.  Készítsük el a diószószt. Áztassuk be a száraz kenyeret a húslevesbe, aztán préseljük ki teljesen a kenyérből a levest. A kenyeret morzsoljuk egy kisebb edénybe. Tegyük félre.  Egy másik kisebb edényben mérsékelt lángon melegítsük meg a vajat, és pároljuk benne az apróra vágott hagymát mintegy 2 percig. A hagyma ne barnuljon meg, maradjon üveges. Keverjük hozzá a fokhagymát, a paprikát és a borsot. Vegyük le az edényt a tűzről, és tegyük félre.  Daráljuk finomra a dióbelet, és öntsük össze egy csésze levessel, a hagymás keverékkel és az elmorzsolt kenyérbéllel. Jól keverjük el, simára, közben ízlés szerint sózzuk. Ha túl sűrű, levessel hígítsuk.  Éles késsel vágjuk fel a csirkehúst, és tegyük a húsdarabokat egy nagyobb edénybe. Adjuk hozzá a szószt, és jól keverjük el. Töltsük át a keveréket tálaló tálba.  Melegítsük meg a dióolajat, és öntsük bele a paprikát. Amikor meleg, hintsük a csirkehúsos keverékre. Végül petrezselyemmel és feles dióbéllel díszítsük.    GARNÉLARÁK MÉZES DIÓVAL  (hawaii recept, Brandi Jim On első hercegnő receptje)  Hozzávalók 4 személyre:  25-30 dkg garnélarák  2 csésze víz  1 csésze szép dióbél  4 csésze víz  1/2 csésze cukor  1/4 csésze méz  étolaj  2 tojás fehérje, gyengén felverve  1/4 csésze liszt  1/2 evőkanál fehér ecet  2 evőkanál majonéz  1 evőkanál édes sűrített tej  1 evőkanál cukor  Bontsuk ki a rákokat a páncéljukból.  Forraljuk fel a 2 csésze vizet, és főzzük benne a dióbelet 10 percig. Vegyük ki és csöpögtessük le. A 4 csésze vizet, benne a fél csésze cukrot forraljuk fel. Öntsük bele a blansírozott dióbelet, és főzzük további 10 percig. Vegyük ki a diót, és öntsük rá a mézet. Egy wokban melegítsük meg az olajat, és süssük benne a mézes diót 5-8 percig, amíg aranybarna nem lesz. Vegyük ki az olajból.  Mártsuk a garnélarákokat a felvert tojásfehérjébe, majd forgassuk meg a lisztben. Forró olajban 1-2 percig süssük, majd öntsük ki az olajat a wokból. A forró edényben öntsük a rákhoz a többi hozzávalót (ecet, majonéz, sűrített tej, cukor), és főzzük még egy percig.  A dióval szervírozzuk.    MEXIKÓI TÖLTÖTT PAPRIKA DIÓSZÓSZBAN (Chiles en nogada)  A chiles en nogada világhírű mexikói diós étel. Eredete 1821-re nyúlik vissza, a mexikói függetlenségi háború idejére, amikor Pueblo de los Angeles városa vendégül látta Agustín de Iturbide imperátort, és rendkívüli ebédet kreáltak számára. A mexikói töltött paprika a mexikói nemzeti színeket, a zöldet (paprika), a fehéret (tejes diószósz) és a pirosat (gránátalma-díszítés) emeli ki.  Ízvilága igen eltér a magyar ízléstől, külföldön is különlegességként tartják számon. De mióta nálunk is kóstolhatók a különböző édes-savanyú, édes-csípős és egyéb ízkombinációjú keleti ételek, volt módunk megismerni az édes ízesítésű húsokat. Biztosan ízleni fog a mexikói, édes ízesítésű töltött paprika, édes diószószban.  A chiles en nogada sok variációban létezik. Martha Sanchez receptjét alapul véve egy hagyományos elkészítéssel ismerkedhetünk meg. Előrebocsátom, sok munkával jár. Nagy adagot érdemes ezért készíteni, és nagyobb társaságot meghívni. Nagy előnye ennek az ételnek, hogy a munka nagy része előre elvégezhető. A vendégség napján csak befejezzük, és egyértelmű csodálat lesz a nagy munka eredménye. Receptünk 12 adagos.  Az első lépés a paprikák előkészítése. Válasszunk ki 12 szép húsos, erős zöldpaprikát. Fontos, hogy hibátlanok, vastag húsúak legyenek. Mint Martha Sanchez írja, falusi paprikát válasszunk. Egyformák legyenek. És nagyok.  A paprikák héját le kell húzni. Erre a célra a paprikákat nyílt láng fölött forgatják, és ügyelnek arra, hogy egyenletesen hevüljön minden részük. A hevítés után 10-15 percre lefedett (műanyag) edénybe helyezik a paprikákat, hogy tovább puhuljanak. Ezután húzzák le a héjat.Külön kell arra is vigyázni, hogy a héj lehúzása közben se sérüljenek meg.  Most következik a kicsumázás. A paprikák szára körül vágunk nyílást, és szárastul kiszedjük a magjait. Martha Sanchez felhívja a figyelmet arra, hogy a paprikák erét - a rajta maradt magokkal - külön vágjuk ki. Szerinte ennek hiányában túl erős lesz az étel. Ha még ezután is túl erős a paprikánk, kevés ecettel és sóval ízesített vízzel kimoshatjuk a paprikákat.  A második lépés a töltelék elkészítése.  Hozzávalók:  30 dkg darált marhahús  30 dkg darált sertéshús  2 gerezd finomra vágott fokhagyma  1 csésze finomra vágott hagyma  4 evőkanál kukoricaolaj  3 alma, 3 körte, 2 őszibarack meghámozva, apróra vágva  1 csésze mazsola  1 csésze darabos dióbél  1 csésze darabos fenyőmag (ha nincs, helyette is dióbél)  1 csésze acitrón (Ez nem citrom, hanem tipikus mexikói édesség. A szótár szerint cukornádbefőtt, de ezt ne higgyük el, valójában egy mexikói kaktusz gyökeréből készült édesség. Ilyent valószínűleg még a hipermarketekben se fogunk kapni, helyettesítsük ízlés szerinti hazai édességgel, olyannal, ami kis kockákra vágható. Ilyen például a kandírozott narancshéj. De az acitrón el is maradhat.)  1 csésze cukor  1 kávéskanál reszelt szerecsendió  só, bors  Egy tágas serpenyőben - lábasban is lehet - melegítsük meg az olajat. Mikor meleg, tegyük bele a hagymát és a fokhagymát, és hagyjuk megüvegesedni. Tegyük bele a húsokat, és sózzuk meg ízlés szerint. Addig hagyjuk a tűzön, amíg piros színüket el nem vesztik. Az apróra vágott gyümölcsöket adjuk hozzá, előbb az almát, majd hamarosan a körtét, végül az őszibarackot. Még néhány percig hagyjuk a tűzön, majd adjuk hozzá a diót (és a fenyőmagot), valamint a mazsolát. Majd az acitrónt, vagy amivel helyettesítettük, apróra vágva.  Ízleljük meg keverékünket, és ízlés szerint adjunk hozzá borsot és szerecsendiót. Mikor kellően főttnek ítéljük, akkor adjuk hozzá a cukrot. Mikor kész, hagyjuk kihűlni. A hűlést gyorsíthatjuk, ha a tölteléket vékony rétegban egy tepsire terítjük.  Egy kanál segítségével töltsük a tölteléket a paprikákba. Ilyen állapotban a töltött paprikák lefagyaszthatók, 4 hónapig romlás nélkül elállnak.  A harmadik lépés a sütés.  Hozzávalók:  15 dkg liszt  8 tojás  3 csésze étolaj vagy vaj  só ízlés szerint  Szétválasztjuk a tojások fehérjét és sárgáját. A sárgáját könnyedén elkavarjuk, majd félretesszük. A fehérjét kemény habbá verjük. A sárgáját és a fehérjét összeöntjük. Megsózzuk. A lisztet egy csészében tartjuk, és minden töltött paprikát beleforgatunk. A fölösleges lisztet lerázzuk. A belisztezett töltött paprikákat mártsuk a tojáshabba. Süssük ki forró olajban vagy vajban. Addig forgassuk, amíg aranyszínű nem lesz. Alaposan csöpögtessük le róluk a zsiradékot. Sőt, szívópapírral itassuk is le. Tegyük félre.  A negyedik lépés a diószósz elkészítése.  Hozzávalók:  10 dkg darált mandula  20 dkg darált dió  30 dkg falusi kecskesajt (helyettesíthető más sajtfélével is)  tej, cukor  A mandulát, a diót, a sajtot öntsük, tűzön olvasszuk egybe. Apránként adagoljuk hozzá a tejet, amíg kívánt sűrűségű nem lesz. Ne legyen túl sűrű, inkább könnyed. Elkészítés után hűtőben tárolhatjuk, vékony fóliával légmentesen körbezárva.  Az ötödik lépés a tálalás.  Hozzávalók:  1 csésze petrezselyem, finomra vágva  2 gránátalma  A 12 töltött paprikát egy lapos tálra rakjuk. A diószósszal benedvesítjük a paprikákat, és a szószt a paprikákhoz öntjük. Petrezselyemmel és gránátalma-szeletekkel díszítjük.  A töltött paprika fogyasztható környezeti hőmérsékleten is, vagy ízlés szerint - pl. mikrohullámú sütőben - felmelegítve. A diószósz is adható hidegen, nem kell megmelegíteni.    TÖLTÖTT PAPRIKA DIÓSZÓSZBAN  (mexikói nemzeti étel, chile en nogada néven)  Hozzávalók:  6 tölteni való nagy zöldpaprika  3/4 csésze tejszín  1/2 kávéskanál cukor  1/4 csésze sűrített tej  1/2 csésze apróra vagdalt dióbél  1 gránátalma, darabokra szedve  25 dkg darált sertés- vagy marhahús  3 gerezd fokhagyma  1/4 fej vöröshagyma hámozva, apróra vagdalva  1 evőkanál disznózsír (esetleg étolaj)  1 alma meghámozva, kimagvazva, kockázva  2 evőkanál vagdalt mandulabél  1/4 kávéskanál őrölt fahéj  csipetnyi szerecsendió  1/4 kávéskanál köménymag  1 köteg zöldpetrezselyem  2 evőkanál mazsola, meleg vízbe áztatva  3 tojás  Rövid idejű sütéssel kapassuk meg a paprikákat, hogy külső héjuk lehámozható legyen, a sült paprikákat hámozzuk meg, magvazzuk ki.  A darált húst egy nagyobb lábasban közepes tűzön zsíron süssük meg. Amikor megsült, adjuk hozzá a fokhagymát, hagymát, almakockát, mandulát és a fűszereket. Kissé megsózva, megborsozva öt percig pároljuk együtt. A sült húst töltsük a paprikákba.  A tojásfehérjéből verjünk kemény habot. A habba keverjük bele a tojássárgáját és egy csipetnyi sót. Mártsuk meg a töltött paprikákat a tojásban, és úgy süssük ki, aranybarnára.  A tejszínhez keverjük hozzá a dióbelet, a cukrot és a sűrített tejet. Az így kapott diókrémet töltsük a frissen kisült töltött paprikákra, és hintsük meg a gránátalma darabkáival és kevés maradék petrezselyemmel.  Mexikó (és Magyarország) nemzeti színeiben fog pompázni ez az ünnepi étel.    RÓMAI CSEMEGE  (ókori különlegesség)  A régi római patríciusok kedvelt csemegéje az őszi súlyára meghízott nagy pele volt. A pele egy kistermetű rágcsáló. A fennmaradt pergamentekercsek szerint szegény pelét tölgymakkal, gyümölcsökkel felhizlalták, majd sütve, mézzel, dióval körítve tálalták a híres-hírhedt római lakomákon. Ez a sajnálatos szokás, ha nem is a régi formájában, de napjainkig fennmaradt a Földközi-tenger vidékén, dacára annak, hogy napjainkban a pelefélék családjának minden európai faja nemzetközi védelem alatt áll.  Ezért pontos receptet nem közlök, mert az már természetkárosításnak minősülne.    SERTÉSSZELET PARADICSOMOS-DIÓS SZÓSSZAL, KUKORICAMUFFIN KÖRETTEL  (egy német szakácsverseny receptjei közül)  Hozzávalók 4 személyre:  75 dkg paradicsom  1 hagyma, 2 apró piros erőspaprika  1/2 citrom, 1 köteg koriander  10 dkg dióbél  75 dkg sertéshús  só, bors, paprika  3-4 evőkanál étolaj  1 kávéskanál erős paprikakrém  1 dl zöldségleves, 1 leveskockából  0,2 dl erős pálinka  Először a diós-paradicsomos szószt készítjük elő. A paradicsomok héját úgy tudjuk lehámozni, hogy kereszt alakú vágást ejtünk rajtuk, forró vízbe dobjuk, onnan kivéve hideg vízbe merítjük. Ezután hámozhatók. Ha akarjuk, a paradicsommagot is kiszedhetjük. A paradicsom húsát kockákra vágjuk.  A hagymát apróra vágjuk. Az erőspaprikák erejét és magját kivágjuk, a húsát apróra vágjuk. A citrom héját lereszeljük, a levét kifacsarjuk. A megmosott, megszárított korianderleveleket durvára vágjuk. A dióbelet pedig közepesen durvára.  A húst borssal, sóval bedörzsöljük, és a paprikakrémmel is megkenjük. Olajon mindkét oldalát kisütjük.  Kivesszük az olajból, amiben ezután a hagymát pároljuk meg, üvegesre. Hozzáadjuk a paprikahúst, a dióbelet és a paradicsomot.  Visszatesszük a húst is, megsózzuk, megöntjük a zöldséglevessel és a citromlével, végül meghintjük a reszelt citromhéjjal. 15 percig közepes tűzön pároljuk.  Kivesszük a húst, és felszeleteljük. A szószt megkóstoljuk, korianderlevéllel és pálinkával ízesítjük. A szószt tálaláskor a képen látható módon öntjük a hússzeletekre.  A kukorica-muffin köret hozzávalói (kb. 6-8 darabra):  10 dkg kukoricaliszt  12,5 dkg liszt,  2 kávéskanál sütőpor  1/2 kávéskanál só  1 tojás  7,5 dkg főtt konzerv-kukoricaszem  1 kisebb zöldpaprika  1 dl tejföl  1 dl étolaj  vaj és kukoricaliszt a sütéshez  A sütőt 200 C°-ra előmelegítjük. A muffinsütő formákat kivajazzuk, kukoricaliszttel meghintjük.  Egy tálban összekeverjük a kukoricalisztet, lisztet, sütőport, sót. A konzerv csemegekukorica-szemeket lecsöpögtetjük. A paprikát megmossuk, kicsumázzuk, apróra vagdaljuk. Mindent összekeverünk.  A tojást a tejföllel és az étolajjal elkeverjük. A tojásos keveréket is belekeverjük a lisztes keverékbe. Az így kapott tésztával mintegy 2/3-ig töltjük meg a muffinsütő formákat.  Meleg sütőben 20 percig sütjük. A sütőből kivéve melegen tesszük tányérra a sertésszelet mellé.
	A dió leírása és botanikája

	Kalácsok Vázlat:  Almás, mazsolás, diós kalács  Áfonyás diós kalács  Áfonyás, narancsos diós kalács  Bajor almás-diós kalács  Banános, csokoládés, diós kalács  Banános-diós kalács  Banános-diós kalács 2  Barackos diós kalács  Cuxhaveni karácsonyi kalács  Datolyás diós kalács  Diós cheddarsajtos kalács  Diós, datolyás, majonézes kalács  Diós és mogyorós kalács  Diós gesztenyemézes kalács  Diós mazsolás kalács  Diós mazsolás kalács 2  Egytálas banános diós kalács  Gyümölcsös kalács dióval  Hutzelbrot  Indiai diós kalács  Kaliforniai diós kalács  Mangós diós kalács  Narancsos, barackos, diós kalács  Olasz diós lekváros kalács  Sütőtökös diós kalács    ALMÁS, MAZSOLÁS, DIÓS KALÁCS  (francia recept, Lilou receptje)  Hozzávalók egy 25 cm-es sütőformához:  13 dkg búzaliszt  5 dkg rizsliszt  2 tojás  10 dkg cukor  10 dkg vaj  1 zöld alma, reszelve  1 maréknyi (vagy több) darabos dióbél  2 maréknyi (vagy több) mazsola  1/2 kávéskanál fahéjpor  1/2 tasak sütőpor  1/2 kávéskanál sütőszóda  csipetnyi só  A sütőt 180 C°-ra melegítjük elő.  A vajat megolvasztjuk.  Egy tálban a tojásokat elkeverjük a cukorral, hogy gyöngyözően habos legyen. Ekkor apránként, folytonos keverés közben hozzákeverjük a kétféle lisztet, majd a megolvasztott, de már meghűlt vajat is.  A következő fázisban keverjük bele folyamatos keverés közben az almareszeléket, a dióbelet, a fahéjport és a sót. végül a sütőport és a sütőszódát is.  Borítsuk a tésztát kivajazott, lisztezett sütőformába, és borítsuk le sütőpapírral. Tegyük be a sütőbe, és 35-40 percig süssük. Kés beszúrásával ellenőrizhetjük a sülést. Ha tisztán húzható ki, kalácsunk megsült.  Mielőtt felvágnánk, hagyjuk teljesen kihűlni.    ÁFONYÁS DIÓS KALÁCS  (amerikai recept)  Hozzávalók 2 nagy vagy 6 kicsi veknihez:  4 csésze liszt  2 csésze cukor  3 kávéskanál sütőpor  2 kávéskanál só  1 kávéskanál sütőszóda  1,5 csésze narancslé  4 evőkanál vaj  2 evőkanál reszelt narancshéj  2 tojás, felverve  3 csésze vörösáfonya vagy áfonyalekvár  1,5 csésze dióbél  Ez a kalács - amerikai szokás szerint - muffin módjára készül, vagyis a legegyszerűbben.  A sütőt 180 C°-ra kell előmelegíteni. Az összes száraz hozzávalót keverjük össze előbb, majd folyamatosan a nedves hozzávalókat. Az áfonyát és a dióbelet hagyjuk a végére.  A tésztát kivajazott kenyérsütő formába töltjük. Nagy veknihez 50-55 percnyi sütési idő kell, a kisebbekhez 30-35 perc elég. Beleszúrt tűvel ellenőrizzük, belül is megsült-e.  Ha megsült, előbb a sütőformában hűtsük legalább 10 percig, mielőtt megpróbálnánk a formából kivenni.     ÁFONYÁS, NARANCSOS DIÓS KALÁCS  (amerikai recept)  Hozzávalók 2 veknihez:  3 csésze liszt  1 csésze cukor  1 evőkanál sütőpor  1/2 kávéskanál só  1/4 kávéskanál sütőszóda  1 tojás, elkeverve  1 egész és 2/3 csésze tej  1/4 csésze étolaj  3/4 csésze vagdalt dióbél  1 csésze vörösáfonya  1 narancs héja, reszelve  Egy keverőtálban keverjük a liszthez a cukrot, sütőport, sütőszódát, sót.  Egy másik tálban a tejhez az elkevert tojást és az olajat. Öntsük a lisztes keverékhez, folyamatosan keverve. Amikor teljesen egynemű a tészta, a dióbelet, a reszelt narancshéjat, végül az áfonyát keverjük bele.  Töltsük a tésztát két kenyérsütő formába. 180 C°-on 40-45 percig kell sütni.  A kihűlt kalácsot takarjuk le, és csak másnap vágjuk fel.    BAJOR ALMÁS-DIÓS KALÁCS  (német recept)  Hozzávalók 2 veknihez:  2 csésze reszelt alma  1/2 csésze darabos, vagdalt dióbél  2/3 csésze vaj  2 egész és 2/3 csésze cukor  4 tojás  2/3 csésze víz  3 egész és 1/3 csésze liszt  2 kávéskanál sütőszóda  1 kávéskanál fahéjpor  1 kávéskanál őrölt szegfűszeg  1 kávéskanál só  Melegítsük elő a sütőt 180 C°-ra. Kenjünk ki vajjal két 20x10 cm-es kenyérsütő formát.  Mixerrel közepes fordulaton keverjük ki a vajat a cukorral. Üssük és keverjük bele a tojásokat, majd a reszelt almát, a levével együtt, és egészítsük ki a félcsészényi- egy csészényi vízzel. Az egészet mixeljük össze.  Egy tálban keverjük össze a lisztet, a sütőszódát, a fűszereket és a sót, majd öntsük a krémes keverékhez. Amikor elmixeltük, adjuk hozzá a dióbelet.  Osszuk a tésztát két veknire, és süssük kb. egy órán keresztül. A sülést tűpróbával ellenőrizzük.  A sütőből kivéve 10 percre tegyük hűvös helyre, és csak aztán borítsuk ki a sütőformából.  Reggeliként, villásreggeliként fogyasszuk, vastag szeletekben. Ízlés szerinti társításban, almalével, krémsajttal, stb.    BANÁNOS, CSOKOLÁDÉS, DIÓS KALÁCS  (amerikai recept)  Hozzávalók 8 személyre:  2,25 csésze liszt  1 kávéskanál sütőszóda  1/2 kávéskanál só  1/2 kávéskanál fahéjpor  10 dkg vaj, + egy kevés a sütőformába  3/4 csésze cukor (lehet valamivel több is)  2 nagy tojás  3 közepes nagyságú, túlérett banán húsa, összetörve  2/3 csésze zsíros joghurt  1 kávéskanál vanília-kivonat  12 dkg félédes csokoládé, darabokra törve  1 csésze durvára vagdalt, pirított dióbél  A sütőt 180 C°-ra melegítsük elő, és vajazzuk ki a kenyérsütő formát.  A liszthez keverjük hozzá a sütőszódát, fahéjport, sót.  Egy közepes méretű tálban verjük fel a vajat a cukorral, habosra. Amikor megvagyunk vele, üssük bele a tojásokat egyenként, és azokkal is veressük a vajhabot. Ha teljesen elkeveredett mindkét tojás, keverjük bele a banánhúst, a joghurtot és a vaníliát. Keverékünknek kocsonyásnak kell kinézni.  Mixer segítségével, alacsony fokozaton keverjük apránként a lisztet a tálba. Addig keverjük, amíg teljesen el nem keveredik. Ekkor tegyük bele a diót és a csokoládét.  Töltsük a tésztát a sütőformába, a tetejét simítsuk el.  Addig süssük, amíg a belseje is át nem sül, ez kb. 35-40 perc. Beszúrt tűvel ellenőrizhetjük a sülést.     BANÁNOS-DIÓS KALÁCS  (spanyol recept)  Hozzávalók:  1 nagy tojás  1 és 2/3 csésze liszt  2/3 csésze tört dióbél  2/3 csésze cukor  1/3 csésze teljes tej  1/4 csésze vaj, vagy margarin  2 érett banán  2 kávéskanál élesztőpor  esetleg 1/2 kávéskanál citromlé  Egy hosszúkás sütőformát vajazzunk ki. Jól melegítsük elő a sütőt.  A tojást, a margarint, a tejet, a citromlevet és a banánokat turmixoljuk össze.  Az élesztőport a cukorral és a liszttel keverjük össze, és ezt a keveréket is adjuk a banános keverékhez, valamint a dióbelet is. Jól keverjük össze.  A kalácsot közepes tűzön süssük, 1 órán át. A sülést tű beszúrásával ellenőrizzük, míg a tűt tisztán nem tudjuk kihúzni.    BANÁNOS-DIÓS KALÁCS 2  (amerikai recept)  Hozzávalók:  2 csésze liszt  1 kávéskanál szódabikarbóna  1/2 kávéskanál fahéj  1/4 kávéskanál fűszerkeverék  10 dkg langyos vaj vagy margarin  1 csésze cukor  2 tojás (szobahőmérsékletű)  3 db túlérett banán  1/2 csésze dióbél  A cukrot teljesen keverjük el a vajban. Keverjük hozzá a tojásokat, és addig keverjük, amíg sima, pelyhes nem lesz. Keverjük bele a banánokat is, előbb alacsony, majd egyre magasabb fordulatszámon. A száraz hozzávalókat, végül pedig a dióbelet is keverjük hozzá.  Töltsük a tésztát kizsírozott sütőformába, és egy órán át süssük. Akkor jó, ha a fogpiszkálót tisztán lehet kihúzni belőle.    BARACKOS DIÓS KALÁCS  (amerikai recept)  Hozzávalók:  1,5 csésze liszt  0,5 csésze rizsliszt  1,5 kávéskanál sütőpor  0,5 kávéskanál sütőszóda  1/4 kávéskanál só  1 evőkanál reszelt citromhéj  0,5 csésze vagdalt, pirított dióbél  12 db aszalt barack, apróra vagdalva  1 evőkanál hántolt napraforgómag  2 nagy tojás  3/4 csésze cukor  6 evőkanál olvasztott vaj  0,5 csésze tej  A sütőt 180 C°-ra melegítsük elő, és készítsünk egy sütőrácsot a sütő közepére. Kenjünk ki vajjal és lisztezzünk be egy 23x12 cm-es sütőformát.  Keverjük össze a kétféle lisztet, sütőport, sütőszódát, sót, citromhéjat, barackot, napraforgót és diót, és a keveréket tegyük félre.  Egy nagyobb tálban keverjük össze a tojásokat a cukorral, olvasztott vajjal és a tejjel. Veressük mixerrel össze. Három részletben adagoljuk és keverjük az így kapott krémbe a száraz keveréket. Jól keverjük össze.  A kapott tésztát töltsük az előkészített formába, és simítsuk el a tetejét egy nedves spatulával.  Addig süssük, amíg a beleszúrt tűt tisztán nem tudjuk kihúzni, vagyis majdnem egy óráig. Hűlni rácsra tegyük ki, öt percig a sütőformában, utána kiborítva.  Levegőtől elzárva szobahőmérsékleten 2-3 napig friss marad, lefagyasztva pedig akár egy hónapig is.     CUXHAVENI KARÁCSONYI KALÁCS  (német recept)  Hozzávalók:  12,5 dkg vaj vagy margarin  50 dkg porcukor  62,5 dkg liszt  12,5 dkg dióbél  12,5 dkg apró mazsola  2 tojás  1 teáskanál só  1 teáskanál őrölt fahéj  1 teáskanál szerecsendió  4 dl almalé  Míg a sütő 180 C°-ra felmelegszik, a vajból és a cukorból sima krémet keverünk. Hozzáadjuk a tojást, és jól eldolgozzuk.  A lisztet, a sót, a fahéjat, a szerecsendiót összekeverjük, és adagonként, az almalével váltakozva hozzákeverjük a krémhez, míg egynemű tésztát nem kapunk.  A dióbelet akkora darabokra vagdossuk, mint a mazsola, és mindkettőt beledolgozzuk a tésztába. 20x30 cm-es, 5 cm magas falú, jól kivajazott, kilisztezett tepsibe simítjuk a tésztát.  180 C°-on 35 percig sütjük. A sülést tűvel ellenőrizhetjük. Ha megsült, a sütőformában engedjük kihűlni, mielőtt a szeletelésbe kezdenénk.    DATOLYÁS DIÓS KALÁCS  (skót recept)  Népszerű sütemény a skót teaházakban, ahol "házi" változataival találkozhatunk. Az itt közölt recepttől eltérően két kisebb vekni formájában is elkészíthető.  Hozzávalók:  1 csésze forró víz  1 csésze datolya, mag nélkül, apróra vagdalva  1 kávéskanál sütőszóda (szódabikarbóna)  12,5 dkg vaj  12,5 dkg (1 csésze) cukor  1 tojás  25 dkg (2 csésze) liszt  1/2 csésze vagdalt dióbél  néhány csepp vanília-kivonat  Öntsük a forró vizet a datolyadarabokra, és szórjuk rá a sütőszódát is. Tegyük félre állni.  A cukorból és a vajból verjünk krémet, verjük hozzá a tojást is, és amikor egyenletes, fokozatosan adagolva keverjük hozzá a lisztet. Utána a dióbelet is. Jól keverjük el.  Végül a datolyát a vízzel együtt keverjük a tésztába, és cseppentsünk bele kevés vanília-kivonatot. Keverjük teljesen bele.  Előmelegített sütőben, kivajazott tepsiben 170 C°-on süssük ki.  Teasüteményként fogyasszuk, délutánonként.  És itt a datolyás diós kalács egy "házi" változata, a datolyás, aszaltszilvás diós kalács. Jó étvágyat hozzá!  Hozzávalók:  8 dkg aszaltszilva, előző este beáztatva  12,5 dkg lágy vaj  17,5 dkg barna cukor  2 tojás, gyengén felverve  12,5 dkg teljes őrlésű liszt  12,5 dkg fehérliszt  csipetnyi só  1 csapott kávéskanál sütőpor  12,5 dkg durvára vagdalt dióbél  8 dkg kimagvazott, vagdalt datolya  3-4 evőkanál tej  Az aszaltszilvát csepegtessük le, magvazzuk ki, vágjuk darabokra.  A vajból és a cukorból keverjünk világos, habos krémet. A tojást apránként keverjük, verjük a krémhez.  A lisztet, a sót, a sütőport ugyancsak fokozatosan, lehetőleg egy fémkanállal keverjük a tésztába.  Amikor a tészta már egyenletes, az aszaltszilvát, a datolyát és a dióbelet akkor keverjük bele. És a tejet is ekkor, a végén öntjük, keverjük bele, amennyi kell.  A tésztát kivajazott sütőformába töltjük, és elegyengetjük. 180 C°-on egy bő órán át sütjük, amíg úgy nem ítéljük, hogy belül is átsült.    DIÓS CHEDDARSAJTOS KALÁCS  (amerikai recept)  Hozzávalók:  1/2 csésze lágy vaj  1 csésze cukor  2 tojás  1 kávéskanál vaníliás cukor  2 csésze liszt  2 kávéskanál sütőpor  1 kávéskanál sütőszóda  1/4 kávéskanál só  1 csésze tejföl  1/4 csésze tej  1 csésze reszelt cheddar sajt  1 csésze apróra vágott aszalt alma  1/2 csésze darabos tört dióbél  A sütőt 180 C°-ra melegítjük elő, és kivajazunk egy 22x13 cm-es sütőformát.  A vajat és a cukrot mixerrel közepes fordulatszámon krémesre keverjük. Hozzákeverjük a tojást és a vaníliás cukrot.  A lisztet, a sütőport, a sütőszódát és a sót egy kisebb tálban keverjük össze, majd úgy öntjük fokozatosan a krémhez, hogy közben alacsony fordulatszámon állandóan keverjük. Közben a liszttel váltakozva a tejfölt és a tejet is belekeverjük. De liszttel fejezzük be.  Mindent keverjünk jól össze, az aszalt almát, a reszelt sajtot és a dióbelet csak a végén keverjük bele. Simítsuk a tésztát az előkészített sütőformába.  50-55 percig süssük, amíg a beleszúrt tű tisztán nem húzható ki belőle. Sütés után a formában hűtsük 15 percig, majd onnan kivéve helyezzük rácsra a teljes kihűlésig.  Fóliával leborítva szobahőmérsékleten tárolható.    DIÓS, DATOLYÁS, MAJONÉZES KALÁCS  (francia recept)  Hozzávalók:  2,5 csésze (30 dkg) liszt  3/4 csésze (15 dkg) cukor  1 kanál sütőpor  csipetnyi só  1 csésze (10 dkg) darabos dióbél  2,25 csésze (17,5 dkg) datolya  2 tojás  3/4 csésze (1,75 dl) víz  1/2 csésze majonéz  1,5 kávéskanál vaníliakivonat  Vajazzunk és lisztezzünk be egy 23 x 13 x 8 cm-es sütőformát. Vagy több kisebbet, ha zsömlenagyságú kalácsokat szeretnénk. A sütőt melegítsük elő 180 C°-ra.  Egy nagy tálban keverjük össze a lisztet, cukrot, sütőport, sót, dióbelet. A datolyákat vágjuk darabokra, és azt is keverjük bele.  Egy kisebb tálban a tojásokat verjük kissé fel, majd keverjük hozzá a vizet, majonézt, vaníliát. Addig keverjük, amíg egynemű masszát nem kapunk. Ezt a folyékony keveréket öntsük a nagy tál tartalmához, és alaposan keverjük össze.  A nyerstésztát egy kanál segítségével tegyük át a sütőformába. Mintegy 50 percig süssük. (A zsömlenagyságúaknak 30 perc elég.)  Ha nem fogy el egyszerre, a kalács le is fagyasztható.    DIÓS ÉS MOGYORÓS KALÁCS  (spanyol recept)  Hozzávalók:  50 dkg liszt, élesztőporral elkeverve  35 dkg cukor  25 dkg vaj  10 dkg tört, darabos dióbél  10 dkg apróra tört mogyoró  4 tojás  1,5 csésze tej  kevés porcukor  A vajat a cukorral krémmé dolgozzuk. A tojások sárgáját egyenként keverjük bele, fakanállal jól dolgozzuk el.  A lisztet a tejjel keverjük el. Keverjük egybe a krémmel, majd a habbá vert tojásfehérjét is adjuk hozzá.  Osszuk kétfelé, az egyikbe a diót, a másikba a mogyorót dolgozzuk be. A két részt egyformán dolgozzuk ki.  Kivajazott, lisztezett tepsiben 175 C°-on egyszerre süssük a két kalácsot. Egy órán át kell sütni, addig, amíg a próbaként beleszúrt tű már nem lesz ragacsos.  Vegyük ki, és kifordítva hűtsük le. Kevés szitált porcukorral hintsük meg.  Teához, uzsonnához, reggelihez, italokhoz ajánlott. Ha több napra el akarjuk tenni, műanyag zacskóban friss marad, ne fagyasszuk le.    DIÓS, GESZTENYEMÉZES KALÁCS  (francia recept)  Hozzávalók:  10 dkg (vagy több) dióbél  2 evőkanál gesztenyeméz  2,5 dkg vagy több) cukor  2 tojás  15 dkg liszt  7 dkg lágy vaj  5 dkg sózott vaj  1 pohár joghurt  kevés szódabikarbóna  Melegítsük elő a sütőt. A dióbelet vagdaljuk darabosra, de ne legyen lisztszerű.  Egy tálban keverjük össze a lisztet, cukrot, a dióbelet és a vajat, lehetőleg egyenletesre.  Formáljunk a keverékben egy mélyedést, és töltsük bele a tojásokat, a joghurtot és a mézet. Gyúrjuk tésztává.  Vajazzunk és lisztezzünk ki egy sütőformát. Mielőtt a tésztát beletennénk, közvetlen előtte gyúrjuk bele a szódabikarbónát. (Egyébként a kalács szétdurranhat a sütőben.)  Körülbelül félóráig süssük, a sülést tűvel, villával ellenőrizhetjük.  Megjegyzés: Ha nincs gesztenyemézünk, másféle méz is használható, csak az a lényeg, hogy jellegzetes íze legyen.         DIÓS MAZSOLÁS KALÁCS  (amerikai recept)  Hozzávalók egy veknihez (kb. 12 szelet):  3/4 csésze mazsola  1 csomag élesztőpor  2 csésze langyos víz  2 evőkanál méz  2,75 csésze teljes őrlésű liszt  1,75 csésze fehérliszt  2 kávéskanál só  1 csésze durvára vagdalt dióbél  Egy nagy keverőedényben keverjük össze a mézet fél csésze langyos vízzel. Keverjük bele az élesztőport, hogy feloldódjon. Addig hagyjuk állni, amíg habos nem lesz, ez kb. 5 perc. Ekkor a maradék 1,5 csésze langyos vizet is keverjük bele.  Most töltsük bele a többi lisztet és a sót, de egy kevés lisztet tartalékoljunk. Keverjük jól össze. Végül a tartalék lisztből annyit adjunk hozzá keverés közben, hogy a tészta elváljon az edény falától.  Sima, száraz konyhaasztalra szórjunk kevés lisztet, és a tésztát arra borítva kézzel gyúrjuk 5-10 percig. Ha még kívánja, adhatunk hozzá lisztet. A tészta sima, rugalmas legyen, de ne túl száraz.  Olajozzunk ki egy nagyobb tálat, és tegyük bele a tésztát kelni. Konyharuhával lefedve tegyük félre meleg helyre. Másfél óra alatt kétszeresére dagad.  Amikora tészta megkelt, borítsuk újra az újból belisztezett konyhaasztalra, és gyúrjuk bele a mazsolát és a dióbelet. Formáljuk ízlésünk szerinti veknivé a tésztát.  A sütőforma alját béleljük ki sütőpapírral, és fektessük bele a veknit. Ruhával lefedve hagyjuk állni további félórán át, hogy újból a kétszeresére keljen.  Melegítsük elő a sütőt legalább 200 C°-ra. A veknit szórjuk be vízzel, és a tetején késsel vágjunk egy bemetszést. Szórjuk meg liszttel.  Negyedórán át süssük magas hőmérsékleten, utána csökkentsük kissé a hőfokot, és süssük további félórán át, amíg szép barnára nem sül. Mielőtt felvágnánk, rácson hűtsük ki.    DIÓS MAZSOLÁS KALÁCS 2  (orosz recept)  Hozzávalók:  20 dkg vaj  0,5 csésze tej  1 csésze kristálycukor  2 evőkanál kakaópor  0,5 csésze mazsola  0,5 csésze darált dióbél  4 tojás  2 kávéskanál sütőpor  liszt  A vajat megolvasztjuk, a tejjel, kakaóporral, porcukorral keverjük össze, majd hagyjuk lehűlni.  Amikor lehűlt, belekeverjük a mazsolát, dióbelet, a tojásokat, sütőport, végül annyi lisztet, hogy kalácstésztát kapjunk.  Vajazott, lisztezett sütőformában megsütjük, és amikor a képen látható színt kapta, kivesszük a sütőből. Kihűlés után jó étvággyal megesszük.  Készítik sütőpor helyett élesztővel is, kakaó nélkül. Ekkor a hozzávalói:  2,5 csésze liszt  1 csésze tej  0,5 csésze cukor  0,5 csésze mazsola  1 csésze darált dióbél  4 tojás  0,5 csésze vaj  0,5 kocka friss élesztő  1 kávéskanál só  Az élesztőt meleg vízben megfuttatjuk, majd az élesztőből, lisztből, sóból, cukorból, vaníliás cukorból, a felvert tojásokból tésztát készítünk. Hozzáöntjük a megolvasztott vajat is. Lefedjük, és 2-2,5 óráig kelesztjük.  A mazsolát meleg vízbe áztatjuk, a diót megdaráljuk.  A megkelt tésztát átgyúrjuk, belegyúrjuk a mazsolát és a dióbelet. Újabb egy órán át kelesztjük.  Vajjal kikenünk, liszttel meghintünk egy sütőformát, és beleborítjuk a megkelt tésztát. Még a formában is hagyjuk félórát kelni.  Mielőtt sütőbe tennénk, a kalács tetejét elkevert tojással kenjük meg, és megszórjuk porcukorral. Közepesen meleg sütőben bő félórán át sütjük.  A kész kalácsot újból megszórhatjuk porcukorral.    EGYTÁLAS BANÁNOS DIÓS KALÁCS  (ausztrál recept)  Hozzávalók 8 személyre:  2 csésze fehér liszt  1 kávéskanál szódabikarbóna  1,5 kávéskanál fahéjpor  2/3 csésze kristálycukor  1 csésze nagyobb darabos dióbél  1 csésze tej  2 tojás  2 evőkanál étolaj  2 érett banán  2 csésze porcukor  2 csésze citromlé  A két érett banán húsát villával törjük pürévé.  A sütőt 180 C°-ra melegítsük elő. Zsírozzunk ki egy 6 cm mély, alapjánál 10,5x20,5 cm-es kenyérsütő formát.  Az első négy, száraz hozzávalót egy nagyobb tálban keverjük össze, és keverjük bele a dióbél 2/3-át is.  A tejet, a tojásokat, az étolajat és a banánpürét keverjük össze, és öntsük a lisztes keverékhez. Óvatosan keverjük össze, ne durván.  A nyerstésztát töltsük az előkészített sütőformába, és a maradék dióbelet szórjuk a tetejére.  50-55 percig süssük, amíg a belseje is meg nem sül. 10 percig a formában hagyjuk hűlni, és csak utána borítsuk ki rácsra, hogy teljesen kihűljön.  A porcukrot ugyanannyi citromlével keverjük sűrűre. Mikrohullámú sütőben 20 percig magas fokozaton forgassuk, amíg folyós nem lesz. Kenjük a kihűlt kalácsra.    GYÜMÖLCSÖS KALÁCS DIÓVAL  (spanyol recept)  Hozzávalók:  10 dkg vaj  22,5 dkg cukor  2 tojás sárgája  10 dkg mazsola  0,75 dl rum  15 dkg liszt  1 csapott kávéskanál sütőpor  1/2 csésze cseresznyebefőtt, lecsepegtetve  1/2 csésze aszalt gyümölcs  1/2 csésze darabos dióbél  2 tojás fehérje  A mazsolát egy csészében öntsük meg a rummal, és néhány percig álljon rajta a rum. Az aszalt gyümölcsöt vágjuk apró darabokra.  A vajból és a cukorból verjünk krémet. A krémhez keverjük hozzá egyenként a két tojás sárgáját.  A sütőport keverjük a lisztbe.  Csöpögtessük le a mazsoláról a rumot, és a rumot is tegyük félre. A mazsolát keverjük össze a cseresznyével, a dióbéllel és az aszalt gyümölccsel. A gyümölcskeverékre öntsük annyi lisztet, hogy a liszt jól bevonja a mazsolát, az aszalt gyümölcsöket.  Ezután a gyümölcsöket teljesen keverjük össze a liszttel, valamint a krémmel. A rumot is keverjük a tésztához, és géppel könnyű, levegős tésztát keverjünk. Verjünk a tojásfehérjéből habot, és a tojáshab bekeverésével is könnyítsük a tésztát.  Töltsük a tésztát sütőformába, amit előzőleg kivajaztunk, beliszteztünk, és a tésztára borítsunk szintén vajazott, lisztezett sütőpapírt. Negyedóráig süssük erősen meleg sütőben, majd csökkentett lángon még háromnegyed órát.  Sütés után rácsra borítsuk ki a kalácsot, és ott hagyjuk kihűlni.  A kalácsot mázzal is boríthatjuk, amit egy fél tojás fehérjéből, egy csésze porcukorból keverünk, néhány csepp citromlével. Ezzel öntjük meg a kész kalácsot, és feles dióbelekkel is dekorálhatjuk.    HUTZELBROT  (német karácsonyi kalács)  Hozzávalók:  75 dkg liszt  50 dkg aszalt szilva  50 dkg aszalt körte  12,5 dkg mandula  12,5 dkg dióbél  12,5 dkg füge  5 dkg datolya  5 dkg kandírozott citrom  5 dkg kandírozott narancs  10 dkg aprószemű mazsola  10 dkg nagyszemű mazsola  5 dkg cukor  5 dkg élesztő  1/2 citrom lereszelt héja  1 kávéskanál fahéjpor  1 kávéskanál szegfűszeg por  1 evőkanál ánizs  1 teáskanál só  és a díszítéshez még mandula és kandírozott citrom  Az aszalt szilvát félbevágjuk, az aszalt körtével kissé főzzük. A szilváról és a körtéről a levet lerázzuk, és a főzőlevet félretesszük.  A megfőzött gyümölcsöket durva darabokra vágjuk. Mindkét mazsolát meleg vízben mossuk meg. A mandulát, a diót, a datolyát és a fügét durva darabokra vágjuk. A kandírozott citromot és narancsot kis kockákra vágjuk.  A felsorolt hozzávalókat melegen tartjuk.  Az élesztő feléből kevés vízzel és liszttel kovászt készítünk, és állni hagyjuk, amíg buborékot nem képez.  Ezután a maradék élesztőt vízben elkeverjük, és a kovászhoz adjuk. Elkeverjük a liszttel és annyi - melegen tartott - szilvalével, hogy szép szilárd tészta jöjjön létre.  Erősen belegyúrjuk a melegen tartott többi hozzávalót is.  Egy kendővel letakarjuk, meleg helyen kelni hagyjuk.  Később ízlés szerint kisebb vagy nagyobb kalácsokat formálunk belőle. A kalácsokat tovább kelesztjük.  Sütés előtt mandulával és kandírozott citrommal díszítjük, és szilvalével megkenjük.  A kalácsokat 200 C°-on 35 percig sütjük. A sütés vége előtt a maradék szilvalével még egyszer megkenjük.    INDIAI DIÓS KALÁCS  Különlegesség. Nem kell hozzá élesztő, és nem sütőben, hanem gőzben, gyümölcspároló edényben készül.  Hozzávalók:  2,5 csésze liszt  1 csésze apró darabos dióbél  2 tojás  1 csésze tej  1/2 csésze cukor  2 kávéskanál sütőpor  1 evőkanál méz  csipetnyi só  A liszthez keverjük hozzá a sütőport, a sót és az apró dióbelet.  Verjük fel a két tojást, és a mézzel, cukorral dolgozzuk össze alaposan. A tejet is keverjük, dolgozzuk bele. Öntsük a diós liszthez, és fakanállal jól keverjük össze a tésztát.  Zsírozzunk ki egy lapos aljú tálat, hasonlót a képen láthatóhoz, és töltsük bele a tésztát. Fedjük le alufóliával. Szorítsuk a fóliát szorosan a tálra, hogy gőzölés közben ne kerüljön gőz a kalácsba.  Gyümölcspároló fazékban fogjuk gőzölni a diós kalácsot. Töltsünk az alsó részébe legalább 3 pohár vizet, és a felső részébe helyezzük a lezárt tálat a tésztával. A forrástól számított 30 perc párolás után a vizet utána kell tölteni az alsó részben. Amikor újból felforrt a víz, már csak 5-10 percig kell tovább párolni. Ekkor lezárjuk a tüzet, és helyben hagyjuk az edényt teljesen kihűlni.  Amikor a fazék kihűlt, akkor vesszük ki a kalácsos tálat. Hagyjuk a kalácsot is teljesen kihűlni, csak aztán vágjuk fel. Meglepően lágynak fogjuk találni. Másnapra fog megszilárdulni.  Reggelire ajánlott.    KALIFORNIAI DIÓS KALÁCS  (amerikai recept)  Az igazi kaliforniai kalács utánozhatatlan ízét a diótól és a melasztól kapja. Mindkettő egyben ásványi anyagokkal is gazdagítja elfogyasztóját.  Hozzávalók 12 kalácshoz:  3 csésze teljes őrlésű liszt  1 csomag élesztőpor  1 evőkanál cukor  1/2 kávéskanál só  1/2 csésze vagdalt dióbél  1/3 csésze mazsola  1,25 csésze alacsony zsírtartalmú tej + 1 evőkanállal a megkenéshez  3 evőkanál melasz  3 evőkanál margarin vagy vaj  kevés étolaj  1 tojás  Egy nagy keverőtálban mixerrel keverjük össze a lisztet, az élesztőt, a cukrot, a dióbelet és a mazsolát, majd tegyük félre.  Forraljuk fel az 1,25 csésze tejet, és keverjük hozzá a melaszt és a margarint. Tegyük félre, hogy hűljön egy kicsit, de azért meleg maradjon. Ezután fokozatosan adagoljuk hozzá a lisztes keveréket, állandó keverés mellett. Kézzel gyúrhatjuk, vagy lassú fokozatú mixerrel keverhetjük. Végül tésztánk nedves állagú maradjon, ne essen szét.  Borítsuk ki egy belisztezett gyúródeszkára, és kézzel gyúrjuk további 10 percig. A kész tésztát beolajozott tálba rakjuk, és fordítsuk meg, hogy mindkét fele olajos legyen. Borítsuk le konyharuhával, és tegyük langyos helyre félórára vagy háromnegyed órára, mialatt tésztánk kétszeresére fog kelni.  A tészta nagy buborékait lukasszuk ki, és borítsuk ki a kelt tésztát lisztes gyúródeszkára. Vágjuk 12 részre, és nyújsuk hengeresre. A hengerekből ízlésünk szerinti formájú kalácsokat fonhatunk.  Gyengén olajozzunk ki egy tepsit, és helyezzük rá a kalácsokat. Kissé lapítsuk meg őket, és borítsunk a tepsire egy konyharuhát. Hagyjuk tovább kelni, félórán át, illetve addig, amíg újból a duplájára nem dagadnak. Addig verjük fel a tojást egy kanálnyi tejjel, és a megkelt kalácsokat kenjük meg.  200 C°-ra előmelegített sütőben 10-15 percig süssük. Akkor jó, ha ujjunkkal megkopogtatva már kopog. Rácson hűtsük ki.    MANGÓS DIÓS KALÁCS  (amerikai, kaliforniai recept)  Hozzávalók 1 veknihez:  1,25 dl (1/2 csésze) étolaj  1,75 dl (3/4 csésze) kristálycukor  2 tojás  1/2 kávéskanál vaníliás cukor  1,75 dl (3/4 csésze) hámozott mangókocka, érett gyümölcsből  2 kávéskanál reszelt citromhéj  1 evőkanál citromlé  5 dl (2 csésze) liszt  1 kávéskanál sütőszóda  csipetnyi só  1,25 dl (1/2 csésze) dióbél  A mázhoz:  1 csésze porcukor  1 evőkanál apróra reszelt citromhéj  1-2 evőkanál citromlé  Egy nagyobb tálban simára keverjük az olajat a cukorral. A két tojást egyenként keverjük hozzá, utána a vaníliás cukrot. Végül a mangót, citromhéjat, citromlevet.  Egy közepes méretű tálban keverjük a liszthez a sütőszódát és a sót. Öntsük a lisztet a tojásos keverékbe, és keverjük el teljesen. Ekkor szórjuk bele a dióbelet.  A tésztát 22x11 cm-es kenyérsütő formába töltsük, amit előzőleg kiolajoztunk. 180 C°-on 50 percig kell sütnünk. Sütés után néhány percig a formában hűtsük, utána tegyük ki rácsra, tovább hűlni.  Mázat készítünk. Egy kisebb tálban a porcukorba keverjük a citromhéjat. Hozzáöntjük a citromlevet, és egyenletesre keverjük. A kalácsveknire hintjük vagy kenjük.  Reggelire ajánlott, pirítós helyett. Ha máz nélkül készítjük, műanyagfóliába csomagolva le is fagyaszthatjuk.    NARANCSOS, BARACKOS, DIÓS KALÁCS  (olasz recept, Ursula Ferrigno receptje)  Hozzávalók 1 veknihez:  12 dkg aszalt sárgabarack, de vigyázzunk, ne legyen kénezett  1 narancs héja  6 dkg vaj  1 dkg friss élesztő  20 dkg liszt  8 dkg cukor  8 dkg darabos dióbél  2 tojás  1 evőkanál méz  2 evőkanál narancslé  4 dkg darált dióbél  6 db aszalt barack, darabokra vágva  A sütőt 180 C°-ra melegítsük elő, és zsírozzunk, lisztezzünk ki egy 1,2 literes kalácssütő formát.  12 dkg aszalt barackot a narancshéjjal konyhai robotgépben alacsony fokozatban daráljunk össze. Ne daráljuk túl, ne készítsünk belőle gyümölcsvelőt, de ne legyen darabos. Töltsük át egy lábasba, és adjuk hozzá a vajat. Melegítsük gyenge lánggal, kavargassuk, amíg a vaj meg nem olvad, akkor vegyük le a tűzről.  Az élesztőt keverjük el két kanál vízzel, majd keverjük a liszthez. A cukrot és a 8 dkg dióbelet is keverjük hozzá.  Verjük fel a tojásokat, és az olvasztott vajat a gyümölcsökkel együtt is dolgozzuk a felvert tojásokhoz. Alaposan keverjük el. Öntsük a liszthez, és jól keverjük össze. Az így összeállított tésztát töltsük az előkészített sütőformába, és a tetejét simítsuk el.  Egy és egynegyed órán át süssük, majd kivéve hagyjuk kihűlni.  Amíg a kalács sül, toppingot készítünk rá. Egy lábaskában felforraljuk a mézet a narancslével, és még fél percig főzzük, kevergetve. A darált dióbelet egy kisebb tálba tesszük, és ráöntjük a mézes narancslé felét. Az aszaltbarack-darabokat pedig a mézes narancslé másik felébe rakjuk, és gyenge lángon egy percig melegítjük. A diót a kész kalács tetejére rakjuk, középre, a barackot pedig kétoldalt mellé.  Csak teljesen kihűlt állapotban vágjuk fel.    OLASZ DIÓS LEKVÁROS KALÁCS  (északolasz, piemonti recept)  Hozzávalók:  30 dkg teljes őrlésű liszt  1 kávéskanál szárított élesztő  10 dkg durván darabos dióbél  2 tojás, enyhén felverve  0,8 dl tej  5 dkg lágy vaj  15 dkg narancslekvár  Keverjük az élesztőport a liszthez, majd utána a dióbelet, tojást, tejet, vajat, narancslekvárt. Kézzel vagy géppel gyúrjunk belőle tésztát. Addig gyúrjuk, amíg egynemű, finom tésztát nem kapunk.  Formáljuk veknivé, és tegyük egy jól kivajazott és lisztezett kenyérsütő formába.   Hagyjuk legalább 20 percig meleg helyen kelni, utána tegyük 180 C°-ra előmelegített sütőbe. Addig süssük, amíg enyhén meg nem barnul, és belül is át nem sül, vagyis kb. félóráig.  Amikor kész, helyezzük rácsra hűlni. Amíg hűl, megkenhetjük porcukor és sűrű narancslé keverékével a tetejét.  Már langyosan is kínálhatjuk, vajjal, lekvárral.    SÜTŐTÖKÖS DIÓS KALÁCS  (amerikai recept)  Hozzávalók:  4 csésze teljes őrlésű liszt  2 kávéskanál sütőpor  1 kávéskanál sütőszóda  3/4 kávéskanál só  40 dkg pürévé tört sütőtök  2 csésze barna cukor  1 csésze hígítatlan almalé  4 nagy tojás  1/4 csésze étolaj  2 kávéskanál vaníliás cukor  1 csésze vagdalt dióbél  A sütőt 180 C°-ra melegítsük elő, és olajozzunk ki egy 23x12 cm-es kalácssütő formát.  Egy közepes méretű tálban keverjük a liszthez a sütőport, sütőszódát és a sót.  Egy nagyobb tálban ebben a sorrendben keverjük össze a sütőtök-pürét, cukrot, almalevet, tojásokat, étolajat, vaníliás cukrot. Jó alaposan keverjük el.  A lisztet és a dió háromnegyedét is keverjük a nagy tálba, majd a nyers tésztát töltsük a sütőformába. A maradék dióbél-darabokat szórjuk a vekni tetejére.  60-70 percnyi sütés elég ahhoz, hogy a belseje is átsüljön. Ezt beleszúrt tűvel ellenőrizhetjük. Sütés után sütőformában, rácson hűtsük 10 percig, utána pedig a kalácsot borítsuk ki a formából a rácsra, teljes kihűlésig.
	A dió leírása és botanikája

	Desszertek Vázlat:  Banános diós sütemény, krémsajtos glazúrral  Barackos-túrós desszert  Diós köles-szuflé  Diós édesség  Diós gyümölcszselé  Égetett diókrém  Joghurt dióval, mézzel  Joghurt mézzel, kakukfűvel, dióval  Juharszirupos diós krém  Mézes-diós kehely  Ördögi almák  Pelamusi  Spot  Sütemény erdei gyümölcsökkel, dióval  Tejszínes, bonbonos csokoládékrém dióval    BANÁNOS DIÓS SÜTEMÉNY KRÉMSAJTOS GLAZÚRRAL  (amerikai recept, Kate Hopkins receptje)  Az édes sütemény és a savanykás glazúr meglepően jó ízhatást ad.  Hozzávalók 16 adagra:  2 túlérett, már barnuló banán  1/2 csésze étolaj  2 tojás  1,5 kávéskanál vaníliás cukor  1 csésze tejszín  1,25 csésze cukor  1 kávéskanál sütőszóda  2 csésze liszt  1 kávéskanál sütőpor  1 csésze apróra vagdalt dióbél  24 dkg krémsajt  1/3 csésze tejföl  2 evőkanál lágy vaj  1 kávéskanál vaníliás cukor  1 csésze porcukor  1/2 csésze durvára vagdalt dióbél  A sütőt 180 C°-ra melegítsük elő.  A túlérett banánok húsát egy nagyobb tálban törjük pürévé. Kézi mixert használjunk. Dolgozzuk hozzá az étolajat, a tojásokat, a tejszínt és a vaníliát.  Egy másik tálban keverjük össze a cukrot, lisztet, sütőport, sütőszódát. A száraz keveréket lassacskán keverjük a banános keverékhez, hogy teljesen elkeveredjen. Keverjük bele az egy csészényi apró dióbelet is.  A tésztát töltsük egy kivajazott 23x30 cm-es sütőformába. Kb. 35 percig süssük, hogy a teteje megbarnuljon, állaga érintésre rugalmas legyen.  Amíg a sütemény sül, elkészítjük a glazúrt. Mixeljük össze a krémsajtot a tejföllel, vajjal, vaníliával, cukorral.  Amikor a sütemény megsült, kihűlt, vágjuk szeletekre. Tálaláskor egy-egy szeletet helyezzünk egy tányérra, kenjük meg glazúrral, és szórjunk rá dióbelet a félcsészényi darabos dióból.    BARACKOS-TÚRÓS DESSZERT  (német recept)  Hozzávalók 2 személyre:  25 dkg érett sárgabarack  4 evőkanál sűrű gyümölcslé  15 dkg túró  15 dkg natúr lágy sajt  1 evőkanál dióolaj  1/2 teáskanál vaj  1 evőkanál cukor  4 dkg dióbél  2 db feles dióbél  A barack héját kereszt alakban hasítsuk be. A barackot merítsük forró vízeb, utána a héját húzzuk le, a barackot vágjuk félbe, magozzuk ki. A húsát vágjuk kisebb darabokra, egy evőkanál főzővízzel 5 percig pároljuk, majd dolgozzuk pürévé.  Keverjünk a pürébe egy evőkanál gyümölcslevet.  A A többi gyümölcsléhez adjuk a dióolajat, a túrót és a lágy sajtot, és habarjuk össze. Töltsük ki két desszertes üvegpohárba, és töltsük rá a barackpürét.  A vajat olvasszuk meg, öntsük bele a cukrot, és azt is olvasszuk meg. A durvára vagdalt dióbelet a vajas cukorban karamellizáljuk meg. Öntsük a desszert tetejére, és 1-1 db feles dióbéllel díszítve szervírozzuk.    DIÓS ÉDESSÉG  (mexikói recept)  Hozzávalók:  2 csésze dióbél  4 tojás  8 dkg margarin  2 csésze cukor  4 evőkanál porcukor  1/2 evőkanál vaníliás cukor  1/2 csésze tej  A frissen darált dióbelet 2 csésze cukorral, valamint a 4 tojás sárgájával és a margarinnal keverjük össze. A keveréket 1/2 csésze tejjel közepes lángon melegítsük, és ha meleg, öntsük egy kivajazott tűzálló tálba. Most szórjuk rá a porcukrot és a vaníliás cukrot, és a tetejére kenjük a felvert tojáshabot. Süssük meg, de csak annyira, hogy a képen láthatónál ne legyen sötétebb. A tetejét feles dióbéllel díszítsük.  A sütés alatt az édesség alja nem sül át. Meleg desszertként fogyasszuk.    DIÓS GYÜMÖLCSZSELÉ  (orosz recept)  Hozzávalók:  1 csésze mag nélküli aszaltszilva  1/2 csésze mélyhűtött eper  1/2 csésze szilva, kimagvazva  1/2 csésze dióbél  1 evőkanál zselatin  3/4 csésze hideg víz  4-5 evőkanál kristálycukor  A zselatint 40 percig vízben kell áztatni. Az aszaltszilvát pedig 15-20 percig, meleg vízben, majd leszárítani, és a belsejét dióbéllel megtölteni.  A dióval töltött aszaltszilvát egy kisebb, megfelelő formájú edénybe helyezzük, rárétegezzük a fagyasztott epret és a szilvát.  A feloldódott zselatinhoz hozzákeverjük a kristálycukrot. Tűzön addig melegítjük, amíg a zselatin is és a cukor is teljesen fel nem oldódik. Ekkor a gyümölcsökre öntjük, és hűvös helyre tesszük, hogy a zselé megszilárduljon.  Amikor a zselé szilárd, diós gyümölcszselénket kiborítjuk a formából.    DIÓS KÖLES-SZUFLÉ  (német recept)  Hozzávalók:  13 dkg kölesliszt vagy pelyhesített köles  4 dkg dióbél, finomra darálva  3 dl tej  2 tojás  1 kiskanál reszelt citromhéj  2 evőkanál méz  1 kiskanál őrölt vanília  csipetnyi só  15 dkg nagyszemű fehér szőlő  15 dkg nagyszemű piros szőlő  1 dl joghurt  2 evőkanál homoktövis-velő konzerv  A kölest elkeverjük a darált dióbéllel és a tejjel, amíg sűrű masszát nem kapunk. A tojásokat szétválasztjuk, és a sárgáját a kölesmasszába keverjük. A citromhéjjal, a mézzel és a vaníliával ízesítjük, és félórára félretesszük, állni hagyjuk.  A tojásfehérjéből kevés sóval kemény habot verünk, és óvatosan a köleshez keverjük. A masszát négy kivajazott formába vagy csészébe töltjük. A formákat (csészéket) hőálló edénybe állítjuk, amit megtöltünk a formák (csészék) fele magasságáig vízzel. Előmelegített sütőbe tesszük, és 30-40 percig sütjük.  A szőlőszemeket félbe vagy negyedbe vágjuk, szükség szerint kimagozzuk. Tányérra helyezzük, leöntjük a joghurttal és a homoktövis-velővel. A kihűlt szuflét is a tányérokra borítjuk.    ÉGETETT DIÓKRÉM  (orosz recept)  Hozzávalók 3 személyre:  2 dl tejszín  1,5 dl tej  4 tojás sárgája  4 dkg darált dió + 6 db feles dióbél  6 dkg cukor  csipetnyi fahéjpor  néhány csepp folyékony vanília-kivonat  A sütőt csak 150 C°-ra melegítsük elő. A tejszínt, a tejet, a darált diót egy lábasba tesszük, felforraljuk. Vaníliával, fahéjjal ízesítjük.  A tojássárgákat 4 dkg cukorral verjük fel, és vékony sugárban, keverés közben öntjük a krémbe.  A krémes lábast forrásban lévő vízfürdő fölött tartjuk 40-50 percig.  Kihűlés után hűtőben tároljuk, felhasználásig. Akkor a maradék cukrot megkaramellizáljuk, és a krémre öntjük. Még mielőtt megszilárdul, személyenként két szép dióbéllel díszítjük.     JOGHURT DIÓVAL, MÉZZEL  (görög recept)  Gyors, egyszerű, ízletes desszert.  Hozzávalók személyenként:  2 dl joghurt  4 dió bele  4 kávéskanál folyékony méz, Magyarországon például akácméz, vagy vegyes virágméz  (Vigyázat, nem kínai recept, kínai méz nem való hozzá!)  Ha megvannak a hozzávalók, kész is a tápláló, jóízű desszert.  A dióbelet nagyobb darabokban szórjuk a joghurtba, és a mézet rácsurgatjuk. Kész.    JOGHURT MÉZZEL, KAKUKFŰVEL, DIÓVAL  (görög desszert)  Hozzávalók 2 személyre:  2 evőkanál vaj  1/4 csésze darabos, tört dióbél  1/2 evőkanál szárított vagy 1 evőkanál friss kakukfű  2 evőkanál jó minőségű méz  2 csésze görög joghurt  A görög joghurt jóval sűrűbb a máshol szokásosnál, ezért nem valószínű, hogy élelmiszeráruházban meg tudjuk vásárolni. Ha nem tudunk venni, készítsünk magunk, közönséges joghurtból. Muszlinból vagy más alkalmas anyagból készítsünk sűrű szűrőt, és öntsük bele joghurtunkat. 2-4 órára függesszük egy tál fölé, hogy a fölösleges nedvesség kicsöpögjön belőle. Akkor jó, ha lágy krémsajt-állaga lesz. Felhasználásig tartsuk hűtőben, zárt edényben.  Olvasszuk meg a vajat egy serpenyőben mérsékelt lángon, és pirítsuk meg benne a dióbelet, amíg barnulni nem kezd. Ekkor gyorsan keverjük hozzá az apróra vágott kakukfüvet, öntsük rá a mézet, és kavarjuk meg, hogy a dióbelet bevonja.  A joghurtot mérjük ki két desszertes tálkára, és kanalazzuk rá a mézes diót.    JUHARSZIRUPOS DIÓS KRÉM  (amerikai desszert)  Hozzávalók 6 személyre:  1 csésze juharszirup  2 csésze tej  2 evőkanál kukoricakeményítő  1/4 kávéskanál só  2 tojás, könnyen felverve  1 csésze apróra vagdalt dióbél  A valódi juharszirupot vízfürdő fölött, forrón keverjük össze 1,5 csészényi tejjel. A kukoricakeményítőt is keverjük bele. Sózzuk meg, és a maradék fél csészényi tejet is keverjük hozzá, apránként. Vízfürdő fölött forraljuk tovább, közel félórán át, hogy besűrűsödjön. Közben kavargassuk. Kevés tojást is keverjünk hozzá, azzal is főzzük öt percig.  Hat kehelybe osszuk szét a krémet, a dióbelet pedig a tetejére szórjuk. Hűtve szervírozzuk.    MÉZES-DIÓS KEHELY  (amerikai recept)  Hozzávalók 1 kehelyhez:  1/3 csésze nyers, hántolt zab  3 evőkanál darabos, vagdalt dióbél  1/4 csésze méz  1 tojás fehérje  1/4 teáskanál fahéj  1/4 teáskanál vaníliás cukor  csipetnyi só  étolaj-spray  Melegítsük elő forróra a sütőt.  Egy tálban keverjük össze a zabot a dióval. Tegyük félre.  Egy kisebb tálban keverjük egyenletesre a mézet, a tojásfehérjét, a fahéjat, a vaníliás cukrot és a sót. A mézes keveréket öntsük a zabhoz, és keverjük el.  Egy kb. 27x42 cm-es tepsit béleljünk ki alufóliával, és permetezzük meg étolajjal. Terítsük el benne egyenletesen a keveréket, és süssük 15-17 percig, aranybarnára, közben 3-4 alkalommal mozgassuk, keverjük meg.  A sütőből kivéve hűtsük le. Omlós, ropogós lesz.  A süteményt töltsük kehelybe, és díszítsük valamilyen gyümölcsbefőttel.    ÖRDÖGI ALMÁK  (francia recept)  Hozzávalók 4 személyre:  4 db Golden alma  20 dkg friss kecskesajt  2 db endívia  8 dkg dióbél  1 rózsaszín árnyalatú grape-fruit  1 citrom  4 evőkanál lágy túró  1 csipet szerecsendió  1 evőkanál dióolaj  só, bors  Az almák legalját vágjuk le, annyira, hogy szilárdan megálljanak. A felső 1/3-uknál vágjuk le a kalapjukat. A vágott felületeket dörzsöljük be citrommal, hogy ne barnuljanak. Az almák belsejét, magházát vágjuk ki, de arra ügyeljünk, hogy az alma húsából belül körben maradjon a héjon. A kivágott almahúst vágjuk vékony szeletekre, öntsük meg citromlével.  Hámozzuk meg a grépet, és vágjuk negyedekre egy salátástál fölött, hogy a kicsorgó levét is felfogjuk. A kecskesajtot morzsoljuk szét villával.  A salátástálban vegyítsük össze az almaszeleteket, a kecskesajtot, a túró és a diót. Ízlés szerint sózzuk, borsozzuk, adjuk hozzá a dióolajat és a szerecsendiót.  Az almákat töltsük meg ezzel a töltelékkel, és díszítsük endíviával. Tálalás előtt 20 percig hűtsük.    PELAMUSI  (grúz recept)  A pelamusi tulajdonképpen sűrű diós szőlőkocsonya, szüreti desszert.  Hozzávalók:  félpohár dióbél, és még egy kevés, dísznek  félliter jó minőségű must, lehetőleg piros színű  4 csapott evőkanál kukoricaliszt  1 evőkanál búzaliszt  cukor csak akkor, ha a must savanyú  A mustból 3 dl-t felteszünk főni, közben időnként megkeverjük. A maradék 2 dl-t a kukoricaliszttel és a búzaliszttel keverjük össze, csomómentesre. A lisztes mustot a felforrott mustba keverjük, és kevergetve sűrűsödésig főzzük, addig, hogy a liszt illata már ne érződjön. Ez kb. 20 perc. A dióbél nagyobb részét a főzés végén, daráltan keverjük bele.  A megfőtt pelamusit lapostányérra öntjük ki, 1-2 cm vastagságban. A tetejét vizes késsel vagy kanállal simítjuk el. Szép dióbéllel díszítjük.  Már forrón is kanalazhatjuk, de hidegen is jó.    SPOT  (örmény desszert)  A spot jellegzetes kaukázusi desszert, Karabahból. A karabahi örmény közösség mohamedán népek, főleg azeriek között él, akik nem isznak bort annak ellenére se, hogy adottságaik kiválók a szőlőtermesztésre.  A spot alapanyaga a dosáb, ami tulajdonképpen sűrű must. Úgy készül, hogy a mustot felfőzik, leülepítik, öthatod részét leöntik és megisszák, az alján maradt legsűrűbb része a dosáb.  Marco Polo kínai utazása nyomán számolt be először róla Európában.  Hozzávalók:  7 dl sűrű must (dosáb)  25 dkg liszt  20 dkg durván darabos dióbél  1 kávéskanál fahéj  3 db szegfűszeg  kevés kardamommag  A sűrű mustot kevés, legfeljebb fél pohárnyi vízzel hígítjuk, és alumíniumfazékban tesszük fel főni. Állandó keverés közben forrásig hevítjük.  A lisztet fél liter vízben keverjük el, és a forrásban levő musthoz öntjük. Addig főzzük gyenge lángon (állandó keverés közben), amíg zselészerű állagú nem lesz.  Úgy győződünk meg arról, hogy mikor van kész, hogy egy kanállal kimerünk egy tányérba, és ha a gyors lehűlés után fénylő hártya látszik a felszínén, akkor jó.  A megőrölt fűszereket a főzés befejezése előtt 10 perccel keverjük csak bele.  A kész spotot mélytányérokra szedjük, és durvára vagdalt dióbéllel szórjuk meg, hogy lehűléskor belefagyjon.  Melegen és hidegen egyaránt fogyasztható, desszertként.    "SÜTEMÉNY" ERDEI GYÜMÖLCSÖKKEL ÉS DIÓVAL  Hozzávalók:  3 csésze nem tartósított, nem cukrozott almalé  2 csésze cseresznye- vagy baracklé  15 dkg vegyes erdei gyümölcs  15 dkg dióbél  1 csésze kuszkusz  rizsszirup  Egy fazékba öntsük össze a gyümölcsleveket, és hevítsük forrásig. Keverjük bele a kuszkuszt, fedjük le egy fedővel, és oltsuk el alatta a tüzet.  Kb. 10 perc múlva, amikor a folyadék elnyelte a kuszkuszt, keverjük bele a gyümölcsöket. Öntsük át egy nem túl magas falú tálba, és kanállal simítsuk el a kuszkusz tetejét. Most öntsük rá a dióbelet, és a kanállal nyomkodjuk a kuszkuszba.  Hűtsük le, és egy kávéskanálnyi rizssziruppal ízesítve szervírozzuk.    TEJSZÍNES, BONBONOS CSOKOLÁDÉKRÉM, DIÓVAL  (portugál recept)  Hozzávalók:  A csokoládékrémhez:  2 doboz sűrített tej  2,5 dl tej  6 tojássárgája  1 evőkanál margarin  6 evőkanál kakaópor  továbbá:  6 tojás fehérje, habbá verve  2,5 dl tejszín  15 db csokoládébonbon, elvagdalva  10 dkg feles dióbél  A csokoládékrém összetevőit keverjük jól össze egy lábasban. Tegyük fel a tűzre, és állandó keverés közben sűrítsük be. Vegyük le a tűzről, de tartsuk melegen.  A habbá vert tojásfehérjét addig keverjük a csokoládékrémhez, amíg meleg. Rögtön utána öntsük hozzá a tejszínt (ha nem tejipari tejszínt használunk, az alját ne öntsük hozzá), és keverjük jól el. Végül az összevagdalt csokoládébonbonokat keverjük bele.  A krémet mérjük kelyhekbe, és a tetejére helyezzük a feles dióbeleket. Tálalás előtt legalább két órán át tartsuk hűtőben.
	A dió leírása és botanikája

	Baklava (Mézes rétes) Vázlat:  Tunéziai baklava  Tunéziai baklava 2  Marokkói baklava  Szerb baklava  Bosnyák baklava  Albán baklava  Bolgár baklava  Azeri baklava  Azeri baklava 2  Azeri baklava 3  Bakui baklava  Görög baklava  Görög baklava 2  Görög baklava 3  Platszenta  Török baklava  Török baklava 2  Szultáni baklava  Bőjti baklava  Vándorok baklavája  Libanoni baklava  Spanyol baklava  Pisztáciás diós baklava  És még egy baklavarecept  Örmény baklava  Örmény vajas baklava  Sari burna  Grúz baklava  Iráni baklava  Orosz baklava  Bőjti baklava 2  Kaukázusi baklava  Orenburgi baklava  Réteges baklava  Román baklava  Újszerű baklava  Diós-mandulás-pisztáciás rétes  A mai diós sütemények leírását a baklavával kell kezdeni. A baklava az egész mediterrán térségben jellemző édesség, mindenhol sajátos változatban. A Földközi-tenger mellett minden országban ismerik, a Balkánon is, és keletebbre a Kaukázus vidékén és Oroszországban is. Nálunk nem. Pedig déli határaink mentén már gyakori. Egy macedón és egy horvát baklava fényképe:        A baklavával való ismerkedést kezdjük egy tunéziai recepttel.  BAKLAVA  Hozzávalók:  70 dkg liszt  30 dkg gríz  46 dkg vaj  45 dkg dióbél  25 dkg mandula  25 dkg mogyoró  35 dkg cukor  narancslé  2 dl étolaj  1 l cukorszirup  kevés étkezési keményítő  Egy 70 cm átmérőjű kerek tepsi is szükséges és egy akkora sütő, amibe belefér. A baklava készítéséhez szükség van még igen nagy türelemre is, de az eredmény megéri.  A mogyorót, a mandulát és a dióbélből 30 dkg-ot pirítsunk meg kissé (egyben is lehet), majd daráljuk finomra.  Egy nagy tálban a lisztet, a grízt és 6 dg vajat egy csipet sóval keverjük el. 20 percen át gyúrjuk keményen, közben mindig adjunk hozzá egy igen kevés vizet, míg kellően szilárd tésztát nem kapunk. Vágjuk 14 egyenlő részre, és külön-külön nyújtsuk ki vékony, 70 cm átmérőjű kerek lapokká. Munka közben időnként hintsük be a lapokat keményítővel. A tepsit jól vajazzuk ki. 7 tésztalapot helyezzünk egymásra a tepsiben, közben mindegyiket kenjük meg olvasztott vajjal.  Keverjük össze a dió-mandula-mogyoró darát a cukorral és a narancslével.  A hetedik lapra töltsük az így elkészített tölteléket, és egyengessük el. Ezután a másik 7 lap felhelyezése következik, amelyeket előzetesen jól megkentünk olvasztott vajjal. Ezek a lapok valamivel nagyobbak lehetnek, és a széleiket hajtsuk le, jól nyomkodjuk körbe a töltelék körül.  Ha mind a 7 lapot felhelyeztük, az egészet egy késsel vágjuk rombusz-alakú szeletekre. Ezután a maradék olvasztott vajjal a tetejét kenjük be.  Süssük meg. Amikor kivesszük a sütőből, a szeletekre helyezzünk egy-egy fél dióbelet (a képen nem látszik), és öntsük meg a cukorsziruppal. Tegyük hűvös helyre, takarjuk le.  Két napig hagyjuk állni. Szervírozás előtt a sütés előtti felvagdosást ismételjük meg.  Aki nem akar a tésztakészítés fáradságos munkájával bajlódni, annak azt ajánlom, hogy előre elkészített rétestésztából dolgozzon, a következő baklavareceptek szerint.    TUNÉZIAI BAKLAVA 2  Hozzávalók:  1 csomag rétestészta (ha a hipermarketben kapható, libanonit vagy görögöt vegyünk)  20 dkg darált mandula  35 dkg darált dióbél  25 dkg darált mogyoró  35 dkg cukor  2 evőkanál méz  narancslé  40 dkg olvasztott vaj  15 dkg fehér színű mandulabél, egészben  1 l cukorszirup  Először pirítsuk meg enyhén a magvakat (együtt, vagy külön). Amelyiknek hártyája van, dörzsöljük le.  A cukorral és a mézzel daráljuk le a magvakat, robotgépben. Egy kávéskanálnyi narancsszörpöt is öntsünk hozzá. Addig járassuk a gépet, amíg elég sűrű tészta-formációt nem kapunk.  A vajat takaréklángon olvasszuk meg.         A tészta kicsomagolását óvatosan végezzük. Készítsünk elő két nagy konyharuhát, akkorákat, mint a kihajtogatott tészta, és enyhén nedvesítsük be. Az egyiket a munkaasztalra terítjük, fektessük rá a kicsomagolt tésztát, és fedjük le a másikkal.  Azt a tepsit, amiben sütni fogunk, egy ecsettel kenjük ki olvasztott vajjal. A rétestészta leveleit egyenként fektessük a tepsibe, mindegyiket kenjük meg olvasztott vajjal.  Amikor nyolc réteg tésztát a tepsibe fektettünk, kenjük rá a diós tölteléket, és szórjuk rá az egész mandulaszemeket.         Újabb nyolc réteg, egyenként megvajazott tészta következik. Még sütés előtt vágjuk fel a tésztát, apróbb, rombusz-forma szeletekre. A maradék olvasztott vajat öntsük a felvágott süteményre.  Közepesen előmelegített sütőben süssük meg, amíg aranyszínt nem kap. sütés után öntsük meg a sziruppal, és felszolgálás előtt hagyjuk a baklavát négy órát pihenni.  Végül az utolsó hozzávaló következik, egy 70 cm átmérőjű lapos tál. A lapos tálba szedjük a baklava-szeleteket, és újból megöntjük cukorsziruppal. Fedjük le, és minden melegségtől tartsuk távol 1-2 napig.  A baklavaszeletek kínálásához egyedi papíralátéteket használjunk.    MAROKKÓI BAKLAVA  Hozzávalók:  25 dkg tisztított mandula  25 dkg dióbél  2 evőkanál narancsvirág-víz  1/2 evőkanál fahéjpor  10 dkg aprószemű kristálycukor  1/2 csésze olvasztott vaj  25 dkg rétestészta  Díszítésnek:  néhány mandulaszem  25 dkg méz  4 evőkanál narancsvirág-víz  Mixerben daráljuk össze a diót és a mandulát. Egy tálba öntsük át, öntsük rá a két kanál illatos vizet, adjuk hozzá a fahéjport, a cukrot és a vajat, és az egészet keverjük jól össze. Ez lesz a baklava tölteléke.  A rétestésztát osszuk két részre. Egy tepsibe szórjunk lisztet, és egyenként fektessük bele az egyik csomag tészta lapjait. Hogy simák legyenek, nyújtófával is segíthetjük a lesimításukat. Töltsük rá a tölteléket, és a másik csomag tésztával fedjük be.  Félóráig hagyjuk állni, hogy a tészta megszilárduljon.  Vágjuk a baklavát kockákra, és minden kockát díszítsünk egy szem mandulával. Közepes hőfokra előmelegített sütőben süssük meg. Akkor vegyük ki, amikor a tészta aranyszínűvé válik.  Amíg sül, a mézhez öntsük a narancsvirág-vizet, keverjük össze, és langyosítsuk meg. Az illatos mézet a megsült baklavára öntsük.  Hidegen szervírozzuk.    SZERB BAKLAVA  Hozzávalók:  0,5 kg rétestészta  4 tojás  3 csésze (6 dl) cukor és további 6 csészével a cukormázhoz  2 csésze olaj  2 dl tejszín  1 csomag sütőpor  2 hüvely vanília  25 dkg dióbél  kevés mazsola  1 citrom lereszelt héja  A tojások sárgáját és fehérjét külön felverjük, majd a habot összeöntjük. Belekeverünk 3 csésze cukrot, továbbá az olajat, a tejszínt, a sütőport, a vaníliás cukrot és a citromhéjat. Ezzel a habos keverékkel megkenjük a tészta minden levelét. A tésztalevelek fele alulra kerül, a darált dióbelet kevés mazsolával az alsó és a felső tésztarétegek közé simítjuk. Sütés előtt szeletekre vágjuk. Megsütjük. Bevonjuk 6 csésze cukorból és 6 csésze vízből főzött forró cukorsziruppal, újból felvágjuk.    BOSNYÁK BAKLAVA  Hozzávalók:  1 kg rétestészta  25 dkg vaj  1,5 kg cukor  80 dkg darált dióbél  1 citrom  A dióbelet daráljuk meg, de ne az egészet. Egy részét tördelt darabosra hagyjuk. Az összes dióbelet keverjük össze 0,5 kg cukorral.  Vajjal jól kikent tepsibe fektessünk 4-5 levél tésztát, és töltsünk rá cukros diókeveréket. Majd újból tésztát fektessünk, arra újból diót, amíg tart. A legfelső réteget kenjük ki olvasztott vajjal.  A baklavát sütés előtt vágjuk fel, majd süssük meg.  Amíg sül, 1 kg cukrot tegyünk fel egy lábasban 1 l vízzel. Mielőt tüzet gyújtanánk alatta, a citromot vágjuk karikákra, és helyezzük bele. Addig kell főzni, amíg be nem sűrűsödik. Ezzel a forró sziruppal kell megönteni a frissen kisült baklavát.    ALBÁN BAKLAVA  Hozzávalók:  3 csésze durvára vagdalt dióbél  0,5 kg készen vásárolt rétestészta  0,5 kg vaj  5 teáskanál fahéjpor  40 db szegfűszeg  1 narancs héja, 2 cm széles szalagban  1 citrom héja, 2 cm széles szalagban  1 db fahéj  1/3 csésze cukor  1/3 csésze méz  1/2 citrom leve  Egy közepes méretű tálban keverjük össze a fahéjport a vagdalt dióbéllel. Kenjünk ki egy 35X50 cm-es tepsit olvasztott vajjal.  Tegyünk egy tésztaréteget a tepsibe, és kenjük meg vajjal. Ezt ismételjük még ötször, így hat vékony réteg vajazott tésztánk lesz a tepsiben. A fahéjas dióbél 1/3-ával hintsük meg a hatodik tészta felszínét. Ezután újból hat levél tészta következik, majd megint egy réteg dió. Majd megint hat tészta és a harmadik harmada a diónak. Legfelülre is terítsünk hat levél tésztát.  Sütés előtt vágjuk fel 40, rombusz alakú (mint forrásom írja, gyémánt alakú) db-ra a baklavát, és minden darabnak a tetejére helyezzünk egy szem szegfűszeget.  A sütőt 175 C°-ra melegítsük elő, és 40 percig süssük a baklavát, míg aranybarna nem lesz.  Egy közepes méretű lábasba tegyük a cukrot, ugyanannyi vizet, oldjuk fel, és helyezzük bele a narancshéjat, a citromhéjat és a fahéjat. Tegyük fel főni, és a forrástól számított 5 percig főzzük. Most öntsük bele a mézet, keverjük el, és újból hevítsük fel, amíg forrni nem kezd. Ekkor vegyük le a tűzről, és adjuk hozzá a citromlevet. Keverjük el, és hagyjuk a szirupot lehűlni. Szedjük ki a citrom-, a narancs- és a fahéjat, és a kihűlt szirupot öntsük a sütőből kivett forró baklavára.  A baklavát fedjük le egy konyharuhával, és hagyjuk állni egy órát, mielőtt feltálalnánk.    BOLGÁR BAKLAVA  Hozzávalók 4 személyre:  50 dkg rétestészta  40-50 dkg darált dióbél  10-15 dkg mazsola  25 dkg cukor  1 csomag vaníliás cukor  étolaj  A sziruphoz:  40-45 dkg cukor  1 dl víz  1 csomag vaníliás cukor  1 citrom  Olajjal kenjünk ki egy kisebb tepsit, és fektessünk bele 2-3 levél megolajozott rétestésztát.  Keverjük össze a darált dióbelet a mazsolával és a vaníliás cukorral, és a keverékkel hintsük meg a réteslapot. A keverékre fektessünk újabb 2-3 réteg megolajozott réteslapot, és arra megint egy adag keveréket. Ezt ismételjük, amíg a réteslap és a keverék el nem fogy. A tetejére is 2-3 levél tészta kerüljön. Sütés előtt a tepsiben vágjuk fel a baklavát négyzetekre.  200 C°-os sütőben addig süssük, amíg enyhén barna nem lesz.  Amíg sül, készítsük el a szirupot. A cukorra öntsük a vizet, szórjuk bele a vaníliás cukrot, és facsarjuk bele egy citrom levét. Mintegy 20 percig pároljuk, amíg a szirup be nem sűrűsödik.  A kisült baklavára öntsük a meleg szirupot, és tegyük vissza a langyos sütőbe további 15-20 percre, hogy beleivódjon.  Kihűlés után szedjük ki a baklavát a tepsiből, és hagyjuk száradni 1-2 napig. Száraz, hűvös helyen tartva még 10 nap múlva is kínálhatjuk, minősége nem fog romlani. A süteményestálon citromkarikákkal és feles dióbéllel díszíthetjük.    BAKLAVA AZERBAJDZSÁNI MÓDRA  Hozzávalók:  24 dg liszt  6 dkg vaj  0,8 dl tej  1 tojás  8 g élesztő  20 dkg dióbél  20 dkg cukor  csipetnyi vaníliás cukor  csipetnyi őrölt sáfránymag  0,2 dl méz  1 tojás sárgája  feles dióbél a díszítéshez  Melegítsük meg a tejet, adjuk hozzá az élesztőt, a tojást, a vajat, végül a lisztet. Gyúrjuk tésztává, majd hagyjuk állni 1-1,5 órán át.  Közben készítsük el a tölteléket. A dióbelet darabosra vagdaljuk, összekeverjük ugyanannyi cukorral, ízesítjük kevés vaníliás cukorral.  A tésztát vékonyra, mintegy félmilliméteresre nyújtsuk ki.  Fektessünk egy réteg tésztát kivajazott tepsibe, töltsünk rá 3-4 mm vastag tölteléket, és borítsuk be egy második tésztalappal. A második tésztalap felső oldalát zsírozzuk (olajozzuk) meg, és arra újból tölteléket terítsünk. Így folytassuk tovább, amíg 8-10 réteget nem kapunk.  A sütés előtt vágjuk fel 10 cm-es rombusz-formájú szeletekre, és kenjük meg a tetejét egy tojás sárgájával, amibe csipetnyi őrölt sáfránymagot kevertünk. Minden szeletre helyezzünk egy féldiót. (A mellékelt képen pisztácia van a baklavaszeleteken, de az nem olyan jó.)  180-200 C°-on 35-40 percig süssük. Mielőtt teljesen megsülne, a tetejére kenjünk kevés mézet vagy cukorszirupot.    AZERI BAKLAVA 2  (hagyományos recept, pahlava néven)  Hozzávalók:  A tésztához:  1 kg liszt  2 tojás  1,5 dl étolaj  0,5 kávéskanál élesztőpor  1,5 pohár tej  1-2 dl tejszín (elmaradhat)  só, gyömbér  A töltelékhez:  darált dióbél  cukor  A sziruphoz:  1,5 pohár víz  1,5 pohár cukor  sáfránymag  tojás a megkenéshez  kb. 2 pohár étolaj a tésztalapok kenéséhez  Először a szirupot főzzük meg lassú tűzön. Felforraljuk, utána a tűzön hagyjuk besűrűsödésig.  A töltelékhez azonos arányban keverünk össze cukrot és dióbelet.  A hozzávalókból tésztát gyúrunk, és addig kelesztjük, ameddig csak növekszik a térfogata. Ezután 12 részre vágjuk, ezekből kettő a felső, kettő az alsó réteg lesz, és nyolc réteg lesz közbül.  Vékonyra nyújtjuk a legalsó réteg tésztát, és olajjal kikent tepsibe helyezzük. Újból olajat öntünk rá. Erre helyezzük a második réteget. A tészta fölösleges, kilógó szélét levágjuk. Egy réteg diós tölteléket helyezünk a második tésztarétegre, és olajjal hintjük meg. Így folytatjuk a többi tésztaréteggel is. Ne felejtsük el, hogy a két felső tésztarétag közé nem teszünk diós tölteléket, csak olajozzuk.  A baklava tetejét felvert tojással kenjük meg, amibe egy csipetnyi őrölt sáfránymagot is kevertünk. Szép rombusz-alakra vágjuk. A baklavaszeleteket ízlésünk szerint dekoráljuk, például szép dióbéllel. Ezen kívül a tészta levágott széléből is hajthatunk karikát, vagy más díszt.  A baklavát 180 C°-on 15-20 percig sütjük. Amikor a sütőből kivesszük, azon melegében egy pohár forró étolajjal öntjük meg. Visszatesszük, és mielőtt teljesen megsülne, még egyszer kivesszük. Késsel újra átvágjuk. Megöntjük a forró sziruppal, ne ijedjünk meg, ha sistereg. Ha most visszatesszük a sütőbe, már csak 3-5 percig kell sütni. Maga a sütés összesen 40-45 percig tart, a baklavakészítés az előkészítéssel együtt kb. másfél óráig.    AZERI BAKLAVA 3  Hozzávalók:  2 csésze liszt  3 kanál olvasztott vaj  1/2 csésze tej  1 tojás  1 kávéskanál friss élesztő  1 csésze dióbél  1/2 csésze porcukor  1 kávéskanál vaníliás cukor  csipetnyi sáfrány  1 evőkanál méz  csipetnyi só  A tejet kissé meglangyosítjuk, hozzáadjuk az élesztőt, és megsózzuk. Összekeverjük. Hozzáadjuk a tojást, az olvasztott vajat, lisztet. Mindebből kemény tésztát gyúrunk. Szalvétával letakarjuk, hogy melegben megkeljen.  A dióbelet kissé megpirítjuk, inkább csak szárítjuk, utána megdaráljuk. Porcukorral és vaníliás cukorral elkeverjük.  Egy-másfél óra után a kelt tésztát két centi vastagra kinyújtjuk. Nyolc-tíz darabra vágjuk, a darabokat egymás után rétestészta vékonyságúra nyújtjuk. Akkorára, mint a tepsi, amiben sütni fogjuk.  Vajjal kikent tepsibe fektetjük az első réteg tésztát, a tetejét is megkenjük vajjal. Egy réteg tölteléket szórunk rá, és ugyanígy fektetjük egymásra a többi tésztaréteget is, a felső tésztára már nem teszünk tölteléket.  A tésztát 10 x 4 cm-es rombuszokra vágjuk. A tetejét sáfrányporral ízesített tojássárgájával kenjük meg. (A sáfránymag-port előbb egy evőkanál forró vízben kell áztatni húsz percig.) Minden rombusz tetejére szép feles dióbelet ragasztunk.  180-200 C°-os sütőben 35-40 percig sütjük. Negyedórás sütés után ideiglenesen kivesszük a sütőből, és olvasztott (melegített) mézzel glazúrozzuk, vagyis megöntjük.    BAKUI BAKLAVA  (azeri recept)  Hozzávalók:  kb. 1 kg liszt  kb. 1 l meleg tej  25 dkg vaj  kb. 3 dkg élesztőpor  kb. 1 kg pirított dióbél  kb. 1 kg porcukor  őrölt kardamommag  1 csésze víz  1 csésze porcukor  olvasztott vaj  1 tojás sárgája, a megkenéshez  Talán feltűnik, hogy a baklavareceptek többségével ellentétben a tészta hozzávalói közül hiányzik a tojás. Az érdekességét, az ízét ez adja ennek a baklavának.  Az élesztőporból kevés meleg tejjel és liszttel kovászt készítünk. Meleg helyre tesszük, hogy meginduljon.  Ezalatt megolvasztjuk a vajat, összeöntjük a meleg tejjel, összekeverjük, és félretesszük, hogy langyosra hűljön.  Félkilónyi lisztet merünk a gyúródeszkára, mélyedést készítünk a közepén, és beleöntjük a kovászt, majd a vajas tejet. Elkezdjük a tésztát keverni, közben fokozatosan adjuk hozzá a többi lisztet, de egyszerre csak keveset. A tészta lágy legyen, de ne ragadjon a kézhez. Egy-másfél órára tegyük félre meleg helyre, kelni.  A tölteléket valójában előbb szokták elkészíteni, de az alatt is jó, amíg a tészta kel. A dióbelet megpirítjuk, helyesebben mondva inkább csak szárítjuk. Utána ledaráljuk, de nem túl apróra. Hozzákeverjük a porcukrot, és csak egy leheletnyi kardamommal ízesítjük.  A megkelt tésztát 12-15 részre osztjuk. Egy nagy tepsit kivajazunk, és belefektetünk egy kinyújtott, vékony levél tésztát. A legalsó levél valamivel kevésbé vékony is lehet, mint a többi. Pontosan fektessük le, igazítsuk meg a széleit, kenjük meg olvasztott vajjal, és szórjuk meg töltelékkel.  A többi tésztaréteget hasonlóképp egyenként fektessük egymásra, és kenjük meg vajjal, szórjuk meg töltelékkel.  A legfelső levél ugyancsak lehet valamivel vastagabb, mint a többi. Vele pontosan, gondosan zárjuk körbe a baklavát, hogy a széleken semmi ne szóródjon ki.  Vágjuk a baklavát baklava-szeletekre, pontosan. Ajánlatos a kés mellé vonalzót fektetni. Minden szelet közepére feles dióbelet fektessünk. Kenjük meg a süteményt elkevert tojássárgájával, és tegyük 200 C°-ra előmelegített sütőbe.  Negyedóra sütés után a szeletek széle felhajlik, szétválik. Ekkor kivesszük, még egyszer felvágjuk, és megöntjük a maradék olvasztott vajjal, néhány kanálnyival, a vágások mentén. Újból sütjük, ezúttal mintegy 10 percig, ezalatt gyakorlatilag teljesen megsül. Kivételkor öntjük meg sziruppal, amit egy csésze cukorból és egy csésze vízből főztünk.  A tepsiben hagyjuk kihűlni, de ha szükségesnek tartjuk, még a szirupos megöntés után is visszatehetjük sülni.    GÖRÖG BAKLAVA  Hozzávalók:  40 lap előre elkészített rétestésztalevél (Görögországban Athens vagy Apollo márkájút keressünk)  60 dkg vagdalt dióbél  1/2 csésze kristálycukor  1/2 kávéskanál fahéjpor  csipetnyi őrölt szegfűszeg  1 csésze olvasztott vaj (margarin, étolaj is jó)  A sziruphoz:  2 csésze kristálycukor  1 csésze méz  2 csésze víz  1 citrom héja  Először a készen vásárolt rétestésztát vesszük ki a fagyasztóból, és szobahőmérsékleten hagyjuk felengedni.  Óvatosan tekerjük ki a tésztát egy sima, száraz felületen. Fedjük le egy műanyaglappal, majd azon egy nedves konyharuhával. Csak akkor vegyük le a borítást, ha egy percen belül már dolgozunk is a tésztával.  Keverjük össze a dióbelet, a cukrot és a fűszereket.  Olvasszuk meg a vajat. Kenjünk ki egy 30x40 cm-es tepsit vajjal.  Helyezzünk be egyenként 10 tésztalapot. Kenjük meg az összes tésztalapot az olvasztott vajjal. Vigyázzunk a tészta sarkaira, mert az a legtörékenyebb, ezért a sarkoknál kezdjük a kenést, és befelé haladjunk. Ne mulasszuk el a felső lap megkenését se.  A tizedik lapra terítsük a diós töltelék egyharmadát. Ezután 7 (vagy több) újabb tésztalap következik, arra megint egy réteg töltelék, aztán tészta, töltelék, tészta. Nem baj, sőt jobb, ha a legfelső tésztaréteg több, akár 16 rétegből is áll. A legtetejét is megvajazzuk.  Még sütés előtt felvágjuk a baklavát, 88 darabra. Igen éles kést használjunk. 7-8 cm-es, gyémánt vagy kocka alakokat vágunk.  170-180 C°-ra előmelegített sütőben 45-60 perc alatt sül aranybarnára. Lassan hűtsük ki.  Ezalatt elkészítjük a szirupot. A hozzávalókat felforraljuk, és a forrástól további tíz percig főzzük takaréklángon. Leszűrjük. A még forró szirupot töltsük a baklavakockákra, egyenletesen.    GÖRÖG BAKLAVA 2  Hozzávalók:  75 dkg rétestészta  10 dkg vaj  A töltelékhez:  50 dkg (4 csésze) dióbél  1 csésze cukor  1 kávéskanál fahéjpor  A mázhoz:  3 csésze víz  1 csésze cukor  1 csésze méz  kevés fahéjpor  5-6 db szegfűszeg  Először válasszunk külön két réteslapot. Ezt a két lapot 170 C°-os sütőben süssük 25-30 percig, majd tegyük félre. Osszuk a rétestésztát 5 lapra, ebből 4 rész nagysága a sütőforma nagyságának feleljen meg, egy rész pedig legyen valamivel nagyobb.  A dióbelet egy csésze cukorral és egy kávéskanál fahéjporral együtt elektromos darálóban daráljuk meg.  Egy kb. 24x24x6,5 cm-es sütőformának alját és oldalát kenjük ki vajjal, és fektessünk bele sütőpapírt. A papírra fektessünk két réteg rétestésztát, majd a másodikat kenjük meg vajjal, és ugyancsak két réteg tésztát fektessünk rá. A negyedik tésztára szórjunk kevés darált dióbelet. Fektessünk rá egy réteg sült rétestésztát. Szórjuk meg darált dióbéllel, és fektessük rá a másik réteg sült tésztalapot. Szórjuk rá a maradék dióbelet, arra pedig a nagyobb méretű réteslapot fektessük. Körben érje el a sütőforma oldalát, amit szintén megkentünk olvasztott vajjal. A rétestészta felületére kenjünk ujjal hideg vizet.  Éles késsel vágjuk a baklavát szeletekre, a kép szerint.  170 C°-ra előmelegített sütőben süssük egy órán át. A szeletre vágást kivételkor ismételjük meg még melegen.  A mázhoz szükséges vizet, cukrot, mézet és fűszereket mintegy 5 percig forraljuk együtt, majd vegyük ki a szegfűszeget. Öntsük a mázt a még meleg baklavára, és hagyjuk kihűlni. Dióbéllel díszítve szervírozzuk.    GÖRÖG BAKLAVA 3  Hozzávalók 8 adagra:  félkiló rétestészta  40 dkg mandula  60 dkg dióbél  3 kávéskanál fahéjpor  1/2 kávéskanál őrölt szegfűszeg  20 dkg margarin  60 dkg cukor  10 dkg méz  fél citrom reszelt héja  két evőkanál metaxa konyak  késhegynyi vaníliás cukor  A mandulát daráljuk meg, a diót vagdaljuk apróra. Keverjük egybe, fűszerezzük fahéjjal, szegfűszeggel, ez lesz a tésztarétegek közötti töltelék.  A margarint olvasszuk meg.  Egy 25 x 35 cm-es kis tepsit kenjünk ki olvasztott margarinnal, és fektessünk bele négy réteg rétestésztát, mindegyiket olvasztott margarinnal kenve, és kevés töltelékkel megszórva. A negyedik tésztára vastagabb tölteléket terítsünk. Újabb négy réteg tésztát fektetünk rá, és margarinnal kenjük, töltelékkel szórjuk.  Végül a nyers baklavát felvágjuk, négyzetes adagokra.  175 C°-ra előmelegített sütőben 30-40 percig sütjük.  Amíg sül, a cukrot és a mézet 4 dl vízben elkeverve, citromhéjjal, konyakkal, vaníliával ízesítve öt percig forraljuk, majd állva hűlni hagyjuk. A kész baklavát öntjük meg ezzel a sziruppal, és várunk, hogy a szirup a süteménybe ivódjon. A sütemény tetejét fahéjporral és apróra vagdalt dióbéllel szórhatjuk meg.  A baklava minőségét hetekig is megőrizhetjük, ha fóliával borítjuk le, és hűtőbe tesszük.    PLATSZENTA  (görög baklava Leszbosz szigetéről)  Hozzávalók:  1 kg darált dióbél  1 kg rétestészta  1/2 csésze cukor  1 szerecsendió  1 csésze étolaj  A sziruphoz:  5 csésze cukor  2 csésze víz  fél citrom  Olajozzunk be bőven egy tepsit. A dióbelet és az őrölt szerecsendiót keverjük össze a fél csésze cukorral.  A tepsibe fektessünk két réteg tésztát, és szórjuk meg diókeverékkel. A következő két réteg tészta alját is kenjük meg olajjal, és fektessük az első rétegre. Újból szórjunk rá diós keveréket, és addig ismételjük, amíg van tésztánk. A legfelső tésztaréteg tetejét is erősen olajozzuk be, utána pedig vágjuk fel kockákra a tésztát.  Mérsékelt tűzön addig süssük, amíg meg nem barnul.  Ez idő alatt készítsük el a szirupot. A cukrot és a fél citrom levét öntsük a vízbe, és forraljuk fel. Sűrűsödésig kavargassuk, de csak annyira legyen sűrű, hogy ha a megsült platszentára öntjük, az beszívja.  Akkor öntsük a meleg szirupot a süteményre, amikor az megsült, és úgy hagyjuk kihűlni.    TÖRÖK BAKLAVA  Hozzávalók:  A tésztához:  50 dkg rétestészta  50 dkg durvára vagdalt dióbél  10 dkg zsemlyemorzsa  10 dkg cukor  25 dkg vaj  1 teáskanál fahéjpor  1 mokkáskanálnyi őrölt szegfűszeg  A sziruphoz:  30 dkg cukor  20 dkg méz  1 rúd fahéj  5-6 szegfűszeg  4 dl víz  A dióbelet, a cukrot, a zsemlyemorzsát, a fahéjport és a szegfűszegport összekeverjük. A rétestésztát öt részre osztjuk, és vékonyra nyújtjuk.  Egy 30x20 cm-es tepsit kivajazunk, egy réteg tésztát belefektetünk, és a tésztát megkenjük olvasztott vajjal. A tésztalapra diós keveréket terítünk. Újabb tésztalap következik, bevajazás, és a diós keverék második fele. A tetejére pedig három, egyenként bevajazott tésztalap kerül.  Sütés előtt a baklavát felvagdaljuk, a tetejére vizet permetezünk. 150 C°-on addig sütjük, amíg a teteje aranysárga nem lesz.  A szirupot úgy készítjük, hogy a vízben a cukrot, a mézet, a fahéjat és a szegfűszegeket mintegy 10 percig főzzük. A még forró szirupot a sütőből kivett baklavára öntjük. Kihűlés után újból felvagdaljuk.  A recept szerinti baklava elkészítéséhez néhány óra szükséges. Ha türelmesek vagyunk, lassabban, szünetekkel dolgozunk, az eredmény jobb lesz.    TÖRÖK BAKLAVA 2  Hozzávalók 4 személyre:  félkiló rétestészta  10 dkg margarin  A sziruphoz:  25 dkg cukor  3 dkg méz  0,15 dl citromlé  0,15 dl rózsavíz  A töltelékhez:  30 dkg darált dióbél (egy része mandula, mogyoró, pisztácia is lehet, darálva)  3 dkg cukor  csipetnyi fahéjpor és őrölt szegfűszeg  A cukrot 3 dl vízben oldjuk fel. Hozzáadjuk a mézet, és felforraljuk. Mérsékeljük a lángot, és még 10 percig sűrítjük a szirupot. Amikor levesszük a tűzről, hozzáadjuk a citromlevet, rózsavizet, és hagyjuk lehűlni. Amikor lehűlt, hűtőbe tesszük.  A sütőt 180 C°-ra melegítjük elő.  A margarint megolvasztjuk, és kikenünk vele egy 20 x 20 cm-es sütőformát. A nyerstésztát kigöngyöljük, és nyirkos konyharuhára fektetjük. A tésztát a sütőforma méretének megfelelően vágjuk el. Egyenként megkenjük olvasztott margarinnal, és a tésztalapok harmadát egymásra fektetjük a sütőformában.  A töltelékbe való darált dióbelet és más magvakat cukorral és fűszerekkel keverjük. A keverék felét a tésztalapok első harmadára szórjuk, másik felét a rákövetkező második harmadra, és a harmadik harmadot is ráfektetjük. A lefektetett tésztalapokat közben ne mozdítsuk el! Amikor a harmadik tésztaréteget is lefektettük, felvágjuk a nyers süteményt, lehetőleg rombusz formára, de nem vágjuk át késsel az összes réteget, hanem mintegy a fele mélységig vágjuk csak be.  Félórán át sütjük 180 C°-on, aztán felvesszük a hőmérsékletet 220 C°-ra, és azon 5-10 percig sütjük tovább.  Amikor a megsült baklavát a sütőből kivesszük, rögtön megismételjük a felvágást, most már teljes mélységben. És rögtön, még forrón megöntjük a sziruppal.    SZULTÁNI BAKLAVA  (török recept)  A baklavát mindenki szereti, aki egyszer is megkóstolta. A szultáni baklava elkészítéséhez idő és jó hangulat szükséges, és a baklava a jó hangulatot továbbadja azoknak, akik megeszik. Éhesen ne készítsünk baklavát, mert nem lesz hozzá türelmünk, amikor illatát a sütőből érezzük.  Aki a mézet szereti, a baklavát is szereti. Aki nem szereti a mézet, mert lucskos lesz tőle a baklava, az készítse méz nélkül, cukorszirupból, ropogósan-vajasan.  Ne lepődjünk meg, mennyi vaj kell a baklavához. Ne féljünk, nem fog megártani, nem bántja a gyomrunkat. És a lelkünket se. Nem kell ahhoz mohamedánná válnunk, hogy a ramadánt baklavával ünnepeljük.  Hozzávalók:  A sziruphoz:  2,5 csésze víz  3,5 csésze cukor  2 evőkanál citromlé  A töltelékhez:  3 csésze dióbél, és még egy kevés a tetejét megszórni  3 evőkanál cukor  1,5 csésze előkészített vaj (lásd lejjebb)  Tésztának 2 csomag rétestészta, egyenként 20-22 levél tésztával  esetleg finomra vagdalt pisztácia is kell még  Először a sütőt melegítsük elő 180 C°-ra, majd készítsük el a szirupot. Hideg vízben keverjük el a cukrot, egy közepes méretű tálban. Öt percig forraljuk, majd gyenge lángon, fedő nélkül főzzük egy negyedórán át. Akkor kész a szirup, amikor enyhén sárgulni kezd. És amikor egy deszkára kicsöppentett szirupcsepp kihűlve ragad. A főzés végeztével öntjük bele a citromlevet, és félretesszük a szirpot, kihűlni.  A vajat úgy készítjük elő, hogy közel fél kiló vajat egy edényben felteszünk a tűzre. Gyenge lángon addig melegítjük, amíg habosodni nem kezd. A habot lemerjük róla, és amikor már nem habzik, jó a vaj. Lassan öntsük át egy másik edénybe, és ha az alját nem találjuk tisztának, azt ne öntsük át. Az előkészített vaj hűvösön hetekig is eláll.  A dióbelet cukorral együtt daráljuk le apróra, de ne túl finomra. Tegyük félre.  35x45 cm-es tepsit válasszunk a baklava sütéséhez, és az alját kenjük ki vékonyan előkészített vajjal. Fektessünk bele egy réteg tésztát, és széles ecsettel vékonyan kenjük meg vajjal. Helyezzünk újabb levél tésztát a tepsibe, és ugyanúgy kenjük meg vajjal. Annyi réteget fektessünk és kenjünk, hogy a fele tésztánk elfogyjon.  Ekkor terítsük a darált dióbelet a tésztára, enyhén permetezzük meg vízzel, hogy a cukros dió a tésztára ragadjon, a következő réteg tésztához is. Egyenként helyezzük a többi levél tésztát is a tepsibe, mindet megvajazva. Végül a tészta szélét vágjuk körbe, hogy jól nézzen ki.  A legfelső tésztaréteget is vajazzuk meg, és jusson vaj a tészta sarkaira is.  Egy éles kést mártsunk forró vízbe, és a tésztát vágjuk be hosszában 4, széltében 12 vágással, de lehetőleg nem teljesen, a tepsi aljáig, hanem félig.  A baklavát a sütő közepén süssük, 30 percig. Ekkor csökkentsük le a sütő hőmérsékletét, további félórára. Akkor jó, ha a tészta teteje aranybarna. Ekkor kivesszük a sütőből, és 10 percig hűlni hagyjuk.  Tíz perc hűlés után vágjuk végig a tésztát, a tepsi aljáig. A hideg szirupot a vágásokon öntjük végig, egyenletesen. Végül darált dióbéllel, esetleg pisztáciával is megszórjuk a baklava tetejét.  Teljes kihűlés után, szobahőmérsékleten szervírozzuk. Hűvös, száraz helyen a baklava egy hétig is eláll.  De nem tart addig, mert előbb elfogy.    BŐJTI BAKLAVA  (török recept)  Hozzávalók:  A tésztához:  1 tojás  1 pohár tej  félpohár étolaj  3-4 pohár liszt  1 tasak vanília  1 tasak sütőpor  Egyéb hozzávalók:  1 tasak kukoricakeményítő  1 pohár apró darabos dióbél  1 csomag margarin (vagy étolaj)  A cukorsziruphoz: (negyedórán belüli felhasználással)  3 pohár víz  3 pohár cukor  1 kanál citromlé  A tészta hozzávalóiból tésztát gyúrunk, majd a tésztát hosszabb ideig pihentetjük.  A tésztát 20 egyenlő részre vágjuk, a tésztadarabokat réteslap vékonyságúra nyújtjuk, a tepsi méretének megfelelő darabokra vágjuk, megszórjuk kukoricakeményítővel.  A tepsiben öt lapot fektetünk egymásra, a dióbelet a lapokra, végül a tetejére terítjük. A tepsibe fektetett tésztát négyzet, téglalap vagy rombusz alakúra vágjuk, hogy jellegzetes baklava-formája legyen.  Olvasszuk fel a margarint, és forrón öntsük a tésztára, hogy jól beleivódjon.  180 C°-ra felmelegített sütőben egy óráig kell sütni, esetleg tovább.  A szirupot a sütés vége felé főzzük fel. A forró szirupot a megsült, még forró baklavára két részletben töltjük rá, hogy jól átitassa. Öt perc elteltével önthetjük meg másodszor.    VÁNDOROK BAKLAVÁJA  (török recept)  Hozzávalók:  A tésztához:  1 pohár étolaj  1,5 pohár tej  1 tojás  1 tasak sütőpor  1 evőkanál ecet  4-4,5 pohár liszt  A sziruphoz:  5 pohár víz  6 pohár cukor  néhány csepp citromlé  Egyebek:  1 tasak keményítőpor  némi liszt  25 dkg dióbél  25 dkg margarin vagy étolaj  Géppel dolgozzunk, a tészta hozzávalóit géppel keverjük, dolgozzuk össze. Tíz perc alatt készíthetjük el a tésztát.  A tésztából szaggassunk tojás nagyságú darabokat.  A keményítőhöz keverjünk ugyanannyi lisztet. Ezzel a keverékkel annyira beszórjuk a tésztadarabokat, amennyire csak lehet.  Nyújtsuk ki a tésztadarabokat, hosszában és keresztben is, hogy össze ne húzódjanak. Kézzel nyújtsuk tovább, rétestészta vékonyságúra. Kinyújtott állapotban pihentessük a tésztát 5-10 percig.  Az elszakadt tésztát vagy levágott szélét felső rétegként teríthetjük majd, a diós töltelékre. A tésztalapokat a tepsi hosszának megfelelő méretűre vágjuk. Megszórjuk dióval, feltekerjük, a tekercseket egymás mellé tepsibe rakjuk, 4 cm vastag szeletekre vágjuk.             Ilyen állapotban eltehetjük másnapra, akkor is folytathatjuk a munkát.  Másnap megöntjük forró olvasztott margarinnal, és 180 C°-os sütőbe tesszük. Addig sütjük, míg aranyos színt nem kap.  A sütés vége felé szirupot főzünk, a szirupot a sütőből kivett baklavára öntjük.     LIBANONI BAKLAVA  Hozzávalók:  2 csomag rétestészta  A töltelékhez:  50 dkg dióbél  3/4 csésze cukor  2 evőkanál narancslé  2 csésze vaj  A sziruphoz:  3 csésze cukor  2 csésze víz  2 evőkanál narancslé  2 evőkanál citromlé  Hajtogassuk szét, simítsuk gyűrődésmentesre a felolvasztott fagyasztott rétestésztát. Fedjük le egy fóliával, zsírpapírral vagy nedves konyharuhával, hogy ne száradjon ki.  A dióbelet durvára vagdaljuk, elkeverjük a cukorral és a narancslével. Vajazzunk ki egy 30x40 cm-es tepsit, és a többi vajat olvasszuk meg.  Az egyik csomag rétestésztát fektessük levelenként a tepsibe, gondosan ügyelve arra, hogy minden tésztalap mindkét oldalát előbb megkenjük olvasztott vajjal.  A diós keverékhez adjunk két evőkanál vizet, és a keveréket simítsuk el a fölső tésztalapon.  A réteslapok lefektetésének műveletét ismételjük meg a második adag tésztával, és a tetejét is vajazzuk be. Ha kész, forró vízbe mártott késsel vágjuk fel az egész tésztát gyémánt-alakú szeletekre, majd a maradék vajat öntsük a tetejére.  A sütőnktől függően közel egy óráig süssük, amíg a teteje aranybarna nem lesz.  A sziruphoz öntsük fel vízzel a cukrot, és forraljuk fel. Hadd forrjon 15-20 percig. Amikor levettük a tűzről, öntsük hozzá a narancs- és a citromlevet. Keverjük meg, és hagyjuk kihűlni.  A szirupot a kisült baklavára töltjük. Ez kétféleképpen történhet. Vagy a forró baklavára öntünk kihűlt szirupot, vagy a kihűlt baklavára forró szirupot. De sohasem forrót forróra, mert akkor a baklava vizenyős lesz.  A jó baklavához az is fontos, hogy a sütés előtti felvágáskor még olvasztott vajat öntsünk rá, ami a tésztába szivárog. Ezért ha közben elfogyott a vajunk, inkább olvasszunk még keveset.    ALADDIN BAKLAVA  (spanyol recept, Julián receptje)  Hozzávalók:  A rétestésztához:  1 dl borecet  1 dl étolaj  1 dl tömény ital  csipetnyi só  A töltelékhez:  30 dkg darált dióbél  30 dkg cukor  3 csepp narancsvirág-víz (vagy narancslé)  Továbbá:  2 dl sűrű cukorszirup  3 csepp narancsvirág-víz  kevés (kukorica-)keményítő  kevés vaj  kevés mandula vagy feles dióbél díszítésnek.  A lisztet asztalra öntjük, a közepén mélyedést formázunk, amibe a tészta folyékony hozzávalóit beleöntjük. Tésztát gyúrunk, gömbölyűre alakítjuk, majd kilencvenszer erősen az asztalra csapjuk.  Letakarjuk, és egy órán át állni hagyjuk. Közben a darált dióbelet a cukorral és kevés narancsvirág-vízzel keverjük össze, ez lesz a töltelék.  A pihent tésztát négy gömbre vágjuk, nyújtófával igen vékonyra nyújtjuk, közben keményítővel hintjük, végül kézzel tovább húzkodjuk. A fölösleges keményítőt eltávolítjuk.  Egy tepsit kivajazunk, egy réteslapot belefektetünk, felületét is megvajazzuk.  A réteslapra tölteléket terítünk, majd újabb réteslapot, megvajazzuk, rá tölteléket, és még egyszer. A negyedik réteslappal fedjük be.  Még sütés előtt négyszögesen felvágjuk, majd 160 C°-on megsütjük. Amikor megsült, a sűrű cukorszirupot ráöntjük, és a négyszögek tetejét mandulával vagy dióbéllel díszítjük.    PISZTÁCIÁS DIÓS BAKLAVA  (kanadai recept, közel-keleti mintára)  Hozzávalók 16 szelethez:  A baklavához:  2,5 csésze dióbél  1 csésze pisztácia  3/4 csésze cukor  2 evőkanál őrölt fahéj  2 kávéskanál reszelt vagy őrölt szerecsendió  20 dkg olvasztott vaj  1/2 csomag kész rétestészta  A sziruphoz:  1,5 csésze víz3/4 csésze cukor  1/2 csésze méz  2 db fahéj  5-6 db szegfűszeg  2 kávéskanál friss citromlé  Először a sütőt melegítsük elő 180 C°-ra. Terítsük a diót egy sütőlapra, és pirítsuk kb. 8 percig, amíg könnyen barnulni nem kezd. Ekkor vegyük ki, tegyük félre. Ezt a műveletet ismételjük meg a pisztáciával is, majd mindkettőt hagyjuk kihűlni. Amikor kihűltek, a diót és a pisztáciát külön-külön vagdaljuk kisebb darabokra, majd keverjük össze egy kisebb tálban. Adjuk és keverjük hozzá a cukrot, fahéjport, szerecsendiót is.  A rétestésztát vágjuk 20x20 cm-es négyzetekre, vagy akkorára, amekkora hasonló nagyságú kistepsink van, és az egészet takarjuk le nedves konyharuhával, nehogy kiszáradjon a tészta.  A tepsit kenjük ki olvasztott vajjal. Fektessünk bele egy réteg tésztát, és azt is alaposan kenjük meg vajjal. Utána ugyanúgy a következő réteg tésztát, egészen 8 rétegig. Közben néhány rétegnél valószínűleg foltozni is kell a tésztát, másik lapból.  Töltsük a diós keverék felét a tésztára. Erre borítsunk négy réteg újabb tésztát, ugyanúgy megvajazva. Töltsük rá a maradék diós tölteléket, és borítsuk be újabb tésztarétegekkel, legalább hattal, és ne mulasszuk el minden rétegnél az alapos vajazást.  Mielőtt megsütjük, vágjuk 4x4=16 kockára. De a vágásokkal vigyázzunk, ne érjenek le a legalsó tésztalapig.  45 percig süssük. Addig, amíg könnyedén barnulni nem kezd. Ekkor erősen csökkentsük a hőmérsékletet, és süssük további 20 percig.  Amíg a baklava sül, készítsük el a szirupot. A hozzávalóit a citromlé kivételével keverjük össze egy kisebb lábasban. Magas lángon forraljuk fel, és amikor forr, csökkentsük közepesre a lángot. Keverjük meg közben, hogy a cukor jól feloldódjon. Amikor már 20 perce forrdogál, a szirup sűrűsödik. Mintegy másfél csészényire lesz a szirupból szükségünk, addig sűríthetjük.  A citromlevet akkor keverjük bele, amikor levettük a tűzről, de még meleg.  Amikor a baklava megsült, és kivettük a sütőből, a meleg szirupot egyenletesen öntsük a süteményre. Így hagyjuk teljesen kihűlni, és mielőtt szervíroznánk, vágjuk át teljesen az összes tésztaréteget a négyzetek körül.    ÉS MÉG EGY BAKLAVARECEPT  Hozzávalók:  0,5 kg (1 csomag) rétestészta  0,5 kg durvára vagdalt dióbél  1 csésze olvasztott vaj  1 teáskanál fahéjpor  1 csésze víz  1 csésze cukor  1 teáskanál vaníliás cukor  1/2 csésze méz  A sütőt 175 C°-ra melegítsük elő. Egy 25x35 cm-es tepsi alját és oldalait vajazzuk ki.  Aprítsuk fel (ne daráljuk) a dióbelet, és keverjük bele a fahéjport. Tegyük félre.  Ha tekercsben vásároltuk a tésztát, tekerjük ki. Valószínűleg félbe kell vágni, hogy a tepsibe beleférjen. Takarjuk le a tésztát egy nyirkos konyharuhával, hogy megóvjuk a kiszáradástól, amíg dolgozunk. Tegyünk két levél tésztát a tepsibe, kenjük meg a másodikat vajjal. Két levelenként ismételjük meg, míg 8 levél nem lesz egymáson. Két-három evőkanál fahéjas diót terítsünk a tetejére. A következő tésztarétegre megint egy réteg dió kerül. Legfelülre 6-8 levél tészta maradjon.  Kockákra vagy gyémántokra vágjuk a baklavát sütés előtt. Előbb négy hosszanti vágást ejtsünk, aztán keresztben vagy ferdén vágjuk fel.  Mintegy 50 percig süssük, amíg a baklava aranyos, ropogós nem lesz.  Amíg a baklava sül, elkészítjük az öntetet. A cukrot a vízben addig hevítjük, amíg a cukor fel nem oldódik teljesen. Ekkor hozzáadjuk a vaníliás cukrot és a mézet, és 20 percig tovább főzzük.  Amikor a baklava megsült, az öntetet még melegen kanalazzuk rá. Hagyjuk kihűlni. A kész baklava le is fagyasztható, csak arra ügyeljünk, hogy amikor a fagyasztásból kivettük, hagyjuk a kicsapódott párát leszáradni tálalás előtt.    ÖRMÉNY BAKLAVA ÉS DIÓS UJJAK  Hozzávalók:  A baklavához:  30 dkg olvasztott vaj  50 dkg darabos dióbél  5 evőkanál cukor  1 evőkanál fahéjpor  50 dkg rétestészta  A sziruphoz:  1 kg cukor  2 csésze víz  1 citromkarika  1 szál fahéj  A diós ujjakhoz:  25 dkg dióbél  2 evőkanál cukor  1 evőkanál fahéjpor  50 dkg rétestészta  20 dkg olvasztott vaj  Szirupot főzünk a megadott cukorból és vízből. Tíz percig főzzük, a citromkarikával és a fahéjjal együtt. Addig kell főzni, amíg cseppje golyóvá nem áll össze. Akkor leszűrjük, és lehűtjük.  Olvasztott vajat úgy készítünk, hogy a vajat gyenge lángon melegítjük, a megolvadt vajnak a habját leszedjük, és az olvadt vajat átöntjük hűlni, úgy, hogy az alján lévő világosabb részét nem használjuk fel.  A vagdalt, darabos dióbelet cukorral és fahéjjal keverjük.  Az olvasztott vajjal kikenünk egy tepsit. A rétestésztát levelenként fektetjük a tepsibe, mindegyiket megkenve vajjal, amíg a tészta felét fel nem használtuk. Ekkor ráterítjük a diós cukrot, és a többi tésztalevelet ugyanúgy egyenként, vajjal megkenve fektetjük rá. A kész tészt felszínét rombusz-alakúra szeleteljük.  Gyenge tűzön sütjük, egy órán át. Ekkor elzárjuk a tüzet, és még néhány percig a sütőben tartjuk, amíg a felszíne aranyszínt nem kap. A sütőből kivéve még melegen öntjük meg a hideg sziruppal, a kész szirup felével.  A diós ujjak készítéséhez a dióbelet cukorral, fahéjjal keverjük. Egy réteg rétestésztára diós tölteléket helyezünk, szivarszerűen feltekerjük, hengeralakúra formázzuk. Annyi diós ujjat készítünk, amennyi töltelékünk és tésztánk van.  Másik tepsire helyezzük, mint a baklavát, de azt ugyanúgy olvasztott vajjal kenjük ki előbb. A tepsiben bőséges olvasztott vajjal kenjük meg. Öt centiméteres ujjakra vágjuk a tekercseket.  Mérsékelt tűzön addig sütjük, amíg aranyszínt nem kap. Amikor a sütőből kivesszük, még forrón öntjük meg a maradék hideg sziruppal.    ÖRMÉNY VAJAS BAKLAVA  Hozzávalók:  75 dkg liszt  17,5 dkg olvasztott vaj  2 tojás  3,5 dkg élesztőpor  2 dl víz  félkiló dióbél  félkiló cukor  0,5 dkg kardamommag  tojássárgája  17,5 dkg méz  11 dkg olvasztott vaj  Egy tálba öntünk két deci vizet, eloszlatjuk benne az élesztőport. Beleütünk két tojást, és jól összekeverjük. A lisztet folyamatos keverés közben öntjük bele, egyenletesre keverjük. A tésztához szükséges olvasztott vajat is beleöntjük, és jó tíz percig együtt keverjük. Utána félretesszük a tálat meleg helyre másfél órára, hogy a tészta megkeljen.  Amíg a tészta kel, elkészítjük a tölteléket. Megdaráljuk a dióbelet, összekeverjük a cukorral és az őrölt kardamom-maggal.  A kelt tésztát kiborítjuk, és két részre vágjuk. Mindkét részt 1,5-2 mm vékonyra nyújtjuk, akkorára, mint a tepsink mérete.  Az egyik réteg tésztát vajjal kikent tepsibe fektetjük, és 3 mm vastagságban terítjük rá a diós tölteléket. A másik tésztaréteggel fedjük le. A széleit két ujjal az alsó réteghez csípjük. A felső tésztaréteget tojássárgájával kenjük meg.  A süteményt rombuszforma szeletekre vágjuk. Forró sütőben 35-40 percig sütjük. Közben, tíz perc sütés után kivesszük a sütőből, és a vágások mentén olvasztott vajjal öntjük meg. Sütés után pedig, amikor kivettük a sütőből, ugyanott, a vágásoknál mézzel öntjük meg. Ezután megismételjük a szeletek felvágását, hogy össze ne ragadjanak.    SARI BURNA  (örmény diós rétes)  Hozzávalók 16 apró darabhoz:  8 nagy levél rétestészta  15 dkg apróra vágott dió  2-3 kávéskanál fahéjpor  8 dkg fehérített vaj (olvasztott vaj, aminek a habját lemertük)  A sziruphoz:  1 dl víz  20 dkg cukor  2 evőkanál narancsvirág-víz  2 evőkanál citromlé  A sütőt 180 C°-ra melegítjük elő. Munkafelületünket egy nagyobb sütőpapírral borítjuk.  Egy réteg rétestésztát veszünk elő a lehető legfinomabban, és bekenjük a felét olvasztott fehérített vajjal. Kétrét hajtjuk, kb. 20 x 30 cm-esre. Így két réteg tészta között egy réteg vaj lesz.  Az apróra vágott diót egy kisebb tálban fahéjporral keverjük. A fahéjas dióval enyhén megszórjuk a tésztát.  Kötőtűvel vagy hasonlóval dolgozunk, ha nincs örmény fapálcikánk. Feltekerjük rá a dióval megszórt kétrétegű tésztát. A tésztahurkát ne nyomjuk meg nagyon, inkább ráncoljuk meg, amikor megkezdjük tekerni. Amikor feltekertük, húzzuk ki a pálcát. Minden ilyen tekercset kettőbe vágunk, hogy két apróbb hurkát kapjunk. Vajazott, vagy sütőpapírral bélelt tepsibe rakjuk.  Ezt a műveletet ismételjük, amíg van anyagunk.  A sütőben a rétes 20 perc alatt aranyszínt kap. Amíg sül, szirupot készítünk.  A cukrot és a vizet egy serpenyőben buborékosra melegítjük, és sűrűsödésig tartjuk a tűzön. Ekkor levesszük, hozzáöntjük a narancsvirág-vizet és a citromlevet. Visszatesszük a tűzre, de a legelső buborékok megjelenésekor végleg levesszük, és hagyjuk langyosra hűlni.  Amikor a süteményt kivesszük a sütőből, még melegen bőségesen megöntjük a sziruppal, amit az gyorsan magába szív.  Ha a Sari burna süteményünket díszíteni is akarjuk, arra a célra pisztácia vagy vagdalt mandula ajánlott.    GRÚZ BAKLAVA (PAKHLAVA)  A grúz baklava nem is igazán baklava. Csak sógorságban van a többi baklavával. Nem rétestésztából készül. De azért jó.  Hozzávalók:  12 evőkanál vaj  3/4 csésze liszt  1/2 kávéskanál sütőpor  2 tojás sárgája  1 csésze tejföl  3/4 csésze dióbél  1 csésze cukor  1/2 kávéskanál vaníliás cukor  2 tojás fehérje  Keverjük el (ha lehet, géppel) a vajat a liszttel és a sütőporral, amíg egyenletesen durva liszt kinézete nem lesz. Keverjünk bele egy tojás sárgáját és a tejfölt. Lágy tésztát készítsünk belőle. Fedjük le, és két órára tegyük a hűtőbe.  Melegítsük elő a sütőt. Vajazzunk és lisztezzünk ki egy 25 cm-es sütőformát.  Készítsük el a tölteléket. Daráljuk le a diót, keverjük hozzá a cukrot és a vaníliás cukrot. Verjük fel a tojásfehérjét, és adjuk a dióhoz.  A lehűlt tésztát osszuk háromfelé. Az első részt nyújtsuk ki, és tegyük a sütőformába. Terítsük rá a töltelék felét, de a szélére ne tegyünk. Ugyanígy a második részt is, és fedjük be a harmadikkal. A fölső réteg tésztát a széleinél nyomkodjuk alá.  Éles késsel vágjuk fel az egészet gyémánt-alakú szeletekre, majd kenjük meg a tetejét egy felvert tojássárgájával. 45-50 percig süssük, míg barna színt nem kap. Fogyasztás előtt újból vágjuk fel.    IRÁNI BAKLAVA  (Baagh Lava néven)  Hozzávalók 6 személyre:  50 dkg dióbél  25 dkg aprószemű kristálycukor  1 evőkanál kardamommag-por  2 tojás sárgája  1/2 csésze tej  2 evőkanál étolaj  15-20 dkg liszt  1/2 kávéskanál sütőpor  1/2 csésze rózsavíz  és még kevés étolaj, cukor, víz  Az iráni baklava a többséggel szemben nem rétestésztából készül, egyedi receptje van.  Összekeverjük a tejet az étolajjal és a tojássárgájával. Most keverjük bele a sütőport is. A lisztet fokozatosan adagoljuk hozzá, hogy tökéletesen elkeveredjen. És még teljes elkeveredés után is keverjük néhány percig. Végül a tészta anyagát töltsük nejlonzacskóba, és pihentessük 2-3 óráig.  Daráljuk meg a dióbelet. Adjuk hozzá a kristálycukrot és a kardamom-port. Keverjük jól össze.  Szórjunk kevés lisztet egy deszkára, és a tésztából egy kisebb golyót nyújtsunk ki rajta vékonyra, akkorára, hogy egy tepsit kitöltsön.  Most következik az iráni baklava készítésének nehézsége. Iránon kívül ugyanis nem kaphatók olyan kis fémformák, amelyekbe egy szelet baklava fér el. Ezek olyanok, mint nálunk a tésztaszaggató formák, és úgy használják, hogy minden formába egy réteg tészta kerül.  A tészta kinyújtásának és kiszaggatásának folyamatát még kétszer-háromszor ismételjük meg.  A diós-cukros keveréket a sütőlapon egymás mellett álló dobozokban lévő tésztarétegekre töltjük, a tetejét elsimítjuk, hogy egyenletes legyen. A keverék tetejére rózsavizet hintünk. A legtetejére pedig étolajat kenünk.  Félcsészényi erősen cukros vizet felforralunk, rózsavizet is öntünk bele, és 2-3 percig forraljuk. Melegen tartjuk ezt a szirupot.  160 C°-ra melegítjük elő a sütőt. Először 15-20 percre a sütő alsó részére helyezzük a sütődobozokat, majd kivesszük, és kevés forró sziruppal megöntjük. Utána a sütő magasabb részére tesszük vissza, és további negyedóra alatt a baklava világos aranyszínt kap.  Amikor a sütőből kivettük, lassanként kihűl. Közben 2-3 alkalommal, ötperces időközönként kevés sziruppal megöntjük.    OROSZ BAKLAVA  Hozzávalók:  1,2 kg sótlan nyerstészta  30-35 dkg dióbél  30 dkg olvasztott vaj  20-30 dkg cukor  30-40 dkg méz  1 tojás sárgája  A tésztát vágjuk 8, egyenként 15 dekás részre, formáljunk belőlük golyókat. Így nyolcréteges baklavát tudunk készíteni, ami nagyon gyakori. De ha az ugyancsak népszerű 12 rétegeset akarjuk elkészíteni, tésztánkat 12 darabra kell vágnunk.  A dióbelet megtörjük vagy húsdarálón ledaráljuk, majd tűzhelyre helyezett tepsiben kissé megpirítjuk. Utána jól összekeverjük a cukorral.  Egy tepsit kikenünk olvasztott vajjal. Egy darab tésztát kinyújtunk, akkorára, mint a tepsi. Nem baj, ha nem lesz rétestészta vékonyságú, metélttészta vastagságú is jó. Belefektetjük a tepsibe, megvajazzuk, megszórjuk cukros dióval. Majd újabb réteg tészta, vajazás és meghintés következik, egymás után nyolcszor vagy tizenkétszer.  A legfelső tésztarétegre felvert, majd vízzel felhígított tojássárgáját kenünk.  10-15 percig sütjük, majd kivesszük a sütőből. A baklavát négyzet vagy rombusz alakú szeletekre vágjuk. Megöntjük meleg olvasztott vajjal, és a sütőbe visszatéve további 10-15 percig sütjük.  A sütőből kivéve még melegen öntjük rá a mézet, egyenletesen elosztva.    BŐJTI BAKLAVA (PAHLAVA)  (orosz recept)  Egy pohár meleg vízben oldjunk fel kávéskanálnyi élesztőport, adjunk hozzá kávéskanálnyi cukrot és csipetnyi sót. Keverjük össze,és hagyjuk állni 20 percig, hogy "sapkája" képződjön.  Az élesztőhöz adjunk három evőkanál margarint és 10 púpozott evőkanálnyi lisztet. Először fakanállal keverjük, majd lisztes gyúródeszkán kézzel gyúrjuk. Annyi lisztet gyúrunk még bele, amennyit felvesz, hogy kemény tésztát kapjunk. Meleg tálba tesszük a tésztát, lefedjük, és kelni hagyjuk.  Ezalatt tölteléket készítünk. Egy csésze dióbelet, maréknyi mandulát és fél kávéskanálnyi kardamommagot összedarálunk. A díszítéshez félreteszünk szép diókat és mandulákat.  Egy egyliteres lábasba száraz rózsaszirmokat teszünk, ráöntünk másfél csésze forró vizet, és állni hagyjuk. A kiázott rózsaszirmokat kinyomkodjuk, igen apróra vágjuk, összekeverjük egy csészényi, forró vízben megpuhított mazsolával. Jobb, ha a mazsolából 2-3 félét használunk.  A maradék rózsavizet félcsészényi cukorral és két evőkanálnyi világos színű mézzel keverjük össze. Fűszerezzük fahéjjal, vaníliával, szerecsendióval, szegfűszeggel, egy citrom reszelt héjával.  (Ha véletlenül nem lenne otthon szárított rózsaszirmunk, akkor a félcsészényi cukrot egyszerűen másfél csészényi vízben főzzük. Amikor felforrott, a habját leszedjük, még egy kicsit sűrítjük a szirupot a tűzön, és a tűzről levéve adjuk hozzá a mézet, fűszerezzük.)  A megkelt tésztát kézzel megformázzuk, hogy nyolc darabra vághassuk. A nyolc részből golyókat formálunk, és kinyújtjuk mindet, nagyon vékonyra.  Az első tésztalapot olvasztott margarinnal kikent tepsibe fektetjük, beecseteljük olvasztott margarinnal. Megszórjuk egy réteg diós keverékkel, és ráfektetjük a következő lapot. A második tésztára rózsaszirmos mazsolát szórunk.  Így folytatjuk a nyolcadik tésztarétegig, amire már nem kenünk és nem szórunk semmit. Óvatos nyomással a tészták széleit összeragasztjuk. Késsel rombuszforma négyszögekre vágjuk, de csak finoman, ne vágjuk át az összes tésztaréteget.  220 C°-ra előmelegített sütőbe tesszük, 15 percre. Negyedóra elteltével kivesszük, késsel teljesen átvágjuk, és megöntjük a rózsaszirup felével. Félmandulát, féldiót nyomunk a rombuszok közepére, dísznek. Most ha a sütőbe visszatesszük, ellenőrizzük a sülést. Még negyedóráig kell sütnünk, de ügyeljünk arra, hogy a díszítés ne égjen meg.  Amikor a sütést befejeztük, és a baklavát kivetük a sütőből, a maradék rózsasziruppal öntjük meg, hogy teljesen átitatódjon.  Lágy baklavát kapunk, a tésztarétegek nem válnak szét, a szeletek illatosak.    KAUKÁZUSI BAKLAVA  (orosz recept)  Hozzávalók:  24 dkg liszt  6 dkg olvasztott vaj  0,8 dl teljes tej  1 tojás  0,8 dkg élesztőpor  20 dkg dióbél  20 dkg cukor  leheletnyi vaníliakivonat  csipetnyi őrölt sáfránymag  2 dkg méz  A tejet 30-35 C°-ra meglangyosítjuk. A tejből, tojásból, lisztből, élesztőből, olvasztott vajból kemény tésztát gyúrunk. Egy-másfél órára félretesszük kelni.  Addig a dióbelet enyhén megpirítjuk, majd megdaráljuk. Ugyanannyi cukorral és leheletnyi őrölt sáfránymaggal keverjük, ez a töltelék.  A megkelt tésztából 8-10 vékony tésztaréteget nyújtunk, 3-4 mm vastagokat, akkorákat, amekkora a tepsink.  Vajjal kikent tepsibe fektetjük az első réteget, vajjal megkenjük, töltelékkel megszórjuk. A többi réteg tésztát ugyanígy fektetjük és megszórjuk. A legfelső tésztára már nem marad töltelékünk, felvágás után sáfránnyal ízesített tojássárgájával kenjük meg.  A baklavát még nyersen vágjuk 10 x 4 cm-es rombuszokra. Minden rombusz közepére szép feles dióbelet nyomunk.  A baklavát 180-200 C°-os sütőben 35-40 percig sütjük. Negyedóra elteltével kivesszük a sütőből, megöntjük mézzel, esetleg cukorsziruppal, majd visszatesszük sülni.    ORENBURGI BAKLAVA  (orosz recept)  Hozzávalók:  A tésztához:  6-7 csésze liszt  8 tojás  10 evőkanál meleg tej  4 evőkanál olvasztott margarin  késhegynyi sütőpor  A töltelékhez:  30 dkg dióbél  20 dkg olvasztott margarin  1 csésze cukor  1 tojás sárgája  30 dkg méz  Egy tálba beleütjük a tojást, villával kissé megkeverjük, ráöntjük a meleg tejet, olvasztott margarint, sütőport, végül a lisztet. Összekeverjük. Mint a nyers metélttésztának, úgy kell kinézni.  Nyolc gömböt formálunk a tésztából, és félretéve kelni hagyjuk.  Amíg kel, tölteléket készítünk. Egy lábasban a tűzön kissé "megszárítjuk" a dióbelet, hogy aromáját jobban érezzük. Utána daráljuk meg, és keverjük össze a cukorral.  Amikor a tészta megkelt, az első adagot kinyújtjuk, alig nagyobbra, mint amekkora tepsiben fogjuk sütni. A tepsit olvasztott margarinnal kenjük meg. Belefektetjük a tésztát, ügyelve, hogy a tepsi szélét kitöltse. Megkenjük olvasztott margarinnal, megszórjuk a diós töltelékkel.  Ráfektetjük a következő tésztaréteget, rányomjuk a töltelékre, és újból kenünk, szórunk. Ha a tészta nem pontosan tölti ki a tepsit, a fölösleget levágjuk, és oda ragasztjuk, ahol hiányzik. Fontos, hogy a tészta szélén a töltelék ne szóródjon ki, mert sütéskor a cukor megégne, ekkor az egész baklava kávés mellékízt kapna. Ezért rétegenként a tészta szélét az alatta levő réteghez nyomjuk.  A legfelső réteg tésztára már nem hagyunk tölteléket. A szélét lenyomkodjuk. Rombusz alakú szeleteket vágunk a baklavából, de nagyon ügyeljünk arra, hogy a legalsó tésztaréteget ne vágjuk át. Lehetőleg a legvékonyabb késünkkel vágjunk, mert minél vékonyabb, annál jobban érezzük, hogy milyen mélyen vág.  Egészen 250 C°-ig melegítsük fel a sütőt.  A legfelső tésztarétegre kenjünk vízzel kevert tojássárgáját. Ugyanekkor a rombusz-szeletek közepére dióbelet is nyomhatunk, dísznek. Ez azért is ajánlatos, mert így a dióbéllel a felső három tésztaréteget még egyszer összenyomhatjuk, és sütéskor nem fognak felgörbülni. A vágásokra pedig öntsünk olvasztott margarint.  Tegyük sütőbe. 15-20 perc múlva vegyük ki, újból öntsünk a vágatokba margarint, és újabb 15-20 percre tegyük vissza.  A mézet olvasszuk folyékonyabbra, erre a célra két perces mikrohullámú melegítés a legjobb. Amikor másodszor vesszük ki a baklavát a sütőből, öntsük meg a folyékony mézzel, és tegyük vissza újabb félórára, vagy valamivel hosszabb időre.  Amikor végleg kivesszük a sütőből, gyorsan, mielőtt a hűlő méz összeragasztaná a baklavaszeleteket, vágjuk szét azokat.  Megjegyzés: Ha sütés közben azt vennénk észre, hogy a felső tésztaszelet felválik, sütés közben lesúlyozhatjuk, például egy tányérral.    RÉTEGES BAKLAVA  (orosz recept)  Hozzávalók:  2 csésze liszt  félpohár tej  1 csésze olvasztott vaj  1 tojás  1 tojás sárgája  2 dkg friss élesztő  20 dkg dióbél  1 csésze porcukor  8 dkg méz  késhegynyi kardamommag-por  só  Meleg tejben keverjük el az élesztőt, és kissé sózzuk meg. Adjuk hozzá a tojást, kevés olvasztott vajat, a lisztet, és gyúrjunk belőle tésztát. Borítsunk a tésztára konyharuhát, és meleg helyen kelesszük 40 percig.  A dióbelet daráljuk meg, keverjük össze a porcukorral, mézzel, és ízesítsük kardamommal.  A megkelt tésztát vágjuk 14-16 darabra, és nyújtsuk ki vékonyra. Fektessük rétegenként olvasztott vajjal megkent tepsibe. Az alsó három és a legfelső három réteg tészta közé ne tegyünk diós tölteléket, a többi közé két rétegenként tegyünk.  Tojássárgájával kenjük meg, vágjuk fel még sütés előtt rombusz alakú szeletekre, és 180 C°-os sütőben mintegy félóráig süssük.  A megsült baklavát amikor a sütőből kivesszük, újból öntsük meg, a maradék olvasztott vajjal.    ROMÁN BAKLAVA  Újévre és más ünnepekre a nagyszámú vendégsereget a legjobb román baklavával kínálni, amint az a román nép körében szokásos.  Vásároljunk rétestésztát. A baklava készítését 25 dkg vaj megolvasztásával kezdjük. Az olvasztott vajjal megkenünk egy nagy tepsit.  A rétestésztát nagyon óvatosan göngyöljük ki. Fektessünk egy réteg tésztát a tepsibe, és ecsettel kenjük meg olvasztott vajjal. Három-öt réteg tésztával ismételjük ezt meg, az egymásra fektetett tésztarétegek lesznek a baklava alapja.  Egy tálban keverjünk össze 75 dkg apróra vagdalt dióbelet négy evőkanál fahéjporral. A tésztaalapra rétegezzünk fahéjas diót. Utána felváltva egy réteg tészta, arra egy réteg dió következik, amíg tart a tésztából és a dióból. Végül felül is három-öt réteg tésztával zárjuk.     Egy jó éles késsel vágjuk fel a baklavát 4 cm-es kockákra. Jól nyomjuk rá, hogy a legalsó tésztaréteget is elvágjuk.  A baklavát 180 C°-ra előmelegített sütőben háromnegyed óráig kell sütni.     Sütés közben egy nagy lábasban szirupot készítünk. A lábasba két narancsot facsarunk, és a narancslevet feltöltjük 8 dl-re vízzel. 80 dkg cukrot és negyedkiló akácmézet öntünk a vízbe. Kevergetve melegítjük, hogy a szirup besűrűsödjön. Amikor kellően sűrűnek találjuk, levesszük a tűzről. Belekeverünk három tasak vaníliás cukrot, és keverünk bele reszelt narancshéjat, citromhéjat.  Amikor a baklava megsült, kivesszük a sütőből, és lassan rátöltjük a szirupot. Főleg a vágatokat öntjük meg, hogy a szirup a sütemény belsejébe szívódjon. Addig ismételjük a szirup rátöltését, amíg el nem fogy.     A még meleg sütőbe visszatesszük egy időre a baklavát. Süthetjük is még, ha kell. Amikor végleg kivettük a sütőből, fedjük le alufóliával, és szobahőmérsékleten tárolhatjuk másnapig, amikor a vendégek megjönnek. Csak az a baj, hogy az illatát addig is érezzük, és nem bírunk ellenállni, hogy megkóstoljuk.    ÚJSZERŰ BAKLAVA  (görög sütemény)  Hozzávalók 12 adagra:  50 dkg fagyasztott süteménytészta  2,5 csésze apróra vagdalt dióbél  1/2 csésze cukor  1,5 kávéskanál őrölt fahéj  3/4 csésze vaj vagy margarin  3/4 csésze méz  1 evőkanál citromlé  A tetejére:  2,5 dl tejszínhab  1 kávéskanál porcukor  1 kávéskanál vaníliás cukor  Ez a sütemény a baklavának egy újszerű változata.  Melegítsük elő a sütőt. Egy 22-23 cm-es süteménysütő formát kenjünk ki vajjal, és fektessük bele a készen vásárolt süteménytészta felét.  Egy közepes tálban keverjük össze a dióbelet a cukorral és a fahéjporral. A vajat vagy margarint olvasszuk meg, egyharmad részét öntsük a süteménytésztára, és rögtön utána a cukros dióbelet is. Simítsuk egyenletesre, és öntsük rá a vaj második harmadát.  Fektessük rá a tészta másik felét, és öntsük rá egyenletesen a maradék vajat.  Meleg sütőben 45-55 percig süssük, amíg aranyszínű nem lesz.  Közvetlenül mielőtt kivennénk a sütőből a mézet és a citromlevet - ha kell, kevés vízzel - melegítsük fel, gyakori keverés közben, amíg jól folyós nem lesz.  A süteményt a sütőből kivéve rácsra helyezzük hűlni. A forró süteményre óvatosan, egyenletesen öntsük a citromos mézet, hogy beszívódjon a tésztába.  Mielőtt felszeletelnénk, a sütemény legalább három órán át álljon. A cukros, vaníliás tejszínhabot felszeletelés után, személyenként adagoljuk a süteményre.  A baklava világhódító útján Amerikába is eljutott. Egy amerikai, egy olasz és végül egy hazai baklava fényképe:       DIÓS-MANDULÁS-PISZTÁCIÁS RÉTES  (német recept, a baklava utánérzése)  Hozzávalók:  A sziruphoz:  25 dkg méz  félkiló cukor  2 narancs leve és reszelt héja  1 szál fahéj  A réteshez:  20 dkg dióbél  16 dkg mandula  14 dkg pisztácia  2 tojás  félkiló rétestészta  15 dkg olvasztott vaj  4 dl vízben forraljuk fel együtt, összekeverve a mézet, cukrot, narancslevet, narancshéjat, fahéjat. Addig főzzük, amíg a szirup be nem sűrűsödik. A tűzről levéve még egyszer megkeverjük, és kivesszük a fahéjat. Hagyjuk a szirupot kihűlni.  A sütőt 200 C°-ra melegítjük elő. Egy tepsin 3-4 percig pirítjuk a magvakat. Amikor a dió színesedni kezd, kivesszük a tepsit. A magvakat apróra vagdaljuk, egy tálba öntjük, összekeverjük.  A sütő hőmérsékletét 150 C°-ra mérsékeljük.  A tojást kissé felverjük.  A rétestésztát rétegenként terítjük ki. Az első réteget először olvasztott vajjal kenjük meg, majd felvert tojással, és ugyanígy a ráterített második réteget is. A második rétegre diós keveréket szórunk. Feltekerjük a tésztát, és tekerés közben is kenegetjük vajjal. A tekercs tetejét pedig tojással kenjük meg.  Úgy osztjuk el a diós keveréket, hogy a félkiló tésztára egyenletesen jusson.  A tekercseket 150 C°-on 5 percig sütjük. Utána 130 C°-ra mérsékeljük a hőmérsékletet, és addig sütjük tovább, amíg a tekercsek teteje szép aranybarna színt nem kap. Ezután kivesszük a sütőből, és hagyjuk kihűlni.  A tekercseket felszeleteljük. Megöntjük sziruppal, és másnapig állni hagyjuk a szirupban, hogy a sütemény jól megszívja magát.  Német ízlés szerint joghurttal szervírozhatjuk.
	A dió leírása és botanikája

	Dió gyümölcsökkel Fejlettebb konyhakultúrájú vidékeken - Franciaországban például - megbecsülik a diós lekvárokat. Ilyen, diófából készült lekvárszekrényben tárolják. Például a fügés diós lekvárt.  Ezt látva már megértjük, hogy mitől magasabb a franciák életszínvonala, mint a miénk. Hogy mitől élnek jobban, mint mi. A fügés-diós lekvártól.  Nekik az is van.  Vázlat:  Alma parázson  Almás-diós crumble  Almás-diós sütemény  Almás diós sütemény  Áfonyalekvár  Álruhás gyümölcsök  Datolyás diós szeletek  Dió almával, karamellizált citrommal  Dióbéllel töltött füge  Diókaramellás alma   Diós birsalmahab  Diós egreslekvár  Diós joghurtszósz gyümölcsökkel  Diós ribizlilekvár  Dióval töltött aszalt szilva  Dióval töltött birsalma  Dióval töltött datolya  Dióval töltött füge  Fehércseresznye befőtt dióval  Fügés diós golyók  Fügés diós krambl  Görögdinnye meglepetés  Harosszet  Hastak  Juharszirupos almás sütemény  Kiwis almás lekvár dióval  Körtés diós csatni  Körtés diós saláta  Körtés sütemény dióvajjal  Málna dióval  Mázas dióbél  Sült körte dióval  Sültalma  Tejszínes diós alma  Tufahije  Vaníliás, epres, diós sütemény    ALMA PARÁZSON  (francia recept)  Hozzávalók 4 személyre:  4 édes alma  5 dkg vagdalt darabos dióbél  3 dkg cukor  alufólia  Csumázzuk ki az almát. Vízszintesen vagdossuk be, és állítsuk az almákat egy-egy alufólia-négyzetre. Az almák belsejébe töltsük be a dióbelet, kívülről pedig hintsük be az almákat cukorral. Csavarjuk be az alufóliába.  45 percig süssük enyhén, vagy inkább csak grillezzük. Közben ellenőrizzük a sülést.  Melegen tálaljuk.    ALMÁS-DIÓS CRUMBLE  (francia recept)  Hozzávalók:  1 kg alma  10 dkg dióbél  17 dkg vaj  10 dkg liszt  2 tasak vaníliás cukor  15 dkg porcukor  Az almát hámozzuk meg, vágjuk negyedekre, magvazzuk ki. A dióbelet vagdaljuk apróra.  Az almát 5 dkg vajjal együtt tegyük egy lábasba. Fedjük le, és lassú tűzön pároljuk, amíg az alma "megolvad". Ez kb. 20 perc. Utána hagyjuk kihűlni.  Kihűlés után keverjük a diót az almához 5 dkg cukorral és egy tasak vaníliás cukorral együtt.  Vajazzunk ki egy tűzálló tálat, és merjük rá az almát.  A sütőt 210 C°-ra melegítsük elő.  A maradék vajat vágjuk kisebb darabokra, öntsük hozzá a lisztet, és kézzel dolgozzuk össze, durvára, homokszerűre. Utána keverjük bele a maradék porcukrot és a másik tasak vaníliás cukrot. A keveréket töltsük a diós almára, tegyük sütőbe, és mintegy 20 percig süssük.  Ízlés szerint langyosan vagy hidegen fogyasszuk. Ha akarjuk, kevés tejszínhabbal díszíthetjük.    ALMÁS-DIÓS SÜTEMÉNY  (német recept)  Hozzávalók 8 darabhoz:  2 kisebb, savanykás alma  5 dkg nagyobb darabos dióbél  2 dkg lágy vaj  5 dkg cukor  1/2 kávéskanál fahéjpor  2 tojás sárgája  1/2 kávéskanál reszelt citromhéj  2 evőkanál tej  20 dkg liszt  1/4 kávéskanál sütőpor  1 tojás fehérje  csipetnyi só  kevés porcukor  Az almákat meghámozzuk, kimagvazzuk, másfél centi vastag szeletekre vágjuk.  A sütőt 200 C°-ra előmelegítjük.  Egy 20 cm-es kerek sütőformát - az oldalát is - kikenünk a vajjal. 2 dkg cukorral és a fahéjporral egyenletesen meghintjük a sütőformát. Az almaszeleteket egymás mellé belefektetjük. Az almaszeletek hézagait darabos dióbéllel töltjük ki.  Egy tálban elkeverjük a tojássárgákat 3 dkg cukorral, bele a citromhéjat, és a tejjel krémesre keverjük. A sütőport a lisztbe keverjük, és a lisztet is a krémhez.  A tojásfehérjéből csipetnyi sóval habot verünk, és a tésztába keverjük. Végül a tésztát az almaszeletekre helyezzük.  180 C°-on félórán, háromnegyed órán át sütjük. Amikor megsült, előbb kihűlni hagyjuk, majd körben egy késsel elválasztjuk a faltól, utána kiborítjuk.  Porcukorral meghintve tálaljuk.    ALMÁS DIÓS SÜTEMÉNY  (török recept)  Hozzávalók:  3 pohár liszt  1,5 pohár cukor  1 sütőpor  félpohár tej  félpohár joghurt  félpohár étolaj  3 tojás  almadarabok és dió bőven  fahéjpor  Ennél egyszerűbb sütemény nincs is talán. A hozzávalókat mind összekeverjük, 150 C°-os sütőben félóra alatt kisütjük.    ÁFONYALEKVÁR  (orosz recept)  Hozzávalók:  félkiló áfonya  1,5 kg méz  félkiló alma  1,5 csésze dióbél  Az áfonyát átválogatjuk, megmossuk, és fedő alatt puhára főzzük. A megfőtt áfonyát szitán törjük át.  Mézet melegítünk, és belekeverjük az áttört áfonyát.  Az almát felszeleteljük, és a dióbéllel együtt a mézes áfonyához öntjük. Egy óráig főzzük.    ÁLRUHÁS GYÜMÖLCSÖK  (francia recept)  Hozzávalók 6 személyre:  24 db feles dióbél  25 dkg marcipántészta  6 db aszalt sárgabarack  6 db datolya  5 evőkanál kristálycukor  Megjegyzés: aszalt szilva, aszalt meggy is használható  A datolyákat hosszanti vágással vágjuk ketté, magjukat szedjük ki. Szedjük szét az aszalt barackot két félre.  A marcipántésztát osszuk 24 részre, a darabokba göngyöljük be a gyümölcsöket úgy, hogy az összehajtásnál egy-egy dióbél zárja kívülről a tésztát. Végül forgassuk meg kristálycukorban.    DATOLYÁS DIÓS SZELETEK  (amerikai vegetáriánus csemege)  Hozzávalók kb. 12 szelethez:  1 csésze datolya kimagvazva, felvagdalva  1/2-3/4 csésze szójatej  1/2 csésze dióbél  1/4 csésze mandula  1/2 kávéskanál őrölt kardamom-mag (ha a csemegét gyerekeknek szánjuk, elmaradhat)  csipetnyi só  1 kávéskanál pirított szezámmag  A datolyák nagyobb darabokra legyenek vagdalva. A dióbelet se vágjuk nagyon apróra. Van, aki kissé megpirítja, úgy talán jobb. A mandulát daráljuk meg.  Egy kisebb lábasban keverjük össze a datolyadarabokat fél csésze szójatejjel. Forraljuk fel, aztán takaréklángon főzzük. Gyakran kavarjuk meg, nehogy a datolya a lábas aljára vagy oldalára kapjon. Ha nagyon besűrűsödne, mielőtt a datolya szétfőne, öntsünk még hozzá szójatejet.  Amikor a datolya megfőtt, vegyük le a tűzről. Alaposan keverjük hozzá a dióbelet, a kardamommagot és egy csipetnyi sót. Hagyjuk a keveréket szobahőmérsékletűre hűlni.  A datolyás keveréket borítsuk ki munkaasztalra, és formáljuk hosszú tekerccsé. A tekercset forgassuk meg mandulaporban.  Fagyasszuk le, legalább egy órára. Fagyottan vágjuk 1-1,5 cm-es szeletekre, és a szeleteket szórjuk meg pirított szezámmaggal.  Ha nem fogy el, későbbi felhasználásra újból lefagyaszthatjuk.    DIÓ ALMÁVAL, KARAMELLIZÁLT CITROMMAL  (francia csemege)  Hozzávalók:  2 db citrom  1 kg alma  20 + 10 dkg cukor  1 citrom leve  15 dkg darabos dióbél  2 dl víz  A két citromot hideg víz alatt alaposan lekeféljük, jó éles késsel igen apró, félcentinél kisebb darabokra vágjuk. Az almát megmossuk, meghámozzuk, kimagvazzuk, apró darabokra vágjuk.  10 dkg cukrot feloldunk 2 dl vízben, és teljes oldódás után beleöntjük a citromdarabokat. Gyenge tűzön addig főzzük, amíg karamellizálódni nem kezd. De vigyázzunk, ha a citrom túlpörkölődik, keserű lesz. Ez esetben öntsük ki, és kezdjük előlről.  Amikor jó a karamellizált citrom, akkor öntjük bele az almadarabokat, a maradék cukrot és a citromlevet. Gyenge tűzön forrásig melegítjük, és amikor forrni kezdene, levesszük a tűzről, majd kihűlés után hűtőbe vagy hűvös helyre tesszük másnapig.  Másnap még egyszer forrásig melegítjük, és amikor forrni kezd, akkor öntjük bele a dióbelet. A dióbéllel együtt állandó keverés mellett még két percig forraljuk. A tűzről levéve befőttes üvegbe töltjük, lezárjuk.    DIÓBÉLLEL TÖLTÖTT FÜGE  A decemberben kapható fügekoszorú igazi csemege. Egyetlen hibája van, de az nagyon nagy.  A mediterrán vidékeken készítik, ahol a higiénia nem a mi fogalmaink szerinti. Például Törökország Menderes-völgyi hatalmas fügetermő táján az üzemszerű fügeszüret úgy történik, hogy a fügefákra piros raschel-zacskókat akasztanak. Fügeérés idején a dolgozók végigjárják a fasorokat, és a földre, a porba-sárba hullott érett fügéket felszedik, és a műanyagzsákocskákba rakják, ahol a melegben szárad, aszalódik. Tisztításra nincs mód.  Nem így a dióval töltött aszalt füge, ami kisüzemi, kézi munka terméke. Az érett fügéket kézzel szedik a fáról, megmossák, és felvágva féldiót helyeznek belsejükbe. Az aszalás egy réteges kiterítéssel történik, a melegben.  A dióbéllel töltött fügét nem kötik koszorúba, hanem kicsi gyümölcsösrekeszekből kínálják a vevőknek. Drágább, mint a nagyüzemi, de tisztább. És nem beszélve a diós ízesítésről, ami maga a tökély.      DIÓKARAMELLÁS ALMA  (francia recept, Patrick Asfaux séf receptje)  Hozzávalók 6 személyre:  6 db renet típusú alma  5 dkg vaj  2 dkg liszt  5 dkg cukor  5 dkg dióbél  0,5 dkg finomszemű só  kevés citromlé  Először a sütőt kapcsoljuk be, melegítsük elő 180 C°-ra.  Géppel dolgozzunk, a diót a vajjal és a cukorral együtt aprítsuk 10 másodpercig, majd a lisztet és kevés sót is adjunk hozzá, és úgy további 10 másodpercig. Így kapunk diókrémet.  Az almákat hámozzuk meg, magházukat almamagozóval szúrjuk ki, utána vágjuk keresztben félbe. Szórjuk meg kevés citromlével, hogy ne barnuljanak meg. Helyezzük a félalmákat sütőlapra, a magház helyét töltsük meg diókrémmel. Annyira, hogy túlcsorduljon.  Süssük háromnegyed órán át. Vaníliafagylalttal szervírozzuk.    DIÓS BIRSALMAHAB  (francia recept)  Hozzávalók 4 személyre:  A birsalmahabhoz:  4 dl tejszín  5 dkg porcukor  1 evőkanál tört, pirított dióbél  3 birsalma  10 dkg porcukor  1 kávéskanál fűszerkeverék fahéjporból, őrölt borsból, szerecsendióból  1 hüvely vanília  zselatin  A karamellához:  6 evőkanál vagdalt dióbél  20 dkg cukor  4 evőkanál méz  4-6 evőkanál víz  Hámozzuk meg, magvazzuk ki, és vágjuk nagyobb darabokra a birsalmákat. 10 dkg porcukorral, a poralakú fűszerekkel együtt főzzük meg. A vanília is legyen benne, széthasítva, lekaparva. Vizet csak keveset adjunk hozzá, csak annyit, hogy a birsalma megpuhuljon. Amikor megfőtt, mixerrel dolgozzuk simára, és keverjük bele a dióbelet.  A zselatint áztassuk hideg vízbe. A beáztatott zselatint 2 evőkanál forró vízben oldjuk fel, és keverjük a pürébe.  A tejszínből cukorral verjünk habot, és keverjük azt is a pürébe. Ezután a birsalmapürét tegyük hűtőbe két órára, addig elkészítjük a karamellát.  A cukorból 4-6 evőkanálnyi vízzel főzzünk karamellizálódni kezdő szirupot. Keverjük bele a dióbelet és a mézet. A diós karamellát zsírpapírra merjük ki, 4 db, egyenként 12 cm-es kerek cukorlepényként, és hagyjuk langyosra hűlni. Közben formáljuk kerekre. Langyosan rakjuk át a hűlő karamellát süteményes tányérokra, ahol teljesen kihűlhetnek.  A lehűlt birsalmahabot osszuk a karamella-lapokra, és ha akarjuk, gyümölccsel díszíthetjük.  Az eredeti francia recept szerint a diós birsalmahab mellé 6 puttonyos tokaji aszú illik, az 1996-os évjáratból, mert az a legjobb.    DIÓS EGRESLEKVÁR  (moldáv recept)  Hozzávalók:  1 kg egres  1,4 kg cukor  15 dkg dióbél  1,5 pohár víz  10 db meggyfalevél  Az egresről vágjuk le a farkincákat és a kocsányokat, majd mossuk meg, szárítsuk le. A szemeket félbevágva vágjuk ki a magját.  A dióbelet enyhén pirítsuk meg, és daraboljuk fel. A dióbelet keverjük a félbevágott egreshez, és öntsük lekvárfőző üstbe.  A cukorból és a vízből melegítsünk forró szirupot, és amikor forrni kezdene, öntsük az egresre. Együtt főzzük 15 percig, és 2-3 perccel a főzés befejezése előtt tegyük bele a megmosott meggyfalevelet is.  A megfőtt lekvárt rögtön öntsük lekváros üvegekbe, és jól zárjuk le.    DIÓS JOGHURTSZÓSZ GYÜMÖLCSÖKKEL  (német recept)  Hozzávalók 4 személyre:  10 dkg dióbél  1 pohár tejszín  1 csomag vaníliás cukor  2,5 dl vaníliás joghurt  1/2 db kisebb sárgadinnye  2 db nektarin  25 dkg földieper, ribizli vagy áfonya  1 citrom  1 narancs  3 evőkanál cukor  4 db szép, feles dióbelet tegyünk félre. A többit vagdossuk durvára. Egy evőkanállal ebből is tegyünk félre.  A tejszínt verjük kemény habbá, és a vaníliás cukorral ízesítsük. A joghurtot és a maradék dióbelet lazán a tejszínhabba keverjük.  A dinnye és a nektarin húsát kockákra vágjuk. A földiepret félbevágjuk, az apróbb bogyósokat csak megmossuk és lecsöpögtetjük. A gyümölcsöket egy tálba helyezzük.  A citrom héját lereszeljük. A citromot és a narancsot kifacsarjuk, a levet a reszelt citromhéjjal és a cukorral elkeverjük, és a gyümölcsökre öntjük. Óvatosan elkeverjük.  A gyümölcssalátát négy tányérra osztjuk. Hozzáadjuk a szószt. Minden adagot megszórunk darált dióbéllel, és a közepére egy feles dióbelet teszünk.  Díszítésként szőlőkacsot, leveleket, virágokat ajánlunk.    DIÓS RIBIZLILEKVÁR  (orosz recept)  Hozzávalók:  0,5 kg piros ribizli  0,5 kg fekete ribizli  0,5 kg alma  2 csésze dióbél  0,5 kg cukor  1,5 kg méz  A ribzlit egy pohár vízzel tesszük fel párolni, jól lezárt edényben, és addig pároljuk, amíg meg nem puhul. Ekkor a bogyókat pürévé nyomjuk.  Az almát szeletekre vágjuk, a dióbelet kisebb darabokra vagdaljuk.  Az összes hozzávalót egy nagyobb fazékba öntjük össze, - legjobb a zománcos fazék, - és gyenge tűzön, óvatos kavarás mellett egy óra alatt összefőzzük.    DIÓVAL TÖLTÖTT ASZALT SZILVA  (moldován recept)  Hozzávalók 2-3 személyre:  60 dkg aszalt szilva  1 csésze dióbél  1 csésze porcukor  1 csésze tejszín  Az aszalt szilvát mossuk meg, majd tiszta hideg vízben áztassuk 1,5-2 órán át.  Amikor a szilva megszívta magát vízzel, a magját vágjuk ki, és az üregbe helyezzünk egy negyed dióbelet.  A dióval töltött aszalt szilvát rakjuk ki tányérokra, édességétől függően szórjuk meg több-kevesebb porcukorral, és tegyük félórára hűtőbe.  A tejszínből verjünk tejszínhabot, és közvetlenül a felszolgálás előtt merjük a szilvára.    DIÓVAL TÖLTÖTT BIRSALMA  (orosz édesség)  Hozzávalók:  60 dkg birsalma  30 dkg dióbél  20 dkg cukor  4 dl víz  A birsalmákat kimagvazzuk, felöntjük vízzel, megfőzzük. Főzés közben a vízbe beleöntjük a cukrot, és sziruppá sűrítjük.  A dióbelet összetörjük, és a szirupból kiszedett főtt birsalmákra töltjük. Végül a sűrű sziruppal megöntjük.    DIÓVAL TÖLTÖTT DATOLYA VAGY SZILVA  (amerikai recept)  Hozzávalók:  24 datolya vagy aszalt szilva  24 db feles dióbél  12 dkg kristálycukor  Vágjuk ki a magot a datolyákból vagy aszalt szilvákból.  A mag helyére helyezzünk egy feles dióbelet.  Forgassuk meg a datolyákat (szilvákat) egy tányér kristálycukorban, vagy ha úgy jobban tetszik, egy zacskóba öntsük a cukrot, rakjuk bele a gyümölcsöt is, és a zacskó száját befogva rázzuk össze.  Kész, ennyi volt.  (A képen dióval töltött füge is látható.)  Aszaltkörte szeletekkel is díszíthetjük.     DIÓVAL TÖLTÖTT FÜGE  (török recept)  Hozzávalók 4 személyre:  16 db aszalt füge  3 dl víz  30 dkg porcukor  kevés citromlé  1,5 dl tejszín  16 db feles dióbél  Az aszalt fügéket közel két órán át vízben áztatjuk.  A porcukrot 3 dl vízben felforraljuk, és a feles dióbeleket is belerakjuk. Kevés citromlével is ízesítjük. Húsz percig főzzük, majd levesszük a tűzről, kivesszük a szirupból a diót, és úgy hagyjuk kihűlni.  A megpuhult fügéket felvágjuk, tejszínt és cukros dióbelet helyezünk beléjük.  Hidegen szervírozzuk.    FEHÉRCSERESZNYE BEFŐTT DIÓVAL  (grúz recept)  Hozzávalók:  1 kg fehércseresznye, mag nélkül  1 kg cukor  1,5 pohár víz  vanília  1 citrom vagy citromsav  maréknyi dióbél  A cseresznyéket úgy magvazzuk ki, hogy csak kis nyílás maradjon a gyümölcsön. Erre a célra kapható kézi meggymagozót is használhatunk, de vastag kötőtű vastagságú tompa szöggel is dolgozhatunk, amit előzőleg jól megtisztítottunk. A mag helyére minden cseresznyébe egy akkora darab dióbelet dugunk, ami valamivel nagyobb, mint az eltávolított cseresznyemag.  A cukrot a vízzel összekeverjük, és felforraljuk. A felforralt sziruppal megöntjük a cseresznyét, és három órán át állni hagyjuk. A cseresznyék teljesen merüljenek el a szirupban, különben később megfeketednek. Például egy kistányért fektethetünk a cseresznyés szirup tetejére.  Az áztatási idő elteltével a szirupot forraljuk fel, benne a cseresznyékkel. Főzzük készre, vagyis amíg a fehér cseresznyék áttetszőkké nem válnak.  A citromlevet vagy citromsavat és a vaníliát csak a főzés legvégén adjuk hozzá. A forró befőttet csuprokba töltsük, és zárjuk le.    FÜGÉS DIÓS GOLYÓK  (francia recept)  Hozzávalók:  10 dkg friss, nem aszalt füge  4 dkg cukor  1 kávéskanál édeskömény-mag  8 db dió  A fügét a cukorral együtt lekvárrá főzzük. Elmixeljük, akkor vesszük le a tűzről, amikor besűrűsödött.  Az így kapott sűrű fügelekvárt kinyújtjuk zsírpapíron, dióbelet helyezünk rá, és megszórjuk édeskömény-maggal.  Több napig hagyjuk állni, majd golyókat formálunk belőle, vagy egyéb formákat. Kockát, háromszöget, stb.    FÜGÉS DIÓS KRAMBL  (francia recept)  Hozzávalók 8 személyre:  1 kg füge  10 dkg dióbél  10 dkg liszt  12 dkg vaj  6 dkg cukor  1 evőkanál méz  Az aszalt fügét hámozzuk meg, negyedeljük el, és egy kisebb tálban öntsük meg a mézzel.  A dióbelet törjük nagyobb darabokra.     A diót, lisztet, vajat, cukrot dolgozzuk össze, hogy omlós tésztát kapjunk. A fügét is keverjük össze a tésztával. Tíz percre tegyük hűtőbe, ezalatt melegítsük elő a sütőt 220 C°-ra.  A fügével kevert omlós tésztát terítsük sütőlapra, és tegyük a sütőbe 30-40 precre.  Langyosan kóstoljuk, de a recept melegen ajánlott.    GÖRÖGDINNYE MEGLEPETÉS  (spanyol recept)  Hozzávalók:  1 közepes piros, érett görögdinnye  1 közepes érett sárgadinnye  1/2 kg édes őszibarack  1/2 kg nagyszemű édes szőlő  1 csomag mazsola  10 dkg darabos dióbél  8 evőkanál cukor  1 pohár bor  (almát, körtét, banánt is használhatunk)  Az elkészítésnek nincs pontos recptje. A lényeg a következő: Először a cukorból szirupot főzünk, és hagyjuk kihűlni.  Vágjuk le a görögdinnye kalapját a fénykép szerint, és húsát szedjük ki.  A gyümölcsök húsából egyforma nagyságú darabokat formázzunk. A vágáskor kicsorgó gyümölcslevet is fogjuk fel. A gyümölcsdarabokat a szirupba rakjuk, a szőlővel, mazsolával, darabos dióval együtt.  Betöltjük a görögdinnyébe, és lehűtjük, akár másnapig is hűlhet.  Közvetlenül tálalás előtt beleöntjük a bort, és még kissé megcukrozzuk. Narancs-, vagy citromszeletekkel körberakva szervírozzuk. Melegben kiváló.    HAROSSZET  (zsidó recept)  Hozzávalók személyenként:  1 alma  6 dió bele  cukor  édes bor  esetleg fahéj  Az almát lereszeljük, a dióbelet megdaráljuk, az almához keverjük.  Ízesítjük édes borral, cukorral, esetleg fahéjjal.  Ne feledjük a lereszelt alma levét is hozzáönteni, de a kész harosset ne legyen túl híg, sűrű állaga legyen. Ha nem elég sűrű, darált diót adjunk még hozzá.  Barnás, téglavörös árnyalatú legyen, utalva a zsidók egyiptomi fogságában készített téglák színére.  Hogyan lehet a harossetet fogyasztani? Például hús mellé köretként, vagy kenyérre, pirítósra kenve. Újabban palacsintatöltelékként is eszik. De leginkább a zsidó Húsvétra, a Pészahra készítik és fogyasztják.    HASTAK  (üzbég édesség)  Hozzávalók:  aszalt barack  feles dióbél  méz  mazsola  A kénezett-szirupozott import aszalt barack nem jó hastakkészítésre. Az a barack jó, amit teljes érésben magunk nyitottunk ketté, kimagvaztuk, és meleg levegőn magunk aszaltuk. A mazsola kivételével a többi hozzávaló is hazai legyen, mert mézből és dióból is silány az import!  Az aszalt barack magjának helyére szép, feles dióbelet illesztünk. Megöntjük mézzel, megszórjuk mazsolával.  Vigyázat, ragad, kézzel nem fogható meg. Kistányérokon kínáljuk.    JUHARSZIRUPOS ALMÁS SÜTEMÉNY  (amerikai recept)  Hozzávalók 8 személyre:  duplarétegű késztészta 23 cm-es tortaformába  almaszelet, 6 csészényi  3/4 csésze cukor  1/2 csésze  1/2 csésze gyömbéres sütemény (gingersnaps) száraz morzsája  1/2 kávéskanál fahéjpor  1/2 csésze vagdalt darabos dióbél  1/4 csésze olvasztott vaj  1/4 csésze sűrű juharszirup  A tortasütőformát béleljük ki egy réteg tésztával. Az almaszeletek felét helyezzük a tésztára.  Egy tálban keverjük össze a cukrot a süteménymorzsával, fahéjjal, dióbéllel, vajjal. A keverék fele mennyiségét szórjuk az almás tésztára. A maradék alma lesz a második almaréteg, és rászórjuk a maradék diós keveréket.  A második réteg tésztát nyújtsuk akkorára, hogy befedje a süteményt. Fedjük le vele, a tészta tetején ejtsünk néhány bevágást. Alufóliával lefedve süssük meg, 180 C°-on, 35 percig.  Közben a juharszirupot forrósítsuk meg egy kisebb lábasban. Amikor az idő eltelt, a sütőből kivéve a fóliát távolítsuk el róla, és öntsük meg a juharsziruppal. Tegyük vissza a sütőbe, és fólia nélkül süssük még 20 percig.  Melegen szervírozzuk.    KIWIS ALMÁS LEKVÁR DIÓVAL  (német recept)  A hozzávalók mennyisége nem is lényeges, az arányokat ízlésünk szerint alakíthatjuk.  A dióbelet darabosra vagdaljuk, majd egy lábasban olaj nélkül enyhén megpirítjuk.  A kiwit meghámozzuk, húsát pürévé törjük. Az almát is meghámozzuk, kimagvazzuk, húsát felaprítjuk, a kiwipüréhez öntjük. Belefacsarjuk egy citrom levét, és hozzáöntjük a pirított dióbelet.  A gyümölcs egyharmadának megfelelő mennyiségű cukrot keverünk a gyümölcshöz. A keveréket kavargatva forrásig hevítjük. Négy percig forraljuk, további keverés mellett, nehogy odakozmáljon.  Előkészített lekváros üvegekbe töltjük, és légmentesen lezárjuk.    KÖRTÉS DIÓS CSATNI  (indiai recept)  Hozzávalók 1,8 kg-hoz:  1,2 kg keményhúsú körte  22,5 dkg almabefőtt  22,5 dkg hagyma  2 csésze (4,5 dl) almaecet  17,5 dkg nagyszemű mazsola  1 narancs héja és leve  2 csésze (40 dkg) cukor  1 csésze (12 dkg) dióbél, nagyobb darabokra vágva  1/2 kávéskanál fahéjpor  Legelőször a mazsolát áztassuk be kevés vízbe.  A körtének és az almának vágjuk ki a magját, és vágjuk 2,5 cm-es kockákra. A hagymát vágjuk ugyanakkora kockákra, mint a gyümölcsöket.  A körtét, almát, hagymát öntsük össze egy lábasba, és öntsük rá az almaecetet. Forraljuk fel, és amikor forrni kezd, tegyük takarékra. Hagyjuk negyven percig lassan főni, amíg a hagyma is meg nem puhul. Időnként keverjük meg.  A beáztatott mazsolát a narancslével együtt tegyük egy tálba. Amikor a negyven perc letelt, öntsük a gyümölcsös-hagymás főzethez, és adjuk hozzá a narancshéjat és a cukrot is. Főzzük tovább, még 30-40 percig, hogy a csatni besűrűsödjön. Gyakran, alaposan keverjük fel.  A dióbelet nagyon gyenge lángon pirítsuk meg, legfeljebb öt percig. A fahéjporral együtt, a sűrítés végén öntsük a csatniba.  Tiszta, széles szájú üvegbe vagy agyagedénybe töltsük a csatnit, és hűvös, sötét helyre rakjuk el, ahol egy hónapig is eláll.  Kenyéren fogyasszuk.    KÖRTÉS DIÓS SALÁTA  (amerikai recept)  A hosszú nyári estéken nem akar besötétedni. Világításnak egy szál gyertya is megteszi a teraszon, ahol barátainkat is vendégül látjuk vacsorára.  Ilyenkor érdemes a legjobb vacsorát készítenünk, ezért különleges körtés-diós salátával lepjük meg vendégeinket.  A saláta mellé lágy zene illik.  Hozzávalók 4 személyre:  A dresszinghez:  1 csésze dióolaj, ha nincs, másféle étolaj  3 evőkanál gyümölcsecet (almaecet)  1 csésze cukor  1 kávéskanál zellermag  1 kávéskanál só  A salátához:  4 csésze apróra vágott bármilyen salátaféle levele  1 érett körte kimagvazva, darabokra vagy szeletekre vágva  1 csésze feles dióbél, enyhén megpirítva  8 dkg apró darabos kéksajt vagy penészes francia sajt  Egy tálban keverjük össze a dresszing hozzávalóit. Jól keverjük el, amíg a cukor fel nem oldódik, és a dresszing állaga egyenletes nem lesz. Ha kész van, tegyük hűtőbe, hogy ízét felhasználásig megőrizze.  A saláta hozzávalóit egy másik tálban keverjük össze. Ehhez a dióbelet előbb egy rétegben pirítsuk 3-5 percig, néha megkavarva. Vagy mikrohullámú sütőben magas fokozaton 3-4 percig. A saláta apróra, a körte pedig darabosra legyen vágva. Csak felhasználáskor öntsük a dresszinget a salátára.    KÖRTÉS SÜTEMÉNY DIÓVAJJAL  (amerikai recept)  A körtés-diós teasütemény dióvajjal megkenve a legjobb.  Hozzávalók:  2 nagy tojás  3/4 csésze étolaj  1 csésze kristálycukor  1 kávéskanál vaníliás cukor  2 nagyobb méretű érett körte kimagvazva, az egyik lereszelve, a másik szeletekre vágva  2 csésze liszt  1 kávéskanál sütőszóda és ugyanannyi sütőpor  1/2 kávéskanál só  1 kávéskanál fahéjpor  1 csésze vagdalt darabos dióbél  1/4 csésze méz  A sütemény sütéséhez 180 C°-ra melegítsük elő a sütőt. Vajazzunk ki egy kb. 20x10 cm-es vagy valamivel nagyobb méretű kenyérsütő formát.  A tojásokat, az étolajat és a kristálycukrot összeöntve verjük könnyűre, habosra. Keverjük hozzá a vaníliás cukrot és a reszelt körtét is. Egy másik tálban a száraz összetevőket keverjük össze: a lisztet, sütőszódát, sütőport, sót, fahéjport és a dióbél fele mennyiségét. Végül a lisztes keveréket keverjük a körtés habhoz. Töltsük a tésztát a sütőformába. A tetejére rendezzük a körteszeleteket. Szórjuk meg a maradék dióbéllel.  50-60 percig süssük, amíg a beleszúrt tűt tisztán nem húzhatjuk ki. Mielőtt a sütőformából kivennénk, negyedóráig hagyjuk hűlni.  A kihűlt süteményt kenjük meg mézzel, mielőtt felszeletelnénk. Dióvajjal ajánlatos fogyasztani, ami úgy készül, hogy 1 csésze juharszirupot felteszünk főni, és belefőzünk egy darabos fahéjat. Amikor besűrűsödött, levesszük a tűzről, kiszedjük belőle a fahéjat, és hozzákeverünk 15-20 dkg olvasztott vajat. Géppel sűrűre dolgozzuk, és ekkor belekeverünk 1/2 csésze vagdalt, darabos dióbelet. Hagyjuk kihűlni, megszilárdulni.  Mintegy 1,5 csészényi dióvajat kapunk, amivel süteményünket fogjuk megkenni.    MÁLNA DIÓVAL (orosz desszert)  Hozzávalók:  2 csésze dióbél  1 csésze porcukor  2 csésze málna  4 csésze étolaj  Ha tudjuk, a dióbélről húzzuk le a hártyát. Ezt a műveletet megkönnyíti, ha előbb 10-15 percig forró vízbe áztattuk a dióbelet.  Az étolajat öntsük a fritőzbe.  A dióbelet keverjük össze a porcukorral, tegyük szűrőkanálba, a szűrőkanalat merítsük a fritőzbe. Enyhén pirítsuk meg, majd emeljük ki és hűtsük le.  Közvetlenül felszolgálás előtt keverjük a dióhoz a málnát. Mély tányérkákba vagy kelyhekbe adagoljuk ki, és ízlés szerint legfeljebb 2-3 kanál mézzel, gyümölcslével, sziruppal édesíthetjük.    MÁZAS DIÓBÉL  (német recept)  Hozzávalók:  kb. 10 dkg szép, feles dióbél  6 evőkanál cukor  6 evőkanál víz  Egy kisebb labasban a cukrot a vízben addig főzzük, amíg sűrűsödni és buborékolni nem kezd.  Vigyázat! Csak felnőttek csinálhatják, mert a cukormassza igen forró!  Belekeverjük a dióbelet, és addig mozgatjuk benne, amíg mindenhol szirupos nem lesz.  Vajjal kikenünk egy alufóliát, és kiborítjuk rá a mázas dióbelet. Hagyjuk kihűlni.  Gyümölcsök mellé kínálhatjuk.    SÜLT KÖRTE DIÓVAL  (francia recept)  Hozzávalók 4 személyre:  1 rúd vanília  4 db jó minőségű érett körte, meghámozva  12 dkg cukor + még egy kevés  2 pohár minőségi fehér vagy vörös bor  2 narancs  20 dkg dióbél  25 dkg mascarpone vagy más krémsajt  A sütőt 220 C°-ra melegítsük elő.  A meghámozott körtéket tegyük egy olyan tálba, edénybe, amiben előbb főzni, majd sütni fogjuk. Öntsük rá a cukrot és a bort, és helyezzük rá a vaníliát. Egy narancsot hámozzunk meg, a levét és a héját is tegyük bele. Forraljuk fel az egészet.  Forrás után szórjuk bele a dióbélnek több mint a felét, és úgy rakjuk a sütőbe. Addig hagyjuk benne, amíg a körtéken a cukorból fényes máz nem látszik. Ez 20-30 perc, ekkor vegyük ki a sütőből, és engedjük kihűlni.  Amíg a körte hűl, a maradék dióbelet enyhén pirítsuk meg a sütőben. Ehhez kb. 5 perc kell. A szemünket tartsuk a dióbélen, akkor jó, ha aranyszínű, ne barnuljon meg.  A vaníliarudat vegyük ki a szirupból.  A pirított diót mozsárban törjük apróra, gyakorlatilag pasztává. Keverjük el a krémsajttal, a másik narancs levével és lereszelt héjával, végül egy kevés cukorral. Ezt a krémet öntsük a sült körtére.  Ízlés szerint olvasztott csokoládéval is díszíthetjük.    SÜLTALMA  (török recept)  Hozzávalók 4 személyre:  4 alma  3/4 pohár porcukor  félpohár tej  1 evőkanál étolaj  dióbél  vanília  porcukor  A megmosott almákat meghámozzuk, kifúrjuk, magházukat kivesszük.  A dióbelet cukorral törjük meg, a cukros-diós keverékkel töltjük meg az almák belsejét. A vaníliát is ebbe a keverékbe keverjük.  Tepsibe rakjuk az almákat, és porcukor, tej, étolaj keverékével hintjük meg. 180 C°-on 35-40 percig sütjük, hogy az almák megpárolódjanak, megpuhuljanak. Közben legalább egyszer megnyitjuk a sütőt, és a megöntést megismételjük.  A sült almát egyedi tányérokra szedjük ki, és azon melegében szervírozzuk. De hidegen is jó.    TEJSZÍNES DIÓS ALMA  (orosz desszert)  Hozzávalók:  félkiló alma  1 csésze tejszín  félcsésze porcukor  félcsésze apróra vágott, pirított dióbél  citromsav  Az almákat mossuk meg, hámozzuk meg, magvazzuk ki. Citromsavas vízben pároljuk puhára, majd hagyjuk kihűlni.  A dióbél felét keverjük a tejszínhez, és a porcukorral együtt verjük habbá.  A kihűlt almát kelyhekbe helyezzük, felvert tejszínhabbal borítjuk, és a hab tetejére szórjuk a maradék dióbelet.    TUFAHIJE (bosnyák töltött alma)  Hozzávalók:  5 Golden alma  50 dkg cukor  1 tasak vaníliás cukor  0,5 l víz  15 dkg cukor  10 dkg dióbél  5 dkg mandula  2,5 dl tejszín  1 citrom héja  Golden alma helyett esetleg más alma is használható, ha főzéskor nem esik szét.  Fél liter vízben főni tesszük fel a fél kiló cukrot, amit vaníliás cukorral ízesítünk.  Az almák közepét kivágjuk, aztán meghámozzuk, és 10 percig főzzük a szirupban. Levesszük a tűzről, és az almákat sorra kiszedjük a cukorszirupból.  30 percig hűlni hagyjuk, azután megtöltjük a többi hozzávalóból készült keverékkel, beleértve a 15 dg cukrot is. Hűtőbe tesszük.  Hidegen tálaljuk. Tálaláskor tejszínhabbal, cseresznyével vagy valamilyen dzsemmel díszítjük.    VANÍLIÁS, EPRES, DIÓS SÜTEMÉNY  (francia recept)  Hozzávalók 10 szép darabhoz:  10 dkg liszt  5 dkg zabpehely  8,5 dkg lágy margarin  3 dl tej  8,5 dkg cukor  1 evőkanál kukoricakeményítő  1,5 kávéskanál sütőpor  csipetnyi só  1 tasak vaníliás cukor  5 dkg apró darabos dióbél  5 dkg eper, apró darabokban  Mielőtt a sütemény összeállításához kezdünk, melegítsük elő a sütőt.  Először az összes száraz hozzávalót keverjük össze egy tálban, utána hozzákeverjük a lágy margarint. Alaposan elkeverjük, hogy egyenletes állagú tésztát kapjunk. Tíz percre hűtőbe tesszük, pihenni.  A tésztába keverjük az eperdarabokat és a darbos dióbelet. Négydekás darabokat szaggatunk belőle, sütőpapírral bélelt sütőlapra rendezzük, és annyira lapítjuk, hogy 6 cm-es átmérőjű legyen. Lazán helyezzük egymás mellé.  Csak 6 percig sütjük. A süteménynek lágynak kell maradnia. Csak enyhén színesedhet meg sütés közben.  A sütőlapon hűtjük ki, és csak aztán választjuk le a papírról, különben eltörhet.  Zárt edényben tárolhatjuk - ha marad.
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	Fagylaltok, fagylalt-parfék Vázlat:  Baklavafagylalt  Belga dióparfé  Diófagylalt  Diófagylalt 2  Diófagylalt tulipánkehelyben  Diókaramellás fagylalt  Diós fagylalt desszert  Diós fagylalt-szuflé  Diós fagylalt-szuflé 2  Gránit-sütemény  Provence-i diós sütemény  Szójafagylalt dióval    BAKLAVAFAGYLALT  (arab recept)  Baklavafagylalt? Azonos alapanyagokból, azonos ízben készül, mint az arab világ legnépszerűbb diós süteménye, a baklava. Csak az elkészítése egyszerűbb.  Hozzávalók:  2 csésze tej  2 szál fahéj, félbetörve  1 csésze tejszín  4 tojás sárgája  2/3 csésze cukor  1 csésze darabos dióbél  4 réteslap  6 evőkanál olvasztott vaj  2 evőkanál cukor  1 kávéskanál fahéjpor  1/4 csésze méz  A sütőt 170 C°-ra melegítsük elő. Egy fazékban forraljuk fel a tejet, benne a fahéjrudakat. Amikor forr, vegyük le a tűzről, és lefedve tegyük félre félóráig ázni.  Amíg a fahéj a tejben ázik, a fagylalt lényegét, a ropogós diós ízesítést készítjük el. A dióbelet egy tálban összekeverjük a fahéjporral és 2 evőkanálnyi cukorral. Belemerünk két kanál olvasztott vajat, és azzal is jól összekeverjük, hogy a vaj jól bevonja a diót. A maradék vajjal bekenjük a réteslapokat, majd egymásra rakjuk. Előbb olyan széles csíkokra vágjuk a tésztát, mint egy gyufaszál hossza, majd többet egymásra téve - mint nálunk régen a metélttésztát - gyufaszálnyi vékony csíkokra vágjuk.  A tésztacsíkokra szórjuk a cukros dióbelet. Sütőpapírral kibélelünk egy tepsit, és szétterítjük rajta a dióval megszórt tésztát. 10-15 percig a sütőben pirítjuk, hogy ropogós legyen, de ne barnuljon meg. A sütőből kivéve egy tálba szedjük át, öntsük rá a mézet, és hagyjuk állni.  Ezután leszűrjük a tejet, kiszedjük belőle a fahéjat. A tojássárgáját a 2/3 csészényi cukorral egy tálban összekeverjük, és egy csipetnyi sót is adhatunk hozzá. A tejet újból forrásig melegítjük, és a felét vékony sugárban a tojásos-cukros keverékhez öntjük, folyamatos keverés mellett. Most pedig fordítva, a tojásos-cukros-tejes keveréket öntjük a fazékba, a tejhez. Elkeverés után alacsony lángon, állandó keverés közben annyira sűrítjük be, hogy a keverő kanálhoz kezdjen ragadni. De közben ne engedjük felforrni.  A tűzről levéve azonnal keverjük bele a tejszínt, és egy finom szitán át öntsük egy fémtálba. A fémtálat egy nagyobb fémtálba helyezzük, amiben jeges víz van. Néhányszor kavarjuk meg, negyedóra alatt ki fog hűlni. Ezután fagyasztóban hűtsük át teljesen.  Végül pedig fagylaltkészítő gépben fagyasszuk le. A fagylaltkeverés utolsó percében a sült, de már kihűlt diós tésztát is keverjük bele.  Zárt dobozban tároljuk a fagyasztóban.  Megjegyzés:  Ha van korábbról maradt, száradófélben levő baklavánk, a diós metélt helyett azt használhatjuk. A baklavafagylalt mellé alma, például karamellizált alma nagyon jól illik.     BELGA DIÓPARFÉ  Hozzávalók 4 személyre:  16 dkg cukor  8 dkg tört, darabos dióbél  kevés feles dióbél a díszítéshez  4 tojás sárgája  5 dkg méz  2 dl tej  1/2 rúd vanília  0,2 dl citromlé (1 citrom leve)  3 dl tejszín  Egy serpenyőben olvasszuk meg a fele cukrot, és adjuk hozzá a dióbelet. Mikor karamellizálódott, egy hideg, enyhén beolajozott lapon (márványlapon) egyengessük el. Miután kihűlt, törjük darabosra.  Keverjük el a cukor másik felét a tojássárgákkal. A tejet a mézzel és a vaníliával forraljuk fel. (Utána a vaníliát kivesszük.) Töltsük az elkevert tojássárgát a tejbe, és melegítsük, de ne forraljuk. Hagyjuk teljesen kihűlni.  A citromlevet öntsük a tejszínhez, és verjük habbá. Ebbe keverjük bele a diókaramellát.  Mindent öntsünk egy tálba, és egy éjszakára tartsuk a fagyasztóban. Másnap kiborítjuk a tálból, felvágjuk, és egy kevés csokoládékrémmel és feles dióbéllel szervírozzuk.  Még jobb, ha fagyasztás előtt parfé-kelyhekbe töltjük, és azokban fagyasztjuk le.    DIÓFAGYLALT  (német recept)  Hozzávalók három adagra:  2 dl tej  8 dkg aprószemű kristálycukor  1,5 dl tejszín  1 tojás sárgája  8 dkg dióbél  3 db feles dióbél  A diófagylalt készítéséhez a szokásosnál finomabb, aprószemű kristálycukor ajánlott, hogy jobban oldódjon. Keverjük el, oldjuk fel a cukrot hideg tejben. A tejszínből verjünk kemény tejszínhabot. A tojássárgáját habarjuk fel, és keverjük a tejszínhabba.  A dióbelet daráljuk meg, keverjük a cukros tejbe, és a tejes-diós keveréket keverjük a tejszínhabhoz. A keveréket 20 percre tegyük a mélyhűtőbe, de ne tovább, hogy állaga ne romoljon.  Kivéve még egyszer keverjük át, és töltsük fagylaltkészítő gépbe. Bő félóráig kevertessük a géppel. A feles dióbéllel díszítsük.  Ha a recept szerint járunk el, mintegy 0,8 liternyi fagylaltunk lesz. Ha nem fogyasztjuk el egyszerre, jól zárható edényben mélyhűtőben eltarthatjuk.    DIÓFAGYLALT 2  (orosz recept)  Hozzávalók:  1,5 csésze dióbél  2/3 csésze porcukor  2,5 csésze tejszín  1 evőkanál zselatin  kevés vanília  A zselatint meleg vízben oldjuk fel. A majdnem kihűlt zselatinba öntsük bele a frissen felvert tejszínt.  A dióbelet apróra vágjuk, megpirítjuk, a zselatinos tejszínbe keverjük. A porcukrot és kevés vaníliát is.  Poharakba, csészékbe merjük, és fagyasztóba tesszük. A kész fagylaltot gyümölcsökkel vagy befőttel egészítjük ki.    DIÓFAGYLALT TULIPÁNKEHELYBEN  (argentin recept)  Hozzávalók:  3 tojás  25 dkg cukor  25 dkg darált dióbél  2,5 dl tejszín  2,5 dl tej  A tulipánkehelyhez:  3 tojássárgája  10 dkg cukor  10 dkg liszt  8 dkg vaj  Díszítésnek:  10 dkg olvasztott csokoládé  5 dkg vaj  Három tojást 25 dkg cukorral verjünk fehérre, habosra. Keverjük bele a darált dióbelet.  A tejet és a tejszínt öntsük össze, és azt is keverjük a diós krémhez. Legalább 30 percre tegyük a krémet fagyasztóba.  A tulipánformához verjük fel a 3 tojássárgáját 10 dkg cukorral, és keverjük hozzá a lisztet. Rögtön utána az olvasztott vajat is. Egy órára tegyük a hűtőbe, majd onnan kivéve nyújtsuk vékonyra egy sütőlapra. Vágjuk kívánt nagyságú lapokra, és 180 C°-on süssük aranyszínűre.  Amikor megsült, a még meleg lapokból formáljunk a képen látható tulipánkelyhet, és úgy hagyjuk kihűlni.  Amikor a fagylaltot a kelyhekbe töltöttük, olvasztott vajjal kevert olvasztott csokoládéval hintsük meg, és tegyük vissza a fagyasztóba.    DIÓKARAMELLÁS FAGYLALT  (francia recept, Sandra Avital receptje)  Hozzávalók:  10 dkg cukor +egy evőkanállal  8 dkg durvára vagdalt dióbél + egy kevés dísznek a fagylaltra  1 dl tejszín  2 tojás  2 evőkanál vegyes virágméz  15 dkg tejszínhab  Először diókaramella-krémet készítünk. Egy vastag aljú lábasban 10 dkg cukrot 3 kanál vízzel felteszünk melegedni. Anélkül, hogy megkevernénk, amikor buborékozni kezd, takarékra állítjuk a lángot, és még néhány percig a tűzön tartjuk. Továbbra se keverjük meg, de egyszer-egyszer megrázhatjuk. Amikor a szirup besűrűsödik és karamell-szőke színűvé válik, levesszük a lábast a tűzről, és egy fakanállal a szirupba keverjük a dióbelet. Hozzáöntjük a tejszínt, és öt percre még visszatesszük a tűzre, takaréklángra. Majd félrehúzzuk a lábast.  A fagylalt elkészítése következik. Egy nagy tálban felverjük a tojások sárgáját a mézzel együtt. Addig dolgozunk rajta, amíg fehéres színű nem lesz a tojáshab. Hozzáadjuk a langyos diós karamellakrémet, és lágyan összekeverjük, ügyelve, hogy a hab ne essen össze.  A tojásfehérjéből is habot verünk, szilárdat. Néhány csepp citromlével is ízesíthetjük. A munka vége felé öntjük hozzá az egy kanál cukrot is. Végül fehéren fénylő habot kell kapnunk.  A krémhez felváltva adagoljuk és keverjük óvatosan a tojáshabot és a tejszínhabot.  A fagylaltot fedeles műanyagtálban fagyasztjuk le, a hűtő fagyasztójában. Legalább 4 órán át fagyasszuk, de közben 2-3 alkalommal keverjük fel, nehogy a dió az aljára üljön le.  És íme, kész a fagylalt!    DIÓS FAGYLALT DESSZERT  (amerikai recept)  Hozzávalók 2 személyre:  A meleg diókrémhez:  1 csésze kristálycukor  1/3 csésze víz  1 kávéskanál citromlé  1/2 csésze darabos dióbél  1/2 csésze tejszín  A meleg csokoládékrémhez:  8 dkg darabos sötét csokoládé  2 evőkanál vaj  3/4 csésze tejszín  1/4 csésze kukoricaszirup  1/2 csésze kristálycukor  2 kávéskanál vaníliás cukor  A tejszínhabhoz:  1/2 csésze tejszín  2 evőkanál kristálycukor  1 kávéskanál vaníliás cukor  Az összeállításhoz:  4 gombóc vaníliafagylalt  1 evőkanál apróra vagdalt dióbél  2 db konyakos meggy  Először a meleg diókrémet készíjük el. Egy közepes méretű lábasban összekeverjük a cukrot, a vizet és a citromlevet. Közepes lángon állandó kavarás közben addig melegítjük, amíg a cukor fel nem oldódik. Ekkor valamivel nagyobbra vesszük a lángot, és addig főzzük, amíg enyhén karamellizálódni nem kezd. Ekkor rögtön hozzáöntjük a dióbelet, és állandó keveréssel tovább főzzük, még egy percig. Illetve addig, amíg a dióbél is barnulni kezd.  A tűzről levéve először a fél csészényi tejszín felét keverjük el a diókrémben, aztán a másik felét.  Visszatesszük a tűzre, közepes lángon melegítjük, forraljuk, közben állandóan keverjük. Addig főzzük, hogy a krém egyenletes legyen. Ekkor félretesszük.  Most a meleg csokoládékrémet készítjük el. Egy közepes méretű lábasban összekeverjük a csokoládédarabokat a vajjal és a tejszínnel. Közepes lángon addig melegítjük állandó keveréssel, amíg a csokoládé fel nem olvad. Ekkor hozzáöntjük a kukoricaszirupot és a cukrot, és további állandó keverés mellett felforraljuk. Amikor forrni kezd, a lángot takarékra állítjuk, és keverés nélkül gyengén forraljuk mintegy negyedóráig, hogy besűrűsödjön.  Amikor a tűzről levesszük, hozzákeverjük a vaníliás cukrot.  A kész csokoládékrémet ha nem azonnal használjuk fel, szervírozás előtt mikrohullámú sütőben vagy vízfürdős edényben fel kell melegíteni.  A tejszínhabot pedig úgy készítjük el, hogy a tejszínt először fél percig alacsony fordulatú mixerben veretjük, majd a fordulatszámot közepesen magasra állítjuk, és hozzáadjuk a cukrot és a vaníliás cukrot. Addig veressük, amíg kemény habot nem kapunk. Ekkor nagy csillag nyílású habkinyomó zacskóba merjük át a habot, és felhasználásig fagyasszuk le.  Már csak a desszert összeállítása van hátra. A kehely aljára kevés diókrémet merjünk, töltsünk rá egy gombócnyi vaníliafagylaltot, majd egy bő kanálnyi csokoládékrémet. Ezután megint egy fagylaltgombóc következik, arra pedig egy-egy réteg a kétféle krémből.  A tejszínhabot dekoratívan nyomjuk rá. Szórjuk meg apróra vagdalt dióbéllel, és díszítsük egy szem konyakos meggyel.    DIÓS FAGYLALT-SZUFLÉ  (spanyol recept)  Hozzávalók 4 személyre:  8 dkg darált dióbél + néhány darab dióbél díszítésnek  15 dkg cukor  1 evőkanál kukoricaliszt  1/2 csésze tej  2 csésze tejszín  1 evőkanál porított, nem ízesített zselatin  1 evőkanál konyak  2 tojás  A tojások sárgáját egy nyeles lábasban keverjük el a cukorral. Keverjük hozzá a kukoricalisztet és a tejet is. Géppel addig keverjük, amíg teljesen egynemű nem lesz.  Tegyük fel a tűzre, és kézzel folyamatosan kevergessük, amíg be nem sűrűsödik. Ekkor vegyük le a tűzről, öntsük hozzá a konyakot és a zselatint. Jól kavarjuk át, majd hagyjuk langyosra hűlni. A darált dióbelet langyos állapotában keverjük bele.  A tojásfehérjéből verjünk habot, és keverjük a krémhez. A felényi tejszínt is.  Béleljünk ki négy szuflé-kelyhet papírral, és öntsük ki a krémmel. Tegyük fagyasztóba, amíg meg nem dermed.  Amikor megdermedt, a papírt óvatosan késsel válasszuk le, a fagylalt-szuflét helyezzük vissza a kehelybe. A második dl tejszínből verjünk habot, és osszuk szét a négy kehelyre. Végül néhány szebb dióbéllel díszítsük.    DIÓS FAGYLALT-SZUFLÉ 2  (francia recept, Bernard Bessiere receptje)  Hozzávalók 10 személyre:  15 dkg dióbél  8 tojás  25 dkg cukor  2,5 dl tejszín  1 dl diólikőr  Meleg sütőben gyengén grillezzük meg a dióbelet. Negyedrészét, a szebb részét tegyük félre, a többit törjük durván darabosra.  Válasszuk szét a tojásokat, a fehérjét tegyük félre. A tojásssárgákat vízfürdő fölött melegítsük fel, majd a diólikőrrel és 15 dkg cukorral elkeverve verjük fel olyan keményre, amennyire lehet.  A tejszínt is verjük fel, de ne túl keményre. A tojásfehérjéből a maradék cukorral verjünk habot. Végül a három alkotórészt óvatosan, egy spatulyával keverjük egybe. És öntsük, keverjük bele a darabos dióbelet is.  Merjük szét a szuflét egyedi kelyhekbe, és 18-24 órára tegyük fagyasztóba. A maradék, félretett dióbelet felszolgálás előtt tegyük a szuflé tetejére.    GRÁNIT-SÜTEMÉNY  (francia recept)  Hozzávalók 4 személyre:  25 dkg vajas tészta  20 db feles dióbél  4 db Golden alma  6 evőkanál cukor  1/2 citrom leve  1 tojás  fahéjpor  A meghámozott, vastagon lereszelt almához keverjünk 16 szem durvára darált dióbelet, és keverjük el a citromlével, kevés fahéjporral és 5 evőkanál cukorral együtt.  Tegyük fagyasztóba, 10 percenként villával keverjük át. Másfél óra múlva gránitos lesz.  Lisztezzünk ki egy deszkát, terítsük rá a tésztát, és 8 db 5 cm-es karikát szaggassunk belőle. Helyezzük tepsibe.  A tojást 1 evőkanál cukorral verjük fel, kenjük a tésztára. Négy tésztalapra dióbelet teszünk, majd mind a nyolcat 15 percig sütjük.  Amikor kivettük, 3 perc után a fagyos tölteléket a sima lapokra töltjük, lefedjük a diós lapokkal. Azonnal szervírozzuk.    PROVENCE-I DIÓS SÜTEMÉNY  (francia recept)  Ez a sütemény azért érdemel helyet a fagylaltok sorában, mert mindig fagylalttal, leginkább vanília-fagylalttal együtt fogyasztandó.  Hozzávalók:  2 tojás fehérje  1/2 csésze aprószemcsés kristálycukor  1 kávéskanál vaníliás cukor  1 kávéskanál sütőpor  1/2 kávéskanál fahéjpor  1/2 csésze liszt  1/2 csésze darabosra vagdalt dióbél  1 csésze darabosra vagdalt idénygyümölcs (eper, kajszi, őszibarack, alma, stb.), de csak egyféle  Melegítsük elő a sütőt 180 C°-osra, és kenjünk ki egy süteménysütő formát.  Egy tálban verjük fel a tojásfehérjét a cukorral, vaníliás cukorral, és keverjük hozzá a sütőport és a fahéjport is. Addig verjük, amíg könnyű, pelyhes nem lesz. Ekkor keverjük hozzá a lisztet. A keverék egyenletes, sima legyen. Csak ezután öntsük bele a darabos dióbelet és a gyümölcsdarabokat.  Töltsük a tésztát a sütőformába, és félórán át süssük.  Amikor felszolgáljuk, a tányérokra a süteményszeletek mellé helyezzünk vaníliafagylaltot vagy jégkrémet.  (Végül csak zárójelben jegyzem meg, hogy ugyanolyan finom fagylalt helyett tejsodóval is.)    SZÓJAFAGYLALT DIÓVAL  (spanyol recept)  Hozzávalók:  A fagylalthoz:  75 dkg szója  30 dkg cukor  3 tojás sárgája  1 rúd vanília  1,5 dl tejszín  3 tojás fehérje  még 6 dkg cukor  A dióhoz:  2,5 dl szójatej  6 evőkanál méz  12,5 dkg darált dióbél  6 evőkanál rum  A szójatejet a mézzel, a rummal és a dióbéllel vízfürdős edényben addig főzzük, amíg a szójatejet teljesen el nem fővi. Utána ezt a készítményt hagyjuk lehűlni.  A tojáfehérjét felverjük a 6 dkg cukorral.  Egy másik vízfürdős edényben pedig a fagylalt többi hozzávalóit főzzük, kevergetjük, hogy besűrűsödjön. Amikor sűrű, az edényben a meleg vizet hidegre cseréljük, és a fagylalt anyagába keverjük a tojáshabot, valamint a dióbelet.  A fagylaltkeveréket fedeles műanyag tálba merjük, lezárjuk, és lefagyasztjuk. Mielőtt teljesen átfagyna, többször kivesszük és átkeverjük.
	A dió leírása és botanikája

	Brownie  1 2 3 4 5 6 7 8 Banános Fehér és sötét csokoládéval Csokoládés Lisztmentes Mézes Ropogós Diófagylaltos   BROWNIE  Hozzávalók 8 személyre:  22,5 dkg főzőcsokoládé  24 dkg vaj  vaj a tepsit kikenni  30 dkg cukor  13 dkg liszt  10 dkg durvára vagdalt dióbél  8 db szép feles dióbél  6 dkg keserű kakaópor  1 szál vanília  4 tojás  0,5 kávéskanál finom só  Melegítsük elő a sütőt 180 C°-ra. Vajazzunk meg egy tepsit. Béleljük ki sütőpapírral, és a papír felszínét is vajazzuk meg.  Keverjük el a lisztet a kakaóval és a sóval egy mély tálban. Reszeljük le a csokoládét.  Olvasszuk meg a vajat egy serpenyőben, gyenge tűzön. Levéve a tűzről keverjük el a cukorral, a reszelt csokoládéval és a vaníliával, amit hosszában vágtunk fel és utána megtörtük. Végül a tojást is felverjük és hozzákeverjük.  Töltsük ezt a masszát a liszthez, és keverjük egyenletesre. Adjuk hozzá a tört diót is.  Töltsük meg a tepsit a keverékkel, simítsuk el a felszínét, és a 8 dióbelet egyenletesen elosztva tegyük rá. 30 percig süssük. Fontos, hogy a tészta belseje csak gyengén legyen megsütve. Ha a sütemény teteje mattá válik, vegyük ki a sütőből. Hagyjuk teljesen kihűlni. Vágjuk négyzetekre.  Vaníliafagylalttal tálaljuk.    BROWNIE 2  Hozzávalók:  A tésztához:  10 dkg félédes csokoládé  10 dkg dióbél  12,5 dkg cukor  10 dkg puha vaj  10 dkg liszt  6 tojássárgája  6 tojásfehérje  1 csomag vaníliás cukor  2 evőkanál kakaópor  A mázhoz:  20 dkg csokoládé bevonómassza  A díszítéshez:  kandírozott cseresznye  zöld pisztácia  dióbél vagy csokoládéreszelék.  A csokoládét kis darabokra törjük, és kislábosban, forró vízfürdőben felolvasztjuk, majd hagyjuk kihűlni. A dióbelet durvára aprítjuk. A vajat habosra keverjük, hozzáadjuk a cukrot, a vaníliás cukrot, a tojássárgáját, és az egészet jól elkeverjük. Ezután hozzáadjuk a felolvasztott csokoládét és a durvára vágott diót. A lisztet összekeverjük a kakaóporral, és a krémhez adjuk. A tojásfehérjéket kemény habbá verjük, és óvatosan a tésztába keverjük. Az egész masszát simára dolgozzuk. A sütőt elő kell melegíteni 180 C°-ra (gázsütőben 3-as fokozat), a tésztát egy 20x30-as sütőlemezre kenjük, amit kizsíroztunk, vagy kibéleltünk sütőpapírral, és kb. 45 percig sütjük. Ha megsült a tészta, kiborítjuk, és hagyjuk kihűlni. A süteményt bevonjuk a felolvasztott tortabevonóval, és feldíszítjük tetszés szerint. A tésztát kockára vágva tálaljuk. A brownie-kat jól záródó dobozban tároljuk, illetve csomagoljuk be alufóliába, mert egyébként könnyen kiszáradnak.    BROWNIE 3  Hozzávalók:  10 dkg darabos, pirított dióbél  20 dkg vaj  10 dkg keserű csokoládé (ajánlott a jobb minőségű)  5 dkg kakópor  20 dkg kristálycukor  3 nagy tojás  1 evőkanál vaníliás cukor  8 dkg zsíros krémsajt  8 dkg liszt  1/4 kávéskanál só  A dióbelet 170-180 C°-os sütőben 8-10 percig pirítsuk, majd ha kihűlt, vágjuk darabokra, és tegyük félre.  Csökkentsük a sütő melegét 160-170 C°-ra, a sütő rácsát tegyük középmagasra.  Egy 23 cm-es - hornyolt, kivehető aljú - tortasütő formát zsírozzunk vagy olajozzunk ki. És még tegyünk bele sütőpapírt is.  De süthetünk egyéni adagokat is, ez esetben 10 cm-es formákat használjunk.  Vízfürdő felett egy fémtálban olvasszuk össze a vajat és a darabokra tört csokoládét. Amikor a csokoládé is megolvadt, öntsük át egy nagyobb tálba.  Keverjük kézi mixerrel vagy kézi habverővel a csokoládémasszába a kakaóport, aztán a kristálycukrot, amíg egyenletes nem lesz. Üssük bele a tojásokat, szórjuk bele a vaníliás cukrot, és keverjük el. Keverjük bele a krémsajtot is. Végül keverjük bele a lisztet és a sót. Addig keverjük, amíg a liszt be nem nedvesedik. Ezután keverjük bele a dióbelet.  Az elkészített sütőformát tegyük egy tepsire, hogy felfogjuk, ami kicsurogna.  Töltsük a masszát egyenletes rétegben a sütőformába, és simítsuk el. 30-35 percig süssük, amíg a tészta meg nem szilárdul. Akkor jó, ha a beleszúrt fogpiszkálót tisztán tudjuk kihúzni. A tészta kissé megdagad sütéskor, de kihűlve visszaáll.  A formából kihűlés után szedjük ki.  Készíthetjük csokoládémázas változatban is, a mellékelt kép szerint, ez esetben a csokoládémázt kihűlés után készítjük el, és kenjük rá.    BROWNIE 4  (Wolfgang Puck receptje)  Hozzávalók 9 adaghoz:  32 dkg félédes csokoládé, darabokra törve  24 dkg vaj, darabokra vágva  1 kávéskanál instant kávépor, 1 evőkanál vízben feloldva (nem kötelező)  1,5 csésze teljes őrlésű liszt  1 kávéskanál sütőpor  1/2 kávéskanál só  4 nagyobb tojás  2 csésze kristálycukor  1 kávéskanál vaníliás cukor  2 csésze vagdalt dióbél  A sütőbe középmagasan helyezzünk egy rácsot, és melegítsük elő a sütőt 170-180 C°-ra. Vajazzunk vagy olajspray-zzünk ki egy 20 cm-es tortaformát. Szórjuk be liszttel, a fölösleges lisztet öntsük ki.  Vízfürdős edényben forró víz fölött olvasszuk meg a vajat és a csokoládét, és keverjük bele a kávét. A teljes felolvadásig keverjük meg néha. Vegyük le a tűzről, de figyeljünk rá, hogy legalább utólag, de teljesen olvadjon fel.  Keverjük a liszthez a sütőport és a sót, majd tegyük félre.  Egy nagyobb edényben vízfürdő felett keverjük össze a tojásokat, a cukrot és a vaníliás cukrot, és oldjuk fel teljesen a cukrot a tojásban. Levéve a tűzről mixerrel addig keverjük magas fordulaton, amíg halványsárga nem lesz. Ekkor csökkentsük a mixer fordulatszámát közepesre, kaparjuk bele a csokoládékeveréket, és jól keverjük el. Alacsony fordulatszám mellett fokozatosan adagoljuk hozzá a lisztet, és keverjük jól el. Végül a dióbél felét is keverjük bele. Töltsük a tésztát az elkészített tortaformába, és a maradék diót szórjuk a tetejére.  40-45 percig süssük, amíg a szélei el nem válnak a formától, és a beleszúrt fogpiszkálót tisztán nem húzhatjuk ki. A ráccsal együtt húzzuk ki a sütőből, és a rácson hűtsük le.  Felszolgáláshoz vágjuk a brownie-t 9 darabra. Adhatunk mellé tejszínhabot vagy jégkrémet. Vagy ízlés szerint amit gondolunk.    BROWNIE 5  (Sabine Scheller receptje)  Hozzávalók egy 20x30 cm-es tepsihez:  18,5 dkg cukor  12,5 dkg liszt  12,5 dkg darált dióbél  3 dkg kakaópor  3 tojás  16 dkg tejszín  10 dkg sötét keserűcsokoládé  15 dkg vaj  A bevonathoz:  20 dkg tejcsokoládé  9 dkg tejszín  9 dkg vagdalt dióbél  A sütőt előmelegítjük, a tepsit sütőpapírral béleljük.  A csokoládét és a vajat felolvasszuk. Egy tálban egy mixerrel egyenletes masszává keverjük a cukrot, lisztet, darált dióbelet, kakaóport, a tojásokat, a nagyobbik adag tejszínt, a felolvasztott csokoládét és vajat.  A keveréket a tepsibe töltjük, a tetejét egy késsel elsimítjuk. 35 percig, vagy addig sütjük, amíg a beleszúrt fogpiszkáló tisztán nem húzható ki.  A fűtést levesszük, a süteményt további 10 percre a sütőben hagyjuk. Ezután a sütőpapírral együtt kiemeljük, és egy rácson kihűlni hagyjuk.  A bevonathoz a tejcsokoládét kisebb darabokra vagdaljuk, és a maradék tejszínnel egy kisebb edényben lassan, óvatosan megolvasztjuk. Amikor megolvadt, a süteményre kenjük, és még mielőtt megkeményedne, darált dióbéllel hintjük meg.  A sütemény hűtőben egy hétig is eláll.    BROWNIE 6  Hozzávalók:  10 dkg sötét csokoládé  7,5 dkg liszt  15 dkg cukor  1 zacskó vaníliás cukor  12,5 dkg vaj  2 tojás  8 dkg dióbél  1 kávéskanál sütőpor  1/2 kávéskanál só  Először is kenjünk ki vajjal egy négyszögletes süteménysütő tepsit, a sütőt pedig melegítsük elő 150 C°-ra.  A diót vágjuk durván nagy darabokra.  A csokoládét vágjuk darabokra, és együk egy kisebb edénybe. Merjünk hozzá 2 evőkanál vizet, és tegyük vízfürdőbe, vagyis egy forró vízzel félig töltött nagyobb edény fölé, és tartsuk forrón. Amikor a csokoládé megolvadt, vegyük le a tűről, keverjük hozzá a vajat, a cukrot és a vaníliás cukrot. Fakanállal keverjük, amíg sima krémet nem kapunk.  A tojásokat is keverjük hozzá, és verjünk a krémből világos tejcsokoládé színű habot. Végül a lisztet, a sütőport, a sót és a vagdalt dióbelet is keverjük bele.  Töltsük a tésztát a tepsibe, és spatulyával simítsuk egyenletesre. 30 percig süssük.    BROWNIE 7  Hozzávalók 6-8 személyre:  20 dkg sötét csokoládé  13 dkg cukor  5 dkg liszt  15 dkg vaj  4 tojás  13 dkg darabos dióbél  1/2 kávéskanál fahéjpor  Olvasszuk fel a csokoládét vízfürdő fölött, de jobb, ha mikrohullámú sütőben olvasztjuk, 2 percre a maximumra állítva. Ez idő alatt állítsuk be a sütőt 150 C°-ra.  Az olvasztott csokoládét keverjük össze előbb a vajjal, majd a cukorral, a tojásokkal, a liszttel, végül a dióval és a fahéjjal. A keverést lehetőleg géppel végezzük, jó alaposan.  Töltsük a masszát egy kivajazott, kilisztezett sütőformába, és süssük félórán át.  Kihűtés után vágjuk fel.    DIÓS BROWNIE  (francia recept)  Hozzávalók:  20 dkg csokoládé  5 dkg vaj  2 tojás  10 dkg porcukor  1 kávéskanál vaníliakivonat  7,5 dkg liszt  10 dkg durván darabos dióbél  Az elkészítés módja nagyon amerikaias, valószínű, hogy a recept eredetije se francia. A sütőt 180 C°-ra melegítsük elő.  A csokoládét a vajban olvasszuk meg. Ha magától nem keveredik, keverjük egyenletesre, majd hagyjuk langyosra hűlni.  Egy tálba üssük be a tojásokat, és a cukorral, a vaníliával verjünk belőlük habot. Nem kell teljesen felverni, elég, ha már fehéredik. Egy fakanállal keverjük a langyos csokoládéhoz. Utána a lisztet, végül a dióbelet keverjük a tésztába. Fakanállal jól keverjük el.  A tésztát 20x20 cm-es sütőformába töltsük, de még jobb, ha hasonló méretű magas falú tűzálló üveg tálba.  Csak 20 percig kell sütni, a sülést beleszúrt késpengével ellenőrizhetjük. Nem jó, ha belül is teljesen átsül, belül nedvesnek kell maradnia.  Lassan hűtsük ki, csak aztán vágjuk kockákra. Nem kötelező, de kakaóporral is meghinthetjük.    BANÁNOS BROWNIE  (amerikai recept, Christine receptje)  Hozzávalók:  1/2 csésze liszt  1/2 kávéskanál sütőpor  1/4 kávéskanál sütőszóda  csipetnyi só  10 dkg félédes sötét csokoládé  2 túlérett banán húsa  4-6 evőkanál agávészirup  1 kávéskanál vaníliás cukor  1 csésze vagdalt dióbél  Szórjunk be sütőspray-jel egy kb. 20x20 cm-es sütőformát. A sütőt 180 C°-ra melegítsük elő.  A száraz hozzávalókat egy kisebb tálban keverjük össze, és tegyük félre.  A csokoládét egy kisebb lábasban olvasszuk meg.  Egy közepes méretű tálban törjük meg a banánok húsát, és öntsük hozzá az agávé-szirupot, vaníliás cukrot, olvasztott csokoládét. Keverjük jól össze. Keverjük bele a lisztes keveréket is, végül pedig a dióbelet.  A tésztát terítsük egyenletesen a formába, igazítsuk el, hogy a sarkoknál is egyenletes legyen. A sütő közepén, rácson 23 percig süssük. Akkor süssük csak tovább, ha a beleszúrt fapálcika még ragacsosan húzható ki. Az is jelzi, hogy megsült, ha a sütemény széle, sarka a formától elválik. De vigyázzunk, hogy a sarka se égjen meg.  A sütőből kivéve a sütőformában hűtjük ki.  2,5 cm-es kockákra vágva délutáni teához ajánlott.    BROWNIE FEHÉR ÉS SÖTÉT CSOKOLÁDÉVAL  (ausztrál recept, Amanda Kelly receptje)  Hozzávalók 10 adaghoz:  olvasztott vaj a kikenéshez  30 dkg sötét csokoládé, apróra vágva  12,5 dkg vaj  16 dkg (2/3 csésze) kristálycukor  2 tojás, elkeverve  15 dkg (1 csésze) liszt  20 dkg apró darabos fehér csokoládé  10 dkg darabos dióbél  A sütőt 180 C°-ra melegítsük elő, és kenjünk ki egy 19 cm-es négyzetes sütőformát. Fektessünk bele sütőpapírt úgy, hogy két, szemben lévő szélén kinyúljon.  A sötét csokoládét és a vajat egy közepes méretű lábasban gyenge tűzön olvasszuk össze, közben kevergessük. öntsük és keverjük hozzá a cukrot, és további keverés mellett tartsuk a tűzön még 3 percig, hogy jól összekeveredjen. Ekkor vegyük le a tűzről, és 5 percre tegyük félre hűlni.  Öt perc elteltével keverjük a lábasba a tojást és a lisztet, majd amikor jól elkevertük, a fehér csokoládé darabjait és a darabos dióbelet. Ezzel is jól keverjük össze.  Töltsük az előkészített sütőformába, és simítsuk el a felszínét. 25 percig süssük, utána 3 órán át hagyjuk hűlni, hogy teljesen kihűljön.  Szervírozáshoz vágjuk kockákra.    CSOKOLÁDÉS DIÓS BROWNIE  (spanyol diabetikus recept)  Hozzávalók 30 darabhoz:  cukormentes csokoládédarabok 1 csészével  1/3 csésze sózott vaj  1 evőkanál cukormentes édesítőszer  1/2 kávéskanál vaníliakivonat  2 tojás, felverve  1 csésze liszt  1/2 kávéskanál só  1/2 kávéskanál szódabikarbóna  1 csésze darabos dióbél  A vajat igen gyenge lángú tűzön megolvasztjuk, a darabos csokoládéval együtt. A tűzről levéve keverjük hozzá az édesítőszert, vaníliát, valamint a felvert tojásokat. Fakanállal dolgozzunk, és alaposan keverjünk össze mindent.  Dolgozzuk a krémhez a lisztet, sót, szódát és a dióbelet is. Egyneműre keverjük.  Töltsük a keveréket 20 cm magas oldalfalú sütőformába, amit előzőleg kikentünk vajjal, és beborítottunk alufóliával.  300 C°-on 20 percig süssük, majd hűtsük ki és vágjuk egyforma nagyságú kockákra.    LISZTMENTES BROWNIE  (francia recept)  Hozzávalók:  30 dkg lágy vaj  30 dkg jó minőségű csokoládé  30 dkg porcukor  5 tojás  20 dkg mandulaliszt  20 dkg nagyobb darabos dióbél  1 kávéskanál fahéjpor  A sütőt a sütés előtt negyedórával melegítsük elő 150 C°-ra.  A csokoládét a vajjal együtt olvasszuk meg vízfürdőben vagy mikróban. Jól keverjük össze egy tálban. A tojásokat egyenként keverjük hozzá, majd a mandulalisztet. Utána a cukrot, a fahéjat, végül a dióbelet. De azt is megtehetjük, hogy a tojásokat, a mandulalisztet, cukrot, fahéjat, dióbelet a csokoládétól külön keverjük össze, és utólag vegyítjük az egészet.  Sütőpapírral béleljünk ki egy négyzet vagy téglalap alakú sütőformát, és öntsük bele a nyersanyagot.  Félóráig süssük, de közben ellenőrizzük. Egy késsel győződjünk meg, hogy a brownie nem keményedett-e meg nagyon. Nem szabad, hogy kiszáradjon, lágynak kell maradnia.  Amikor megsült és kihűlt, kocka vagy tégla alakúra vágjuk. Csak teljes kihűlés után vesszük ki a sütőformából, és rendezzük egy tálra.    MÉZES BROWNIE  Hozzávalók:  1,5 csésze cukor  valamivel több, mint 5 evőkanál olvasztott margarin  2 tojás  2/3 csésze méz  1 zacskó vaníliás cukor  1/3 csésze kakaópor  1/2 kávéskanál só  1,5 csésze liszt  1/4 csomag sütőpor  2/3 csésze vagdalt dióbél  A díszítésnek:  porcukor, kakaó  Az olvasztott margarint és a cukrot verjük habossá. Adjuk hozzá a tojásokat, és verjük tovább. Amikor egyenletes, habos, a mézet és a vaníliás cukrot hozzáadva verjük tovább.  A habos krémbe keverjük bele a lisztet, a sütőport, sót, kakaóport, végül a dióbelet.  A keveréket töltsük egy jól kiolajozott tortasütő formába. 170 C°-on süssük meg, majd hűtsük ki teljesen. Ha virágmintájú cukorszóróból porcukrot és kakaóport szórunk rá, érdekes mintázatot hozhatunk létre. Feles dióbéllel is díszíthetjük.    ROPOGÓS BROWNIE  Hozzávalók 20 szelethez:  1 csésze nagy darabos dióbél  1 evőkanál barna cukor  1 evőkanál olvasztott vaj  1 csésze teljes őrlésű liszt  1/3 csésze finomliszt  1/3 csésze kakaópor és még egy evőkanállal  1/4 kávéskanál sütőpor  1/4 kávéskanál só  10 dkg sötét csokoládé, darabokra törve  1 csésze vaj  újabb 15 dkg sötét csokoládé  4 nagy tojás  2 csésze kristálycukor  2 kávéskanál vaníliás cukor  Először a ropogós diót készítjük elő. Egy magas oldalú, 32x22 cm-es tepsibe fektessünk alufóliát, hogy a hosszanti oldalain kiérjen a tepsiből. Szórjunk a fóliára sütőspray-t, vagy kenjük ki olvasztott vajjal.  Egy kisebb tálban a dióbelet keverjük össze a barna cukorral és egy evőkanál olvasztott vajjal, majd tegyük félre.  Most következik a brownie tésztája. A kétféle lisztet, a kakaóport, a sütőport és a sót keverjük szárazon össze, és a lisztes keverékből 1,5 evőkanálnyit keverjünk össze 10 dkg darabos csokoládéval. Tegyük mind félre.  A vajat 15 dkg darabos csokoládéval tegyük mikrohullámú sütőbe, és teljes fokozaton 1 percig melegítsük, hogy a csokoládé meglágyuljon. A lágy csokoládét keverjük el a vajjal simára.  A tojásokat mixerrel veressük egy percig, majd a kristálycukor hozzáadásával verjünk belőlük habot. Keverjük hozzá az olvasztott csokoládékeveréket és a vaníliás cukrot. Simára, egyenletesre veressük. Alaposan keverjük össze előbb a lisztes-kakaós keverékkel, majd a a lisztes-csokoládés keverékkel is.  A tésztát terítsük a kibélelt tepsibe, és szórjuk meg a ropogós dióval. 40 percig süssük, vagy amíg meg nem sül. A tepsit a sütőből kivéve helyezzük rácsra, ott hűtsük ki. Csak akkor vágjuk fel, ha már szilárd. 20 szeletet vágjunk belőle.    DIÓFAGYLALTOS BROWNIE  Hozzávalók 8 személyre:  4 csésze dióbél, amit előzőleg egy napra vízbe áztattunk, majd megszárítottunk  1/2 csésze vagdalt datolya  1/2 csésze aszalt füge, negyedórára beáztatva, majd megszárítva, összevagdalva  2 evőkanál étolaj (például dióolaj)  1 csésze kakópor  2 kávéskanál vaníliás cukor  1/4 kávéskanál fahéjpor  csipetnyi só  és még egy fél csésze dióbél, mint fent  Daráljuk meg a dióbelet, például egy háztartási mixerben.  Töltsük a mixerbe a dióbélhez az összes többi hozzávalót is, kivéve a maradék dióbelet. Jól keverjük össze. Akkor jó, ha golyóvá áll össze, ha kézzel összenyomjuk. Ha az olaj kezd kiválni, már túlkevertük. Így is felhasználhatjuk, de jobb, ha a keveréssel előbb leállunk.  A kikevert tésztát nyomkodjuk egy 20x20 cm-es brownie-sütő formába, és a tetejét szórjuk meg a maradék dióbéllel. Vágjuk 8 darabra. Borítsuk le, és tegyük hűtőbe, vagy fagyasszuk le. Hűtőben egy hétig, fagyasztóban hónapokig eltarthatjuk.  A diófagylalt hozzávalói:  2 csésze dióbél, beáztatva, mint fent  1 csésze más, darabolt olajos mag (mandula, mogyoró, kesudió, stb.)  1/4 csésze víz  1 csésze juharszirup vagy más édes szörp  csipetnyi só  és még 1/2 csésze darabos dióbél  A dióbelet az összes többi hozzávalóval - kivéve a maradék dióbelet - mixerben mixeljük össze. Teljesen egyenletes, krémes legyen. Olyan, mint egy tejes turmix. Amikor összeturmixoltuk, öntsük jégkockakészítő tálcába, és fagyasszuk keményre.  A fagylaltkockákat erős háztartási darálóban daráljuk le, és a maradék dióbelet keverjük hozzá. Néhány órára tegyük újból fagyasztóba, utána a hideg brownie-ra kenjük. Ha a rétegeket ismételjük, a képen látható fagylaltos brownie-t készíthetünk.  Ha a diófagylaltot nem használjuk fel azonnal, fagyasztóban, zárt edényben hónapokig eltarthatjuk.  Akinek olasz fagylaltgépe van otthon, az a fenti leírást félretéve a gép használati utasítását követve is elkészítheti.  A képen juharszirupos krémmel, csokoládékrémmel és áfonyakrém-pöttyökkel szervírozták, de az már túlzás.
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	Diótorták     Vázlat:  Csokoládés diós sütemény  Csokoládés, diós sütemény  Csokoládés-diós sajttorta  Csokoládés diós torta  Csokoládés diótorta  Csokoládétorta pirított dióval  Daratorta datolyával, dióval  Diókaramellás torta  Diókrémes, csokoládés sütemény  Diós csokoládétorta  Diós sütemény  Diós-mandulás sütemény  Diós-mandulás-mogyorós torta  Diós-narancsos torta  Diótorta  Diótorta 2  Diótorta 3  Diótorta 4  Diótorta 5  Diótorta 6  Diótorta 7  Diótorta 8  Diótorta 9  Diótorta Quercyből  Egyszerű diótorta  Engadini diótorta  Engadini diótorta 2  Epres diótorta  Francia diótorta  Hétvégi sütemény  Kávés diótorta  Kávés diós sütemény  Kávés-diós torta  Kávés-diós torta 2  Kávés-diós torta 3  Könnyű diókrémes sütemény  Linzertorta  Livigno-i diótorta  Mázas diótorta  Mézes-diós tészta  Mézes-diós torta  Mézes tejszínes diós torta  Mokkatorta  Mokkatorta 2  Réges-régi diós sütemény  Réteges torta  Rumos diós sütemény  Születésnapi diótorta  Török csokolédétorta  Török diótorta    CSOKOLÁDÉS DIÓS SÜTEMÉNY  (amerikai recept)  Hozzávalók:  1/2 csésze mag nélküli datolya, apróra vagdalva  1/2 csésze kakaópor  1/2 csésze forró víz  1 kávéskanál instant kávépor  1/2 csésze zsemlyemorzsa  1/2 csésze pirított dióbél, és még 10 db szép feles dióbél, szintén megpirítva  1/3 csésze teljes őrlésű liszt  1/4 kávéskanál só  2/3 csésze kristálycukor  2 evőkanál étolaj  1 kávéskanál vaníliás cukor  1 nagy tojás  3 nagy tojás fehérje  A sütőt 180 C°-ra melegítsük elő, és kenjünk ki egy 24 cm-es tortasütő formát vajjal. És még tortasütő papírt is behelyezhetünk.  Keverjük össze a vagdalt datolyát a kakaóporral, forró vízzel és az instant kávéval egy tálban. Hagyjuk állni 20 percig, hogy a datolya megszívja magát.  A zsemlyemorzsát öntsük egy nagyobb tálba. A pirított dióbelet öntsük robotgépbe, öntsük hozzá a lisztet és a sót, és azokkal együtt daráljuk finomra. Végül öntsük a zsemlyemorzsához.  Most a datolyás keveréket öntsük a robotgépbe, és 1/3 csészényi cukorral, az étolajjal, a vaníliás cukorral, végül az egész tojással dolgozzuk össze. Addig kevertessük, amíg egynemű nem lesz. Ha közben szükséges, a kicsapódott anyagot vakarjuk le a gép faláról. Amikor kész, öntsük ezt a keveréket is a tálba, és keverjük jól össze.  A tojásfehérjét verjük fel, és a maradék cukrot apránként keverjük hozzá. Amikor felvertük, előbb a tojáshab negyedét keverjük a tálba, a többi félkész anyaghoz, majd az összeset.  A tortatészta anyagát terítsük a tortasütő formába. 25 percig süssük, annyira, hogy felszíne érintésre rugalmas legyen. A sütőből kivéve 10 percig hagyjuk hűlni, utána vegyük ki a formából, hogy teljesen kihűljön. A papírt is válasszuk le az aljáról.  Ha most megnézzük a süteményt, nem biztos, hogy tetszeni fog. Ne is most nézzük meg, hanem ha a máz is rajta lesz.   Ezután mázat készítünk a süteményre. Hozzávalói:  1/3 csésze kakaópor  1/4 csésze félédes csokoládé darabok  1/4 csésze forró víz  1 evőkanál világos kukoricaszirup  1 kávéskanál instant kávépor  1/2 kávéskanál vaníliás cukor  1 csésze porcukor  Öntsük egy tálba a kakaóport, csokoládét, forró vizet, kukoricaszirupot, kávégranulátumot, és keverjük egyenletesre. Végül a vaníliás cukrot is keverjük hozzá. Fedjük le, és tegyük a hűtőbe egy órára.  Egy óra elteltével mixerrel keverjük át a máz anyagát, közben fokozatosan adagoljuk hozzá és keverjük el benne a cukrot. Addig keverjük, amíg sima, egyben sűrű nem lesz.  Helyezzük a tortát egy lapos tálra. A mázat egyenletesen kenjük el a tetején és az oldalán. A félretett 10 db szép dióbéllel díszítsük ki körben.    CSOKOLÁDÉS, DIÓS SÜTEMÉNY  (orosz recept)  Hozzávalók:  A tésztához:  1,25 csésze jó minőségű liszt  1/4 csésze porcukor  csipetnyi só  7 evőkanál vaj, darabokra vágva  1 evőkanál víz  A töltelékhez:  6 evőkanál vaj  10 dkg reszelt keserű csokoládé  2 nagyobb tojás  1/4 csésze cukor  2 evőkanál kukoricaszirup  1 evőkanál oldható kávé  1/2 csésze vagdalt pirított dióbél  A porcukrot a liszthez öntjük, és kissé megsózzuk. Hozzáadjuk a vajat, és kissé megmelegítjük. Egy kanál hideg vizet adunk hozzá, és robotgépben tésztává dolgozzuk. Negyedrészét félretesszük, a többiből kerek labdacsot formázunk. 22-23 cm-es kikent tortasütő formába simítjuk, hogy a formát egyenletesen töltse ki. Félórára a hűtőbe tesszük.  A sütőt 220 C°-ra melegítjük elő. A tésztát 20 percig sütjük, míg aranyszínű nem lesz, majd félretesszük hűlni.  A töltelékhez is 220 C°-os sütő kell. A csokoládét összekeverjük a vajjal, majd gyenge tűzön a vajat megolvasztjuk. Ekkor levesszük a tűzről.  A tojást felverjük a cukorral. Hozzákeverjük a kukoricaszirupot, az oldható kávét, a vajas csokoládét és a vagdalt dióbelet. A tölteléket a kihűlt süteményre öntjük.  A süteményt a töltelékkel együtt 20 percig sütjük, majd kihűtjük. Feles dióbéllel díszítjük.    CSOKOLÁDÉS-DIÓS-SAJTTORTA  (amerikai recept)  Hozzávalók 16 szelethez:  1,5 csésze durva liszt  1 csésze pirított, apróra vagdalt dióbél  1/3 csésze olvasztott vaj  25 dkg édes, lágy krémsajt  1 csésze sűrű gyümölcsszirup  1/4 csésze cukor  2 evőkanál finomliszt  3 tojás  10 dkg olvasztott félédes csokoládé  újabb 1 evőkanál gyümölcsszirup  A díszítéshez:  1/2 csésze tejszín  még egy kanál gyümölcsszirup  Az eredeti amerikai recept gyümölcsszirup helyett juharszirupot ajánl, pontosabban nem is azt, hanem annak egy mesterséges utánzatát. Jobb a hazai gyümölcsszirup.  Melegítsük elő a sütőt 180 C°-ra. Egy közepes méretű tálban keverjük jól össze a durva lisztet, a dióbelet és az olvasztott vajat. A tésztát nyújtsuk ki, és nyomkodjuk egy kivajazott, 25 cm-es tortasütő formába, a forma szélén is 4 cm magasan. a tésztát süssük meg, 8-10 perc alatt megsül.  Közben egy nagyobb tálban a lágy krémsajtot dolgozzuk meg robotgéppel simára, krémesre. A keverés közben fokozatosan öntsük hozzá az egy csészényi gyümölcsszirupot, a cukrot és a finomlisztet. Keverjük egyenletesre. Ezután csökkentsük le a gép fordulatszámát, és alacsony fordulatszám mellett keverjük bele a három tojást, majd az olvasztott csokoládét és egy kanálnyi gyümölcsszirupot. Ezekkel is keverjük egyenletesre.  Vegyük ki a sütőből a megsült tortaalapot. Egy fokkal vegyük lejjebb a sütő hőmérsékletét. Töltsük keverékünket a tortaalapra, és tegyük vissza a sütőbe. Közel egy óráig süssük együtt, majd tegyük rácsra, hogy kihűljön, mintegy félórára.  Egy késsel körben válasszuk el a tortát a sütőformától, aztán hagyjuk teljesen kihűlni. Ha teljesen kihűlt, tegyük hűtőbe, legalább 8 órára. A formából csak felszolgálás előtt szedjük ki, mielőtt díszítenénk.  Mielőtt felszolgáljuk, a tejszínből verjünk habot, a kész habot gyümölcssziruppal dúsítva. Kanállal vagy kinyomóval rendezzük a torta szélére, körben.  A mellékelt képtől eltérően jobb, ha a kész tortát pörkölt dió darabokkal hintjük meg.    CSOKOLÁDÉS DIÓS TORTA  (amerikai recept)  Hozzávalók 10 szelethez:  1/2 csésze kimagvazott, apróra vágott datolya  1/2 csésze kakaópor  1/2 csésze forró víz  1 kávéskanál instant kávé granulátum  1 szelet száraz fehér kenyér  1/2 csésze feles dióbél, megpirítva  1/3 csésze liszt  1/4 kávéskanál só  2/3 csésze kristálycukor  2 evőkanál étolaj  1 kávéskanál vaníliás cukor  1 nagy tojás  3 nagy tojás fehérje  A mázhoz:  1/3 csésze kakaópor  1/4 csésze csokoládéreszelék, félédes csokoládéból  1/4 csésze forró víz  1 evőkanál kukoricaszirup  1 kávéskanál instant kávé granulátum  1/2 kávéskanál vaníliás cukor  1 csésze porcukor  Melegítsük elő a sütőt 170 C°-ra. Egy 23 cm-es tortasütő formát fújjunk be sütőspray-jel, és fektessünk bele egy réteg sütőpapírt.  Keverjük össze a datolyát és a kakaóport a forró vízzel és egy kávéskanál kávégranulátummal, majd hagyjuk állni 20 percig, hogy a datolyahús megpuhuljon.  A száraz kenyérből robotgépben daráljunk prézlit. Öntsük egy nagyobb tálba.  A szép, feles dióbélből 10 db-ot tegyünk félre, a többit a liszttel és a sóval elkeverve daráljuk le a gépen. A lisztes diós keveréket öntsük a morzsához.  Most a kakaós datolyát 1/3 csészényi kristálycukorral, az olajjal, a vaníliás cukorral és egy egész tojással mixeljük össze. Addig dolgozzunk a géppel, amíg a keverék egynemű nem lesz. A gép oldaláról is vakarjuk össze az anyagot. Öntsük az egészet a másik, a lisztes tálba, és keverjük össze.  Egy újabb tálban a 3 tojás fehérjét verjük kemény habbá. Fokozatosan, kanalanként adagoljuk hozzá a maradék kristálycukrot. A kemény habot fokozatosan keverjük a tészta anyagához, egyszerre csak negyedrészét, aztán a többit.  A tésztát terítsük az előkészített sütőformába. 25 percig süssük, addig, amíg érintésre ruganyosnak nem találjuk. Ekkor kivesszük, és rácsra helyezve hűtjük ki. 10 percig a formában, utána abból kivéve.  Bevonatot készítünk a tortára. A kakaóport a csokoládéreszelékkel, forró vízzel, kukoricasziruppal, instant kávéval keverjük össze, egyenletesre. Még a vaníliás cukrot is keverjük bele. Fedjük le, és hagyjuk állni egy óráig. Utána a porcukrot állandó keverés közben, fokozatosan adagoljuk hozzá. Sima, sűrű állagú legyen.  A tortatésztára egyenletesen kenjük rá a mázat, a tetejére is és az oldalára is. A szép feles dióbeleket egyenletesen osszuk el rajta.    CSOKOLÁDÉS DIÓTORTA  (amerikai recept)  Mielőtt a csokoládés diótorta hozzávalóit összekészítenénk, első feladatunk, hogy gyorsan megpirítsunk két csésze darabos dióbelet és még 16 db feles dióbelet. A sütőben, 180 C°-on, legfeljebb 8 percig. Utána megkóstoljuk, és előkészíthetjük a hozzávalókat.  Hozzávalók egy 23 cm-es tortához:  A tortatésztához:  1/2 csésze pirított dióbél  1/2 csésze porcukor  1/4 kávéskanál só  1 csésze liszt  1 nagy tojás  5 evőkanál hideg vaj, 1-1,5 cm-es darabokra vágva  vaníliás cukor  A diós töltelékhez:  1,5 csésze tejszín  3/4 csésze cukor  1 csésze pirított dióbél, apróra vagdalva, csipetnyi sóval meghintve  A csokoládémázhoz:  1 tojás sárgája  12 dkg félédes csokoládé, darabokra törve  tejszín 1 evőkanállal + 1/4 csészével  1/4 csésze teljes tej  csipetnyi só  1 evőkanál vaj  16 db feles dióbél, pirítva, csipetnyi sóval megszórva  A tojás fehérjét egy kisebb tálban habosra verjük. Emeljünk ki a habból egy evőkanálnyit, és tegyük a tojás sárgájához. Adjunk hozzá kevés vaníliás cukrot, és keverjük el. A többi tojáshabot egyelőre tegyük a hűtőbe.  Fél csészényi darabos dióbelet ugyanannyi porcukorral tegyünk háztartási robotgépbe, és úgy daráljuk meg a diót. Keverjük hozzá a lisztet és a sót is. Végül a darabos vajat is dolgozzuk bele, és addig járassuk a gépet, amíg a tészta morzsás nem lesz, durva zsemlemorzsára nem hasonlít. Ekkor a tojássárgás keveréket is dolgozzuk hozzá, és addig járassuk a készüléket, amíg tésztagolyót nem kapunk.  A tésztát borítsuk ki a gépből, és lapítsuk kb. 15 cm-esre, kerekre. Burkoljuk háztartási fóliába, és félórára tegyük fagyasztóba.  A félóra elteltével enyhén lisztezzünk ki két darab nagyobb zsugorfólia-lapot. Tegyük a tésztát az egyikre, és borítsuk be a másikkal. A két fólia között nyújtsuk ki, kb. 30-32 cm-esre, köralakúra. Helyezzük a tésztát egy sütőlapra, és azon tegyük vissza a fagyasztóba, negyedórára.  Negyedórával később, miután kivettük a tésztát a fagyasztóból, húzzuk le a felső fólialapot róla. Borítsuk a tésztát egy 23 cm-es, kizsírozott tortasütő formába. Kilógó széleit hajtsuk fel, hogy beleférjen. Győződjunk meg róla, hogy a tészta hézagmentesen fekszik a formában. A tortasütő formában újra tegyük vissza a fagyasztóba, újból félórára.  Melegítsük elő a sütőt 180 C°-ra, és a fagyott tésztás tortasütő formát egy tepsin tegyük a sütőbe. 30 percig süssük, majd egy hűtőrácson hűtsük ki.  A korábban félretett tojásfehérjével kenjük meg a tortát, utána megtölthetjük.  A töltelékhez a tejszínt a cukorral melegítsük szinte forrásig, és keverjünk bele egy csésze apróra vágott, pirított, megsózott dióbelet. Egyenletesen kenjük el a kisült tortán.  Már csak a csokoládémáz van hátra. A tojássárgáját egy evőkanál tejszínnel keverjük össze, és tegyük félre.  A tejet ugyanannyi tejszínnel forraljuk fel. Vegyük le a tűzről, és olvasszuk fel benne a csokoládét és a vajat. Kb. két percig kevergessük, hogy sima csokoládékrémet kapjunk. A tojásos keveréket is keverjük el benne.  A csokoládémázat simítsuk a kihűlt diós töltelékre.  A sütőt vegyük jóval langyosabbra, és a tortát betéve addig tartsuk benne, amíg a csokoládémáz ragyogó fényt nem kap. Ez 25 percig is eltarthat.  A szép feles dióbeleket akkor rendezzük a tortára, amikor a sütőből kivettük. Utána kihűthetjük, rácson. Amikor kihűlt, tegyük hűtőbe, legalább 3 órára, de ne fedjük le.    CSOKOLÁDÉTORTA PIRÍTOTT DIÓVAL  (amerikai recept, Eric Olson 2000. évi nagydíjas receptje)      Hozzávalók 12 adaghoz:  3 csésze pirított dióbél + 12 db pirított feles dióbél  1 csésze cukor  1 csésze víz  6 evőkanál olvasztott vaj  35 dkg sötét csokoládé  1,5 csésze tejszín  2 evőkanál likőr  2 nagyobb narancs héja  A vízből és a cukorból egy kisebb edényben 4-5 perces lassú melegítéssel készítsünk szirupot. A cukor teljesen oldódjon fel.  A diót előmelegített sütőben prítsuk meg 5-10 perc alatt. A 12 db feles diót tegyük félre. Robotgépben aprítsuk fel a többit, és öntsük egy tálba. Keverjünk bele 2 evőkanál szirupot, az olvasztott vajat, és mixeljük jól el. Öntsük egy 25 cm-es tortasütőbe, - kivehető aljút használjunk, - és kézzel igazítsuk körben a sütő falára is, kéregnek. Tegyük a sütőt fagyasztóba, legalább 10 percre.  A sötét csokoládét késsel vágjuk kisebb darabokra. Egy közepes nagyságú edényben forraljuk fel a tejszínt, adjuk hozzá a csokoládédarabokat, majd vegyük le a tűzről. Addig keverjük, amíg egynemű nem lesz. Adjuk hozzá a likőrt is. Amikor ezzel megvagyunk, öntsük a keveréket a megszilárdult tortaalapra. Tegyük vissza a fagyasztóba legalább 4 órára, de lehet másnapra is.  Egy kisebb teflonos edényben keverjük össze a megmaradt szirupot és a darabos narancshéjat. Közepes tűzön 2-3 percig főzzük, hogy áttetsző legyen, majd hűtsük le.  A tortát fagyosan tálaljuk. Vegyük ki a tortasütőből. Olyan késsel szeleteljük fel, amit forró vízbe mártottunk és utána letöröltünk. Feles dióval és kandírozott narancshéjjal díszítve szervírozzuk.    DARATORTA DATOLYÁVAL, DIÓVAL  (francia recept)  Hozzávalók:  15 dkg búzadara  15 dkg aprószemű kristálycukor  1 l tej  1 tasak vaníliás cukor  5 dkg vaj  3 tojás  néhány kanál méz  1 szép, leves narancs  20 db feles dióbél  20 db datolya  A datolyát vágjuk darabokra, a dióbelet tördeljük nagyobb darabokra.  Egy nagy lábasban forraljuk fel a tejet, a cukorral és a vaníliás cukorral. Amikor az első buborékok megjelennek, öntsük bele a búzadarát, és folytonosan fevergessük. A vajat is tegyük bele. Kevergetve 10-15 percig főzzük, addig, amíg a tejbedara sűrűsödni nem kezd.  Ekkor vegyük le a tűzről, üssük bele a tojásokat, és még melegen keverjük el benne. A datolyadarabokat, és a dió felét is.  Vajazzunk ki egy magas falú tortasütő formát, és töltsük bele a keveréket. 180 C°-on félórán át süssük. Amikor megsült, a formában hagyjuk kihűlni, csak azután szedjük ki.  A narancsot csak a daratorta felszolgálása előtt facsarjuk ki, és egy kisebb lábasban, néhány kanál mézzel keverve lassú tűzön melegítsük föl. A meleg, édes narancslével öntsük meg a daratortát, és a maradék dióbéllel szórjuk meg a tetejét.    DIÓKARAMELLÁS TORTA  (francia recept)  Hozzávalók:  A tésztához:  15 dkg lágy vaj  10 dkg porcukor  1 felvert tojás  5 dkg mandulaliszt  25 dkg liszt  A töltelékhez:  10 dkg cukor  5 dkg vaj (jó, ha kissé sós)  1,5 dl méz  1 dl sűrű tejszín  30 dkg dióbél  A tésztát géppel készítsük el, így könnyen, alaposan össze tudjuk keverni előbb a vajat, cukrot és mandulalisztet, utána a tojást, végül a lisztet. A nyerstésztából formáljunk egy golyót, és félórára tegyük a hűtőbe.  Nyújtsuk ki a tésztát félcentisre, és fektessük egy 25 cm-es, kivajazott tortasütő formába. Vigyázzunk, a tészta nagyon törékeny, nyújtáskor is, áthelyezéskor is óvatosak legyünk. A formában lévő tésztát szúrjuk át néhányszor késheggyel, és tegyük újabb félórára a hűtőbe, ez a művelet segít majd a sütésnél, hogy összehúzódjon.  A sütőt csak 160 C°-ra melegítsük elő.  Borítsunk a tésztára sütőpapírt, és nehezékként terheljünk rá szárazbabot. Tíz percig a papír alatt süssük, utána a papírt a nehezékkel együtt vegyük le róla, úgy süssük további öt percig, amíg a tészta enyhén aranyszínűre nem vált.  Készítsük el a diókaramellát. Egy serpenyőben kevergetve olvasszuk meg a cukrot a vajjal és a mézzel. Amikor a keverék egynemű, vegyük le a tűzről, és öntsük bele a tejszínt. Tegyük vissza takaréklángra, és sűrítsük még 10-15 percig. A karamella állagát hideg tányérra csöppentéssel ellenőrizhetjük. Az a jó, ha a csepp gyorsan fagy meg, mégis zsíros állagú marad.  A diót a szinte kész karamellába öntjük, és le is vesszük a tűzről.  A tészta már ne legyen meleg, amikor a diós karamellát ráöntjük.    DIÓKRÉMES, CSOKOLÁDÉS SÜTEMÉNY  (francia recept)  Hozzávalók:  10 dkg csokoládé  10 dkg darált mandula  10 dkg + 7,5 dkg vaj  2,5 dkg gesztenyeliszt  7,5 dkg + 5 dkg cukor  3 + 2 tojás  15 dkg dióbél  1 dl tej  dióbor  kakaópor  zselatin  A csokoládét 10 dkg vajon, vízfürdő fölött olvasszuk meg. Amikor megolvadt, keverjünk hozzá 3 tojássárgáját egyenként, 7,5 dkg cukrot, a mandulalisztet, gesztenyelisztet.  A három tojás fehérjéből verjünk habot, és keverjük a csokoládés keverékbe. Tortasütőbe töltve 175 C°-on süssük mintegy 40 percig. Eközben diókrémet készítünk.  A dióbelet öntsük a tejbe, és melegítsük, hogy a tej átitassa a dióbelet. Utána mixerrel aprítsuk fel a tejes dióbelet. Adjunk hozzá 2 tojás sárgáját, 5 dkg cukrot, két evőkanál dióbort. Jól keverjük össze, és melegítsük újból. amikor a tűzről levettük, folyamatosan keverve adjunk hozzá 7,5 dkg vajat, majd hűtsük le. Ha szükségesnek látjuk, zselatinnal is szilárdíthatjuk.  A 2 tojás fehérjéből verjünk habot, és azt is keverjük a krémbe. Már csak az összeállítás van hátra.  A kihűlt süteményt vágjuk középen félbe, az alsó felét helyezzük egy nyitható oldalú tortaformába sütőpapírra, töltsük rá a diókrémet, és fedjük le a sütemény másik felével. Amikor lenyitjuk a tortaforma oldalát, az aljáról is távolítsuk el a sütőpapírt, és a süteményt szórjuk meg kakaóporral.    DIÓS CSOKOLÁDÉTORTA  (francia recept)  Hozzávalók:  20 dkg fekete csokoládé  12,5 g vaj  12,5 g cukor  3 tojás  5 dkg liszt  15 dkg tört, darabos dióbél  1 csipet só  Olvasszuk meg a csokoládét egy kevés tejjel. Dolgozzuk krémszerűvé a vajat. Adjuk hozzá a csokoládét, a cukrot, azután a diót, a tojások sárgáját, a lisztet és egy csippenet sót.  A tojásfehérjét verjük egészen keményre. Keverjük a masszához.  Vajazott, lisztezett formába öntsük, és mintegy 35 percig süssük. Tejszínhabra szórt dióbéllel díszíthetjük.    DIÓS SÜTEMÉNY  (amerikai recept)  Hozzávalók:  1/2 csésze vagdalt dióbél  3 tojás  1 csésze cukor  1/3 csésze dióolaj  1/3 csésze száraz fehér bor  1,5 csésze liszt  2 teáskanál sütőpor  igen kevés só  Melegítsük elő a sütőt. A dióbelet egy kisebb tálban helyezzük a sütőbe, és közepes lángon, a tálat időnként megrázva pirítsuk 5-10 percig, amíg a dióbél aranybarna nem lesz. Tegyük félre.  Üssük a tojásokat egy közepes méretű tálba, és mixeljük el. Fokozatosan adagoljuk hozzá a cukrot, és verjük addig, amíg könnyű és vattaszerű nem lesz. Öntsük bele a dióolajat és a bort, és egy fakanállal keverjük el. Sűrű állagú legyen.  Alaposan zsírozzunk ki egy 22 cm-es sütőformát. Egy nagyobb tálban keverjük össze a lisztet, a sütőport és a sót. Öntsük bele a tojáskeveréket, és a fakanállal jól keverjük össze. Keverjük a dióbelet is bele.  Addig süssük, amíg a beleszúrt fogpiszkálót nem tudjuk tisztán kihúzni belőle. Ez kb. 40 perc. Vegyük ki a süteményt a sütőből, hadd hűljön 10 percig, utána borítsuk ki. Hűljön ki teljesen.  Felszeletelve szervírozzuk, esetleg diólikőrrel vagy vaníliafagylalttal kísérve. Ízlés szerint.    DIÓS-MANDULÁS SÜTEMÉNY  (francia recept)  Hozzávalók 5 személyre:  20 dkg darált dióbél  10 dkg mandula  17,5 dkg darált keksz  6 tojás  1 pohár tej  40 dkg cukor  4 evőkanál méz  1 citrom  A tojások sárgáját 12,5 dkg cukorral verjük habosra. Melegítsük meg a tejet, és áztassuk bele a kekszport. Keverjük hozzá a felvert tojássárgáját, majd a dióbelet. Keverjük teljesen egyenletesre.  A tojásfehérjéből verjünk habot, és kanalanként keverjük óvatosan a diós keverékhez.  Vajazzunk és papírozzunk ki egy sütőformát, a sütőt melegítsük elő 225 C°-ra, öntsük bele a masszát. 40 percig süssük a süteményt. Mielőtt a formából kivennénk, hűtsük ki teljesen.  Amíg hűl, főzzünk szirupot a maradék cukorból, kevés vízből, belefőzve a citrom levágott héját, és 4 kanál mézből.  A szirupot is hűtsük ki, de még mielőtt megdermedne, öntsük a süteményre, hogy beleszívódjon, és jól átitassa. Végül a sütemény tetejét egyenletesen hintsük meg vagdalt manduladarabokkal.    DIÓS-MANDULÁS-MOGYORÓS TORTA  (spanyol recept)  Hozzávalók:  40 dkg cukor  3 dkg porcukor  25 dkg liszt  10 dkg keményítő  15 dkg vaj  25 dkg vegyes dió, mandula, mogyoró (pisztácia és gesztenye is lehet)  2 tojás  2 tojás sárgája  0,75 dl édes bor  2 dl tejszín  1 kanál méz  vaníliás cukor  Fakanállal keverjük el a vajat 15 dg cukorral, míg krémszerű nem lesz. Keverjük a 2 tojássárgáját, a vaníliás cukrot és a bort a liszthez és a keményítőhöz. Lágy tésztát készítsünk. Borítsuk lisztezett deszkára, és lisztezett fakanállal kenjük 1/2 cm vékonyra. Vajazzuk ki a tortasütőt, és helyezzük bele a tésztát. Szúrkáljuk be egy villával az aljáig.  A töltelék készítése: Aprítsunk fel 10 dg-ot a diós keverékből, keverjük el a porcukorral és kevés vízzel. Adjuk hozzá a felvert tojássárgáját, és keverjük el. A 2 tojás fehérjét habbá verjük, hozzáadjuk a töltelékhez, összekeverjük, és a nyers tésztára öntjük.  A tésztát addig süssük, amíg a hab teteje aranybarna nem lesz. Vegyük ki a tortasütőből.  Csináljunk karamellát a mézből és 25 dg cukorból, mikor aranyszínű, vegyük le a tűzről, keverjük el a meleg tejszínnel, és a darabos diófélékkel. Borítsuk a tortára, és hűtsük le.    DIÓS-NARANCSOS TORTA  (német recept)  Hozzávalók kb. 16 szelethez:  15 dkg darált dióbél  10 dkg apróra vagdalt narancs  0,8 dl narancslikőr  20 dkg vaj  12 dkg cukor  csipetnyi só  4 tojás  18 dkg liszt  2 kávéskanál sütőpor  1 pohár narancslekvár  cukor cukormázhoz  10 dkg törpenarancs  5 dkg feles dióbél  kevés citromfű  sütőpapír vagy kevés margarin  A dióbelet és az apróra vágott narancsot a narancslikőrrel összeöntjük, és egy éjszaka marinálódni hagyjuk.  A vajat a cukorral és csipetnyi sóval habosra keverjük, majd hozzákeverjük a tojásokat is.  A lisztbe belekeverjük a sütőport, és a tojásos keverékhez keverjük. Ráöntjük a tegnapi marinádot is.  Egy 26 cm-es tortaformát kivajazunk vagy kibélelünk sütőpapírral. Beleöntjük a tésztát, és 170 C°-on 50 perc alatt megsütjük. Kihűtjük.  A tortát vízszintesen félbevágjuk, az alsó felét megkenjük narancslekvárral, és ráhelyezzük a másik felét.  Cukorból cukorszirupot főzünk máznak (a németeknél ez készen kapható, csak vízfürdő felett kell felmelegíteni), és a tortára kenjük. Még mielőtt megszilárdulna, feles dióbéllel, apró narancskarikákkal és citromfűvel díszítjük.    DIÓTORTA  (olasz recept)  Hozzávalók 6 személyre:  60 dkg dióbél  30 dkg cukor  7 tojás  hinteni való cukor  A dióbelet daráljuk finomra, de néhány szép feles dióbelet tegyünk félre a díszítéshez. Egy tálban a cukrot a tojások sárgájával dolgozzuk habossá, végül a dióbelet is öntsük bele. A fehérjéből verjünk habot, és finoman keverjük azt is bele. Tortasütőben 160 C°-on 45 percig süssük. Hagyjuk kihűlni, vegyük ki a tortasütőből, hintsük meg cukorral, és díszítsük feles dióbéllel.    DIÓTORTA 2  (olasz recept)  Hozzávalók:  5 tojás  20 dkg darált dióbél  10 dkg cukor  csipetnyi vaníliás cukor  A tojássárgáját a cukorral verjük fel, habosra. Adjuk hozzá a darált dióbelet, és ízlés szerint egy kevés vaníliás cukrot, és keverjük el. A tojásfehérjéből verjünk habot, és a habot is keverjük a dióhoz.  Sütőpapírral bélelt tortaformába öntsük, előbb a sütőpapírt vizezzük be és nyomjuk ki belőle a vizet. 150 C°-on 40 percig süssük.  Teljes kihűlés után ízlés szerint díszíthetjük, például lehet olyan, amilyen a képen.  Megjegyzés: A torta gluténmentes, lisztérzékenyeknek ajánlott.    DIÓTORTA 3  (portugál recept)  Hozzávalók:  25 dkg darált dióbél  25 dkg cukor  2 evőkanál liszt  1 teáskanál porított élesztő  6 tojás  Keverjük össze géppel a lisztet az élesztővel és a darált dióbéllel.  Verjük fel habbá a tojások sárgáját a cukorral, majd keverjük össze a diós-lisztes keverékkel.  Verjük kemény habbá a tojásfehérjét, és azt is keverjük bele.  Töltsük a keveréket kivajazott tortaformába, és tegyük sütőbe. Sütés után kidagad a formából, ezért óvatosan szedjük ki. Porcukorral meghinthetjük, tetszés szerint díszíthetjük.    DIÓTORTA 4  (ukrán recept)  Hozzávalók:  50 dkg cukor  30 dkg vagdalt dióbél  1 dl tejszín  35 dkg liszt  20 dkg margarin  csipetnyi só  1 tojás  Először a tölteléket készítjük el. 35 dkg cukrot egy serpenyőben megolvasztunk, de ügyeljünk arra, hogy ne égjen meg. A vagdalt dióbelet hozzáöntjük, és levesszük a tűzhelyről. Egy kanál vízzel hígítjuk, és hozzákeverjük a tejszínt. Jól elkeverjük, és a masszát hűvös helyre tesszük.  A lisztet a margarinnal, a maradék cukorral, sóval, tojással tésztává keverjük. Formáljunk belőle gömböt, és alufóliával lefedve tegyük 30 percre hűvös helyre.  A tésztát osszuk három részre. Az elsőből nyújtsunk kerek lapot, és fektessük egy 26 cm-es tortaforma aljába. A második golyóból vékony tésztahurkát formáljunk, nyújtsuk ki, és körben igazítsuk a tortaforma falához, közben gyengén nyomjuk az alsó tésztalaphoz is. Töltsük bele a diós-tejszínes keveréket.  A harmadik darab tésztából újból kerek lapot nyújtunk, és befedjük vele a tortát. A szélét összeegyengetjük.    DIÓTORTA 5  (francia recept)  Hozzávalók 8 személyre:  1 édes süteménytészta  4 tojás  25 dkg cukor  6 dkg olvasztott vaj  1 kávéskanál vaníliakivonat  1 evőkanál liszt  30 dkg dióbél  A nyerstésztát csak 10 percig süssük egy 26 cm-es törtasütő formában 180 C°-os sütőben, és csak annyira, hogy fehér maradjon.  A tojást, cukrot, vajat, vaníliakivonatot, lisztet alaposan keverjük össze.  A dió felét nagy darabosra vágjuk, és a sütőből kivett, félig sült tésztára rakjuk. Rátöltjük a tojásos keveréket, és megszórjuk a dió másik, nem összevágott felével.  Most is csak 10 percig sütjük, de már 200 C°-on. Ekkor 170 C°-ra csökkentjük a meleget, és szükség szerinti ideig folytatjuk a sütést.    DIÓTORTA 6  (francia recept)  Hozzávalók 8 személyre:  1 édes süteménytészta  3 dl tejszín  12 dkg cukor  2 tojás  2 csésze vagdalt dióbél  Kinyújtjuk a nyerstésztát, és egy tortasütő formába fektetjük.  A többi hozzávalót összekeverjük egy tálban. Rátöltjük a tésztára, a tetejére néhány szem féldiót teszünk.  Gyenge tűzön sütjük ki.  Édes fehérborral kínáljuk.    DIÓTORTA 7  (francia recept, Samira el Mahi receptje)  Hozzávalók 8 személyre:  A tésztához:  25 dkg liszt  1 tojás  1 evőkanál cukor  csipetnyi só  1/2 tasak szódabikarbóna  4 evőkanál étolaj  4 evőkanál víz  A töltelékhez:  12,5 dkg dióbél  7,5 dkg olvasztott vaj  5 dkg cukor  4 evőkanál méz  4 tojás sárgája  1 tasak vaníliás cukor  A tészta hozzávalóiból gyúrjunk rugalmas tésztát.  Tucatnyi szebb dióbelet tegyünk félre, a többit vágjuk apróra.  A cukorból és az olvasztott vajból keverjünk zsíros keveréket. Utóbb keverjük hozzá a tojások sárgáját, a mézet, a vaníliás cukrot, végül a vagdalt dióbelet.  A tésztát lisztes munkafelületen nyújtsuk ki, és helyezzük egy tortasütő formába. A forma szélén ne nyúljon túl a tészta. Töltsük bele a tölteléket.  Negyedórán át süssük, 220 C°-on, akkor vegyük ki, és helyezzük el a tetején a dekorációnak szánt dióbelet. 180 C°-on folytassuk a sütést, további félórán át.  Hidegen kínáljuk.    DIÓTORTA 8  (francia recept)  Hozzávalók 8 személyre:  20 dkg dióbél és még néhány, dísznek  2 dl tejszín  20 dkg porcukor  2 tojás  1 édes nxerstészta  A sütőt 180 C°-ra melegítsük elő.  Törjük meg a 20 dkg dióbelet. A dióbélhez adjuk hozzá a tejszínt, majd keverjük hozzá a két tojást is. Végül a cukrot keverjük a krémbe. Jól keverjük el.  Nyújtsuk ki a tésztát, és helyezzük tortaformába. Töltsük rá a diós krémet, a tetejére pedig helyezzünk néhány szép dióbelet.  25-30 percig süssük.  Vaníliafagylalttal kínáljuk.    DIÓTORTA 9  (francia recept)  Hozzávalók 8 személyre:  30 dkg darált dióbél  5 dl tejszín  3 tojás  10 dkg porcukor  3 alma, negyedekre vágva  kevés gyümölcspárlat  30 dkg liszt  1 dl forróvíz  1 dl dióolaj  A sütőt 220 C°-ra melegítsük elő.  Egy nagyobb tálban keverjük össze a tészta hozzávalóit: a lisztet, a forróvizet, a dióolajat és ízesítsük kevés sóval.  Amikor a tészta egynemű, fektessük egy tortasütő forma aljára.  A darált diót keverjük össze a töltelék többi hozzávalójával: tejszínnel, tojással, almával. Ha mixerrel dolgozunk, az almákat elég csak negyedelni, de ha kézzel keverjük össze, jobb lereszelni.  A tölteléket terítsük a tésztára.  Az előmelegített sütőben 25 perc szükséges ahhoz, hogy a diótorta készre süljön. Közben a porcukorral elkeverünk egy kevés gyümölcspálinkát vagy likőrt, és megöntjük vele a majdnem teljesen megsült tortát.  A sütőformában hűtjük ki. Felszeleteljük, vaníliafagylalttal együtt szervírozzuk.    DIÓTORTA QERCYBŐL  (francia recept)  Meg kell mondjam, ez a recept csak az egyik változata a Qercy-i tájjellegű diótortáknak. Mivel hagyományos diótermő tájegységen vagyunk, családonként is eltérőek a receptek.  Hozzávalók 10-12 szelethez:  30 dkg teljes őrlésű liszt  5 dkg kristálycukor  15 dkg hűtött vaj  1 tojás  A töltelékhez:  30 dkg kristálycukor  1,5 dl víz  1,5 dl tejszín  10 dkg vaj  20 dkg dióbél  A sütőt 220 C°-ra melegítsük elő.  A tészta elkészítéséhez szükséges lisztet és cukrot keverjük össze, majd a vajat kisebb darabokra vágva dörzsöljük el benne. Ez a művelet hagyományosan kézi munka, de mostanában már géppel csinálják. A tojást is keverjük a tésztába, és ha a tészta szilárd állagához kell, akkor annyi vizet, amennyi szükséges. Géppel csak fél perc.  Egy 24 cm-es tortaformát vajazzunk ki. Nyújtsuk ki a tésztát, és óvatosan fektessük bele. Ha elszakad, tapasszuk be. Illesszük jól be. Amíg a töltelék készül, tegyük a hűtőbe.  A töltelék elkészítése már valamivel kényesebb.  A cukrot és a vizet egy nehéz fenekű lábasban tegyük a tűzre. Magas lángon forraljuk, durván tíz percig. Kevergessük közben, hogy ne szemcsésedjen meg, mert akkor kezdhetjük előlről.  Közben melegítsük fel a tejszínt.  Amikor a szirup buborékjai sötét aranybarnává válnak, a szirupot vegyük le a tűzről, és hagyjuk néhány percig hűlni. A tejszínt gyorsan keverjük bele, a gyorsaság miatt célszerű géppel keverni. (Ennél a műveletnél viseljünk kesztyűt, mert a forró szirup kicsapódhat.) Most keverjük bele a vajat és a dióbelet is.  Váltsuk a gépi keverést fakanalasra. Tegyük vissza a tölteléket a tűzre, igen gyenge lángra. Egy-két percig kevergessük.  A gyönyörűre hűlt tésztába töltsük most a tölteléket. Tegyük a sütő közepére, mintegy 20 percre. Közben figyeljünk, hogy a teteje nem barnul-e nagyon, és 20 perc után a sütő hőmérsékletét csökkentsük 150 C°-ra. A csökkentett hőmérsékleten további 15 percig süssük.  Melegen vagy szobahőmérsékletre hűtve egyaránt fogyasztható, de egy kis tejszínnel megöntve a legjobb. Mivel nagyon tartalmas, vékony szeletekre vágjuk.  Egy hétig is eltartható, de nem szokott addig megmaradni.    EGYSZERŰ TORTA  (horvát recept)  Hozzávalók:  6 tojás  15 dkg cukor  15 dkg darált dióbél  kevés dióbél, dísznek  vaníliás cukor  4 dl tejszín, habbá verve  Tényleg nagyon egyszerű. Először válasszuk szét a tojások fehérjét és sárgáját.  A tojás sárgájához keverjük a cukrot. Alaposan, krémesre. A dióbelet is hozzákeverjük, majd a vaníliás cukrot, és a habbá vert tojásfehérjét.  Megsütjük, lehűtjük, felszeleteljük. Tejszínhabbal és szép dióbéllel díszítjük.  Tényleg nem lehetne egyszerűbb.    ENGADINI DIÓTORTA  (svájci recept)  Hozzávalók:  A tortához:  18 dkg vaj  15 dkg cukor  30 dkg liszt  1 tojás  só  A töltelékhez:  20 dkg cukor  22,5 dkg durvára vágott dióbél  2,5 dl tejszín  2 evőkanál méz  1 tojás sárgája  Készítsük elő, mérjük ki a hozzávalókat. A hideg vajat hagyjuk meglágyulni.  A lisztet öntsük egy tálba, és daraboljuk hozzá a vajat.      Kézzel dolgozzuk össze a vajat és a lisztet, de nem kell, hogy egynemű legyen.  Adjuk hozzá a tojást, a cukrot és kevés sót.      Alaposan dolgozzuk össze, hogy sima, egynemű tésztát kapjunk. 1-2 órára tegyük a tésztát hűtőbe.  Egy serpenyőben gyenge tűzön világos mogyoró-színűre karamellizáljuk a töltelékbe való cukrot.      Adjuk hozzá a tejszínt. A cukorral melegítve a karamellizált cukor néhány perc alatt feloldódik.  Öntsük hozzá a dióbelet és a mézet, keverjük egyenletesre, majd vegyük le a tűzről.      A hideg tészta 2/3-át nyújtsuk vékonyra, 2-3 mm-esre. Vajazzunk és lisztezzünk ki egy, a tészta méretének megfelelő kerek sütőedényt, és terítsük bele a tésztalapot úgy, hogy körben kb. 3,5 cm széle maradjon. Lyuggassuk át egy villával, és töltsük rá a tölteléket.  Nyújtsuk ki a maradék tésztát, és fektessük a töltelékre. A tészta szélét igazítsuk össze, a tetejét kenjük meg tojássárgájával.      180 C°-on 50-55 percig süssük, majd a tüzet levéve a sütőben hagyjuk kihűlni. Akkor vegyük ki, amikor már langyos, és a szabad levegőn hűljön ki teljesen.      ENGADINI DIÓTORTA 2  (svájci recept)  Hozzávalók 26 cm-es tortához:  A tortához:  25 dkg vaj  20 dkg cukor  35 dkg liszt  1 tojás  csipetnyi só  A töltelékhez:  20 dkg cukor  38 dkg durvára vágott dióbél  2 dl tejszín  3 evőkanál méz  1 tojás sárgája  A lisztet, vajat, cukrot, sót és a tojást gyorsan, erősen összekeverjük. Omlós tésztát kell kapnunk. Burkoljuk be a tésztát háztartási fóliába, és legalább félórára tegyük a hűtőbe.  Ez idő alatt melegítsük, enyhén karamellizáljuk meg a cukrot, és a dióbelet a világos színű karamellában forgassuk meg. Keverjük hozzá a tejszínt és a mézet is. Jól keverjük össze, és hagyjuk kihűlni.  A tésztából nyújtsunk ki két vékony lapot, akkorát, ami megfelel a tortaformának. Az egyiket fektessük a tortaformába, és töltsük rá a tölteléket. A második tésztalappal fedjük le. Körben nyomkodjuk a felső tésztalap szélét a tortaformához.  A tojássárgával kenjük meg a tésztát. Díszíthetjük maradék tésztával.  Egy órán át süssük, 180 C°-os sütőben.    EPRES DIÓTORTA  (északolasz recept)  Az epres diótorta őse a lisztmentes, lapos csokoládés-diós torta, ami Észak-Olaszországban pizza di noci néven ismert. Földieperrel, tejszínhabbal javítjuk fel.  Hozzávalók:  A tortához:  2 csésze darált dióbél  1/2 csésze cukor + 5 evőkanál cukor  1 csésze félédes csokoládé, darabokra törve  5 tojás  Az eperhez:  2 csésze földieper felezve vagy erdei szamóca egészben  1/3 csésze cukor  1 csésze fűszeres vörösbor  Tejszínhabhoz egy csésze tejszín és némi cukor kell.  Először az epret készítjük elő. Egy közepes méretű tálban keverjük össze a cukrot és a vörösbort. Ügyeljünk rá, hogy a vörösbor a legjobb minőségű, ízgazdag, testes borokból kerüljön ki. (Nem árt előbb többfélét megkóstolni.)  Amikor a cukor teljesen feloldódott, belehelyezzük a földiepret, és 2-3 órára félretesszük.  A tortakészítés kezdetén befűthetjük a sütőt, és béleljünk ki egy 22-25 cm-es tortasütő formát sütőpapírral.  A tojások sárgáját egy nagyobb tálban addig verjük, amíg halványsárga nem lesz. Közben fokozatosan öntsünk hozzá cukrot, összesen egy fél csészényit. Annyit, hogy megsűrűsödjön.  A tojásfehérjét egy másik tálban verjük habbá. Az 5 evőkanálnyi cukrot ebbe öntsük fokozatosan, egyszerre csak egyet. Verjünk belőle kemény habot.  A tojássárgás keverékbe egymás után keverjük a darabos csokoládét, majd elkeverés után a dióbelet, végül a tojáshabot. Teljes elkeverés után öntsük a tésztát a tortaformába.  Addig süssük, amíg érintésre, rázásra szilárd állagúnak találjuk. Ekkorra felszíne megemelkedik, színe aranybarna. Ehhez 25-30 perc kell. A sütőformából késsel körbevágva vegyük ki, rácson hűtsük ki. A sütőpapírt szedjük le róla.  A tejszínből kevés cukorral verjünk tejszínhabot.  Szeletelve tegyük asztalra, és a tányérokon merjük a szeletek mellé a vörösboros epret és a tejszínhabot.    FRANCIA DIÓTORTA  (hagyományos recept)  Hozzávalók 8 személyre:  30 dkg édes nyerstészta  2 tojás  7 dkg porcukor  7,5 dkg kristálycukor  4 dkg vaj  1 dl tejszín  1 dl erős feketekávé  20 dkg vagdalt dióbél  dísznek néhány szép dióbél, porcukor  A sütőt melegre, 220 C°-ra melegítsük elő.  Nyújtsuk ki a tésztát 4 mm vékonyra, 32 cm-es kör alakúra. Fektessük egy 26 cm-es lapos tortaformába, amit előzőleg kikentünk vajjal. Egy-két óráig tartsuk hűtőben.  A tésztára borítsunk sütőpapírt, súlyozzuk le (pl. lencsével, babbal), és süssük hűsz percig. A sütőből kivéve a papírt és a nehezéket távolítsuk el, és hagyjuk a tésztát kihűlni.  Amíg hűl, egy tálban keverjük jól össze a porcukrot, a tojásokat és a tejszínt. Később keverjük bele a feketekávét és a vajat, amit megolvasztunk előbb. Ugyancsak a kristálycukrot és a dióbelet is. Az egészet jól keverjük össze, öntsük a tésztára a tortaformában.  Tegyük vissza a sütőbe, és 200 C°-on süssük 40-45 percig. Akkor vegyük ki, és hagyjuk kihűlni.  Úgy tehetjük diótortánkat ragyogóvá és ropogóssá, hogy sűrű szirupos dióbéllel díszítjük. Ehhez kevés vízben főzünk porcukrot. Amikor sűrűsödik, a szép dióbeleket beletesszük, és két kanál vagy villa segítségével kiemeljük a szirupból, sorban egy sütőpapírra fektetjük. Amikor a máz megszilárdult a dióbélen, akkor rendezzük a tortára.    HÉTVÉGI DIÓS SÜTEMÉNY  (amerikai, bostoni recept)  Csökkentett zsírtartalmú sütemény receptje. A legegészségesebb olaj, a dióbél olaja adja a tápértékét és az ízét. Fehérjében gazdag, kiválóan tápláló sütemény, weekendre.  Hozzávalók:  Édesített dió:  1 csésze darabos dióbél  4 evőkanál olvasztott vaj  1/2 kávéskanál só  1/3 csésze kristálycukor  fekete bors (nem kötelező)  Süteménytészta:  2 csésze vagdalt dióbél, enyhén megpirítva  1,75 csésze cukor  1,25 csésze liszt  1/2 kávéskanál só  9 tojás fehérje  1,5 kávéskanál vaníliás cukor  3/4 csésze barna cukor  Csokoládé bevonat:  25 dkg darabos, tört csokoládé, legalább 60 % kakaót tartalmazó  1/4-1/2 csésze tejszín  Először az édes diót készítjük el, ehhez a sütőt enyhén előmelegítjük, kb. 100 C°-ra.  Egy nagy tálban összekeverjük a dióbelet a vajjal, a cukorral és a sóval. Alaposan elkeverjük, megkóstoljuk, és ha kell, cukrot vagy sót keverünk még hozzá. Nem kötelező, de aki úgy szereti, kevés őrölt borsszem-darabkát is belekeverhet.  A sütőbe tett tálban 45 percig pirítjuk, közben kétszer is megkeverjük. Amikor színesedni kezd, kitesszük hűlni.  A tészta elkészítése következik, ehhez 180 C°-os sütő kell, és egy 23 cm-es vajazott, lisztezett tortaforma.  Robotgépben daráljuk apróra a dióbelet, a kristálycukorral. A lisztet és a sót is keverjük bele, és amikor egyenletesen elkevertük, állítsuk le a gépet.  A tojásfehérjét a beleöntött vaníliás cukorral együtt verjük kemény habbá. Amikor kemény, a barna cukrot a mixer magas fordulatszámánál lassan, kanalanként adagoljuk hozzá. Fényes, kemény habot kapunk.  A lisztes keveréket félcsészényi adagokban széles spatulával keverjük a habba. Csak teljes elkeverés után adjuk hozzá a következő adagot. Végül tortaformába töltjük.  Kb. 25 percig sütjük, addig, amíg a beleszúrt tűt tisztán nem húzhatjuk ki. Ekkor kivesszük a sütőből, és rácson hűtjük ki.  A csokoládébevonat készítése következik. A csokoládét kisebb darabokra tördeljük, és egy közepes méretű edénybe helyezzük. A tejszínt kisebb lábasban forrásig melegítjük, de ne forraljuk tovább. Amikor az első apró buborékok megjelennek a lábas falánál, levesszük a tűzről, és a csokoládéra öntjük. Egy percig állni hagyjuk rajta, majd kisebb villával elkeverjük a csokoládédarabokkal. Nem kell a csokoládénak teljesen elkeverednie.  A tésztát kivesszük a formából, és egy rácsra helyezzük, ami alá zsírpapírt terítettünk. A meleg, darabos csokoládét a tésztára töltjük. Az édesített dióbelet igen apró darabokra törjük, és megszórjuk vele a csokoládés felszínt.  Mielőtt szervíroznánk, még egy óráig hűlni hagyjuk.    KÁVÉS DIÓTORTA  (olasz recept)  Hozzávalók:  6 tojás  1 csésze cukor  1/2 csésze étolaj  1/2 csésze erős presszókávé  2 csésze liszt  1 csésze vagdalt, darabos dióbél  2,5 kávéskanál sütőpor  1/3 kávéskanál sütőszóda  A mázhoz:  8 db feles dióbél  1 kávéskanál margarin  1 csésze cukor  4 evőkanál erős presszókávé  Melegítsük elő a sütőt 180 C°-ra. Olajozzunk ki egy tortasütő formát, és enyhén hintsük be liszttel.  Egy tálban keverjük össze a tojásokat a cukorral. Géppel magas fordulaton 5 percig tart. Amikor egyenletes, keverjük bele az étolajat és a presszókávét is. Alacsony fordulaton egy percig keverjük.  A dióbelet kézzel, egy spatulyával keverjük bele.  A lisztet a sütőporral és a sütőszódával keverjük szárazon össze, majd apránként keverjük a krémhez. Ugyancsak kézzel, spatulyával.  Öntsük a tésztát a sütőformába, és a spatulya segítségével igazítsuk helyre. Az előmelegített sütőben közel egy óra alatt sül meg.  Mázat készítünk a megsült tortára. A margarint, a cukrot és a presszókávét jól elkeverjük, majd rákenjük a tortára. A feles dióbeleket helyezzük el körben, és ha akarjuk, a torta felszínét apró darabos dióbéllel is meghinthetjük.    KÁVÉS DIÓS SÜTEMÉNY  (mai amerikai recept a Szilíciumvölgyből, Carter Lusher receptje)  Hozzávalók:  1 csésze pirított vagdalt dióbél  1 csésze cukor  1 evőkanál instant oldódó kávé  1,3 csésze liszt  2 kávéskanál sütőpor  1/2 kávéskanál őrölt fahéj  1/4 kávéskanál sütőszóda  1/4 kávéskanál só  10 evőkanál szobahőmérsékletű vaj  3 nagy tojás  1 nagy tojás sárgája  1/2 kávéskanál vaníliás cukor  3/4 csésze író  A krémhez:  4,5 kávéskanál instant oldódó kávé  1 evőkanál víz  1 csésze hideg tejszín  1/2 csésze mascarpone sajt (olasz krémsajt)  1/2 csésze porcukor  1/2 kávéskanál vaníliás cukor  3/4 csésze vgdalt, pirított dióbél  1/4 kávéskanál őrölt fahéj  csipetnyi só  A sütőt 180 C°-ra melegítsük fel, és tegyünk egy rácsot a sütő közepére. Vajazzunk és lisztezzünk ki két darab 23 cm átmérőjű, 4 cm magas oldalú tortasütő formát.  A tésztához való dióbél felét egy evőkanálnyi cukorral együtt daráljuk le robotgépen. A kávéport is öntsük a darálóba, hogy elkeveredjen. Addig daráljuk, amíg a dióban már nincsenek darabok.  Egy közepes méretű tálban keverjük össze a lisztet, sütőport, fahéjat, sütőszódát és a sót.  A vajat egy nagyobb tálban mixerrel veressük simára. A maradék cukrot fokozatosan adagoljuk a mixelés közben a vajhoz. Veressük habosra. A tojásokat egyenként üssük és keverjük bele, végül a tojássárgáját is. Most következik az őrölt dió, majd a vaníliás cukor bekeverése. Keverjük a masszát egyenletesre.  Csökkentsük le a mixer fordulatszámát, és keverjük be a lisztes keveréket is. Három részletben adagoljuk, mindháromszor íróval könnyítve. Legvégül a maradék darabos dióbél bedolgozásával fejezzük be a tészta készítését.  A tésztát osszuk két egyforma részre, és tegyük az előkészített sütőformákba.  Addig süssük a tésztát, amíg a belseje is megsül, nem marad lágy. Ez 25-30 percig tart. Öt percig a formákban hűtsük, utána vegyük ki a formákból, és a rácson hűtsük ki teljesen.  A süteményre kávés-mascarponés krémet készítünk.  A kávéport egy nagy tálban egy evőkanál vízben oldjuk fel. Hozzákeverjük a tejszínt, az olasz krémsajtot, porcukrot, vaníliás cukrot. Géppel addig keverjük, amíg egyenletes, sima nem lesz. De ne keverjük túl, nehogy a krém kocsonyás legyen.  A két tészta közé és a második réteg tésztára kenjük a krémet. Az elsőt úgy borítsuk le, hogy az alsó, sima része legyen felül. Erre kenjük a fele krémet. A második tésztarétegnek a sima fele alul legyen, és a tetejére kenjük a másik felét a krémnek.  Keverjük össze a krémbe való dióbelet fahéjjal, sóval. Szórjuk a felső réteg krémre. Nem baj, ha soknak tűnik, akkor a közepén púpozzuk fel.  Hűtőben hűtsük le a süteményt, legalább egy óráig, de másnapig is lehet.    KÁVÉS-DIÓS TORTA  (spanyol recept)  Hozzávalók:  5 tojás  20 dkg cukor  20 dkg tört dióbél  10 dkg vaj  1 evőkanál zsemlyemorzsa  1 evőkanál azonnal oldódó kávépor  1 evőkanál azonnal oldódó kakaópor  néhány feles dióbél  1 kávéskanál igen erős kávé  Egy nagyobb tálban keverjünk el 4 tojás sárgáját 10 dg cukorral, míg habos nem lesz. Adjuk hozzá a morzsát, a kávéport, a kakaóport, és jól keverjük össze. A tört dióbelet is keverjük bele. Végül a jól felvert tojásfehérjét.  Egy 18 cm-es tortaformát vajazzunk, lisztezzünk ki. Töltsük bele a keveréket, és 180 C°-on 10 percig süssük. Akkor jó, ha likacsos, és egy beleszúrt tűt tisztán tudunk kihúzni. Rácson vagy rostélyon hűtsük.  Vajkrémes borítás: Könnyű krémet keverjünk a vajból, a cukor másik feléből. A tojást és a kávét is keverjük bele. Kenjük a tortára, és díszítsük feles dióbéllel.    KÁVÉS-DIÓS TORTA 2  (német recept)  Hozzávalók:  4 tojás  17,5 dkg cukor  12,5 dkg liszt  1 evőkanál étolaj  12,5 dkg darált dióbél  A mázhoz:  50 dkg porcukor  25 dkg vaj  2 evőkanál tej  2 evőkanál azonnal oldódó kávépor  A díszítéshez:  10-15 db feles dióbél  A tojásokat a cukorral világos krémmé keverjük. A lisztet lassanként keverjük bele. Lazán belekeverjük az étolajat és a darált dióbelet is.  A sütőt 190 C°-ra melegítjük elő. Az előmelegített sütőben egy 20 cm-es tortaformában kb. egy óráig sütjük a tésztát. Ujjnyomással ellenőrizzük, hogy megsült-e. Ha megsült, süteményes rácsra kiborítva hűtjük le. Amikor kihűlt, vízszintesen három lapra vágjuk.  Most keverjük ki a máz anyagát. A vajat a fele porcukorral krémesre keverjük, majd jól elkeverjük benne a tejet, a kávéport és a maradék cukrot. A keverék negyedrészét kenjük mindegyik süteménylapra, majd a lapokat egymásra fektetjük. A máz negyedik részét nagyvonalú mozdulatokkal a tetejére és az oldalára kenjük, a képen látható módon.  Feles dióbéllel díszítjük.    KÁVÉS-DIÓS TORTA 3  (portugál recept)  Hozzávalók:  20 dkg vaj  2 csésze cukor  4 tojás sárgája  1 csésze nagyon erős kávé  3 csésze liszt  tojáshab 4 tojás fehérjéből  1 csésze darált dióbél  1 kanál élesztőpor  baracklekvár vagy narancslekvár, borításnak  Keverjük jól össze a vajat a cukorral, majd a tojássárgájával, a kávéval, végül a liszttel. Adjuk hozzá, de már ne mixeljük a dióbelet, a tojáshabot és az élesztőport.  Kivajazott, kilisztezett sütőformában helyezzük közepesen meleg sütőbe, és süssük meg.  Amikor kivettük, öntsük le gyümölcslekvárral. Csodálatos lesz!    KÖNNYŰ DIÓKRÉMES SÜTEMÉNY  (francia recept)  Hozzávalók:  A tésztához:  6 tojás  12,5 dkg liszt  1 kávéskanál vaníliás cukor  30 dkg porcukor  A sütéshez:  kevés vaj  1 evőkanál porcukor  A krémhez:  25 dkg jó minőségű vaj  3 tojás sárgája  1 nagy pohár tej  20 dkg porcukor  0,5 dl konyak  1 evőkanál oldható kávépor  20 dkg apróra vágott dióbél  15 dkg szeletelt mandula  A tésztát előző nap készítjük el. Előkészítünk egy legalább 10 cm magas sima falú tortaformát.  Hosszasan dolgozzuk össze a tojások sárgáját a porcukorral. Addig, amíg sima, fehér krémet nem kapunk. Ebbe keverjük a lisztet. Gondosan keverjük össze, majd a vaníliás cukrot is keverjük bele.  A tojások fehérjéből verjünk kemény habot. Óvatosan adagoljuk és keverjük a lisztes keverékhez.  Vajazzuk ki a tortaformát, és szórjuk be egy kanál porcukorral. Töltsük bele a tésztát, és alacsony lángú sütőben süssük egy órán át. Mielőtt a formából kiszednénk, hagyjuk teljesen kihűlni.  Másnap készítjük a krémet, egy tűzálló üvegtálban. Mint a tésztánál, most is ugyanolyan alaposan keverjük el a tojássárgáját a porcukorral. A tejet melegítsük fel. Amikor forrni kezdene, hozzáöntjük, belekeverjük a konyakot és az instant kávét. A cukros tojást ezzel a meleg tejjel hígítjuk fel. Feltesszük a tűzre, és állandó, fakanalas keverés mellett besűrítjük. A felforrást a legnagyobb gonddal kerüljük el. Akkor zárjuk el a lángot, amikor a krém a fakanálra kezd ragadni (mint egy sűrű tejföl), és az üvegtál alját hideg vízbe merítve hűtjük le a krémet. Így hagyjuk kihűlni.  A vajat vágjuk kisebb darabokra, és tegyük egy üvegtálba. Fakanállal addig dolgozzuk, amíg krémes nem lesz.  A mandulaszeleteket enyhén grillezzük meg. A vajat a kihűlt krémbe keverjük, a mandulát is belekeverjük, és a vajas krémet botmixerrel verjük habosra. A mandulás krém egyharmadát tegyük félre, a maradékba keverjük a dióbelet. A mandulával, dióval kevert krémet tegyük hűvös helyre, de ne olyan hidegre, mint a hűtőszekrény.  A süteménytésztát vízszintesen vágjuk három részre. Megkenjük diókrémmel, és újból összerakjuk. A tetejét és az oldalát a félretett mandulás krémmel kenjük meg. Végül még kevés mandulaszelettel szórhatjuk meg.    LINZERTORTA  (német recept)  Hozzávalók:  20 dkg dióbél  25 dkg liszt  17,5 dkg vaj  20 dkg cukor  1 tojás  1/4 kávéskanál őrölt szegfűszeg  1 evőkanál fahéj  1 evőkanál kakaópor  2 evőkanál gyümölcspálinka  35 dkg lekvár (málna, ribizli, meggy, vagy erdei gyümölcs)  1 tojássárgája  A dióbelet finomra daráljuk, és a lekvár kivételével az összes többi hozzávalóval elkeverjük, míg a tészta egynemű nem lesz. Ha tésztánk ilyen állapotban nehezen dolgozható meg, tegyük el másnapig hűtőszekrényben.  A tészta 2/3-át egy - sütőpapírral kibélelt - 28-30 cm-es tortaformába simítjuk, és a szélén a tésztából kb. 1 cm-es peremet építünk. A tésztára rátöltjük a lekvárt.  A lekvárra a maradék tésztából linzerrácsot készítünk, a mellékelt fénykép szerint. A rácshoz 1 cm széles tésztacsíkokat használunk.  Előmelegített sütőben 200 C°-on mintegy félórán át sütjük. A sülést a lekvár állagának megfigyelésével tudjuk ellenőrizni. Ha a lekvár besűrűsödött, a torta jónak mondható.    LIVIGNO-I DIÓTORTA  (olasz recept)  Hozzávalók 6-8 személyre:  A tésztához:  13 dkg vaj  8 dkg cukor  28 dkg liszt  1 tojás  1/2 kocka élesztő  1/2 citrom leve  kevés vaníliás cukor  kevés só  A töltelékhez:  15 dkg cukor  3 dkg méz  0,4 dl víz  20 dkg darált dióbél  3 dkg darált mogyoró  1 dl tejszín  kevés porcukor  A szobahőmérsékletű vajat keverjük össze a cukorral, a citromlével, kevés vaníliás cukorral és sóval. Egyenletesen fehéresre keverjük. Üssük bele a tojást, és azzal is keverjük egyenletesre. A lisztbe keverjük az élesztőt, és az élesztős liszttet is keverjük bele.  Letakarva hűvös helyen két órán át hagyjuk kelni.  0,4 dl meleg vízhez keverjük a cukrot és a mézet. Anélkül, hogy újból kevernénk, kis lábasban a tűzön karamellizáljuk. Adjuk hozzá a tejszínt és a darált mogyorót, óvatosan keverjük el, majd 2-3 percre forraljuk fel. Most keverjük hozzá a darált dióbelet, és hagyjuk kihűlni.  A tésztát két, közel egyforma lapra nyújtjuk. Kivajazott, kilisztezett tortaformába helyezzük a tészta nagyobb felét, a széleit felhajtogatva. A tölteléket rásimítjuk, és ráfektetjük a másik tésztalapot. Megsütjük.  Porcukorral, kevés feles dióbéllel díszítjük.    MÁZAS DIÓTORTA  (portugál recept)  Hozzávalók:  6 tojás  2 csésze cukor  2 csésze liszt  1 csésze darált dióbél  3 evőkanál kakaópor  3/4 csésze víz  1 evőkanál élesztőpor  kevés vaj vagy margarin  és még kevés liszt  Tölteléknek:  1 pohár tejszín  1/2 pohár ízlés szerinti lekvár (eper, sárgabarack, stb.)  A mázhoz:  20 dkg tejcsokoládé vagy 10 dkg étcsokoládé  A tojások sárgáját verjük fel a cukorral, majd adjuk, keverjük hozzá a lisztet, a dióbelet, a kakaóport, a vizet és az élesztőport. A tojásfehérjéből verjünk habot, és óvatosan azt is keverjük a tésztába.  Kenjünk és lisztezzünk ki egy tortaformát, és közepesen meleg, 180-200 C°-os sütőben süssük meg a tortát.  A tejszínt keverjük össze a lekvárral, forraljuk fel, sűrítsük be, majd hagyjuk kihűlni. Amíg hűl, a csokoládét olvasszuk fel vízfürdő fölött.  A kihűlt tortát vágjuk középen két lapra, és középen kenjük meg a tejszínes lekvárral. A tetejét pedig az olvasztott csokoládéval kenjük meg. Ha kevésnek találnánk a csokoládét, az olvasztott csokoládét hozzákevert tejszínnel egészíthetjük ki.  A tortát hűtőszekrényben hűtsük két órán át.    MÉZES-DIÓS TÉSZTA  (lengyel ünnepi sütemény)  Hozzávalók:  12 dkg vaj  12 dkg cukor  1/2 csomag vaníliás cukor  25 dkg liszt  2 tojás  15 dkg dióbél  5-6 db aszalt szilva  további 15 dkg cukor  2 dl tejszín  3 evőkanál méz  A vaníliás cukrot keverjük 12 dkg cukorba. A lisztet öntsük egy gyúródeszkára. A vajat vágjuk kisebb darabokra, és öntsük a lisztre. A lisztet és a vajat kézzel dolgozzuk össze, amíg egynemű tésztát nem kapunk. A tésztát formáljuk kúposra, a tetején képezzünk kis mélyedést, amibe üssünk bele egy tojást.  Öntsük rá a cukrot is, és az egészet dolgozzuk össze. Ügyeljünk rá, hogy a tészta ne legyen túl kemény. De túl lágy se. Tegyük hűtőbe egy órára.  A dióbelet vagdossuk kisebb darabokra, de ne túl apróra, kiskörömnyi darabokra. A szilvát pedig nagyobbakra. A 15 dg cukrot öntsük egy lábasba, merjünk hozzá 2-3 kanál vizet, és melegítsük, hogy karamellizálódjon. A tejszínt apránként öntjük hozzá, és gondosan elkeverjük. A tűzről levéve a mézet is hozzáadjuk, elkeverjük, majd rögtön utána a dióbelet, később, amikor már nem olyan meleg, a szilvadarabokat is. Azokat is belekeverjük.  Egy tortaformát kivajazunk. A tésztát két egyenlő darabra vágjuk, az egyiket alulra terítjük, úgy, hogy körben mintegy félcentit felhajtunk. Rátöltjük a tölteléket, és ráfektetjük a másik tésztaréteget. Az alsó tészta szélét benyomkodjuk. Végül a másik tojásssal kenjük meg a tészta tetejét.  200 C°-on 40 percig sütjük, majd a formában hagyjuk kihűlni.  Teljes kihűlés után szeleteljük, vékony szeletekre.  Ez a sütemény többnapos ünnepekre ajánlható, mert íze több napig se változik.    MÉZES-DIÓS TORTA  (orosz recept)  Hozzávalók:  A tésztához:  0,5 csésze folyékony méz  1 csésze liszt, de inkább valamivel több  2 evőkanál keményítő  2/3 csésze cukor  3 tojás  1/2 kávéskanál só  1 kávéskanál sütőszóda  1 pohár durvára vagdalt dióbél  A krémhez:  0,5 l sűrű tejszín (még több még jobb)  1/2-2/3 doboz sűrített tej  1/2 citrom leve  1 evőkanál konyak  Először a mézet mixerrel keverjük össze a cukorral, sóval, tojásokkal.  A liszthez keverjük a keményítőt és a sütőszódát, majd a lisztes keveréket fokozatosan a krémbe keverjük. Csak annyi liszt kell, hogy a nyerstészta sűrű, de önthető legyen. Végül a darabos dióbelet keverjük a tésztába.  Egy 21 cm-es tortaformát, aminek legalább 6 cm-es oldala van, kikenünk vajjal, és behintünk darált dióbéllel, rosszabb esetben zsemlyemorzsával. A folyékony tésztát a formába öntjük.  180 C°-on enyhén pirultra sütjük a tortát. Utána alufóliát borítunk a tetejére, és 180-200 C°-on további 35-40 percig sütjük. A tortát magában a sütőben hűtjük ki, nyitott sütőajtó mellett. A kihűlt tortát kivesszük a sütőből, és négy rétegre vágjuk.  A tortarétegek közé krémet kenünk, legalább 1 cm vastagon. A krém másféle is lehet, nemcsak az itt írt tejszínes, sűrített tejes krém, amit a hozzávalók összekeverésével állítunk össze.  A kész torta hadd álljon szobahőmérsékleten 4-12 órát.    MÉZES TEJSZÍNES DIÓS TORTA  (orosz recept)  Hozzávalók:  3,5 csésze liszt  1 csésze méz  1 csésze porcukor  5 dkg margarin (vagy más zsiradék)  3 tojás  1 csésze darált dióbél + még a tortát megszórni is  tejszínhab nagy mennyiségben  Az összes hozzávalóból (a tejszín kivételével) lágy tésztát gyúrunk, amit aztán hűtőszekrénybe teszünk, ahol két órán át állhat.  A pihentetés után 6-7 darabra vágjuk, 6-7 lepényre nyújtjuk a tésztát. 180 C°-on kisütjük.  A tortalapokat tejszínhabbal elválasztva rakjuk egymásra. Minél több tejszínhabot használunk, annál jobb a torta. 1-1,5 kg tejszínt ajánlott felhasználni.    MOKKATORTA  (amerikai recept)  Hozzávalók 12 szelethez:  A tésztához:  2,5 csésze finomliszt  1,5 csésze dióbél  2,5 kávéskanál sütőpor  1/4 kávéskanál só  25 dkg vaj  3/4 csésze barna cukor  4 tojás  2 kávéskanál vaníliás cukor  3/4 csésze erős feketekávé, szobahőmérsékleten  A csokoládétöltelékhez és mázhoz:  30 dkg sötét csokoládé, darabokra törve  1/4 csésze tejszín  1 evőkanál kukoricaszirup  2 kávéskanál vaníliás cukor  A kávékrémhez:  1 evőkanál instant kávépor  2 kávéskanál meleg víz  2 kávéskanál vaníliás cukor  12 dkg sötét csokoládé, darabokra törve  20 dkg lágy vaj  2 csésze porcukor  A díszítéshez:  1 csésze apró darabos dióbél  12 db szép, feles dióbél  Először a tésztát készítjük el. A sütőt 160 C°-ra melegítjük elő, a közepére behelyezünk egy rácsot. Kivajazunk két, 22-23 cm-es tortasütő formát. Belevágunk, belehelyezünk 1-1 köralakú sütőpapírt.  A lisztet egy csésze dióbéllel, a sütőporral és a sóval a robotgép tartályába tesszük, és lefedjük. 20 másodpercig daráltatjuk a dióbelet, amíg finomra nem darálja. Ekkor a maradék félcsészényi dióbelet is beleöntjük, de azzal már csak addig daráltatjuk, hogy finoman apró darabos legyen.  Egy nagyobb tálban elektromos mixerrel nagy fordulaton 30 másodpercig verjük a vajat, hogy krémes legyen. Fokozatosan öntjük hozzá a cukrot, és 5 percig veretjük. A krém a barna cukortól egészen világos barnává válik. Ekkor a tojásokat is hozzákeverjük egyenként, és egyenként jól felveretjük a géppel. Végül a vaníliás cukrot is belekeverjük a krémbe.  Ezután alacsony fokozatra váltunk a gépen, és váltakozva hol diós lisztet öntünk a krémhez, hol kávét. Minden adag hozzáadása után újból tökéletesen egyenletesre keverjük. Végül leszedjük az edény falára kicsapódott tésztát, és 10 másodperces keveréssel fejezzük be a tészta elkészítését.  A tésztát két egyenlő mennyiségben simítsuk a tortasütő formákba. 20 percig süssük a sütő közepére tett rácson, ez után a beleszúrt tűnek már tisztán kell kijönnie. Vegyük ki a sütőből, és egy rácson hűtsük ki, a formában. Mintegy negyedóra alatt kihűl. Ekkor kifordítjuk a tésztát a rácsra, és leszedjük az aljáról a sütőpapírt. Hűtsük tovább. Amikor teljesen kihűlt, további felhasználásig takarjuk le.  Most a csokoládétölteléket és mázat készítjük el. Először a hozzávaló csokoládét rakjuk egy nagyobb tálba, és tegyük félre.  Melegítsük együtt a tejszínt és a kukoricaszirupot egy kisebb lábasban, gyenge tűzön. Amikor levesszük a tűzről, öntsük bele a csokoládét is. Keverjük addig, amíg a csokoládé is bele nem olvad, és keverjük tovább, hogy egyenletes legyen. Keverjük bele a vaníliás cukrot is. Amikor jó, merjünk ki belőle 3/4 csészényit, és hagyjuk annyira kihűlni, hogy kenhető legyen. A lábasban maradt krémet borítsuk le fóliával, és hagyjuk teljesen kihűlni.  Most készítjük el a kávés vajkrémet. A kávéport egy kisebb edényben meleg vízben oldjuk fel, hozzákeverve a vaníliás cukrot.  A hozzávaló csokoládét mikrohullámú sütőben magas fokozaton egy percig melegítjük, majd egy percig állni hagyjuk. Ezután simára keverjük.  Egy tálban a vajat mixerrel fél percig veretjük, krémesre. Ettől kezdve folyamatos keverés közben fokozatosan hozzáadjuk a cukrot, és állandóan egyenletesre keverjük. A keverés végén 10 másodpercre a legnagyobb fokozatot is bekapcsolhatjuk.  A kávémixtúrát alacsony fokozaton, fokozatosan adagolva keverjük hozzá. És a csokoládét is. Így a vajas krém elkészült, lefedve szobahőmérsékleten tárolhatjuk, amíg a tortát össze nem állítjuk.  Megtöltjük a tortát. Egy réteg tésztára csokoládétölteléket simítunk. Hűtőbe tehetjük 10 percre, vagy amíg meg nem szilárdul.  Félreteszünk fél csésze kávés vajkrémet majd a tetejét megkenni. A többit a csokoládétöltelékre kenjük.  Ráhelyezzük a második tortát, és a félretett kávés vajkrémmel megkenjük a tetejét. Az oldalára is kell, hogy jusson. Esztétikusra alakítsuk az élénél is, és a teteje sima legyen.  Tegyük hűtőbe félórára, hogy a vajkrém teljesen megszilárduljon.  Amikor a hűtőből kivesszük, tegyük a tortát egy rácsra, a tortaforma fölé. A félretett 3/4 csésze mázat kenjük rá. Óvatosan, egyenletesen. Hűtsük öt percig, hogy a máz teljesen megkeményedjen.  Már csak díszíteni kell a mokkatortát. Az apró darabos dióbelt körben az oldalára nyomkodjuk. Ha maradt kávés vajkrémünk, csőrös kinyomóból kisebb rozettákat nyomhatunk a torta tetejére, körbe. Tizenkettőt. És mindegyiknek a tetejére egy fél dióbelet.  Felhasználásig tartsuk a tortát hűtőben, csak félórával előbb vegyük ki.    MOKKATORTA 2  (kanadai recept, Janet receptje)  Hozzávalók:  A tésztához:  1 kávéskanál instant kávé  1 kávéskanál vaníliás cukor  8 tojás, fehérje és sárgája különválasztva  1 csésze cukor  1 kávéskanál rszelt citromhéj  2,5 csésze darált dióbél  1/4 csésze liszt  1/4 csésze zsemlyemorzsa  A cukorsziruphoz:  1/4 csésze cukor  1/4 csésze víz  1 evőkanál hideg, erős feketekávé  A vajkrémhez:  5 tojás fehérje  1 csésze cukor  2,25 csésze vaj  4 kávéskanál instant kávépor  1,5 kávéskanál vaníliás cukor  5 dkg félédes csokoládé, megolvasztva  A díszítéshez:  16 db kávés csokoládégolyó  1/2 csésze durvára tört, pirított dióbél  Zsírozzunk és papírozzunk ki egy 23 cm-es tortasütő formát.  Kevés vízben oldjuk fel a vaníliás cukrot és a kávéport.  Amikor a tojásokat szeparáljuk, a sárgáját egy nagy tálba tegyük. Félcsészényi cukorral verjük világos habosra. Verjük hozzá a vaníliás kávét, majd a citromhéj-reszeléket is.  A tojásfehérjét egy másik tálban verjük habbá, majd a másik félcsészényi cukrot is verjük hozzá, kisebb adagokban. Kemény legyen a hab.  Egy harmadik tálat is vegyünk elő, abban keverjük össze a diót, lisztet, zsemlyemorzsát. Innen töltjük a tojássárgájához, folyamatosan keverve, felváltva, kisebb adagokban a fehérjével. Három részletben adjuk a diót, kettőben a tojáshabot.  Töltsük a nyerstésztát a tortaformába, és süssük 170 C°-on 35-40 percig.  Addig elkészítjük a cukorszirupot. A cukros vizet közepes lángon felforraljuk. Kevergetjük, hogy a cukor feloldódjon. Forraljuk egy percig, hogy kitisztuljon. Ekkor keverjük hozzá a kávét, és hagyjuk kihűlni.Most a vajkrémet készítjük el. Egy nagy tűzálló tálban összekeverjük a tojásfehérjét a cukorral. Helyezzük egy egy lábas fölé, amelyben forró víz van, és gyöngyözik a tűzhelyen. Afölött pároljuk, gyakori kevergetéssel, amíg átlátszatlan nem lesz.  Ekkor vegyük le a tűzről, a másik edényről, és mixerrel addig keverjük, amíg ki nem hűl. Ez kb. 10 perc. Ekkor mixeljük hozzá a vajat, két kanállal egyszerre, amíg selymes, sima nem lesz. (Előbb kicsit kocsonyás lesz, később simul ki.)  A vaníliás cukrot kevés vízben a kávéporral együtt oldjuk fel, majd hozzákeverjük a vajkrémhez. A vajkrémből 1,5-2 csészényit egy másik tálba öntsünk át, és az olvasztott csokoládéval ott keverjük össze, egyenletesre.  A kisült tortát három vízszintes szeletre vágjuk. Az első és a második rétegre kenjük a krém nagyobb részét, és csak kevés marad a tetejére. Ezután félórára félretesszük, hűlni.  A csokoládés krémből 1/3 csészényit nyomózacskóba készítünk, a többit a tortára kenjük. A nyomóból 16 rozettát helyezünk a tortára. A rozettákra pedig egy szem kávés csokládét.  A darabos, pirított dióbelet a torta alján körben helyezzük el, és a tortához nyomjuk.     RÉGES-RÉGI DIÓS SÜTEMÉNY  (archív francia recept a felvilágosodás korából)  Mozsárban törjünk meg fél kiló dióbelet egy csésze kristálycukor kisebbik részével együtt. Vigyázzunk, annyira ne törjük meg, hogy egyenletes, tésztaszerű legyen.  Válasszuk el 6 tojás sárgáját a többi részétől, és egy csészényi cukorral együtt verjük fel, habosra, világos citromszínűre. Három evőkanál narancslevet némi reszelt narancshéjjal és 3 evőkanál liszttel keverjünk a habba.  Közben a tojások fehérjéből és a dióbélhez kimért cukor másik feléből verjünk kemény habot.  Előbb a dióbelet, majd a fehérjét keverjük a narancsos, lisztes tojássárgájához.  Zsírral kikent tortaformába töltsük, és inkább alacsony, mint magas hőmérsékleten süssük. Egy szál seprűcirok beszúrásával ellenőrizhetjük, mennyire sült át. A torta közepén szúrjuk be a cirokszálat, és ha tisztán húzható ki, a sütemény megsült.  A süteményt a formájában hagyjuk kihűlni. Közben főzzünk szirupot 1 csésze cukorból, 1/4 csésze narancsléből és félcsészényi vízből. Ha a cukor feloldódott, öntsük a süteményre.  A süteményt készen pihentessük másnapig. Friss gyümölcsökkel tálaljuk.    RÉTEGES TORTA  (ukrán recept)  Hozzávalók:  30 dkg liszt  20 dkg porcukor  10 dkg darált dióbél  10 dkg darált mogyoró  1 evőkanál konyak  20 dkg margarin  1 csomag vaníliás cukor  7 dl tejszín  2-3 evőkanál porcukor  3 evőkanál darabos dióbél  A lisztből, 20 dkg porcukorból, a darált dióból, mogyoróból konyakból, margarinból tésztát gyúrunk. Öt golyót formálunk a tésztából. Alufóliába csomagoljuk, és félórára félretesszük, hűvös helyre.  Enyhén belisztezett deszkán egymás után kinyújtjuk a golyókat. A lapos, kerek tésztalapokon egy 20-22 cm-es sütőforma lapjával kirajzoljuk a szükséges nagyságot. A leeső széleiből újabb golyót formálunk, amit rövid időre hűvös helyre félreteszünk, ebből lesz a hatodik lap.  Sütőpapírral kibélelt sütőlapra helyezzük a tésztalapokat, és 175 C°-on 10-12 percig sütjük, hogy kissé megpiruljanak. Rácsra helyezve jól kihűtjük.  A vaníliás cukrot a tejszínbe keverjük, a tejszínből habpatronnal habot készítünk, és nagy nyílású csövön a kihűlt tésztalapokra töltjük, miközben egyik lapot a másik után az előzőre helyezzük. 2-3 órára hűtőszekrénybe tesszük.  A hűtőből kivéve a legfelső lapra is tejszínhabot töltünk, amit megszórunk porcukorral és serpenyőben rövid ideig pirított dióbéllel.    RUMOS DIÓS SÜTEMÉNY  (francia recept)  Hozzávalók:  4 nagy vagy 5 kis tojás  15 dkg liszt  13 dkg cukor  15 dkg vaj  10 dkg dióbél  4 evőkanál sűrű vagy 6 evőkanál híg tejszín  1 tasak vaníliás cukor  1 tasak élesztőpor  5 dkg mazsola  4 evőkanál rum  A sütemény tulajdonképpen krémes töltelék nélküli diótorta, pontosan úgy készül.  A dióbelet nagyobb darabokra vagdossuk. A mazsolát a rumban és 3 kanálnyi vízben áztatjuk, időnként megkeverjük. Ügyeljünk arra, hogy a vaj használat előtt meglágyuljon, ne legyen hideg. A sütőt 180 C°-ra melegítsük elő.  A vajat, a cukrot és a tojások sárgáját alaposan keverjük össze. A fehérjéből verjünk kemény habot.  A lisztet, az élesztőport, a vaníliás cukrot, majd a tejszínt keverjük a tojásos krémhez, fokozatosan, alaposan elkeverve. Végül pedig a dióbelet. Sima tésztát kell kapnunk. A tojáshabnak előbb a harmadát keverjük a tésztába, majd a nagyobb részét is.  A tésztát 30 cm-es tortaformába töltsük, szórjuk rá a mazsolát, és nyomjuk a puha tésztába. (Ne keverjük bele, mert azt kockáztatjuk, hogy a tészta ljára is kerül, és megég.)  Legfeljebb 180 C°-os sütőben süssük ki a tortatésztát, 30-40 perc alatt. Ellenőrizzük, hogyan sül, és ha a teteje hamar sötétedne, borítsunk rá alufóliát. Beleszúrt késsel ellenőrizhetjük, belül hogy sül. Akkor mondhatjuk megsültnek, ha a kés tisztán jön ki belőle. Ekkor kivesszük a sütőből, a formában hagyjuk kihűlni, majd onnan kiszedve egy lapos tálra tesszük át.  És felszeleteljük.    SZÜLETÉSNAPI DIÓTORTA  (francia recept)  Hozzávalók 12 személyre:  A tésztához:  4 nagy tojás (vagy 5 kicsi)  15 dkg liszt  13 dkg cukor  15 dkg vaj  10 dkg dióbél  4 evőkanál sűrű tejszín (vagy 3 hígabb)  1 tasak vaníliás cukor  1 tasak élesztőpor  8 dkg mazsola  4 evőkanál rum  A dióbelet nagyobb darabokra vagdossuk. A mazsolát a rumban és 3 kanálnyi vízben áztatjuk, időnként megkeverjük. Ügyeljünk arra, hogy a vaj használat előtt meglágyuljon, ne legyen hideg. A sütőt 180 C°-ra melegítsük elő.  A vajat, a cukrot és a tojások sárgáját alaposan keverjük össze. A fehérjéből verjünk kemény habot.  A lisztet, az élesztőport, a vaníliás cukrot, majd a tejszínt keverjük a tojásos krémhez, fokozatosan, alaposan elkeverve. Végül pedig a dióbelet. Sima tésztát kell kapnunk. A tojáshabnak előbb a harmadát keverjük a tésztába, majd a nagyobb részét is.  A tésztát 30 cm-es tortaformába töltsük, szórjuk rá a mazsolát, és nyomjuk a puha tésztába. (Ne keverjük bele, mert azt kockáztatjuk, hogy a tészta aljára is kerül, és megég.)  Legfeljebb 180 C°-os sütőben süssük ki a tortatésztát, 30-40 perc alatt. Ellenőrizzük, hogyan sül, és ha a teteje hamar sötétedne, borítsunk rá alufóliát. Beleszúrt késsel ellenőrizhetjük, belül hogy sül. Akkor mondhatjuk megsültnek, ha a kés tisztán jön ki belőle. Ekkor kivesszük a sütőből, a formában hagyjuk kihűlni, majd onnan kiszedve egy lapos tálra tesszük át.  Vízszintesen kettévágjuk, hogy a krémet beletölthessük.  A krém hozzávalói:  5 dl tej  3 tojás sárgája  10 dkg cukor  6 dkg liszt  13 dkg lágy vaj  4 dkg mazsola  és még szép feles dióbelek  A tejet felforraljuk.  Egy tűzálló üvegtálban keverjük össze a tojássárgáját a cukorral. Amikor alaposan elkevertük, a lisztet is hozzáadjuk, azzal is jól elkeverjük, ügyeljünk, hogy ne maradjanak csomók. Állandó keverés közben apránként töltsük a krémbe a forralt tejet.  Tegyük fel a krémet a tűzre, és gyenge lángon, gyakran megkeverve, hogy a krém alja ne égjen oda, főzzük. Akkor vesszük le a tűzről, ha a krém állagát jónak ítéljük. Öntsük ki egy tálba, és hagyjuk kihűlni.  Amikor kihűlt, a krémbe keverünk 13 dkg lágy vajat és 4 dkg, előzőleg rumban áztatott mazsolát. Előbb villával, majd botmixerrel keverjük jól össze. Kóstoljuk meg, és ha jónak ítéljük, tegyük egy negyedórára fagyasztóba.  Amikor újra elővettük a krémet, kisebbik felét kenjük a két tortaréteg közé, a nagyobbikat a tetejére és az oldalára. Simítsuk el falapáttal, és díszítsük feles dióbéllel.  A kész tortát tartsuk három órán át hűtőben, de felvágás előtt negyedórával vegyük ki onnan.    TÖRÖK CSOKOLÁDÉTORTA  Hozzávalók:  16 dkg keserű csokoládé  15 dkg margarin  4 tojás  2/3 csésze cukor  2/3 csésze nagy darabos, tört dióbél  2/3 csésze liszt  1 csésze vaníliás cukor  3/4 csésze sütőpor  A tetejére:  1 csésze darabos dióbél  20 dkg olvasztott keserű csokoládé  1/2 l tej  Olvasszuk meg a margarint, és a tűzről levéve keverjük el 16 dkg lereszelt, langyosra melegített keserű csokoládéval. Keverjük egyneművé, végül öntsük egy mély tálba.  Még melegen keverjük hozzá a tojások sárgáját, a cukrot és a dióbelet, és keverjük simára. Végül a liszttel és a vaníliás cukorral is keverjük össze.  Egy másik tálban a tojásfehérjéből verjünk habot. Apránként adagoljuk a tortatésztába, és lassú fordulaton keverjük bele. Végül a sütőport is keverjük bele.  220 C°-ra melegítsük fel a sütőt. Fektessünk alufóliát a sütőformába, olajozzuk ki (az oldalát is), és arra töltsük a tortamasszát. Simítsuk el, és a forró sütőben 20 percig süssük.  Amíg a torta sül, 20 dkg keserű csokoládét olvasszunk fel a tűzön állandó kavarás mellett fél liter forró tejben, és öntsük a megsült, hűlő tortára. Szórjuk meg darabos dióbéllel, és amikor kihűlt, díszítsük az idénynek megfelelő néhány szelet gyümölccsel.  Rögtön fogyasztható.    TÖRÖK DIÓTORTA  Hozzávalók:  20 dkg dióbél  15 dkg mogyoró  4 tojás  1/3 pohár cukor  1 kávéskanál sütőpor  2,5 pohár tejszín  2 kávéskanál vaníliakivonat  újabb 8 dkg, szép dióbél  1 evőkanál oldható kávépor  A diót és a mogyorót mixerrel felaprítjuk.  A tojássárgájából és a cukorból sűrű krémet keverünk.  Egy másik tálban a tojásfehérjéből verünk hófehér habot.  A tojáshabba adagoljuk a krémet, a darált diót, mogyorót, a sütőport, és kanállal óvatosan összekeverjük az egészet.  Olajjal kikent tortaformában 160 C°-on 35-40 percig sütjük. A sütőből kivéve kihűtjük a tortát.  A kihűlt tortát oldalról két, egyenlő vastag részre vágjuk.  Az oldható kávékivonatot a tejszínbe öntjük, a kávés tejszínből kemény habot verünk.  A tejszínhab felét az alsó tortarétegre, másik felét a felsőre kenjük, de egy keveset díszítésre hagyunk, a torta szélét dekoráljuk vele. A 8 dkg szép dióbelet is a tortára rendezzük, körben.  Mielőtt felszolgálnánk, legalább egy órára tegyük hűtőbe.
	A dió leírása és botanikája

	Dió és tojás, dió és csokoládé Vázlat:  Algériai diós  Csokoládés álom  Diós bonbon  Diós csokoládé  Diós csók  Diós csók 2  Diós dénárok  Diós falatok  Diós falatok 2  Diós makrone  Griba  Macarons  Macaroons  Mákos makrone  Mkhabez  Moelleux  Perzsa diós csók  Tojásfehérjés sütemény    ALGÉRIAI DIÓS  Hozzávalók 6 személyre:  10 dkg mandula  10 dkg dióbél  2 tojás sárgája, 1 tojás fehérje  12,5 dkg kristálycukor és még 10 dkg  2,5 dkg liszt  feles dióbelek, dísznek  3 evőkanál víz  A mandulát és a diót daráljuk meg. Egy tálban keverjük össze a 12,5 dkg cukorral és a liszttel.  A tojások sárgájából verjünk habot, és keverjük a diós keverékbe. A tojásfehérjét szintén verjük habbá, (nem kell keményre verni), és azt is keverjük a masszához.  A sütéshez apró, hajtogatott papírtálkákat használjunk. Kávéskanállal töltsük meg a tálkákat, háromnegyedükig. Mindegyiknek a tetejére feles dióbelet helyezzünk.  Közepesen meleg (180 C°-os) sütőben 15-20 percig süssük. Utána hagyjuk a süteményt kihűlni, és válasszuk le a papírról.  A 10 dkg cukorból és a vízből főzzünk karamellát. Egy kisebb lábasban forraljuk fel, és amikor sárgul, csökkentsük a lángot. Amikor borostyánszínt ér el, vegyük le a tűzről.  A süteményeket egy villa segítségével egyenként merítsük meg a karamellában, és helyezzük újra papírtálkákba, később azokból kínáljuk.    CSOKOLÁDÉS ÁLOM  (amerikai recept)  Hozzávalók:  45 dkg étcsokoládé, darabokra vágva  5,5 dkg vaj  7 dkg liszt  3/4 kávéskanál fahéjpor  1/2 kávéskanál sütőpor  1/4 kávéskanál só  33 dkg cukor (vagy kevesebb)  3 tojás  1 kávéskanál vaníliás cukor  33 dkg fehér csokoládé, darabokra vágva  12,5 dkg dióbél  Melegítsük elő a sütőt 180 C°-ra.  Az étcsokoládét mikrohullámú sütőben olvasszuk meg, a vajjal együtt. Maximális fokozaton 1-2 percig működtessük, majd kivéve mozgassuk meg, és addig ismételjük, amíg meg nem olvad. Ezután hagyjuk langyosra hűlni.  Egy tálban a liszthez keverjük a fahéjport, a sütőport, a sót. Tegyük félre.  A cukorból és a tojásokból a vaníliás cukor hozzáadásával keverjünk habos krémet. Elég sűrűt, világos színűt.  A tojáskrémet keverjük össze a csokoládéval. Utána a lisztet is keverjük bele, kisebb adagokban. Keverjük egyenletesre. Végül a darabos fehér csokoládét és a dióbelet keverjük bele.  Sütőpapírral borított sütőlapra merjük ki a nyers süteményt, 1/3 csészényi adagokban, vagyis mintegy 10 dkg-os csomókban. A csomók között hagyjunk elég hézagot ahhoz, hogy lelapítva szétterülhessenek, mintegy 13 cm-esre. A lapítást egy kézbefogott kis darab sütőpapírral végezzük, amit ráborítunk a halmokra, és kézzel nyomjuk a kívánt szélességűre.  Ezzel a módszerrel amerikai óriás-süteményt kapunk. Ha ízlésünk kisebbet diktál, a sütési időt csökkentsük.  Tizenkét percre tegyük a meleg sütőbe, vagyis addig, amíg érintésre szilárdnak nem érezzük, és a felülete repedezni nem kezd. Ekkor azonnal vegyük ki! Hűtés közben tovább szilárdul. Két percig a sütőlapon, utána rácson hűtsük.    DIÓS BONBON  (spanyol recept)  Hozzávalók:  2 csésze darált kristálycukor  1 tojás fehérje  1 kávéskanál vaníliakivonat  1 csésze darabos dióbél  hidegvíz  Keverjük el a darált cukrot a tojásfehérjével és a vaníliakivonattal, valamint annyi vízzel, hogy sűrű masszát kapjunk.  A masszából formáljunk apró golyókat, kissé ellapítottakat. A bonbonokat borítsuk be darabos dióbéllel.  Rendezzük a bonbonokat tálcára, és megszilárdulásig tegyük hűtőszekrénybe.    DIÓS CSOKOLÁDÉ  (francia recept)  Hozzávalók 18 db-hoz:  10 dkg darált dióbél  6 dkg porcukor  2 evőkanál tojásfehérje  20 dkg sötét étcsokoládé  18 db feles dióbél  A darált dióbelet a porcukorral és a tojásfehérjével keverjük össze. Kézzel, vagy géppel. Laza, morzsolható, kissé nedves tésztát kell kapnunk. Fedjük le, és húsz percre tegyük hűtőbe.  A hűtés után a nyerstésztából kézzel formáljunk 18 kis golyót, és kissé ellapítva helyezzük munkaasztalunkra.  Egy lábasban forraljunk vizet, és amikor forr, vegyük le a tűzről. A csokoládét tördeljük egy tálba, és a tálat helyezzük a forró víz fölé. Nem kell, hogy a tál a forró vízbe érjen. Kevergessük a csokoládét, hogy megolvadjon.  Amikor a csokoládé folyékony, egy villa segítségével mártogassuk meg a lapított csokoládégolyókat a csokoládéban, és helyezzük sütőpapírra. A feles dióbelet gyorsan nyomjuk rá, mert a csokoládé gyorsan keményedik. Ha a süteményen mégis előbb megszilárdult volna a csokoládé, kevés pótlólagos olvadt csokoládét merjünk rá, hogy a lényeg, a feles dióbél elhelyezhető legyen.    DIÓS CSÓK  (amerikai recept, Karen Bornarth pályázatnyertes receptje)  Hozzávalók:  2 csésze dió  1 csésze cukor  2 nagyobb tojás fehérje  csipetnyi só  A diót a fele cukorral apróra daráljuk le. Öntsük hozzá a többi cukrot is, a tojásfehérjét és egy kevés sót. Pároló fazékban, forró víz fölött kevergessük a masszát. Addig keverjük, amíg a cukor fel nem oldódik. Ekkor vegyük le, hagyjuk szobahőmérsékletűre hűlni. Közben melegítsük elő a sütőt.  Egy sütőlapra adagoljuk a keveréket kerek formájú kanállal, de ha van, még jobb, ha csőrös kinyomó vásznat használunk. Akkor jó a keverékünk, ha a csövön kinyomható, de utána a kerek formáját megtartja. Ha túl sűrű, kevés tojásfehérje hozzákeverésével hígíthatjuk. 5 cm-es félgömböket nyomjunk kivajazott sütőpapírral bélelt tepsibe. A receptben előírt mennyiségekből 16 félgömb nyomható.  Egészen világos barna színűre süssük. Akkor jó, ha a teteje vékonyan repedezik. (12-15 perc)  Hagyjuk a tepsin kihűlni, és utána is szellősen tároljuk. Ha a sütemény nehezen jön föl a sütőpapírról, a papír hátoldalát enyhén nedvesítsük be, akkor leválik.    DIÓS CSÓK 2  (portugál recept)  Hozzávalók:  2 tojás fehérje  23 dkg cukor  20 dkg finomra darált dióbél  kevés margarin  Melegítsük elő a sütőt, közepesen melegre.  Verjük fel a tojásfehérjét kemény habbá. A keverés abbahagyása nélkül apránként adagoljuk hozzá a cukrot, amíg habcsók sűrűségű nem lesz. Finoman keverjük bele a darált dióbelet.  Csőrös kinyomó zacskóba töltsük. Egy tepsit béleljünk ki sütőpapírral, és kenjük ki a papírt margarinnal. A kinyomó zacskóval rajzoljunk kis habcsókokat. Tegyük be a meleg sütőbe, de már ne süssük, hanem félóráig hagyjuk bent a melegen, hogy lassan hűljön ki.  Tipp: A habcsókok tetejét is beboríthatjuk egy kimargarinozott sütőpapírral.    DIÓS DÉNÁROK  (marokkói recept)  Hozzávalók 60 darabhoz:  1 kg finomszemű búzadara  2 dkg friss élesztő  10 dkg olvasztott vaj  20 dkg cukor  60 db szép dióbél  25 dkg étcsokoládé  Az élesztőt kevés vízben oldjuk fel, és a lisztbe keverjük. Hozzágyúrjuk a vajat és a cukrot. Kevés vízzel hígítjuk, hogy összeálló tésztát gyúrhassunk. Meleg helyen állni, kelni hagyjuk.  A sütőt előmelegítjük, 170 C°-ra.  A megkelt tésztát belisztezett munkafelületen kinyújtjuk, és egy likőröspohárnyi méretű szaggatóval karikákat szaggatunk belőle. A lapokat bevajazott tepsibe rendezzük, és 15 percig sütjük.  Az étcsokoládét darabokra törjük, és vízfürdő fölött megolvasztjuk.  Amikor a süteményt a sütőből kivesszük, kávéskanálnyi langyos olvasztott csokoládét merjünk mindegyikre, és még mielőtt megszilárdulna, egy-egy szép dióbelet ragasszunk rá. Így hagyjuk kihűlni.    DIÓS FALATOK  (francia recept)  Hozzávalók:  4 tojás fehérje  16 dkg cukor  2 zacskó vaníliás cukor  30 dkg dióbél  A dióbelet daráljuk le, vagy mixerrel aprítsuk fel.  A tojásfehérjéből verjünk kemény habot. Apránként adagoljuk hozzá a cukrot. Óvatosan keverjük bele a darált diót. A tésztából nedves kézzel formáljunk golyókat, és helyezzük egy sütőpapírral kibélelt tepsibe. Egy kis kanállal nyomjunk egy kis mélyedést a golyók közepére.  Így süssük ki, közepes hőfokon, mintegy 25 percig. Hagyjuk kihűlni. Amikor szervírozzuk, a mélyedésekbe töltsünk kevés ribizlilekvárt.    DIÓS FALATOK 2  (francia recept)  Hozzávalók kb. 20 darabhoz:  10 dkg dióbél  6 dkg porcukor  1 tojás fehérje  10 dkg sötét csokoládé  20 db feles dióbél  A dióbelet a cukorral és a tojásfehérjével együtt mixeljük le, durvára, nem kell egészen finomra. Közben a mixer falára kicsapódott anyagot vakarjuk újra középre. Összeálló, durva anyagot kell kapnunk. A darált dióbelet 20 percre tegyük hűtőbe.  A hűtött darálmányból kávéskanálnyi adagokat vágjunk, és kissé lapítsuk meg. Rendezzük sütőpapírra. Amíg a csokoládéval dolgozunk, tegyük fagyasztóba.  A csokládét daraboljuk fel, és vízfürdő fölött finoman olvasszuk meg. Amikor sima, a diólapokat egyenként megmártjuk a csokoládéban. Viszarakjuk a sütőpapírra, és egy-egy féldióval díszítjük, enyhén rányomva.  Hűvös helyre tegyük, hogy a csokoládé megkeményedjen.          DIÓS MAKRONE  (német recept)  Hozzávalók:  2 tojás fehérje  10 dkg porcukor  20 dkg negyedes dióbél  kevés vanília-aroma  kerek ostyák  A tojásfehérjéből verjünk kemény, hófehér habot. Lassanként szórjuk bele verés közben a porcukrot, valamint egy kevés vaníliakivonatot. A negyedes dióbelet is óvatosan keverjük a habba.  A diós habból két kávéskanálnyit helyezzünk egy kis, kerek ostyalapra.  100-130 C°-os sütőben 20-40 percig süssük, jobban mondva csak hagyjuk megszáradni. Akkor lesz igazán szép, ha sütés (száradás) közben a sütő ajtaja nincs teljesen bezárva, hanem egy kis résre nyitva hagyjuk.    GRIBA  (marokkói recept)  Hozzávalók 4 személyre:  1,2 kg dióbél  4-5 tojás  1 kávéskanál fahéjpor  1 evőkanál vaj  25 dkg kristálycukor  1 tasak vaníliás cukor  kevés étolaj  A dióbelet aprítsuk apróra, de nem kell teljesen ledarálni. A szebbjét tegyük félre, díszítésnek.  A tojásokat a cukorral együtt verjük világos habosra.  A tojáshabba keverjük a dióbelet, vajat, fahéjport, vaníliát. Kézzel gyúrjuk össze, amíg egynemű tésztát nem kapunk. Kézzel szaggassunk belőle kisebb golyókat.  Helyezzük a golyókat beolajozott tepsire, és rakjunk mindegyikre dísznek való dióbelet. Csak 10 percig süssük.  A griba mellé egy jó mentatea illik.    MACARONS  (francia recept)  Hozzávalók:  2 tojás fehérje  10 dkg porcukor  12,5 dkg darált dióbél  1/2 citrom reszelt héja  A tojásfehérjéből verjünk kemény habot. A porcukrot, majd a dióbelet óvatosan keverjük a habba. Ízesítsük a reszelt citromhéjjal, majd egy órára tegyük hűtőbe.  Egy tepsit vajazzunk ki, és szórjunk be liszttel. (Ehelyett sütőpapír behelyezése is elég.) Evőkanálnyi mennyiségeket merjünk a diós habból a tepsibe.  A sütő előmelegítése nagyon ajánlott. Nem magas hőfokon, legfeljebb 150 C°-on negyedórányi sütés elég. A tepsiből kiszedve rácsra helyezve hűtsük ki a süteményt.    MACAROONS  (franciaországi, elzászi recept)  Hozzávalók:  3 tojás  25 dkg aprószemű kristálycukor  25 dkg darált dióbél  A tojásból és a cukorból verjünk habot, majd a habba keverjük a darált dióbelet.  Vajjal megkent tepsire kis halmokat merjünk a diós habból. Egy kicsit terülni fog, ezért hagyjunk a halmok között kis helyet. Csak 15 percig kell sütni, csak 150 C°-on.       MÁKOS MAKRONE (német recept)  Hozzávalók 40 db-hoz:  12 dkg darált dióbél  40 db feles dióbél  10 dkg marcipán  4 tojás fehérje  1 kávéskanál citromlé  12 dkg cukor  csipetnyi só  8 dkg darált mák  40 db 5 cm-es ostya  A darált diót és mákot összekeverjük. A marcipántésztát durva reszelővel lereszeljük, és óvatosan a dióhoz, mákhoz keverjük, nehogy újból összeálljon.  A tojásfehérjéből, a citromlevet és csipetnyi sót hozzáadva, kemény habot verünk. A cukrot a habverés utolsó öt percében apránként adagoljuk hozzá. A felvert tojáshabot óvatosan keverjük a diós-mákos keverékbe.  A tepsibe befektetünk 40 db kerek, 5 cm-es ostyalapot, és mindegyikre két csapott kávéskanálnyi vagy egy púpozott kávéskanálnyi keveréket teszünk. Mindegyikre ráhelyezünk egy feles dióbelet.  150 C°-ra előmelegített sütőbe helyezzük, és úgy sütjük 20 perc alatt aranybarnára, hogy a sütés alatt 120 C°-os legyen a sütő. Tehát inkább csak szárítjuk.     MKHABEZ  (algériai recept)  Hozzávalók 6 személyre:  25 dkg darált dióbél  17,5 dkg darált mandula  17,5 dkg finomszemű cukor  1/2 kávéskanál sütőszóda  3 tojás sárgája  2 egész tojás  3 tasak vaníliás cukor  25 dkg cukor  félliter víz  citromlé  2 evőkanál kakaó vagy neszkávé  néhány dióbél dísznek  A diót és a mandulát egy tálban keverjük össze a finomszemű cukorral és a vaníliás cukorral. A tojássárgáját és az egész tojásokat egyenként adjuk, keverjük hozzá. Addig keverjük, amíg kemény tésztát nem kapunk.  A tésztát 2 cm vastagra nyújtjuk. Késsel kockákat vagy háromszögeket vágunk belőle. Vajazott, lisztezett tepsire rakjuk, 180 C°-os sütőben 8-10 percig sütjük. Hagyjuk kihűlni.  A negyedkiló cukrot félliter vízben főzzük fel, 15-20 percig, és amikor kissé sűrűsödni kezd, levesszük a tűzről. Kihűlés után citromlével és kakaóporral ízesítjük. Fakanállal keverjük jól el a szirupot.  A süteményeket mártsuk meg a szirupban, és ragasszunk rájuk szép dióbelet. Így hagyjuk megszáradni.    MOELLEUX  (francia recept)  Hozzávalók 6 személyre:  10 dkg dióbél  10 dkg sötét, keserű csokoládé (legalább 50 % kakóval)  4 tojás  1 narancs héja, cukorba főzve, megszárítva  8 dkg cukor  1/2 csésze erős feketekávé  só  Kezdetnek daráljuk le a dióbelet, a kandírozott narancshéjat pedig vágjuk apró darabokra. A tojások sárgájából a cukorral együtt verjünk habot, a fehérjéből pedig egy kevés só hozzáadásával.  A sütőt csak 150 C°-ig melegítsük fel. A csokoládét a feketekávéval keverve olvasszuk fel, mikrohullámon, vagy vízfürdő fölött. Keverjük az olvadt csokoládét a felvert tojássárgájába. A fehérjéből vert habot is keverjük hozzá, felkavarva, de nem verve. Végül a dióbelet és a narancshéj-darabokat is keverjük bele.  Vajazzunk ki egy tortaformát, sőt, sütőpapírral is béleljük ki. Töltsük bele készítményünket, és süssük kb. félóráig. Kés beszúrásával ellenőrizzük, hogy átsült-e. Ha igen, vegyük ki, és bontsuk ki a formából. Rácson hűtsük ki.  Még jobb, ha a képen láthatóan csokoládébevonatot is öntünk rá, ami 8 dkg olvasztott sötét csokoládé és 1 evőkanál tejszín keverékéből áll. Spatulával kenjük a süteményre, végül még szórjuk meg dióbél-darabokkal, amiket karamellában pirítottunk.    PERZSA DIÓS CSÓK  (iráni recept, Naan-Gerdooee néven)  Hozzávalók 4 személyre:  6 tojás sárgája  1 kávéskanál vaníliás cukor  6 evőkanál cukor  30 dkg darált dióbél  Keverjük össze a tojássárgáját a cukorral és a vaníliás cukorral, és verjünk belőle sűrű, fehér habot. Keverjük bele a darált dióbelet is.  Egy tepsit borítsunk be sütőpapírral. A keverékből kávéskanálnyi adagokat merjünk a sütőpapírra, és formáljuk nagyjából kerekre.  160 C°-on 20 percig süssük. 20 perc elteltével akkor is vegyük ki, ha még lágynak találjuk, különben túl kemény lesz. Hamarosan úgyis megszilárdul.     TOJÁSFEHÉRJÉS SÜTEMÉNY  (orosz recept)  Hozzávalók:  12 tojás fehérje  1,25 csésze liszt  1 csésze porcukor  2/3 csésze darált dióbél  1/2 csésze mazsola, meleg vízbe áztatva  A fehérjéből habot verünk. Apránként adjuk, keverjük hozzá a porcukrot, lisztet, darált diót, áztatott mazsolát.  A nyerstésztát sütőformába öntjük, amit előzőleg vajjal kentünk ki, és beliszteztünk. Közepes tűzön egy órán át sütjük.  A kész süteményt szeletekre vágjuk.
	A dió leírása és botanikája

	Öntött sütemények Vázlat:  Almapuding dióval, Birsalmapuding dióval  Birsalmás diós sütemény  Csokoládés aprósütemény diókrémmel  Csokoládés banános diós puding  Csokoládés diós öntött sütemény  Csokoládés diós sütemény  Csokoládés, diós tartlet  Datolyás diós öntött sütemény  Datolyás diós öntött sütemény 2  Kecskesajtos diós sütemény  Kecskesajtos sütemény kevés dióval  Lágy diós sütemény  Mézes datolyás diós sütemény  Öntött, lágy sütemény  Périgordi öntött sütemény  Sütemény rozskenyér morzsájából  Túrópuding dióval    ALMAPUDING DIÓVAL  (orosz recept)  Hozzávalók:  2,5 csésze tej  3-4 alma  3 tojás  3 evőkanál cukor  1/2 csésze dióbél  5 evőkanál tejszín  5 evőkanál gríz  gyümölcsszörp  só  A dióbelet pirítsuk meg, daráljuk meg, és néhány percig főzzük a tejben. Aztán, állandó keverés közben öntsük a grízt is a tejbe, és főzzük 10 percig, majd hagyjuk lehűlni.  A tojások sárgáját cukorral verjük habosra.  Az almákat mossuk meg, magozzuk ki, szeleteljük fel. Kevés só hozzáadásával az almaszeleteket keverjük össze a tojáshabbal és a diós tejbegrízzel.  Verjük fel a tojások fehérjét is, és óvatosan keverjük a pudingba.  Vajjal kikent sütőformába öntsük a masszát, és 20-30 percig süssük, sütőben. (A kép szerint díszíthetjük.) Most legyünk óvatosak! Egy másik, szinte teljesen azonos orosz recept szerint ne süssük a pudingot, hanem vízfürdőbe helyezve, forró víz fölött pároljuk készre.  A kész pudinghoz gyümölcsszörpöt, tejszínhabot adjunk.  BIRSALMAPUDING DIÓVAL  Hozzávalók:  6 tojás  1 csésze darált dióbél  1 csésze porcukor  1/3 csésze zsemlyemorzsa  4 evőkanál vaj  kétszersült  A meghámozott és kimagvazott birsalmát reszeljük le. Pároljuk meg vajon, hogy megpuhuljon. Amikor kihűlt, szitán törjük át. Adjuk hozzá a porcukrot, a tojások sárgáját, a darált dióbelet, a zsemlyemorzsát. Végül a tojásfehérjét verjük fel, és azt is keverjük bele.  Öntsük vajjal kikent, kétszersült morzsájával behintett sütőformába, és sütőben süssük meg.    BIRSALMÁS DIÓS SÜTEMÉNY  (amerikai recept)  Hagyományos gyümölcssütemény. Sötét színű, lágy állagú, és nem túl édes.  Hozzávalók:  37-38 dkg teljes őrlésű liszt  2 kávéskanál szódabikarbóna  2 kávéskanál fahéjpor  1/2 kávéskanál só  1 csésze durvára tört dióbél  2 csésze birsalmapüré (3 birsalma húsa megfőzve és megtörve)  1 csésze cukor  2 tojás  25 dkg vaj (felolvasztva, majd teljesen lehűtve)  porcukor  Vajazzunk és lisztezzünk ki egy 23 cm-es, kerek tortasütőt. A tűzhely sütőjét 180 C°-ra melegítsük elő.  Egy tálban keverjük össze a lisztet, szódabikarbónát, fahéjport és a sót. Keverjük bele a dióbelet is.  Egy nagyobb tálban keverjük össze a birsalmapürét a cukorral. A tojásokat és a kihűlt vajat robotgéppel verjük fel, majd gyengéden keverjük a birsalmához. Ugyancsak finoman keverjük hozzá a lisztkeveréket is, majd alaposan keverjük össze, egyneműre.  Öntsük a masszát az előkészített tortaformába, és süssük 55-65 percig. Ha megsült, borítsuk ki, és szervírozás előtt hintsük meg porcukorral.    CSOKOLÁDÉS APRÓSÜTEMÉNY DIÓKRÉMMEL  (francia recept)  Hozzávalók 6 személyre:  1/4 csésze (0,6 dl) vaj  1 csésze finom cukor  2 tojás  1 kávéskanál vaníliakivonat  1,5 csésze (21 dkg) liszt  1/4 csésze nem édesített kakaópor  2 kávéskanál sütőpor  3/4 csésze tej  12 dkg félédes csokoládé, darabokra törve  A krémhez:  3 evőkanál vaj  2 evőkanál liszt  3/4 csésze 35 %-os tejszín  3/4 csésze cukor  1 kávéskanál só  2/3 csésze pirított darabos dióbél  1/2 kávéskanál vaníliakivonat  Melegítsük elő a sütőt 180 C°-ra. Vajazzunk ki 6 kisebb sütemény-öntő formát, lehetőleg korona-formájút.  A vajból és a cukorból verjünk sűrű, világos krémet. Keverjük bele a vaníliát, majd egyenként a tojásokat.  A lisztet a kakaóporral és a sütőporral keverjük össze. A lisztes keveréket apránként, tejjel váltakozva keverjük a krémbe. Végül a darabos csokoládét is.  Töltsük a nyerstésztát a süteményes formákba. Bő háromnegyed órán át süssük, amíg a beleszúrt tűt a közepéből kihúzva is tisztának találjuk.  A megsült süteményeket öt percig a formában hűtsük, utána pedig rácsra kiborítva hagyjuk teljesen kihűlni.  A diós krém készítéséhez olvasszuk meg a vajat. Villával dolgozzunk, keverjük hozzá a lisztet, tejszínt, cukrot, sót. Kevergetve sűrítsük be, közepes lángon. Addig tartsuk a tűzön, amíg buborékolni nem kezd, illetve még utána két percig. Ekkor vegyük le a tűzről, és keverjük bele a dióbelet és a vaníliát. Amikor langyosra hűlt, akkor öntsük a süteményre.    CSOKOLÁDÉS BANÁNOS DIÓS PUDING  (francia recept)  A recept a hagyományos kenyeres, tojásos, cukros, tejes pudingra épül, kiegészítve csokoládéval, banánnal, dióval, mazsolával. Mindennel, ami jó. A banán enyhe karamellás ízt kap, a gyümölcs lágyságát a dió enyhe roppanása ellensúlyozza. Persze, csokoládé nélkül, más gyümölcsökkel is elkészíthető.  Hozzávalók 4-6 személyre:  8 dkg száraz kenyér  félliter tej  2 tojás  4 dkg cukor  15 dkg csokoládé  1 banán  8 dkg darabos dióbél  5 dkg mazsola  4 dkg lágy vaj  Melegítsük elő a sütőt 180 C°-ra.  A száraz kenyeret vágjuk apró darabokra, és szórjuk egy magas oldalú süteménysütő formába, amit vajjal kentünk ki. Tegyük 10 percre sütőbe, hogy a száraz kenyér valóban száraz legyen.  A csokoládét daraboljuk fel, és tegyük fel a tejben melegedni a tejben olvasszuk fel. Vegyük le a tűzről.  A tojásokat a cukorral együtt verjük fel. Erős keverés közben öntsük a habhoz a csokoládés tejet, de egy keveset hagyjunk meg a tejből.  A száraz kenyeret egy kevés csokoládés tejjel áztassuk, és a mazsolát is áztassuk bele. A dióbelet is keverjük hozzá. A banánt vágjuk karikákra, és keverjük bele. Töltsük rá a maradék csokoládés tejet, ha van. Óvatosan kevergessük, hogy a keverék mindenhol egyformán legyen nedves.  20-30 percig süssük. Langyosan szervírozzuk, porcukorral megszórva.    CSOKOLÁDÉS DIÓS ÖNTÖTT SÜTEMÉNY  (amerikai recept)  Hozzávalók 8 nagy vagy 16 kis szelethez:  17,5 dkg vaj  10 dkg sötét csokoládé  15 dkg porcukor  5 kis tojás  3 evőkanál liszt  20 dkg dióbél  4 közepes alma  1 dl tejszín  3 evőkanál cukor  A sütemény elkészítéséhez még egy 200 C°-ra előmelegített sütő is kell.  A csokoládét forró víz fölé helyezett edényben olvasszuk fel, majd tegyük félre, hogy egy kicsit hűljön.  A vajból, tojásból, porcukorból keverjünk sűrű, világos színű krémet. Keverjük bele a lisztet, majd az olvasztott csokoládét.  15 dkg dióbelet törjünk, vagdossunk, vagy mixerrel vágassunk nagyobb, durva darabokra. Olaj nélkül, állandóan kavarva pirítsuk meg kissé. Öntsük a csokoládés krémhez.  A többi dióbelet késsel vagdossuk durva darabokra, majd tegyük félre.  Olajozzunk ki egy 24 cm-es tortaformát, és töltsük bele a csokoládés-diós krémet. Szórjuk meg a félretett dióval, és tegyük a sütőbe. Középmagasra, 40 percre. A teteje repedezni kezd, de a belseje lágy marad.  Almakrémet készítünk a sütemény mellé. A tűzhelyen olvasszunk meg 3 evőkanál cukrot, és hagyjuk enyhén megkaramellizálódni. Amikor barnulni kezdene, rázogassuk meg a lábast. A tejszínt egy másik edényben melegítsük meg, és keverjük a karamellizált cukorhoz. Nagyon meleg legyen, nehogy a karamellizált cukor dermedni kezdjen.  Az almákat hámozzuk meg, magházukat vágjuk ki, és vágjuk az almák húsát apróra. Pároljuk meg kevés vízzel, szűrjük le, majd törjük pürévé. Végül keverjük a meleg tejszínes karamellához.  Az öntött süteményt melegen vagy hidegen egyaránt szervírozhatjuk. Mellé adjuk az almakrémet.    CSOKOLÁDÉS DIÓS SÜTEMÉNY  (francia recept)  Hozzávalók:  20 dkg vaj  10 dkg liszt  20 dkg csokoládé  15 dkg cukor  4 tojás  12 dió bele  A tojásokat keverjük össze a cukorral, és öntsük hozzá a lisztet.  Gyenge lángon olvasszuk meg a vajat, benne a csokoládét. Jól keverjük össze, és öntsük a nyerstésztára. Keverjük 10 percen át.  Amíg a gép a tésztát keveri, törjük meg a diókat, és a dióbelet is keverjük a masszába.  200 C°-os sütőbe tegyük sülni, 20 percre.    CSOKOLÁDÉS, DIÓS TARTLET  (francia recept)  Hozzávalók 6 személyre:  A tésztához:  20 dkg liszt  10 dkg lágy vaj +2-3 dkg a kivajazáshoz  1 tojás +1 sárgája  csipetnyi só  8 dkg porcukor  6 dkg darált dióbél  A töltelékhez:  20 dkg sötét csokoládé  2 dl tejszín  4 dkg porcukor  1 tojás  1 evőkanál erős feketekávé  12 dkg szép dióbél  Egy tálban keverjük a liszthez a darabokra vágott vajat, a tojást és a tojássárgáját, majd kevés sót, végül a cukrot. Dolgozzuk össze, anélkül, hogy nagyon meggyúrnánk. A darált dióbelet csak akkor dolgozzuk bele, amikor a tészta már megtartja állagát. Mindezt géppel is végezhetjük.  A tésztát nyújtsuk 3 mm vékonyra, és szaggassunk belőle karikákat, akkorákat, amekkorák elférnek a képen is látható egyedi tartletsütő formákban. A formákat vajazzuk ki, és a karikákat helyezzük beléjük. A szélüket igazítsuk a sütőformák széléhez, és egy villával nyomkodjuk körbe.  Az így előkészített tésztát félórán át tartsuk hűtőben.  Melegítsük elő a sütőt 220 C°-ra. A tartlet-tésztát 10 percig süssük, hogy fehér maradjon. Ezután vegyük ki a sütőből, de a sütőt ne zárjuk le, csak a meleget csökkentsük 200 C°-ra.  Ezalatt elkészítjük a tölteléket. A tejszínt forraljuk 2-3 percig, majd vegyük le a tűzről. A csokoládét olvasszuk fel vízfürdő felett, és öntsük a meleg tejszínhez. A csokoládés tejszínt melegítsük fel, majd hagyjuk meglangyosodni. Keverjük bele a porcukrot. A tojást az erős feketekávéval együtt verjük habosra, és a habot is dolgozzuk a töltelékbe.  Töltsük a csokládékrémet a félig sült tartletekre.  A szép dióbelet törjük durva, nagy darabokra, és evőkanál segítségével szórjuk egyenletesen a tartletekre, a csokoládékrémre. Így tegyük vissza a sütőbe, újabb 10 percre.  Addig süssük, amíg a csokoládékrém már szilárdul, de még remegős. Akkor kell "megalvadnia", amikor kihűl.  Szervírozáshoz óvatosan szedjük ki a tartleteket a formákból. Már langyosan is megkóstolhatjuk, vagy hidegen ehetjük.    DATOLYÁS DIÓS CSÉSZÉS SÜTEMÉNY  (angol recept)  A recept egy szándékosan névtelenségben maradó angol háziasszony receptje. A következő recepttel függ szorosan össze, amely sütemény ennek a továbbfejlesztett változata. Az alaprecept muffinhoz hasonló datolyás, diós sütemény. A hölgy tájékoztatása szerint egy alkalommal a szükséges mennyiségű tésztának a kétszeresét készíti el, és a második adagból datolyás, diós kalácsot süt.  A sütőcsésze akár muffinsütő forma is lehet, de másféle sütőforma is használható.  Hozzávalók:  2 csésze (22 dkg) teljes őrlésű liszt (fele lehet fehérliszt)  1,5 kávéskanál sütőpor  1/4 kávéskanál só  1/2 csésze (11 dkg) barna cukor  1/2 csésze vagdalt datolyahús  1/2 csésze apró darabos dióbél  2 tojás  1/2 csésze vaj  1/4-1/2 csésze tej  Ennyi alapanyag a sütőforma méretétől függően 10-12 db süteményre vagy egy vekni kalácsra elég.   A vaj ne legyen hideg, amikor egy tálban a cukorral, a tojásokkal, a liszttel, a sütőporral jól összekeverjük. Mixerrel. Ha kézzel keverjük, akkor a felsorolt sorrendben keverjük össze, de géppel egyszerre is lehet, és gyorsabb.  A tésztába belekeverjük a dióbelet, a datolyát és a tejet is. Lehet, hogy tésztánk így túl száraz lesz, ez esetben adjunk még tejet hozzá. A liszttől függ, hogy mennyire száraz a tészta.   Osszuk a tésztát formákba, és 190 C°-on 15-20 percig süssük. Addig, amíg belül is meg nem sül.   Ha nem muffinnak, hanem kalácsnak sütjük, akkor 180 C°-on 45-60 perc alatt sül meg.   A megsült süteményt vagy kalácsot a sütőformát rácsra helyezve hűtjük ki.   A kalácsot, ha kedvünk van hozzá, kevés porcukor sütőben való ráolvasztásával és dióbél-darabok ráragasztásával dobhatjuk fel.  Variációk: A tésztába egy fél alma lereszelt húsát is belekeverhetjük, vagy a datolyákat előzőleg rumba vagy sherrybe áztathatjuk. Így eltérő ízhatásokat érhetünk el.   Hogyan együk kalácsunkat? A legjobb vajjal megkenni.    DATOLYÁS DIÓS CSÉSZÉS SÜTEMÉNY 2  (angol recept)  Hozzávalók:  tészta az előző recept szerint  még több vagdalt datolya és feles dióbél  süteményenként 1 evőkanál barna cukor  süteményenként 1 evőkanál vaj  A csészés sütemény készítéséhez akár muffinsütő formát is használhatunk, vagy más, hasonló sütőformát. A legjobb a szilikonbevonatú. Az első lépés a sütőforma bezsírozása.  A csészeformák aljára szórjunk dió- és datolyadarabokat.   A cukrot a vajjal együtt olvasszuk meg, és a cukros vajból merjünk minden csészébe két evőkanálnyit.   Készítsük el a süteménytésztát az előző recept szerint.  Töltsük tele a csészéket süteménytésztával, de ne töltsük tele, mert sütés közben sokat fog dagadni.   190 C°-on 15-20 percig süssük, a sülést beleszúrt fatűvel ellenőrizhetjük.   Amikor már a belseje is megsült, először a sütőformában hűtsük, majd borítsuk ki.  Különbözőképpen köríthetjük, például a képen láthatóan narancsgerezdekkel és vaníliafagylalttal.    KECSKESAJTOS DIÓS SÜTEMÉNY  (francia recept)  Hozzávalók:  3 tojás  15 dkg liszt  1 kávéskanál szódabikarbóna  1 dl napraforgóolaj  1,25 dl meleg tej  1 20 dkg-os csomag kecskesajt  10 dkg tört dióbél  5 dkg mazsola  Állítsuk a sütőt 180 C°-ra. A mazsolát kevés meleg vízbe áztassuk be, áztatás után csepegtessük le. A kecskesajtot szeleteljük fel, a szeleteket is vágjuk félbe.  Egy tálban keverjük el a tojásokat a liszttel és a szódabikarbónával. Utána a napraforgóolajat és a meleg tejet keverjük bele. Végül pedig a darabos kecskesajtot, a diót és a mazsolát.  Töltsük a nyerstésztát egy sütőformába. A formát nem kell előbb kivajazni. Süssük a tésztát háromnegyed órán át. Nem kell magasabb hőfok, elég a 180 C°.  KECSKESAJTOS DIÓS SÜTEMÉNY 2  (francia recept)  A hozzávalók teljesen azonosak az előző recepttel, kivéve a sajtot. A 20 dkg kecskesajt mellé 10 dkg reszelt gruyere sajt is kell. Szódabikarbóna helyett egy tasak élesztőport használnak ennél a változatnál, napraforgóolaj helyett pedig olivaolajat. Dehát ezek lényegtelen apróságok. Végül az ízesítés is eltér, csipetnyi sóval és borssal határozott ízt kell adni ennek a süteménynek.  Az elkészítése is azonos. A receptíró arra hívja fel a figyelmet, hogy az étolajat és a meleg tejet ne egyszerre, hanem apránként adagoljuk. A sütés hőfoka és ideje is megegyezik.  KECSKESAJTOS DIÓS SÜTEMÉNY 3  (francia recept)  A francia háziasszonyok egymásnak adják át legjobb receptjeiket. Így már a harmadik variációját találtam meg a kecskesajtos diós süteménynek, ami szinte teljesen azonos az előzőkkel.  Az eltérés annyi, hogy fél tasak élesztőpor is elég. A harmadik változat írója teljes tejet ajánl.  Arra hívja fel a figyelmet, hogy kecskesajtért nem kell vidékre utazni, a fővárosban is kapható.  Ennek a süteménynek nagy előnye, hogy nem kell vele sokat dolgozni, munka csak a hozzávalók összekeverésével van. Családon belül ezzel a recepttel könnyen meg lehet kedveltetni a nagylányokkal a süteménysütést.  A tészta sütés előtt folyékony állagú, de ne aggódjunk, sütés közben megszilárdul, a francia "lágy" sütemények állagára.  Felszeleteljük, a szeleteket tálra rakjuk, dióbéllel díszített zöldsaláta ágyra.    KECSKESAJTOS SÜTEMÉNY KEVÉS DIÓVAL  (francia recept)  Van olyan ember, akinek nem a dió ízlik legjobban? Lehet. Egy, de csak egy recept neki is jár. Kevés dióval.  Hozzávalók 1 veknihez:  20 dkg kecskesajt  4 tojás  25 dkg liszt  1 dl fehérbor   1 dl étolaj (leginkább repceolaj)  1/2 kávéskanál cukor  1/2 kávéskanál só  bors  néhány szem mazsola  6 db dió bele  A kecskesajtot vágjuk darabokra. A dióbelet is.  Egy tálban keverjük össze a lisztet, cukrot, sót, borsot. Készítsünk a lisztben kis mélyedést, oda üssük a tojást. Alaposan keverjük össze. A fehérbort és az olajat apránként adagoljuk a tésztába. Utoljára a sajtot, a mazsolát és a dióbelet keverjük a tésztába.  Kivajazott süteménysütő formába öntsük a nyerstésztát. 220 C°-ra előmelegített sütőben süssük negyedórán át, utána 25-30 percig 160 C°-on.      LÁGY DIÓS SÜTEMÉNY  (francia recept)  Hozzávalók:  17,5 dkg darált dióbél  néhány darab szép, feles dióbél  30 dkg omlós (linzer) nyerstészta  2 tojás  10 dkg cukor  2 bő evőkanál méz  3 dkg kukoricaliszt  7 dkg olvasztott vaj  1 evőkanál édes bor (muskotály vagy portói)  1 evőkanál cseresznyepálinka  csipetnyi só  Melegítsük elő a sütőt 210 C°-ra. Egy 20 cm-es tortaformát vékonyan béleljünk ki a nyerstésztával.  Tölteléket készítünk. A tojások sárgáját és fehérjét válasszuk külön. A tojássárgáját a cukorral és a mézzel együtt verjük habosra. A hab fehéres színű legyen, és térfogatra kétszer akkora, mint verés előtt. A dióbelet egy fakanállal keverjük bele. Erővel keverjük, hogy továbbra is levegős, habos maradjon. Az édes bort és a pálinkát is keverjük bele. Gyorsan dolgozzunk. Végül az olvasztott vajat és a kukoricalisztet is keverjük a töltelékbe, de ezeket már ne gyorsan, hanem óvetosabban.  A tojásfehérjéből verjünk szilárd habot. A tojáshabot is keverjük a töltelékbe, de nagyon óvatosan, először csak egyharmadát, aztán a másikat, végül a harmadik részét.  Töltsük a tölteléket a tortaformába, a nyerstésztára. Ne túl magasra, mert sülés alatt még dagadni fog. Ha a tészta széle túl magas a töltelékhez, a formában vágjuk körbe. 210 C°-on 40-50 percig süssük. Ha túl korán barnulni kezd a teteje, borítsunk rá alufóliát. A sütés vége felé kés beszúrásával ellenőrizhetjük a sülést. Akkor jó, ha tisztán tudjuk kihúzni. Még a sütés befejezése előtt díszítsük szép, feles dióbéllel.  A lágy diós sütemény állaga kissé a brownie-ra emlékeztet. Tejszínhabbal is kínálhatjuk, de magában is jó. (A képen porcukorral van meghintve.)  Több napig is eláll.    MÉZES DATOLYÁS DIÓS SÜTEMÉNY  (indiai recept, Kharjuram sütemény néven)  Könnyű, lágy sütemény. Ízletes és tápláló. Nem csoda, hogy sokak kedvence.  Hozzávalók:  1 csésze datolya  1/2 csésze méz  1 csésze apró darabos dióbél  2 tojás (ne legyen hideg)  1/4 csésze szobahőmérsékletű tej  1/4 csésze szobahőmérsékletű vaj  2 csésze liszt  1/2 csésze cukor  1/2 kávéskanál sütőpor  1/2 kávéskanál sütőszóda  1/2 kávéskanál őrölt kardamom-mag  A mag nélküli datolyákat vágjuk vékony karikákra. Tegyük egy csészébe, és öntsünk rá mézet. Hagyjuk a datolyaszeleteket félórán át a mézben ázni. Puhulnak, édesednek ezalatt.  A tojásokat üssük egy csészébe, és keverjük el egy kanállal. (A süteményt úgy is szokták készíteni, hogy a tojásoknak csak a fehérjét használják fel. Másik variáció, hogy a tojásokat elhagyják, és egy érett banán húsát törik meg helyettük.)  A lisztet egy nagyobb edénybe mérjük, belekeverjük a cukrot, a kétféle sütőszert és fűszerként a kardamom-port. Jól elkeverjük.  A lisztes keverékhez hozzáadjuk a vajat, a tejet és a tojást. Továbbá az aprószemcsés dióbelet és a mézbe áztatott datolyát. Jól dolgozzuk össze az egészet. Ha tésztánkat túl keménynek találjuk, kevés tejjel hígíthatjuk.  Töltsük a tésztát tortasütő formába, és egyengessük el. 180 C°-ra előmelegített sütőben süssük, előbb 15 percig egy alulra helyezett rácson, majd 15 percig egy felső rácson. Akkor jó a sütemény, ha a teteje enyhe mézes árnyalatot vesz fel, illetve ha a beleszúrt kést tisztán tudjuk kihúzni.  Amikor kivettük a sütőből, vigyázzunk, meleg, csak ha kihűlt, akkor essünk neki.    ÖNTÖTT, LÁGY SÜTEMÉNY  (francia recept)  Hozzávalók:  15 dkg fekete csokoládé  5 dkg kristálycukor  2,5 dkg liszt  4 tojás  8 dkg dióbél  0,2 dl rum  5 dkg vaj  híg baracklekvár  A dióbelet aprítsuk nagyobb darabokra. Az aprítást végezhetjük mixerrel vagy sodrófával, ízlés szerint.        Az aprított dióbelet keverjük össze a liszttel és a cukorral egy villával.  A tojások fehérjét kevés sóval verjük habbá. Ha elektromos habverővel dolgozunk, lassabb sebességgel kezdjük a habverést, és fokozatosan növeljük a sebességet. Verjük egészen keményre.    A csokoládét egészen apró darabokra vágjuk, és öntsük hozzá a rumot. Vízfürdő fölött olvasszuk meg, vagy tegyük mikrohullámú sütőbe 50 másodpercre, melegítési üzemmódban. Ha megolvadt, a vajat is olvasszuk ugyancsak 50 másodpercig, és kavarjuk a csokoládéba.      Egy tálban keverjük össze egy villával a tojássárgáját a lisztes dióbéllel. Öntsük hozzá az olvasztott csokoládét, és erőteljesen keverjük el. A legjobb, ha ezt a műveletet úgy végezzük, hogy a tálat egy meleg vizet tartalmazó nagyobb tálba helyezzük, mert a csokoládé megdermed. Ennek a süteménynek az olvasztott csokoládé bekeverése a kritikus momentuma, nem szabad megdermednie. A vízfürdő segít ebben.      Most keverjük a masszába óvatosan a tojáshabot.      A sütemény öntőformáit vajazzuk és lisztezzük ki, és töltsük bele a masszát. A tetejét villával igazgassuk el.    Mérsékelten meleg sütőben - féllángon - 10 percig süssük. Ne süssük túl, hogy a közepe lágy maradjon.    Szedjük ki a süteményeket az öntőformából. Ha kell, ütögetéssel segítsük ki.  A süteményes tányéron híg baracklekvárral vagy ízlés szerinti gyümölcsöntettel megöntve kínáljuk.      PÉRIGORDI ÖNTÖTT DIÓS SÜTEMÉNY  (francia recept)  A recept a délnyugat-francia diótermesztési körzet közepéről, Trémolat községből származik, a Le Vieux Logis vendéglő specialitása. Kóstoljuk meg!  A recept alapján apró diós édességeket készíthetünk, amelyek közepe lágy. Egyéni öntőformát alkalmazhatunk. A hagyományos a mintegy 5 cm széles, a szélén hornyolt, alumíniumból készült öntőminta. Mi diós jégkrémmel, diólikőrrel ízesített krémmel és "sekrestyés-sütemény"-nek nevezett helyi specialitással készítjük.  Megjegyzés: A sütemény belsejének lágynak kell maradnia. Mivel az átsülés ideje a sütő hőfokán kívül az öntőforma méretétől, alakjától is függ, a helyes sütési időt gyakorlással állíthatjuk be.  Hozzávalók 8 kis süteményhez:  12,5 dkg (9 evőkanál) olvasztott vaj  15 dkg (1,5 csésze) liszt  10 dkg (1 csésze) cukor  5 dkg darált dióbél  5 dkg darabosra vagdalt dióbél  5 g (1 kávéskanál) sütőpor  3 tojás  tejszín  tejszínhab  még egy kis cukor  diólikőr  piskótatészta  még egy kis cukor  feles dióbél  Vajazzuk ki az öntőformákat. Szórjuk be cukorral, és a fölösleget öntsük ki. Ez fogja megakadályozni a sütemény beragadását.  Egy tálban keverjük simára a tojásokat a cukorral. Öntsük hozzá az olvasztott vajat, a lisztet, a sütőport, a darált és a darabos dióbelet, és keverjük mind jól össze. Ezt a masszát töltsük az öntőformákba, és 180 C°-on 10 percig süssük.  A diólikőrös krém úgy készül, hogy a tejszínt kevés cukorral habbá verjük, és kevés diólikőrrel ízesítjük. Nem kell kemény habbá verni, maradjon folyékony.  A "sekrestyés sütemény"-t pedig készen vásárolt piskótatésztából készítjük. Kigöngyöljük, szálakra vágjuk. Megforgatjuk porcukorban és dióbél-darabokban. A szálakat megcsavarjuk, és nem leragadós sütőlapra helyezzük. 180 C°-on addig sütjük, amíg barnulni nem kezd.  Úgy szervírozzuk, hogy a tányér közepére egy adag jégkrémet (stílszerűen diós jégkrémet) teszünk, köré merjük a diólikőrös krémet, mellé helyezzük az öntött süteményt és két szál "sekrestyés-sütemény"-t.    SÜTEMÉNY ROZSKENYÉR MORZSÁJÁBÓL  (orosz recept)  Hozzávalók:  8 tojás  6 evőkanál cukor  1 csésze darált dióbél  6 evőkanál kenyérmorzsa, rozskenyérből  1/2 tasak vaníliás cukor  Előfordul, hogy divatból, vagy mert egészségesebb, rozskenyeret vásárolunk. És előfordul, hogy mégsem esszük meg mind. Ne dobjuk ki, a száraz kenyérbelet daráljuk le, sütemény készülhet belőle.  A tojások sárgáját a cukorral, a dióbéllel és a kenyérmorzsával keverjük össze. A tojásfehérjéből verjünk habot, és a habot is keverjük óvatosan hozzá.  Öntsük sütőformába, amit vajjal kentünk ki, liszttel hintettünk be. Simítsuk el a nyerstészta tetejét. Addig süssük, amíg piruló kéreg nem képződik rajta.  A kész süteményt porcukorral hintsük meg, úgy kínáljuk.    TÚRÓPUDING DIÓVAL  (orosz recept)  Hozzávalók:  1/2 kistányérnyi túró  2/3 csésze méz  2/3 csésze darált dió  2-3 evőkanál vaj  3-4 tojás  2-3 evőkanál liszt  Ha a méz kemény lenne, olvasszuk meg. A folyékony mézet a darált dióbéllel keverjük, dörzsöljük össze. Adjuk hozzá a túrót, a tojások sárgáját, a lisztet, vajat, és gondosan keverjük össze. A tojásfehérjéből verjünk habot, és azt is keverjük bele.  A nyerstésztát vajazott, porcukorral beszórt sütőformába, vagy egyedi kis formákba öntsük, és vagy vízfürdő fölött, vagy sütőben süssük rövid ideig, 20-30 percig.  Málna- vagy eperszörppel ízesítsük.
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	Teasütemények, kávésütemények Vázlat:  Almás, diós kávésütemény  Athéni diós sütemény  Áfonyás sütemény dióval  Barackos diós teasütemény  Bostoni sütemény, teadélutánra  Cseresznyés diós kávésütemény  Cseresznyés diós sütemény  Csokoládés diós datolyás sütemény  Csokoládés diós keksz  Csokoládés diós kockák  Csokoládés-diós teasütemény  Datolyás diós kockák  Diókrokant  Diós csokoládés sütemény  Diós csokoládés sütemény 2  Diós keksz  Diós krokant  Diós krokant 2  Diós sütemény  Diós sütemény cukorbetegeknek  Diós sütőtökös kuglóf  Diós vajas sütemény  Édes ráncok  Fahéjas mazsolás diós sütemény  Hurmašice  Jógik süteménye  Juharszirupos diós kockák  Kakaós kockák  Kávés diós sütemény  Könnyű mazsolás diós teasütemény  Lágy sütemény  Mama diós süteménye  Mazsolás pirog  Mézes diós sütemény  Mézes mazurka  Mini diós felfújt  Narancsos teasütemény (Kulurákia)  Orosz teasütemény  Palesztin teasütemény  Párolt pirog  Portugál diós kockák  Sherrys diós kockák  Sötét diós sütemény  Stiltonsajtos szablé  Sütemény tahinivel  Szablé  Szablé 2  Téleleji sütemény  Vajas sütemény dióval  Vaníliás-diós kifli  Zabos keksz csokoládéval, dióval    ALMÁS, DIÓS KÁVÉSÜTEMÉNY  (amerikai recept)  Hozzávalók:  A tésztához:  2 csésze liszt  1 csésze cukor  3 kávéskanál sütőpor  1/2 kávéskanál sütőszóda  1 kávéskanál só  1/2 kávéskanál fahéjpor  1/4 csésze olvasztott vaj  1 csésze tejföl  2 tojás  1,5 csésze hámozott, kimagvalt almakocka  Az ízesítéshez:  1/4 csésze liszt  2 evőkanál cukor  csipetnyi fahéjpor  2 evőkanál hideg vaj  1/2 csésze apróra vagdalt dióbél  Először a tésztára szánt diós keveréket készítjük el. A lisztet elkeverjük a cukorral és a fahéjporral. Annyi hideg vajat vagdossunk bele, hogy omlós, morzsás állagú legyen. Ekkor keverjük bele az apró dióbelet, és félretesszük.  Egy nagyobb tálban összekeverjük a lisztet, a cukrot, sütőport, sütőszódát, sót és a fahéjport. Egy kisebb tálban pedig az olvasztott vajat, a tejfölt és a tojásokat. Amikor elkevertük, a kisebb tál tartalmát a nagyobba töltjük, és géppel egyenletes állagúra keverjük. Most keverjük hozzá az almakockákat.  A tésztát merjük egy 22 cm széles, a kép szerinti alakú süteménysütő formába, és szórjuk rá a diós keveréket. 180 C°-on 45-55 percig süssük. Amikor megsült, 20 percig a formában hűtsük, majd késsel segítsük elválni a formától, úgy vegyük ki.  Lágy, almaízű kávésüteményt kapunk.    ATHÉNI DIÓS SÜTEMÉNY  (görög recept)  Hozzávalók:  6 dkg vaj  15 dkg cukor  4 tojás  1/4 kávéskanál só  1 kávéskanál őrölt fahéj  23 dkg darabos dióbél  30 dkg liszt  A sziruphoz:  18 dkg cukor  1/4 l víz  és feleannyi gyümölcspálinka  Melegítsük elő a sütőt 180 C°-ra. Vajazzunk és lisztezzünk ki egy tortaformát.  A vajat fakanállal keverjük habosra, a cukorral. A tojások sárgáját egyenként adjuk a krémhez, és egyenként keverjük bele.  A tojásfehérjéből verjünk habot. A felét keverjük a krémbe, továbbá a fahéjat és a sót is. Keverjük teljesen egyenletesre.  A dióbélből két evőkanállal tegyünk félre, a többit keverjük a liszthez. Fokozatosan adagoljuk és keverjük a lisztes diót a krémhez, hogy egyenletes tésztát kapjunk. A liszt után a tojáshab másik felét is óvatosan keverjük bele.  Töltsük a tésztát a tortaformába, és szórjuk meg a félretett dióval. Tegyük a sütőbe, és egy bő órán át süssük. A sülést ellenőrizzük.  Amíg a tészta sül, szirupot készítünk. A vizet takaréklángon melegítsük, és oldjuk fel benne a cukrot. Feloldódás után tegyük nagy lángra, és forrásig, buborékok megjelenéséig melegítsük. Amikor besűrűsödött, vegyük le a tűzről, és keverjük bele a gyümölcspálinkát.  Amikor a sütemény megsült, borítsuk ki egy mélyebb tálba, és az alját szúrkáljuk meg, például kötőtűvel. Lassan töltsük a sütemény aljára a forró szirupot. A kihűlő szirup hadd járja át a sütemény tésztáját.  Amikor teljesen kihűlt, természetesen visszafordítjuk a süteményt. Hidegen kínáljuk.    ÁFONYÁS SÜTEMÉNY DIÓVAL  (amerikai recept, Carola Grzyb receptje)  Hozzávalók:  25 dkg liszt  12,5 dkg vaj  10 dkg cukor  6 dkg aszalt áfonya  20 dkg vagdalt dióbél  1 csomag vaníliás cukor  1 tojás és 1 tojássárgája  1 kávéskanál reszelt citromhéj  1 kávéskanál sütőpor  4 evőkanál baracklekvár  A sütőt 170 C°-ra előmelegítjük, a tepsibe sütőpapírt terítünk.  A sütőport belekeverjük a lisztbe.  Egy tálban a vajat mixerrel krémesre dolgozzuk. A cukrot, a vaníliás cukrot, a tojást, tojássárgáját, a lisztet, végül az áfonyát és a dióbél kétharmadát apránként hozzákeverjük.  A tésztából kávéskanálnyi darabokat vágunk, és egymástól 5 cm távolságban a tepsire helyezzük.  12-15 percig sütjük, amíg aranybarna nem lesz. Kiszedve rácson hűtjük le.  A sárgabaracklekvárt egy edényben felmelegítjük, és a süteményekre kenjük. A maradék dióbéllel megszórjuk.    BARACKOS DIÓS TEASÜTEMÉNY  (angol recept)  Hozzávalók:  40 dkg liszt  5 dkg vaj  10 dkg aszalt barack, apróra vagdalva  5 dkg dióbél, apróra vagdalva  5 dkg cukor  1 kávéskanál fahéjpor vagy más fűszer  2,5 dl tej  1 gyengén felvert tojás  néhány db feles dióbél  Egy tálban adjuk a liszthez a vajat, és dolgozzuk bele. Keverjük bele a barack- és dióbél-darabokat és a cukrot. Fűszerrel ízesíthetjük. Végül keverjük bele a tejet és a tojást, hogy lágy tésztát kapjunk.  A tésztát öntsük át kenyérsütő formába, és a tetejére helyezzünk sorban feles dióbeleket.  180 C°-on süssük, egy órán át, hogy megszilárduljon. Ha a teteje túlságosan is megbarnulna, fedjük le papírral, úgy süssük végig.    BOSTONI SÜTEMÉNY, TEADÉLUTÁNRA  Hozzávalók:  1 csésze langyos vaj  1 csésze cukor  2 tojás  1 kávéskanál vaníliás cukor  2 csésze liszt  1/2 kávéskanál sütőpor  1/2 kávéskanál szódabikarbóna  2 csésze apróra vagdalt datolya  1/2 csésze vagdalt dióbél  Keverjük össze a vajat és a cukrot. Adjuk hozzá a tojásokat, és verjük fel, amíg pelyhes, vattaszerű nem lesz. Adjuk hozzá a vaníliás cukrot.  Keverjük össze a lisztet, a sütőport és a szódabikarbónát. Fokozatosan keverjük a krémbe. Ha már egynemű, keverjük bele a datolyát és a dióbelet is.  A tésztából evőkanálnyi mennyiségeket mérjünk egy előre bezsírozott tepsibe. Magas hőmérsékleten kb. 15 percig süssük.    CSERESZNYÉS DIÓS KÁVÉSÜTEMÉNY  (francia recept)  Hozzávalók:  A töltelékhez:  5 evőkanál (8 dkg) vaj  1/4 csésze (4 dkg) cukor  1/4 kávéskanál só  1/2 kávéskanál gyömbérpor  1/4 csésze (4 dkg) cukor  1/3 csésze (5 dkg) liszt  1/2 csésze nagyobb darabos dióbél  A tésztához:  2 csésze cseresznye (fagyasztott is lehet, ebben az esetben ne engedjük fel)  2 csésze liszt, és még 2 evőkanállal  3,5 kávéskanál szódabikarbóna  1/2 kávéskanál só  1/2 kávéskanál fahéjpor  2/3 csésze cukor  6 evőkanál (9 dkg) vaj  2 tojás  1 kávéskanál vaníliaaroma  1 csésze tejszín (vagy valamivel több)  1/2 csésze darabos dióbél  néhány feles dióbél, dísznek  A töltelékkel kezdjük, a hozzávalókat a dió kivételével összemixeljük. Annyira, hogy durván morzsás legyen. A dióbelet végül kézzel keverjük bele, és a töltelék keverékét hűtőbe rakjuk.  Most a cseresznyét vesszük elő, a tészta készítéséhez. Meghintjük két evőkanál liszttel, és félretesszük. A két csészényi liszthez hozzákeverjük a szódabikarbónát, a fahéjport, a sót, a dióbelet.  Géppel verünk habot a vajból és a cukorból. Egyenként hozzáveretjük a tojásokat is. Lecsökkentjük a gép fordulatát, és előbb a tejszínt, a vaníliaaromát, majd a lisztes keveréket is a habos krémbe keverjük.  A belisztezett cseresznyét is a tésztába keverjük, óvatosan. Áttöltjük egy kivajazott sütőformába, és megterítjük a töltelékkel. Ha szépen akarjuk készíteni, néhány darab feles dióbelet is ráhelyezünk.  170 C°-on 50-60 percig sütjük, addig, amíg a beleszúrt kést tisztán nem húzhatjuk ki.  Cseresznyekrém kísérettel ajánlott.    CSERESZNYÉS DIÓS SÜTEMÉNY  (ukrán recept)  Hozzávalók:  1 csésze vaj  1 csésze porcukor  1 tojás  1 tasak vaníliás cukor  2,25 csésze liszt  1/4 kávéskanál só  2 csésze aszalt cseresznye, felezve-harmadolva  1 csésze vagdalt dióbél  Egy tálban verjük a vajat a porcukorral habosra. Üssük bele a tojást, szórjuk bele a vaníliás cukrot, és keverjük össze. Most a lisztet és a sót keverjük a tésztába. Keverjük a tésztát egyenletesre. Végül a cseresznyét és a diót is belegyúrjuk.  Osszuk a tésztát háromfelé, és alakítsunk 25 cm-es rudakat. Borísuk le konyharuhával, és hideg helyen hagyjuk állni legalább három órán át. Az a célszerű, hogy az állás során a tészta hengeres alakú maradjon, alul ne lapuljon el, ezért ha van megfelelő hengeres formájú edényünk, abban pihentessük.  Vágjunk a tésztából félcentinél vékonyabb kerek szeleteket, és úgy helyezzük el sütőpapírral vagy fóliával kibélelt tepsiben, hogy 1-2 cm távolság maradjon köztük.  A sütőnek előbb a felső, majd az alsó harmadában süssük 160 C°-on, amíg a sütemények szélei színesedni nem kezdenek, de ne barnuljanak. Ez 8-10 perc.  Előbb a tepsin hűtsük 5 percig, aztán szedjük ki, és úgy hűtsük ki teljesen. Ha előbb szedjük tároló dobozba, a sütemény ragacsos marad. Papírral válasszuk el egymástól a dobozban tárolt sütemények rétegeit. Zárt dobozban két hétig is eltarthatjuk. Le is fagyaszthatjuk, egy hónapra is.    CSOKOLÁDÉS DIÓS DATOLYÁS SÜTEMÉNY  (amerikai recept)  Abszolút vegetáriánus sütemény, mert még tojást se tartalmaz.  Hozzávalók:  17,5 dkg margarin  12,5 dkg cukor  1 evőkanál méz  1/2 evőkanál emulgeáló szer  1 kávéskanál vaníliás cukor  1 dl tej  2 evőkanál zsíros joghurt  18 dkg liszt  1/2 kávéskanál szódabikarbóna  1,5 evőkanál kakaópor  7 dkg kimagvazott datolyahús, darabokra vágva  7 dkg durvára vagdalt dióbél  további 1,5 evőkanál liszt  Egy 19 cm-es tortasütő formának vajazzuk ki az oldalát, az aljára pedig terítsünk sütőpapírt. A sütőt 170 C°-ra melegítsük elő. A datolyadarabokat és a dióbelet 1,5 evőkanál liszttel együtt egy nejlonzacskóba öntsük, és a száját befogva rázzuk össze.  A margarinból, cukorból, mézből, emulgeátorból verjünk könnyű habot. Fokozatosan keverjük hozzá a tejet, és keverjük egyneművé. Kocsonyás állagúnak kell lennie, adjunk hozzá lisztet, és folytassuk a keverését. Keverjük hozzá a joghurtot és a vaníliás cukrot is. Végül a többi lisztet, a sütőport, sütőszódát, kakaóport is egyben belekeverjük. Keverjük össze a lisztezett datolyával, dióbéllel is.  A tésztát töltsük az előkészített tortasütőbe, és 40-45 percig süssük, amíg át nem sül. A sütőformában hűtsük 10-15 percig, mielőtt kiborítanánk egy hűtőrácsra, ahol teljesen kihűlhet.    CSOKOLÁDÉS DIÓS KEKSZ  (amerikai recept)  Hozzávalók 40 darabhoz:  6 dkg sötét csokoládé, reszelve  8 dkg keserű csokoládé  12,5 dkg liszt  12,5 dkg vaj  6 dkg mazsola  4 dkg vagdalt dióbél  1 narancs lereszelt héja  10 dkg cukor  1 tojás  6 dkg kukoricapehely (vagy más gabonapehely)  1/2 kávéskanál sütőpor  Két tepsit béleljünk ki sütőpapírral. A sütőt melegítsük elő.  Egy tálban keverjük össze a sötét csokoládét, a dióbelet, a mazsolát, a narancshéjat. Egy másik tálban mixeljük krémesre a vajat és a cukrot, majd adjuk hozzá a tojást, és azt is mixeljük el.  A vajas krémhez adagoljuk a lisztet és a sütőport, és egy kanállal keverjük el. A diós-csokoládés keveréket ugyancsak adjuk hozzá, és keverjük el.  A tésztából kávéskanálnyi darabokat vágjunk, és formáljuk azokat golyókká. A gabonapelyhet öntsük egy tálba, a golyókat forgassuk meg benne, és nyomjuk a tepsikre. 15 percig süssük, aranybarnára.  A kihűlt süteményre vízfürdő fölött megolvasztott keserű csokoládét csepegtetünk.  A sütemény levegőn egy hétig is eláll.    CSOKOLÁDÉS DIÓS KOCKÁK  (francia recept)  Hozzávalók 60 kockához:  8 dkg darált dióbél  19 dkg liszt  1/2 kávéskanál sütőpor  8 dkg cukor  12,5 dkg vaj  1/2 kávéskanál fahéjpor  csipetnyi só  1 tojás  1/2 citrom reszelt héja  1 tojás sárgája  10 dkg olvasztott étcsokoládé  és még 3 dkg szép dióbél  Először a cukrot keverjük a liszthez, utána a 8 dkg dióbelet, a sütőport, a fahéjport. A vajjal, a tojással és a reszelt citromhéjjal együtt kézzel gyúrunk tésztát a keverékből. Golyót formálunk belőle, és egy órán át a hűtőben pihentetjük.  A tésztát 4 mm vastagra nyújtsuk ki, és vágjunk belőle 60 négyzetet. Tojássárgájával megkenve süssük meg, 180 C°-on, 15 perc alatt.  A megsült kockák egy részét mártsuk meg olvasztott csokoládéban, és a csokoládéba ragasszunk szép dióbelet. Amelyik kockára nem jut, az üresen marad. A csokoládés, diós díszítést variálhatjuk is.    CSOKOLÁDÉS-DIÓS TEASÜTEMÉNY  (francia recept)  Hozzávalók:  50 dkg liszt  1 tasak sütőpor  25 dkg vaj  20 dkg cukor  kevés tej  1 tasak vaníliás cukor  2 egész tojás + 1 tojás a megkenéshez  2 evőkanál kakaópor  15 dkg apróra vagdalt dióbél  csipetnyi só  esetleg kevés rum  A lisztből, sütőporból, a meglágyított vajból, cukorból, vaníliás cukorból (és esetleg rumból), a két egész tojásból, kevés tejből - kézzel vagy géppel - rugalmas tésztát gyúrunk. A meggyúrt tésztát két részre osztjuk.  Az egyik darabot félretesszük, a másikba belegyúrjuk a kakaóport és a dióbelet. A kakaós-diós tésztát hengeresre formáljuk.  A másik tésztadarabot kinyújtjuk, és kakaós-diós tésztát körben beborítjuk a kinyújtott tésztával.  Megkenjük tojással, majd felszeleteljük. Nem túl meleg sütőben 15 perc sülés elég a csokoládés-diós teasüteménynek.  Nemcsak teasüteményként fogyasztható, hanem forró csokoládé vagy hideg almalé mellé is.    DATOLYÁS DIÓS KOCKÁK  (fülöpszigeteki recept)  Hozzávalók:  1/2 csésze szobahőmérsékletű vaj  2 evőkanál étolaj (az eredeti recept szerint szőlőmagolaj)  1/2 csésze sötétbarna cukor  2 tojás  1/2 csésze liszt  1/4 kávéskanál sütőpor  1/4 kávéskanál só  2 csésze datolya, kimagvazva, összevágva  1 csésze dióbél, összevágva  Fektessünk egy 20x20 cm-es sütőformába alumíniumfóliát. Melegítsük elő a sütőt 170 C°-ra.  Egy kis tálban keverjük össze a lisztet, sütőport és sót.  Egy közepes tálban pedig kézi mixerrel a cukrot,vajat és az olajat keverjük össze. Elég három percig mixelni. Adjuk hozzá egyenként a tojásokat, és amikor elkeveredett, a következőt.  A krémbe előbb a lisztet, majd a dióbelet keverjük, utána a datolyadarabokat. Töltsük a nyerstésztát az előkészített sütőformába, és simítsuk el a tetjét.  40-45 percig süssük, sütés után hagyjuk kihűlni. Hidegen vágjuk fel 2,5 cm-es kockákra.  Egyszerre nem fogy el, csomagoljuk a kockákat alufóliába vagy műanyagfóliába.    DIÓKROKANT  (olasz recept)  Hozzávalók:  25 dkg dióbél  15 dkg cukor  12,5 dkg liszt  2 tojás  1 citrom héja  2,5 dkg vaj  1 rúd vanília  Daráljuk finomra a dióbelet és a vaníliát, és keverjük el a liszttel.  A tojásokat a cukorral keverjük el, adjuk a lisztes dióhoz. A citrom lereszelt héját és a megolvasztott vajat is.  Az egészet jól keverjük össze, amíg meglehetősen konzisztens nem lesz.  A tésztát nyújtsuk 2 cm vastagra, és vágjuk 2 cm széles, 6 cm hosszú csíkokra. 170 C°-os, előmelegített sütőben 25 percig süssük.    DIÓS CSOKOLÁDÉS SÜTEMÉNY  (indiai recept)  Hozzávalók:  12,5 dkg vaj  2 evőkanál vaníliás cukor  22 dkg cukor  3 tojás  3 dkg darált mandula  15 dkg liszt  8 dkg tejszín (el is maradhat)  10 dkg sötét csokoládé, darabokra törve  10 dkg durván darabos dióbél, megpirítva  porcukor  A sütőt 160 C°-ra kell előmelegíteni. És vajazzunk ki egy 11x25 cm-es sütőformát.  A vajból, cukorból, vaníliás cukorból keverjünk krémet. A tojásokat egyenként keverjük hozzá, teljes elkeverés után. Szórjuk bele a darált mandulát is.  A lisztnek (és a tejszínnek, ha van) először csak a felét keverjük a krémhez, majd elkeverés után a másik felét, a dióval és a csokoládédarabokkal együtt.  A tésztát töltsük a sütőformába, és egy órán át süssük, addig, amíg úgy gondoljuk, hogy kész van. Utána rácson hűtsük ki, és csak kihűlés után borítsuk ki a formából.  Szervírozás előtt szórjuk meg porcukorral.    DIÓS CSOKOLÁDÉS SÜTEMÉNY 2  (francia recept)  Hozzávalók:  16 dkg dióbél  10 dkg fekete csokoládé  14 dkg vaj  2 tojás  14 dkg porcukor  8 dkg liszt  1 tasak vaníliás cukor  1/2 csomag élesztőpor  még egy kevés vaj  Egy kisebb tálban egy villával jól keverjük össze a vajat a cukorral. Utána adjuk hozzá a tojásokat is, és botmixerrel keverjük el. Amikor egyenletes, a lisztet, a vaníliás cukrot és az élesztőt keverjük bele. Mixeljük újból.  A csokoládét tördeljük egy kisebb serpenyőbe, és egy kevés vaj hozzáadásával vízfürdő fölött melegítve olvasszuk meg. Amíg a forró csokoládé hűl, a dióbelet vágjuk kisebb darabokra.  A még folyékony csokoládét fokozatosan öntsük a tésztába, folytatva a mixelést. A csokoládé után pedig a dióbelet.  A folyékony tésztát öntsük kisebb sütőformába, és 180 C°-os sütőben süssük 40 percig. Kihűlés után szervírozzuk. Maradék dióbelet tehetünk mellé dísznek.  Kávéhoz, teához, desszertbor, pezsgő mellé ajánlott.    DIÓS KEKSZ  (francia recept)  Hozzávalók:  3 tojás  25 dkg liszt  25 dkg darált dióbél  15 dkg cukor  7,5 dkg olvasztott vaj  Az összes hozzávalót keverjük alaposan össze. Az így kapott tésztát félcentisre vagy valamivel vékonyabbra nyújtsuk ki. Szaggassunk a tésztából mintás kekszeket.  Helyezzük a kiszaggatott darabokat belisztezett tepsire, és süssük meg 180 C°-on. Amikor a széle színesedni kezd, azonnal vegyük ki a sütőből.    DIÓS KROKANT  (francia recept)  Hozzávalók:  15 dkg liszt  12 dkg dióbél  2,5 dkg mandula  1/3 tasak sütőszóda  csipetnyi só  1 tojás  3,5 dkg olvasztott vaj  10 dkg cukor  1 kávéskanál vaníliakivonat  A sütőt 220 C°-ra melegítsük elő.  A lisztet, diót, mandulát, sütőszódát, sót keverjük össze.  Egy másik tálban pedig az olvasztott vajat, cukrot, vaníliakivonatot. Adjuk hozzá a tojást, a keveréket verjük fel.  Öntsük, keverjük össze a két keveréket. Az így kapott nyerstésztából formáljunk veknit. Ha a tészta ragad, lisztezzük még. Sütőpapírral borított sütőlapra helyezzük, kissé ellapítjuk, és 15 percig sütjük. (Ha marad egy kevés a tojásból, sütés előtt bekenhetjük, hogy szebb színe legyen.)  A sütőből kivéve hagyjuk teljesen kihűlni, és csak utána vágjuk másfél centis szeletekre, kenyérvágó késsel.  Tegyük vissza a sütőbe a felszeletelt süteményt, hogy tovább száradjon, valóban ropogós legyen. 130 C°-on akár félórán át is száríthatjuk.  Tökéletesen eláll több napig, dobozban pedig hetekig is.    DIÓS KROKANT 2  (marokkói recept)  Hozzávalók 4 személyre:  15 dkg dióbél  15 dkg mandula  1/2 tojás  só  sütőszóda  5 dkg porcukor  1 evőkanál narancsvirág-víz  3 dkg vaj  A dióbelet tegyük 3 percre forró sütőbe. Onnan kivéve konyharuhával dörzsöljük át, hogy a dióbélen lévő hártya nagy részét ledörzsöljük. A mandulával együtt daráljuk le.  A darált dió és mandula keverékéhez keverjük hozzá az összes többi hozzávalót is. Addig dolgozzunk a keveréken, amíg egyenletes állagú nem lesz. Ekkor tegyük félre, pihentessük negyedórán át.  Diónyi golyókat szaggassunk a keverékből. Forgassuk meg porcukorban, és egy lapos tepsin süssük meg. 180 C°-on, 12-15 percig.  Mielőtt felszolgálnánk, hagyjuk teljesen kihűlni.    DIÓS SÜTEMÉNY  (francia recept)  Hozzávalók:  25 dkg darált dióbél  10 dkg liszt  30 dkg porcukor  4 tojás  1 evőkanál rum  1/2 kávéskanál sütőpor  még néhány darab feles dióbél  porcukor  A darált dióbelet egy tálban keverjük össze a liszttel, a cukorral és a sütőporral.  A tojásnak válasszuk szét a sárgáját és a fehérjét. A sárgáját tegyük a diós keverkék közepén készített kis mélyedésbe, és oda merjük a rumot is. Fakanállal keverjük jól össze.     A tojásfehérjéből verjünk habot, csipetnyi só hozzáadásával. Először a negyedrészét fakanállal keverjük óvatosan az előbbi keverékhez, majd apránként a többi részét is. A sütemény nyerstésztája kész, sütőformába tölthetjük. (Ízléses és praktikus a képen látható forma.) 180 C°-ra előmelegített sütőben 40-45 percig kell sütni. A sülést beleszúrt tűvel ellenőrizhetjük. Akkor sült meg a süteményünk, amikor a tű tisztán húzható ki.     A süteményt borítsuk ki egy rácsra, azon hűtsük ki. A dísznek szánt dióbél-darabokat nedvesítsük meg, mártsuk cukorba, tegyük a cukor nélküli oldalukkal lefelé egy sütőlapra, és a még nem kikapcsolt sütőbe tegyük öt percre. A süteményt díszítsük a pirított dióval, végül szórjuk meg porcukorral.  Kávéhoz, teához nagyon jó.    DIÓS SÜTEMÉNY CUKORBETEGEKNEK  (német recept)  Hozzávalók:  15 dkg liszt  10 dkg sütőmargarin  8 dkg darabos dióbél  40 db feles dióbél  3,5 dkg cukorpótló  1 kisebb tojás  1 csipet jódozott só  1 érett citrom lereszelt héja  A lisztből, margarinból, cukorpótlóból, tojásból, sóból, citromhéjból és az összevagdalt dióbélből egynemű tésztát készítünk. Fóliába csavarjuk, és egy órára állni hagyjuk.  Utána 2-3 cm-es golyókra szaggatjuk, amiket egy sütőpapírral kibélelt tepsibe helyezünk, kissé laposra nyomva. Minden darabra egy feles dióbelet nyomunk.  Előmelegített sütőben 175 C°-on 13-15 perc alatt sül meg.    DIÓS SÜTŐTÖKÖS KUGLÓF  (amerikai recept, Halloweenre)  Hozzávalók egy 80-90 dkg-os kuglófhoz:  30 dkg reszelt sütőtök (fagyasztott is jó)  10 dkg darált dióbél  1 tojás  1 dl étolaj  25 dkg liszt (azért, hogy sárgás színű kuglófot kapjunk, a liszt egy része, akár a fele is kukoricaliszt is lehet)  20 dkg cukor (a színes kuglóf érdekében barna cukor is használható)  1/4 kávéskanál só  1 kávéskanál fahéjpor  1 kávéskanál vaníliás cukor  1 púpozott kávéskanál sütőpor  vaj a kuglófsütő forma kivajazásához  esetleg porcukor a a kész kuglóf meghintéséhez  A sütőt 180 C°-ra melegítsük elő. A sütőformát vajazzuk ki.  A tojást válasszuk szét. A fehérjét kisebb, a sárgáját nagyobb tálba öntsük. A tojássárgáját a cukorral, a vaníliás cukorral, a fahéjporral és az étolajjal mixeljük össze. Keverjük hozzá a reszelt sütőtököt is. Ezután a lisztet, sütőport, sót keverjük a tésztába. Végül a darált dióbelet, és a tésztát keverjük egyenletesre.  A tojásfehérjéből verjünk habot, és a kemény habot óvatosan keverjük a tésztába.  A tésztát töltsük a kuglóf-formába. Az előmelegített sütőben 50 percig süssük. Beleszúrt késsel vagy tűvel ellenőrizzük sütés közben a tészta állagát. Amikor jónak ítéljük, vegyük ki a sütőből, és a formában hűtsük 10 percig. Utána pedig borítsuk ki egy hűtőrácsra. Kihűlés után szórhatjuk meg kevés porcukorral.  Akkor szervírozzuk, amikor a "Halloween-szellemek" mind az asztal körül ülnek.    DIÓS VAJAS SÜTEMÉNY  (ausztrál recept)  Hozzávalók:  12 dkg lágy vaj  15 dkg kristálycukor  1 tojás, enyhén felverve  1 kávéskanál vaníliás cukor  20 dkg liszt  feles dióbelek  Használjunk mixert a vaj és a cukor krémessé keveréséhez. Adjuk, keverjük hozzá a tojást és a vaníliás cukrot is. Jól keverjük el.  Keverjük a krémbe a lisztet, addig járassuk a gépet, amíg teljesen egyenletes nem lesz a tészta.  Kanálnyi golyókat merjünk ki a tésztából egy vajjal megkent sütőlapra, és várjuk meg, amíg szétterülnek. Végül mindnek a tetejére egy szép feles dióbelet kell nyomni.   180 C°-ra előmelegített sütőben 10 perc alatt aranysárgára fog sülni. Utána rácson hűtsük ki. Jól eltartható.     ÉDES RÁNCOK  (görög sütemény)  Hozzávalók:  8 tojás  1 kg liszt  1 kis pohár pálinka (nem kötelező)  1 kávéskanál szódabikarbóna  1/2 citrom leve  25 dkg darabos dió  2 kávéskanál fahéjpor  étolaj a sütéshez  A sziruphoz:  2 kávéskanál cukor  1 kávéskanál méz  2 pohár víz  1 db fahéj  A tojásokat verjük fel, mintegy öt percig. Adjuk hozzá a pálinkát, a sütőport, a citromlevet, majd a lisztet.  Öntsük a keveréket gyúródeszkára, és gyúrjuk tésztává.  Fedjük le a tésztát, és hagyjuk szobahőmérsékleten állni két órán át.  A tésztából kisebb darabokat nyújtsunk vékonyra, és vágjunk belőle kis négyzeteket. A tésztalapok közepét csippentsük fel ívesre, a képen látható formára.  A "ráncokat" olajban süssük ki aranybarnára, mindkét oldaluk süljön meg.  Helyezzük a kisült "ráncokat" egy tepsire, és készítsük el a szirupot.  Egy edényben a cukrot, a mézet, a vizet és a fahéjat főzzük 15 percig. Hagyjuk kihűlni, aztán töltsük a "ráncokra", végül szórjuk meg darabos dióbéllel és fahéjporral.  Hidegen kínáljuk.    FAHÉJAS MAZSOLÁS DIÓS SÜTEMÉNY  (amerikai recept)  Hozzávalók:  1/2 csésze vaj  1 csésze cukor  1 tojás  1 kávéskanál vaníliás cukor  1,25 csésze liszt  1 kávéskanál sütőszóda  1/4 kávéskanál só  1/2 kávéskanál fahéjpor  1,5 csésze zabliszt  1/3 csésze narancslé  3/4 csésze mazsola  3/4 csésze vagdalt dióbél  A sütőt 180 C°-ra melegítsük elő, és olajozzunk ki egy tepsit.  Egy kisebb keverőtálban verjünk krémet a cukorból és a tojásból, végül keverjük bele a vaníliás cukrot is.  Egy nagyobb tálban keverjük a liszthez a sütőszódát, sót, fahéjat és a zablisztet. (Ha nem kaptunk zablisztet, a zabszemeket konyhai robotgépben alacsony fordulatszámon is megdarálhatjuk.)  Keverjük a lisztes összetevőket a tojáskrémhez, öntsük hozzá a narancslevet, a mazsolát és a dióbelet. Keverjük a tésztát egyenletesre.  A tésztából bő kávéskanálnyi egységeket szaggassunk, és helyezzük a beolajozott tepsire. A kanál aljával lapítsunk kissé a gombócokon.  12-15 percig süssük, forrón szedjük ki, és rácson hűtsük.    HURMAŠICE (bosnyák sütemény)  Hozzávalók:  1 tojás  15 dkg vaj  35 dkg cukor  szódabikarbóna  1 citrom  16 db feles dióbél  20 dkg liszt  1 csomag vaníliás cukor  Jól keverjük el a tojást, a vajat, a cukrot, vaníliás cukrot kevés szódabikarbónával és kevés citromlével, míg egynemű keveréket nem kapunk. Adjuk hozzá a lisztet, és keverjük el, gyúrjuk meg.  A tésztát osszuk 16 darabra. Formázzunk belőlük ovális, lapos formát (hurmašicét). Rakosgassuk kivajazott tepsibe. Felülről kissé nyomogassuk meg. Az eredeti bosnyák recept azt írja, hogy konyhareszelővel. A képen egyébként látszik a nyoma.  Nyomjunk minden sütemény közepébe egy szép feles dióbelet. Közepes tűzön süssük ki.    JÓGIK SÜTEMÉNYE  (amerikai recept, Jennifer Iserloh receptje, régi indiai recept alapján)  Hozzávalók 2 adaghoz:  1,5 csésze hántolt zab  1 csésze búzaliszt  1 kávéskanál sütőszóda  1/4 kávéskanál só  1/2 kávéskanál őrölt kardamom-mag  3/4 csésze barna cukor  8 evőkanál margarin  2 tojás fehérje  1/2 csésze aszalt barack, vagdalva  1/2 csésze dióbél  Melegítsük elő a sütőt 180 C°-ra. Zsírozzunk ki két tepsit.  Egy nagy tálban keverjük össze a lisztet, zabot, sütőszódát, sót, kardamom-port. Egy másik nagy tálban a cukrot keverjük el a margarinnal. Fakanállal dolgozzunk, és alaposan keverjük össze. Keverjük bele a tojásfehérjét is. Ide öntsük és keverjük a lisztes keveréket, a barackot, a diót is.  Púpozott evőkanálnyi adagokat merjünk a tésztából a tepsibe. Legalább 2,5 cm-es távolságot tartsunk a tésztacsomók között. 12-15 percig elég sütni ahhoz, hogy a sütemény megbarnuljon.  Sütés után 4-5 percig hagyjuk a tepsin hűlni, ez idő alatt is szilárdul. Ezután szedjük ki, és tegyük a süteményeket egy rácsra, ahol teljesen kihűlnek.  Zárt tároló dobozban szobahőmérsékleten három napig jól eláll.    JUHARSZIRUPOS DIÓS KOCKÁK  (amerikai recept)  Hozzávalók 36 kockához:  A tésztához:  1,5 csésze liszt  1/4 csésze cukor  1/4 kávéskanál só  1/2 csésze lágy vaj vagy margarin  A töltelékhez:  3/4 csésze cukor  2 evőkanál liszt  3/4 csésze szirup (vagy sűrű gyömölcsszörp)  2 evőkanál olvasztott vaj vagy margarin  1 kávéskanál juharszirup-kivonat  3 tojás  1,5 csésze vagdalt dióbél  A mázhoz:  1 csésze porcukor  1/2 kávéskanál juharszirup-kivonat  1-2 evőkanál tej  Melegítsük elő a sütőt 180 C°-ra, és vajazzunk ki egy 33x23 cm-es sütőformát.  Egy nagyobb tálban keverjük össze a tészta összetevőit. Géppel addig dolgozzuk, amíg morzsás szerkezetű nem lesz. Ekkor a tésztát nyomkodjuk egyenletesen a tepsi aljára. 12-14 percig süssük, amíg enyhén barna színt nem kap.  Amíg sül, egy kisebb tálban keverjük össze a töltelék anyagait, kivéve a dióbelet. Géppel dolgozzuk össze, és csak a végén keverjük bele a diót.  Vegyük ki a tésztát a sütőből, és még melegen töltsük rá egyenletesen a tölteléket. Tegyük vissza a sütőbe, és további 20-30 percig süssük, amíg jónak nem találjuk. Egy órán át hűtsük, vagy addig, amíg teljesen ki nem hűlt.  Egy kisebb tálban keverjük össze a mázhoz valókat, keverjük egyenletesre. A tejet fokozatosan adjuk hozzá, amíg csepegtethető állagúvá nem válik. Egyenletesen csepegtessük a süteményre.  Vágjuk a süteményt kockákra, és elfogyasztásig tartsuk hűtőben. Reggelire is kiváló, nemcsak desszertnek.    KAKAÓS KOCKÁK  (olasz recept)  Hozzávalók:  20 dkg főzőcsokoládé  20 dkg cukor  15 dkg vaj  15 dkg liszt  20 dkg darált dióbél  3 tojás sárgája  porcukor  csipet só  A csokoládét daraboljuk fel, vagy reszeljük le egy serpenyőbe, amit vízfürdő fölött gyengén melegítünk, amíg a csokoládé meg nem olvad. Amikor krémessé válik, egy diónál kisebb darab vajat felolvasztunk és a csokoládéba keverünk. Vegyük le a csokoládét a vízfürdőről, és hagyjuk langyosra hűlni.  Most adjunk hozzá egy kanálnyi cukrot, és egyenként a tojássárgákat. Vigyázzunk, hogy a csokoládé állaga ne váljon csomóssá, ezért a tojásokat egyenként adjuk hozzá, és alaposan keverjük el.  A lisztbe keverjünk egy csipet sót, valamint a darált dióbelet, majd 2-3 kanalanként öntsük a csokoládékrémbe, alaposan keverjük el, amíg mindet hozzá nem kevertük. Ekkor egynemű, közepes sűrűségű masszát kell kapnunk.  Vajjal kenjünk ki egy tepsit, amelynek az oldala nem magasabb 2 cm-nél. Öntsük, simítsuk bele a sütemény masszáját.  190 C°-os sütőben 25-30 percig süssük. A sütemény állagát fogpiszkáló beszúrásával ellenőrizhetjük. Akkor jó, amikor a tészta már nem ragad a fogpiszkálóra. Ha megsült, borítsuk ki, hagyjuk kihűlni.  Vágjuk nagyobb kockákra, és hintsük meg porcukorral.    KÁVÉS DIÓS SÜTEMÉNY  (amerikai recept)  Hozzávalók 9 darabhoz:  2 kávéskanál liszt  1/4 csésze (barna) cukor  3 evőkanál apróra vagdalt dióbél  1 kávéskanál őrölt fahéj  1-2 evőkanál azonnal oldódó kávépor  5 evőkanál vaj  1 csésze kristálycukor  2 nagy tojás  2/3 csésze zsírmentes joghurt  2 kávéskanál vaníliás cukjor  1/2 kávéskanál sütőszóda  kevés só  1,3 csésze liszt  A sütőt 180 C°-ra melegítsük elő. Vonjunk be egy 20x20 cm-es sütőformát olajjal, és szórjuk be liszttel.  Keverjük össze a dióbelet a barna cukorral, fahéjporral, és a fele kávéporral egy kisebb tálban.  A vajat mikrohullámú sütőben olvasszuk meg, egy nagyobb tálban. Ezután adjuk hozzá a kristálycukrot, amit egy villával keverjünk el benne. Adjuk hozzá a két tojást is, és jól keverjük el. Ezután a joghurtot, a vaníliás cukrot, sütőszódát keverjük bele, végül megsózzuk. Most a lisztet, végül a maradék kávéport keverjük bele. Keverjük rendesen össze, de ne keverjük túl a tésztát.  Előbb a tészta felét töltsük a sütőformába, ott megszórjuk a cukros-diós keverék felével. A maradék tésztát óvatosan töltsük második rétegként a sütőformába, és azt is szórjuk meg a maradék cukros dióval.  25 percig süssük, amíg belül is át nem sül. 10 percnyi hűtés után vágjuk 9 kockára a süteményt.    KÖNNYŰ MAZSOLÁS DIÓS TEASÜTEMÉNY  (amerikai recept)  Hozzávalók:  1/4 csésze lágy vaj  2/3 csésze cukor  2 tojás  1 kávéskanál vaníliás cukor  2 csésze liszt  2 kávéskanál sütőpor  1 kávéskanál őrölt fahéj  1 csésze vagdalt dióbél  1 csésze mazsola  A sütőt 180 C°-ra melegítsük elő.  A vajat a cukorral, a tojással és a vaníliás cukorral verjük fel. Keverjük bele a lisztet, sütőport, fahéjport, és dolgozzuk jól össze.  A dióbelet és a mazsolát a legvégén keverjük a tésztába.  Osszuk ketté a tésztát, és formáljunk belőlük két hosszabb rudacskát, kb. 4 cm-es vastagságúakat.  Bezsírozott tepsin süssük meg, enyhén szét fognak terülni. 18-20 percig süssük, amíg meg nem szilárdulnak. Ekkor éles késsel keresztben szeleteljük fel, és a szeleteket fektessük a tepsibe. Így süssük még további 10 percig, hogy a szeletek egy kis színt kapjanak.    LÁGY SÜTEMÉNY  (tunéziai recept)  Hozzávalók mintegy 20 darabhoz:  12,5 dkg lágy vaj  12,5 dkg cukor  17,5 dkg liszt  1 tojás  1 csapott kávéskanál sütőpor  5-10 dkg sötét csokoládépasztilla  6 dkg durvára vágott dióbél  A vajból és a cukorból keverjünk krémet. Alaposan keverjük el benne előbb a tojást, majd a lisztet, végül a sütőport. Addig keverjük, amíg a nyerstészta egynemű nem lesz, és egy kicsit ragadós.  A dióbelet késssel vagdossuk darabokra, vagy nyújtófával törjük meg, erősen rányomva. Keverjük a tésztába.  A tésztából meleg kézzel (így könnyebb) formáljunk valamivel nagyobb golyókat, mint egy dió. A golyót vágjuk ketté, az egyik felét lapítsuk le, helyezzünk rá csokoládépasztillát, és fedjük le a másik felével.  Nem ragadós sütőlapon vagy sütőpapíron 180 C°-on süssük ki, 9 perc alatt. Sütés után még melegen szedjük ki, és egyenként hűtsük le.  Olyan süteményt kapunk, amelynek belseje lágy, csokoládés, a tésztája pedig kellemesen dióízű.    MAMA DIÓS SÜTEMÉNYE  (francia recept)  Hozzávalók:  10 dkg liszt  12,5 dkg vaj  4 tojás  30 dkg cukor  25 dkg dióbél  Melegítsük elő a sütőt 180 C°-ra. A vajat lágyítsuk meg, a diót törjük apróra.  Egy tálban keverjük össze a vajat, lisztet, cukrot, dióbelet, valamint a tojások sárgáját.  A tojásfehérjét verjük szilárd habbá, és óvatosan keverjük a masszába.  Töltsük a nyerstésztát kivajazott sütőformába, és süssük háromnegyed óráig.    MAZSOLÁS PIROG  (grúz recept)  Hozzávalók:  1 kg liszt  2 pohár dióbél  2 pohár mag nélküli mazsola  1,5 csésze olvasztott vaj  2 pohár cukor  0,5 pohár cukorszirup  csipetnyi só  tojássárgája, tej  A mazsolát megmossuk, megtisztítjuk, kiszedjük a benne maradt száracskákat. Egy serpenyőben felmelegítjük kevés olvasztott vajjal.  A dióbelet darabosra törjük, és a vajas mazsolához keverjük. Egy pohár cukrot is.  A lisztet egy tálba öntjük, a közepén mélyedés formázunk, csipetnyi sót szórunk bele, és vizet öntünk a mélyedésbe. A lisztből vízzel tésztát gyúrunk.  A tésztát négy részre osztjuk, a négy darabot egyenként vékonyra nyújtjuk.  A tepsit kilisztezzük, befektetünk egy levél tésztát, bőven megkenjük olvasztott vajjal. Egyenletes rétegben terítünk a tésztára diós keveréket. Erre jön a második, harmadik, negyedik réteg tészta, ugyanígy, de a tetejére már nem diós keveréket kenünk, hanem tejjel felvert tojássárgáját.  De előbb a tésztát kockákra vágjuk, és a második adag cukorból főzött sziruppal megöntjük.  Megsütjük.    MÉZES DIÓS SÜTEMÉNY  (orosz recept)  Hozzávalók:  1 csésze méz  1 csésze porcukor  3 evőkanál vaj  1 kávéskanál sütőpor  1 kávéskanál fahéjpor  5-6 szem szegfűszeg, mozsárban megtörve  2,5 csésze liszt  0,5 csésze durvára vagdalt dióbél  reszelt narancshéj vagy citromhéj  A mézet egy nagyobb teáscsészében melegen megolvasztjuk, megfolyósítjuk.  A mézet egy tálban összekeverjük, összedolgozzuk a porcukorral, vajjal, sütőporral, fahéjjal, szegfűszeggel, kevés reszelt narancs- vagy citromhéjjal, a darabos dióbéllel, végül a liszttel.  Vajazott, lisztezett formába öntjük, és mérsékelten meleg sütőben sütjük meg. A kész süteményt porcukorral szórjuk meg.    MÉZES MAZURKA  (lengyel recept)  Hozzávalók:  5 dkg folyékony méz  12 dkg porcukor  1,5 csésze darált dióbél  1 csésze mazsola  3 tojás  0,5 csésze liszt  1/4 kávéskanál sütőszóda  1 evőkanál ecet  1 evőkanál étolaj  A tojássárgáját a porcukorban dörzsöljük el. Keverjük hozzá a mézet, a darált dióbelet, a mazsolát. Beleszórjuk, keverjük a lisztet. A sütőszódát az ecetben keverjük el előbb, aztán keverjük a nyerstésztába. Gondosan átkeverjük.  A tojásfehérjéből habot verünk, és a habot keverjük óvatosan a nyerstésztába.  A nyerstésztát olajjal kikent tepsibe vagy serpenyőbe öntjük, és 180-190 C°-on 25-30 percig sütjük. A sütőből kivéve még melegen vágjuk kockákra. A tetejét porcukorral szórhatjuk meg, ha akarjuk.    MINI DIÓS FELFÚJT  (Szent Patrick napi ír sütemény)  Ez a sokoldalú sütemény nemcsak délutáni teához ajánlható vajjal, lekvárral, hanem sajtot is ehetünk hozzá, vagy pedig könnyű főételként is ehetjük, salátatálhoz.  Hozzávalók 6 személyre:  3 csésze teljes őrlésű liszt  1/4 csésze barna cukor  1 kávéskanál sütőszóda  1 kávéskanál só  55 g vaj, 1-1,5 cm-es darabokra vágva  1 csésze pirított darabos dióbél  1 csésze teljes tej  1 nagyobb tojás  2 evőkanál melasz  Melegítsük elő a sütőt 190 C°-ra, és lisztezzünk ki egy nagyobb sütőlapot.  Egy tálban jól keverjük össze a lisztet, a cukrot, a sütőszódát és a sót. Kézzel gyúrjuk bele a vajat, amíg a tészta nagyjából egyenletes állagú nem lesz. Ekkor gyúrjuk bele a dióbelet.  Egy kisebb tálban keverjük össze a tejet, a tojást és a melaszt, amíg egyenletes állagot nem kapunk. A tejes keveréket apránként öntsük a tésztába, állandó gyúrás mellett, amíg tésztánk közepesen kemény állagúvá válik.  Borítsuk ki a tésztát egy belisztezett deszkára, és ötször-hatszor egymás után nyújtsuk ki. Végül vágjunk belőle 6 szeletet, és mindegyik szeletből formáljunk gömböt.  A gombócokat helyezzük a sütőlapra, arányos távolságban. A gombócokat nyomjuk meg, hogy 7-8 cm magas, kerek zsömléket kapjunk. A zsömlék tetején éles késsel ejtsünk kereszt alakú vágást.  Addig süssük, amíg kívülről aranybarnák nem lesznek, belülről pedig a beszúrt tű tisztán nem jön ki. Ez kb. 30 perc.  Rácson hűtsük ki, és azon melegében, vagy kihűlés után szervírozzuk.    NARANCSOS TEASÜTEMÉNY (KULURÁKIA)  (görög recept)  Ez egy olyan kulurákia-recept, aminek nem vajas tészta az alapja, a jellegét a narancs és a dió kombinációja adja. A recept szerinti vaj mennyiségét nem szabad tovább csökkenteni, mert a jellegét veszíti el a sütemény.  Hagyományosan porcukorral szokták megszórni, de egyéni ízlés szerint az is illik hozzá, ha a rudacskákból nem karikát, hanem kiflit formálunk, és a végeit olvasztott csokoládéba mártjuk.  Hozzávalók:  1/4 csésze apróra vagdalt dióbél  2 csésze liszt  3/4 kávéskanál sütőpor  1/2 kávéskanál sütőszóda  csipetnyi őrölt szegfűszeg  1 kisebb citrom leve  1 kisebb narancs leve  3/4 csésze cukor  2 evőkanál étolaj  6 evőkanál vaj  1 nagy tojás és egy másiknak a sárgája  1 evőkanál narancslé  A meghintéshez 2-3 evőkanál porcukor, de ez el is maradhat.  Melegítsük elő a sütőt, és egy száraz tepsiben egy rétegbe kiterítve 5-7 percig pirítsuk a dióbelet, közben néhányszor rázzuk meg, hogy a pirulás egyenletes legyen. Végül vegyük ki, és hagyjuk kihűlni.  Egy nagyobb tálban keverjük a liszthez a sütőport, a sütőszódát és a szegfűszeget.  Mixerben keverjük össze a cukrot a citromlével és a narancslével. Amikor már egyenletes, keverjük bele a dióbelet és az étolajat is, végül öntsük ki egy kisebb tálba.  Tegyük a vajat a mixerbe, és dolgozzuk pelyhesre. Öntsük vissza a kis tálból a keveréket, és keverjük bele a tojást, a tojássárgáját és a narancslevet is. Keverjük egyenletesre. A lisztet apránként, fokozatosan öntsük és keverjük bele. Vigyázzunk, nehogy a tészta túl kemény legyen.  A kész tésztát osszuk két részre, fedjük be zsírpapírral, és tegyük hűtőbe legalább másfél órára.  Újból melegítsük fel a sütőt, és egy tepsit kenjünk ki étolajjal.  Az egyik tésztagolyónak a felét tegyük ki gyúródeszkára, a másik fele maradjon a hűtőben. A deszkán a tésztából szaggassunk kisdiónyi darabokat, és formáljunk belőle 10-15 cm-es nudlit. Ízlés szerint a nudlikat karikává, patkóvá vagy S alakba is formálhatjuk. A tepsibe 5 cm távolságra rakjuk. Ha munka közben a tészta felmelegszik, és nehezebb dolgozni vele, rakjuk vissza a hűtőbe, és vegyünk helyette egy hideg darabot.  A süteményt 10-12 percig kell sütni. A sütés végére a teteje aranybarna árnyalatot kaphat. A tepsiben hűtsük ki, vagy 2-3 perc után kirakhatjuk rácsra is. Kihűlés után hintsük meg porcukorral.    OROSZ TEASÜTEMÉNY  Hozzávalók 36 darabhoz:  25 dkg pirított dióbél  6 evőkanál kristálycukor  20 dkg lágy vaj  1/2 kávéskanál vaníliás cukor  2 csésze liszt  1/2 kávéskanál só  porcukor  A sütőt 160 C°-ra melegítsük elő. A dióbelet robotgépben daráljuk meg, 2 evőkanál porcukorral együtt.  Egy közepes méretű tálban keverjük a liszthez a sót.  A megmaradt 4 evőkanál cukrot keverjük össze a vajjal, krémesre. Könnyű, habos legyen. Keverjük hozzá a vaníliás cukrot. A sós lisztet is keverjük bele, végül a cukros diót.  A tésztából 2,5 cm-es golyókat kell formálni. Helyezzük papírral vagy alufóliával bevont sütőlapra. 20 percig süssük, világos barnára.  Amikor a sütőből kivettük, még forrón forgassuk meg porcukorban, és úgy hagyjuk kihűlni. Amikor kihűlt, még egyszer forgassuk meg a golyókat a cukorban.    PALESZTIN TEASÜTEMÉNY  Hozzávalók:  20 dkg vaj  12 dkg cukor  2 evőkanál narancsvirág-víz (vagy citromvirág-víz)  (ha nincs, helyettesítsük narancslével, citromlével)  30 dkg liszt  8 dkg darált dióbél  6 dkg cukor  1 kávéskanál fahéjpor  1/2 evőkanál narancsvirág-víz  A vajat melegítsük szobahőmérsékletűre, lágyra. Jól keverjük össze 12 dkg cukorral és a narancsvirág-vízzel, és verjük habosra.  Apránként keverjük hozzá a lisztet, egyszerre mintegy két kanálnyit, és keverjük egyenletesre, mielőtt a következő adagot beleöntenénk. Végül olyan sűrűnek kell lennie, hogy kézzel gyúrható legyen.  A tésztát tegyük hűtőbe, hogy jól áthűljön.  Ezalatt elkészítjük a diós tölteléket. Fontos, hogy a dióbelet a rendelkezésünkre álló konyhaeszközökkel a lehető legfinomabbra daráljuk. Cukorral, fahéjporral, kevés narancsvirág-vízzel keverjük össze, majd félretesszük.  Belisztezett deszkára helyezzük a pihentetett tésztát, kézzel apró darabokat csípünk ki belőle, golyókká gömbölyítjük, és kerek lapokká nyomkodjuk.  A tölteléket kiskanállal adagoljuk ki a tésztalapokra. 160 C°-os sütőben 25 percig sütjük, enyhén aranyszínűre, majd rácsra helyezve hűtjük ki.    PÁROLT PIROG  (orosz recept)  Hozzávalók:  6 evőkanál darált kétszersült  2 csésze tej  1 csésze darált dióbél  4 tojás  5 evőkanál cukor  1/2 csésze vaj  vaníliás cukor, só  A kétszersült-port forró tejbe áztatjuk, majd hozzákeverjük a cukrot, vajat, dióbelet, a tojások sárgáját, a vaníliás cukrot. A tojásfehérjéből sóval habot verünk, és azt is a süteménytésztába keverjük.  Egy edényt, amiben a pirogot párolni fogjuk, kikenünk vajjal, megszórunk kétszersült-porral, és beleöntjük a nyers süteménytésztát. Lefedjük. Egy nagyobb lábasba, aminek az aljára két csésze vizet öntöttünk, rácsra állítjuk.  Feltesszük a tűzre, és a víz forrásától számított öt perc múlva levesszük.  A párolt pirogot befőttel együtt kínáljuk.    PORTUGÁL DIÓS KOCKÁK  (Titia Albertina receptje az Azori szigetekről)  Hozzávalók 16 kockához:  1/2 csésze vaj    3/4 csésze cukor  1 tojás  1/2 kávéskanál vaníliás cukor  2 evőkanál tej  5 evőkanál portói    1 csésze darabos dióbél  1/2 csésze liszt  1/2 kávéskanál sütőpor  1 csésze porcukor  további 1 evőkanál vaj  A sütőt 175 C°-ra melegítsük elő. Zsírozzunk és lisztezzünk be egy 23 cm-es sütőformát.  Egy nagyobb edényben keverjük krémmé a fél csészényi vajat a cukorral. Könnyű,habos legyen. Üssük bele a tojást, keverjük bele a vaníliás cukrot, a tejet és 2 evőkanálnyi portói bort.  A lisztet az apró darabos dióbéllel és a sütőporral keverjük össze, majd keverjük a krémbe. A tésztát egyenletesen töltsük a sütőformába.  15-20 percig süssük, amíg a közepébe szúrt kés tisztán nem jön ki. A sütőből kivett sütemény tetejét azonnal kenjük meg 2 evőkanál portói borral. Aztán várjunk, amíg szobahőmérsékletűre hűl.  A süteményre mázat a porcukorból, egy kanálnyi vajból és egy kanálnyi portói borból keverünk. Addig keverjük, amíg egyenletes, kenhető állagú nem lesz, ekkor kenjük a kihűlt süteményre. Ha maradt darabos dióbelünk, szórjunk egy keveset a mázra.    SHERRYS DIÓS KOCKÁK  (amerikai recept, Marge Radtke séf receptje a Missouri állambeli Hermann város Vintage vendéglőjéből)  Hozzávalók:  A tésztához:  2 csésze lágy vaj  1 csésze liszt  1/2 csésze barna cukor  2 evőkanál sherry  1 kávéskanál só  A töltelékhez:  2 tojás  1/2 csésze barna cukor  1/4 kávéskanál vaníliás cukor  1/2 kávéskanál sütőpor  1/2 csésze fehér cukor  1 kávéskanál sherry  2 evőkanál liszt  1,5 csésze vagdalt dióbél  kevés karamella, olvasztott cukorból  A sütőt 175-180 C°-ra melegítsük elő, és készítsünk elő egy 23x23 cm-es sütőformát, 5 cm magas oldalfallal, zsírozzuk ki.  Keverjük össze a vajat, a barna cukrot és a sót. Géppel addig verjük, amíg habos nem lesz. További keverés közben adjuk hozzá a lisztet és a sherryt.  20 percig süssük, aranybarnára, majd hagyjuk kihűlni.  Verjük fel a két tojást, adjuk hozzá a kétféle cukrot, a sherryt és a vaníliás cukrot. Eldolgozás után a lisztet és a sütőport is keverjük bele. Végül a dióbelet.  Töltsük a tölteléket a kihűlt tésztára, és süssük 25-30 percig, mély aranybarna színűre. Tegyük félre kihűlni, majd végjuk kb. 3-3,5 cm-es kockákra.  Szervírozáskor szórjunk a kockákra kevés karamellát, és a süteményes tányér mellé készítsünk még egy pohárka sherryt.    SÖTÉT DIÓS SÜTEMÉNY  (amerikai recept)  Hozzávalók:  5 tojás (külön a fehérje és a sárgája)  2/3 csésze cukor  1/3 csésze étolaj  4 kávéskanál fahéjpor  1 kávéskanál őrölt szegfűszeg  2 evőkanál kakaópor (ha világosabb süteményt szeretnénk, 1 kanállal elég)  3 evőkanál brendi  1/2 kávéskanál borkősav  újabb 1/3 csésze cukor  1,5 csésze teljes őrlésű liszt  1,5 kávéskanál sütőpor  1/2 kávéskanál szódabikarbóna  1/4 kávéskanál só  1 csésze dióbél  néhány kávéskanál margarin és liszt a sütőforma előkészítéséhez  A sziruphoz:  3 csésze hideg víz  3 db fahéj  1/4 kávéskanál őrölt szegfűszeg  3 csésze cukor  1/2 kávéskanál borkősav  1 csésze méz  1,5 kávéskanál citromlé  A szirup 2-3 órával előbb is elkészíthető, ez esetben felhasználásig tegyük hűtőbe.  A sütemény elkészítése: A dióbelet törjük meg, és 170-180 C°-ra felmelegített sütőben pirítsuk néhány percig.  Egy nagyobb tálban keverjük össze a lisztet, a sütőport, a szódabikarbónát és a sót, és tegyük félre.  A tojások sárgáját keverjük el, lassan adagolva hozzá a 2/3 csésze cukrot. Addig keverjük, amíg sűrű, fényes nem lesz. Keverjük bele az étolajat. És a fahéjport, a szegfűszeget, a kakaóport és a brendit. Tegyük félre.  A tojásfehérjéhez adjuk a borkősavat, és verjük kemény habbá. Aztán fokozatosan szórjuk bele az 1/3 csésze cukrot, és folytassuk a keverést, amíg a hab kissé fényes, vastag állagú nem lesz, majd tegyük félre.  A tojássárgájás keverékhez keverjünk fél csészével a lisztkeverékből, aztán öntsük hozzá a fehérjehabot, valamint a maradék lisztkeveréket. Addig keverjük, amíg tökéletesen el nem keveredik. Végül a diót keverjük bele. A keverék térfogata kissé lecsökken, állaga likacsos lesz.  Borítsuk a tésztát 25 cm-es kerek, kimargarinozott, kilisztezett tortaformába, és a tetejét egyengessük el. Jó, ha a buborékok részben felszakadnak. 45 percig süssük, ezalatt elkészíthetjük a szirupot.  Egy közepes méretű lábasban forraljuk fel a fahéjas, szegfűszeges vizet. Négy percig forraljuk, fedő alatt. Keverjük a borkősavat a cukorba, és öntsük a forrásban lévő vízbe. Amikor újból forr, tegyük takarékra, és fedő alatt főzzük további 7 percig. Keverjük bele a mézet, újból forraljuk fel, és főzzük a forrástól 10 másodpercig. Amikor levettük a tűzről, akkor öntsük bele a citromlevet, és hűtsük ki vízfürdőben. Ez úgy a legkönnyebb, ha a mosogatóba engedünk hideg vizet, és beleállítjuk a lábast.  Összeállítás: A kisült süteményt azonnal vágjuk kockákra vagy más alakú darabokra. A kihűlt szirupot töltsük a sütemény tetejére. 3-5 percig töltögessük, hogy eloszoljon.  Hűtsük ki a süteményt teljesen. Felszolgálás előtt 5-10 perccel rakjuk ki egy tálra.    STILTONSAJTOS SZABLÉ  (francia recept)  Hozzávalók 20 darabhoz:  12,5 dkg stilton, rokfort vagy más kenhető sajt  10 dkg vaj  25 dkg liszt  25 dkg apróra vagdalt dióbél  2 érett körte  kevés citromlé  1,25 dl tejszín  só, bors  és még végül is kell kenhető sajt  A sütőt 180 C°-ra melegítsük elő.  A sajtot a vajjal 2-3 percig verjük géppel. Folyamatosan keverve adjuk hozzá a lisztet és a dióbelet. Sóval, borssal ízesítsük. Amikor a keverék egynemű tésztává áll össze, belisztezett sima felületre borítsuk ki. Nyújtsuk ki, és szaggatóval, vagy akár egy megfordított pohárral vágjunk belőle 20 darabot.  20-25 percig süssük, aranyszínűre, majd hagyjuk kihűlni.  A körtéket vágjuk negyedekre, magozzuk ki, szeleteljük vékonyra. Citromlevet csöpögtessünk a körteszeletekre.  A szablékat kenjük meg ugyanolyan vagy másféle kenhető sajttal, és borítsunk rá körteszeleteket.  Ilyent még nem ettünk. De később újra ehetünk belőle, mert dobozban három napig jól eláll.     SÜTEMÉNY TAHINIVEL  (török recept)  A tahini a Közel-Kelet elterjedt konyhai nyersanyaga. Tulajdonképpen őrölt szezámmag, szezámmagból készült krém.  Hozzávalók:  1 pohár porcukor  1 pohár tahini  20 dkg szobahőmérsékletű margarin  1 tojás  1 csomag vaníliás cukor  4 pohár liszt  2 evőkanál darált dióbél  Mixerrel keverjük össze a porcukrot a tahinivel, majd a margarint is hozzádolgozzuk. Utána a tojás sárgáját, majd a vaníliás cukrot.  A liszt fokozatos hozzáadásával (lehet, hogy 3,5 pohárnyi is elég) kemény tésztát készítünk.  Diónyi golyókat formálunk a tésztából, és ellapítjuk. Tojásfehérjével megkenjük, és darált dióbéllel vastagon megszórjuk. (A képen darabos dióbéllel látható.)  175 C°-ra előmelegített sütőben 15-25 percig sütjük, de 15 perc után a hőfokot csökkenthetjük. Addig sütjük, amíg a képen látható színt nem kapja süteményünk.    SZABLÉ  (francia recept)  Hozzávalók 4 személyre:  13 dkg lágy vaj  8-9 dkg cukor  18 dkg liszt  8 dkg darabosra vagdalt dióbél  vaníliás cukor  A vajat és a cukrot keverjük egyenletesen fehéres krémmé.  A lisztbe keverjük bele az apró darabos dióbelet és a vaníliás cukrot.  A krémet és a lisztet keverjük össze, hogy szilárd tésztát kapjunk, majd 2-3 órán keresztül tartsuk a hűtőszekrényben.  A tésztából formáljunk 20-30 golyót, és helyezzük sütőlapra. 170-180 C°-os sütőben 15-20 percig süssük.  Könnyű, ropogós, dióillatú süteményt kapunk, kávé mellé kiváló.  Megjegyzés: A dió mellett kevés pekándiót vagy mandulát is beletehetünk, ha egyénibb ízre vágyunk.    SZABLÉ 2  (francia recept)  Hozzávalók 40 darabhoz:  20 dkg vaj  20 dkg porcukor  1 dkg oldható kávépor  27 dkg liszt  20 dkg darált dióbél  40 db szép, feles dióbél dísznek  2 tojás  aprószemű só  A vajat lágyítsuk, de ne olvasszuk meg a mikróban, utána verjük fel kissé, krémes állagúra. Adjuk hozzá a porcukrot és a kávét, és géppel keverjük meg alaposan.  Öntsük hozzá a liszt negyedrészét, és üssük bele az egyik tojást. Most is keverjük jól össze, krémesre.  Öntsük hozzá a többi slisztet is, és addig keverjük, amíg tésztánk rugalmas nem lesz, de ne tovább. Ekkor dolgozzuk bele a dióbelet.  Terítsük ki a tésztát vastagra, borítsuk be fóliával, csomagoljuk be, és tegyük hűtőbe két órára. (Ilyen állapotban akár egy hétig is eltarthatjuk.)  Nyújtsuk ki vékonyra a tésztát, szaggassunk belőle karikákat. Rendezzük sütőpapírral bélelt tepsire. Készítsünk aranyozást a tésztára. A második tojást egyben verjük fel, kevés aprószemcsés só hozzáadásával, addig verjük, amíg a só fel nem oldódik. Az első aranyozás után, amikor az megszáradt a tésztán, másodszor is aranyozzuk be. A szép dióbeleket most helyezzük a szablék közepére.  A sütőt 160 C°-ra melegítsük elő, és az előmelegített sütőben a tészta vastagságától függően 12-15 percnyi sütés elég.  Amikor megkóstoljuk, meglepve észleljük, hogy a kávé íze milyen jól harmonizál a dió ízével.    TÉLELEJI SÜTEMÉNY  (francia recept)  Az ősz már elillant, hamarosan igazi tél lesz. Délutáni forró teához süssünk téleleji süteményt. Diót, mandulát, almát tartalmaz, amik koleszterinmentesek, a magvak omega-3 zsírsavakban gazdagok, energiadúsak.  Hozzávalók:  3 tojás  12,5 dkg liszt  1 tasak sütőszóda  2 nagy evőkanál mandulapor (előre elkészített mandulapüré is jó)  1-2 dl víz  7,5 dkg cukor  8 dkg dióbél  3 alma  Az almák magházát vágjuk ki, húsát vágjuk egészen vékonyra. A dióbelet vágjuk kisebb darabokra.  Egy tálban verjük fel a tojásokat, majd keverjük hozzá a lisztet, a sütőszódát. Alaposan dolgozzuk el, hogy ne maradjon benne csomó.  Keverjük bele a mandulalisztet annyi vízzel, hogy sima tésztát kapjunk. A sima tésztába keverjük a cukrot, a dióbelet, az almaszeleteket.  Vajazzunk ki egy hosszúkás süteménysütő formát, és töltsük bele a tésztát. 180 C°-os sütőben 35-40 percig süssük, addig, amíg a teteje aranyszínű nem lesz. Kés beszúrásával is ellenőrizzük, belül is megsült-e.    VAJAS SÜTEMÉNY DIÓVAL  (német recept, Sabine Scheller receptje)  Hozzávalók kb. 60 db-hoz:  32 dkg liszt  28 dkg barna cukor  22,5 dkg sűrű, zsíros tejföl (németül Schmand)  12,5 dkg vaj  10 dkg vagdalt dióbél  2 tojás  1 kávéskanál sütőszóda  1 kávéskanál vaníliás cukor  1/2 csomag sütőpor  1/2 kávéskanál só  a díszítéshez:  cukormáz  60 db feles dióbél  Miközben a liszthez hozzákeverjük a sütőszódát, a sütőport és a sót, melegítsük elő a sütőt. A tepsibe terítsünk sütőpapírt.  Egy tálban keverjük habosra a vajat a cukorral, majd keverjük bele a két tojás sárgáját és a vaníliás cukrot is. A lisztet és a zsíros tejfölt is adjuk hozzá, végül a vagdalt dióbelet.  A tésztából kávéskanálnyi darabokat szaggatunk, és a sütőlapon 5 cm távolságban rakjuk le. 10-12 percig sütjük, amíg enyhén barnulni nem kezd. Sütés után egy rácsra tesszük kihűlni.  A kihűlt süteményeket díszítjük cukormázzal és egy-egy feles dióbéllel.    VANÍLIÁS-DIÓS KIFLI  (német recept)  Hozzávalók:  55 dkg liszt  10 dkg darált dióbél  42 g vaj  14 dkg cukor  a sütés után: 1 csomag vaníliás cukor  A hozzávalókból a szükséges vízzel tésztát gyúrunk. Egy órán át hűtőben pihentetjük. Egyenletes rudacskákat sodrunk belőle, amelyeket ízlés szerinti hosszúságú kiflicskékre vágunk.  Sütőben 180 C°-on aranysárgára sütjük.  Még melegen hintjük meg vaníliás cukorral.    ZABOS KEKSZ CSOKOLÁDÉVAL, DIÓVAL  (spanyol recept)  Hozzávalók 110-120 darabhoz (galettához):  2 csésze vaj  4 csésze liszt  2 evőkanál sütőszóda  2 csésze cukor  5 csésze zabliszt  40 dkg csokoládépehely  2 csésze cukor  1 kanál só  4 tojás  2 kanál sütőpor  2 kanál vaníliakivonat  3 csésze darabos dióbél  A vajból a cukorral együtt verjünk krémet. Keverjük a krémbe a tojásokat és a vaníliát. Majd sorban a lisztet, a zablisztet, sót, sütőport, sütőszódát. Végül a csokoládépelyhet és a diót.  Amikor tésztánkat egyenletesre kevertük, szaggassunk belőle kisebb golyókat, amiket úgy rendezzünk tepsire, hogy 4-5 cm-es hézag maradjon közöttük, mert sütés alatt laposra fognak terülni.  180 C°-on nem sokáig kell sütni, 10-15 perc elég.
	A dió leírása és botanikája

	Aprósütemények, bonbonok Vázlat:  Csokoládés diós sütőtökös sütemény  Diókrémes aprósütemények  Diós bonbon  Diós falatkák  Diós golyócskák  Diós kávés apró falatok  Diós kockák  Diós kockák 2  Diós mézes papucsok  Diós rumgolyók  Diós vajas sütemény  Édes aprósütemény  Finikia  Juharszirupos diós falatok  Kávécsemege  Orosz diós golyók    CSOKOLÁDÉS DIÓS SÜTŐTÖKÖS SÜTEMÉNY  (amerikai recept)  Hozzávalók 5 adag süteményhez:  1/2 csésze étolaj  2 csésze cukor  1 tojás  40-45 dkg pürévé tört sütőtök  2,5 csésze liszt  csipetnyi gyömbérpor  1 kávéskanál sütőpor  1 kávéskanál sütőszóda  1 kávéskanál szerecsendió  1 kávéskanál fahéj  1 kávéskanál só  1 csésze csokoládéreszelék  1/2 csésze vagdalt darabos dióbél  Az étolajat és a cukort mixerrel jól keverjük el. Keverjük hozzá a tojást is, utána pedig a sütőtök húsát.  Egy nagyobb tálban keverjük össze a száraz hozzávalókat, a csokoládé és a dióbél kivételével.  A tökös keveréket keverjük a lisztes keverékhez. Keverjük át, de ne keverjük túl. Végül a csokládét és a diót is keverjük bele.  Zsírozzunk ki egy sütőlapot, és a nyers süteményből kávéskanálnyi adagokat cseppentsünk rá. 180 C°-on 15-20 percig süssük, amíg aranybarna színt nem kap.    DIÓS BONBON  (spanyol recept)  Hozzávalók 24 db-hoz:  24 db négyzetes alakú ostyalap  10 kanál darált kristálycukor  10 dkg darabosra tört dióbél  mandulaolaj  35 dkg bevonó csokoládé  kevés finom porcukor  1/2 csomag kakaóvaj  apró drazsé, díszítésnek  A hozzávalók nem mindegyike található meg egy hazai háztartásban. De Magyarországról évente sokezren nyaralnak Spanyolországban. Eme szerencsés ismerőseinket kérjük meg, hogy emlékként mandulaolajat és kakaóvajat hozzanak nekünk onnan.  A darált cukrot helyezzük egy serpenyőbe, és nedvesítsük meg egy kanál vízzel. Tegyük fel a tűzre, és karamellizáljuk meg. Adjuk hozzá a darabos dióbelet is, és keverjük meg alaposan egy fakanállal.  Egy hideg márványlapot enyhén kenjünk ki mandulaolajjal, és öntsük rá a diókaramellát. Amikor megszilárdult, a lapról szedjük fel, és egy mozsárban törjük apróra, tésztaszerűre. Öntsük ki, keverjük hozzá a porcukrot, és nyújtsuk ki.  Vágjuk a cukortésztát négyzetekre, helyezzük az ostyalapokra, és hagyjuk megszáradni.  A bevonó csokoládét vízfürdő fölött lassú tűzön olvasszuk meg, együtt a kakaóvajjal. Hagyjuk langyosra hűlni. Amikor langyos, de még nem szilárdult meg, a bonbonokat mártsuk meg benne.  Helyezzük a bonbonokat papírformákba, és díszítsük színes drazsészemekkel.    DIÓKRÉMES APRÓSÜTEMÉNYEK  (francia recept)  Hozzávalók 6 aprósüteményhez:  4 dkg cukor  3 dkg pörkölt, cukros mandula  5 dkg olvasztott vaj  1 kávéskanál élesztőpor  5 dkg liszt  4 dkg diókrém  A diókrémhez:  ugyanannyi dió, mint cukor és méz együtt (a méz a cukor egytizede legyen), kevés vaníliával ízesítve  A sütőt 160 C°-ra melegítsük elő.  Az aprósütemény hozzávalóit a fenti sorrendben keverjük össze. Süteménytartó papírokra szedünk a tésztából falatnyi darabokat. A papírokat legeljebb háromnegyedrészt szabad megtölteni.  12 percig süssük, és mielőtt megennénk, a sütőlapról leszedve hűtsük ki.  Téli vasárnapokra ajánlott, a reggeli tea mellé.     DIÓS FALATKÁK  (francia recept)  Hozzávalók 30-36 db-hoz:  10 dkg étcsokoládé  15 dkg porcukor  13 dkg darabos dióbél  szép feles dióbelek, díszítésnek  2 evőkanál rum  2 evőkanál tejszín  3 evőkanál kakaópor  A csokoládét egy tálban vízfürdő felett megolvasztjuk, 2-3 evőkanál vízzel, majd levesszük a tűzről. Hozzáadjuk a tejszínt, a rumot, a porcukrot és a darabos dióbelet.  Alaposan összekeverjük, és hűvösre tesszük, hogy megkeményedjen.  Formáljunk apró golyókat a csokoládémasszából, és forgassuk meg kakaóporban. Mindnek a tetejére nyomjunk egy szép darab dióbelet.  Bonbonos papírban szervírozzuk.    DIÓS GOLYÓCSKÁK  (német recept)  Hozzávalók:  20 dkg vaj  40 dkg liszt  15 dkg cukor  csipetnyi só  1 tojás  20 dkg dióbél (apró darabos és feles)  10 dkg marcipánmassza  10 dkg eperzselé  10 dkg keserű csokoládé  1 evőkanál kókuszzsír  A vajat kisebb darabokra vágjuk, egy tálba tesszük. A lisztet, cukrot és a tojást hozzáöntjük, és egy bő csipetnyi sóval megszórjuk. Ujjheggyel, majd teljes tenyérrel dolgozzuk össze, tésztává gyúrjuk. Alufóliával leborítjuk a tésztát, és egy óráig hűtőben pihentetjük.  Ezalatt diós tölteléket készítünk. A marcipántésztát felaprítjuk, és villával összetörjük. Darabos dióval és eperzselével keverjük.  Amikor a tésztát újból elővesszük, kb. 50 apró golyót szaggatunk belőle. Ellapítjuk, és minden tésztalapra fél kávéskanálnyi diós tölteléket teszünk. Újból golyóvá formáljuk. Sütőpapírral bélelt tepsibe rakjuk, és minden golyóra egy feles dióbelet nyomunk.  200 C°-os sütőben 20 percig sütjük. Sütés után a tepsiben, a sütőpapíron hűtjük ki.  A csokoládét a kókuszzsírral együtt olvasztjuk meg, vízfürdő fölött. A folyékony csokoládét vékony szálban csurgatjuk a kisült süteményre. Vagy csepegtethetjük.  Nagyon finom, ezért nagyobb ünnepekre, például karácsonyra ajánlott.    DIÓS KÁVÉS APRÓ FALATOK  (francia recept)  Hozzávalók:  20 dkg vagdalt dióbél  4 tojás fehérje  18 dkg olvasztott vaj  15 dkg porcukor  10 dkg liszt  A mázhoz:  2 kávéskanál erős feketekávé  8 dkg porcukor  2 tojás sárgája  5 dkg dióbél  A sütőt közepesnél némileg enyhébbre melegítsük elő.  Az olvasztott vajjal keverjük el a cukrot. Amikor a keverék homogén, keverjük hozzá a dióbelet és a lisztet.  A tojásfehérjéből verjünk kemény habot, csipetnyi sóval.  A tojáshabot óvatosan keverjük a lágy tésztába.  Vajjal kikent, liszttel beszórt sütőformába töltsük a tésztát, és félóráig süssük a sütőben. Amikor megsült, borítsuk ki egy rácsra, azon hűtsük ki.  Amíg hűl, a tojássárgáját a porcukorral és a kávéval verjük fel. A kihűlt süteményre kenjük, és a süteményt rögtön vágjuk kockákra. Minden kockára nyomjunk egy szép dióbelet.  A máz megkeményedéséhez kb. 1 óra kell. Utána tehetjük kis süteményes papírokra a kockákat. Egy jó kávé mellé szolgáljuk fel.       DIÓS KOCKÁK  (német recept)  Hozzávalók 150 db-hoz:  25 dkg vaj vagy margarin  20 dkg cukor  2 csomag vaníliás cukor  4 tojás  2 evőkanál tej  30 dkg darált dióbél  25 dkg rozsliszt  1 csomag sütőpor  kevés vaj és liszt  még 20 db feles dióbél  3 kávéskanál oldható kávépor  35-40 dkg porcukor  3-4 evőkanál borpárlat (vagy víz)  A vajat a cukorral és a vaníliás cukorral krémmé keverjük. Hozzáadjuk a tojásokat és a tejet.  A darált dióbelet a liszttel és a sütőporral keverjük össze, majd ezt a keveréket összekeverjük a krémmel. Az így kapott tésztát kivajazott, kilisztezett sütőlapra terítjük.  200 C°-ra előmelegített sütőben 15-20 percig sütjük. Amikor megsült, kivesszük a sütőből, és hagyjuk kihűlni.  Az oldható kávéport három evőkanál vízben feloldjuk. A porcukorral és a borpárlattal sima, egyenletes tortamázat keverünk belőle, és a süteményre kenjük.  A szép dióbelet elosztva rárakjuk, majd hagyjuk a mázat megszáradni.  A süteményt 3 cm-es kockákra szeleteljük.  Dehát a tésztánk túl sok. Mi legyen a többivel? Készítsünk belőle diótortát!  A tészta második felét egy 26 cm-es tortaformában fogjuk kisütni.  Vágjuk vízszintesen félbe, és a két réteg tészta közé kenjünk 40 dkg tejszín habjából, 2 kávéskanál oldható kávéporból és két csomag vaníliás cukorból vert kemény habot. Ez lesz a torta krémje. A torta tetejét pedig ugyanúgy szép dióbél-darabokkal díszítjük, mint a kockákat.    DIÓS KOCKÁK 2  (spanyol recept)  Hozzávalók:  darált dióbél  keksz  sűrített tej  citromlé  Nemcsak a dióbelet, a kekszet is ledaráljuk. Ahhoz, hogy tésztát kapjunk, a dióbelet és a kekszet édes kondenzált tejjel keverjük össze, sűrű állagúra. Egyenletes vastagságúra nyújtjuk, és kockákra vagdaljuk.  Kész. De ha akarjuk, dekorálhatjuk, vagy cukormázzal is bevonhatjuk.    DIÓS MÉZES PAPUCSOK  (francia recept)  Hozzávalók 15-20 darabhoz:  15 dkg pohánkaliszt  10 dkg búzaliszt  1 kávéskanál fahéjpor  10 dkg vaj  10 dkg cukor  1 tojás  6 dkg darabos dióbél  1 nagy evőkanál méz  A kétféle lisztet keverjük össze, és keverjük bele a fahéjat is. Egy másik tálban pedig a vajat és a cukrot.  Kézzel dolgozzunk. A cukros vajat kisebb adagokban gyúrjunk a liszthez. A célunk durva, homokszerű állagú tészta készítése. Amikor az összes cukros vajat a liszthez kevertük, ha közben időre van szükségünk, a tésztát hűtőben pihentethetjük. Amikor a munkát folytajuk, ugyancsak kézzel dolgozzuk a tésztába a tojást is. Addig gyúrjuk, amíg össze nem áll a tészta.  A sütőt 180 C°-ra melegítsük elő. Ezalatt elkészítjük a tölteléket. A diót apróra vagdossuk, hozzáöntjük a mézet, és jól összekeverjük.  A tésztát kinyújtjuk. Egészben, vagy ha nincs elég nagy helyünk, több kisebb darabban. Mintegy 7 cm-es karikákat szaggatunk belőle. A lapok egyik felére tesszük a tölteléket, egy kávéskanálnyit. A tészta szélén kevés szabad helyet hagyunk.  A lap másik felét a töltelékre hajtjuk, így alakul ki a papucs. Félkörben ujjheggyel nyomjuk össze a szélét.  Sütőlapon 25-30 percig süssük.  A legjobb langyosan fogyasztani, ilyenkor harmonizál legjobban a méz és a dió íze.    DIÓS RUMGOLYÓK  (amerikai recept)  Hozzávalók:  0,5 kg jó minőségű keksz  2 csésze darált dióbél  3 csésze porcukor  10 dkg jó minőségű sötét étcsokoládé  1/4 csésze rum  A diós rumgolyók nagyon hasonlóan készülnek, mint az iménti spanyol diós kockák.  A kekszet a dióbéllel együtt darálhatjuk le, nagyon apróra. Öntsük egy tálba, és öntsünk hozzá 2 csésze porcukrot. A csokoládét tördeljük kisebb darabokra, és azt is tegyük a tálba.  A tál tartalmát villával jól keverjük össze. Öntsük hozzá a rumot, és addig keverjük, amíg egyformán nedves nem lesz mindenhol. Ha maradnak a keverékben száraz részek, még egy kis rumot önthetünk hozzá.  Béleljünk ki egy tepsit sütőpapírral. Formáljunk a diós-kekszes keverékből kisebb golyókat, forgassuk meg a maradék cukorban, és helyezzük a tepsire.  A golyókat legalább egy órán át hagyjuk állni, de lefedve 3 napig is minőségromlás nélkül eltarthatjuk.    DIÓS VAJAS SÜTEMÉNY  (amerikai recept)  Hozzávalók:  1 csésze liszt  1/2 csésze kukoricakeményítő  1/2 csésze porcukor  3/4 csésze szobahőmérsékletű vaj  1/2 csésze durvára vagdalt dióbél  A sütőt 160 C°-ra melegítsük elő. A lisztet keverjük össze a kukoricakeményítővel és a porcukorral egy nagyobb tálban. Adjuk hozzá a vajat is, és jól dolgozzuk össze. Keverjük bele a darabos dióbelet is.  Kivajazott sütőlapra szaggassunk a tésztáből kávéskanálnyi kerek darabokat.  20 percig süssük, amíg a sütemény enyhén barnulni nem kezd.  Aki kipróbálta ezt a receptet, kétharmaduk úgy nyilatkozott, hogy máskor is fog ilyent sütni.    ÉDES APRÓSÜTEMÉNY  (brazil recept, Gabriela édes aprósüteménye az ilhéusi Vesúvio bárból)  Hozzávalók:  A mázhoz:  20 dkg tejcsokoládé  A tésztához:  20 dkg margarin  1 csésze liszt  1/2 csésze cukor  1/2 csésze darált dióbél  1/2 kávéskanál vaníliás cukor  csipetnyi só  A díszítéshez:  darabos dióbél  pirított maniókaliszt  Az eredeti receptben Gabriela brazil, Doriana Culinaria márkájú margarint ajánl. Mivel ez Európában nehezen szerezhető be, használjunk helyette hazait. A pirított maniókalisztet pedig hagyjuk el.  Egy tálban keverjük el a margarint, a cukorral és a vaníliás cukorral egyenletesen habosra. Keverjük bele a dióbelet, adjunk hozzá egy csipetnyi sót, lisztet pedig óvatosan, ne túl sokat.  A tésztát félórára tegyük hűtőbe.  Melegítsük elő a sütőt közepesen melegre, 180 C°-osra.  Belisztezett gyúródeszkán vagy más felületen nyújtsuk 1 cm vastagra a tésztát, és süteményformával szaggassunk belőle kisebb darabokat, például a képen látható hosszúkás formájúakat.  Húsz percig süssük, majd hagyjuk kihűlni.  A tejcsokoládét olvasszuk meg vízfürdő fölött, és mártsuk meg benne az aprósüteményeket. Helyezzük alufóliára, díszítsük nagyobb, darabos dióbéllel. Most hinthetjük meg pirított maniókaliszttel, de ez el is maradhat.  Amikor a csokoládémáz megszilárdult, már kínálhatjuk is a bár közönségének, csúszik rá az ital.    FINIKIA  (görög diós sütemény)  Hozzávalók:  1 csésze vaj  3 csésze liszt  1/3 csésze (hűtött) narancssűrítmény  1 csésze cukor  1/2 csésze víz  1 kávéskanál fahéjpor  10 dkg méz  még cukor  2 kávéskanál sütőpor  darált dióbél  1/2 kávéskanál sütőszóda  A sütőt 180 C°-ra melegítsük elő. Nem sorolom fel újból, sorrendben az első 6 hozzávalót keverjük, dolgozzuk össze, hogy közepes sűrűségű tésztánk legyen. Olyan, ami nem ragad a kezünkhöz. Ha ragad, adjunk még kevés lisztet hozzá.  Amikor a tésztát megfelelőnek érezzük, kézzel szaggassunk belőle diónyi darabokat, és ovális alakúra formálva helyezzük sütőlapra. 25 percig süssük.  Amíg a sütemény sül, készítsük el a szirupot mézből, cukorból, forró vízből. Forraljuk együtt 5 percig.  A megsült, kihűlt süteményeket forgassuk meg a szirupban, és szórjuk meg darált dióbéllel.  Hadd álljon felhasználásig.    JUHARSZIRUPOS DIÓS FALATOK  (amerikai recept)  Hozzávalók 3 személyre:  1 csésze cukor  1/2 csésze lágy vaj  1/2 csésze tejszín  1 tojás  1 kávéskanál juharszirup  2 csésze liszt  1/2 kávéskanál sütőpor  1/2 kávéskanál sütőszóda  1/2 kávéskanál só  1 csésze vagdalt, darabos dióbél  A mázhoz:  2 csésze porcukor  1 evőkanál tejszín  1 evőkanál juharszirup  1-2 evőkanál tej  Amerikában nagyon szeretik a juharszirupot. Ha itthon hirtelen nem jutnánk hozzá, használjunk helyette sűrű gyümölcsszörpöt, hazai gyümölcsből.  Melegítsük elő a sütőt 180 C°-ra. Egy tálban keverjük össze a cukrot, vajat, tejszínt, tojást és a juharszirupot. Géppel 1-2 percig kell kevernünk, hogy krémet kapjunk.  A gép fordulatszámát lecsökkentve adjuk hozzá a többi hozzávalót, kivéve a diót. 1-2 percig keverve újból egyenletes állagú masszát kapunk. A dióbelet kézzel keverjük bele.  Formáljunk a tésztából kisebb csomókat, és rakjuk kivajazott sütőlapra. 10-13 percig süssük, aranybarnára, majd kivéve várjuk meg, amíg teljesen kihűl.  Mázat készítünk. A máz hozzávalóit - a tejet kivéve - géppel összekeverjük. Alacsony fordulaton dolgozzunk, és az edény faláról mindig szedjük le, ami kicsapódik. A tejet a végén adagoljuk hozzá, apránként, amíg a kívánt sűrűséget el nem érjük.  A mázat a kihűlt süteményekre kenjük.    KÁVÉCSEMEGE  (francia recept)  Hozzávalók:  30 db feles dióbél  10 dkg porcukor  10 dkg sötét csokoládé  1,5 evőkanál cukorszirup  3 evőkanál erős feketekávé  0,6 dl tejszín  A cukorszirupot és a tejszínt öntsük egy lábasba, és gyenge tűzön melegítsük. Amikor meleg, adjuk hozzá a porcukrot, és addig keverjük, amíg krémet nem kapunk. Ízesítsük a feketekávéval, és tegyük hűvös helyre két órára.  A csokoládét törjük darabokra, és vízfürdő fölött olvasszuk meg. Az olvasztott csokoládét apró adagokban osszuk szét egy kiterített alufóliára. Még mielőtt a csokoládé megszilárdulna, nyomjunk egy spatulyával kb. 3,5 cm-es lapokat belőle.  A megszilárdult csokoládélapokra osszuk a krémet. Legjobb egy csőrös kinyomón keresztül. Mindegyiknek a tetejére nyomjunk egy dióbelet.  Válasszuk le az alufóliáról, és már szervírozhatjuk is.    OROSZ DIÓS GOLYÓK  Az orosz diós golyók kétféle ízesítésben készülnek, kakaósan és vaníliásan.  Hozzávalók:  10 dkg darált dióbél  1 evőkanál sütőpor  22,5 dkg vaj  7 dkg cukor  Kávés ízesítéshez:  28 dkg liszt  2 dkg kakaópor  Vaníliás ízesítéshez:  30 dkg liszt  1 csomag vaníliás cukor vagy néhány csepp vanília-aroma  A vajat és a cukrot jól keverjük el. A dióbelet pedig a liszttel keverjük össze. Ha vanília-aromát használunk, először azt cseppentsük a dióbélre, és utána keverjük hozzá a lisztet.  Minden hozzávalót gyúrjunk alaposan össze, tésztává. A lisztnek nyoma se maradjon.  A tésztát fektessük fólialapok közé, és úgy nyújtsuk egyenletesen vastagra. Legalább félórára tegyük be a hűtőbe. Kivéve a tésztát kb. 80 darabkára vágjuk. A tésztadarabokból golyókat formálunk, és egy tepsire rakjuk.  Megsütjük. Ha ízlik, és sokat akarunk csinálni, - az oroszok annyian vannak, mint az oroszok, - reggeltől estig 8 adaggal is végezhetünk. A sok munkáért kárpótolni fog, hogy addigra az egész ház vaníliaillatban fog úszni.
	A dió leírása és botanikája

	Lisztmentes sütemények lisztérzékenyeknek,  Cukormentes sütemények cukorbetegeknek Vázlat:  Lisztmentes sütemények  - Babos desszert  - Diókorona  - Diós-csokoládés édesség  - Diós-narancsos édesség  - Diós csokoládé 1-2  - Diós kocka  - Diós rolád  - Diós stangli  - Gluténmentes diós sütemény  - Gluténmentes kalács  - Marcipánkeksz  - Panpepato  - Panpepato 2  - Rumos golyók  - Sütőtökcsemege  - Töktorta  Cukormentes sütemények  - Almás-diós koszorú  - Datolyás, diós szeletek  - Juharszirupos-diós sajtos sütemény  - Juharszirupos-vaníliás diós édesség  Vajmentes sütemények  - Vajmentes csokoládés diós sütemény    Lisztmentes sütemények   BABOS DESSZERT  (török recept)  Hozzávalók:  2 csésze előáztatott, majd megfőzött bab  2 csésze cukor  1 csésze apróra vagdalt dióbél  10 dkg vaj, szobahőmérsékletű  1 kávéskanál sütőpor  3 tojás  A díszítéshez: olvasztott csokoládé  Az egy éjszaka előáztatott babot addig főzzük, amíg könnyen szétnyomhatóvá fő. (Ha főtt konzervbabot használunk, öblítsük jól le.)  Mérjünk ki a főtt babból két csészével egy tálba, és nyomkodjuk pürévé. Ha túl száraz, kevés forró vízzel vagy tejjel hígítsuk.  A többi hozzávalót mixerrel dolgozzuk hozzá. Nedves állagú masszát kell kapnunk.  Béleljünk ki egy kisebb (9x13 cm vagy kisebb) sütőformát alumíniumfóliával, és töltsük fel a mixelt keverékkel.  150 C°-on süssük, egy órán át. Amikor kihűlt, próbáljuk kisebb darabokra vágni, vagy ha lágy, kanállal vágjunk belőle darabokat. Tenyérrel formáljunk belőle golyókat, és tegyük papírformába.  Olvasztott csokoládét csorgassunk rá, díszítésnek.    DIÓKORONA  (olasz recept)  Hozzávalók 6-8 személyre:  6 tojás  15 dkg cukor  1 csomag vaníliás cukor  20 dkg főzőcsokoládé  10 dkg kandírozott narancshéj, darabokra vágva  10 dkg aszalt sárgabarack, darabokra vágva  20 dkg darált dióbél  kevés porcukor  kevés vaj  kevés liszt  de főleg kell egy dekoratív öntőforma  A tojások sárgáját a cukorral és a vaníliás cukorral keverjük habosra.  A főzőcsokoládét víz fölött olvasszuk meg, hagyjuk kicsit hűlni, majd keverjük jól el a cukros tojássárgájával. Keverjük bele a dióbelet, a narancshéjat és az aszalt barackot is.  A tojásfehérjéből verjünk habot, és azt is keverjük óvatosan hozzá.  Öntsük a keveréket egy kivajazott, kilisztezett korona-alakú öntőformába, és 180 C°-on 40 percig süssük. Akkor borítsuk ki belőle, ha már langyosra hűlt. Megszitált porcukorral hintsük meg.  Ezt a süteményt eltehetjük másnapra, akkor még jobb lesz.    DIÓS-CSOKOLÁDÉS ÉDESSÉG  (német recept, Sabine Scheller receptje)  Hozzávalók 30 db-hoz:  10 dkg darált dióbél  6 dkg porcukor  2 kávéskanál tojásfehérje  20 dkg enyhén keserű csokoládé  30 db feles dióbél  A darált dióbelet a porcukorral és a tojásfehérjével szilárd tésztává keverjük. 20 percre a hűtőbe tesszük.  A tésztából 30 golyót formázunk, majd lelapítjuk.  A csokoládét vízfürdő fölött felolvasztjuk. A diótészta-darabokat egyenként az olvadt csokoládéba mártjuk, és sütőpapírra helyezzük.  Mielőtt a csokoládé megkeményedne a diótésztán, egy-egy feles dióbelet nyomunk rá.  Hagyjuk jól kihűlni, mielőtt eltennénk. Több napig jól eláll.    DIÓS-NARANCSOS ÉDESSÉG  (spanyol recept)  Hozzávalók:  1 csésze dióbél  4 evőkanál cukor  4 evőkanál kukoricakeményítő  1 pohár rostos narancslé  3 tojás  3 evőkanál vaj  50 dkg narancs  kevés narancslekvár  Az alaptésztát a megdarált dióbélből, 3 evőkanál cukorból és fél pohár vízből keverjük. Tortasütő forma aljába töltjük. A következő krémmel borítjuk:  Egy fazékban keverjünk el 1 evőkanál cukrot a narancslével és vízben oldott kukoricakeményítővel. Melegítve sűrítsük be. A tűzről levéve a tojásokat és a vajat is keverjük bele, majd hagyjuk kihűlni.  Helyezzük a diós alapra, és a tetejére a gerezdekre szedett narancsot. Kenjük be narancslekvárral, és egy percre tegyük forró sütőbe. Melegen szervírozzuk.    DIÓS CSOKOLÁDÉ  (brazil recept)  Brazília nem igazán diótermelő ország. A kontinensnyi államnak talán a legdélebbi területein fordulhat elő egy-két házikerti diófa. Dehát mit csináljunk, ha a legjobb diós csokoládé receptet tőlük kapjuk, kóstoljuk meg!  Hozzávalók:  25 dkg darált dióbél  1 doboz édes sűrített tej  2 púpozott evőkanál kakaópor  2 evőkanál vaj  A díszítéshez: kevés kakaópor, néhány darab dióbél  Egy lábasban keverjük össze a hozzávalókat. Tegyük föl gyenge tűzre melegedni, közben állandóan keverjük. Akkor jó, ha a lábas alját meglátjuk. Ekkor még két percig tovább keverjük.  Öntsük ki egy vágólapra, és hagyjuk teljesen kihűlni. Az se baj, ha másnapig pihen.  Vajazzuk be a kezünket, és a csokoládéból formázzunk kisebb golyókat, akkorákat, amekkora egy kis papírcsészébe belefér. Forgassuk meg a golyót maradék kakaóporban, tegyük csinos papírformába, és nyomjunk a golyókra egy-egy darab dióbelet.  A brazil diós csokoládé portugál eredetű. Itt a portugál eredetije:  DIÓS CSOKOLÁDÉ 2  Hozzávalók:  1 csésze darált dióbél  1 doboz édes sűrített tej  2 tojás  1 evőkanál kakaópor  továbbá darabos dióbél  és olvasztott csokoládé  A darált dióbelet, a sűrített tejet, a tojást és a kakaóport keverjük jól össze, majd melegítsük a mikrohullámú sütőben 6-8 percig, magas fokozaton. Közben két percenként vegyük ki és keverjük jól össze.  Újból keverjük meg, majd hagyjuk kihűlni.  Formáljunk kerek falatkákat belőle, és mártsuk vízfürdő fölött olvasztott csokoládéba. (Ha a csokoládé túl sűrű, kevés tejjel tehetjük folyékonyabbá.) Dióbél-darabokkal díszítsük, süteményes papírra helyezzük.      DIÓS KOCKA  (belga recept)  Hozzávalók:  25 dkg mandulaliszt  15 dkg porcukor  2 tojás fehérje  40 dkg vaj  15 dkg darált dióbél  4 evőkanál méz  5 evőkanál narancsvirág-víz  2 csepp vaníliakivonat  és még néhány darab feles dióbél  Egy tálban keverjük össze a porcukrot, a mandulalisztet és a tojásfehérjét. Sima, könnyen dolgozható tésztává.  A tésztát vegyük kettőbe, szórjuk meg porcukorral, és tegyük félre. Ezalatt elkészítjük a tölteléket.  A vajból harminc dekányit a darált dióbéllel keverjünk jól össze egy tálban, és a maradék vajat is keverjük hozzá. Végül a vaníliakivonatot is cseppentsük bele, és keverjük hozzá a mézet. Locsoljuk meg a narancsvirág-vízzel, és kézzel gyúrjuk egyenletes állagúra.  Munkafelületünket szórjuk meg porcukorral. A mandulatésztából nyújtsunk két, azonos nagyságú, fél- vagy egy centi vastag négyszögletes tésztalapot. Az egyikre simítsuk a diós-vajas krémet egy centiméteres vastagságban, és fedjük le a másikkal.  Szórjuk meg porcukorral, és vágjuk kis kockákra. Díszítsük a kockákat feles dióbéllel, és kínálásig tartsuk hűtőben.    DIÓS ROLÁD  (spanyol recept)  Hozzávalók:  17,5 dkg porcukor  8 dkg tört dióbél  5 tojás  3 kivi  3 dl tejszín  2 evőkanál méz  kevés feles dióbél  kevés kristálycukor  A tojások sárgáját és a fehérjét külön verjük fel. A fehérjébe keverjük a mézet, a sárgájába a darabos dióbelet.  Egy 23x33 cm-es sütőtepsit béleljünk ki alufóliával, amit felülről megvajazunk és meglisztezünk. Az egész masszát beleöntjük, tetejét elsimítjuk.  180 C°-os előmelegített sütőben 12-15 percig sütjük, míg megszilárdul. Kristálycukorral meghintett sütőpapírra borítjuk ki, és leszedjük az alufóliát.  Meghámozzuk a kivit, és felszeleteljük. A tejszínt habbá verjük, ízlés szerint megcukrozzuk. A tejszínhabbal kenjük be a süteményt, és osszuk szét a kiviszeleteket is.  Fagyasszuk le.  Szervírozáskor még adjunk rá tejszínhabot, feles dióbelet és kiviszeleteket.    DIÓS STANGLI  (szerb recept)  Hozzávalók:  A tésztához:  30 dkg darált dió  8 dkg cukor  3 dkg főzőcsokoládé  1 dl víz  A borításhoz:  1 tojás fehérje  15 dkg porcukor  1/2 citrom leve  Egy kisebb edényben melegítsük meg az 1 dl vizet, kb. 60 C°-osra. Állítsunk fölé egy még kisebb, mintegy 2 dl térfogatú edényt, amiben a forró víz fölött a darabokra tört csokoládét megolvasztjuk. Ha megolvadt, a vizes edényben feloldjuk a 8 dg cukrot, és a meleg cukoroldatot beleöntjük az olvadt csokoládéba. Állandó keveréssel egyneművé keverjük. Átöntjük egy kb. 1,5 l-es lábasba, és a darált diót lassan, állandó keverés közben beleöntjük. Keverhetjük mixerrel is, a lényeg az, hogy a massza egynemű legyen, sűrű tésztát kapjunk.  Ennyi tésztából 50-60 stangli lesz. A tésztát osszuk három labdára, és tegyük hűtőbe, hogy a stanglik kidolgozásához könnyen alakítható tésztát kapjunk.  Most elkészítjük a borítást, aminek majd úgy kell kinézni a stanglikon, mintha azok havasak lennének. Mixerrel összekeverjük a tojásfehérjét a porcukorral. Keverés közben kevés citromlevet csöpögtetünk bele, de semmiképpen se többet, mint egy kisebb citrom felének a leve. A hó savanyúságát ízlés szerint állítjuk be. Gyors keveréssel valóban sűrű állagúvá keverjük. Akkor jó, ha a kés nyoma megmarad a havon.  Kidolgozzuk a stangliszeleteket. Sodrófával 5 cm széles, 1 cm vastag rétegbe nyújtjuk, és ízlés szerint 12 vagy 15 mm széles szeleteket vágunk belőle.  A szeleteket lapos - akár alufóliával bélelt - tepsibe rakjuk, a hóborítással betakarjuk. Most ki kell szárítani. A szárítás mintegy 100 C°-os sütőben 15 perc alatt megy végbe. Ezután a sütőt 115 C°-ra állítjuk, és állandó ellenőrzés mellett melegítjük tovább, kb. 20 percig. Akkor jó, ha a teteje még nem kezd sárgulni. Az alsó tésztarétegnek nem kell megkeményedni. A sütőből kivéve is tovább szárad. Néhány órán át hagyjuk még száradni, fogyasztás előtt.  Kezdőknek nem szokott elsőre sikerülni. Gyakorolni kell. Akkor jó, ha olyan, mint a képen.    GLUTÉNMENTES DIÓS SÜTEMÉNY  (amerikai recept)  Hozzávalók:  15 dkg sózott vaj  1 csésze cukor  1 csésze rizsliszt  1/2 csésze kukoricakeményítő  szép feles dióbél  A vajat és a cukrot simára keverjük. Hozzákeverjük a rizslisztet, majd a kukoricakeményítőt is. Addig folytatjuk a keverést, amíg teljesen el nem kevertük.  Diónyi darabokat szaggatunk a tésztából, és sütőlapra helyezzük. Minden darabra szép feles dióbelet nyomunk.  175 C°-on sütjük meg, 10 perc elegendő.        GLUTÉNMENTES SZÓJÁS-DIÓS KALÁCS  (japán recept)  Hozzávalók:  1 evőkanál élesztőpor  2 evőkanál tej az élesztőnek  1 egész és 2/3 csésze tej  3 tojás  3 csésze rizsliszt barna rizsből  1/2 csésze szójaliszt  2/3 csésze kukoricakeményítő  1/2 csésze burgonyakeményítő  1 evőkanál almaecet  1/4 csésze étolaj  2 evőkanál xantángyanta  1/3 csésze méz  1 kávéskanál só  1/2 csésze darabosra tört dióbél  A száraz élesztőport kevés langyos tejjel felélesztjük.  Konyhai keverőgépben először a tejet és a tojásokat keverjük össze, majd belekeverjük az alamecetet, az étolajat, a xantángyantát és a mézet is. A rizs- és a szójaliszt, a kétféle keményítőpor, kevés só, végül a megkelt élesztő hozzáadásával tésztát gyúrunk. A tésztát langyos helyen megkelesztjük.  A darabos dióbelet a megkelt tésztába dolgozzuk bele, és utána a tésztát még negyedórán át pihentetjük.  A kalácsot konyhai kenyérsütőben sütjük meg. A kalács közepének állapotát hosszú tű beszúrásával ellenőrizhetjük. Akkor jó, ha a kalács belsejéből tisztán húzható ki.    MARCIPÁNKEKSZ  (német recept)  Hozzávalók:  20 dkg marcipán  8 dkg porcukor  5 dkg darált mandula  némi rum  csokoládéöntet  szép dióbelek  A marcipánt a porcukorral, a mandulaliszttel és csöppnyi rummal összegyúrjuk. Jól meggyúrjuk. Hengert formálunk belőle, amit egy éles késsel karikákra vágunk. Csokoládét öntünk rá, és a tetejére egy-egy szép dióbelet teszünk.    PANPEPATO  (olasz csemege)  Hozzávalók:  5 dkg dióbél  5 dkg mandula  5 dkg mazsola  5 dkg aszalt gyümölcs  5 dkg főzőcsokoládé  20 dkg méz  liszt  Keverjük össze a darabos dióbelet, mandulát, a mazsolát az összevágott aszaltgyümölcs darabokkal és a lereszelt csokoládéval.  Öntsük rá a mézet és annyi lisztet, hogy konzisztens tésztát kapjunk.  Osszuk 10 cm-es halmokra, ecseteljük be mézzel, és helyezzük jól kivajazott tepsire.  Közepes hőmérsékleten addig süssük, amíg szép színe nem lesz.    PANPEPATO  (olasz karácsonyi sütemény)  Hozzávalók 6-8 szelethez:  10 dkg dióbél  10 dkg mogyoró  10 dkg mandula  20 dkg cukrozott citromhéj vagy narancshéj, apróra vagdalva  5 dkg liszt  4 evőkanál kakaópor  1/2 evőkanál őrölt szerecsendió  1/2 evőkanál őrölt koriander  1/4 evőkanál őrölt szegfűszeg  1/4 evőkanál fahéjpor  10 dkg porcukor  22,5 dkg sűrű méz  2,5 dkg vaj  porcukor  A sütőt 180 C°-ra melegítsük elő.  Vajazzunk ki egy 23 cm-es, levehető aljú tortaformát.  A dióbelet, mogyorót és mandulát együtt enyhén pirítsuk meg. Hűtsük le, vagdaljuk durva darabokra, és öntsük egy tálba. A lisztet, a kakaóport, a citromhéjat és a fűszereket öntsük hozzá.  Amikor a sütő hőmérséklete elérte a 180 C°-ot, 150 C°-ra állítsuk a szabályozóját.  A cukrot, a mézet és a vajat egy lábasban enyhén, kavargatva melegítsük, amíg összeolvadnak. Ekkor nagyobbra vesszük a lángot, felforraljuk és sűrítjük. Addig, amíg a próbaként kanállal kivett kevés mennyiségből egy csöppet hideg vízbe ejtve golyóvá nem áll össze. Ekkor a diós keverékhez keverjük. Az így kapott masszát töltjük a sütőformába. A tetejét elsimítjuk, és 35-40 percig sütjük.  Amikor megsült, a sütőformát rácsra helyezve még a formában hagyjuk a süteményt kihűlni. Kihűlés után a tetejét porcukorral szórjuk meg, és szeletekre vagy kockákra vágjuk.  Légmentesen záródó dobozban egy hónapig is eláll, időben készülhetünk a karácsonyra.    RUMOS GOLYÓK  (osztrák ünnepi édesség)  Hozzávalók 30 golyóhoz:  18 dkg darált dió  15 dkg porcukor  8 dkg reszelt keserű csokoládé  1 tojás fehérje  1 evőkanál rum  kakaópor a díszítéshez  Keverjük össze a hozzávalókat, - kivéve a kakaóport - hogy megmunkálható, tésztaszerű állagú legyen. Tegyük hűtőbe egy órára.  Enyhén nedves kézzel formáljunk a tésztából kis golyókat, és forgassuk meg kakaóporban.  Gyorsan fogyasszuk el, vagy tartsuk száraz, hűvös helyen.    SÜTŐTÖKCSEMEGE  (török recept)  Hozzávalók:  1 kg sütőtök  1 pohár cukor  1 pohár dióbél  A sütőtök húsát 2 cm vastag, 6-7 cm hosszú darabokra vágjuk. Egy kanál segítségével a benne levő magvakat kiszedjük. A tök zöld részét nem használjuk fel.  A tököt egy lábasba vagy fazékba rakjuk, megszórjuk cukorral. Két órán át állni hagyjuk, majd takaréklángon, fedő alatt 1 óra alatt puhára pároljuk.  A dióbelet kihűtés után keverjük bele, és szép dióbéllel díszítjük is.    TÖKTORTA  (török népi recept)  Hozzávalók:  2 kg sütőtök  2,5 pohár porcukor  3-4 db szegfűszeg  5 dl tejszín  1 pohár darált dióbél  A sütőtököt felvágjuk, kimagvazzuk, meghámozzuk. Megfelelő méretű fazékban annyi vízzel, hogy ellepje, gyenge tűzön megpároljuk. A szegfűszeget is beletesszük, ízét belefőzzük.  A puhára párolt sütőtököt pürévé törjük. Apránként, kóstolgatva keverünk a pürébe porcukrot, nehogy túl édes legyen. A kész pürét egy órára hűtőbe tesszük.  A lehűlt tökpürének a felét tortaformába igazítjuk el, és ráöntjük, elsimítjuk rajta a tejszínt. A püré másik felét ráfektetjük. Visszatesszük a hűtőbe, de most már a fagyasztóba. Legalább negyedórán át fagyasztjuk, de csak felszolgálás előtt öt perccel vesszük ki.  A darált dióbelet a fagyott töktorta tetejére szórjuk, bőségesen. Még fagyosan vágjuk fel cikkelyekre.  Biztosan ízleni fog.    Cukormentes sütemények   ALMÁS-DIÓS KOSZORÚ  (német recept)  Hozzávalók 20 adaghoz:  10 dkg dióbél  20 dkg kimagvazott alma  1-2 evőkanál citromlé  20 dkg lágy vaj vagy margarin  7,5 dkg diabetikus édesítőszer  1 zacskó vaníliás cukor  1/2 citrom reszelt héja  4 közepes tojás  30 dkg liszt  2 kávéskanál sütőpor  3-4 evőkanál tej  zsíradék és liszt a sütőformába  Egy 22 cm-es kuglófsütő formát kikenünk és belisztezünk. A dióbelet durvára vagdaljuk. Az almát negyedeljük, kimagvazzuk, vékony szeletekre, apró darabokra vágjuk, és rögtön megöntjük citromlével.  A vajat az édesítőszerrel krémesre keverjük, és belekeverjük a vaníliás cukrot és a citromhéjat is.  A tojásokat fokozatosan adagolt 3 evőkanál liszttel a krémbe keverjük. Amikor kellően egyenletes állagú a krém, a maradék liszttel, benne a sütőporral, valamint a tej fokozatos hozzáadásával tésztává keverjük. Az alma háromnegyedét és a dióbél háromnegyedét is belegyúrjuk.  A tésztát a sütőformába terítjük, és a maradék almát és diót rászórjuk. Előmelegített sütőben 175 C°-on 40-45 percig sütjük. Amikor megsült, nem vesszük ki azonnal, hanem mintegy 20 percig a formában hagyjuk hűlni. Ezután rácsra borítjuk ki, ahol teljesen kihűlhet.  Jól becsomagolva 2-3 napig eláll, de le is fagyasztható.    DATOLYÁS, DIÓS SZELETEK  (amerikai recept, Karmen Tedesco cukormentes süteménye)  Hozzávalók:  12,5 dkg liszt  20 dkg dióbél  1 evőkanál darált mandula  25 dkg felvagdalt datolya  10 dkg felvagdalt füge  2 dl meleg tej  1 felvert tojás  1/4 kávéskanál őrölt szegfűszeg  1/4 kávéskanál őrölt fahéj  reszelt narancshéj  narancslé  A datolyaszeleteket egy órán át áztassuk meleg tejben.  Kenjünk ki egy 23 cm-es sütőformát olajjal vagy vajjal.  Az összes hozzávalót a mandulaliszt kivételével - keverjük a tejben áztatott datolyához, és borítsuk a sütőformába. A mandulalisztet a tetejére szórjuk.  180 C°-ra előmelegített sütőben 30-35 percig süssük, amíg aranyszínt nem kap. Sütés után, fogyasztás előtt rácson hűtsük le a süteményt.  Ha megkóstoltatjuk valakivel, nem fogja elhinni, hogy a sütemény cukor nélkül készült. Az édességet a datolya és a füge adja.  Ez a sütemény gazdag növényi rostokban és ásványi anyagokban, főleg vasban és kalciumban.  Akinek mégsem ízlik, az a sütőből kivéve 2 evőkanál konyakkal vagy rummal locsolja meg. Úgy ízleni fog.    JUHARSZIRUPOS-DIÓS SAJTOS SÜTEMÉNY  (angol recept, Delia Smith receptje)  Hozzávalók:  A töltelékhez:  3,3 dl tiszta juharszirup  5 dkg dióbél  35 dkg tehéntúró  35 dkg lágy sajt  3 nagy tojás  Az alaphoz:  5 dkg dióbél, apróra vagdalva  15 dkg háztartási keksz  A krémhez:  5 dkg dióbél  3,3 dl tiszta juharszirup  1,5 dl tejszín  Az alap elkészítése: Daráljuk le a kekszet, öntsük egy tálba, keverjünk bele 5 dg durvára vagdalt dióbelet, és egy evőkanál hideg vizet. A keveréket nyomkodjuk egyenletes rétegben sütőformába, és tegyük 15 percre sütőbe.  Közben elkészítjük a tölteléket: 5 dg dióbelet 8 percig pirítsuk ugyanabban a sütőben. Amikor az alap elkészült, vegyük ki a sütőből, és a sütő hőmérsékletét csökkentsük 150 C°-ra. 3,3 dl juharszirupot tegyük fel nagy lángra főni, hogy a felét elforrja. Ez 8-10 perc alatt megtörténik. De vigyázzunk, a szirup ne forrja túl magát. Öntsük ki egy üvegkancsóba, és hagyjuk kihűlni. A túrót, a sajtot és a tojásokat egy nagyobb tálban jól keverjük el, amíg teljesen sima nem lesz. A pirított diót daráljuk meg, vagy vagdossuk apróra. Öntsük a túrós sajtkeverékhez, a kihűlt juharszirupot is, és az egészet újból alaposan keverjük el. Töltsük az alapra, és a sütő középmagas polcán süssük 30 percig. Aztán vegyük ki a sütőformát, de a süteményt hagyjuk a formában. Hadd álljon néhány óráig vagy másnapig.  A krém elkészítése: Mint az első, a második adag juharszirupot is főzzük el félig, és hűtsük le. Hidegen öntsük össze a tejszínnel, és verjük fel. Végül a harmadik adag dióbelet vagdossuk durva darabokra, öntsük a felvert krémbe, mielőtt szervírozzuk.    JUHARSZIRUPOS-VANÍLIÁS DIÓS ÉDESSÉG  (amerikai recept)  Hozzávalók nyolc adaghoz:  4 levél fagyasztott rétestészta-lap, enyhén felengedve  4 evőkanál olvasztott vaj  1/2 csésze juharszirup  2/3 csésze igen apróra tört dióbél  3 dkg vaníliapuding-por  1,5 csésze tej  1/2 csésze tejszínhab  A rétestészta-lapokat egyenként kenjük meg olvasztott vajjal, fektessük egymásra. a legfelsőt hintsük meg a juharsziruppal, és szórjuk rá az apró dióbelet.  Ollóval vagy igen vékony késsel vágjuk a réteslapokat hosszában-keresztben 4x6 kockára. A kockákat spatulyával helyezzük át egyenként a sütőlapra.  Forró sütőben 4-5 percig süssük, amíg aranybarna nem lesz. Rácson hűtsük ki.  Amíg hűl, készítsük el pudingporból és tejből a pudingot, a pudingpor tasakján lévő útmutató szerinet. Keverjük bele a tejszínhabot is, és tegyük hűtőbe felhasználásig.  Szervírozáskor tegyünk egy tányérra egy tészta-kockát, és töltsünk rá egy evőkanál pudingot. (A mellékelt képen a tejszínhabos puding csíkokba van öntve.) Arra megint egy réteg tésztát, megint egy kanál pudingot, majd még egyszer, de a harmadikra már ne tegyünk pudingot, hanem a maradék juharszirupot öntsük rá.    Vajmentes sütemény   VAJMENTES CSOKOLÁDÉS DIÓS SÜTEMÉNY  (francia recept)  Hozzávalók 6 személyre:  10 dkg apróra vágott dióbél  10 dkg jó minőségű fekete csokoládé  4 tojás  5 dkg liszt  8 dkg cukor  1 kávéskanál szódabikarbóna  csipetnyi só  A tojásoknak válasszuk szét a fehérjét és a sárgáját. A sárgáját a cukorral együtt veressük hosszasan, a fehérjéből pedig verjünk kemény habot, csipetnyi só hozzáadásával.  Előmelegíthetjük a sütőt, de csak 150 C°-ra.  A csokoládét olvasszuk meg mikrohullámú sütőben, vagy vízfürdő felett. Keverjük a cukros tojássárgájához. Ezután a dióbelet, majd a lisztet keverjük hozzá. Végül pedig a felvert tojásfehérjét.  Vajazzunk ki egy sütőformát, és töltsük bele a masszát. Félóráig elég sütni, utána rácsra kiborítva hűtsük ki.  A süteményre csokoládémázat készítünk 8 dkg csokoládéból és egy evőkanál tejszínből. Együtt olvasztjuk meg, nagyon gyenge lángon, és spatulával kenjük a süteményre.  Végül feles dióbéllel díszítjük.
	A dió leírása és botanikája

	Linzerek Vázlat:  Diós linzer  Dupla dióstallér  Hamantaschen datolyás-diós töltelékkel  Juharszirupos diós linzerkockák  Pastatelle  Rácsos linzertorta  Savoyai diós linzer    DIÓS LINZER  (francia recept)  Hozzávalók 40 darabhoz:  30 dkg liszt  1/2 kávéskanál szódabikarbóna  20 dkg szobahőmérsékletű vaj  15 dkg cukor  13 + 2 dkg dióbél  A sütőt csak 160 C°-ra melegítsük elő.  Egy serpenyőben, amiben nem ég oda, a dióbelet grillezzük néhány percig. Hűtsük ki, utána törjük meg.  Háztartási robotgéppel dolgozzunk. Egy nagyobb tálban a vajból és a cukorból keverjünk fehéres krémet. A lisztbe keverjük bele a szódabikarbónaát, úgy kevertessük el apránként a géppel a krémben. Addig keverjük, amíg az összes lisztet elkevertük. végül a dióbelet keverjük bele, de 2 dkg-ot hagyjunk meg díszítésnek. Formáljunk golyót a tésztából, és pihentessük félóráig a hűtőben.  A tésztát osszuk 3-4 részre, ez megkönnyíti a munkát, mert a tészta tényleg nagyon törékeny. Belisztezett munkafelületen nyújtsuk ki félcentis vastagságúra. Szaggassunk a tésztából karikákat. Rendezzük sütőpapírral bélelt tepsire, szórjuk meg csipetnyi dióbéllel, amit evőkanállal nyomjunk a tésztára, hogy odaragadjon.  Tíz percig, esetleg valamivel tovább süssük, hogy szép aranyszínű legyen.  Tea mellé a legjobb.    DUPLA DIÓSTALLÉR  (német recept)  Hozzávalók 100 darabhoz:  30 dkg liszt  1 csapott kávéskanál sütőpor  10 dkg darált dióbél  12,5 dkg cukor  1 csomag vaníliás cukor  csipet só  20 dkg vaj vagy margarin  3 evőkanál baracklekvár  25 dkg porcukor  kb. 5 evőkanál citromlé  30 dkg feles dióbél  A hozzávalókat a liszttől kezdve a margarinig robotgéppel keverjük, tésztává gyúrjuk, előbb alacsony, majd megemelt fordulaton. A kész tésztát leborítjuk, és egy óráig hűtőszekrényben pihentetjük.  Előmelegítjük a sütőt 180 C°-ra, és egy sütőlapot sütőpapírral bélelünk.  A pihentetett tésztát belisztezett deszkán kinyújtjuk, 3 mm-esre. (A tésztát, ami a deszkán nem fér el, a hűtőbe tesszük vissza.) A tésztából 4 cm-es, virágforma mintákat szaggatunk. Sütőbe tesszük, és megsütjük. Mintegy 9 perc alatt megsül.  A sütőből a papírral együtt vesszük ki a süteményeket, és rácson hűtjük ki.  A lekvárt egy kisebb edényben felmelegítjük. Lekvárt kenünk egy süteményre, és egy másikat ráragasztunk. (Ha munka közben a lekvár megkeményedne, ismét melegítsük fel kissé.)  A porcukrot a citromlével egyenletesre keverjük, a második réteg süteményre kenünk belőle, és rögtön ráragasztunk egy feles dióbelet.  Még jobb lesz süteményünk, ha a tésztát előző nap készítjük el, és egy éjszakát a hűtőben tölt.    HAMANTASCHEN DATOLYÁS-DIÓS TÖLTELÉKKEL  (zsidó recept)  Hozzávalók:  A tésztához:  25 dkg liszt  csipetnyi só  2 evőkanál cukor  1 tasak vaníliás cukor  15 dkg vaj vagy margarin  1 tojás sárgája  esetleg 2-3 kávéskanál tej vagy víz  még 1 tojás  25 dkg vagdalt aszalt datolya  20 dkg dióbél  2 kávéskanál fahéj  1/2 kávéskanál őrölt szegfűszeg  melegvíz  baracklekvár  Először a tölteléket készítjük el. A datolyát annyi vízzel, amennyi elfedi, takaréklángon feltesszük főni. Addig főzzük, amíg lekváros állagot nem kap.  A főtt datolyát a dióval, a fűszerekkel és 2 evőkanál melegvízzel háztartási robotgépbe tesszük, és összedolgozzuk. Egyenletes állagúra. Ha túl sűrű, kevés vízzel hígíthatjuk, de úgy is sűrűnek kell maradnia.  Következik a linzertészta elkészítése. A liszthez keverjük a sót, cukrot, vaníliás cukrot. A vajat vagy margarint kézzel gyúrjuk a cukros liszthez. Morzsás állagú tésztát kapunk. Belegyúrjuk a tojássárgáját, és gömbölyűre formáljuk a tésztát. Fontos, hogy csak annyira gyúrjuk meg, amennyire kell, ne dolgozzuk túl. Fedjük le, és tegyük hűtőbe félórára.  Amikor újból elővettük, vágjuk a tésztát négy részre, és egyenként nyújtsuk ki, mintegy 3 mm vastagra. Szaggassunk a tésztából 7,5 cm-es karikákat.  Tegyünk egy púpozott kávéskanálnyi tölteléket minden tésztalapra, és a kép szerint három oldalát hajtsuk fel. A sarkait szorítsuk össze. Helyezzük tepsire.  Most vesszük észre, hogy kevés a diónk. Amelyik tésztalapra nem jut diós töltelék, arra baracklekvárt töltsünk.  Egy tojást keverjünk el egy kávéskanálnyi vízzel, és kenjük meg vele a süteményeket.  190 C°-on 15-20 percig süssük, aranybarnára. Sütés után 10 percig rácson hűtsük a tepsit, csak aztán szedjük le a hamantascheneket.    JUHARSZIRUPOS DIÓS LINZERKOCKÁK  (amerikai recept)  A juharszirup és a dió íze annyira jól megy egymáshoz, hogy ha Amerikában fagylaltozunk, a felét juharsziruposan, felét diósan kérjük. Így a legjobb.  A linzerkocka is diósan-juharsziruposan a legjobb.  Hozzávalók:  A tésztához:  1 csésze liszt  1/4 csésze cukor  1/2 csésze lágy vaj  A töltelékhez:  2/3 csésze cukor  1 csésze juharszirup  2 felvert tojás  1/4 csésze lágy vaj  1/4 kávéskanál só  1/2 kávéskanál vaníliás cukor  2 evőkanál liszt  2/3 csésze feles dióbél  A lisztet, a kristálycukrot és a vajat dörzsöljük össze, és a tésztát nyomkodjuk egyenletesen egy 22 cm-es, négyzetes sütőformába. 180 C°-on öt percig süssük.  Egy lábasban keverjük össze a cukrot és a juharszirupot, és forraljuk öt percig. A tűzről levéve hagyjuk langyosra hűlni, és jól keverjük el benne a felvert tojást. Ezután a vajat, majd a sót, vaníliás cukrot és a lisztet keverjük hozzá.  A tésztára szórjuk egyenletesen a dióbél-darabokat, és töltsük rá a juharszirupos krémet. 220 C°-on 10 percig süssük tovább a süteményt, majd 180 C°-on további 20 percig.  Hűtsük ki, vágjuk kockákra.  És az benne a legjobb, hogy juharszirupos-diós fagylalttal desszertezhetjük el.    PASTATELLE  (olasz recept)  Hozzávalók:  1 kg előre elkészített linzertészta  50 dkg meggylekvár  10 dkg dióbél  1 narancs vagy citrom héja  1 evőkanál cukor  fahéjpor  Egy tálban a lekvárhoz keverjük a darált diót, a narancs vagy citrom lereszelt héját, kevés fahéjport.  A tésztát osszuk több részre, lisztezett deszkán nyújtsuk ki. 8 cm-es karikákat szaggassunk belőle. A karikák közepére tegyünk lekváros tölteléket, és félhold alakúra formálva zárjuk a tölteléket a tésztába. A szélét jól nyomkodjuk le.  Olajozott, lisztezett - vagy sütőpapíros - tepsibe rakjuk, szórjuk meg cukorral. 200 C°-on kb. 30 percig süssük.    RÁCSOS LINZERTORTA  Hozzávalók egy 23 cm-es tortához:  A tésztához:  4 dkg pirított mandula  10 dkg pirított dióbél  10 dkg cukor  1 citrom lereszelt héja  1 kávéskanál só  15 dkg liszt  1/2 kávéskanál fahéjpor  17,5 dkg vaj  1 tojás  1 kávéskanál vaníliás cukor  A töltelékhez:  30 dkg málnalekvár  1 evőkanál citromlé  A tetejére 1 evőkanál tejszín  A sütőt 170 C°-ra melegítsük elő, és vajazzunk ki egy 23 cm-es, levehető aljú tortaformát. Vágjunk egy 23 cm-es kerek zsírpapírt. Fektessük a sütőformába, és felülről is kenjük be vajjal.  Robotgépben dolgozzuk össze a diót, mandulát, cukrót, sót. Daráljuk apróra. Keverjük bele a citromhéjat is.  A diós keveréket öntsük egy nagyobb tálba, és keverjük hozzá a lisztet és a fahéjat. Annyi vajat vágjunk bele folytonos keverés közben, amennyi ahhoz kell, hogy a tészta morzsás állagú legyen.  A tojást a vaníliás cukorral verjük fel, és keverjük a lisztes keverékhez. Legjobb, ha kézzel keverjük, és kezdjük dagasztani. Borítsuk ki, és osszuk három egyenlő részre. Két adagot gyúrjunk egy golyóba, kissé lapítsunk el, és zsírpapírba csomagolva tegyük a hűtőbe. A harmadik adag tésztát tegyük a bepapírozott tortasütő forma kivett aljára, és addig lapítsuk, amíg körben a lap széléig nem ér.  Tegyük vissza a lapot a tortasütőbe, a tésztát villával szúrkáljuk meg, és süssük 15 percig. Utána vegyük ki, és hagyjuk szobahőmérsékletűre hűlni. Ezzel az elősütéssel érjük el, hogy a tészta meg fogja tartani a lágy tölteléket.  A töltelék úgy készül, hogy a citromlevet a málnalekvárba keverjük.  Kivesszük a tésztát a hűtőből, és egy részéből elkészítjük a tészta szélét. Annyi tésztát nyomkodunk körben a sütőforma falához, hogy egyenletesen álljon. Ez a lehűtött tésztának akár a harmada is lehet. Hosszú nudlit formálunk, és azt lapítjuk a falhoz. A maradék tésztát pedig kiborítjuk, zsírpapírra. Nyújtsuk 23 cm-es négyzetté, vágjuk másfél centi széles csíkokra. Legalább 10 csíkra van szükségünk. A csíkokal együtt a zsírpapírt 20 percre fagyasztóba tesszük.  Kenjük a tölteléket a tésztára. Amikor a rácsnak való tésztát a fagyasztóból kivesszük, hosszában és keresztben is rácsozzuk a töltelékre. A közepén kezdjük, és a széle felé haladjunk.  A linzertortát mielőtt kisütnénk, kenjük meg tejszínnel. Háromnegyed óráig süssük, majd rácson hűtsük ki. Legalább egy óráig hűljön.  Vanília ízesítésű tejszínhabbal kínáljuk.    SAVOYAI DIÓS LINZER  (francia recept)  Hozzávalók 8 személyre:  A tésztához  25 dkg liszt  12,5 dkg vaj  3 dkg porcukor  2 evőkanál víz  1 tojás sárgája  csipetnyi só  A töltelékhez  13 dkg vaj  16 dkg cukor  3 tojás  0,7 dl tejszín  1 evőkanál citromlé  15 dkg dióbél  Először kivajazunk egy tűzálló tálat, amiben a süteményt meg fogjuk sütni.  A tészta hozzávalóiból linzertésztát gyúrunk, a kész tésztát a tűzálló tál méretének megfelelő nagyságra nyújtjuk, belisztezett deszkán.      A töltelék hozzávalóit egyszerre tehetjük a mixerbe, kivéve a dióbelet, amit csak a mixelés vége felé öntünk bele, nehogy túl apróra darálódjon.  A tésztát a tűzálló tálba fektetjük, rátöltjük a tölteléket.      220 C°-os sütőben 30 percig sütjük. A teteje nem baj, ha megbarnul. Amikor kihűlt, már meg is kóstolhatjuk.
	A dió leírása és botanikája

	Kelt és töltött tészták Vázlat:  Almás diós pie  Almával, dióval töltött tészta  Ayen-i diós sütemény  Áfonyás diós szeletek  Cozonac  Csokoládés tekercs dióval  Diós csiga  Diós csokoládés márványos sütemény  Diós lepény  Diós paletták  Diós táska  Diós tekercs  Fonott sütemény  Fügés diós tekercs  Fülemüle fészek  Két román diós kelttészta  Luzerni rétes  Mamoul  Mamoul 2  Maamouls  Mamul  Mutekke  Orehnyácsa  Orehnyácsa 2  Pizziddate  Potica  Sakerbura  Söbiyet  Török diós kalács  Virágoskert    ALMÁS DIÓS PIE  (francia recept)  Hozzávalók 6 személyre:  kész linzertészta  5 alma  10 dkg dióbél  kevés nagyszemű mazsola  kevés zabpehely (vagy darált mandula)  2 tasak vaníliás cukor  5 dkg cukor  fél citrom leve  1 evőkanál rum  1 tojás  só  A sütőt 175 C°-ra melegítsük elő. A mazsolát áztassuk meleg vízbe. Az almát hámozzuk meg, magvazzuk ki, vágjuk darabokra.  A tészta felét fektessük egy magas falú tortasütő formába.  A tojás kivételével az összes hozzávalót keverjük jól össze, és töltsük a tésztára. Terítsük be a másik tésztaréteggel. A két réteg tésztát a szélén nyomjuk össze. A felső tésztát lyukasszuk át, ahol a töltelék sütés közben kigőzölöghet.  A tojást kevés sóval verjük fel. Kenjük meg a tojással a felső tésztaréteget. Amikor megszáradt, kenjük meg újra.  Bő háromnegyed órán át kell sütni.    ALMÁVAL, DIÓVAL TÖLTÖTT TÉSZTA  (francia recept)  Hozzávalók:  3 alma  1 kávéskanál méz  6 dió  3 dl tej  3 tojás  3 evőkanál cukor  1 tasak vaníliás cukor  3 evőkanál liszt  3 kávéskanál fahéjpor  Az almákat magvazzuk ki, hámozzuk meg, vágjuk vékony szeletekre. Egy evőkanál mézzel, a savanykás almákat többel hintsük meg, és hagyjuk beszívódni.  Közben törjük meg a diókat, a dióbelet vágjuk kisebb darabokra.  Annyi tojást üssünk fel, amennyi almát felszeleteltünk, és deciliterben kifejezve ugyanannyi tejet öntsünk a tojáshoz. Keverjük jól össze.  És ezt a logikát követve a liszt is és a cukor is ugyanannyi kanállal legyen, amiket fokozatosan a tejes tojásba keverünk. Keverjük a tésztába a vaníliát és a fahéjat is. A tésztát keverjük egyneműre, ne maradjon benne csomó.  Töltsük serpenyőbe, fektessük bele az almaszeleteket, és szórjuk meg dióbéllel. 180 C°-on háromnegyed órán át kell sütni. A kikapcsolt sütőben hagyjuk kihűlni. amikor kihűlt, vágjuk szeletekre, és hűtőben hűtsük tovább, hogy megszilárduljon. A másnapi reggelinél csodálhatjuk meg az eredményt.      AYEN-I DIÓS SÜTEMÉNY  (francia tájjellegű recept, Charlou Reynal receptje)  Hozzávalók 8 személyre:  25 dkg liszt  1-2 dkg élesztő  5 tojás (ne legyen hideg)  25 dkg langyos vaj  25 dkg porcukor  10 dkg darált dióbél  csipetnyi só  0,2 dl rum  Egy tálban alaposan keverjük össze az összes hozzávalót. Fontos, hogy a tészta állaga egyenletes, sima legyen. Magas falú formába helyezzük át.  Miközben a sütőt előmelegítjük, a tésztát a konyhaasztalon hagyjuk megkelni. Ez mintegy félóráig tart.  Egy órán át süssük. Félórát gyengén, majd negyedórát közepesen meleg sütőben, és az utolsó negyedórában a legmelegebb fokozaton. Közben hegyes kés beszúrásával ellenőrizhetjük a sülést. Ha a kés tisztán húzható ki, a sütemény kész.  Miután a süteményt kivettük a sütőből, hagyjuk a formában langyosra hűlni, csak azután borítsuk ki. Ha kihűlt, légmentes tárolóedényben 4-5 napig friss marad.  Diófagylalt ajánlható melléje.    ÁFONYÁS DIÓS SZELETEK  (amerikai recept)  Hozzávalók 24 szelethez:  1,5 csésze teljes őrlésű liszt  1,5 csésze hántolt zab  3/4 csésze cukor  1 kávéskanál sütőszóda  3/4 csésze olvasztott vaj vagy margarin  45 dkg áfonyalekvár  1/2 csésze apróra vagdalt dióbél  Egy nagyobb tálban keverjük össze a lisztet, a hántolt zabot, a cukrot és a sütőszódát, majd öntsük és keverjük hozzá a vajat (margarint). A tésztából egy csészényit tegyünk félre felső borításnak, a többit pedig nyújtsuk ki, és fektessük egy kb. 20x30 cm-es, kivajazott sütőformába. 180 C°-on 20 percig süssük.  A félig megsült tésztára óvatosan kenjük rá az áfonyalekvárt, és szórjuk rá a dióbelet. Enyhén nyomogassuk a tésztára. Nyújtsuk ki és fektessük rá a félretett tésztát.  Mintegy félóráig tovább sütjük, amíg a teteje barnulni nem kezd. A formában vagy rácson hűtjük ki, majd szeleteljük fel.    COZONAC  (román diós kalács)  Hozzávalók:  25 dkg liszt  20 dkg cukor  1 elkevert tojás  0,2 dl tej  csipetnyi só  1 tasak élesztőpor  6 dkg dióbél  csipetnyi fahéjpor  6 dkg vaj  A liszt közepére készítsünk egy mélyedést, abba tegyük a sót, tejet, cukrot, a tojást, a vajat és az élesztőport. Keverjük, majd gyúrjuk össze. Addig gyúrjuk, amíg a tészta kellően rugalmassá nem válik.  Két óra hosszára tegyük félre a tésztát langyos helyre, kelni.  A dióbelet törjük apró darabokra.  Amikor a tészta megkelt, nyújtsuk ki.  Terítsük rá a megtört dióbelet, szórjuk rá a fahéjat.  Tekerjük fel a tésztát, tekercsbe.  Félórára tegyük félre langyos helyre, kelni.  Közepesen meleg sütőben félóra sütés elég.  Egy kis többlet: Ha a tekercs tetejét mézzel kenjük meg, még ízletesebb lesz.    CSOKOLÁDÉS TEKERCS DIÓVAL  (francia recept)  Hozzávalók 6 személyre:  50 dkg liszt  3,5 dkg vaj  1/2 kávéskanál só  5 dkg porcukor  1/2 kávéskanál élesztőpor  2 tojás, felverve  1,75 dl langyos tej  12,5 dkg étcsokoládé, reszelve  12,5 dkg vagdalt dióbél  2 evőkanál porcukor  1 tojás sárgája  Kenyérsütő géppel dolgozzunk, abban keverjük össze a tejet, a két felvert tojást és a vajat. Utána a liszt, (belekeverve az élesztőpor), só, cukor következik.  Fedjük le a gépet, és indítsuk el a programot.  Ha kézzel dolgozunk, először a lisztet töltjük egy tálba. A vajat hozzáadjuk, ujjheggyel a liszthez dolgozzuk, finom morzsás állagot kell kapnunk. A sót, a cukrot, az élesztőt is belegyúrjuk. Majd a felvert tojásokat, végül a langyos tejet, apránként. A tejből annyit adjunk hozzá, hogy folyamatos gyúrással rugalmas tésztát kapjunk.  Enyhén lisztes munkafelületen öt percig gyúrjuk a tésztát, hogy teljesen sima, rugalmas legyen. Ekkor tegyük vissza a tálba, fedjük le beolajozott háztartási fóliával, de ne szorítsuk rá a fóliát. Meleg helyen hagyjuk kétszeresére kelni, egy órán át.  Borítsuk a tésztát újból a lisztes munkafelületre, és még egyszer alaposan gyúrjuk át. Utána nyújtsuk ki négyzetesre, 27 cm-es oldalúra. Háromnegyedét szórjuk meg reszelt csokoládéval, dióbéllel és a teljes felületet porcukorral. Göngyöljük fel a tésztát.  Helyezzük egy 29x 11x 10 cm-es sütőformába. Borítsuk le olajozott fóliával, és meleg helyen hagyjuk kelni félórán át. Az a jó, ha kidagad a sütőformából.  Vegyük le a fóliát, kenjük meg a tésztát tojássárgájával, amit egy evőkanálnyi vízzel kevertünk el. A maradék csokoládét és dióbelet rakjuk a tekercs tetejére. 200 C°-ra előmelegített sütőben 35-40 percig kell sütni, hogy szép barna színt kapjon. A sütés végén a sütemény üreges hangot ad, ha ujjheggyel megütjük.  Úgy kerülhetjük el, hogy a tetejére helyezett dió megégjen, hogy a sütés megkezdése után, amikor a dió kellően megszínesedett, egy alufóliát borítunk rá, úgy sütjük tovább. A sütés után úgy hűtjük ki a süteményt, hogy előbb egy műanyaglapáttal elválasztjuk a sütőforma falától, utána pedig rácsra helyezzük ki.    DIÓS CSIGA  (brazil recept)  Hozzávalók 12 csigához:  6 csésze liszt  2 db élesztőkocka  3/4 csésze cukor  2 tojás, elkavarva  1,25 csésze langyos tej  1/2 csésze vaj vagy margarin  A töltelékhez:  1 doboz sűrített tej  1,5 csésze darált dióbél  Egy nagyobb tálba öntsük a lisztet. A közepén formáljunk mélyedést, és morzsoljuk bele az élesztőt. Öntsük bele a cukrot, a tojást, a tejet és adjuk hozzá a vajat is. Gyúrjuk egynemű tésztává, majd fedjük le, és hagyjuk kétszeresére kelni.  Közben készítsük el a tölteléket. Egy közepes lábasban forrásig melegítsük a sűrített tejet, majd főzzük további kb. 4 percig, hogy besűrűsödjön. Ekkor vegyük le a tűzről, és keverjük bele a dióbelet.  Vágjuk a tésztát két részre, és nyújtsuk mindkettőt 50x30 cm-esre. A tölteléket is osszuk ketté, és terítsük a tésztára úgy, hogy a szélén 2 cm maradjon el. A tésztát tekerjük csigába, és vágjuk 4 cm-es szeletekre.  Helyezzük a csigákat sütőlapra lazán egymás mellé, hogy ne érjenek össze. Félórán át hagyjuk a tésztát tovább kelni, majd 180 C°-os sütőben süssük 30 percig. (Van, aki sütés közben a csigákat meglocsolja cukrozott sűrített tejjel.)  Sütés után melegen, vagy kihűlés után hidegen fogyaszthatjuk.    DIÓS CSOKOLÁDÉS MÁRVÁNYOS SÜTEMÉNY  (francia recept)  A hozzávalók közül a vajból és a cukorból kétféle mennyiség van megadva, attól függően, hogy fejlődésben lévő fiatalok számára készül a sütemény, vagy olyan felnőtteknek, akik vigyáznak a súlyukra:  12,5 dkg vagy 10 dkg vaj  20 dkg vagy 10 dkg porcukor  3 tojás  15 dkg liszt  1 csomag élesztőpor  2 dkg kakaópor  0,4 dl tej  12,5 dkg durvára vagdalt dióbél  A sütőt 180 C°-ra melegítsük elő.  Egy tálban a vajat keverjük habosra. Keverjük hozzá a porcukrot, majd a tojást is, magas fordulatszámon, amíg egyenletes krémet nem kapunk. Folyamatos keverés közben a lisztet és az élesztőport is dolgozzuk a krémhez. A dióbelet most dolgozzuk bele.  A nyerstészta felét tegyük át egy másik tálba. A kakóport keverjük el a tejjel, szórjuk meg vele az egyik tésztát, és gyúrjuk bele.  Vajazzunk ki egy süteménysütő formát. A két tésztát váltakozva töltsük bele, hogy márványos színhatást kapjunk.  Körülbelül egy óráig süssük. A kész sütemény hetekig is eláll, de még nem sikerült kipróbálni, hogy meddig, mert mindig hamar elfogy.     DIÓS LEPÉNY  (francia recept)  Hozzávalók 6-8 személyre:  2 csomag leveles tészta  15 dkg darált dióbél  10 dkg cukor  1,5 dkg vaníliás cukor  0,6 dl tej  7,5 dkg olvasztott vaj vagy margarin  1 tojás  Egy tortaformát béleljünk ki sütőpapírral. Fektessük bele a tésztát, és szúrkáljuk meg villával.  A tojás kivételével a többi hozzávalót keverjük össze egy tálban, ezzel a keverékkel töltjük meg a tésztát. Töltsük is rá a formába helyezett tésztára. A másik tészta a töltelékre kerül. A szélén nyomjuk össze a két tésztaréteget, hajtsuk, tekerjük befelé, hogy a sütemény széle "bordürt" kapjon. Még egy villa fogaival is nyomkodjuk össze, ezzel dekoráljuk is.  A tészta tetjét egy késsel karcoljuk meg, és úgy kenjük rá az elkevert tojást, egy ecsettel. Végül a tészta tetején szúrjunk néhány lyukat, ahol sülés közben a levegő eltávozhat, nehogy "megkeljen" a lepény. Ha a sütőpapír széle a tészta körül kilógna, azt vágjuk le.  Közepesen meleg sütőben 30-35 perc sütés elég, de közben nézzünk rá, hogy sül.    DIÓS PALETTÁK  (francia recept)  Hozzávalók kb. 50 darabhoz:  10 dkg dióbél  10 dkg lágy vaj  6 dkg porcukor  1 tojás  25 dkg liszt  1 kávéskanál sütőpor  6 dkg csokoládédarab  csipetnyi só  A dióbelet durva darabokra vagdossuk.  A vajból és a cukorból keverjünk fehéres habot. Keverjük hozzá a tojást is. Végül a lisztet, a sütőport és a sót keverjük bele. Gyorsan, alaposan dolgozzunk, hogy sima tésztát kapjunk.  A tésztát vágjuk két egyforma darabra. Az egyik felébe alaposan gyúrjuk bele a csokoládédarabokat, amíg egynemű tésztánk nem lesz.   Nyújtsuk ki mindkét tésztadarabot egyformára, félcenti vastagságúra. A fehér tésztalapot hideg vízzel kissé nedvesítsük be, és fektessük rá a csokoládés tésztát. Annak a tetejét is nedvesítsük be.   Tekerjük fel a tésztát, és a tekercset a gyúródeszkára szórt dióbélben forgassuk meg. Hagyjuk a deszkán állni tíz percig, lehetőleg hűvösön.   Egy lapos tepsit béleljünk ki sütőpapírral. A tekercsből vágjunk félcenti vastag szeleteket, és fektessük a tepsibe. 180 C°-os sütőben 8-10 perc sütés elég.    DIÓS TÁSKA  (horvát recept)  Hozzávalók 25 darabhoz:  35 dkg liszt  35 dkg cukor  még 6 evőkanál cukor  6 tojás  6 evőkanál étolaj  2 citrom reszelt héja  30 dkg darált dióbél  A tojássárgáját és fehérjét válasszuk külön. A tojássárgáját, lisztet, 35 dkg cukrot és az étolajat keverjük össze. Keverjük bele az egyik citrom reszelt héját is. Gyúrjunk kemény tésztát, és nyújtsuk ki egészen vékonyra.  Tíz-tizenöt centiméter átmérőjű karikákat szaggassunk a tésztából.  A töltelék készítéséhez a fehérjéből a 6 kanál cukorral verjük habot. Keverjük a habba a darált dióbelet és a maradék reszelt citromhéjat.  A tölteléket kanállal osszuk a tésztakarikákra, a karikákat hajtsuk félbe, a szélét csípjük össze. Olajjal megkent tepsire helyezzük, és 200 C°-on mintegy 20 percig süssük.    DIÓS TEKERCS  (spanyol recept, Hermana Bernarda séf receptje)  Hozzávalók 8 személyre:  10 dkg cukor  5 dkg kukoricakeményítő  25 dkg liszt  tej, amennyi szükséges  1 citrom  10 dkg vaj  1/2 kávéskanál élesztőpor  1 tojás  A töltelékhez:  2 evőkanál cukor  5 dkg darált keksz  1/2 kávéskanál fahéjpor  tejszín, amennyi szükséges  10 dkg darált dióbél  A mázhoz:  4 evőkanál porcukor  narancslé, amennyi szükséges  A vajat vágjuk kisebb darabokra. A citrom héját reszeljük le.  A lisztet keverjük össze a kukoricakeményítővel és az élesztőporral. Keverjük hozzá a reszelt citromhéjat, a cukrot és a vajat. Kézzel morzsoljuk össze a keveréket, hogy homokszerű állagú legyen. A keverék közepén készítsünk kis mélyedést, üssük bele a tojást és öntsünk bele kevés tejet. Géppel addig keverjük, amíg egyenletes tésztát nem kapunk.  Nyújtsuk ki a tésztát félcentis vastagságúra, téglalap alakúra.  Diós tölteléket készítünk. A darált dióhoz egy tálban hozzákeverjük a darált kekszet, a cukrot, fahéjat, végül annyi tejszínt, hogy kenhető masszát kapjunk. A tölteléket kenjük a tésztára, és tekerjük fel a tésztát.  Vágjuk a tekercset 2-3 centis szeletekre. A szeleteket helyezzük egy kivajazott tepsire egymás mellé úgy, hogy kis hézagot hagyunk közöttük. Mérsékelten meleg sütőben 25-30 perc alatt sül meg.  Amikor megsült, még melegen hintsük meg cukormázzal, amit úgy készítünk, hogy a porcukorhoz narancslevet keverünk.  Kihűlés után a diós tekercseket tálra rendezzük, úgy kínáljuk.    FONOTT SÜTEMÉNY  (török recept)  Hozzávalók:  A tésztához:  1 pohár étolaj  1 pohár olvasztott vaj vagy margarin  1 pohár langyos tej  2 evőkanál porcukor  1 csomag vaníliás cukor  1 csomag sütőpor  liszt, amennyit a folyadék felvesz  A töltelékhez:  1 púpozott pohár darált dióbél  A sziruphoz:  3 pohár víz  3 pohár cukor  fél citrom leve  Először a szirupot készítjük el. A cukrot a vízben feltesszük a tűzre, és a forrástól még öt percig főzzük. A citromlevet csak utólag keverjük bele.  A tészta hozzávalóit összekeverjük, majd a tésztát kézzel gyúrjuk készre. Hosszúkásra nyújtjuk, és hosszában mindkét szélén ferdén 4-5 csíkot vágunk, amikkel majd befonjuk. A középső részt bőven megrakjuk dióval. A szélső csíkokat felváltva jobbról, balról fektetjük át.  180 C°-ra előmelegített sütőben alaposan megsütjük, amíg meg nem pirul. Amikor megsült, a forró süteményt a már kihűlt sziruppal öntjük meg.    FÜGÉS DIÓS TEKERCS  (ausztrál recept)  Hozzávalók 10-12 tekercshez:  A tésztához:  0,9 dl tej  1 nagy tojás  22,5 dkg (2 csésze) fehér liszt  1/2 kávéskanál só  2,5 dkg (2 evőkanál) porcukor  2,5 dkg vaj  1 kávéskanál élesztőpor  A töltelékhez:  1,5 dkg olvasztott vaj  6 dkg érett, de nem aszalt füge apró darabokra vágva  4 dkg datolya húsa apró darabokra vágva  6 dkg vagdalt dióbél  4 dkg kristálycukor, benne elkeverve  1 kávéskanál fahéjpor  A mázhoz:  1 evőkanál narancslé  3 evőkanál porcukor  Kenyérkészítő géppel dolgozzunk. Töltsük bele a tejet, és üssük bele a tojást. Szórjuk rá a lisztet, a sót, cukrot. A vajat három darabra vágva tegyük bele, elkülönítve egymástól, a gép falához.  A lisztben csináljunk egy kis mélyedést, de ne olyan mélyet, hogy a lisztrétegen átérjen. Abba szórjuk az élesztőport. Most indítsuk el a gépet.  Amíg a gép dolgozik, vajazzunk ki egy tepsit. Amikor a gépben a tészta az eredeti anyaghoz képest a kétszeresére dagadt, vegyük ki a gépből, és tegyük egy belisztezett deszkára. Nyomogassuk meg, aztán nyújtsuk ki kb. 30x40 cm-esre.  Kenjük meg a tészta felszínét olvasztott vajjal, és szórjuk rá a fügét, datolyát, dióbelet, valamint a fahéjas cukrot. Tekerjük fel a tésztát, a széleit nyomjuk meg, ne nyíljon szét. Vágjuk 10-12 szeletre.  Vágott oldalukkal felfelé helyezzük a tepsire, de a tekercsek között hagyjunk helyet, számítva a második kelésre, amikor kétszeresükre fognak kelni. Borítsunk a tésztára beolajozott fóliát, és tegyük meleg helyre kelni, 35-40 percre.  Most előmelegíthetjük a sütőt 200 C°-ra. Amikor a tekercsek valóban kétszeresükre keltek, tegyük a sütőbe, és 15-20 percig süssük, hogy egyenletes aranyszínt kapjanak. De ne süssük túl, mert akkor jók, ha lágyak. Rácsra helyezzük a tepsit, úgy hűtsük ki a süteményt.  Amíg hűl, mázat készítünk. Összekeverjük a narancslevet a porcukorral, és ha híg, akkor kenjük, ha sűrű, akkor szórjuk a tekercsekre.  Még a teljes kihűlés előtt, langyosan tálaljuk.     FÜLEMÜLE FÉSZEK (BÜLBÜL YUVASI)  (török sütemény)  Hozzávalók 6 személyre:  20 dkg finomra vagdalt dióbél  1 evőkanál cukor  1/4 teáskanál őrölt fahéj  12 lap fagyasztott rétestészta  20 dkg olvasztott vaj  1,5 csésze cukor  3 dl víz  1/2 citrom leve  3 dkg darált dióbél  Először a diós tölteléket készítjük el. A dióbelet egy evőkanál cukorral és a fahéjjal elkeverjük, és félrerakjuk.  Terítsünk ki egy réteg tésztát.  Kenjük meg olvasztott vajjal. Szórjunk rá tölteléket. Egy vékonyabb pálcára tekerjük fel a tésztát. A tekercset kissé nyomkodjuk meg. A pálcát húzzuk ki, és a tekercset formáljuk spirálba. Kivajazott tepsire, sütőlapra helyezzük. A többi tésztalevéllel is ezt ismételjük meg. Mérsékelt tűzön 30 perc alatt süthetjük ki, aranybarnára.  Amíg a fülemülefészkek sülnek, a cukorból, a vízből főzzünk szirupot. 15 percig főzzük. A citromlevet a főzés vége előtt 1-2 perccel öntsük bele.  Amikor a sütőből kivesszük, a forró fészkekre töltsük a langyos szirupot. Hagyjuk kihűlni.  Rakjuk tálra, és darált dióbéllel megszórva díszítsük.    KÉT ROMÁN DIÓS KELTTÉSZTA  Cozonaci cu nucă és Melci  1. Cozonaci cu nucă  Hozzávalók:  1 kg liszt  30 dkg cukor  1,5 csésze tej  6 tojás  5 dkg élesztő  20 dkg vaj  2 evőkanál étolaj  vanília, só, tojás, zsíradék  A töltelékhez:  30 dkg darált dióbél  1 csésze tej  3/4 csésze cukor  1/4 csésze rum  vaníliás cukor  Az élesztőt egy kávéskanál cukorral, kevés langyos tejjel és kevés liszttel elkeverve keltsük életre. Szórjunk kevés lisztet a tetejére, fedjük le, és meleg helyre tegyük félre.  A tejet egy rúd apróra vágott vaníliával forraljuk fel, majd a tűzről levéve fedjük le, tegyük félre, de tartsuk melegen.  A tojások sárgáját a cukorral és kevés sóval keverjük el, majd folyamatosan keverve öntsük hozzá a langymeleg tejet.  A megindult élesztőt tegyük egy nagyobb tálba, és állandó keverés közben öntsük hozzá a tojásos tejet. Verjünk habot a tojásfehérjéből, és azt is keverjük hozzá, a lisztet is, apránként, keverés közben.  Amikor a liszt hozzákeverésével végeztünk, tésztánk gyúrható. A vajat megolvasztjuk, hozzáöntjük az étolajat, és ezt a zsíradékot folyamatosan gyúrjuk a tésztába, mindig annyit, hogy ujjunkról a tészta jól leváljon. Ha gyúrás közben túl keménynek találjuk, kevés tejjel puhíthatjuk, ha pedig túl lágy, kevés lisztet adjunk még hozzá.  Amikor meggyúrtuk, fedjük le a tálat egy konyharuhával. Meleg helyen várjuk meg, míg háromszorosára dagad.  Amíg a tészta dagad, elkészítjük a tölteléket. A cukrot és a vaníliás cukrot meleg tejben oldjuk fel, a tűzhelyen. Amikor feloldódott, öntsük bele a dióbelet, és forraljuk fel. Rövid idejű főzés után, miután a töltelék sűrűsödni kezdett, levesszük a tűzről, és hozzáöntjük a rumot.  Amikor a töltelék kihűlt és a tészta is megkelt, a tésztát ujjnyi vastagságúra nyújtjuk. Egyenletesen töltjük rá a tölteléket, majd feltekerjük. Kizsírozunk egy magas oldalú kenyérsütő formát, belehelyezzük a tésztát, és egy ideig még kelni hagyjuk. Utána megkenjük tojással, és közepes tűzön kisütjük.  Amikor megsült, mihelyt lehet, vegyük ki a formából, és konyharuhával letakarva hagyjuk kihűlni.  2. Melci (diós csiga)  Hozzávalók:  kelttészta, az előző recept szerint  3 evőkanál darált dióbél  kevés cukor  szirup 3 evőkanál cukorból,  vaníliás cukorból, 1 csésze vízből  Tojás nagyságú kelttészta-darabokból ujjvastagságú hurkákat formálunk, majd csigává tekerjük. A csigákat kizsírozott tepsibe helyezzük, egymás mellé. Egy ideig hagyjuk még kelni.  Megsütjük, majd egyenként szedjük ki a tepsiből. A tetejüket forró szirupba mártogatjuk. Egy lapon egymás mellé helyezzük, és meghintjük cukorral kevert dióbéllel.  A Cozonaci cu nucă másik receptje:  Hozzávalók:  A tésztához:  2 kávéskanál élesztőpor  1/2 csésze (1,2 dl) meleg tej  3 evőkanál cukor  5 nagy tojás sárgája  3 evőkanál étolaj, és még 1 kávéskanálnyi  10 dkg vaj  1 kg liszt  2 evőkanál reszelt citromhéj  1/2 kávéskanál só  1 csésze langyos tej (vagy amennyi kell)  A töltelékhez:  az 5 tojás fehérje  10 dkg cukor  0,5 kg darált dióbél  A megkenéshez:  1-2 tojás felvert sárgája  Az élesztőporhoz öntsünk fél csészényi meleg tejet és 3 evőkanál cukrot. Tegyük félre öt percre.  Egy nagyobb tálba öntsük át az élesztőt. Válasszuk külön a tojások sárgáját a fehérjétől, éa a tojások sárgáját keverjük az élesztőhöz. Keverjük hozzá a több mint három kanálnyi étolajat, majd 10 dkg vajat. Adagolva keverjük hozzá a lisztet. Keverjük bele a reszelt citromhéjat, és sózzuk meg. Jól dolgozzuk össze a tésztát. A langyos tejet apránként adjuk hozzá, hogy megfelelő legyen a tészta állaga.  Gyúrjuk néhány percig, amíg szép, egyenletes nem lesz, majd 2-3 órára tegyük félre, kelni.  Ezalatt elkészítjük a tölteléket. A tojásfehérjéből egy nagyobb tálban egészen kemény habot verünk. Ezután a cukrot is hozzáverjük, amíg újból kemény habot nem kapunk. Ekkor összekeverjük a darált dióbéllel.  A tésztát, amikor megkelt, két darabra szedjük szét. Belisztezünk egy gyúródeszkát, és kinyújtjuk a tésztát. Téglalap alakúra, közel 1,5 cm vastagságúra. Olyan hosszúra, amekkora a tepsink. A tölteléket is kettéosztjuk, és a két tésztára kenjük, majd a tésztát hosszú tekercsekbe tekerjük.  Tegyük tepsibe, és 10-15 percig hagyjuk még kelni. Amikor megkelt, kenjük be 1-2 tojás felvert sárgájával.  180 C°-on 30-40 perc alatt sül meg.    LUZERNI RÉTES  (svájci recept)  Hozzávalók:  25 dkg rétestészta  1 tojás  45 dkg aszalt körte  15 dkg aszalt szilva  5 dkg szárított füge  10 dkg apró dióbél  5 dkg mazsola  7,5 dkg cukor  0,5 dl gyümölcspálinka  A körtét, szilvát, fügét, mazsolát előző este beáztatjuk hideg vízben, akár egy edényben is. Másnap - cserélt vízben - félóráig főzzük, majd leszűrjük. A gyümölcsök szárát, magját eltávolítjuk. A gyümölcsök húsát apróra vágjuk.  A gyümölcsöket a dióbéllel, cukorral, pálinkával összekeverjük.  Előmelegítjük a sütőt 180 C°-ra.  A kicsomagolt rétestésztát 26 x 43 cm-esre vágjuk. Rátöltjük a tölteléket, a szélén 3 cm-t üresen hagyunk. Feltekerjük. A tekercs végét alulról felvert tojásfehérjével kenjük be, a tekercs alá hajtjuk, nyomással összeragasztjuk. A tekercset sütőpapírral bélelt tepsibe helyezzük. A felső részét tojássárgájával kenjük meg. A tekercset néhányszor megszúrjuk villával.  A sütő közepére helyezve sütjük meg, 30-40 perc alatt.    MAMOUL (libanoni töltött sütemény)  A mamoul (más írásban maamoul, mamool, mamul) a libanoni nagy ünnepek süteménye, a karácsonyé és a húsvété is. Speciális, erre a célra faragott formával készítik. A formát belisztezik, egy tésztagolyót a formába nyomnak, a belsejébe tölteléket, majd a gyúródeszkához ütve szedik ki a süteményt. Megsütik, lehűtik, majd porcukorral hintik meg.  Dió helyett pisztáciával vagy datolyával is tölthető, de ezeknek a változatoknak az a hibája, hogy a képen látható forma helyett más formákat kell faragni.  Hozzávalók:  1/2 csésze margarin  8 evőkanál vaj  1 csésze teljes őrlésű liszt  2 csésze búzadara  1/4 kávéskanál só  1/4 kávéskanál sütőpor  1/4 csésze kristálycukor  1 evőkanál rózsa- vagy narancsvirág-víz  7 evőkanál víz  A töltelékhez:  1/2 csésze apróra vagdalt dióbél  2 evőkanál rózsa- vagy narancsvirág-víz  1/4 csésze kristálycukor  1/4 kávéskanál őrölt fahéj  Végül:  porcukor  A munkát egy nappal előbb kell kezdenünk. Olyan tésztát kell gyúrnunk, ami összeáll, nyirkos, de nem ragadós.  Olvasszuk össze a vajat és a margarint. (Ha tartalmasabb süteményt akarunk, a margarin helyett is vajat használunk.) Engedjük kissé lehűlni.  Egy tálban keverjük össze a lisztet, a grízt, a sütőport, a sót és a cukrot. A lágy állagú vajat ujjheggyel dolgozzuk a lisztkeverékbe. Fedjük le a tálat, és hagyjuk állni másnapig.  A virág-vizet hígítsuk a 7 kanál vízzel, és öntsük a tésztára. Villával szurkáljuk meg a tésztát, hogy a víz eloszolhasson a tésztában, majd jól gyúrjuk át.  A mamoul-formát lisztezzük be, majd üssük ki belőle a fölösleges lisztet. Becsüljük meg, a formába mennyi tészta kell, és akkora golyót szaggassunk. Nyomjuk a golyót a formába, a közepére nyomjunk mélyedést, akkorát, hogy egy jó evőkanálnyi töltelék beleférjen. Töltsük is bele a diós tölteléket, ami úgy készül, hogy a hozzávalóit egyenletesen, jól összekeverjük.  A tölteléket egy tésztalappal zárjuk le, a forma síkjában. Egy határozott ütéssel üssük ki a süteményt a formából a gyúródeszkára, és spatulyával szedjük sütőlapra.  Közepesen meleg sütőben negyedóra alatt enyhén színesedni kezd, addig süssük. Kihűtés után, szervírozás előtt porcukorral hintsük meg.    MAMOUL 2  (szíriai recept)  Hozzávalók 4 személyre:  A tésztához:  25 dkg búzadara  8 dkg vaj  1/4 pohár narancsvirág-víz  1/4 pohár rózsavíz  A töltelékhez:  15 dkg darált dióbél  10 dkg porcukor  3 evőkanál narancsvirág-víz  A vajat megolvasztjuk, és egy tálban összekeverjük a búzadarával és a kétféle, illatos vízzel. Két órán át pihentetjük, addig a tölteléket készítjük el, ami mindössze abból áll, hogy a darált dióbelet a cukorral és a narancsvirág-vízzel keverjük össze. Így nekünk is van időnk pihenni.  A pihenőidő leteltével összeállítjuk a süteményt. A daratésztából nagyobb diónyi darabokat szaggatunk, kezünkkel meglapítjuk, és ráteszünk mintegy két kávéskanálnyi tölteléket. Be is fedjük a tölteléket a daratésztával.  Enyhén bevajazott vagy olajozott tepsire rakjuk a nyers süteményeket, és magas hőfokon (talán 200 C°-on) 35 percig sütjük.  Amikor a sütőből kivesszük, először porcukorral szórjuk meg, csak aztán engedjük hűlni.  Langyosan is ehetjük, vagy teljes kihűlés után.    MAAMOULS  (libanoni diós sütemény)  Hozzávalók 50 apró darabhoz:  50 dkg búzadara  3 dkg porcukor  1 kávéskanál szódabikarbóna  25 dkg nagyon lágy, szinte folyékony vaj  0,6 dl tej  0,6 dl narancsvirág-víz  15 dkg dióbél  1 narancs reszelt héja  2-3 evőkanál porcukor  2-3 evőkanál víz  porcukor a végső meghintéshez  Egy nagy tálban keverjük össze a búzadarát, a cukrot és a szódabikarbónát. A vajat adjuk hozzá, és ujjheggyel gyúrjunk omlós tésztát. Végül a tejet és a narancsvirág-vizet gyúrjuk a tésztába. Ezután a tésztából formáljunk gömböt, és pihentessük egy órán át.  Közben elkészítjük a tölteléket. A dióbelet igen apróra vágjuk, de nem daráljuk. Cukorral, reszelt narancshéjjal keverjük, és bőven adunk hozzá vizet, hogy tésztaszerű anyaggá álljon össze.  A sütőt nem túl melegre, csak 160 C°-ra melegítjük elő.  A sütemény összeállítása akkor a legkönnyebb, ha van maamoul-nyomó formánk, fából faragva. Állítólag kapható ilyen. Úgy néz ki, mint egy fagylaltos kanál, de a belseje nem sima, hanem rovátkás. Egy kisebb, félgömb alakú formával pótolhatjuk. A félgömbbe tésztát nyomunk, a tésztába tölteléket teszünk, lefedjük egy réteg tésztával, és kiütjük a formából. Addig folytatjuk, amíg van hozzávalónk. Még egyszerűbb, ha lekváros gombóc mintájára a tésztára tölteléket helyezünk, és a tésztával beburkoljuk. A tepsiben kissé megnyomjuk, hogy libanoni hangulatú, félgömb alakú legyen.  Sütőpapírral bélelt tepsiben sütjük ki, 12-15 perc általában elég, esetleg valamivel több. Amikor a tészta színesedni kezd, állítsuk le a sütést. Ilyenkor a sütemény törékeny, várjunk a kiszedéssel, amíg kihűl.  Mielőtt szervírozzuk, porcukorral szórjuk meg.    MAMUL  (arab recept)  Hozzávalók:  A tésztához:  2 csésze vaj (de nem margarin)  6 csésze (kb. 1 kg.) búzadara  narancs- vagy citromvirág-víz  tej  2 evőkanál sütőpor  porcukor  A töltelékhez:  3 csésze darált dióbél  1,5 csésze kristálycukor  1 evőkanál rózsavíz vagy narancsvirág-víz vagy citromvirág-víz  Olvasszuk meg a vajat. Öntsük az olvasztott vajra a búzadarát, és keverjük össze. Fedjük le, és hagyjuk állni mintegy nyolc órán át.  A vajas búzadarához keverjük a sütőport annyi tejjel, hogy önthető állagú legyen a tésztánk.  Töltelék céljára cukros darált dióbelet használunk.  A tésztából kis adagokat merjünk mamulkészítő formába, készítsünk a formában mélyedést a tölteléknek. Töltsünk bele tölteléket, és tapasszunk rá még kevés gríztésztát. A formából üssük ki tepsire. (A tepsit nem kell előzőleg megvajazni.)  Mérsékelten meleg sütőben 25 percig süssük, hogy a sütemény alja aranyszínű legyen. Sütés után, még mielőtt kihűlne, hintsük meg ízlésünk szerinti, illatos virág-vízzel és porcukorral.  Mihelyt kihűlt, szervírozhatjuk. Fő étkezés után, kávé mellé a legjobb.    MUTEKKE  (azerbajdzsáni sütemény)  Hozzávalók:  50 dkg liszt  2 tojás  10 dkg vaj  2 dl tej  1 dkg élesztő  5 dkg porcukor  15 dkg baracklekvár  20 dkg dióbél  20 dkg cukor  vaníliás cukor  só  Az élesztőt oldjuk fel a tejben, adjuk hozzá a tojást, sót, porcukrot, a fele vajat felolvasztva, és keverjük el. Végül keverjük bele a lisztet is.  Gyúrjuk egy negyedóráig, majd langyos helyen hagyjuk állni 1,5 órán át.  Vagdaljuk darabosra a dióbelet, keverjünk hozzá ugyanannyi cukrot és a baracklekvárt.  Nyújtsuk a tésztát 4-5 mm vastagra, és vágjuk fel háromszögletű darabokra.  A tésztadarabokra rakjunk tölteléket, és tekerjük fel.  Forró sütőben 10-15 percig süssük. Kihűlés után még szórjuk meg porcukorral.    OREHNYÁCSA  (a diós bejgli szerb változata)  Hozzávalók 12 személyre:  1,25 kg liszt  20 dkg lágy vaj  2 tojás  25 dkg cukor  2,5 dl meleg tej  1 csomag szárított élesztő  0,6 dl meleg víz  csipetnyi só  50 dkg szép dióbél  további 1,25 dl meleg tej  1 tojás  6 dkg lágy vaj  12,5 dkg cukor  0,6 dl méz  1 tasak vaníliás cukor  esetleg reszelt citromhéj  és még 1 tojás  Az élesztőt a valamivel több, mint féldecinyi meleg vízben indítsuk meg. A negyedliter meleg tejben oldjuk fel a negyedkiló cukrot.  A lisztet kissé sózzuk meg. A 20 dkg lágy vajat kézzel morzsoljuk a lisztbe, és gyúrjuk bele. A vajas liszt közepére készítsünk egy mélyedést, abba öntsük az élesztőt, a cukros tejet és a két tojást.  Kézzel gyúrjuk össze a tésztát, alaposan. 8-10 percig gyúrjuk, hogy egyenletes, finom legyen. Helyezzük a tésztát egy enyhén beolajozott tálba, és fedjük le. Másfél-két óráig hagyjuk kelni.  Amíg a tészta kel, elkészítjük a diós tölteléket. A diót ledaráljuk. Egy közepes méretű tálban megöntjük a dióbelet az 1-1,5 deci meleg tejjel, hozzákeverünk egy tojást, 6 dkg vajat, 12 dkg cukrot, kevés mézet. Keverjük jól össze, és tegyük félre. Ezalatt a keverék sűrűsödik, mert a dió felszívja a nedvességet.  A megkelt tésztát lisztes gyúródeszkára borítsuk ki. Nyújtsuk 50 cm hosszúra, félcenti vastagra. A diótölteléket egyenletesen terítsük a tésztára. Hosszanti oldaláról tekerjük fel a tésztát. Vajjal megkent tepsibe fektessük. Mielőtt megsütnénk, hagyjuk még másfél órán át kelni.  A sütőt 160 C°-ra melegítsük föl. Mielőtt a tepsit a sütőbe tennénk, a veknit kenjük meg egy kanálnyi vízben elkevert tojással. 40-45 percig kell sütni, hogy szép, aranyos színe legyen.  Sütés után, mielőtt felszeletelnénk, hagyjuk teljesen kihűlni.    OREHNYÁCSA 2  (szerb diós bejgli)  A hagyományos szerb orehnyácsa modernizált változata.  Hozzávalók:  A tésztához:  1 kávéskanál cukor  1/2 csésze meleg tej  1 dkg élesztőpor  1 kisebb citrom héja, apróra darálva  1 tojás sárgája  1 egész tojás  1/3 csésze méz  1/2 csésze tejszín  1 kávéskanál vaníliás cukor  1/2 kávéskanál só  3 evőkanál vaj  3 egész és 2/3 csésze liszt  A töltelékhez:  0,5 kg darált dióbél  3/4 csésze tejszín  3/4 csésze tej  3/4 csésze méz  1/2 csésze cukor  1/3 kávéskanál só  1 kávéskanál vaníliás cukor  olvasztott vaj  Az élesztőport fél csésze meleg tejben, egy bő kávéskanál cukorral megindítjuk.             Használjunk kenyérdagasztó konyhagépet. A felsorolt hozzávalókból a darált citromhéjtól a lisztig bezárólag mindent helyezzünk a kenyérkészítő gépbe. Töltsük utána a megindult élesztőt is.  Indítsuk be a kenyérdagasztó gépet, hogy a hozzávalókból gyúrjon tésztát. 15-20 percig gyúrassuk. Tíz prec elteltével a tésztának már golyóformában kell az edényben táncolnia. Csak kicsit lehet ragadós, de ne ragadjon az edény falához. Ha túl száraz, néhány kávéskanálnyi vízzel javíthatunk az állagán, ellenben ha túl ragadós, kevés liszttel javíthatjuk.  Amikor a tészta kész, vajazzunk és lisztezzünk ki egy kisebb tepsit. Helyezzük rá a tésztát, és tegyük hűtőbe két órára, hogy jól áthűljön.  A töltelék hozzávalóit (dióbél, tejszín, tej, méz, cukor, só) tegyük egy nagyobb lábasba. Tegyük fel a tűzhelyre, és addig melegítsük, amíg forrni nem kezd, buborékok nem jönnek elő. Ekkor tegyük takarékra, és főzzük további 4-5 percig. De ne főzzük tovább 5 percnél. Vagyis, attól kezdve, hogy feltettük a tűzhelyre, 11 percnél ne tartsuk tovább ott.  A vaníliás cukrot a főzés után keverjük a töltelékbe. A tölteléket a lábasban hagyjuk kihűlni.  A hűtési idő elteltével vegyük ki a tésztát a hűtőből. Lisztezzünk be egy sima felületet (gyúródeszkát), tegyük rá a tésztát, és felülről is szórjuk be liszttel. Kézzel, majd nyújtófával nyújtsuk kb. 50x40 cm-esre. Kilógó széleit ne vágjuk le, igazítsuk a téglalap-alakba.  A töltelékkel kenjük meg a tésztát. Reméljük, a kihűlt töltelék nem szilárdult meg nagyon, kenhető állagú maradt.  Óvatosan göngyöljük fel a tésztát, kb. 50 cm-es hengerré, és amikor feltekertük, egy éles, belisztezett késsel vágjuk három darabra. A három tekercsnek a végeit is lisztezzük be.  A három tekercset egyszerre sütjük ki, külön-külön elhelyezve a tekercseket. A tepsiket, sütőlapokat, sütőformákat vajazzuk és lisztezzük meg, mielőtt a tekercseket beleraknánk.  Kenjük meg a tekercseket olvasztott vajjal, és sütés előtt félóráig-egy óráig hagyjuk kelni. Amikor megkelt, mielőtt sütőbe raknánk, újból kenjük meg olvasztott vajjal.  180 C°-os sütőben félóráig süssük. Amikor megsült, addig ne vegyük ki a tepsiből, amíg ki nem hűlt.     PIZZIDDATE  (olasz karácsonyi sütemény)  Hozzávalók:  50 dkg liszt  30 dkg vaj  20 dkg cukor  4 tojás  1 pohár tej  30 dkg füge  15 dkg dióbél  15 dkg mazsola  15 dkg mandula  20 dkg cukrozott gyümölcs  5 dkg főzőcsokoládé  5 dkg pisztácia  2 db szegfűszeg  1 tojás  fahéj, vanília  Kemény tésztát gyúrjunk a lisztből, vajból, tojásból és tejből. Kerek lapot nyújtsunk belőle.  Egy tálban keverjük össze a tölteléket: a felvagdalt fügét és cukrozott gyümölcsöt, a lereszelt csokoládét, a mazsolát, a pisztáciát, a darabos mandula- és dióbelet, az egész (összekevert) tojást, egy csipet fahéjport. Jól keverjük el. És tegyünk bele 2 db szegfűszeget is, szétmorzsolva.  Amikor a tölteléket egyenletesre kevertük, töltsük a tésztára. A tészta közepén hagyjunk ki egy kört, oda ne töltsünk, és a széle felé se. Kívülről a tésztát hajtsuk körben a töltelékre, (és középről is kifelé), hogy gyűrű-formát kapjunk.  Közepes lángon félórán át süssük. Sugárirányban szeleteljük.    POTICA (szlovén diós kalács)  Hozzávalók:  Kelt tésztához:  2,5 dl meleg tej  0,5 dl meleg víz  1 élesztőkocka  5 dkg kristálycukor  1 kg liszt  5-6 dkg vaj  2 tojás sárgája  só, kb. 1 kávéskanállal  A töltelékhez:  7 dkg vaj  3 tojás  20 dkg cukor  1 l darált dióbél  4 evőkanál tejszín  fahéj, szegfűszeg  citrom  A potica a szlovén karácsonyi és húsvéti diós kalács. Dión kívül sok más töltelékkel is készítik. A magyar bejglihez képest az a fő különbség, hogy sütőformában, többnyire kuglófsütő formában sütik ki. A receptek családonként is eltérnek, de maga a potica a szlovén nemzeti büszkeség tárgya.  Készítsünk kelt tésztát ahogy a karácsonyi bejglinél szoktuk, vagy az alábbi módon.  Először a szétmorzsolt élesztőt keverrjük el a meleg vízzel. Egy tálban összekeverjük a tejet, cukrot, vajat. Megsózzuk. Öntsük hozzá a fele lisztet, és jól dolgozzuk össze. Majd dolgozzuk bele az élesztőt és a tojássárgáját. Fokozatosan adjunk hozzá több lisztet, de a tészta ne legyen kemény.  Belisztezett deszkán takarjuk le a tésztát, és 10-15 percig hagyjuk állni, majd gyúrjuk át. Vajazzunk ki egy tálat, tegyük be a tésztát, és a tetejét is kenjük meg olvasztott vajjal. Meleg helyen kelesszük másfél órán át, amíg a kétszeresére nem kel. Ekkor átgyúrjuk, és újból kelesztjük, ugyancsak kétszeresére. A második kelesztés kb. fele időt igényel.  A 3 tojássárgáját verjük fel a vajjal, a cukorral, kevés fahéjporral, darált szegfűszeggel, egy citrom lereszelt héjával együtt, amíg habos keveréket nem kapunk.  Adjuk hozzá a tejszínt, és mintegy fél liternyi darált dióbelet, és keverjük jól össze. Végül adjunk hozzá, keverjünk bele két tojás fehérjéből vert habot.  Amikor a tészta megkelt, nyújtsuk ki, kenjük be a töltelékkel, és szórjuk rá a darált dióbél másik felét. Beigli-formára tekerjük fel a tésztát, és helyezzük egy kivajazott kalácsütő, kenyérsütő formába. Tegyük a formát langyos helyre, hogy a tészta tovább keljen. Mielőtt sütőbe tesszük, a harmadik tojás fehérjével kenjük meg a kalács tetejét.  190 C°-ra előmelegített sütőben mintegy 40 percig süssük.     SAKERBURA  (orosz recept a Kaukázus vidékéről)  Hozzávalók:  24 dkg liszt  6 dkg olvasztott vaj  0,8 dl tej  1 tojás  0,8 dkg élesztőpor  20 dkg dióbél  20 dkg cukor  késhegynyi kardamommag-por  só  A tejet 30-35 C°-ra meglangyosítjuk. A tejből, tojásból, lisztből, élesztőből, olvasztott vajból kemény tésztát gyúrunk. Egy-másfél órára félretesszük kelni.  Addig a dióbelet enyhén megpirítjuk, majd megdaráljuk. Ugyanannyi cukorral és leheletnyi őrölt kardamommaggal keverjük.  Amikor a tészta megkelt, három dekás darabokat szaggatunk a tésztából, és 2 cm vastag kerek lapokat nyújtunk belőlük. A lapokra cukros diós tölteléket helyezünk. A lapokat félbehajtjuk, a szélét csavaró mozdulattal összecsípjük. A sütemény tetejét mintával díszíthetjük.  160-180 C°-os sütőben 25-30 percig sütjük.    SÖBIYET  (török recept)  Hozzávalók:  80 dkg kész rétestészta  félkiló darált dióbél  olvasztott vaj, kézmelegre hűtve  tejszín  félliter tej  10 dkg búzadara  gyümölcsszörp  1,2 kg porcukor  7 dl víz  fél citrom leve  Először a tejet forraljuk fel, és amikor forrni kezd, a búzadarát belekeverjük. Sűrű tejbegrízt főzünk, majd tejszín belekeverésével gazdagítjuk. A tűzről levéve hagyjuk kihűlni.  A rétestésztából három réteget terítünk egymásra, és megszórjuk dióbéllel. Erre fektetünk másik négy réteg tésztát. 7 x 7 cm-es négyzetekre vágjuk. Minden négyzetre egy kávéskanálnyit helyezünk a tejszínes tejbegrízből.  A tésztanégyzeteket a szemben levő sarkok összehajtásával a kép szerinti alakúra formáljuk, és tepsire helyezzük. A tepsit előzőleg olvasztott vajjal hintjük be, a maradék olvasztott vajat pedig a tepsibe helyezett söbiyetekre hintjük. Az egészet zsírpapírral fedjük le.  150 C°-os sütőben pirkadásig sütjük. Amíg sül, a cukorból és a vízből szirupot főzünk, amit citromlével, gyümölcsszörppel ízesítünk. A sütőből kivett söbiyetet ezzel a sziruppal öntjük meg.    TÖRÖK DIÓS KALÁCS  Hozzávalók:  1 csomag friss élesztő  1 vizespohár langyos tej  1 kockacukor  1 kg liszt  1 pohár étolaj  1 pohár olvasztott vaj vagy margarin  1 tojás  só  kevés cukor, szirupnak  kevés darált dióbél  A tetejére: tojássárgájával kevert darált dióbél és szezámmag  Az élesztőt a cukorral együtt szétmorzsoljuk, és a tejbe áztatjuk.  A megfuttatott élesztőből, a lisztből, olajból, vajból, tojásból, kevés sóból kézzel lágy tésztát gyúrunk. A kész tésztát félretesszük kelni.  A megkelt tésztából azonos nagyságú darabokat szaggatunk, hosszúra, de nem túl vékonyra nyújtjuk. Darált dióval kevert cukorsziruppal hintjük meg.  Minden tésztacsíkot háromszor tekerünk meg, és a képen látható formára alakítjuk, majd tepsibe rakjuk. Most kenjük meg tojássárgájával kevert darált dióbéllel és szezámmaggal. 190 C°-os sütőben addig sütjük, amíg a teteje meg nem pirul.    VIRÁGOSKERT  (török recept)  Hozzávalók:  1 csomag lágy margarin  1 tojás  fél citrom reszelt héja  1 tasak sütőpor  kb. 4 pohár liszt  1 pohár apró darabos dióbél  A sziruphoz:  3 pohár cukor  3 pohár víz  1-2 kanál citromlé  A hozzávalókból - a dióbél kivételével - tésztát gyúrunk, a tésztát öt részre osztjuk. Tányérnyi méretű lapokat nyújtunk a tésztából. A lapokat megszórjuk a dióbéllel. A nyújtófával a tésztába nyomjuk a dióbelet.  A lapokat feltekerjük, éles késsel 1 cm-es karikákra vágjuk, tepsibe rendezzük.  175 C°-on addig sütjük, amíg pirulni nem kezd. Közben szirupot főzünk, és a megsült süteményt azzal öntjük meg.
	A dió leírása és botanikája

	Muffinok Vázlat:  Áfonyás-diós muffin  Banános-csokoládés muffin  Banános datolyás diós muffin  Banános, diós, csokoládés mini-muffin  Banános-diós muffin  Banános, diós muffin 2  Banános, diós muffin 3  Datolyás, diós muffin  Diós-almás muffin  Diós csokoládés muffin  Diós, juharszirupos muffin  Diós muffin gorgonzolával, körtével  Fügés-datolyás muffin dióval  Fűszeres almás-diós muffin  Gyümölcsös muffin  Málnás-diós muffin  Répás diós muffin  Viszkis muffin    ÁFONYÁS-DIÓS MUFFIN  (amerikai recept)  Hozzávalók 12 darabhoz:  1/2 csésze forró víz  1/4 csésze szép mazsola  2,5 csésze teljes őrlésű liszt  2 kávéskanál sütőpor  1 kávéskanál gyömbérpor  1/2 kávéskanál só  1/2 kávéskanál szódabikarbóna  2/3 csésze barna cukor  1/2 csésze lágy vaj vagy margarin  1 nagy tojás  1 kávéskanál vaníliás cukor  1 csésze tej  1 csésze friss vagy fagyasztott áfonya  1/2 csésze vagdalt dióbél  1/4 csésze kristálycukor  Melegítsük elő a sütőt 200 C°-ra. Egy tizenkettes muffinsütő formát fújjunk be sütőolajjal, vagy béleljünk ki papírral.  A mazsolát áztassuk be a forró vízbe, hagyjuk kihűlni, majd csöpögtessük le a mazsoláról a vizet.  Egy közepes méretű tálban jól keverjük össze a lisztet, a sütőport, a gyömbérport, a sót és a szódabikarbónát.  Egy nagyobb tálban a barna cukorból és a vajból elektromos mixerrel keverjünk könnyű habot. Keverjük hozzá a tojást és a vaníliás cukrot is. Ettől kezdve alacsony fokozaton keverjünk tovább. Fokozatosan adagoljuk hozzá a tejet, és keverjük egyenletesre. Öntsük bele a lisztes keveréket is, és addig keverjük, amíg a tészta darabossá nem válik, de ne tovább. Az áfonyát, a diót és a mazsolát ekkor keverjük bele.  Osszuk a tésztát az előkészített sütőformákba, minden formát a kétharmadáig töltsünk meg. Ekkor szórjuk meg a felületüket kristálycukorral, és tegyük a sütőbe. Addig süssük, amíg világos aranyszínű nem lesz, vagyis 20-25 percig. A sütőformát rácsra kihelyezve hűtjük le. Rövid hűlés után borítsuk ki a muffinokat, és ugyancsak szellőzve, rácson hűtsük ki teljesen.    BANÁNOS-CSOKOLÁDÉS MUFFIN  (német recept)  Hozzávalók 12 adaghoz:  1,5 csésze liszt  0,5 csésze cukor  valamivel kevesebb, mint 0,5 csésze étolaj  valamivel több, mint 0,5 csésze étcsokoládé  1 tojás  4 édes banán  maréknyi dióbél  1 kávéskanál sütőpor  0,5 kávéskanál szódabikarbóna  Először a sütőt melegítjük elő, 180 C°-ra, majd egy tálban a liszthez keverjük a sütőport és a szódabikarbónát.  A csokoládét apróra tördeljük, vagdosuk. A legszebb 12 dióbél-darabot félretesszük, a többit felaprítjuk, de nem daráljuk meg. A csokoládét és a dióbelet a liszthez keverjük.  Egy újabb tálban a cukorral felverjük a tojást, és az étolajat is hozzáverjük.  A banánok héját lehúzzuk, húsát felaprítjuk, szétnyomjuk, a habhoz öntjük, géppel egyenletesre keverjük.     A "száraz" és a "nedves" tál anyagát összeöntjük, és már nem géppel, hanem kézzel keverjük össze alaposan, annyira, hogy például lisztcsomót már ne találjunk.  A muffinsütő formákat kivajazzuk. A tésztakeveréket egyforma adagokban töltjük a formákba. Mindegyiknek a tetejére egy szép dióbél-darabot helyezünk.  Az előmelegített sütőben 25 percig sütjük, majd sütés után egy rácsra helyezve hűtjük ki.     BANÁNOS DATOLYÁS DIÓS MUFFIN  (amerikai recept)  Hozzávalók 12 darabhoz:  2 csésze liszt  3/4 csésze cukor  1/2 csésze zabliszt  1 kávéskanál sütőpor  1/2 kávéskanál sütőszóda  1/2 kávéskanál őrölt fahéj  3 érett banán összetört húsa  2 tojás  3/4 csésze alacsony zsírtartalmú joghurt  1/3 csésze olvasztott vaj  1 kávéskanál vaníliás cukor  1/2 csésze darabos dióbél  3/4 csésze kimagvazott, darabokra vágott datolya  A sütőt 190 C°-ra melegítsük elő. Olajozzunk ki 12 muffinsütő formát.  Egy nagyobb tálban keverjük össze a kétféle lisztet, a cukrot, sütőport, sütőszódát, fahéjat.  Egy kisebb tálban pedig a banán húsát, a tojásokat, a joghurtot, a vajat és a vaníliás cukrot, végül mindezt a lisztes keverékhez. Végül a diót és a datolyát is.  A tésztát töltsük az előkészített sütőformákba. Nem baj, ha kidagad a sütőformából.  25 percig süssük, illetve addig, amíg a beleszúrt fogpiszkálót tisztán nem tudjuk kihúzni. Rácson 10 percig hűtsük, és a sütőformákból kiborítva addig, amíg teljesen ki nem hűl.    BANÁNOS, DIÓS, CSOKOLÁDÉS MINI-MUFFIN  (amerikai recept, Martha Stewart szakácskönyvéből)  Hozzávalók 24 darabhoz:  3 közepes nagyságú érett banán  1/4 csésze tejszín  2 evőkanál calvados, brendi vagy rum  1 evőkanál vaníliás cukor  2 tojás  1 kávéskanál őrölt szerecsendió  1 kávéskanál fahéjpor  10 dkg szobahőmérsékletű vaj  1/4 csésze cukor  1/4 csésze méz  1,25 csésze liszt  1/4 csésze hántolt zab  1,25 kávéskanál sütőpor  1 kávéskanál só  1/3 csésze csokoládéreszelék  1/3 csésze dióbél (lehet több is)  Melegítsük elő a sütőt 170 C°-ra.  Az érett banánok húsát egy villával törjük meg, és keverjük hozzá a röviditalt, vaníliás cukrot és a fűszereket. A két tojást gyengén verjük fel, és keverjük a banánhoz. Tegyük félre.  Egy nagyobb tálban keverjünk krémet a vajból, cukorból és a mézből. A krémhez keverjük hozzá előbb a tojásos banánt, majd a lisztet, sütőport, hántolt zabot és a sót. Keverjük egyenletesre, de nem kell túlkeverni. Végül a dióbelet és a csokoládéreszeléket keverjük hozzá.     A muffinsütő formát kanállal töltsük meg. Díszíthetjük egy-egy csokoládédarabbal, majd megsütjük. 15-18 perc elég, ennyi idő alatt a széle aranyszínűvé kezd válni, és a tűpróbát is állja.  Megjegyzés: Cukor helyett használhatunk mézet, és viszont. A zab helyett pedig lisztet.                BANÁNOS-DIÓS MUFFIN  (amerikai recept)  Hozzávalók 12 darabhoz:  1,5 csésze teljes őrlésű liszt  1 csésze darabos dióbél  1/2 csésze pirított búzacsíra  1/2 csésze barna cukor  1 evőkanál sütőpor  1 kávéskanál fahéj  1/2 kávéskanál só  1/4 kávéskanál őrölt szerecsendió  2 érett banán, meghámozva  3/4 csésze tej  5 evőkanál olvasztott vaj  1 tojás  Melegítsük elő a sütőt 200 C°-ra. Béleljünk ki papírral 12 muffinsütő formát, vagy fújjuk be sütőolajjal.  A száraz hozzávalókat a liszttől a szerecsendióig mind összekeverjük, majd beledolgozzuk a banánokat, a tejet, az olvasztott vajat és a tojást. Dolgozzuk egyenletesre.  A muffinsütő formákat töltsük meg egyenletesen a tésztával. Addig süssük, amíg a beleszúrt tű tisztán nem húzható ki belőle. Ez kb. 20-22 perc. Egy percig még álljon a sütőben, és csak aztán tegyük ki rácsra hűlni.    BANÁNOS DIÓS MUFFIN 2  (kanadai vegetáriánus recept, Geraldine Hartman receptje)  Hozzávalók 12 nagy darabhoz:  2 felvert tojás  3 közepes banán  1/2 csésze író  1/4 csésze olvasztott vaj  1 kávéskanál vaníliás cukor  1/2 csésze barna cukor  2 csésze teljes őrlésű liszt  1 evőkanál őrölt lenmag  1 evőkanál búzacsíra  1 evőkanál sütőpor  1,5 kávéskanál sütőszóda  1/2 kávéskanál só  1 csésze vagdalt dióbél  A sütőt 180 C°-ra melegítsük elő. Alaposan zsírozzuk be a muffinsütő formákat.  Egy nagy tálban keverjük össze az első hat hozzávalót. Egy másikban pedig a többit.  A száraz keveréket folyamatos keverés közben fokozatosan adagoljuk az első keverékhez. Addig keverjük, amíg jól el nem keveredik. A tészta az alapos keverés ellenére is darabos hatású marad.  Töltsük a tésztát a muffinsütő formákba. Félóráig süssük, addig, amíg a sütemény közepébe szúrt tűt tisztán nem tudjuk kihúzni. Amikor megsült, hagyjuk néhány percig a sütőformában, és csak utána borítsuk ki.    BANÁNOS DIÓS MUFFIN 3  (amerikai recept, Linda Genaw receptje)  Hozzávalók 6 darabhoz:  1 csésze mandulaliszt  1/2 csésze liszt  1 kávéskanál sütőpor  csipetnyi só  1 csésze cukor  1 kávéskanál karamellizált cukor  1 kávéskanál vaníliás cukor  2 evőkanál tejszín  2 evőkanál víz  2 evőkanál lágy vaj  2 tojás  1/2 csésze darabos, vagdalt dióbél  A sütőt 180 C°-ra melegítsük elő.  Egy közepes méretű tálban előbb a száraz hozzávalókat keverjük össze, majd a többi hozzávalót is, a dióbelet csak a végén. A kapott tésztával töltsünk meg hat, papírral bélelt muffinsütő formát.  15-20 percig süssük, amíg a teteje aranybarnára színeződik. Mielőtt a formából kifordítanánk, öt percig a formában hűtsük.  Azonnal, melegen, vagy szobahőmérsékletűre lehűlve is megehetjük, ha pedig később akarjuk elfogyasztani, hűtőben tarthatjuk el.  Vajjal, krémsajttal a legjobb.    DATOLYÁS DIÓS MUFFIN  (amerikai recept)  Hozzávalók 12 darabhoz:  20 dkg mag nélküli aszalt datolya  1,5 csésze liszt  2 kávéskanál fűszerkeverék, süteményekbe való  2 kávéskanál sütőszóda  1/2 csésze mazsola  1 csésze nagy darabos dióbél  1 csésze joghurt  1 tojás  1/2 csésze tej  4 evőkanál baracklekvár  Melegítsük elő a sütőt, és zsírozzunk ki egy 12 mélyedéses muffinsütő formát.  Töltsünk meleg vizet a datolyákra, és tegyük félre puhulni.  A liszthez a fűszerport és a sütőszódát keverjük, majd a mazsolát és a dióbelet is.  Egy másik tálban pedig a joghurtot, a tojást és a tejet keverjük össze.  Öntsük le a datolyáról a vizet, de ne teljesen, két kanálnyi maradjon rajta. A datolyát a maradék áztatóvizével öntsük robotgépbe, öntsük hozzá a lekvárt, és a géppel dolgoztassuk el. Annyira, hogy a gép a datolyát aprítsa fel, de ne teljesen, maradjanak benne datolya-darabok. Amikor jónak ítéljük, a joghurtos keveréket is öntsük hozzá, és dolgoztassuk össze.  A száraz és a nedves összetevőket keverjük össze. Annyira, hogy összekeveredjenek, de a tészta mégse legyen teljesen egynemű.  Töltsük a tésztát a sütőformákba. 20-25 perc alatt aranybarnára sül az előmelegített sütőben.    DIÓS-ALMÁS MUFFIN  (amerikai recept)  Hozzávalók 4 személyre:  1/4 csésze vaj vagy margarin  1 csésze cukor  2 tojás  1/4 csésze almalé  1/4 kávéskanál citromlé  1,5 csésze liszt  1 csésze zabliszt  1 kávéskanál őrölt fahéj  3/4 kávéskanál sütőszóda  3/4 kávéskanál só  1/4 kávéskanál őrölt szerecsendió  csipetnyi őrölt szegfűszeg  2 db alma húsa apróra vagdalva  1 csésze mazsola  3/4 csésze vagdalt dióbél  A cukorból és a vajból keverjünk mixerben egyenletes krémet. Egyenként keverjük el a krémben a tojásokat is.  Adjuk hozzá az almalevet és a citromlevet. Utána - ebben a sorrendben, de fokozatosan - keverjük bele a lisztet, a zablisztet, fahéjat, sütőszódát, sót, szerecsendiót és a szegfűszegport. (Remélem, nem felejtettem ki semmit.) Végül az almakockát, mazsolát és a dióbelet.  A tésztából evőkanálnyi mennyiségeket merjünk bevajazott sütőlapra, és igazítsuk kerekre.  Meleg sütőben negyedórán belül megsül. Akkor jó, ha világosbarna színt kap. Rácson hűtsük ki.    DIÓS CSOKOLÁDÉS MUFFIN  (francia recept)  Hozzávalók:  22 dkg liszt  10 dkg barna cukor  2 kávéskanál élesztőpor  1/2 kávéskanál só  1,6 dl tej  2 tojás, enyhén felverve  1 kávéskanál vaníliás cukor  1,25 dl étolaj  17 dkg apró darabos csokoládé  7 dkg darabos dióbél  A sütőt 200 C°-ra melegítsük fel, a muffinsütő formákat pedig vajazzuk ki.  Két keveréket készítünk, teljesen egyneművé kavarva mindkettőt:  1. liszt, élesztő, só, cukor  2. tej, tojás, olaj, vaníliás cukor  A lisztes keverék közepén mélyedést készítünk, és oda öntjük a folyékony keveréket. Gyorsan, könnyedén összekeverjük, de nem egyenletesre, hanem maradjon darabos hatású. Hozzákeverjük a darabos csokoládét és a darabos dióbelet is.  Kanállal töltjük a keveréket a muffinsütő formákba, és 15-20 percig sütjük. Utána rácson hűtjük ki, öt perc után már fogyasztható.    DIÓS, JUHARSZIRUPOS MUFFIN  (amerikai recept)  Hozzávalók:  2 tojás  1/2 csésze juharszirup  1/2 csésze étolaj  3/4 csésze író  2 csésze liszt  1,5 evőkanál sütőpor  1/2 kávéskanál szódabikarbóna  1/2 kávéskanál só  1/2 csésze vagdalt dióbél  A sütőt 200 C°-ra melegítsük elő, és készítsük elő (vajazzuk ki és liszttel szórjuk be) a muffinsütő formákat.  Egy kisebb tálban enyhén keverjük össze a tojásokat a juharsziruppal, olajjal, íróval.  Egy nagyobb tálban pedig a száraz hozzávalókat, a diót is beleértve. Töltsük a nedves keveréket a szárazba, és addig keverjük, amíg nem marad benne száraz csomó.  Kanállal merjük a nyerstésztát a formákba, de csak háromnegyedig töltsük meg. A sütő középső részén süssük, húsz percig.  A formákból még melegen borítsuk ki a megsült muffinokat, és rácson hűtsük ki. Tésztája nagyon jól össze fog állni, jobban, mint más muffinoké.    DIÓS MUFFIN GORGONZOLÁVAL, KÖRTÉVEL  (francia recept)  Hozzávalók 24 darabhoz:  15 dkg gorgonzola sajt  1-2 szál kakukfű  20 dkg liszt  25 dkg körte  1/2 kávéskanál szódabikarbóna  2 kávéskanál sütőszóda  10 dkg apró darabos dióbél  só, bors  1 tojás  6 evőkanál dióolaj  4 evőkanál író (helyettesíthető tejszínnel is)  24 darab feles dióbél  A sütőt 180 C°-ra melegítsük elő. Ha nem papírformában sütjük a muffint, itt az ideje a muffinsütő forma kivajazásának és belisztezésének.  A gorgonzolát vágjuk darabokra. Mossuk meg és töröljük le a kakukfüvet, a levelét vágjuk apróra. A körtét mossuk meg, húsát a héjával együtt vágjuk kisebb darabokra.   A lisztbe keverjük bele a sütőanyagokat. Keverjük bele a sajtot, a kakukfüvet és a darabos dióbelet is. Sózzuk és borsozzuk meg.  Egy másik tálban a tojásokat az íróval (vagy tejszínnel) és a dióolajjal keverjük össze. A keveréket töltsük a lisztbe, öntsük bele a körtedarabokat is, és gyorsan keverjük össze.  A sütőformákat kétharmadukig töltsük meg a nyerstésztával, mert sütéskor a tészta dagadni fog. Mintegy 12 percnyi sütés elég.  Legjobb melegen szervírozni.     FÜGÉS-DATOLYÁS MUFFIN DIÓVAL  (amerikai recept)  Hozzávalók:  1 csésze összevagdalt datolya  1 csésze összevagdalt aszalt füge  1/4 csésze vaj  1,5 kávéskanál sütőszóda  1 csésze forró víz  2 tojás, enyhén felverve  1/2 csésze cukor  1,5 csésze liszt  1/2 kávéskanál só  1/2 kávéskanál sütőpor  1/2 csésze dióbél  Melegítsük elő a sütőt 180 C°-ra, és kenjünk ki egy muffinsütő formát.  Egy közepes méretű tálban keverjük össze az összevágott datolyát és fügét a vajjal és a forróvízzel. Addig keverjük, amíg a vaj meg nem olvad. Ekkor a sütőszódát is belekeverjük, és a keveréket állni hagyjuk egy negyedórára.  Vegyünk elő egy másik tálat, amiben a lisztet, sót, sütőport és dióbelet keverjük össze. Az elkevert tojásokat is keverjük hozzá.  A száraz keveréket keverjük a nedveshez. Addig keverjük, amíg jól össze nem vegyül az egész. Töltsük a tésztát az előkészített formákba, és az előmelegített sütőben félóráig süssük.  Muffinunk más muffinoktól nemcsak abban tér el,hogy a fügemag érdekesen ropogóssá teszi, hanem a datolya édessége jól harmonizál a dió aromájával.    FŰSZERES ALMÁS-DIÓS MUFFIN  (amerikai recept)  Hozzávalók 12 muffinhoz:  1,5 csésze teljes őrlésű liszt  2 kávéskanál sütőpor  1 kávéskanál sütőszóda  1/2 kávéskanál só  1,5 kávéskanál fahéjpor  csipetnyi őrölt szegfűszeg  2 nagy tojás  3/4 csésze kristálycukor (ha édesebben szeretjük, 1-2 kanállal több)  1,5 csészényi apróra vágott almahús  5 evőkanál vaj (olvasztott, lehűtött)  3/4 csésze vagdalt, pirított dióbél  Melegítsük elő a sütőt, és egy 12 adagos muffinsütő formába rakjunk sütőpapírokat.  Keverjük össze a lisztet, sütőport, sütőszódát, fahéjport, szegfűszegport és a sót.  Egy másik, nagyobb tálban pedig a tojást a cukorral. Keverjük bele az almadarabokat is, majd tegyük félre 10 percre, pihenni. Ez után keverjük hozzá a vajat és a dióbelet. Végül keverjük bele a lisztes keveréket, de nem kell sokáig keverni. Csak annyira, hogy a száraz hozzávalók nedvességhez jussanak.  Osszuk a tésztát a formákba. Ha úgy gondoljuk, a tetejére még önthetünk kevés olvasztott vajat, és megszórhatjuk cukorral.  15 percig elég sütni, és már forrón is megkóstolhatjuk. Vagy kihűtve. Reggelire is jó, és ha reggel nincs időnk, magunkkal vihetjük, és útközben, vagy a munkahelyen is megehetjük.    GYÜMÖLCSÖS MUFFIN  (francia recept)  Hozzávalók 24 darabhoz:  1/2 csésze melasz  1/4 csésze víz  1 kkávéskanál vaníliakivonat  1 csésze szép mazsola  40 dkg aszalt gyümölcs, apró darabokban  1/2 csésze vaj vagy margarin  1/3-2/3 csésze cukor  3 tojás  1 csésze liszt és még 2 evőkanállal  1/4 kávéskanál sütőpor  1/2 csésze őrölt fahéj  1/4 csésze tej  1 csésze darabos dióbél  Egy lábasban melegítsük együtt a melaszt és a vaníliakivonatot negyedcsészényi vízzel. Öntsük bele a mazsolát, és forrásig melegítsük. Vegyük kicsire a lángot, és lassú tűzön főzzük még öt percig. Ekkor vegyük le a tűzről, és öntsük bele az aszalt gyümölcsöt, majd hagyjuk kihűlni.  Mialatt hűl, keverjünk a vajból és a cukorból habos krémet egy tálban. A tojásokat egyenként üssük bele, és egyenként keverjük el jól benne.  A száraz hozzávalókat -a diót kivéve - külön keverjük össze, és kisebb adagokban, a tejjel felváltva öntsük a krémbe, állandó keverés mellett. A száraz anyaggal kezdjük, és azzal is fejezzük be.  Öntsük a tésztába a gyümölcskeveréket, és keverjük jól el. Végül a dióbelet is keverjük bele.  Töltsük muffinformákba, majdnem a papír széléig. 170 C°-os sütőben süssük, 22-25 percig. Akkor jó, ha a beleszúrt fogpiszkálót tisztán tudjuk kihúzni. Sütés után rácson hűtsük ki.    MÁLNÁS-DIÓS MUFFIN  (német recept)  Hozzávalók:  10 dkg darált dióbél  21 dkg liszt  2 teáskanál sütőpor  fél teáskanál szódabikarbóna  0,7 dl étolaj  1 tojás  12 dkg cukor  1,2 dl málnalé  1,4 dl joghurt  8 dkg málna  A sütőt melegítsük elő 190 C°-ra. A muffinsütő formát jól olajozzuk ki.  A dióbelet egy tálban keverjük össze a liszttel, a sütőporral és a szódabikarbónával. Egy másik tálban az olajat, a tojást, a cukrot, a málnalevet és a joghurtot kavarjuk habosra. A diós lisztet és a málnákat öntsük bele, keverjük el.  Töltsük formákba, és 20-25 percig süssük.    RÉPÁS DIÓS MUFFIN  (kaliforniai recept)  A répás diós muffin különleges, mert ritkaság a zöldséges muffin. De a répa nagyon egészséges, helye van a diós sütemények között. A recept másik sajátossága, hogy közönséges tepsiben is süthetjük.  Hozzávalók 12 darabhoz:  2 csésze reszelt sárgarépa  1 nagy narancs leve  2 kávéskanál vaníliás cukor  1/4 csésze étolaj  1 csésze folyós méz  1/2 csésze reszelt vagy vagdalt ananász  1 csésze fehér liszt  1,5 csésze teljes őrlésű liszt  2 kávéskanál sütőszóda  1 kávéskanál fahéj  3/4 csésze vagdalt darabos dióbél  A sütőt 180 C°-ra melegítsük elő.  Egy tálban keverjük össze a reszelt répát, a citromlevet, vaníliás cukrot, étolajat, mézet és az ananászt, amíg egyneműnek nem találjuk.  Egy másik tálban pedig a száraz hozzávalókat, majd ennek a tálnak a tartalmát keverjük a répás keverékhez.  A tésztát töltsük egy 12 adagos muffinsütő formába, amelynek mélyedéseit muffinpapírral béleltük ki. Kétharmadáig töltsük ki a mélyedéseket, mert a sütemény kelni fog a sütés alatt. 30-35 percig süssük.  Süthetjük 20 cm-es magas falú tepsiben is, 45-60 percig. Mindkét esetben ellenőrizzük, hogy a sütemény belseje is átsüljön. A kihűlt süteményt vágjuk 12 darabra.    VISZKIS MUFFIN  (ír recept)  Hozzávalók 12 adagra:  28 dkg liszt  7,5 dkg darabos főzőcsokoládé  2 evőkanál kakaópor  2 kávéskanál sütőpor  0,5 kávéskanál szódabikarbóna  10 dkg cukor  6 dkg vagdalt dióbél  1 tojás  0,8 dl étolaj  1,5 dl ír viszki  2 dl teljes tej  A felsorolt hozzávalókból a liszttől a dióbélig mindent összekeverünk.  A tojást az étolajjal, a viszkivel és a tejjel habosra keverjük, utána hozzádolgozzuk a száraz keverékhez.  A tésztát muffinsütő formába töltjük, 180 C°-on 25-30 percig sütjük. Fogpiszkálóval ellenőrizzük, hogy belül is megsült-e.  Ha maradt még viszkink, a sütőből kivett, még forró muffinokra kevés viszkit hintünk, és úgy hagyjuk kihűlni.  Ízlés szerint csokoládémázzal is bevonhatjuk.
	A dió leírása és botanikája

	Dió mézzel, dió cukorral, dió tejjel Vázlat:  Baszk diókrém  Diókaramellás szeletek  Diós, kesudiós golyók  Diós golyók  Diós krokant  Diós marcipán  Diós mézes sütemény  Diós mézeskalács  Fügés diós kulfi  Gozináki  Kandírozott dió  Karamellizált dióbél sütemény  Kávés diógolyók  Mézzel csepegtetett dió sült gorgonzolával  Périgordi diókaramella  Ropogós diós  Sahlab  Tejszínes diókaramella    BASZK DIÓKRÉM (Intxaursalsa)  Az Intxaursalsa (incaurszalszának kell ejteni) baszk diókrém igazából nem is diókrém. Olyasmi, mint nálunk a tejbegríz, de gríz helyett darált dió az alapanyaga, magyarra talán tejbedióként fordítható.  Gyakorlatilag ugyanúgy készül, mint nálunk a tejbegríz, ezért az összetevők pontos mennyisége nem lényeges.  Tej, dióbél, cukor és fahéj kell hozzá. Ha 1 l tejből készítjük, még 1 l vizet is szoktak hozzá tölteni. Kb. 25 dkg dióbél és ugyanannyi cukor kell még.  A diót daráljuk finomra. Forraljuk fel a tejet kevés fahéjjal, amit forralás után kiveszünk. Még forrón beleöntjük a dióbelet, és mikor újból forr, cukrot keverünk hozzá.  Hűtve tálaljuk. A baszkok desszertként fogyasztják, étkezések után. Igen tápláló. Bár meg kell mondjam, nekem egy kis gríz mégis hiányzik belőle.     DIÓKARAMELLÁS SZELETEK  (amerikai recept)  Hozzávalók:  12,5 dkg vaj  1/2 csésze cukor  1 tojás sárgája  1,25 csésze liszt  2 evőkanál tejpor  csipetnyi só  1/2 csésze barna cukor  1 evőkanál sűrű cukorszirup  9 dkg vaj  15 dkg dióbél  A vajat a cukorral verjük habosra. Adjuk hozzá a tojássárgáját is, keverjük jól össze. A liszttel, tejporral gyúrjunk a krémből kemény tésztát. A sót se felejtsük ki.  Nyújtsuk akkorára, hogy egy 18x28 cm-es sütőformába beleférjen, és fektessük bele. Süssük negyedóráig 180 C°-os sütőben, hogy aranybarna színt kapjon.  A cukrot a sziruppal és a vajjal egy kisebb edényben melegítsük alacsony hőfokon, addig, amíg a vaj megolvad, a cukor feloldódik. Gyengén pároljuk 5 percig. Ekkor keverjük bele a dióbelet.  A még forró tésztára töltsük, és tegyük vissza 5 percre a sütőbe.  A sütőformában hűtsük ki, csak aztán vágjuk kockákra.    DIÓS, KESUDIÓS GOLYÓK  (indiai recept)  Ünnepi édesség, az indiai Sankranthi fesztivál különlegessége. Valójában dió és kesudió pirított, darált bele, tejkaramellában, rendkívüli éltető erővel. Gyerekek különösen szeretik.  Hozzávalók 15-20 közepes méretű golyóhoz:  2 l teljes tej  2 csésze cukor  1 csésze dióbél  1 csésze kesudió  Forraljuk fel a tejet egy nagy, széles lábasban. Öntsük hozzá a cukrot, és keverjük fel. Addig főzzük, amíg sűrűsödni nem kezd, és térfogatának háromnegyed részét el nem fővi. Ehhez háromnegyed óra kell, vagy akár egy egész.  Közben a kétféle dióbelet külön lábaskában enyhén pirítsuk meg magában, olaj hozzáadása nélkül. Utána hagyjuk kihűlni.  a dióból is, a kesudióból is válasszunk ki 10-10 nagyobb szemet, és vagdaljuk apróbb darabokra. A maradékot pedig öntsük össze, és daráljuk finomra.  A finom diódarát öntsük a besűrűsödött, karamellszínű cukros tejbe, és gyakori keveréssel főzzük még negyedóráig. Negyedóra elteltével szórjuk bele a vagdalt dióbeleket is, és főzzük még 10 percig. Illetve addig, amíg a keverék morzsás szerkezetű kezd lenni, és könnyen elválik az edény falától.  Vegyünk egy kanállal a keverékből, és kézzel formáljuk golyóvá. Amikor már megtartja alakját, félretehetjük hűlni. Ekkor az egészet levehetjük a tűzről. Töltsük át egy kizsírozott (olajozott) edénybe. Falapáttal az egészet átemelhetjük, alányúlva. 4-5 óráig hagyhatjuk hűlni, és azután kanalazzunk belőle golyónyi mennyiségeket, és kézzel formáljuk.  Lefedve akár egy hétig is eláll.  Megjegyzés: Az édességet kocka alakúra is vághatjuk, ez esetben "burfi"-nak hívják Indiában, nem "laddu"-nak, mint a golyókat.    DIÓS GOLYÓK  (hagyományos indiai recept)  Ez a recept a diós, kesudiós golyók nevű ünnepi édesség hagyományos változata, Akhrot laddu néven.  Hozzávalók 6 közepes méretű golyóhoz:  2 csésze dióbél  2 csésze teljes tej  3/4 csésze cukor  A dióbelet könnyedén megpirítjuk egy vastepsiben, majd hagyjuk kihűlni.  Egy kisebb maroknyit félreteszünk, a többi dióbelet megdaráljuk.  A tejet és benne a cukrot addig főzzük, amíg sűrű karamellává nem áll össze. Tehát mintegy félóráig. Ekkor belekeverjük a darált dióbelet. Jól elkeverjük, majd tovább főzzük, sűrítjük. Gyakran kavarjuk. 10-15 perc múlva, amikor elválik az edény falától, és egy darabba áll össze, belekeverjük a félretett dióbelet, és a tűzről levéve egy darabban borítjuk át egy másik edénybe, ahol kihűlhet.  Amikor kihűlt, kis golyókat formálunk belőle.    DIÓS KROKANT  (francia recept)  Hozzávalók 30 kisebb darabhoz:  25 dkg darált dióbél  1 tojás fehérje  12,5 dkg cukor  A mázhoz:  7,5 dkg cukor  1 tojás fehérje  1 evőkanál citromlé  Egy tálban előbb magában verjük rövid ideig a tojásfehérjét, majd a dióbéllel és a cukorral együtt. Tésztaszerű anyagot kapunk, amit sima munkafelületre terítsünk ki. Ízlésünk szerinti alakú formákat szaggassunk belőle, és egy spatulával alányúlva válasszuk el az asztaltól.  Sütőpapírral bélelt tepsibe rendezzük, ahol mázzal kenjük be. A cukorból, tojásfehéréjéből és citromléből sima, egyenletes mázat keverünk. Vékony rétegben kenjük a süteményre. Nagyon enyhén meleg sütőben mintegy félóráig elég sütni, bár van, aki 50 percet is ajánl.  Kihűlés után kóstoljuk meg.  Megjegyzés: Hasonló receptek kétszer ennyi cukorral ajánlják készíteni, ez ízlés kérdése. Mindenesetre a máz sok cukrot pótol, ami a sütemény anyagából hiányzik.    DIÓS MARCIPÁN  (amerikai recept)  Hozzávalók 22 darabhoz:  10 dkg marcipántészta  44 db feles dióbél  22 dkg porcukor  1/4 csésze víz  A feles dióbél darabokat rendezzük párba, mindegyikhez hozzáillő nagyságút válasszunk.  A marcipántésztát osszuk 22 darabra, és mindegyik darabból formáljunk kis golyót. Nyomjuk két fél dióbél közé. Tegyük félre, amíg a cukorbevonatot elkészítjük. Hűtőben akár egy hétig is eltarthatjuk félkész állapotban.  A cukrot és a vizet egy lábasban forraljuk össze, anélkül, hogy megkevernénk. Amikor forrni kezd, csökkentsük a lángot, és addig főzzük, amíg sötét karamell-színt nem kap a cukor.  A karamellizált cukrot vegyük le a tűzről, és még forró állapotában néhány diós golyót dobjunk bele. Gyorsan dolgozzunk. Mihelyt a cukor bevonta a golyót, vegyük ki, tegyük zsírpapírral befedett rácsra. Amikor a karamellizált cukor keményedni kezd, rövid időre tegyük vizza a tűzre, akkor újból megpuhul.  Amikor a diós marcipángolyókon megkeményedett a máz, légmentesen zárható süteménytartóba rakhatjuk át egy rétegben.        DIÓS-MÉZES SÜTEMÉNY  (amerikai recept)  Hozzávalók 15 darabhoz:  10 dkg darált dióbél  2 dkg kukoricaliszt  6 dkg méz  1 tojás  2,5 dkg olvasztott vaj  15 mini papírcsésze  Melegítsük elő a sütőt 175 C°-ra.  Mixerben keverjük össze a darált diót a kukoricaliszttel. Keverjük hozzá a mézet, majd a tojást, végül a vajat. Az egészet jól mixeljük el.  Helyezzük a papírcsészéket egy sütőlapra, és kanállal töltsük beléjük a nedves tésztát.  15-20 percig kell sütni, hogy olyan legyen, mint a képen.    DIÓS MÉZESKALÁCS  (orosz recept)  Hozzávalók:  1,5 csésze méz  1,5 csésze liszt  3 tojás  1 csésze dióbél  1/2 kávéskanál sütőpor  1/4 kávéskanál fahéjpor  1/2 kávéskanál szegfűszeg  1 evőkanál vaj  Egy tálban tartsuk a mézet langyos helyen, hogy jól folyós legyen. A folyékony mézhez keverjük hozzá a cukrot, és állandó keverés mellett a lisztet. Beleütjük a tojásokat, jól elkeverjük. Utána a sütőport, a fűszerporokat, vajat, dióbelet.  Vajjal kikent sütőformába öntjük a tésztát, dióbéllel kimintázzuk, és közepesen meleg sütőben sütjük meg.    FÜGÉS DIÓS KULFI  (indiai recept, Suvir Saran receptje)  Hozzávalók:  35 dkg tejpor  1 doboz (kb. 40 dkg) cukrozott sűrített tej  1 csésze tejszín  1 evőkanál porrá tört kardamom-mag  1/2 csésze darabos dióbél  8 aszalt füge  1/2 csésze víz vagy tej  Az aszalt fügéket tegyük egy tálba félcsészényi meleg vízzel vagy tejjel. Fedjük le, 10-15 perc alatt megszívják magukat vízzel, és megpuhulnak. Amikor puhák, vágjuk apró darabokra.  A dióbélnek és a fügedaraboknak a felét daráljuk meg.  A tejport, a sűrített tejet, a tejszínt keverjük össze a darált dióbéllel és fügével. Ez lesz a kulfi-keverék.  Amikor jól összekevertük, hozzákeverhetjük a dióbél és a füge másik felét és a kardamom-port.  Öntsük a kulfi-keveréket a kép szerinti formájú edénybe, és fagyasszuk keményre. Ez néhány óra alatt megtörténik. Ne mulasszunk el az edény aljára műanyag-fóliát fektetni, hogy a fagyott kulfit később könnyen kiboríthassuk. De lefagyaszthatjuk eleve személyes adagokban is.  A dió és a füge íze utolérhetetlen ízt ad finom, krémes csemegénknek.    GOZINÁKI   (grúz recept)  A gozináki (mondják kozinákinak is) hagyományos grúz újévi édesség, nélküle elképzelhetetlen az újév a grúz családokban. Csak méz és dió kell hozzá.  Hozzávalók:   1 kg dióbél   0,5 kg jó minőségű méz (világos színű legyen, és ne legyen kesernyés)   2-3 kávéskanál porcukor  Világos színű, nagyméretű dióbelet vásároljunk. Előbb forró vízzel, majd hideg vízzel öblítsük le, és ha van hozzá türelmünk, a vékony hártyát is megpróbálhatjuk lehámozni a dióbélről. Így a kész gozináki még fehérebb lesz.  Ha ehhez a munkához se erőnk, se időnk, enélkül daraboljuk fel a dióbelet. Nem ajánlatos géppel aprítanunk, mert akkor túl apró lesz, és a darabos dióbél mellett apró darálmányt is kapunk, ami nem való a gozinákiba. A forrázott dióbél késsel könnyen aprítható.    Tegyük a vagdalt dióbelet serpenyőbe, de nem akármilyenbe, hanem öntöttvasból készült, mély serpenyőbe. Gyenge lángon, állandóan kavargatva pirítsuk meg kissé. A pirítással azt érjük el, hogy a dióbél szárazabb, törékenyebb lesz. Csak annyira pirítsuk, hogy a színe alig-alig változzon meg.    Amikor a dióbelet jónak ítéljük, öntsük ki a serpenyőből, a serpenyőre tovább is szükségünk lesz, most a félkiló mézet öntjük bele. Hozzáöntjük a kevés porcukrot is. Állandó keverés mellett melegíteni kezdjük.  Amikor a mézes-cukros keverék vizes hatású lesz, és majdnem felforr, vegyük le a tűzről, és amíg kihűl, addig is állandóan keverjük. A keverés erőt kíván, de meg kell tennünk, még kétszer ismételnünk kell a felfőzés és a lehűtés folyamatát, állandó keverés mellett.     Amikor már harmadszor hűtjük le a mézet, a benne képződő buborékoktól pattogni, szinte fütyülni fog keveréskor. És egyre sűrűbb lesz.  A harmadik lehűtés után a serpenyőt újra tegyük a tűzre, és szórjuk a mézbe a dióbelet. Keverjük továbbra is állandóan, és addig tartsuk a tűzön, amíg enyhe pörkölt, arany árnyalatot kap.    A következő fázishoz készítsünk olyan, sima munkafelületet, amin a mézes-diós keverék gyorsan kihűlhet. Alaposan vizezzük be, hogy majd a kész gozináki a felületről könnyen felszedhető legyen. Öntsük rá a keveréket. Fából készült spatulával gyorsan simítsuk el, mielőtt megdermedne, kb. 1 cm vastagságúra. Vizes tenyérrel is rásegíthetünk a simításra.  Próbáljuk szabályosra formálni, és hagyjuk kicsit hűlni.     Fűrészes élű késsel rombuszokat vágjunk a lepényből. Amikor mind felvágtuk, a késsel alányúlva szedjük a szeleteket tányérra. Ha nincs elég helyünk, tányérunk, zsírpapírral elválasztva két-három réteget is szedhetünk egymásra. A tetejére is fektessünk zsírpapírt vagy celofánt.     Az ünnepekig tegyük félreeső helyre, hátha marad belőle az ünnepekre is. Egy kevés szokott belőle maradni, de a nagyja előbb elfogy.    KANDÍROZOTT DIÓ  Hozzávalók:  1/2 csésze cukor  1,5 csésze feles dióbél  csipetnyi durvaszemcsés só  A dióbelet a sütő középső rácsán, 170 C°-on egy tepsire terítve 5-6 percig pirítjuk. Annyira, hogy ne barnuljon meg. A sütőből kivéve a tepsin hűtsük ki.  A cukrot egy vastag aljú, közepes méretű lábasba töltsük. A dióbelet tartsuk a kezünk ügyében, hogy amikor kell, rögtön a lábasba önthessük. A cukrot közepes lángon melegítsük. amikor olvadni kezd, kevergessük. Folyamatosan keverjük addig, amíg világos borostyánszínű nem lesz. Ekkor kell a dióbelet beleönteni. Gyorsan kell keverni, hogy az összes dióbelet bevonja a cukor.  Mihelyt a dióbél teljesen cukros lett, azonnal öntsük ki egy tepsire, amit, hogy a cukros dió oda ne ragadjon, előzőleg sütőpapírral béleltünk ki. A dióbeleket - két villát használva - gyorsan húzzuk szét egymástól. Még kihűlés előtt hintsünk rá kevés durva szemű sót.  A gyorsaság a lényeg. Legfeljebb fél percünk van, mielőtt a cukor megkeményedik.    KARAMELLIZÁLT DIÓBÉL SÜTEMÉNY      Igen egyszerű és nagyon finom süteményt készíthetünk, ha bármilyen, előre megsütött vékony süteménytésztára a képek mintájáramézzel karamellizált dióbelet töltünk.  A pontos recept nem is fontos, a süteményt ízlés szerint variálhatjuk, például csokoládét önthetünk rá.    KÁVÉS DIÓGOLYÓK  (francia recept, Arlette Sirot receptje)  Hozzávalók:  dióbél  darált kristálycukor, ugyanannyi, mint a dióbél  kevés kristálycukor  erős feketekávé, hidegen  A mennyiségek nem lényegesek, csak ugyanannyi dióbél legyen, mint durvára darált cukor. A fontos az, hogy a golyókat 12 órával előbb el kell készíteni, mint felszolgálnánk.  A dióbelet vagdossuk nagyobb darabokra, és keverjük össze a darált cukorral. A hideg feketekávét cseppenként adagoljuk a diókeverékhez, hogy a cukor a dióhoz tapadjon. Vigyázzunk, ne legyen túl lágy, meg kell, hogy tartsa golyó-formáját, amikor golyóvá formáljuk. Közben próbálgassuk golyóvá gyúrni, de ne csüggedjünk, fog az menni.  Amikor sikerült a cukros dióból golyót gyúrni, forgassuk meg kristálycukorban, és rendezzük papírformába, vagy mint a képen is látszik, dióhéjba.  Várjunk 12 órát, mielőtt egy jó kávé mellett elcsemegéznénk.    MÉZZEL CSEPEGTETETT SÜLT DIÓ GORGONZOLÁVAL  (kanadai recept)    Hozzávalók 24 adaghoz:  12 szép egész dió  egy kis csomag feles dióbél  egy kis csomag barna cukor  15 dkg gorgonzola sajt  kevés méz  Melegítsük elő a sütőt. Mossuk meg a diókat. Erős késsel vagy speciális diónyitó lapkával feszítsük szét a diókat úgy, hogy a fél dióhéjak megmaradjanak. A héjból késsel szedjük ki a belet és a belső válaszfalat. A dióhéjakat tegyük félre, a feles dióbelet egy tepsiben pirítsuk öt percig a sütőben, míg aranybarna nem lesz, majd hadd hűljön le. Vegyünk elő három lapos tányért, amin a diót tálalni fogjuk. A tányérokra szórjunk barna cukrot, és egyengessük el. Minden tányérra helyezzünk a cukorba nyolc dióhéjat. Egy pirított feles dióbélre helyezzünk egy kis darab gorgonzolát, és egy másik feles dióbéllel szendvics-szerűen borítsuk le. Helyezzük egy dióhéjba úgy, hogy két ujjunkkal a két dióbelet fogjuk, és a két dióbél oldalt legyen, ne egymáson. Ha minddel megvagyunk, kevés mézet csöpögtessünk a dió-szendvicsekre. És már szervírozhatjuk is.  Az elkészítés menete képekben:                             ROPOGÓS DIÓS  (francia recept)  Hozzávalók 26 darabhoz:  25 dkg cukor  6 dkg lágy, de nem olvasztott vaj  1 tojás  18 dkg liszt  1/4 kávéskanál só  1/4 kávéskanál szódabikarbóna  10 dkg dióbél, nagyobb darabokra vágva  A sütőt csak 160 C°-ra melegítsük elő.  Elektromos konyhagép segítségével a cukorból és a vajból könnyen verhetünk fehéres krémet. Folytonos keverés közben a tojást is üssük bele, és még egy percig keverjük.  Egy másik tálban a lisztbe keverjük bele a szódabikarbónát és a sót. Ebbe a tálba öntsük át a krémet, és addig kevertessük a géppel, amíg a liszt teljesen el nem keveredik. Végül a dióbelet is keverjük bele.  Osszuk a tésztát 26 apró golyóra, a golyókat rendezzük 5 cm-es távolságban egy sütőpapírral bélelt tepsire. Egyenként nyomjuk meg gyengén kézzel a golyókat. Ha levegőkeringetős sütőnk van, 9-10 perc sütés elég, ha nincs, néhány perccel hosszabb a sütés ideje. Mindkét esetben akkor sült meg a sütemény, ha aranyszínűre vált. De akkor rögtön vegyük ki, mert ha tovább sül, kiszárad!  Tíz percig a tepsin hűtsük, hogy szilárduljon. Csak aztán válasszuk le a papírról.    PÉRIGORDI DIÓKARAMELLA  (francia recept)  Hozzávalók 4 személyre:  5 dkg durvára vágott dióbél  25 dkg porcukor  fél citrom  1 kávéskanál napraforgóolaj  Először kenjünk ki olajjal egy lapos tálat.  Egy fémserpenyőben melegítsük a cukrot, miközben állandóan keverjük egy fakanállal. Közben facsarjuk bele a citrom levét. Amikor a citromos cukor világos mogyorószínt vesz fel, hozzáadjuk a durvára vágott dióbelet is. Tovább tartjuk a tűzön, amíg sötét mogyorószínű nem lesz.  Óvatosan, nehogy a forró karamella megégessen minket, borítsuk ki az előkészített tálra. Várjuk meg, amíg kihűl, utána tördeljük darabokra.    SAHLAB  (algériai recept)  A sahlab hűvös időre való tápláló tejes ital, dióval.  Hozzávalók 6 személyre:  3 bögre tej  1 csésze cukor  1/2 csésze kukoricakeményítő  3/4 csésze víz  1/2 csésze vagdalt dióbél  1 kávéskanál fahéj  Egy kisebb tálban oldjuk fel a kukoricakeményítőt a vízben.  Egy lábasban forraljuk fel a tejet, közepesnél mérsékeltebb lángon. Amikor forr, tegyük a lángot takarékra. Ekkor öntsük bele a cukrot, kavargassuk, hogy feloldódjon, ez alig több, mint egy perc. Közben a tej hadd forrdogáljon.  A kukoricakeményítőt lassan adagoljuk a tejhez. Gyorsan keverjük el benne, hogy ne égjen a lábas aljára. Eközben a tej sűrűsödik. Amikor elég sűrűnek találjuk, vegyük le a tűzről.  Ezzel a sahlab gyakorlatilag el is készült. Töltsük bögrébe, szilkébe, pohárba, és szórjuk meg vagdalt dióbéllel. Ha ízlésünkkel is egyezik, kevés fahéjport is szórhatunk rá. Forrón tálaljuk.  Van, aki mazsolával is megszórja.    TEJSZÍNES DIÓKARAMELLA  (amerikai recept)  Hozzávalók:  2 csésze kristálycukor  1/2 csésze tejszín  1 kávéskanál vaníliakivonat  4-5 csésze dióbél, feles és darabos  Egy lábasban forraljuk fel a tejszínt, benne a cukrot. A forrástól számítva még egy percig forraljuk, majd vegyük le.  Keverjük a karamellás tejszínbe a vaníliát és a dióbelet. Addig folytassuk a keverést, amíg a diót mindenhol be nem vonja a tejszínes karamella. Ekkor terítsük szét a diót egy sütőpapírral kibélelt tepsin, és hűtsük le teljesen.  Tördeljük fel, jó étvágyat!
	A dió leírása és botanikája

	Karidopita és piskóták Vázlat:  Burgonyás biszkvit dióval  Diós piskótatekercs  Diós sütemény  Diós tekercs mokkakrémmel, diós karamellával  Gyerekek süteménye  Karidopita  Karidopita 2  Karidopita 3  Mázas kockák  Périgordi diós sütemény  Sárgabarackos pirog  Sütemény friss dióval    BURGONYÁS BISZKVIT DIÓVAL  (orosz recept)  Hozzávalók:  4 szem krumpli  1 pohár liszt  6 evőkanál cukor  2 evőkanál étolaj  15 dkg darált dióbél  2 tojás  1 evőkanál őrölt fahéj  reszelt citromhéj  sütőszóda  só  A burgonyákat sütőben héjában megsütjük, majd meghámozzuk. Átengedjük húsdarálón.  A tojást a cukorral felverjük. Hozzákeverjük az étolajat, majd a krumplipürét. Utána a darált dióbelet, a fahéjat, a citromhéjat, a sütőszódát, végül a liszt háromnegyedét.  A maradék liszttel behintjük a gyúródeszkát, amin a süteményt el fogjuk vágni. Hengerré formáljuk, és metélttészta vastagságú vékony szeletekre vágjuk fel. A lapokat belisztezzük, és ízlés szerinti formára alakítjuk.  Vajjal vagy zsírral kikent tepsiben sütjük ki.    DIÓS PISKÓTATEKERCS  (francia recept)  Hozzávalók:  A tésztához:  3 tojás  3 evőkanál porcukor  3 evőkanál liszt  2,5 dkg vaj  A krémhez:  1 evőkanál kukoricaliszt  1 tojás  1/4 l tej  10 dkg cukor  20 dkg dióbél  10 dkg vaj  A mázhoz:  2 evőkanál cukor  2 evőkanál feketekávé (helyettesíthető gyümölcspálinkával, ízlés szerint)  szép feles dióbelek  Vajazzunk ki egy tepsit. Válasszuk külön a tojások fehérjét és sárgáját. A tojássárgáját addig keverjük a cukorral, amíg fehéres nem lesz.  A tojásfehérjéből verjünk habot. Keverjük bele a lisztet és a tojássárgáját. Gyorsan, de óvatosan dolgozzunk. Öntsük be a tepsibe, vékony rétegben. Meleg sütőben süssük meg, és amikor megsült, a tepsiből borítsuk ki egy enyhén nedves konyharuhára, várjunk egy percet, és a ruhával együtt tekerjük fel. Így hagyjuk kihűlni.  Amíg hűl, elkészítjük a diókrémet. A tojást (fehérjét és sárgáját együtt) keverjük el a cukorral és a kukoricaliszttel. a tejet melegítsük meg, és a meleg tejjel fokozatosan hígítsuk fel a keveréket. Tegyük fel a gázra, és enyhe lángon, állandó keverés közben sűrítsük be. Akkor hagyjuk abba, amikor éppen forrni kezdene. Hagyjuk kihűlni.  A vajból és a cukorból keverjünk krémet. Daráljuk le a dióbelet diódarálón. (Az eredeti francia recept szerint reszeljük le finom lyukú reszelőn.) Keverjük a vajas krémbe.  Amikor a tojásos-kukoricalisztes krém kihűlt, a két krémet keverjük össze.  Göngyöljük ki a piskótatésztát. Töltsük a krémet a piskótára, és a piskótát tekerjük fel.  A máz elkészítéséhez oldjuk fel a cukrot a kávéban (vagy pálinkában). A keverék sűrű, ragadós lesz, kenjük a piskótára. Végül szép feles dióbelekkel díszítsük.    DIÓS SÜTEMÉNY  (francia recept)  Hozzávalók:  4-5 tojás  20 dió bele, felvagdalva  6 evőkanál porcukor  3 evőkanál liszt  1 dl tejszín  1/2 zacskó élesztőpor  10 dkg sötét csokoládé  4 evőkanál víz  3 dkg vaj  12 db feles dióbél, díszítésnek  Válasszuk el a tojások sárgáját a fehérjétől, és 6 kanál cukorral verjük fel, szinte fehérre. Fokozatosan adagoljuk hozzá a lisztet, majd a tejszínt, a vagdalt dióbelet, és öntsük bele az élesztőport. Jól keverjük össze.  Verjünk a tojásfehérjéből habot, és fokozatosan keverjük a tésztához.  A tésztát öntsük kivajazott sütőformába, és gyenge tűzön süssük félórán át. Vegyük ki, és hagyjuk kihűlni.  A csokoládét törjük darabokra, és öntsük hozzá a vizet. Igen óvatosan olvasszuk meg a csokoládét. Keverjük bele a kevéske vajat.  Ezzel a krémmel kenjük meg a megsült süteményt, a tetejét pedig dekoráljuk a szép dióbéllel.    DIÓS TEKERCS MOKKAKRÉMMEL, DIÓS KARAMELLÁVAL  (spanyol recept, Dolli Irigoyen receptje)  Hozzávalók:  6 tojás  6 evőkanál cukor  6 evőkanál liszt  liszttel darált dióbél 8 dkg  kevés dióolaj  A töltelékhez:  3 tojás  még 4 tojás sárgája  35 dkg cukor  1 dl víz  35 dkg vaj  4 evőkanál oldható kávépor  1/2 csésze sűrű cukorszirup  1/2 dl kávélikőr  1/2 csésze vagdalt dióbél  A díszítéshez:  10 dkg cukor  1 kávéskanál szőlőcukor  6 dkg vagdalt darabos dióbél  A tészta hozzávalóiból készítsünk piskótatésztát. A tojást a cukorral együtt verjük habbá, a lisztet fokozatosan adagolva keverjük bele. Végül a darált dióbelet, valamint aromának kevés dióolajat cseppentsünk a tésztába. Vékony rétegben öntsük sütőformába.  Mérsékelten meleg sütőben rövid ideig süssük, sütőpapíron.  A töltelékhez először félcsészényi szirupot készítünk félcsészényi cukor kevés vízben melegítésével.  Az egész tojásokat és a tojjássárgákat együtt verjük kemény habbá, amíg a hab a kétszeresére nem nő. A sűrű szirupot vékony sugárban öntjük a habba, további habverés közben. Addig verjük, amíg a sziruptól meleg hab ki nem hűl.  Ezután a vajat keverjük a krémbe, szobahőmérsékletű vajat, kiskanalanként adagolva, a mixer csökkentett sebességével. Utána az oldódó kávéport, amit előzőleg 2 evőkanál meleg vízben kevertünk el.  A piskótatésztát kenjük meg kávélikőrrel, és a töltelék felét kenjük a tésztára. Szórjuk meg vagdalt dióbéllel. Tekerjünk a tésztából tekercset, közben válasszuk le a sütőpapírt az aljáról. A tekercsre merjük a töltelék másik felét.  A díszítésnek szánt cukrot a szőlőcukorral együtt karamellizáljuk meg. Amikor aranyszínű, keverjük bele a dióbelet. Beolajozott, vagy más, nem ragadó, sima felületre öntsük ki a diós karamellát. Segítsünk fakanállal is, hogy minél vékonyabbra terüljön. Amikor már eléggé lehűlt, de még nem keményedett meg, hideg vízbe mártott ujjakkal szedjük fel a felületről a diós karamellát, darabokban, és a képen látható módon tűzzük a diós tekercsre, keresztirányban, hogy felszolgáláskor a tekercs szeletelhető legyen.    GYEREKEK SÜTEMÉNYE  (francia recept)  Hozzávalók:  2 tojás  15 dkg liszt  10 dkg cukor  1 tasak élesztőpor  1 pohár tej  1 evőkanál tejszín  10 dkg dióbél  Az összes hozzávalót öntsük egy tálba, kivéve a dióbelet.  Jól keverjük össze a hozzávalókat.     Daráljuk meg a dióbelet, és öntsük azt is a tálba.  Vajazzunk ki egy sütőformát, öntsük bele a tésztát, és közepesen meleg sütőben 30-40 percig süssük.   Kihűlés után megkóstolhatjuk.    GÖRÖG DIÓS SÜTEMÉNY (KARIDOPITA)  Hozzávalók 8 személyre:  1 csésze teljes őrlésű liszt  1 teáskanál sütőpor  1 teáskanál őrölt fahéj  1/4 teáskanál őrölt szegfűszeg  1/2 csésze apróra vagdalt dióbél  4 tojás  1,5 csésze cukor  1/4 csésze édes almalé  1 evőkanál citromlé  1/2 evőkanál reszelt citromhéj  Egy közepes méretű tálban a lisztbe keverjük el a sütőport, a fahéjat és a szegfűszeget. Keverjük bele a dióbelet is, és tegyük félre.  Egy nagyobb tálban a tojások fehérjéből verjünk kemény habot. Adjunk hozzá fél csésze cukrot, és verjük tovább, amíg a hab fényes nem lesz és nem áll meg tüskében.  Egy kisebb tálban verjük fel a tojások sárgáját, amíg citromsárga színt nem kap. Fokozatosan öntsünk hozzá fél csésze cukrot, és verjük tovább.  A lisztkeveréket öntsük a fehérjéhez, keverjük el, majd üntsük bele a sárgáját is. Óvatosan, de tökéletesen keverjük bele.  Öntsük zsírozott, lisztezett sütőformába. Finoman terítsük egyenletesre. Meleg sütőben addig süssük, míg benyomva az ujjunk nyoma nem marad meg benne. Ez kb. 45-50 perc.  Kivéve hagyjuk teljesen kihűlni. Fordítsuk a sütőformából tálra, amin szervírozni fogjuk. A tetejét szurkáljuk meg nyárssal vagy villával.  Egy kisebb tálban keverjük össze az almalevet a maradék 1/2 csésze cukorral, a citromlével és a citromhéj-reszelékkel. Közepesen magas lángon állandó keverés mellett hevítsük, amíg forrni nem kezd. Ekkor levesszük a tűzről, és lassan a süteményre öntjük.    KARIDOPITA 2  Hozzávalók:  15 dkg vaj  12 dkg cukor  4 tojás  15 dkg liszt  1 kávéskanál sütőpor  1/2 kávéskanál fahéjpor  1/4 kávéskanál őrölt szegfűszeg (el is maradhat)  4 evőkanál konyak  1 narancs lereszelt héja  24 dkg darált dióbél  A sziruphoz:  25 dkg cukor  3 dl víz  narancs- és citromhéj  3-4 szegfűszeg  1 evőkanál konyak  2 db fahéj  Keverjük a vajat a cukorral pelyhesre. Egyenként keverjük hozzá a tojások sárgáját, amíg egyenként tökéletesen el nem keverednek. Adjuk hozzá a konyakot, a dióbelet és a reszelt narancshéjat is, és keverjük jól össze.  Keverjük a lisztbe a sütőport, a fahéjport (és az őrölt szegfűszeget).  A tojásfehérjét verjük fel, a tojáshabot és a lisztet felváltva kanalazzuk a krémbe, és keverjük jól el.  Vajazzunk ki egy tepsit, és töltsük bele a sűrű masszát. 190 C°-on 40 percig süssük.  Közben készítsük el a szirupot. A cukrot oldjuk fel a vízben, adjuk hozzá a narancs- és citromhéjat, a szegfűszeget, a konyakot. Gyenge tűzön forraljuk 8 percig, majd még melegen szűrjük le. A karidopita akkor az igazi, ha a még forró szirupot öntjük a sütőből kivett, még forró süteményre.  A megsült, sziruppal megöntött süteményt tegyük félre hűlni legalább 20 percre, majd vágjuk fel. A két fahéj-darabot díszként helyezzük a felvágott süteményre, hagyományosan kereszt-alakban.    KARIDOPITA 3  Hozzávalók 8-10 személyre:  25 dkg vaj  25 dkg cukor  1 kávéskanál vaníliás cukor  8 tojás  1/2 csomag sütőpor  1 kávéskanál fahéjpor  22 dkg gríz (elmaradhat)  25 dkg liszt  1,25 dl tej  50 dkg darabos dióbél  kevés étolaj  A sziruphoz:  1,2-1,3 dl víz  háromszor ennyi cukor  méz ugyanannyi, mint a víz  esetleg kevés fahéjpor  1 evőkanál citromlé és helyette vagy mellette  1 evőkanál reszelt citromhéj  1 evőkanál reszelt narancshéj  4-5 evőkanál görög borpárlat  A karidopita népi receptjéről van szó, a hozzávalók és mennyiségük ezért változhatnak.  A tésztát háztartási mixerrel készítjük el. Először a vajból, a cukorból és a vaníliás cukorból keverünk krémet, majd a tojásokat keverjük hozzá. A búzadarát és a lisztet (közben a sütőport, a fahéjport is) apránként öntjük a masszába, és alaposan elkeverjük. Amikor túl sűrű, hozzáadott tejjel hígítjuk.  A vagdalt, darabos dióbelet a tésztakészítés végén keverjük a tésztába.  A karidopitát hagyományosan téglalap-alakú sütőformában sütik. A sütőformát kenjük ki étolajjal, és töltsük bele a tésztát. Előmelegített sütőben 160-170 C°-on háromnegyed órán át kell sütni.  A sziruphoz a vizet, a cukrot és a mézet sűrű masszában tesszük fel főni. Tehetünk bele fahéjport, citromlevet, citrom- és narancshéjat. Borpárlatot csak akkor keverjünk bele, amikor a szirup már kész.  A szirupot a sütőből kivett, még meleg süteményre öntjük, majd több órán át állni hagyjuk, mielőtt felszeletelnénk. Kockákra szokták vágni, és kávé vagy tea mellett fogyasztják el.    MÁZAS KOCKÁK  (francia recept)  Hozzávalók:  30dkg liszt  1 zacskó sütőpor  10 dkg vaj  10 dkg cukor  1 pohár tej, 1/2 pohár tejszín  csipetnyi só  5 dkg vaj  5 dkg cukor  5 dkg darabos dióbél  még egy kis darab vaj  még néhány kanál cukor  kevés tej  kevés porcukor  és még szép darabos dióbél  Mixerrel dolgozzuk egybe a lisztet, a sütőport, kevés sót a gyengén megolvasztott 10 dkg vajjal, cukorral, tejjel, tejszínnel. A tésztakeveréknek sűrűnek, zsírosnak kell lennie.  A tésztát egyengessük egy sütőpapírral kibélelt tepsibe, és szórjuk meg a maradék cukor és a dióbél keverékével, és öntsük rá az 5 dkg olvasztott vajat.  A tepsiben vágjuk fel a tésztát kockákra. 20-25 percig süssük.  Ezalatt elkészítjük a cukormázat. Egy kis darab vajat néhány kanál cukorral megolvasztunk, és egy kevés tejet öntünk hozzá. Gyenge tűzön melegítjük. Kevés porcukrot is adunk hozzá, és addig kavargazjuk, amíg szép sima nem lesz.  Amikor jónak ítéljük, a mázat a megsült, meleg süteményre öntjük, és azonnal, még megszilárdulás előtt meghintjük szép dióbéllel.  Alaposan hűtsük ki, mielőtt szervíroznánk.    PÉRIGORDI DIÓS SÜTEMÉNY  (francia recept, Lilou receptje)  Hozzávalók eg 25 cm-es tortasütő formához:  1 pohár darált dióbél  25 dkg cukor  25 dkg liszt  4 tojás  1 pohár napraforgóolaj  1 pohár száraz fehérbor  csipetnyi só  1 csomag sütőpor  A sütőt 180 C°-ra melegítsük elő.  A tojásokat a cukorral együtt addig verjük, amíg fehéres színű krémet nem kapunk. Verjük tovább, miközben előbb a lisztet adjuk hozzá fokozatosan, majd a fehérbort és a darált dióbelet. Végül a sót és a sütőport keverjük a tésztába. Amikor a keverék egynemű, akkor öntsük, keverjük hozzá az étolajat, és újból veressük át.  Vajazzunk és lisztezzünk ki egy tortasütő formát, és öntsük bele a tésztát. Tegyük a sütőbe, félórára. Amikor már úgy véljük, hogy megsült, kés beszúrásával ellenőrizzük. Amikor már tisztán húzható ki, tényleg megsült. Vigyázzunk, ne süssük túl, mert túl száraz lesz.  Előbb hagyjuk kihűlni, aztán kóstoljuk meg.    SÁRGABARACKOS PIROG  (orosz recept)  Hozzávalók:  8 db érett sárgabarack  15 dkg dióbél  12 dkg kristálycukor  10 dkg margarin  1 csomag vaníliás cukor  2 tojás  20 dkg liszt  csipetnyi só  2 kiskanál sütőpor  2,5 dl író (ha nem kapni, aludttej híg leve is jó)  porcukor  A barackokat leforrázzuk, hideg vízben lehűtjük, és éles késsel meghámozzuk. Félbevágjuk, kimagvazzuk, még egyszer megfelezzük.  Egy 26 cm átmérőjű, szétszedhető oldalú tortaformát sütőpapírral bélelünk, és a forma aljára helyezzük a barackdarabokat, lehetőleg egyenletes távolságban egymástól. Néhány darab feles dióbelet is közé helyezünk. A többi dióbelet nyújtófával vagy más módon darabokra törjük.  A sütőt most melegítjük elő 180 C°-ra.  A margarint, a kristálycukrot, a vaníliás cukrot és a tojást mixerben keverjük össze. A liszthez kevés sót és sütőport keverünk, és az íróval együtt a tojásos krémhez keverjük.  Az így kapott tésztával felöntjük a barackdarabokat. Spatulya-fával elegyengetjük, és rászórjuk a megtört dióbelet. A sütő középső rácsán mintegy háromnegyed órán át sütjük.  A megsült pirogot rácsra borítjuk ki. Leszedjük róla a sütőpapírt, és hagyjuk kihűlni.  Felvágjuk, tálra rakjuk, meghintjük porcukorral, gazdagítjuk néhány feles dióbéllel, és ha akarjuk, még citromfűvel is díszíthetjük.    SÜTEMÉNY FRISS DIÓVAL  (francia recept)  Hozzávalók:  20 dkg szobahőmérsékletű vaj  20 dkg liszt  1 csomag élesztőpor  20 dkg cukor  5 tojás  15 dkg dióbél friss dióból + egy kevés dísznek  1 tasak vaníliás cukor  5 dkg sötét csokoládé  diónyi vaj  1 evőkanál cukor  A friss dióról húzzuk le a dióbél hártyáját, a dióbelet vágjuk kisebb darabokra. A lisztbe keverjük bele az élesztőport.  A vajból, tojások sárgájából és a 20 dkg cukorból verjünk habot. A fehérjéből is, külön. A krémbe óvatosan keverjük bele a lisztet, a vagdalt dióbelet, majd a tojásfehérje habját is. A nyers süteménytésztát töltsük sütőformába. 180 C°-os sütőben 30-40 percig süssük.  Amikor megsült és kihűlt, egy réteg csokoládét kenünk a süteményre. Ehhez kevés csokoládét olvasztunk meg kevés vajjal és egy evőkanálnyi vízzel együtt feltéve. Amikor megolvadt, egy evőkanálnyi cukrot is hozzákeverünk, és így kenjük rá. Ha van egész dióbelünk, azzal díszítjük, de ha nincs, akkor a kép szerinti darabos dióbelet használjuk.
	A dió leírása és botanikája

	Kásák Vázlat:  Diós rizskása  Diós rizskása 2  Halva  Halva orosz módra  Halva csecsen módra  Kutia  Mákos diós kutija  Szocsivo    DIÓS RIZSKÁSA  (kínai, sanghaji recept)  Hozzávalók:  25 dkg rizs  10 dkg dióbél  20 dkg cukor  A megmosott rizst bő vízben főzzük meg.  A dióbelet aprítsuk gabonaszem-méretűre, és a félig főtt rizsbe keverjük bele.  A cukrot csak a végén adjuk hozzá.  Ízlés szerint ízesíthetjük is.  Reggelire, tízóraiként vagy korai ebédként ehetjük.  A diós rizskása nemcsak táplál, a dió gyógyhatású anyagaival gyógyít is. A képen kínai krizantémvirággal gazdagítva látjuk, a krizantém is gyógyhatású.    DIÓS RIZSKÁSA 2  (azeri recept)  Hozzávalók 3-4 főre:  15 dkg rizs  17-18 dkg dióbél  8 dl víz  1-2 kávéskanál köménymag  1 kis fej hagyma  7-8 dkg vaj  só  A rizst megmossuk. Sós vizet forralunk, és forráskor beleöntjük a rizst. Tíz percig főzzük, amíg a rizs félig megfő. Ekkor adjuk hozzá az apróra vágott hagymát.  A dióbelet törjük vagy daráljuk meg, öntsük a fővő rizsbe, és keverjük jól el. Főzzük együtt további 10 percig, de legfeljebb addig, amíg a dióolaj meg nem jelenik a felszínen.  Ekkor keverjük bele a vajat és a köménymagot. Mihelyt a vaj szétolvadt, forrón tálalhatjuk.  A meleg diós rizskása jólesik a téli hidegben.    HALVA  (azeri recept)  Hozzávalók:  10 dkg szép búza  félkiló búzaliszt  10 dkg olvasztott vaj  2 dl felforralt, sűrített szőlőmust (azeri nyelven dosáb)  10 dkg dióbél  csipetnyi ánizs és fahéjpor  A halvakészítés előtt a búzát csíráztatjuk. A búzacsíráknak egészen fiataloknak kell lenniük, sárga színűeknek, ne legyenek zöldek. Ilyen állapotban ledaráljuk a csírázó búzát, például húsdarálón. A kapott lével gyúrunk tésztát.  A lisztből a búzacsíra-lével és vízzel keverünk nagyon híg tésztát. Nagy lábasba vizet öntünk, és afölé feltesszük a híg tésztát gyenge tűzre párolódni. Sűrűn átkeverjük, olvasztott vajat keverünk hozzá, ügyelünk arra, hogy az alja oda ne kapjon. A párolásnak legalább négy órán át kell tartani.  Végül a tésztamasszába keverjük a dióbelet, a mustot és a fűszereket. Gondosan összekeverjük.  A kész halvát húspogácsa-alakúra formázzuk.    HALVA OROSZ MÓDRA  Hozzávalók:  15 dkg darabos dióbél  10 dkg vaj  20 dkg cukor  4 dl tej  1,5 dkg kukoricakeményítő  fahéjpor  A keményítőt (nemcsak kukoricáből készülhet) ötször annyi hideg tejben oldjuk fel. A többi tejből a cukorral forró szirupot készítünk. A feloldódott keményítőt ebben keverjük el, és kevergetve felforraljuk.  A darabos dióbelet vajon megpirítjuk, a forró keményítős tejbe öntjük. Lefedjük, és még közel félóráig melegen tartjuk.  Ezután levesszük a fedőt, jól átkeverjük, és a halvát kistálakba öntjük. Fahéjporral szórjuk meg. Forrón tálaljuk.  Néha mézet is kevernek a halvába, máskor tojást, van, amikor lisztet, sőt, metélttésztát is. Vajjal is gazdagítani szokták, és ízesítésként vaníliát is használnak.  Ezért a recept egyéni ízlés szerint változtatható, amint azt az oroszok meg is teszik.  Ha mézet használunk, azt soha ne pirítsuk a dióval, és eszerint a recept szerint ne főzzük, hanem a következőképpen készítsük. A mézes halva hozzávalói:  félkiló méz  félcsésze porcukor  félkiló darált dióbél  A mézet állandó kevergetés közben felmelegítjük. Anélkül, hogy a kevergetést szüneteltetnénk, beleöntjük a dióbelet és a porcukrot. Sűrű, majdnem szilárd állagúra főzzük.  Bevizezett felületű gyúródeszkára öntjük ki a halvát, és 1-1,5 cm vastagra egyengetjük. Kihűlés után vágjuk kockákra.    HALVA CSECSEN MÓDRA  Hozzávalók minden kg-hoz:  65 dkg dióbél  42 dkg méz  Olyan mézet válasszunk, ami sűrű, kemény. Halvakészítéshez melegítjük a mézet, hogy megfolyósodjon.  A szép, tiszta dióbelet enyhén megpirítjuk, majd meleg, folyékony mézben elkeverjük.  Tálcára öntjük, és kihűtjük. Felszolgálás előtt 7,5-10 dkg-os darabokra vágjuk.    KUTIA (UKRÁN ÉDESSÉG)  A kutia a termékenység és a bőség jelképe az ukrán asztalokon. Húsvéti és karácsonyi édesség. Többféle változata létezik, egy mai változatát írom le.  Hozzávalók:  1 csésze (2,5 dl) tiszta búzaszem  0,6 dl méz, elkeverve 1/2 csésze vízben  6 dkg mák  6 dkg vagdalt dióbél  Terítsük a búzaszemeket 120 C°-os sütőben egy tepsire, és egy órán át szárítsuk. Ezután mossuk meg hideg vízben, és másnapig áztassuk vízben.  Másnap 6-8 csésze enyhén sós vízben 3-4 órán át pároljuk a búzát, amíg annyira el nem forrja a vizet, hogy a víz sűrűsödni nem kezd. Közben forrázzuk le a mákot, és szűrjük le. Tegyük kisebb lábasba, töltsük fel újból vízzel, és főzzük 3-5 percig. Újból szűrjük le. Most már ledarálhatjuk.  A mézet 1/2 csésze forró vízben keverjük el. Keverjük bele a darált mákot, a vagdalt dióbelet, és keverjük a főtt búzához.  Hűtsük le, hidegen kínáljuk.  A kutiát gazdagíthatjuk aszalt gyümölcsökkel, citrommal, naranccsal, mandulával is. Aki édesebben szereti, a mézen kívül cukrot is adhat hozzá.    MÁKOS DIÓS KUTIJA  (orosz recept)  Hozzávalók:  40 dkg búza  10 dkg méz (vagy fél pohár porcukor)  20 dkg mák  20 dkg darabos dióbél  A kutija hagyományos orosz csemege. Tiszta búzát használjunk. Mossuk meg, csepegtessük le, egy fazékban vízzel forraljuk fel. Amikor forr, szűrjük le, és öblítsük le hideg vízzel. Tegyük jól záró fedővel ellátott edénybe, öntsük fel vízzel, fedővel fedjük le, és tegyük sütőbe párolódni, hogy a búza meglágyuljon. Amikor lágy, vegyük ki, hűtsük le.  Óvatosságból a mákot is mossuk át, majd szűrjük le. Daráljuk le, de ha hagyományos orosz módon akarjuk készíteni, mozsárban törjük meg, amíg ép mákszemet már nem látunk benne. Keverjük össze a mézzel vagy a porcukorral. Csipetnyi sót is adhatunk hozzá. Végül gondosan keverjük össze a párolt búzával. Ha ilyenkor a kását sűrűnek találjuk, kevés vízzel hígíthatjuk abból a vízből, amiben a búza főtt, és azóta már kihűlt.  A kutija készítésének utolsó lépése a darabos dióbél hozzákeverése.    SZOCSIVO (pravoszláv karácsonyi édesség)  (orosz recept)  A szocsivo az orosz pravoszláv karácsony elmaradhatatlan csemegéje. Tulajdonképpen a karácsonyi böjt lezárása, karácsonyesti vacsora. A böjt a betlehemi csillagot jelképező, karácsonyesti első csillag feljövetelekor ér véget. Ilyenkor eszik a hithű oroszok a szocsivót, ami az orosz konyhában az édes kásák egy formája.  Hozzávalók:  1 pohár tört búzaszem  10-15 dkg mák  10-15 dkg dióbél  1-3 evőkanál méz  cukor ízlés szerint  Ez az alaprecept. Újabban búza helyett rizsből is készítenek szocsivót, hagyományosan pedig babbal, borsóval, egyéb zöldségekkel is gazdagították.  Ha egyszerűen írjuk le a szocsivo elkészítését, akkor elég annyit mondanunk, hogy a búzaszemeket kásává főzzük, majd kihűlés után ízlés szerint édesítjük. A darált mákot mézzel keverjük, és belekeverjük a kásába. És hozzáadjuk a dióbelet.  Hagyományosan a búzát famozsárban törik, fából készült mozsártörővel. Időnként kevés vizet öntenek hozzá, hogy a búzaszem teljesen elváljon a pelyvától. Manapság ez már felesleges, tiszta búza kapható, amit elektromos darálóban is megtörhetünk. A tört búzából híg kását kell főzni. Amikor kihűlt, cukorral édesítjük, ízlés szerint. Van, aki cukrot nem is használ, mézzel édesít. Mások pedig vegyesen.  A mákot hagyományosan nem darálják, hanem külön, speciális edényben eldörzsölik, de a végeredmény a darált mákhoz hasonló állagú lesz. Mézet adnak hozzá, és a kásához keverik. Ha így a kása már túl sűrű lenne, forralt, majd lehűtött vízzel hígítják. Végül a dióbelet keverik hozzá, darálatlanul.  Ha rizsből főzzük a szocsivót, a hozzávalók aránya nem változik. Ez esetben természetesen egész rizsszemeket főzünk. Néha (megmosott) mazsolát is tesznek bele, de gyakrabban kihagyják. Ha mégis, a mazsolát előbb puhára főzik.  A kész szocsivónak folyékonynak, kásásnak kell lennie, mert mint a neve is utal rá, akkor jó, ha leveses, lédús.
	A dió leírása és botanikája

	Egy ötlet: Pácolt dióbél Tisztelt hazai Kollégám, az ausztrálok nagyon távol állnak tőlünk. Olyasmi is eszükbe jut, ami nekünk soha.  Ilyen a pácolt dióbél. Csak egy ötlet, nem biztos, hogy ezután erre fogunk rákapni, sőt, pláne, egyáltalán nem valószínű, hogy kultiválni fogjuk. De azért kóstoljuk meg.    PÁCOLT DIÓBÉL  (ausztrál recept)  Hozzávalók:  90 dkg nagy darabos dióbél  1,2 l borecet, fehérborból  4 rúd fahéj  24 db szegfűszeg  24 db szemes feketebors  3 evőkanál só  1,2 l hideg víz  A sót feloldjuk a hideg vízben. A diót szélesszájú üvegbe helyezzük, és felöntjük a sós lével. Három napig hűvös, sötét helyen tartjuk, utána leszűrjük, és egy további hétre ugyanilyen sós lével töltjük fel. Vissszatesszük a hűvös, sötét helyre.  Amikor az idő elteltével a borecetben felforraljuk a fűszereket. Egy percig forraljuk, utána félretesszük kihűlni. A fűszereket nem távolítjuk el.  A dióbélről leöntjük a sós levet. Az áztatott dióbelet tiszta, steril üvegekbe töltjük, és felöntjük a kihűlt, fűszeres borecettel. A fűszerek is benne maradhatnak, lehetőleg arányosan elosztva az üvegekbe. Rázzuk meg az üvegeket, hogy légbuborék ne maradjon a folyadékban. Zárjuk le légmentesen, és másfél hónapra helyezzük sötét, hűvös helyre.  Másfél hónap elmúltával a pácolt dióbél fogyasztásra kész. A borecet szintén felhasználható.
	A dió leírása és botanikája

	Különlegességek, érdekességek Vázlat:  Castagnaccio  Diófa  Diós, fügés, kecskesajtos sütemény  Diós turrón  Epercserép  Fügés, diós, kecskesajtos sütemény  Griba  Három grúz édesség  Kávécsemege  Kecskesajtos diós sütemény  Kecskesajtos sütemény  Koreai diós-rizses édesség  Mandulás diós rétes  Michigani almás-diós sütemény  Répasütemény  Répás diós kuglóf  Részeg dió  Rétestészta rokforttal, körtével, dióval  Rokfortos, mozzarellás, diós sütemény  Rózsapite  Rózsapite 2  Rugelach  Rugelach lustáknak  Sütemény kenyérből, dióból  Szüreti szőlős-diós sütemény    CASTAGNACCIO (Gesztenyelepény)  (olasz recept)  Hozzávalók 6 személyre:  50 dkg gesztenyeliszt  10 dkg mazsola  10 dkg dióbél  1 narancs vagy citrom leve  1 evőkanál édeskömény  1 l víz  olivaolaj, só  Áztassuk a mazsolát langyos vízbe. Szitáljuk át a gesztenyelisztet, és egy tálban adjunk hozzá csipetnyi sót, a narancs (citrom) levét, és állandó keverés közben öntsünk bele  annyi vizet, (kb. 1 l), hogy lágy, folyós legyen. Adjuk hozzá a leszárított és gyengén belisztezett mazsolát, a darabos, tört dióbelet, valamint az édesköményt.  A tésztát egy széles, kiolajozott tortasütőbe töltjük. A tetejére is öntsünk egy csepp olajat.  A gesztenyelepényt 200 C°-os sütőben kb. 45 perc alatt süthetjük ki. Akkor kész, ha a teteje megpirul, megrepedezik.  Melegen vagy hidegen egyaránt fogyasztható.    DIÓFA  (német recept, Gerda Aurich receptje)  Hozzávalók:  1 csomag (40 dkg) kész, lágy nyerstészta  1 tojássárgája  2 evőkanál tej  8 dkg vagdalt dióbél +bőven feles dióbél  cukor  színes cukormáz, több színben  cukorvirágok  A diófa kialakításához előre elkészített fa alakú sablon szükséges, amit a kinyújtott nyerstésztára fektetve késsel körbevágunk. A képen látható fa 13 cm magas.  A nyers diófákat sütőpapírral bélelt sütőlapra fektetjük. Megkenjük tejjel kevert tojássárgájával.  A fa törzse a rászórt vagdalt dióbéltől lesz kérges. Cukrot is szórunk a törzsre. Így sütjük ki, 175 C°-os sütőben 20 perc alatt. Sütés után rácsra szedjük kihűlni, majd deszkára szedjük a diófákat, további dekorálásra.  Cukormázzal rajzolunk a lombra, majd dióbelet és cukorvirágot ragasztunk rá. A cukormáz ragaszt is egyben.    DIÓS, FÜGÉS, KECSKESAJTOS SÜTEMÉNY  (francia recept)  Hozzávalók:  4 tojás  1 dl sör  1 dl étolaj  22 dkg liszt  só, bors  1 tasak élesztőpor  3 füge (befőttből) apró darabokban  kecskesajt, apró darabokra vágva  6 dkg darabos dióbél  Ennek a meglepő süteménynek, ami megváltoztatja a süteményről alkotott fogalmainkat, rendkívül egyszerű az elkészítése.  A tojásokat a sörrel és az étolajjal keverjük jól össze.  A liszthez keverjük hozzá az élesztőt.  A két keveréket keverjük egybe, ízesítsük sóval, borssal. Adjuk, keverjük hozzá a fügedarabokat, a kecskesajt-darabokat, a dióbelet.  Formáljuk hosszúkásra a nyerstésztát, süssük meg, sütés után szeleteljük fel.    DIÓS TURRÓN  (jellegzetes spanyol édesség)  Hozzávalók:  12 tojás fehérje  ugyanannyi cukor, mint tojásfehérje, csészében mérve  Kétszer annyi méz, mint tojásfehérje, csészében mérve  1 evőkanál kukoricakeményítő  2 csésze tejszín  10 dkg vagdalt dióbél  A tésztához:  12 tojás sárgája  kb. félkiló liszt  csipetnyi só  1 evőkanál cukor  Előbb a tölteléket készítjük el. Mérjük ki a tojásfehérjéhez szükséges cukrot és mézet.  A tojásfehérjéből verjünk habot, és a habba keverjük bele a kukoricakeményítőt.  A cukrot a mézben oldjuk fel, lassan melegítve, anélkül, hogy felforrna. Öntsük a tojáshabhoz, keverjük habcsókká, habverővel. Addig folytassuk a veretést, amíg ki nem hűl.  Most a tészta elkészítése következik. A tojássárgáját a cukorral együtt verjük fehér habbá.  A lisztbe keverjünk kevés sót, és szitán keresztül, folyamatos keverés közben apránként szórjuk a lisztet a felvert tojáskrémbe. Amikor a tészta gyúrható állagú, gyúrjuk át gyengéden. Közben adjunk még hozzá lisztet, annyit, hogy a tészta ne ragadjon, és puha, omlós legyen. Ekkor formáljunk belőle egy golyót, és pihentessük félóráig.  Nyújtsuk ki a tésztát vékonyra, és szaggassunk belőle karikákat, ízlésünk szerinti nagyságban, 5-től 25 cm-esig. Mérsékelt tűzön (180 C°) öt percig süssük. Mihelyt színesedik, vegyük ki a sütőből, és hagyjuk kihűlni.  Kenjünk minden tésztakarikára tejszínt, szórjuk meg darabos dióbéllel, és kenjünk rá centiméternyi vastagságú tojásfehérjés tölteléket. Tegyünk rá egy újabb karika tésztát, és ismételjük meg hétszer, a kép szerint. A legfelső réteg töltelékre maradék cukrot szórjunk, és a turrónt tegyük újabb 10 percre a sütőbe.  Amikor kivesszük, már szervírozhatjuk is.    EPERCSERÉP  (német recept)  Hozzávalók 6-8 cseréphez:  6-8 db 10 cm átmérőjű üvegpohár, tűzálló üvegből  kevés margarin és liszt  8 dkg durván darabos dióbél +40 db feles dióbél  12 dkg vaj  12 dkg cukor  1 tasak vaníliás cukor  csipetnyi só  2 tojás  4 evőkanál tej  20 dkg liszt  2 kávéskanál sütőpor  8 dkg csokoládé, apró darabokban  kevés porcukor  friss eper  friss, megmosott virág  A poharakat margarinnal kikenjük, és liszttel behintjük. Az aljukra kerek sütőpapírt helyezünk.  Háztartási robotgépben összekeverjük a vajat, cukrot, vaníliás cukrot, sót, tojást és tejet. Addig dolgozunk rajta, amíg egynemű krémet nem kapunk. A sütőport a lisztbe keverjük, a lisztet a krémhez adagoljuk és keverjük. Végül a 8 dkg dióbelet és a csokoládét is.  A nyers süteményt a poharakba osztjuk. 180 C°-ra előmelegített sütőben mintegy háromnegyed óra alatt aranybarnára sütjük. Mielőtt a sütőből kivennénk, beleszúrt tűvel ellenőrizzük, hogy átsült-e. Sütés után hosszabb ideig a poharakban hagyjuk hűlni, majd rácsra borítjuk ki a cserép-alakú süteményeket, teljesen kihűlni.  A süteményeket porcukorba forgatjuk, és rövid időre visszatesszük a sütőbe, hogy a cukor ráolvadjon.  Az eperrel és a virággal a "cserepek" felső részét dekoráljuk. Az epret kis pálcára szúrjuk, a virág szárát is a tésztába szúrjuk. Az eper és a virág alá helyezzük a darabos dióbelet.    FÜGÉS DIÓS KECSKESAJTOS SÜTEMÉNY  (francia recept)  Hozzávalók:  10 dkg liszt  10 dkg pohánkaliszt  10 dkg kecskesajt, villával áttörve  10 db füge, darabokra vágva  10 dió bele, apró darabosan  1 tasak élesztőpor  2 tojás  1 dl tej  1 dl dióolaj  só, bors  A tojásokat az olajjal és a tejjel együtt verjük fel. Töltsük, keverjük hozzá a kétféle lisztet, majd a fügedarabokat, a kecskesajtot és a dióbelet. Sóval, borssal ízesítsük, végül az élesztőport keverjük a nyerstésztába.  Süssük meg, 180 C°-on, 50 percig kell sütni.  Kóstoljuk meg forrón, langyosan, hidegen. Mindig ízleni fog.  Endíviasalátát ehetünk mellé, dióolajjal, borecettel.    GRIBA  (hagyományos marokkói sütemény)  Hozzávalók:  50 dkg darált dióbél  csipetnyi gumiarábikum-por (elmaradhat)  1 kávéskanál sütőszóda  1 kávéskanál vaj  4 tojás  25 dkg porcukor  1 kávéskanál narancsvirág-víz  1 kávéskanál liszt  1 evőkanál reszelt citromhéj  A díszítéshez:  tojásfehérje  porcukor  A dióbélhez a következő sorrendben keverjük hozzá az összes hozzávalót. Először a gumiarábikumot, a sütőszódát, majd a vajat. A tojásokból egyet egészen, a másik háromnak pedig csak a sárgáját. A fehérjét tegyük félre. Most következik a porcukor, a narancsvirág-víz, a liszt és a citromhéj.  Amikor az egészet teljesen elkevertük, golyókat szaggatunk, amiket megforgatunk előbb tojásfehérjében, aztán porcukorban. Olajjal megkent tepsire rakjuk, és 180 C°-ra előmelegített sütőben mintegy 20 percig sütjük. Közben egyszer kivesszük a sütőből, és a sütemények tetejét még egyszer megszórjuk porcukorral.    HÁROM GRÚZ DIÓS ÉDESSÉG  A grúzok édesszájúak. A legkülönbözőbb édességeket szeretik, ezek között - a szőlő mellett - előkelő helyet foglal el a dió.  Desszertjeik, süteményeik nagy része orosz közvetítéssel érkezett Európa országaiból, más része tipikus, mézzel hintett keleti édesség. A harmadik csoport a hazai, kaukázusi édességek sora, mint édes zöldségek, magvak, valamint rituális és egyházi alkalmakkor fogyasztott édességek.  A grúzok - de legyünk tárgyilagosak, az örmények is - édességeiket gyakran élvezik borpárlatot kortyolgatva, közben az édességet majszolva.  GOZINAKE (MÉZZEL KANDÍROZOTT DIÓ)  Hozzávalók:  3,5 csésze dióbél  1 csésze méz  10 percig pirítsuk gyengén a dióbelet, majd vagdossuk durva darabokra.  A mézet egy mély fazékban forraljuk fel. Keverjük bele a dióbelet, majd 8-10 percig közepes lángon főzzük tovább. Közben néha keverjük meg. Addig főzzük, amíg be nem sűrűsödik. Vigyázzunk, ne égessük meg!  Borítsuk ki a kandírozott diót egy nedves deszkára vagy egy olajozott márványlapra. Egyengessük 1-1,5 cm vastagra. Amikor kihűlt, vágjuk fel 2,5-3 cm-es gyémánt-mintára.  Ennek a kandírozott diónak van labdacsforma változata is.  Hasonló az örmények Khalva nevű kandírozott diója is, abban feles dióbelet kandíroznak, és tejsodó-bevonatot tesznek rá.  CSURCSKHELA (DIÓS HENGER)  Hosszú idő alatt, nehezen készíthető diós édesség, mégis a grúz konyha legnépszerűbb édessége. Hosszú, vékony bordópiros kolbásznak néz ki.  Hozzávalók:  40 db szép nagy feles dióbél  1,5 l édes szőlőmust  3/4 csésze cukor  1 csésze liszt vagy kukoricaliszt  Fűzzünk egy tűbe 75 cm hosszú, erős cérnát. Húzzuk a két végét egyforma hosszúra, és kössünk csomót a végére. Vagy jobb, ha egy darab gyufát (feje nélkül) kötünk a cérnára. A tűvel szúrjuk át a feles dióbeleket, és fűzzük fel a cérnára, úgy, hogy 20 db-ot a simább felével felfelé, majd a maradék 20 db-ot a simább felével lefelé. Vágjuk el a cérnát a tűnél, és kössünk erre a végére is csomót.  Húzzuk a dióbelek felét a cérna egyik végére, a másikat a másikra, úgy, hogy legyen köztük kb. 15 cm hézag.  Egy szélesebb lábasban oldjuk fel a cukrot a mustban. Melegítsük fel annyira, hogy majdnem forrjon. A lisztet vagy kukoricalisztet tegyük egy kisebb edénybe, és apránként, igen fokozatosan öntsük és keverjük a forró mustot a lisztbe. Állandóan keverjük, hogy ne csomósodjon össze. Amikor a fele mustot ráöntöttük, és a lisztet egyenletesen elkevertük, a lisztes mustot visszaönthetjük a maradék mustba. Keverés közben forraljuk fel. Főzzük 15 percig, és néha közben is keverjük meg. Ha sűrűsödni kezd, jó.  Fogjunk egy 10 cm széles deszkadarabot, és fektessük keresztül két szék támláján. A két szék közé a padozatra (a konyha kövére) fektessünk nagyobb újságpapírt, hogy felfogja a csöpögést.  Emeljük fel a cérna közepénél fogva a diókat, és lassan merítsük a lisztes mustfőzetbe. Egy kanállal locsoljuk meg a diót, ahol nem ér bele. Lassan húzzuk ki a mustból, és a közepénél fogva fektessük szét a cérna két szárát a deszkán, a bemártott diók a kiterített újságpapír fölött függjenek. Hagyjuk a diókat 15-20 percig száradni. Addig, amíg a bevonat nem válik ragadóssá, ha megérintjük.  Aztán újból mártsuk a mustba, amit közben melegen tartottunk, újból függesszük ki száradni. Ha jobban szárad, a következő réteg jobban tapad.  Nyolcszor-tízszer ismételjük meg a bemártást és a szárítást. Addig, amíg a dióbelek teljesen bevonódnak. Ezután hagyjuk 3-4 napig száradni. Addig száradjon, amíg érintésre már nem érezzük ragadósnak.  Amikor teljesen megszáradt, húzzuk le a diót a cérnáról, és mártsuk meg porcukorban. Szervírozáskor vágjuk köralakú szeletekre.   A csurcskhela - engedélyezett szinezékkel - bármilyen színűre festhető.   DIÓS-MAZSOLÁS TORTA (NIGVZIS TORTI)  Hozzávalók:  20-25 dkg vaj  3 x 1/2 csésze cukor  1 csésze édes joghurt  3,5 csésze liszt  1/2 csésze szőlőlé  2 csésze dióbél  2 csésze mazsola  1 kávéskanál őrölt fahéj  Egy tálban keverjük el a vajat fél csészényi cukorral, és keverjük hozzá a joghurtot is. Adjuk hozzá a lisztet, és keverjük el jól. A tésztát pihentessük legalább 6 órán át vagy másnapig.  Melegítsük fel alaposan a sütőt. 10 percig pirítsuk benne a dióbelet, amíg barnulni nem kezd, utána vagdaljuk darabokra. Pároljuk meg a mazsolát forró víz fölött, hogy kiteljenek a szemei. A mazsolát és a diót fél csészényi cukorral és a fahéjjal keverjük össze.  Osszuk négy részre a tésztát, az éppen nem használt részeket tartsuk hűtve. Lisztes deszkán nyújtsunk ki egy rész tésztát 50 cm átmérőjűre. Helyezzük kivajazott tepsire. Terítsük rá a töltelék egyharmadát, de a szélére ne tegyünk.  A második darab tésztát valamivel kisebbre nyújtsuk. Helyezzük az elsőre, kenjük meg töltelékkel, majd ugyanígy a harmadik réteget is. A negyedik réteg tésztával fedjük le. Az alsó tésztaréteg szélét hajtsuk fel körben, vagy vágjuk le, és úgy illesszük körbe. Ügyeljünk arra, hogy a torta köralakú legyen. A torta tetejét ujjunkkal nyomjuk hullámosra. Öt hullám elég rá.  Ötven percig süssük, kellemesen barna színűre.  Közben készítsük el a szirupot. A harmadik félcsészényi cukrot a szőlőlével keverjük el. Forraljuk fel, és 3-5 percig főzzük, hogy szirupot kapjunk.  Amikor a tészta kész, vegyük ki a sütőből, és 15 percig hagyjuk hűlni. Aztán kenjük be a sziruppal, fölül is, oldalt is. Hadd igya be a szirupot. Akkor szép, ha csillog.  Fogyasztásig szobahőmérsékleten tároljuk.    KÁVÉCSEMEGE (francia recept)  Hozzávalók 30 darabra:  30 db feles dióbél  10 dkg porcukor  10 dkg keserű csokoládé  1,5 evőkanál cukorszirup  3 evőkanál erős feketekávé  0,6 dl tejszín  Két púpozott kanál cukorból és kevés vízből sűrű cukorszirupot főzünk, hozzáöntjük a tejszínt. Hozzáadjuk a porcukrot, és a keveréket krémesre dolgozzuk. Végül belekeverjük a feketekávét is. Két órára hűtőszekrénybe rakjuk.  A csokoládét vízfürdő fölött olvasztjuk meg. Az olvadt csokoládéból 30 db apró kupacot mérünk ki alufóliára. Spatulyával kb. 3,5 cm-es lapokat formálunk belőle.  A csokoládélapokra csőrös kinyomóval nyomjuk rá a kávés cukorkrémet, körbe, laposan. A féldiókat a közepére helyezzük.  Leválasztjuk az alufóliáról, és frissen már fogyasztható is.    KECSKESAJTOS DIÓS SÜTEMÉNY  (francia recept)  Hozzávalók:  20 dkg kecskesajt  20 dkg dióbél  3 tojás  20 dkg liszt  1 tasak élesztőpor  1 dl tej  1 dl étolaj  só, bors  A sütőt 180 C°-ra melegítjük elő, a lisztbe belekeverjük az élesztőport.  A tejet az olajjal és a tojásokkal keverjük össze, a keveréket megsózzuk, borsozzuk. Fokozatosan adagolva keverjük bele az élesztős lisztet.  A kecskesajtot daraboljuk fel, a dióbelet törjük kisebb darabokra. A sajtot is, a diót is keverjük a tésztakeverékbe.  Kivajazott sütőformába öntsük a nyerstésztát, olyanba, amiben nem ég oda. Negyven perc sütés elég ennek a nem mindennapi sós süteménynek.    KECSKESAJTOS SÜTEMÉNY  (francia recept)  Hozzávalók 1 veknire:  20 dkg kecskesajt  4 tojás  25 dkg liszt  1 dl fehérbor  1 dl étolaj  1/2 kávéskanál cukor  1/2 kávéskanál só  bors  kevés mazsola  6 dió bele  A kecskesajtot vágjuk kisebb kockákra. A mazsolát lisztezzük be, a dióbelet vágjuk nagyobb darabokra.  Egy tálban keverjük össze a lisztet, cukrot, sót, borsozzuk meg, és a lisztbe készítsünk kis mélyedést, ahova a tojásokat beütjük. A tojásokkal keverjük jól össze a lisztet. Amikor egynemű a tészta, apránként adagolva keverjük el benne a bort és az olajat is. Végül az előkészített kecskesajtot, mazsolát, diót gyúrjuk a tésztába.  Kivajazott sütőformába töltsük, és 220 C°-ra előmelegített sütőben előbb 15 percig süssük, majd a meleget 160 C°-ra csökkentve további 25-30 percig, amíg a képen látható színt nem kapja.      KOREAI DIÓS-RIZSES ÉDESSÉG  Koreai specialitás. 70 %-ban dióból, 30 %-ban barnarizsből álló kása az alábbi édességek alapanyaga. Előbb megsütik, utána cukorral édesítik. Végül harapnivaló falatkákra vágják, és megszárítják.  Receptje hagyományos, a koreai családokban anyáról leányra öröklődik. Titkos recept, nem tudom közölni. Fogyasztása rendkívül egészséges, ami összetevőinek, a diónak és a barna rizsnek köszönhető.  Kipróbálható.      Tisztelt, egzotikus kulináris kalandokra vágyó Kollégám részére találtam még egy koreai különlegességet. Mézes dió babbal, rizzsel. Se a nevét, se a receptjét nem ismerem, de nagyon jól néz ki. Hátha Ön el tudja készíteni.       MANDULÁS DIÓS RÉTES  (marokkói recept)  Hozzávalók:  20 dkg darált dióbél  20 dkg mandula  csipetnyi fahéj  10 dkg aprószemű kristálycukor  15 dkg vaj  2 evőkanál narancsvirág-víz  réteslap  étolaj, olvasztott vaj  A díszítéshez:  tojássárgája  20 dkg méz  darált pirított mandula  Forrázzuk le a mandulát, aztán pirítsuk meg forró olajban, végül mixerben daráljuk meg. Keverjük össze a darált dióbéllel, szórjuk rá a fahéjport, és keverjük hozzá a cukrot, majd a vajat, végül a narancsvirág-vizet.  A rétestésztát fektessük le, kenjük meg olvasztott vajjal, és szórjuk rá a diós-mandulás tölteléket. A tetejére is hintsünk olvasztott vajat. Tekerjük fel rétesnek, de csak annyira tekerjük, hogy hurkában megálljon. Enyhén nyomkodjuk meg, hogy kissé lelapuljon.  Vágjuk a rétest 2,5 cm vastag szeletekre, és helyezzük tepsire. Kenjük meg tojássárgájával, és tegyük sütőbe. Közepesen melegre előmelegített sütőben 15 percig süssük. Amikor a sütőből kivettük, azon melegében öntsük rá a mézet, és szórjunk a tetejére darált pirított mandulát.  Csak hidegen kóstoljuk meg.    MICHIGANI ALMÁS-DIÓS SÜTEMÉNY  (amerikai recept)  Hozzávalók 15-20 szelethez:  A tésztához:  3 tojás  4 csészényi hámozott, apróra vagdalt alma  1 csésze durván darabos dióbél  2 csésze cukor  2 csésze liszt  1/2 csésze étolaj  2 kávéskanál vaníliás cukor  2 kávéskanál sütőszóda  2 kávéskanál őrölt fahéj  1/2 kávéskanál őrölt szerecsendió  1/4 kávéskanál só  A mázhoz:  10 dkg lágy krémsajt  1/4 csésze vaj vagy margarin  1,5 csésze cukor  1/2 kávéskanál vaníliás cukor  A sütőt melegítsük elő 180 C°-ra.  A tészta elkészítéséhez egy nagy keverőtálban mixeljük össze a tojásokat,a cukrot, az étolajat és a vaníliás cukrot. Külön keverjük össze a lisztet, a sütőszódát, fahéjat, szerecsendiót és sót, és a lisztes keveréket öntsük a tojásos-cukros keverékbe. Végül az almadarabokat és a diót is.  Kb. 20x30 cm-es tepsibe terítsük, és 50-60 percig süssük. A mázat kihűlés után kenjük rá.  Mázat pedig úgy készítünk, hogy a máz hozzávalóit géppel egyenletesre keverjük.  A sütemény még szebb lesz, ha végül feles dióbéllel is díszítjük, ahogy a képen látható.    RÉPASÜTEMÉNY  (francia vegetáriánus recept)  Hozzávalók:  30 dkg reszelt sárgarépa  50 dkg barna liszt  4 evőkanál búzapehely  3 evőkanál méz  1 kisebb citrom  2 egész tojás  10 dkg olvasztott vaj  20 dkg darált dióbél  15 dkg mazsola  csipetnyi só  1 zacskó szárított élesztőpor  kevés langyos tej  A reszelt répára csorgassuk rá a citrom levét, öntsünk rá kevés langyos vizet, keverjük hozzá a lisztet, a búzapelyhet, az élesztőport, és sózzuk meg. Öntsük hozzá a darált dióbelet, a mézet, az olvasztott vajat, a tojásokat, valamint kevés langyos tejet is, annyit, hogy mindezt jól összedolgozva rugalmas tésztát kapjunk.  A tésztát langyos helyen hagyjuk kelni egy jó órán át, utána újból gyúrjuk át, gyúrjuk a tésztába a mazsolát is, és nyújtsuk a tésztát sütőformánknak megfelelő alakúra és méretűre.  Közepes hőmérsékleten mintegy ötven percig süssük. A sütőből kivéve felvágás előtt hagyjuk kihűlni.  A süteményszeletekre tejszínhab ajánlott. A fényképen mandulaszeletes díszítéssel látható, de az a ritkább változat.    RÉPÁS DIÓS KUGLÓF  (amerikai recept)  Hozzávalók:  3 csésze liszt  1 kávéskanál sütőszóda  1 kávéskanál sütőpor  6 tojás  1 kávéskanál vaníliás cukor  2 kávéskanál fahéjpor  1/2 kávéskanál őrölt szerecsendió  1,5 csésze porcukor  1 csésze dióolaj  1 csésze zsírmentes tej  1 csésze reszelt sárgarépa  1/2 csésze darabos dióbél  Melegítsük elő a sütőt 170 C°-ra, és olajozzunk ki egy kb. 23 cm-es kuglófsütő formát. Lisztezzük is be.  A sárgarépát és a dióbelet együtt egy konyhai darálóban aprítsuk fel, de nem kell teljesen, darabosak maradhatnak. Tegyük félre.  A lisztbe keverjük bele a sütőport és a sütőszódát. Tegyük félre.  Egy tálban verjük fel géppel a tojásokat, és dolgozzuk bele a fűszereket. Közepes fordulaton elég öt percnyi munka. Lassanként adjuk, keverjük a tojáshoz a porcukrot, majd a dióolajat, és együtt további öt percig keverjük a géppel. Ezután felváltva, egy-egy kanállal adagoljuk hozzá a lisztet és a tejet, és dolgozzuk tésztává. Végül a diós répát dolgozzuk a tésztába.  A tésztát a formába töltjük, és egy órán át sütjük. Amikor átsült, kivesszük a sütőből, és rácson hűtjük ki.  Aki az így elkészített répás kuglófot nem találja elég édesnek, mint például én sem, az cukormázas bevonatot is önthet rá, és akkor nyilvánítja elkészültnek.    RÉSZEG DIÓ (jiuzi hetaoren)  (kínai édesség)  Hozzávalók:  25 dkg dióbél  10 dkg kandiszcukor (krumplicukor)  2-3 dkg méz  1,5 dkg kandírozott fahéjvirág (ha nem tudjuk beszerezni, el is maradhat)  2 evőkanál rizsbor  1-2 evőkanál szezámmag  1 teáskanál vízben oldott burgonyakeményítő  A szezámmagot szárazon megpirítjuk.  A dióbelet forró vízben felforraljuk, a forró vízben rövid ideig állni hagyjuk, majd a hártyás héját ledörzsöljük. Tisztára öblítjük.  A kandiszcukrot 1 dl vízben melegítjük, amíg fel nem oldódik. A mézet hozzáöntjük.  Egy edényben 2 dl vizet melegítünk, a mézes cukoroldatot beleöntjük, és habverővel habosra verjük. A dióbelet, a fahéjvirágot és a rizsbort hozzáadjuk. Rövid ideig főzzük, majd az oldott keményítővel sűrítjük, újból felforraljuk.  A dióbelet kimerjük belőle, leszárítjuk, és a szezámmaggal behintjük. A dióbél száradását meggyorsíthatjuk, ha sütőpapírral kibélelt tepsibe öntjük, és langyos sütőbe tesszük. De ne pirítsuk.  Kiváló diós édességet kapunk.    RÉTESTÉSZTA ROKFORTTAL, KÖRTÉVEL, DIÓVAL  (francia recept)  Hozzávalók:  1 tekercs mélyhűtött rétestészta  1 csomag rokfort sajt  1 körte  15 dkg dióbél  Az elkészítés gyors, könnyű.  Csak ki kell göngyölni a rétestésztát, kockákra vágni, a körtét meg kell hámozni, kimagvazni, a körte húsát vékony szeletekben a tésztára fektetni, arányosan rá kell osztani kisebb adagokban a sajtot, és meg kell szórni dióbéllel.  Forró, 200 C°-os sütőbe tegyük, de csak tíz percre, hogy a dió ne barnuljon meg.  És voila !    ROKFORTOS, MOZZARELLÁS, DIÓS SÜTEMÉNY  (francia recept)  Hozzávalók:  3 tojás  18 dkg liszt  20 dkg rokfort sajt  1 mozzarellagolyó  10 dkg dióbél  1 dl napraforgóolaj  1 dl tej  2 kávéskanál sütőpor  só, bors, ha ízlésünk kívánja  Először a tejet a tojásokkal és az étolajjal keverjük össze, és sózzuk, borsozzuk ízlés szerint.  Öntsük és keverjük hozzá a lisztet és a sütőport. Jól keverjük el.  A sajtokat kisebb darabokban keverjük a tésztába, végül pedig a dióbelet.  Amikor finoman elkevertük, töltsük a tésztát egy agyag sütőformába, amit előbb kivajaztunk.  180 C°-os sütőben háromnegyed óráig süssük.     RÓZSAPITE (RUZSICA)  (bosnyák édesség)  Hozzávalók 20 adaghoz:  1 kg kész leveles tészta, amit az eredeti bosnyák recept jufkának nevez, török nevén. A lényeg az, hogy vékony rétestészta legyen.  2,5 dl olaj  10 dkg vaj  A töltelékhez:  40 dkg darált dióbél  1 citrom reszelt héja  A megöntéshez:  75 dkg cukor  1 negyed citrom  1 csomag vaníliás cukor  A tésztából két adagot tegyünk egymásra, és az elváló leveleknél osszuk három részre.  Az első rétegre tegyünk tölteléket, majd a második réteg tésztát, második adag tölteléket, és a harmadik réteg tetejére is tölteléket. Lazán göngyöljük fel, és vágjuk 1-2 cm vastag szeletekre.  Ritkásan rakjuk lapos, kivajazott tepsire, öntözzük meg bőven olajjal, és 150 C°-on süssük félórán át.  A megsült ruzsicákat még melegen vajazzuk meg, öntsünk rájuk forró cukoröntetet, amiben a negyed citrom levét és a vaníliás cukrot is elkevertük. Hagyjuk kihűlni.    DŽUL PITA (rózsapite)  (bosnyák sütemény)  Hozzávalók:  30 dkg liszt  12 dkg vaj  10 dkg dióbél  3 dkg mazsola  40 dkg cukor  0,5 l víz  2,5 dl olaj  1 tojás  fél citrom  A lisztből, olajból, tojásból a szükséges mennyiségű vízzel tésztát készítünk, kevés sót is teszünk bele. Négy gombócra osztjuk és egy ideig pihentetjük.  A négy gombócot nyújtsuk vékonyra. Hintsünk rá darált dióbelet és kevés mazsolát.  Sodorjuk fel sodrófára, húzzuk ki a sodrófát, és a tésztahurkát vágjuk 2 cm vastag "rózsákra". Süssük ki.  A cukorból és a fél citrom levéből főzzünk cukorszirupot, öntsük a kisült rózsácskákra, és hagyjuk kihűlni.    BARACKOS DIÓS RUGELACH  (zsidó recept)  Hozzávalók:  A tésztához:  20 dkg vaj  25 dkg krémsajt  1/4 csésze cukor  1 kávéskanál vaníliás cukor  2 csésze teljes őrlésű liszt  A töltelékhez:  1 csésze baracklekvár  1/2 csésze apróra vagdalt dióbél  A tetejére:  1 tojás  1/4 csésze cukor  Mixerrel keverjük össze a vajat és a krémsajtot. Öntsük hozzá a cukrot és a vaníliás cukrot is, és keverjük simára. A lisztet is keverjük hozzá.  A nyerstésztát egy órára tegyük hűtőbe. Sütés előtt melegítsük elő a sütőt 180 C°-ra.  Osszuk a tésztát négy részre. Belisztezett gyúródeszkán lisztes nyújtófával egyenként nyújtsuk ki a négy részt, kb. 3 mm vékonyra.  Kenjük meg a kinyújtott tésztát baracklekvárral, és szórjuk meg dióbéllel.  Vágjuk fel a tésztát rugelach-formára, vagyis hosszan keskenyedő háromszögekre. A háromszög széles végén 2,5-4 cm széles legyen. A széles végétől kezdve tekerjük fel, a hegye felé.  Egy lapos tepsibe fektessünk sütőpapírt. A süteményeket varratukkal lefelé helyezzük a papírra.  Kenjük meg a sütemények tetejét tojással, és szórjuk meg cukorral. 20-25 percig süssük, vagy addig amíg aranyszínű nem lesz.  Tippek:  Ha lágyabb tésztát szeretnénk, a negyed csésze kristálycukor helyett használjunk fél csésze porcukrot. Ha túl sok a töltelék, a rugelachnak piszkos kinézete lesz. Pizzavágóval könnyebben vághatjuk a tésztát, mint kézzel. Ha nem akarunk sütőpapírt használni, spray-jel is befújhatjuk a tepsit. Ha nem tepsibe, hanem csak papírra rakjuk a süteményt, akkor le is fagyaszthatjuk. Bármikor elővehetjük sütni, és friss rugelach várja vendégeinket. Ez esetben tovább kell sütni.   RUGELACH LUSTÁKNAK  (zsidó recept)  Hozzávalók 48 darabhoz:  1 csésze szobahőmérsékletű vaj  20 dkg szobahőmérsékletű krémsajt  2 kávéskanál cukor  1/4 kávéskanál só  2 csésze liszt  A töltelékhez:  1/3 csésze kristálycukor  1/3 csésze barna cukor  2 kávéskanál őrölt fahéj  1 csésze apróra vágott, pirított dióbél  1/2 csésze étcsokoládé, apróra vágva  4 evőkanál vaj megolvasztva, lehűtve  Megszórni:  3 evőkanál kristálycukor  1 evőkanál barna cukor  1/2 kávéskanál őrölt fahéj  1 tojás fehérje, felverve  1 evőkanál tejjel együtt  A tészta elkészítéséhez először a vajat a krémsajttal veressük össze, mixerrel. Aztán a cukrot és a sót, végül a lisztet keverjük bele. Addig dolgozzuk, amíg tésztát nem kapunk. Borítsuk ki egy lisztes felületre, és osszuk négy részre. Tegyük egyenként egy-egy tányérra, és hűtsük le hűtőben. Legalább két óráig, legfeljebb két napig.  Amikor folytatjuk a rugelach készítését, melegítsük elő a sütőt 180 C°-ra, és egy tepsit béleljünk ki sütőpapírral.  A hűtőből kivett tésztát mikrohullámú sütőben melegítsük szobahőmérsékletűre. Ehhez 10 perc kell.  Tölteléket készítünk. A kétféle cukrot a fahéjporral keverjük össze. Egy másik kisebb tálban pedig a dióbelet és a csokoládédarabokat. A két tálat félretesszük, és a megszóráshoz készítünk anyagot. A kétféle cukrot és a fahéjport összekeverjük.  A tésztákat egyenként kinyújtjuk, 30x20 cm-esre, vékonyra. Megkenjük a megolvasztott, lehűtött, de még folyékony vajjal, megszórjuk 3 evőkanálnyi cukros keverékkel. Erre szórunk 1/3 csészényit a diós-csokoládés keverékből. A nyújtófával enyhén belenyomjuk a tésztába. Utána szorosan felcsavarjuk a tésztát, a varrata legyen alul.  A tejjel felvert tojásfehérjével kenjük be a rollni tetejét, és megszórjuk a cukros keverékkel. 12 szeletre vágjuk a rollnit. A szeleteket a tepsire helyezzük, és ahol a széle nem egyenes, egyenesre vágjuk.  22-25 percig sütjük, aranybarnára. 5-10 percig a tepsiben hűtjük, utána szedjük ki rácsra, tovább hűlni.  (Ha ez a recept lustáknak szólt, akkor nem nekem szólt, mert én még ennél is lustább vagyok, hogy ennyit dolgozzak.)    SÜTEMÉNY KENYÉRBŐL, DIÓBÓL  (amerikai recept)  Hozzávalók:  4 tojás  3/4 csésze tej  2 kávéskanál vaníliás cukor  1/3 csésze méz  10 vastag karéj kenyér, héjastól  1 csésze aszalt sárgabarack  1 csésze mazsola  1 csésze dióbél  A sütőt melegítsük elő 180 C°-ra. Az aszalt barackokat vágjuk apró, mazsolányi nagyságúra.  A kenyérszeleteket vágjuk apró darabokra, és helyezzük mixerbe. Üssük a mixerbe a tojásokat, a tejet, öntsük bele a mézet, és szórjuk bele a vaníliás cukrot. Jól mixeljük el, amíg lágy, pépes tésztaanyagot nem kapunk.  Keverjük a tésztába az aszalt barackot, a mazsolát és a dióbelet.  Vajazzunk ki egy sütőformát, és töltsük bele a tésztát.  Mintegy háromnegyed óráig süssük, addig, amíg a közepébe vágott kés tisztán nem húzható ki belőle. Sütés után hagyjuk kihűlni, és csak azután szeleteljük fel.    SZÜRETI SZŐLŐS-DIÓS SÜTEMÉNY  (amerikai recept)  Hozzávalók 6 személyre:  0,6 dl étolaj  3 rozmaringlevél  1 evőkanál szárított élesztő  25 dkg liszt  2 dl meleg víz  1 evőkanál ánizsmag  2 evőkanál cukor  10 dkg nagy darabos, pirított dió  25 dkg szőlő  só  A rozmaringleveleket a kés fokával gyengén megtörjük. A rozmaringot olajban mérsékelt lángon melegítjük, amíg sisteregni nem kezd. Ez kb. 2 perc. Levesszük a tűzről, és hagyjuk kihűlni, majd kiszedjük az olajból.  Közben egy kisebb tálban összekeverjük az élesztőt 3 dg liszttel és 0,5 dl meleg vízzel. Állni hagyjuk, amíg mintegy félóra múlva buborékot nem képez. Ekkor összekeverjük az ánizsmaggal, kevés sót adunk hozzá, majd a cukorral, a maradék liszttel és 1,5 dl meleg vízzel is összekeverjük. Hozzáadjuk a (korábban megpirított) diót és a rozmaring olaját.  Mindezt egy fakanállal jól összekeverjük.  Öntsük ki a tésztát egy belisztezett deszkára, és gyúrjuk kézzel, amíg sima, rugalmas nem lesz. Ez kb. 7-8 perc.  Helyezzük a tésztát egy beolajozott tálba, és a tetejére is öntsünk kevés olajat. Tegyünk rá műanyag fedőt, és langyos helyen (legjobb a 26 C°) hagyjuk kelni kb. egy-másfél órán át. Akkor jó, ha kb. kétszeresére megkel.  Melegítsük elő a sütőt 230 C°-ra, és helyezzünk a sütő aljára egy pizzasütő követ, ami legalább 30 percig melegedjen a sütőben.  Amikor a tészta megkelt, szúrkáljuk meg, hogy a buborékjai lelohadjanak. Belisztezett deszkán nyújtsuk ki 20x25 cm-es, ovális alakúra, 1-1,5 cm vastagra. A tésztába ujjal nyomkodjunk mélyedéseket, és azokba rakjuk a szőlőszemeket. Végül kevés sóval (jobb, ha durva kristályú) a sütemény tetejét enyhén szórjuk meg.  A süteményt a pizzasütő kövön sütjük ki, aranyszínűre. Ez kb. 1-15 perc.  Melegen is fogyasztható, vagy kihűlés után, de mielőbb együk meg.
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	Feketediós, pekándiós, japándiós receptek És mi jön a receptek végén? Nem, tisztelt Kollégám, nem a feketeleves, hanem a feketedió.   Vannak diós receptek, amelyek feketedió alapanyagot igényelnek. És vannak olyanok, amelyekben mindegy, hogy milyen dió van.  De jól figyeljünk, milyen receptből dolgozunk, mert a legtöbb ételbe kimondottan a mi közönséges diónk illik.   FEKETEDIÓKRÉM-LEVES MEGGYEL  Hozzávalók 4-6 személyre:  2 evőkanál vaj  2 evőkanál liszt  só, bors  5 csésze sűrű csirkehúsleves vagy marhahúsleves  1/2 csésze vagdalt feketedió-bél  1 babérlevél  3/4 csésze tejszín  3 evőkanál tejföl  1/4 teáskanál kakukfű  1/2 csésze kimagozott meggy  Olvasszuk meg a vajat egy nagyobb edényben. Keverjük bele a lisztet, sót, borsot. Kevergessük, pirítsuk. Öntsük hozzá a húslevest, és forraljuk, amíg enyhén sűrűsödni nem kezd. Öntsük bele a feketedió-belet, adjuk hozzá a babérlevelet. Pároljuk kissé félrehúzott fedő alatt 15 percig. Adjuk hozzá a tejszínt és a tejfölt, szórjuk bele a kakukfüvet. Pároljuk további két percig.  Amikor tálalásra kész, vegyük ki a babérlevelet, és adjuk hozzá a meggyet. Hagyjuk a meggyet átmelegedni egy jó percig, aztán tálalhatjuk.  FEKETEDIÓ-VAJ  Hozzávalók:  1 egység feketedió-bél  4 egység vaj  só, bors  A feketedió-belet gyengén megpirítjuk, majd mixerben megdaráljuk. A bél mennyiségének négyszeresét adjuk hozzá vajból, és a mixerben egyneművé keverjük. Közben kevés sóval, borssal ízesíthetjük.  A feketedió-vaj kenyérre kenve is ehető. Kiválóan használható halak grillezésére, főtt újkrumpli ízesítésére, szószok, mártások készítésére, zöldségfélék grillezésére.  Felhasználásig tartsuk hűtőben.  HAMIS DIÓOLAJ  Hozzávalók: egyenlő mennyiségű feketedió-bél és étolaj  A feketedió-belet pirítsuk meg egy serpenyőben. Az étolajat melegítsük fel, öntsük egy zárható üvegbe, és tegyük bele a dióbelet is.  Zárjuk le, és a konyhában tartsuk melegen egy napig. Utána tegyük félre egy hónapra.  Szűrjük le az olajat, a dióbelet egy csepp olajjal mixeljük el, és papírszűrőn keresztül csepegtessük le. A leszűrt olajat is öntsük a többihez.  A hamis dióolaj az igazihoz hasonlóan használható.      Csak ennyit lehet tudni a feketediós receptekből?  Nem, ezek csak példák voltak. A feketedió konyhai használatának majdnem akkora irodalma van, mint a mi diónknak. De majd csak akkor vesszük elő a feketediós recepteket, ha a közönséges dióból készült ételeket már végigkóstoltuk. Vagyis évek múlva.   Ha már megígértük, említsük meg a pekándiót is. Összehasonlítás a mi diónkkal:   KUKORICALEVES PEKÁNDIÓVAL  Hozzávalók 4 személyre:  1 piros paprika, karikákra vágva  vaj vagy margarin  1 tojás  1 gerezd fokhagyma  30 dkg konzervkukorica  0,5 l tej  2 db zöldpaprika, szeletelve, megpirítva  1,25 dl tejszín  2 evőkanál zöldpetrezselyem, apróra vágva  5 dkg pekándió-bél, apróra vágva  só  néhány kocka fetasajt  A piros paprikát vajon megpároljuk. A fokhagymát is, külön. A fokhagymára rámerünk 4 evőkanál konzervkukoricát, rámerjük a piros paprikát, és felöntjük a tejjel. Felforraljuk, és 10 percig hagyjuk forrni, a fölét leszedjük.  Amikor a kukorica megfőtt, botmixerrel pürévé dolgozzuk.  A zöldpaprikát a tejszínben főzzük, gyenge lángon, öt percig, majd a leveshez adjuk.  Megkóstoljuk, megsózzuk. A maradék kukoricát és a feta sajtot beletesszük. Újból felmelegítjük, de már nem főzzük. Tálaláskor pekándió-béllel és petrezselyemmel díszítjük.  PEKÁNDIÓVAL TÖLTÖTT GOMBAFEJEK  Hozzávalók:  18 db gombafej  2/3 csésze krémsajt  fokhagyma  zöldfűszerek  3 evőkanál darabos pekándióbél  18 db feles pekándióbél  A krémsajtba keverjünk kevés fokhagymát, ízlés szerinti, vagdalt zöldfűszereket, és keverjük hozzá a darabos pekándióbelet.  Gombafejenként két kávéskanállal töltsünk a keverékből, és helyezzünk mindegyikre egy feles belet.  Elég 10 percig sütni egy sütőlapon, 170 C°-ra felmelegített sütőben.  Akkor a legjobb, ha tálaláskor friss petrezselyemzölddel díszítjük.   A japándiós receptek irodalma kimeríthetetlen. Egyedülálló konyhakultúra. Talán elleshetünk belőle valamit.  Diós sütemény japán módra. Megtörjük a japándiót, a belét kiválogatjuk. Az egészben és a törmelékben kijött belet egyaránt felhasználjuk. Darabosan keverjük a süteménytésztába, amit formába töltünk. Nemcsak a képen láthatóba, hanem kuglóf-formába, kenyér-formába is. A kisült süteményt ha személyes adagokban fóliázzuk le, tartósan eláll.         Szabadtűzön pirított japán cukros, rizslisztes diós édesség készítése:
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	Gyümölcstorták, tartletek Vázlat:  Almás diós gyümölcstorta  Almás diós krosztáda  Almás sütemény diókéreggel  Amerikai diótorta  Banános diós sütemény  Csokoládés diós szelet  Csokoládés sütemény  Diós almatorta  Diós almatorta 2  Diós áfonyás pie  Diós csokoládés mazsolás vékonytorta  Diós mézes tartlet  Diós pie  Diós pirog  Diós sütemény  Diós sütőtökös sütemény  Fügés diós szablé  Krumplitorta  Mézes diós torta  Őszibarackos sütemény diókrémmel  Pie gazdagon  Répás diótorta  Sütőtöktorta  Sütőtöktorta dióval  Szilvatorta diókrémmel  Szilvatorta karamellizált dióval  Szilvás fügés diós sütemény  Szójatorta dióval  Túrós-körtés torta  Vaj- és cukormentes tartlett-torta  Vékony almatorta dióval    ALMÁS DIÓS GYÜMÖLCSTORTA  (francia recept)  Hozzávalók:  12,5 dkg liszt  6,5 dkg darált mandula  8 dkg porcukor  11 dkg vaj  1 tojás sárgája  2-3 evőkanál tej  Továbbá:  12,5 dkg liszt  7,5 dkg vaj  5 dkg cukor  5 nagy alma, ami bírja a sütést  6,5 dkg sötét szemű mazsola  3 korty calvados vagy rum  ribizlilikőr  maréknyi szép, világos, darabos dióbél  Az első 12,5 dkg lisztet a porcukorral és a darált mandulával keverjük össze. A vajat vékony szeletekre vágva adjuk hozzá, kézzel dolgozzuk bele. (Ragadni fog, de ez így természetes.)  A továbbiakban spatulával dolgozunk, azzal keverjük a tésztába a tojássárgáját és a tejet.  Ezután újból saját kezünkbe vesszük a tészta készítését, és addig gyúrjuk, amíg a tészta rugalmas nem lesz, és nem ragad többé. Ha a tészta nem elég rugalmas, kevés tej hozzáadásával javíthatjuk. Ha jó, borítsuk be egy fóliával, és tegyük a hűtőbe.  Most az almákkal foglalkozunk. Meghámozzuk, kimagvazzuk, és nagyobb darabokra vágjuk. Úgy, hogy a negyedeket 2-3 részre vágjuk. Tálon mikrohullámú sütőbe rakjuk, 3-5 percig melegítjük. Akkor jó az alma, ha kivéve is szilárd, de egy kis levet engedett.  A 7,5 dkg vajat az 5 dkg cukorral olvasztjuk meg egy serpenyőben. A mikrózott almát és a mazsolát is beletesszük. Fedetlenül pároljuk 5-10 percig, ez alatt is az almadarabok többségének egyben kell maradnia. Nem kompótot főzünk.  Ráöntjük a calvadost vagy rumot, és meggyújtva flambírozzuk. Hagyjuk a levét elfőni, egy kevés maradhat, reméljük, zselésedni fog.  Félretesszük, amíg a tésztát megsütjük.  200 C°-ra előmelegített sütőben fogjuk sütni. Vegyük ki a hűtőből, és kézzel nyomkodjuk olyan, nem ragadós sütőformába, amit előbb jól kivajaztunk. Nemcsak fémből készült formát használhatunk, hanem például tűzálló üvegből készültet is. Ha túl sok a tészta, inkább a szélén gyűljön fel, mint az alján, mert így jobban sül. Tíz percig elég sütni. A tészta felduzzadhat, de ha sütés után kivesszük a sütőből, visszaáll.  A második tésztát úgy készítjük, hogy először a lisztet keverjük össze a cukorral. A nagyobb darabokra vágott hideg vajat kézzel dolgozzuk bele, de most a tésztánk száraz. Ne morzsoljuk teljesen egyneműre, úgy jobb lesz. Tegyük hűtőbe.  A megsült tésztát kivesszük, és öt percig pihentetjük, ezalatt a felhólyagzása lelohad. Kenjük meg ribizlilikőrrel, töltsük rá a párolt almát, szórjuk rá a darabos nyerstésztát és a szép dióbelet.  180 C°-os sütőben 20-30 percig süssük, de a dióbél ne égjen meg.     ALMÁS DIÓS KROSZTÁDA  (amerikai recept)  Hozzávalók 8 személyre:  6-7 alma meghámozva, kimagvazva, felszeletelve  1/2 csésze cukor  1/2 csésze darabosra vagdalt dióbél  1/4 csésze liszt  csipetnyi vaníliás cukor  1 fagyasztott süteménytészta (pie crust)  2 evőkanál vaj  A sütőt 170 C°-ra melegítsük elő, és egy tepsit vonjunk be étolajjal.  Az almaszeleteket a cukorral, dióval, liszttel, vaníliás cukorral egy tálban keverjük össze.  A fagyasztott tésztát fektessük a tepsibe, és töltsük rá a keveréket. A tészta széleit hajtsuk fel, hogy megtartsa az almás keveréket. A vajat kisebb darabkákban osszuk a megtöltött tésztára.  45-50 percig süssük, amíg a tészta aranybarna színt nem kap.    ALMÁS SÜTEMÉNY DIÓKÉREGGEL  (amerikai recept, Danit Salomon receptje)  Hozzávalók:  A tésztához:  1,5 csésze liszt  0,5 kávéskanál sütőpor  0,5 csésze cukor  10 dkg vaj hidegen, kockákra vágva  1 tojás  A töltelékhez:  1,5 kg keményhúsú, savanyú zöldalma (12 közepes méretű almából)  2 evőkanál citromlé  0,5 csésze cukor  2,5 dkg margarin  1 evőkanál keményítő (kukoricából vagy burgonyából)  A diókéreghez:  0,75 csésze liszt  0,75 csésze kristálycukor  1 kávéskanál fahéjpor (elmaradhat)  1 csésze apró darabos dióbél  7,5 dkg olvasztott margarin  A tészta hozzávalóit összekeverjük, utoljára a tojást keverjük hozzá. Géppel dolgozzunk, addig járjon a gép, amíg morzsalékony darabos tésztát nem kapunk.  A tésztát egy 23 x 30 cm-es szögletes formába, vagy egy 26 cm-es kerek formába fektetjük. (A képen látható tűzálló tál is jó.) Kézzel elegyengetjük, villával többször átszúrjuk. A tésztát a formával együtt hűtőbe tesszük, de le is fagyaszthatjuk.  Ezután a diókérget készítjük el. A lisztet, cukrot, (fahéjport), dióbelet összekeverjük, és olvasztott margarint keverünk hozzá. Villával dolgozzunk, a keverék morzsás állagú legyen. Tegyük ezt is hűtőbe.  Az almákat hámozzuk meg, az almák húsát vágjuk kisebb kockákra.  Melegítsük elő a sütőt 200 C°-ra. A tésztát 20 percig süssük, aranyszínűre.  Amíg sül, összeállítjuk a tölteléket. Egy mélyebb lábasban az almadarabokat megöntjük citromlével, és hozzákeverjük a tölteléknek szánt cukrot és margarint. Tegyük negyedórára tűzre, hogy az alma meglágyuljon. Ekkor keverjük az almához a keményítőt. Még rövid ideig hagyjuk a lángon, hogy besűrűsödjön, és vegyük le a tűzről.  A tölteléket töltsük a megsült tésztaalapra, és szórjuk rá a diókérget.  A sütő melegét csökkentsük 180 C°-ra, és körülbelül félórán át süssük a süteményt.  Melegen és hidegen is fogyaszthatjuk.    AMERIKAI DIÓTORTA  Hozzávalók 5-6 személyre:  A tésztához:  6 dkg vaj  2 dkg porcukor  csipetnyi só  1 kis tojás  12 dkg liszt  A töltelékhez:  1 tojás  4 dkg porcukor  1 tasak sütőpor  0,5 dl tejszín  5 dkg vaj  6 dkg apró darabos dióbél  és 6 dkg szép, feles dióbél  kávéskanálnyi brendi  Gépi mixerrel dolgozzunk. Először a vajat magában dolgozzuk meg, majd hozzáadjuk a cukrot, a tojást, és addig verjük, amíg egyenletes állagú krémet nem kapunk. Ekkor a lisztet és a sót is beledolgozhatjuk.  A tésztát tegyük félórára hűtőbe.  A töltelék elkészítéséhez egy tálban keverjük össze a tojást, a cukrot és a tejszínt. A vajat olvasszuk meg, úgy keverjük bele. És öntsük bele a borpárlatot is.  Egy 23 cm-es tortaformát kenjünk ki vajjal, fektessük az aljára a tésztát, szórjuk rá az apró darabos dióbelet, töltsük rá a krémes tölteléket.  160 C°-on 25 percig süssük. A sütőből kivéve hűtsük ki. Hűtés közben dekoráljuk a szép dióbéllel, és szórjunk rá porcukrot.    BANÁNOS DIÓS SÜTEMÉNY  (amerikai recept, Jennifer Martin receptje Portlandből)  Hozzávalók 12 adagra:  1,25 csésze csokoládéreszelék, félédes csokoládéból  2/3 csésze kristálycukor  1/2 csésze darabos dióbél  1 evőkanál fahéjpor  1,5 csésze teljes őrlésű liszt  1 kávéskanál sütőszóda  1 kávéskanál só  3/4 csésze cukor  10 dkg szobahőmérsékletű vaj  1 nagyobb tojás  2 csésze túlérett banán  3 evőkanál tejszín (ízlés szerint teföl, joghurt, kefír is jó)  Először a sütőt melegítsük elő, 185 C°-ra. Kenjünk ki vajjal, majd lisztezzünk be egy 20 x 20 cm-es süteménysütő formát, 5 cm magas, levehető oldallal.  A csokoládéreszeléket a 2/3 csésze kristálycukorral, a dióbéllel és a fahéjporral keverjük össze.  Egy másik tálban a lisztbe keverjük a sütőszódát és a sót.  Egy harmadikban pedig a vajat a 3/4 csésze cukorral és a tojással együtt habosra (bolyhosra) verjük. A banánt és a tejszínt is beledolgozzuk. Végül a lisztet is belekeverjük.  Az így kapott nyerstészta felét kinyújtva a sütőforma aljára fektetjük, megszórjuk csokoládés-diós keverékkel, és ráfektetjük a nyerstészta másik felét. A tetejére újból kevés csokoládés-diós keveréket szórunk.  Háromnegyed óráig kell sütni. A formában hagyjuk kihűlni, mielőtt felszeletelnénk.  A recepttől el is térhetünk. Ha fehér csokoládé reszelékét használjuk, kevesebb cukrot tegyünk bele, mert az édesebb. És ízesíthetjük nemcsak fahéjjal, hanem vaníliával is.    CSOKOLÁDÉS DIÓS SZELET  (amerikai recept)  Hozzávalók 8 személyre:  fagyasztott tészta  2 tojás  1/2 csésze liszt  1/2 csésze cukor  1/2 csésze barna cukor  25 dkg olvasztott majd lehűtött vaj  1 evőkanál vaníliás cukor  1/2 csésze apró darabos dióbél  15 dkg félédes csokoládé  Ez a finom sütemény azoknak ajánlott, akiknek kevés idejük van. Csak a tölteléket kell összeállítani, és a készen vásárolt nyers tésztára töltve kisütni.  A sütőt 160 C°-ra melegítsük elő, miközben a töltelék hozzávalóit összekeverjük. Előbb a tojást, lisztet, cukrot, vajat, vaníliás cukrot, majd ha a keverék már teljesen egyenletes, az apróra tört dióbelet és az apróra vagdalt csokoládét is.  Töltsük a tölteléket a tepsibe fektetett nyers tésztára, és süssük majdnem egy óráig. Késhegy beszúrásával ellenőrizzük, hogy átsült-e. Ha a kést tisztán húzhatjuk ki, akkor igen.  Tegyük ki a tepsit egy rácsra, ahol kihűlhet. Amikor a sütemény szobahőmérsékletű, szervírozhatjuk.  Tejszínhabot vagy vaníliafagylaltot tölthetünk a süteményes tálra szedett szeletekre.    CSOKOLÁDÉS SÜTEMÉNY  (francia recept)  Hozzávalók 6 személyre:  sütemény alapnak való nyerstészta  20 dkg dióbél  20 dkg cukor  3 tojás  2 dl tejszín  3 dkg vaj  10 dkg étcsokoládé  A sütőt 180 C°-ra melegítsük elő.  A dióbelet vágjuk nagyobb darabokra, és öntsük egy tálba a cukorral, tojással, tejszínnel együtt. Keverjük több percig, hogy sima, olajos hatású keveréket kapjunk.  Készítsünk elő egy ízlésünk szerinti süteménysütő formát, és béleljük ki a nyerstésztával. Töltsük a tésztára a diós keveréket, spatulával simítsuk el, és süssük 25 percig.   A csokoládét a vajjal vízfürdő fölött olvasszuk meg, és jól keverjük össze. Amikor a megsült süteményt a sütőből kivesszük, akkor kenjük meg csokoládéval.     DIÓS ALMATORTA  (francia recept)  Hozzávalók:  2 tojás  1,2 dl tejszín  1 kávéskanál fahéjpor  1/2 kávéskanál gyömbérpor  10 dkg cukor  2 kávéskanál vaníliás cukor  25 dkg liszt  2 kávéskanál sütőpor  1 kávéskanál só  3 alma húsa, nagyobb darabokra vágva  5 dkg apróra vágott dióbél  5 dkg mazsola  0,2 dl barna rum  12 db feles dióbél  A mázhoz:  6 kávéskanál porcukor  1 kávéskanál fahéjpor  3 kávéskanál rum   A sütőt 180 C°-ra melegítsük elő. A mazsolát egy kisebb tálban áztassuk kevés forró vízben és rumban.  Minden hozzávalót - az alma, mazsola és dióbél kivételével - keverjünk össze. A tésztát sűrűnek fogjuk találni, de ez így természetes.  Csepegtessük le a mazsolát, de a levét ne öntsük ki. A mazsolát, az 5 dkg dióbelet és az almadarabokat is keverjük a tésztába. Most úgy tűnik, kevés lesz a tésztánk, de ne nyugtalankodjunk, nem lesz kevés. Nagy sütőformába töltsük. Ha nem teflonos, előtte olajozzuk be. 30-40 percig süssük, beleszúrt fogpiszkálóval ellenőrizve a sülést. Enyhén nedvesnek kell maradni az almatorta belsejének. Sütés után egy rácsra tegyük kihűlni, és közben készítsük el a mázat.  A porcukrot és a fahéjport keverjük el a rummal, amíg sima nem lesz. Kenjük be vele az almatortát, és körben helyezzünk el 12 db dióbelet.  A tortából másnapra is hagyjunk, mert akkor még jobb.    DIÓS ALMATORTA 2  (francia recept)  Hozzávalók:  késztészta gyümölcstortához  5 édes alma  5 dkg cukor  1 tasak vaníliás cukor  szép dióbél  Ha késztésztát vettünk, vagy azt előre elkészítettük, a torta összeállítása már semmiség, az eredmény garantált.  Már elő is melegíthetjük a sütőt, 180 C°-ra.  Az almákat mossuk meg, vágjuk fel, magozzuk ki, és egyenként vágjuk 8 szeletre. Már össze is állíthatjuk a gyümölcstortát.  A tortasütő formába fektessünk sütőpapírt, és helyezzük el rajta a tésztát. Egy villával szúrkáljuk meg. Az almaszeleteket harmonikusan, spirálban rendezzük el.  A cukrot és a vaníliás cukrot keverjük össze, szórjuk az almára.  A dióbelet felesen, vagy nagy darabokban rendezzük az almaszeletekre.  Félórai vagy valamivel hosszabb sütés után kész a kiváló almatorta.    DIÓS, ÁFONYÁS PIE  (amerikai recept, Bette Hagman receptje)  Hozzávalók 6 adaghoz:  1 nyers süteménytészta  3 tojás  2/3 csésze sötét kukoricaszirup  3/4 csésze barna cukor  6 evőkanál olvasztott vaj vagy margarin  1 kávéskanál brandy  1,25 csésze áfonya (friss, fagyasztott vagy darabos dzsem)  1,5 csésze durvára vagdalt dióbél  A sütőt 180 C°-ra melegítsük elő.  Egy nagy tálban enyhén keverjük meg a tojásokat. Öntsük hozzá a kukoricaszirupot, olvasztott vajat, a brendit, és jól keverjük össze, krémesre. Végül a gyümölcsöt és a diót is keverjük bele.  A kinyújtott nyerstésztát osszuk pie-sütő formákba, és töltsük bele a tölteléket. 50-55 percig süssük, amíg a beleszúrt kést tisztán nem húzhatjuk ki belőle. Mielőtt megkóstolnánk, hűtsük ki, mert az áfonya forró.  Esetleg tejszínhabot tehetünk rá, de anélkül is jó.     DIÓS CSOKOLÁDÉS VÉKONYTORTA SZŐLŐVEL  (francia recept)  Hozzávalók 6-8 személyre:  A tésztához:  20 dkg liszt  5 dkg kukoricaliszt  kevés cukor  18 dkg vaj + még egy kevés vaj  1 tojás sárgája  1 evőkanál gyümölcsecet  só  A töltelékbe:  20 dkg sötét csokoládé  2 dl tejszín  2 dkg vaj  15 dkg porcukor  14 dkg darabos dióbél + 5-6 dkg szebb a díszítéshez  20 db nagyszemű szőlőszem  A sütőt 180 C°-ra melegítsük elő.  A kétféle lisztet egy tálban keverjük össze kevés sóval, kevés cukorral és 18 dkg vajjal. Ujjheggyel gyúrjuk, amíg homokszerű állagú nem lesz. Ekkor gyúrjuk bele a tojássárgát, beleöntünk mintegy féldeci vizet és a gyümölcsecetet. Tésztává gyúrjuk, kerekre formáljuk.  Vajazzunk ki egy tortasütő formát, simítsuk az aljára és az oldalára a tésztát, és szúrkáljuk meg egy villával. Mintegy 10 percre tegyük a fagyasztóba.  Mielőtt sütőbe tesszük, fektessünk a tésztára egy sütőpapírt, és azt súlyozzuk le szárazbabbal vagy tiszta gyöngykaviccsal. Negyedóráig süssük csak, hogy a tészta fehér maradjon. Ekkor távolítsuk el a tészta tetejéről a papírt a súlyozással, és süssük további negyedórán át. Kivéve a tortasütőt helyezzük egy rácsra, hogy a tortaalap kihűljön.  Melegítsük meg a tejszínt. A csokoládét vágjuk késsel apróbb darabokra, és rakjuk egy kisebb tálkába. A tejszínt, amikor forrni kezd, öntsük a csokoládéra. Keverjük el. 2 dkg vajat is keverjünk bele.  A dióbél nagyobb részét szórjuk a tésztára, és simítsuk rá a csokoládékrémet. Legalább két órára tegyük a hűtőbe, de még jobb, ha mindezt előző nap csináljuk meg.  A porcukorból igen kevés vízzel, tűzön melegítéssel készítsünk karamellát, majd hagyjuk meglangyosodni. A szőlőszemeket egyenként forgassuk meg benne, és kiszedve rakjuk egy lapostányérra kihűlni. Ne érintkezzenek.  Ezután a legszebb dióbél-darabokat is forgassuk meg a karamellában egy villával. Amikor megkeményedik rajtuk a karamella, törjük darabokra.  Csak szervírozáskor rakjuk a szőlőszemeket és a karamellás dióbelet a tortára.    DIÓS MÉZES TARTLET  (francia recept)  Hozzávalók 4 db 12 cm-es és 8-10 mini tartlethez:  A tésztához:  10 dkg vaj és még egy evőkanálnyi  1,5 csésze liszt  1/2 csésze porcukor  1 tojás sárgája  A töltelékhez:  15 dkg vagdalt darabos dióbél  2 tojás  7,5 dkg olvasztott vaj  10 dkg cukor  10 dkg méz  Egy robotgépben keverjük össze a lisztet és a porcukrot. Adjuk hozzá a vajat kisebb darabokra vágva, és keverjük össze. Végül a tojássárgáját is, és addig keverjük, amíg tésztagolyót nem kapunk.  Vegyük ki a gépből, burkoljuk háztartási fóliába, és tegyük hűtőbe, amíg a tölteléket elkészítjük.  Egy nagy tálban géppel verjük fel a tojásokat a cukorral és a mézzel. Adjuk, keverjük hozzá az olvasztott vajat is.  Két fólialap között nyújtsuk ki a tésztát a képen látható vastagságúra. Vágjunk a tésztából akkora köröket, amekkorák valamivel nagyobbak, mint saját tartletsütő formáink. Nyomjuk a tésztát a formákba, és a felesleget vágjuk körbe.  180 C°-on 10-15 percig süssük, aranybarnára. Mivel a tészta hajlamos felpuffadni, ajánlatos a sütés félidejénél a tésztát egy kanállal a formákba visszanyomni.  A sütés befejeztével osszuk szét a dióbelet a tartlet-tésztákra, és töltsük rá a mézes tölteléket. Óvatosan dolgozzunk, ne mozgassuk feleslegesen.  A sütőbe visszatéve további 20 percig süssük, hogy a tészta mély aranybarna színt kapjon.    DIÓS PIE  (amerikai recept, Kate Hopkins receptje)  Ennek a süteménynek az őse a pekándiós sütemény volt, de közönséges dióval jobb. Kate Hopkins szerint beleharapni ebbe a süteménybe felér egy lottónyereménnyel.  Hozzávalók 6 személyre:  2 tojás  1 csésze sötét kukoricaszirup  1 kávéskanál vaníliás cukor  1 evőkanál olvasztott vaj  1/2 csésze kristálycukor  1 evőkanál liszt  1/4 kávéskanál só  1,5 csésze vagdalt dióbél  1 félkész süteménytészta  Először melegítsük elő a sütőt 180 C°-ra.  Egy közepes tálban habarjuk fel a tojásokat. Öntsük hozzá a kukoricaszirupot, és jól keverjük össze. Adjuk hozzá a vaníliás cukrot és az olvasztott vajat is, és azzal is alaposan keverjük el, szirupos állagúra.  Egy másik tálban keverjük össze a cukrot, a lisztet és a sót. Öntsük, keverjük a szirupba. Végül a vagdalt, darbos dióbelet is keverjük alaposan bele.  A süteménytésztát fektessük egy kerek sütőformába, a széleit felhajtva. Töltsük rá a diós masszát. 40-50 percig süssük, majd lehűlés után egy órára tegyük hűtőbe.  Mielőtt felszolgálnánk, szeleteljük fel.    DIÓS PIROG  (orosz recept)  Hozzávalók:  1,5 csésze liszt  10 dkg vaj vagy margarin  1 csésze cukor  3 tojás  20 dkg dióbél  1 kávéskanál sütőpor  A lisztet és a vajat dolgozzuk össze.  A tojás sárgáját a fele cukorral verjük fel. A fehérjét a megmaradt cukor felével verjük, de nem kell habbá verni.  A dióbelet ledaráljuk, és a maradék cukorral összekeverjük. Daráláskor ügyeljünk arra, hogy a dióbél egy része teljesen apróra törjön, de nagy része csak apró darabosra, mert úgy ízletesebb.  A tojássárgáját és a lisztet dolgozzuk össze. Keverjük bele a sütőport. Ezzel a tészta készen van. Fektessük sütőformába. Szórjuk rá a cukros diót. A tetejére pedig öntsük a cukros tojásfehérjét.  170-180 C°-os sütőben 15-20 percig kell sütni. Egyszerű, finom süteményt kapunk.  Megjegyzem, nekem az eredeti recepttől eltérően az a tapasztalatom, hogy hosszabb sütési idő kell, mert a tészta többet igényel. A tojásfehérje viszont túlbarnulna, ezért időközben ajánlatos lefedni.  Valóban nagyon finom, de kissé sokallom a tölteléket. Talán kevesebb dió és cukor is elég lenne bele.    DIÓS SÜTEMÉNY  (francia recept)  Hozzávalók 6 személyre:  sütemény alapnak való nyerstészta  15 dkg dióbél  2 evőkanál méz  2 dl tejszín  2 tojás sárgája  7,5 dkg porcukor  feles dióbél, díszítésnek  A sütőt 180 C°-ra melegítsük elő.  Süteménysütő formánka vajazzuk és lisztezzük ki, vagy béleljük ki sütőpapírral. Fektessük bele a nyerstésztát, néhány helyen szurkáljuk meg villával, és tegyük egy időre hűtőbe.  A dióbelet nagyobb darabokra törjük.  A cukrot egy serpenyőben karamellizáljuk aranyszőkére. Vigyázzunk, a borostyánszín már túl sötét! Vegyük le a tűzről, és alaposan keverjük össze a tejszínnel. Ha nem keveredik el teljesen, rövid időre tegyük vissza a tűzre, amíg a karamell teljesen fel nem oldódik, de ne hagyjuk abba a keverést. Amikor másodszor vesszük le a tűzről, keverjük a tejszínes karamellhez a mézet és a dióbelet. Végül a tojássárgáját. Keverjük egyenletesre.  Az így elkészült tölteléket töltsük a tésztára. Tíz perc sütés után vegyük ki a sütőből, és díszítsük szép feles dióbéllel. Folytassuk a sütést még 20-30 percig.  Mielőtt megkóstolnánk, hagyjuk teljesen kihűlni, és tálaláskor is legyen szobahőmérsékletű.    DIÓS SÜTŐTÖKÖS SÜTEMÉNY  (amerikai recept Seattleből)  Hozzávalók 8-10 személyre:  1 elősütött 23 cm-es kerek tortalap  A töltelékhez:  3 nagy tojás  3 csésze barna cukor  1 kávéskanál fahéj  1 kávéskanál gyömbérpor  1 kávéskanál őrölt szegfűszeg  1 kávéskanál őrölt szerecsendió  1 kávéskanál só  40 dkg sütőtök  1 csésze teljes tej  A tetejére:  1 csésze darabos dióbél  1/3 csésze barna cukor  Letagadhatatlanul amerikai süteményrecept, a sok fűszerrel. Ízlésünknek megfelelően el is hagyhatunk a fűszerekből.  A készen vásárolt tortalapot süssük meg és hűtsük ki. Helyezzünk egy sütőlapot a sütő közepébe, és melegítsük elő 200 C°-ra.  Elkészítjük a tölteléket. Egy nagy tálban felverjük a tojásokat. Hozzákeverjük a töltelékbe való cukrot és a töltelék fűszereit, és jól elkeverjük. Belekeverjük a sütőtök húsát és a tejet is. (Ha kevés, még tölthetünk utána tejet.)  A masszát a 23 cm-es tortasütő formába töltjük, és a sütőbe a felmelegített sütőlapra tesszük. 35 percig sütjük.  Díszítést készítünk: Összekeverjük a dióbelet a cukorral. Amikor a sütemény 35 percig sült, kivesszük a sütőből, és a tetejét körben megszórjuk a cukros dióval. Visszatesszük, és folytatjuk a sütést, egészen addig, amíg a közepére beszúrt kést tisztán nem húzhatjuk ki. Vagy még 10 perccel tovább.  Kivesszük a süteményt a sütőből, és (elektromos) sütőnket grillező üzemmódra állítjuk. Egy magasan elhelyezett rácsra tesszük vissza a süteményt, és kb. félórán át grillezzük, amíg a cukor meg nem karamellizálódik. Vigyázzunk, meg ne perzselődjön.  Süteményünket rácson hűtjük ki, majd lefagyasztjuk. Amikor fagyos, leborítjuk alufóliával, és csak szervírozás előtt egy órával vesszük ki a mélyhűtőből.    FÜGÉS DIÓS SZABLÉ  (francia recept)  Hozzávalók:  5 dkg frissen darált dióbél  12 dkg liszt  csipetnyi só  5 dkg cukor  7 dkg hideg vaj, darabokban  2-4 kanál víz  15 db kisebb füge  1 tojás  1 dl tejszín  esetleg 1 tasak vaníliás cukor  néhány nagyobb dióbél  A darált dióbelet a liszttel és a cukorral keverjük össze, és kissé megsózzuk.  A hideg, darabos vajat kézzel dolgozzuk a tésztába. Darabosra, csomósra gyúrjuk. Ragadni fog az ujjunkhoz, de így természetes. Néhány kanál vizet adunk hozzá, de csak annyira gyúrjuk, hogy a vizet feligya, nem tovább.  A tésztából golyót formálunk, sütőpapírra helyezzük. Mivel a tészta ragad, úgy nyújtjuk ki, hogy a nyújtófa alá is egy réteg sütőpapírt teszünk. A kinyújtott tésztát nyomjuk sütőformába, a széleit 1-2 cm-re felhajtva, odanyomva. Így tegyük hűtőbe, közel negyedórára.  Ezalatt előmelegítjük a sütőt 180 C°-ra, és elkészítjük a tölteléket.  Felverjük a tojást, hozzákeverjük a tejszínt, és esetleg vaníliás cukrot. A fügéket negyedeljük el, és helyezzük a tésztára. A tojásos tejszínt ráöntjük. Végül szép, nagy dióbéllel díszítjük.  30-40 percig sütjük, a sütőtől függően. Amikor jónak ítéljük, kivesszük a sütőből, és a sütőformában egy rácson hűtjük 10 percig, utána pedig a formából kivéve.  Azonnal kóstolható, fogyasztható.    KRUMPLITORTA  (amerikai, kaliforniai recept)  Hozzávalók 10 személyre:  20 dkg liszt  csipetnyi só  3 tojás  10 dkg hideg vaj  10 dkg füstölt szalonna  80 dkg burgonya  10 dkg vagdalt darabos dióbél  1,5 dl tejszín  0,5 dl tej  csipetnyi bors  5 dkg reszelni való keménysajt  még egy maréknyi dióbél  1 evőkanál vagdalt petrezselyemzöld  bab  Tésztát gyúrunk a lisztből, egy tojásból, a vajból, csipetnyi sóból. Fóliába bugyoláljuk, és 20 percre hűtőbe tesszük.  A szalonnát kockákra vágjuk. A burgonyát meghámozzuk, megmossuk, felszeleteljük. A szalonnával együtt két percig főzzük, utána lecsöpögtetjük.  A tésztát belisztezett felületen mintegy 30 cm átmérőjűre nyújtjuk ki. 24 cm-es tortaformába fektetjük, a széleit a formába igazítjuk. A tésztát egy villával több helyen átszúrjuk. Sütőpapírt fektetünk a tésztára, és szárazbabbal súlyozzuk le. 180 C°-os sütőben 10 percig sütjük.  A sütőből kivett tésztáról a sütőpapírt és a babot eltávolítjuk. Visszatesszük a sütőbe, és még öt percig sütjük a tésztát.  A tejszínt a tejjel, két tojással, kevés sóval, borssal felverjük. A burgonyaszeleteket a tésztára fektetjük, megszórjuk a 10 dkg dióbéllel.  A tojásos öntettel öntjük meg. Bő félórára visszatesszük a sütőbe. A sütés utolsó öt percében keménysajtot reszelünk a tortára. A sütőből kivéve dióbéllel és bőséges vagdalt petrezselyemmel szórjuk meg.    MÉZES DIÓS TORTA  (amerikai recept)  Hozzávalók 10 személyre:  A tésztához:  25 dkg liszt  csipetnyi só  12,5 dkg hűtött vaj  3 dkg cukor  1 tojás sárgája  4 dl jéghideg víz  A töltelékhez:  40 dkg feles dióbél  1 evőkanál dióolaj  25 dkg cukor  1,25 dl víz  6 evőkanál sűrű méz  4 evőkanál tejszín  A lisztet egy tálban a sóval és 3 dkg cukorral keverjük össze. Kézzel dolgozzunk, a darabokra vágott vajat is dolgozzuk a liszthez. Ezután a tojássárgáját és a hidegvizet töltsük bele. Addig gyúrjuk finoman, amíg az egész össze nem áll. Borítsuk le, és tegyük a hűtőbe 20 percre.  A sütőt most gyújtsuk be, és melegítsük elő 180 C°-ra. Egy 25 cm-es tortaformát kenjünk ki vajjal.  Nyújtsuk ki a tésztát, és helyezzük az előkészített tortaformába. A szélén, a sarkánál nyomkodjuk meg. A fölösleges tésztát vágjuk le. A tésztalapot villával szúrkáljuk meg, és újból tegyük a hűtőbe 20 percre.  Utána süssük meg. 20-25 perc elég, amíg aranybarna nem lesz. Amíg várjuk, hogy lehűljön, elkészítjük a tölteléket.  A dióbelet tegyük egy tepsibe, szórjuk rá a dióolajat, és egészen rövid ideig pirítsuk a sütőben. 2 perc elég, utána tegyük félre, hogy lehűljön.  Egy Zepter vagy hasonló, nehéz aljú lábasban vagy serpenyőben tegyük fel közepes lángon a cukrot és a vizet. Amikor feloldódott, a hőmérsékletet emelhetjük, és addig tartjuk a tűzön a szirupot, amíg el nem kezd színesedni, karamellizálódni. Ekkor levesszük a tűzről, és hozzákeverjük a mézet, majd a tejszínt. Fakanállal keverjük el jól, és keverjük hozzá a dióbelet is, annyira, hogy a dióbél bevonódjon cukorral, mézzel. Ha munka közben a szirup kezdene megdermedni, azonnal tegyük vissza a tűzre, és keverjük meg.  A diós tölteléket töltsük a kisült tésztára, és hagyjuk a tortát szobahőmérsékleten teljesen kihűlni.    ŐSZIBARACKOS SÜTEMÉNY DIÓKRÉMMEL  (orosz recept)  Hozzávalók 10 személyre:  1 kg őszibarack (konzerv vagy fagyasztott is lehet), negyedekre vágva  A tésztához:  3 csésze (37,5 dkg) liszt  1 csésze (12 dkg) porcukor  22,5 dkg margarin  1 nagyobb tojás  1-2 tojás sárgája  1 kávéskanál vaníliakivonat  csipetnyi só  porcukor a megszóráshoz  A diókrémhez:  1/2 csésze (10 dkg) kristálycukor  3/4 csésze (16 dkg) darált dióbél  5,5 dkg margarin  2 nagyobb tojás  esetleg 1/2 kávéskanál dióolaj  Egy nagyobb tálban dolgozunk. Először a lisztet és a cukrot keverjük össze, majd a margarint dolgozzuk bele. Sózzuk is.  Az egész tojást a tojássárgájával és a vaníliakivonattal felverjük, és a lisztes keverékkel dolgozzuk össze. Teljesen egynemű, sima, fénytelen tésztát kell kapnunk.  A tésztából - belisztezett munkafelületen - kerek lapot nyújtunk. Zárjuk fólia közé a lapot, és tegyük hűtőbe legalább egy órára.     Ezalatt a diókrémet készítjük el. A cukrot és a margarint mixerrel addig keverjük, amíg már nem látszanak a cukorkristályok. Ekkor a darált dióbelet is belekeverjük. A tojásokat egyenként, egymás után keverjük a krémbe. Ha használunk dióolajat, azt is belekeverjük. Könnyű, levegős krémet kell kapnunk.  (Ha előre dolgozunk, a krémet hűtőben öt napig, fagyasztva bármeddig eltehetjük.)  Az őszibarackot negyedekre vágjuk.  Vegyünk elő egy tésztát a hűtőből, és fektessük egy tortaformába. Tegyük vissza a hűtőbe, újból legalább egy órára. Fontos, hogy az időt betartsuk.     Amikor a hűtési idő letelt, melegítsük elő a sütőt 190 C°-ra. A hűtőből kivett tortaformában a tésztát szúrkáljuk át villával.  A formát tegyük sütőbe, és a tortaalapot süssük elő. Ehhez borítsunk a tésztára fóliát, és súlyozzuk le babbal, borsóval. Tíz percig süssük, amíg valamennyire pirulni nem kezd. Ekkor vegyük ki, a súlyt vegyük le, a tortaalapot hagyjuk teljesen lehűlni.  A lehűlt tésztára terítjük a diókrémet, és rárendezzük a barackot. Kevés porcukrot szórunk rá. Ilyen állapotban negyedórára újból a sütőbe tesszük. Kivesszük, újból szórunk rá kevés porcukrot, és még 20-30 percre visszatesszük sülni. Akkor jó, ha színesedik.     PIE GAZDAGON  (amerikai recept)  Hozzávalók:  A tésztához:  20 dkg vaj  4 csésze liszt  2 csésze cukor  1 kávéskanál só  3 kávéskanál sütőpor  1 kávéskanál sütőszóda  2 csésze tejföl  6 tojás  2 kávéskanál fahéjpor  A töltelékhez:  3 kávéskanál fahéjpor  1/2 csésze barna cukor  1 csésze darabos dióbél  Először a töltelék hozzávalóit keverjük össze.  A tészta készítéséhez a sütőport a tejfölbe keverjük, és tíz percre félretesszük.  Vajjal kikenünk, liszttel behintünk egy 25 cm-es, 5 cm magas falú tortaformát. A sütőt 180 C°-ra melegítjük elő.  Egy kisebb lábasban gyenge tűzön megolvasztjuk a vajat.  Egy nagyobb tálban összekeverjük a sót, cukrot, fahéjport, lisztet és a sütőszódát.  Enyhén felverjük a tojásokat, és a tejfölhöz keverjük. Az olvasztott vajjal is összekeverjük, jó alaposan.  A lisztes, száraz keverékhez keverjük ezt a tojásos, tejfölös, vajas krémet. Addig dolgozunk rajta, amíg a tészta teljesen egynemű nem lesz.  Öntsük a tésztát tortaformába, szórjuk rá a tölteléket, úgy tegyük a meleg sütőbe. 35-40 percig süssük. Amikor megsült, a sütőből kivéve rácsra helyezve hűtsük ki.  (A képen maradék tésztából készült ráccsal is el van látva.)    RÉPÁS DIÓTORTA  (olasz recept)  Hozzávalók:  25 dkg dióbél  20 dkg sárgarépa  20 dkg cukor  10 dkg burgonyakeményítő  6 tojás  1 citrom héja  1 vaníliás cukor  szórócukor, vaj, liszt, só  A tojássárgákat a cukorral hosszan dolgozzuk ki, egy csipet sót is tegyünk bele. A citrom lereszelt héját és a vaníliás cukrot is.  A répát tisztítsuk, mossuk meg, reszeljük bele. Adjuk hozzá a keményítőt és a durva, darabos dióbelet is. A tojásfehérjét verjük habbá, és azt is keverjük bele.  A keveréket 26 cm-es kivajazott, kilisztezett tortasütőbe töltsük, és 175 C°-on 40 percig süssük. Kivétel után hintsük meg cukorral, és fogyasztható.    SÜTŐTÖKTORTA  (francia recept)  Hozzávalók:  A tésztához:  25 dkg liszt  10 dkg olvasztott vaj  1 tojás  5 dkg cukor  narancshéj  A töltelékhez:  1,5 kg sütőtök, héj és magvak nélkül  10 dkg cukor  3 tojás  1 narancs leve  25 dkg túró  1 kávéskanál fahéjpor  3 evőkanál kukoricaliszt  10 dkg dióbél  3 evőkanál méz  Egy tálban kézzel keverjük, majd gyúrjuk össze a tészta hozzávalóit, hogy egy szép, egyenletes tésztagolyót kapjunk, amit aztán egy órára a hűtőbe teszünk pihenni.  A sütőtököt vágjuk darabokra, és a cukorral, narancslével együtt tegyük fel a tűzre. Alacsony fokozaton félórán át süssük, közben időnként kavarjuk meg. Amikor a tök húsa villával könnyen szétnyomható, vegyük le a tűzről, és hagyjuk lehűlni.  Egy tálban a tojások sárgáját keverjük össze a túróval, fahéjporral, kukoricaliszttel, végül keverjük hozzá a tököt is.  A tojásfehérjéből verjünk habot, és finoman azt is keverjük a töltelékbe.  Vegyük elő a tésztát a hűtőből, nyújtsunk belőle 26 cm-es lapot, és fektessük egy 23 cm-es sütőformába. Töltsük rá a tölteléket, és 160 C°-on süssük egy órán át. Mielőtt a formából kiszednénk a tortát, rácson hűtsük ki.  A dióbelet közvetlenül felszolgálás előtt alacsony lángon pirítsuk meg, három kanál mézzel, kavargatva. Amikor a tűzről levettük, öntsük a tortára. Néhány narancshéjat is helyezzünk rá.    SÜTŐTÖKTORTA DIÓVAL  (portugál recept)  Hozzávalók:  80 dkg sütőtök  25 dkg cukor  15 dkg darált dióbél  12 dkg liszt  10 dkg vaj  4 tojás  1 kávéskanál élesztő  1 narancs reszelt héja és leve  és még feles dióbél  Melegítsük elő a sütőt 190 C°-ra. Kenjünk ki egy tortaformát vajjal, és szórjuk be liszttel, és tegyük félre.  Főzzük meg a tököt sós vízben, majd a főtt tököt nyomkodjuk szét. A tojások sárgáját és a cukrot adjuk hozzá, és az egészet keverjük össze. Adjuk hozzá a narancs lereszelt héját és a narancslevet, valamint a meglágyított vajat is, és keverjük össze.  A lisztbe morzsoljuk bele az élesztőt, és keverjük hozzá a darált dióbelet is. Ezt a keveréket is keverjük a tökhöz, és a tojásfehérjét is.  Töltsük a masszát a tortaformába, és 50 percig süssük az előmelegített sütőben. Kihűlés után vegyük ki a formából, és díszítsük feles dióbéllel.    SZILVATORTA DIÓKRÉMMEL  (francia recept)  Hozzávalók:  A szablé-tésztához:  7,5 dkg cukor  15 dkg liszt  7,5 dkg vaj  jéghideg tej vagy víz  A töltelékhez:  15 dkg dióbél  2 evőkanál cukor vagy méz  1 tojás  3 evőkanál tejszín  esetleg ízesítésként 1 kávéskanál vaníliakivonat, vagy 1 kávéskanál diólikőr, vagy 1 kávéskanál finom rum  70 dkg érett, édes szilva  A sütőt 180 C°-ra melegítsük elő. Egy 25 cm-es tortasütő formát vajazzunk ki.  Először a szablé-tésztát készítjük el. Mixerben összekeverjük a cukrot és a lisztet. Ezután dolgozzuk bele a vajat, hogy morzsás állagú keveréket kapjunk. Gép helyett kézzel is elvégezhetjük ezt a munkát. Egy evőkanálnyi hideg tejjel (vagy vízzel) újból átdolgozzuk, többszöri rövid beindítással, addig, amíg a tejet fel nem vette. Morzsásnak, de nyomásra mégis összetapadónak kell lennie a tésztának. Ha nem olyan, akkor kávéskanalanként adagolt és beledolgozott tejjel javíthatjuk.  A tésztát egyenletesen nyomkodjuk az előkészített sütőformába. A szélére is ügyeljünk. Az a jó, ha ilyenkor a tészta kissé száraznak tűnik.  Az eddig végzett munkát előző nap is elvégezhetjük. Fedjük le a tésztát fóliával, és tegyük másnapig hűtőbe.  A sütés enyhe aranyszínig történik, amit egy negyedóra alatt érünk el.  A töltelék elkészítéséhez a dióbelet a cukorral együtt daráljuk le, durvára. Öntsük a mixerbe a tojást és a tejszínt (valamint az esetleges ízesítést) is, és azokkal is dolgozzuk össze a diót.  Ezt a lépést is megtehetjük még az előző nap. Légmentesen lezárva hűtőben eláll másnapig, és szobahőmérsékletűre felmelegítve folytathatjuk a munkát.  A szilvát mossuk meg, csepegtessük le, vágjuk félbe, magvazzuk ki.  A frissen megsült szablé-tésztára némi hűtés után egyenletesen kenjük rá a diókrémet. A szilvát pedig ízlésesen, kör-mintában rakjuk rá, kívülről kezdve.  A tészta sütése után a sütőt nem kapcsoltuk le, most tesszük vissza a szilvatortát. Félóra elég, hogy a szilva is átsüljön. Ezalatt a diókrém is elkészül. Rácsra tegyük kihűlni, szervírozásig teljesen hűljön ki.  Legjobb az elkészítés napján elfogyasztani, de fóliával leborítva, lehűtve, majd újból szobahőmérsékletűre engedve másnap is fogyasztható.    SZILVATORTA KARAMELLIZÁLT DIÓVAL  (amerikai recept)  Hozzávalók 8 szelethez:  2 evőkanál cukor  10 dkg durván darabos dióbél  10 db érett, puha szilva, kimagvazva  5 dkg vaj  2-3 evőkanál méz  37 dkg kész tortatészta  Megjegyzés: A szilva mennyisége lehet több vagy kevesebb, a szilvaszemek méretétől függően. Az a lényeg, hogy félbevágva sűrűn helyezve befedjék egy tortaforma alját. A szilva édességétől függően pedig a méz mennyisége lehet több vagy kevesebb.  a cukrot egy lábasban magában tegyük fel a tűzre megolvasztani, karamellizálni. Amikor enyhén színesedni kezd, a lángot zárjuk el, és a cukorba keverjük bele a dióbelet. Gyorsan dolgozzunk, nehogy a cukor túlbarnuljon. Amikor a karamell bevonta a dióbelet, borítsuk ki azonnal egy sütőlapra, és két villával húzzuk szét vékony rétegbe a karamellizált dióbelet. Hagyjuk kihűlni.  Most a vajat olvasszuk meg a lábasban, és az olvasztott vajhoz adjuk hozzá a mézet és a szilvát. A szilvát úgy fordítsuk, hogy a vágott fele legyen alul. Körülbelül öt percig pároljuk a vajon. Öt perc után fordítsuk meg a szilvaszemeket, a másik oldalukat három percig pároljuk. Ha szilvánk nem teljesen érett, hosszabb ideig pároljuk. Végül borítsuk a szilvára a nyers tortatésztát. A tészta széleit nyomkodjuk meg.  220 C°-on 20-30 percig süssük, amíg a tészta enyhén barnulni nem kezd. Ekkor fedjük egy nagyobb lapostányérral a lábast, és borítsuk ki a tányérra a megsült tortát. Azonnal szórjuk meg a karamellizált dióbéllel, és rögtön tálaljuk.  Tejszínhabbal, vagy ízlés szerint jégkrémmel díszíthetjük.    SZILVÁS FÜGÉS DIÓS SÜTEMÉNY  (német gyümölcstorta)  Hozzávalók:  7 kisebb érett szilva félbevágva, kimagvazva  5 kisebb füge szár nélkül, negyedekre vágva  A tésztához:  1 csésze liszt  1 kávéskanál sütőpor  1/4 kávéskanál só  10 dkg vaj  2/3 csésze kristálycukor  1/3 csésze barna cukor  1 nagy tojás  2 nagy tojás sárgája  1 kávéskanál vaníliás cukor  1 csésze darabos, vagdalt dióbél  A tetejére:  1 evőkanál kristálycukor  1/4 kávéskanál fahéjpor  Melegítsük elő a sütőt 180 C°-ra. Vajazzunk ki egy tortasütő formát, 23 cm átmérőjűt, 5 cm magas falút, és fektessünk bele sütőpapírt.  A liszthez keverjük hozzá a sütőport és a sót. Tegyük félre.  A vajból és a kétféle cukorból verjünk könnyű habot, majd a tál faláról is vakarjuk össze a habot. keverjük hozzá a tojást, tojássárgáját, vaníliát is. Végül a lisztet keverjük a krémbe. Terítsük a nyerstésztát a tortasütőbe, és szórjuk rá egyenletesen a dióbelet.  Rendezzük el a gyümölcsöt a képen látható módon, vágott felükkel felfelé a szilvákat, külső körön, a belső körön pedig a fügét, szintén vágott felülettel felfelé. És ha maradt még gyümölcs, oda, ahol hely van.  Cukor és fahéjpor keverékével szórjuk be a gyümölcstorta tetejét.  55-60 percig süssük, és sütés után legalább egy óráig hűtsük, rácson.    SZÓJATORTA DIÓVAL  (spanyol recept)  Hozzávalók 8 személyre:  10 dkg vaj  1 csésze darált cukor  2 tojás  1 kávéskanál reszelt citromhéj  1 egész és 3/4 csésze liszt  1/2 csésze szójaliszt  3 kávéskanál sütőpor  2/3 csésze szűrt narancslé  1 kávéskanál vaníliakivonat  1/2 csésze darabos dióbél  A vajból és a cukorból mixerrel verjünk sima krémet. A tojásokat egyenként keverjük a krémbe, anélkül, hogy a mixerezést abbahagynánk. A két tojás után a reszelt citromhéjat keverjük bele.  A száraz hozzávalókat (liszt, szójaliszt, sütőpor) keverjük össze. Kisebb adagokban adagoljuk, folyamatos keverés közben a krémbe. Közben a narancslevet is, és csak a legvégén a vanníliakivonatot és a dióbelet.  Kivajazott, belisztezett kerek tortaformában, mérsékelten meleg sütőben süssük meg. Háromnegyed óra alatt megsül.  Lehűlés után, porcukorral meghintve szervírozzuk.    TÚRÓS-KÖRTÉS TORTA  (szerb recept)  Hozzávalók 26 cm-es tortához:  12,5 dkg liszt  6 dkg vaj  5 dkg porcukor  1/2 tasak vaníliás cukor  kevés só  1 tojás sárgája  1 üveg körtebefőtt  0,3 dl körtepálinka  50 dkg tehéntúró  12,5 dkg cukor  1 citrom leve  6 lap fehér zselatin  2,5 dl tejszín  2 evőkanál cukor  5 evőkanál vagdalt, pörkölt dióbél  2 evőkanál sűrű ribizlilekvár  A lisztet elkeverjük a porcukorral, a vajjal, a vaníliás cukorral, a tojássárgájával és a sóval. Tésztát keverünk belőle, majd két órán át hűvös helyen állni hagyjuk.  Fűtsük elő a sütőt 200 C°-ra.  Nyújtsuk ki a tésztát, fektessük a sütőformába, és körben a tortasütőnek a falán is tészta legyen. Süssük 20 percig.  A körtedarabokat öntsük meg körtepálinkával.  Keverjük össze a túrót a cukorral, citromlével és egy kevés körtepálinkával.  A körtebefőtt levét melegítsük, olvasszuk fel benne a zselatint, majd keverjük bele a túrót.  A kihűlt tésztára fektessük a körteszeleteket, öntsük fel a túrós keverékkel, hagyjuk megszilárdulni.  A tejszínből cukorral verjünk kemény tejszínhabot, a felét tegyük egy csészébe. A másik felébe keverjük a pirított dióbelet, egy kanál ribizlilekvárt, és kenjük be a tortát. A tejszínhab másik felével díszítsük, valamint ribizlilekvárral és dióbéllel.    VAJ- ÉS CUKORMENTES TARTLETT-TORTA  (francia recept)  Hozzávalók egy 21 cm-es tortához:  12,5 dkg liszt  3 evőkanál étolaj  1/2 pohár víz (vagy kevesebb)  csipetnyi só  1 kávéskanál őrölt fahéj  12,5 dkg dióbél  2 dl tejszín  1 tojás  4 evőkanál méz  A tészta elkészítéséhez a listhez keverjük hozzá a sót és a fahéjat. Adjuk hozzá az olajat és a vizet. Előbb fakanállal keverjük, utána kézzel gyúrjuk össze. Gyors gyúrással formáljunk a tésztából egy gömböt. Nyújtsuk ki, és fektessük tartlettsütő formába.  A dióbelet vágjuk vagy törjük kisebb darabokra. A darabos dió mérete attól függ, hogy szeretjük. Finomabban vagy haraphatóan. A dióbélhez keverjük a tejszínt, a mézet, valamint az elkevert tojást. Az így kapott tölteléket töltsük a tésztára.  180 C°-os sütőben 30-40 percig süssük. Addig, amíg rendesen aranyszínű nem lesz. Sütés után várjuk meg, amíg teljesen kihűl, mert hidegen a legjobb.    VÉKONY ALMATORTA DIÓVAL  (francia recept, Patrick Delpy receptje)  Hozzávalók 6-8 személyre:  5db szép alma  18 dkg dióbél  20-25 cm átmérőjű kerek kész rétestészta  vaj  0,5 dl diólikőr  2 evőkanál dióolaj  15 dkg darált kristálycukor  Az almákat meghámozzuk, kimagvazzuk, ketté, majd vékony szeletekre vágjuk.  A rétestésztát olvasztott vajjal megkenjük, majd villával átlyuggatjuk.  A dióbelet forró sütőben pirítsuk meg, vagdossuk darabokra, negyedrészét tegyük félre.  A dióbél nagyobb részét - egy edényben - keverjük össze a diólikőrrel és 10 dkg darált kristálycukorral, és töltsük a rétestésztára.  Az almaszeleteket rendezzük körben a tésztára.  Az almaszeleteléskor megmaradt félalma-végeket vágjuk apró darabokra, és keverjük össze a maradék dióbéllel és cukorral. A tészta közepére töltsük.  Előmelegített sütőben 20-25 percig süssük. Langyosan szervírozzuk.  Jól megy hozzá a saját készítésű karamella-öntet és a vaníliafagylalt.
	A dió leírása és botanikája

	Gyümölcssaláták Vázlat:  Almasaláta túróval, dióval  Almás-diós saláta  Almás-diós saláta áfonyás vinegrettel  Almás endíviasaláta  Almás répás saláta  Aszaltszilva-saláta  Avokádós diós spenótos saláta  Avokádósaláta  Banános diós saláta  Banános diós saláta 2  Barackos-diós saláta  Céklasaláta aszalt gyümölcsökkel  Datolyás diós saláta  Déligyümölcssaláta  Diós aszaltszilva-saláta  Diós cikóriasaláta  Endívia, alma, márványsajt, dió  Endíviás kiwisaláta  Gourmand-saláta  Gyümölcssaláta aszalt barackkal, dióval  Havas saláta  Hideg almasaláta  Körtés, sajtos, diós saláta  Körtés-parmezános saláta  Körtével, dióval ízesített saláta  Málnás almás diós saláta  Narancsos, diós saláta  Narancssaláta almával  Olajbogyósaláta  Őszibaracksaláta  Répasaláta  Répasaláta aszaltszilvával  Rizssaláta almával, dióval  Saláta almás-diós öntettel  Saláta aszaltszilvából, dióval  Trópusi ladik  Valentin-saláta  Varázsló-saláta  Vinegrettes saláta  Waldorf-saláta  Waldorf saláta kaliforniai módra  Új Waldorf saláta    ALMASALÁTA TÚRÓVAL, DIÓVAL  (angol recept)  Hozzávalók 1 személyre:  1 kimagozott, felszeletelt alma  5 dkg túró  5 dkg pirított, darabos dióbél  1 evőkanál méz  A dióbelet közepes lángon mintegy 8 percig pirítsuk.  Rendezzük az almaszeleteket tálra vagy tányérra, szórjuk meg a túróval, dióbéllel, csurgassuk rá a mézet. Azonnal tálaljuk.    ALMÁS-DIÓS SALÁTA  (olasz recept)  Hozzávalók 4 személyre:  1 fej salátaféle (kínai kel, stb.)  2 alma (legszebben a zöld alma, a Granny Smith mutat, de legjobb a Jonagored)  10 dkg szép dióbél  4 evőkanál dióolaj (esetleg más olaj)  só  A salátát mossuk meg, jól csepegtessük le. Hagyjunk időt, hogy leszáradjon. Az almát is mossuk meg, tegyük félre.  Az almát csak közvetlenül a felszolgálás előtt vágjuk kockákra, és óvatosan, finoman keverjük hozzá a felvagdalt salátát, az olajat és a dióbelet. Ízlés szerint sózzuk.  Azonnal szervírozzuk.    ALMÁS-DIÓS SALÁTA ÁFONYÁS VINEGRETTEL  (amerikai recept)  Hozzávalók:  1/2 csésze vagdalt dióbél  1/4 csésze áfonya  1/4 csésze gyümölcsecet  1 csésze vöröshagyma, apróra vagdalva  1 evőkanál cukor  1 evőkanál mustár  1 csésze étolaj  salátalevél 4 személyre megmosva, lecsöpögtetve  2 nagyobb piros alma kimagozva, vékonyra szeletelve  só, bors  A dióbelet terítsük egy rétegben tepsire, és nem túl forró, 175 C°-ra előmelegített sütőben 8-10 percig pirítsuk, amíg enyhén meg nem barnul.  Robotgépben keverjük össze az áfonyát, gyümölcsecetet, hagymát, cukrot, mustárt. Dolgozzuk simává. Közben apránként adjunk hozzá étolajat, végül ízesítsük sóval, borssal.  Egy salátás tálban helyezzük el a salátaleveleket, rá az almaszeleteket, a tetejére az áfonyás keveréket. Hintsük meg pirított dióbéllel, és szervírozzuk.    ALMÁS ENDÍVIASALÁTA  (francia recept)  Hozzávalók 4 személyre:  50 dkg endívia  2 alma  1 citrom  só, bors  2 evőkanál borecet  3 evőkanál olaj  5 dkg darabos dióbél  metélőhagyma  Az endíviákat gondosan mossuk meg, szedjük ki a keserű tövüket. Az endíviát vékony, keskeny szálakra vágjuk.  Hámozzuk meg az almákat, csutkájukat vágjuk ki, az almák húsát apró kockákra vágjuk. Megcitromozzuk.  Egy salátatálban ízlés szerinti borecetes salátalevet készítünk. Belekeverjük az endíviát, a diót, az almát. Metélőhagymával díszítve szervírozzuk.    ALMÁS RÉPÁS SALÁTA  (orosz recept)  Hozzávalók:  3 db alma  2 db sárgarépa  1 pohár darabos dióbél  1/2 pohár majonéz  A megtisztított répát és a kimagvazott almát vastagra reszeljük, vagy vékonyra szeleteljük. Hozzákeverjük a darabos dióbelet, megsózzuk, majonézzel megöntjük.  Tálaláskor almaszeletekkel vagy néhány salátalevéllel díszítjük.    ASZALTSZILVA-SALÁTA  (orosz recept)  Hozzávalók 2 személyre:  30 dkg magnélküli aszaltszilva  1 pohár dióbél  2 gerezd fokhagyma  1 evőkanál citromlé  majonéz  Az aszaltszilvát darabokra vágjuk. A dióbelet a fokhagymával és a citromlével eldörzsöljük. Mozsárban vagy tálban. A kapott masszát egy salátás tálban összekeverjük az aszaltszilvával, és magöntjük ízlés szerinti mennyiségű majonézzel.    AVOKÁDÓS SPENÓTOS DIÓS SALÁTA  (amerikai recept, Annette Forrest receptje)  Hozzávalók 4 személyre:  2 evőkanál nagyobb darabosra tört dióbél  20 dkg spenótlevél  1 érett avokádó meghámozva, kimagvazva, felszeletelve  1 citrom leve  A diót kisebb lábasban 3-4 percig pirítsuk, közben gyakran rázzuk meg a lábast. Amikor a dió aranyszínű, akkor jó.  Rendezzük el az avokádószeleteket és a spenótleveleket egyedi tányérokon. Szórjuk meg dióbéllel, és hintsük meg egy citrom levével.  Ízlés szerint ízesíthetjük sóval, borssal, mielőtt asztalra rakjuk.    AVOKÁDÓSALÁTA  (marokkói recept)  Hozzávalók 4 személyre:  2 avokádó  1,5 dl tejszín  10 dkg lágy sajt  10 dkg vagdalt dióbél  fél citrom leve  Az avokádókat hosszában vágjuk félbe, a gyümölcs húsának háromnegyedét kanállal vágjuk ki.  A gyümölcshúst tegyük egy tálba, és citromlével alaposan keverjük el.  Adjuk hozzá a sajtot, a darabos dióbelet, a tejszínt. Nagyon alaposan keverjük össze, a legjobb mixerrel.  A keverékkel töltsük meg a kivájt avokádókat, és végül is egy kevés citromlevet csepegtessünk rájuk. Szép, feles dióbéllel díszíthetjük. Azonnal szervírozzuk.    BANÁNOS DIÓS SALÁTA  (francia recept)  Hozzávalók személyenként:  5 dkg salátalevél  1 banán  1 db aszalt barack  1 evőkanál túró vagy fehér krémsajt  6 db feles dióbél  1 evőkanál dióolaj  1 kávéskanál mustármag  A banán húsát szeleteljük fel, az aszalt barackot pedig vágjuk apró darabokra.  A banánt, a barackot és a dióbelet keverjük össze a salátalevéllel. Rakjuk rá a túrót vagy krémsajtot, és öntsük meg dióolajjal, szórjuk meg mustármaggal.  Kóstoljuk meg, ha kell, ízesítsük.    BANÁNOS DIÓS SALÁTA 2  (francia recept)  Hozzávalók 4 személyre:  1 bodros saláta  2 banán  15 dkg szép dióbél  1 avokádó  15 dkg füstölt szalonna  3 dl étolaj  2 kávéskanál mustár  2 dl gyümölcsecet  2 dkg zöldpetrezselyem  só, bors  A szalonnát üvegesre futtatjuk.  Megmossuk, levelekre szedjük a salátát, és egy nagy salátás tálra rakjuk. Az avokádó és a banán gyümölcshúsát nem túl apró kockákra vágjuk, és a salátára rakjuk. Hozzáadjuk a dióbelet.  A szalonna zsírját lecsöpögtetjük, a szalonnát lehűtjük, a salátára rakjuk.  Az étolaj, mustár, gyümölcsecet összekeverésével vinegrettet készítünk, amivel megöntjük a salátát.  Végül petrezselyem zöldjével hintjük meg, és ízlés szerint ízesítjük.    BARACKOS-DIÓS SALÁTA  (amerikai, kaliforniai recept)  Hozzávalók:  egy nagy tállal az idénynek megfelelő zöldsalátákból, vegyesen  1 csésze aszalt sárgabarack  1 csésze dióbél  1 db kínai körte vagy hazai körte (befőtt is jó)  1/2 csésze gyümölcsecet  1/3 csésze dióolaj  esetleg só  A salátafélét vágjuk darabokra egy tálba. Az aszalt barackot vágjuk vékony szeletekre, a dióbelet pedig kisebb darabokra.  Ha friss körtét használunk, hámozzuk meg, majd minden esetben vágjuk vékony szeletekre.  A zöldségfélékhez keverjük hozzá az aszalt barackot, a dióbelet és a körteszeleteket.  Közvetlenül tálalás előtt öntsük meg ízlés szerinti mennyiségben gyümölcsecettel és dióolajjal.  Megjegyzés: Ha nem takarékoskodunk a dióolajjal, az javít az ízén. Én még kevés cukrot is szórok rá, de van, aki sózva szereti.    CÉKLASALÁTA ASZALT GYÜMÖLCSÖKKEL  (orosz recept)  Hozzávalók:  1 db nyers cékla  20 dkg aszalt barack  20 dkg aszaltszilva  10 dkg dióbél  25 dkg majonéz  só  A céklát megfőzzük, megpucoljuk és lereszeljük. Az aszalt gyümölcsöket forró vízbe áztatjuk, és amikor megpuhultak, összevagdaljuk. A dióbelet nem túl apróra, de szintén darabokra vágjuk.  A gyümölcsöket összekeverjük a céklával, megsózzuk, és megöntjük majonézzel.    DATOLYÁS, DIÓS SALÁTA  (arab recept)  Hozzávalók:  8-10 friss, sárga színű, még nem aszalt datolya (aki nem tudja beszerezni, egy kisebb zöld almával, pl. Granny Smith-szel helyettesítheti)  1/2 csésze dióbél  1/2 csésze bármilyen, morzsalékony sajt (juhsajt, feta, stb.)  6 csésze vegyes zöldsaláta, összevágva, néhány salátalevél egészben  étolaj, só  A zöldsalátát rendezzük egy salátás tálra. Szórjunk rá étolajat, és kevés sóval is hintsük meg.  A datolyát (almát) magvazzuk ki, vágjuk fel. A dióbelet enyhén pirítsuk meg.  A datolyát, dióbelet, sajtot helyezzük a zöldsalátára, és tálalhatjuk is.       DÉLIGYÜMÖLCSSALÁTA  Hozzávalók:  4 db kivi  2 banán  1 kisebb ananász  2 evőkanál darabos dióbél  2 evőkanál porcukor  2 csomag vaníliás cukor  3 evőkanál citromlé  3 evőkanál gyümölcsszirup  Az ananászt megmossuk, meghámozzuk, a közepét kivágjuk. A húsát kis darbokra vágjuk. A banánokat és a kivit megmossuk, héjukat leszedjük, levágjuk, húsukat darabokra vágjuk.  A gyümölcsdarabokat egy salátás tálban összekeverjük. Rászórjuk a darabos dióbelet, és meghintjük porcukorral, vaníliás cukorral. Megöntjük citromlével és sűrű gyümölcssziruppal.    DIÓS ASZALTSZILVA-SALÁTA  (orosz recept)  Hozzávalók:  50 dkg aszaltszilva  2 csésze dióbél  3-4 gerezd fokhagyma  2 csésze majonéz  2 kávéskanál cukor  1 citrom leve  só, petrezselyemzöld  A megmosott aszaltszilva-szemeket egy napra vízben áztatjuk, hogy megszívják magukat. Annyi víz kell rájuk, amennyi éppen ellepi.  A megduzzadt szilvaszemeket kimagozzuk, ha nem eleve mag nélküliek. Majd kiterítjük, hogy némileg megszáradjanak.  A dióbelet a fokhagymával egy mozsárban - lehetőleg márványmozsárban - összetörjük, olajos masszává dörzsöljük. Megsózzuk, a citromlevet hozzáöntjük, és a dióbéllel egyenletes masszává dolgozzuk.  Minden szilvaszemet bekenünk a diós masszával, és salátás tálra helyezünk. A cukrot a majonézbe keverjük, és a majonézt a szilvára öntjük. Maradék dióbéllel és petrezselyemmel díszítjük.    DIÓS CIKÓRIASALÁTA  (német recept)  Hozzávalók:  2 piros cikória  2 fehér cikória  2 narancs  1 nagy alma  10 dkg feles dióbél  2 evőkanál gyümölcsecet  2 evőkanál dióolaj  kevés citromlé  só, bors  A cikóriákat megtisztítjuk, félbevágjuk. Ízlés szerint a keserű torzsáját kivághatjuk. A piros cikória leveleit óvatosan leválasztjuk. A fehér cikóriát felszeleteljük, citromlével lecsöpögtetjük.  A narancsot meghámozzuk, kis darabokra vágjuk. A levét is felfogjuk, később az öntethez keverjük. A megmosott, kimagvazott almát darabokra vágjuk.  Az öntet dióolajból, gyümölcsecetből, sóból, borsból készül. Az öntetet a cikóriaszeletekkel, a narancs- és almadarabokkal elkeverjük. Végül a dióbelet is belekeverjük, és az egészet a vörös cikórialevelekre töltjük.  Szép lesz, ha a cikórialevelekből hajóformát mintázunk.    ENDÍVIA, ALMA, MÁRVÁNYSAJT, DIÓ  (amerikai recept, Eric Kaplan séf receptje, Waldorf-Astoria)  Hozzávalók 4 személyre:  3 evőkanál borecet  1 teáskanál mustár  1/4 teáskanál cukor  1/2 csésze olivaolaj  1 mogyoróhagyma, apróra vágva  1/2 teáskanál só  fekete és fehér bors  2 evőkanál vaj  1 csésze dióbél  1/2 teáskanál cukor  4 endívia  2 közepes nagyságú zöldalma  3/4 csésze elmorzsolt márványsajt  Egy kisebb tálban együtt verjük fel a borecetet, a mustárt és az 1/4 kanálnyi cukrot. Vékony sugárban, folyamatos keverés közben adjuk hozzá az olajat, hogy jól elkeveredjen, emulziót képezzen. Adjuk hozzá az apróra vagdalt mogyoróhagymát, sózzuk meg, adjunk hozzá fekete borsot.  Egy kisebb edényben olvasszuk meg a vajat, és takaréklángon pirítsuk benne a dióbelet és a fél kanálnyi cukrot, kb. 2 percig. Öntsük ki egy tálba.  Vágjuk az endíviákat hosszúkás csíkokra. Az almákat vágjuk ketté, magozzuk ki, és vágjuk kockákra. Egy nagyobb tálban keverjük óvatosan össze az endíviát, az almát, a diót, a sajtot és a mártást. Sózhatjuk, fehér borssal ízesíthetjük.    ENDÍVIÁS KIWISALÁTA  (francia recept)  Hozzávalók 2 személyre:  3 endívia  2 kiwi  12 db feles dióbél  2 evőkanál dióolaj  1 evőkanál citromlé  só, bors  metélőhagyma  A dióolajból, citromléből, kevés borsból keverjünk vinegrettet.  Az endíviák tövét vágjuk ki, majd a levelét vágjuk nagyobb darabokra. A kiwit hámozzuk meg, vágjuk darabokra. A dióbelet is kisebbre vághatjuk.  Keverjük össze mindhármat egy salátástálban, és öntsük meg a vinegrettel. Szórjunk rá kevés sót, azzal is keverjük össze. Végül díszítésként szórjunk a salátára apróra vágott metélőhagymát.    GOURMAND-SALÁTA  (francia recept, Yves Léonard receptje)  Hozzávalók 4 személyre:  2 db golden alma meghámozva, kimagvazva, vékonyra szeletelve  1 fodros saláta  1 fejes saláta belső, világos része  15 dkg feles dióbél  1 kávéskanál dióolaj  1 kávéskanál mustár  1 db füstölt kacsamáj, vékonyra szeletelve  só, bors  A salátástálban a mustárt és a dióolajat összekeverjük, ízlés szerint sózzuk, borsozzuk. Hozzákeverjük a felvagdalt salátaféléket.  Az almaszeleteket, a dióbelet és a kacsamájat - ebben a sorrendben - közvetlenül tálalás előtt tesszük rá.    GYÜMÖLCSSALÁTA ASZALT BARACKKAL, DIÓVAL  (orosz recept)  Hozzávalók:  2 alma  1 banán  1 narancs  3 evőkanál mazsola  5 db aszalt barack  1 csésze dióbél  petrezselyem, majonéz  A hozzávalókat apróra vágjuk, és megöntjük majonézzel. És ha van, még vörösáfonyával is díszíthetjük.    HAVAS SALÁTA  (orosz recept)  Hozzávalók:  2 banán  2 narancs vagy mandarin  2 alma  10 dkg fehér színű fagylalt  1/2 pohár darabos dióbél  Az almát és a narancsot meghámozzuk, magvaikat eltávolítjuk. A héjától megtisztított banánnal együtt mindhárom gyümölcsöt kockákra vágjuk. Összekeverjük. Hozzákeverjük a lágy fagylaltot és a darabos dióbelet is. Két órára mélyhűtőbe tesszük.    HIDEG ALMASALÁTA  (francia recept)  Hozzávalók 4 személyre:  5 szép Golden alma  8 fej saláta  1/2 tő zeller  15 dkg dióbél  1 citrom leve  1,5 dl majonéz  Anélkül, hogy meghámoznánk, vágjuk ki az alma csutkáját, magvait. (Létezik erre a célra egy speciális konyhaeszköz.) Vágjunk egy almát szeletekre, a többit kockákra.  Egy salátás tálban a citrom levét egy evőkanál majonézzel elkeverjük. Az almaszeleteket mártsuk bele, majd emeljük ki, és tegyük félre. Az almakockákat rakjuk a salátatálba, keverjük el a lével. Hagyjuk állni 20 percig.  Mossuk meg a salátát és a zellert. Vágjuk durva darabokra a dióbelet. A zellert apró darabokra vágjuk.  Ha letelt a 20 perc, az almához adjuk a zellert, a diót és a maradék majonézt. Keverjük jól el.  Tálaláshoz egy tál alját borítsuk be salátalevelekkel, és a közepére öntsük az elkészített salátakeveréket. A tetejét almaszeletekkel díszítsük.    KÖRTÉS, SAJTOS, DIÓS SALÁTA  (amerikai recept)  Hozzávalók 4 személyre:  1 evőkanál borecet  1 gyöngyhagyma, apróra vágva  2 evőkanál étolaj  1,5 kávéskanál dióolaj  só, bors  2 fej zöldsaláta (a képen arugula-salátával készült)  10 dkg (félcsészényi) szép kandírozott dió  1 közepes körte kimagvazva, vékonyra szeletelve  1/2 csésze darabokra tört lágyabb sajt  Nagyobb tálban dolgozzunk. Először a borecetbe keverjük a vagdalt hagymát, utána hozzákeverjük a kétféle olajat, és ízesítjük.  Ezután következik a saláta, a cukormázas dióbél és a körteszeletek hozzáadása. Végül megszórjuk sajtdarabokkal.     KÖRTÉS-PARMEZÁNOS SALÁTA  (német recept)  Hozzávalók 1 adagra:  5 dkg salátaféle  1 nem túl érett körte  1 marék dióbél  parmezán sajt  dióolaj, gyümölcsecet  kevés citromlé  só, bors  A körtét hosszában vékony szeletekre vágjuk. Nagyobb lapos tányérra helyezzük körbe, citromlével megcsöpögtetjük. A salátát megmossuk, igen apróra vagdossuk, a tányér közepére rakjuk. Két kanál dióolajjal és egy kanál gyümölcsecettel megmarinírozzuk. Gyengén sózzuk-borsozzuk. A parmezánt sajtreszelővel reszeljük durva szilánkokban a salátára. Rárakjuk a dióbelet, és szervírozhatjuk.    KÖRTÉVEL, DIÓVAL ÍZESÍTETT SALÁTA  (amerikai recept)  Hozzávalók 6 személyre:  1/4 csésze étolaj  1/4 csésze borecet, vörösborból  2 csésze víz  1 csésze negyedes dióbél  3 evőkanál cukor  8 csésze vagdalt salátalevél  2 csésze egyéb, vegyes salátazöldség  1 csésze körtebefőtt, darabokra vágva  3/4 csésze darabos kéksajt  Először összekeverjük az étolajat és a borecetet, ez lesz a dresszing.  Második lépésként megkaramellizáljuk a dióbelet. Ehhez felforraljuk a vizet, és forráskor beleöntjük a dióbelet. 40 percig főzzük, majd leöntjük róla a vizet, és a dióbélre rászórjuk a cukrot. Megkeverjük, hogy ráragadjon. A cukorral bevont dióbelet 160 C°-ra felmelegített sütőben egy lapon 8-10 percig pirítjuk, aranybarnára.  Innen már nagyon könnyű a saláta elkészítése. A salátaféléket összekeverjük, a körtét is hozzákeverjük, és a salátát egyforma adagban megöntjük a dresszinggel és a karamellizált dióval. Darabos kéksajttal is meghinthetjük.    MÁLNÁS ALMÁS DIÓS SALÁTA  (magyar eredetű amerikai recept, Marilyn Yuhas receptje)  Hozzávalók:  nagy adag különböző zöldsaláták keverékéből  1 Golden alma kimagvazva, vékonyra szeletelve  1 csésze friss málna  1/2 csésze vagdalt, darabos dióbél  1/4 csésze málnalé  1/4 cszésze citromlé  apróra vagdalt baconszalonna  Az elkészítés receptje mindössze annyi, hogy a hozzávalókat egy nagyobb tálban keverjük össze. A baconszalonnát a tetejére szórjuk.     NARANCSOS, DIÓS SALÁTA  (amerikai recept)  Hozzávalók 10 adagra:  1/3 csésze narancslé  1/3 csésze borecet  1/4 csésze étolaj  2 evőkanál cukor  1 evőkanál reszelt narancshéj  8 csésze vegyes, apróra vágott zöldsaláta  2 közepes uborka, szeletelve  60-70 dkg mandaringerezd (konzerv is lehet)  1 csésze dióbél  1/4 csésze karikára vágott zöldhagyma  Először egy kisebb tálban a narancslevet keverjük össze a cukorral, a borecettel, az olajjal és a narancshéjjal. Jól keverjük el, keverhetjük géppel is. Ezt a dresszinget előre is elkészíthetjük, hűtőben másnapig eláll.  A zöldsalátát egy nagyobb tálban gyengéden keverjük össze az uborkaszeletekkel, a mandaringerezdekkel, a dióbéllel és a zöldhagymával. Még jobb, ha a dióbelet előbb sütőben egy rétegben egy sütőlapon enyhén - 5-7 percig - pirítjuk.  Öntsük rá a narancsleves dresszinget, és tálaljuk azonnal.    NARANCSSALÁTA ALMÁVAL  (orosz recept)  Hozzávalók:  15 dkg narancs  15 dkg zeller  15 dkg alma  15 dkg dióbél  néhány salátalevél  1-2 dkg petrezselyemzöld és kapor  csipetnyi fahéjpor  10 dkg majonéz  A zellert felszeleteljük, forró sós vízben megfőzzük, lehűtjük.  Az almát és a narancsot is felszeleteljük. A dióbelet darabokra vágjuk, enyhén megpirítjuk.  Egy salátás tál aljára salátaleveleket fektetünk, és rárétegezzük a zeller-, alma- és narancsszeleteket. Megöntjük majonézzel, megszórjuk pirított dióbéllel és fahéjporral. Kevés petrezselyemzölddel és kaporral díszítjük.    OLAJBOGYÓSALÁTA  (török recept)  Hozzávalók:  25 dkg mag nélküli zöld olajbogyó  3 db közepes méretű hagyma  3 gerezd fokhagyma  1 köteg petrezselyem  1/2 pohár dióbél  gránátalmalé  étolaj, só, pirospaprika  Először az összes hozzávalót vágjuk apróra.  Az olajbogyót, hagymát, fokhagymát, petrezselymet, dióbelet keverjük össze.  Ízlésünknek megfelelően ízesítsük gránátalmalével, étolajjal, sóval, paprikával.  Azonnal kínálhatjuk.    ŐSZIBARACKSALÁTA  (spanyol recept)  Hozzávalók:  60 dkg őszibarack  20 dkg bármilyen zöldsaláta  10 dkg dióbél  1 kávéskanál gyümölcspálinka  1/4 kávéskanál só  1 kanál citromlé  2 kanál olivaolaj  Az őszibarackokat kimagozzuk, kisebb darabokra vágjuk, meglocsoljuk a pálinkával. Egy salátástálban hozzáadjuk a többi összetevőt is (a salátát és a diót apróra vágva), és a végén locsoljuk meg citromlével és olajjal.    RÉPASALÁTA  (angol recept)  Hozzávalók:  35 dkg sárgarépa  2 nagy alma  1 torma  1 kanál olivaolaj  1 kanál gyümölcsecet  1 kanál cukor  feles dióbél  só  Meghámozzuk, apróra vagdaljuk a répát és az almát. A dió kivételével a többi hozzávalóval elkeverjük. Lehűtjük. Tálaláskor bőséges feles dióbéllel és kevés almaszelettel díszítjük.    RÉPASALÁTA ASZALTSZILVÁVAL  (orosz recept)  Hozzávalók:  50 dkg sárgarépa  10 dkg dióbél  2 gerezd fokhagyma  20 dkg majonéz  10 dkg aszaltszilva  A megtisztított sárgarépát lereszeljük, a dióbelet késsel apró darabokra vagdossuk. Az aszaltszilvát kimagvazzuk, a fokhagymát apróra vagdaljuk.  Mindent összekeverünk, és megöntjük majonézzel.    RIZSSALÁTA ALMÁVAL, DIÓVAL  (német recept)  Hozzávalók:  15 dkg hosszúszemű rizs  3 evőkanál gyümölcsecet  4 evőkanál szójaolaj  1 evőkanál méz  hagymapor  50 dkg savanykás alma  10 dkg durvára vagdalt dióbél  15 dkg főtt sonka  kevés zsázsa  só, bors  A rizst forró sós vízbe öntjük, lefedjük, és 15 percig dagadni hagyjuk. Kiöntjük, és hagyjuk leszáradni. Ezalatt az ecetből, a szójaolajból, a mézből némi hagymapor, bors és só hozzáadásával öntetet keverünk. A még meleg rizsbe keverjük, és hagyjuk kihűlni.  Az almákat megmossuk, kimagozzuk, vékony szeletekre vagdaljuk. A főtt sonkát csíkokra vágjuk. Az almát, a sonkát és a diót a rizsre fektetjük. A rizssalátát megkóstoljuk, kevés zsázsával ízesítjük.  Fogyasztható előételként is. Ha főfogásként esszük, ajánlatos kétszer ekkora adagot készíteni.    SALÁTA ALMÁS-DIÓS ÖNTETTEL  (német recept)  Hozzávalók:  20 dkg salátalevél  2 kisebb +1 nagyobb piros alma  5 dkg darabos, vagdalt dióbél  0,5 dl dióolaj  0,5 dl fehér gyümölcsecet  2 evőkanál méz  só, bors  1 gránátalma  A salátaleveleket megmossuk. A kisebb almákat vékonyan felszeleteljük, a nagyobbat lereszeljük. A dióbelet szárazon megpirítjuk.  Öntetet készítünk a dióolajból, gyümölcsecetből, mézből. Megkóstoljuk, ízlés szerint sózzuk, borsozzuk. Hozzákeverjük a reszelt almát. A salátalevelek egy részét tányérra rendezzük, a többit az öntethez keverjük. Az öntetet is a tányérra öntjük, és rászórjuk az almaszeleteket, valamint a pirított dióbelet.  Gránátalma szeletekkel díszítjük.    SALÁTA ASZALTSZILVÁBÓL, DIÓVAL  (orosz recept)  Hozzávalók:  félkiló aszaltszilva  2 csésze dióbél  3-4 gerezd fokhagyma  2 csésze majonéz  2 kávéskanál cukor  1 citrom leve  só, zöldpetrezselyem  Az aszaltszilvát megmossuk, egy edényben megöntjük annyi vízzel, hogy ellepje. Áztatás után kimagvazzuk, és kitesszük az asztalra, száradni egy kicsit.  A dióbelet és a fokhagymát együtt törjük meg mozsárban, és összedolgozzuk, hogy egyenletes olajos masszát kapjunk. Megsózzuk, megöntjük citromlével. Addig keverjük, hogy fehéres színt kapjon.  Az így készült diós töltelékkel töltünk meg minden szilvát. Salátás tálra helyezzük, megöntjük majonézzel, megcukrozzuk.  Dióbéllel és citromkarikákkal díszítjük.  Az aszaltszilva-saláta gazdagabb változatában majonéz helyett tejszínt használnak, dióbél mellett fehér kenyér belének kis darabkáival is sűrítik a tölteléket, és kevés gyümölcssűrítménnyel is ízesítik. Valamint, hogy az ízhatás tökéletes legyen, a dióbelet először megpirítják. Érdemes mindkettőt kipróbálni.    TRÓPUSI LADIK  (olasz recept)  Hozzávalók 4 személyre:  4 szelet ananász  10 dkg feles dióbél  2 fej salátaféle (kínai kel, stb.)  2 fej endívia  10 dkg főtt konzervkukorica  5 dkg rokfort  1 kávéskanál mustár  2 evőkanál almaecet  4 evőkanál olivaolaj  Az endíviáknak szedjük le a külső leveleit, azokat rendezzük körbe a tányérokra, azok lesznek a ladikok, amibe a többi összetevőt pakoljuk. Az endívia többi részét más salátafélével vágjuk apróra. Az ananászból is kisebb darabokat vágjunk. A rokfort-sajtot villával törjük össze, egy csészében keverjük el a mustárral, az olajjal és az ecettel. Kissé sózzuk meg. Az összetevőket ízlésesen rendezzük el az endívia-ladikokon, végül öntsük le a mártással. Tálalásig tartsuk hűtőben.  Megjegyzés: A mártás maradhat a csészében, abból mindenki ízlés szerint vehet.    VALENTIN-SALÁTA  (amerikai recept)  Ha Valentin-napra nem készítettünk kedvesünknek Valentin-salátát, azt bármikor pótolhatjuk.  Friss zöldsalátát fektessünk tányérra, szeleteljünk rá almacsíkokat, szórjuk meg bőven feles dióbéllel, és kevés gránátalmával.  A gránátalmát apró darabjaira szedjük, de vigyázzunk, mert festő hatású.  Kérdezzük meg kedvesünket, mit szeret még. Tehetünk rá körtecsíkokat, és más gyümölccsel is kiegészíthetjük.  Végül öntsük meg mézzel, a hígabban folyó méz előnyösebb.    VARÁZSLÓ-SALÁTA  (orosz recept)  Hozzávalók 4 személyre:  2 db sárgarépa  1 db zellergumó  1 db alma  5 dkg aszalt sárgabarack  1 evőkanál darált dióbél  1 dl tejszín  1 evőkanál méz  A díszítéshez:  feles dióbél, alma  A sárgarépát és a zellert reszeljük le, az almát szeleteljük egészen vékonyra. Az aszalt barackot áztassuk forró vízbe, hogy megdagadjon, majd vágjuk darabokra. Mindet keverjük össze, és adjuk hozzá a dióbelet is.  A salátát osszuk egyéni salátástálkákba, öntsük rá a mézzel elkevert tejszínt. Tegyük hűtőbe.  Felszolgálás előtt díszítsük néhány vékony almaszelettel, néhány feles dióbéllel, és ha maradt, díszíthetjük aszaltbarack-darabokkal is.    VINEGRETTES SALÁTA  (amerikai recept)  Hozzávalók mennyiségi megkötöttség nélkül, saját ízlés és fantázia alapján:  spenótlevél  édes paprika (sárga, piros vagy narancssárga)  zeller, kockázott  gombaszeletek  zöld alma  zöldhagyma  apróra vagdalt gyümölcs (gránátalma, áfonya, meggy vagy narancs)  apró darabos feta vagy mozzarella sajt  nagyobb darabos dióbél  vinegrett (lehetőleg dióolajos)  A saláta elkészítésének receptje rendkívül egyszerű. A mellékelt képek szerint vagy fantáziánk alapján állítsuk össze a salátát, végül öntsük meg vinegrettel.              A végére maradtak a Waldorf-saláta receptek. Ezek az igazi csemegék. Zellerből, almából, dióból állnak. A többi variálható.     WALDORF-SALÁTA  A klasszikus Waldorf-saláta receptje következik, ahogy azt a new-yorki Waldorf-Astoria hotel mesterszakácsa, Oscar Tschirky 1896-ban elkészítette.  Hozzávalók:  1 csésze darabokra vagdalt savanykás alma  1 evőkanál citromlé  1 csésze vagdalt zeller  1/4 csésze majonéz  1/4 csésze szőlő  1/4 csésze dióbél  kevés salátalevél  Az almát vágjuk darabokra, de a héját hagyjuk rajta. Szebben mutat, ha többféle almát használunk. Hintsük meg az almadarabokat citromlével rögtön a felvágás után, nehogy megbarnuljanak. Adjuk hozzá a zellert, a szőlőt és a dióbelet.  Tányérra rakjunk salátalevelet, osszuk ki a waldorf-salátát, végül öntsük le majonézzel.  Ez az eredeti recept, kéretik a hamisakat mellőzni.    WALDORF SALÁTA KALIFORNIAI MÓDRA  (amerikai recept)  Hozzávalók:  3 ropogós alma (pl. Jonatán vagy Gála), meghámozva, kimagvazva, kockákra vágva  1 evőkanál citromlé  2 zellerszár, vékony csíkokra vágva  2 zöldhagyma, vékony karikákra vágva  1/2 csésze édes szőlőszem  3 csésze salátalevél, apróra vagdosva  2 evőkanál majonéz  2 evőkanál joghurt  3 evőkanál (friss) almalé  1/2 csésze darabos dióbél  Az almakockákat öntsük egy nagyobb tálba, és mindenhol szórjuk be citromlével. A zellert, a hagymát, a szőlőt és a salátalevelet is keverjük hozzá.  Egy kisebb tálban öntsük össze és egy villával verjük fel a majonézt, joghurtot és az almalevet. Öntsük a másik tálba az így kapott dresszinget. Végül öntsük meg bőven dióbéllel.  Ez a mennyiség két személynek önálló fogásra elég, négynek pedig előételnek.    ÚJ WALDORF SALÁTA  (amerikai recept, az Amerikai Rákkutató Intézet receptje)  Hozzávalók 4 személyre:  1 csésze vékonyra vágott (vastagra reszelt) zeller  1 csésze sötét (nálunk pl. Szomolyai) cseresznye, kimagvazva, félbevágva (fagyasztott vagy befőtt is lehet)  1 csésze almakocka  1/2 csésze magnélküli mazsola  1/2 csésze feles dióbél, pirítva  1/2 csésze zsírszegény majonéz  2 evőkanál citromlé  1/2 evőkanál reszelt citromhéj  4 csésze levélzöldség (salátalevél)  A zöldsalátát osszuk ki négy tányérra.  A zellert és a gyümölcsöket egy salátás tálban keverjük össze. A majonézt, citromlevet és citromhéjat pedig egy bögrében. Ezzel a dresszinggel öntsük meg a gyümölcsös keveréket.  Szedjünk a salátás tálból a tányérokra.
	A dió leírása és botanikája

	Zöldséges saláták Vázlat:  Dióolajos salátadresszing  Brokkolis carpaccio  Citromos diós zöldbab  Diós cékla  Diós céklasaláta  Diós endíviasaláta  Diós endíviasaláta piros endíviából  Diós karfiol  Diós káposzta  Diós krumplisaláta  Diós paradicsomsaláta  Diós petrezselymes karfiolsaláta  Diós répasaláta  Diós spenót  Diós zöldbab  Endíviasaláta főtt céklával  Gyermekláncfű saláta dióval  Hagymás paradicsomsaláta  Karfiolsaláta dióval  Kelbimbósaláta dióval, citrommal Kelbimbós almás saláta dióval  Krumplisaláta dióolajjal  Langyos babsaláta dióolajjal  Langyos póréhagyma dióval  Őszi fantázia  Petrezselyemsaláta  Pikáns céklasaláta  Répasaláta dióval  Répasaláta dióval 2  Seprűsaláta  Spárga dióolajjal  Spenótos diós saláta  Spenótsaláta  Sültpaprikás, diós saláta  Szerető-saláta  Színes kukoricasaláta  Téli saláta dióval  Vegyes saláta dióolajjal  Vöröskáposzta dióval  Vöröskáposzta dióval 2    DIÓOLAJOS SALÁTADRESSZING  (angol recept)  Mi kell egy igazi zöldségsalátához? Legelőször is dióolajos salátadresszing.  Hozzávalók:  1/4 csésze gyümölcsecet  1 kávéskanál mustár  1 kávéskanál eldörzsölt fokhagyma  1 csésze dióolaj  1/2 kávéskanál szárított erőspaprika-darabok  1/2 kávéskanál só  1/4 kávéskanál őrölt bors  Először a gyümölcsecetet, a mustárt és a fokhagymát keverjük össze. A dióolajat vékonyan csurgatva adagoljuk hozzá, folyamatos keverés közben.  Utána ízesítjük paprikával, sóval, borssal, és jól elkeverjük.  Frissességét, állagát néhány órai hűtőben állással is megtartja.    BROKKOLIS CARPACCIO  (francia recept)  Hozzávalók:  20 db főtt brokkoli  2 evőkanál dióolaj  6 dió bele  só, bors  parmezán  Szeleteljük fel a főtt brokkolit, de ügyeljünk rá, hogy ne legyen túlfőtt, ropogós legyen, majd szépen rendezzük egy tálra. Öntsük meg dióolajjal, sózzuk, borsozzuk.  A diókat törjük és pucoljuk meg. Osszuk el a brokkolira.  Végül parmezánsajt vékony lapkáival gazdagítsuk a salátát.  Tálalásig tartsuk hűtőben. Amikor szervírozzuk, ne legyen túl hideg, mert ízei így jönnek ki legjobban.    CITROMOS DIÓS ZÖLDBAB  (amerikai recept)  Hozzávalók 8 személyre:  megtisztított, felvagdalt friss zöldbab 8 csészével  2 csésze karikákra vágott zöldhagyma  1/2 csésze vagdalt dióbél  1,5 csésze friss rozmaringlevél, apróra vagdalva  5 evőkanál citromlé  1,5 evőkanál reszelt citromhéj  A zöldbabot forró víz fölé helyezett drótkosárban pároljuk meg. Ez kb. 8-12 perc alatt megy végbe, de ha szükséges, tovább pároljuk. Ne legyen puha, friss-ropogós legyen. A párolás végeztével mártsuk a babot hideg vízbe, majd csepegtessük le.  Egy lábas aljára öntsünk kevés olajat, pároljuk meg benne a hagymát, majd amikor a hagyma üveges, keverjük hozzá a zöldbabot, a dióbelet, a rozmaringlevelet és a citromlevet. Jól keverjük össze, és addig melegítsük, hogy jól átmelegedjen.  A tűzről levéve szórjuk meg reszelt citromhéjjal.    DIÓS CÉKLA  (grúz recept)  Hozzávalók 8 személyre:  1 kg cékla  2 pohár dióbél  2 gerezd fokhagyma  3-4 evőkanál almaecet  1/2 kávéskanál szárított fűszerkeverék  petrezselyemzöld  só, vörösbors  A céklát megfőzzük, meghámozzuk, közepes méretű kockákra vágjuk.  A dióbelet a fokhagymával együtt húsdarálón daráljuk le. Hozzákeverjük az almaecetet, vagdalt petrezselyemzöldet, és némi száraz fűszereket. Sózzuk, borsozzuk. Az így kapott szószt a céklához keverjük.  A céklát kis halomba rendezzük, zöldfűszerekkel díszítjük.    DIÓS CÉKLASALÁTA  (marokkói recept)  Hozzávalók:  25 dkg cékla  1 nagyobb fej reszelt hagyma  2 evőkanál friss koriander, felvagdalva  2 evőkanál friss mentalevél, felvagdalva  0,6 dl étolaj  0,6 dl dióolaj  0,4 dl citromlé  só, bors  1/2 csésze vagdalt, pirított dióbél  2 evőkanál rózsavíz  A céklát pároljuk vagy főzzük puhára.  Amikor puha, hámozzuk meg, de elég, ha ledörzsöljük a héját. A cékla húsát vágjuk apró kockákra.  A céklakockát tegyük egy tálba, és adjuk hozzá a reszelt hagymát, valamint a friss zöldfűszereket.  Egy másik tálban keverjük össze a kétféle olajat a citromlével, és ízlés szerint sózzuk, borsozzuk.  A céklát és a dióbelet öntsük a citromos olajos dresszingre, és enyhén keverjük meg. Rózsavizzel csak közvetlenül szervírozás előtt hintsük meg.    DIÓS ENDÍVIASALÁTA  (francia recept)  Hozzávalók 3-4 személyre:  2 szép endívia  8 dió bele, feles méretben  1 gyöngyhagyma  petrezselyemzöld  nagyszemű só  vinegrett, lehetőleg dióolajjal készítve  Az endívialeveleket vágjuk szabályos alakúakra. Rendezzük tálra vagy tányérokra, és díszítsük a szép dióbéllel.  Szórjuk meg apróra vágott gyöngyhagymával, ugyancsak apróra vágott petrezselyemlevéllel, csipetnyi durvaszemű sóval, és öntsük meg vinegrettel.  Ha azt akarjuk, hogy az endívialevél a tányéron tovább maradjon friss, hintsük meg kevés citromlével.  Ehhez a salátához rozé-bor illik.    DIÓS ENDÍVIASALÁTA PIROS ENDÍVIÁBÓL  (francia recept)  Hozzávalók 4 személyre:  1 vagy 2 piros endívia  8 dió bele, felesen  petrezselyemzöld  só, bors  vinegrett  Az endíviáknak csak a szép leveleit használjuk fel, egyenként vágjuk darabokra. Helyezzük egy tálra. A szép feles dióbeleket rendezzük rá.  Szórjuk meg apróra vágott petrezselyemlevéllel, sózzuk, borsozzuk.  Öntsük meg vinegrettel. A vinegrett enyhíti, finomítja az endívia ízét, különösen, ha dióolajból készült.  Villával igazíthatunk rajta, hogy szépen nézzen ki, és tálaljuk.  Könnyű vörösbor illik hozzá.    DIÓS KARFIOL  (grúz recept)  Hozzávalók 8 személyre:  1 kg karfiol  1,5 pohár dióbél  1 gránátalma  3-4 gerezd fokhagyma  petrezselyemzöld  bors, só  sáfránymag  almaecet  A megtisztított, darabokra vágott karfiolt sós vízben főzzük meg. Szűrjük le, hűtsük ki.  A dióbelet a fokhagymával együtt daráljuk le. Sózzuk, borsozzuk. Sáfránymagot, almaecetet, vagdalt petrezselymet keverünk hozzá.  Az így fűszerezett dióbelet keverjük a karfiolhoz. Tálaláskor vagdalt zöldségfélével, gránátalmagerezdekkel díszítsük.    DIÓS KÁPOSZTA  (grúz recept)  Hozzávalók 6 személyre:  1 fej káposzta  1,5 pohár dióbél  2 gránátalma  4 gerezd fokhagyma  3 evőkanál almaecet  kapor zöldje és más zöldfűszer  só, bors  1 kávéskanál őrölt koriandermag  1 kávéskanál sáfránymag  A megtisztított káposztát szedjük levelekre, torzsáját vágjuk ki.  A dióbelet a fokhagymával együtt húsdarálón daráljuk le. Keverjük hozzá a fűszermagvakat, almaecetet, a gerezdekre szedett gránátalma darabjait, az összevagdalt zöldfűszert, végül ízesítsük sóval, borssal.  Az így kapott keverékkel kenjük meg a káposztaleveleket, majd tekerjük fel azokat, és vágjuk 2 cm-es karikákra.  Rendezzük tálra, és díszítsük fűszerekkel.    DIÓS KRUMPLISALÁTA  (orosz recept)  Hozzávalók:  10 db közepes burgonya  2 csésze dióbél  2 fej hagyma  2 gerezd fokhagyma  salátalevél  petrezselyem  kapor zöldje  koriandermag  almaecet  só  A burgonyát héjában főzzük meg, és kihűlés után vágjuk kockákra.  A dióbelet a korianderrel együtt daráljuk le. Keverjük hozzá az apróra vágott hagymát, fokhagymát, sózzuk meg, és öntsük meg almaecettel. A diós keveréket és a burgonyakockákat keverjük gyengén össze.  A salátástálra helyezzünk salátaleveleket, a krumplisalátát kúpozzuk rá, a tetejét pedig vagdalt petrezselyemmel és kapor zöldjével díszítsük.    DIÓS PARADICSOMSALÁTA  (grúz recept)  Hozzávalók 4 személyre:  félkiló paradicsom  1 evőkanál dióbél  1 evőkanál almaecet  3-4 gerezd fokhagyma  2 köteg zöldhagyma  1 köteg petrezselyemzöld  1 köteg kapor  bors, só  A megmosott paradicsomot vágjuk szeletekre, keverjük hozzá az apróra vágott zöldhagymát, fokhagymát, petrezselymet.  Szórjuk rá az apróra tört vagy darált dióbelet. Sózzuk, borsozzuk, ízesítsük almaecettel.  Kaporral csak felszolgáláskor díszítsük.    DIÓS PETREZSELYMES KARFIOLSALÁTA  (olasz recept)  Hozzávalók:  egy kisebb karfiol  vagdalt, darabos dióbél  vagdalt petrezselyemlevél  citromlé  só, étolaj  A karfiolt óvatosan tisztítsuk meg, és vágjuk négy darabra. A virágos részéből vágjunk kisebb darabokat, a szárrészét pedig tegyük el egy későbbi levesbe.  A karfioldarabokat tegyük egy tálba. Egy másik edényben a vagdalt petrezselymet sózzuk meg, öntsük meg citromlével és étolajjal, és enyhén keverjük át. Öntsük a karfiolra.  Végül darabos dióbéllel szórjuk meg, de a dióbéllel ne takarékoskodjunk, mert különben nem lesz jó. Már tálalhatjuk is.  (Talán feltűnt, hogy nyers a karfiol. Így jobb, mint főzve, de aki úgy szereti, előbb meg is főzheti.)    DIÓS RÉPASALÁTA  (orosz recept)  Hozzávalók:  4 db sárgarépa  10-15 dkg darált dióbél  2-3 gerezd fokhagyma  1 pohár majonéz  cukor, só  A répát durvára reszeljük, és hozzákeverjük a darált dióbelet. A fokhagymát sóval dörzsöljük el. Az eldörzsölt fokhagymát a majonézbe keverjük. Megkóstoljuk, és ízlés szerint édesítjük. Az ízesített majonézt öntjük a diós répára.    DIÓS SPENÓT  (grúz recept)  Hozzávalók 4 személyre:  1 kg spenót  1 pohár dióbél  20 dkg vagdalt hagyma  3-4 gerezd fokhagyma  1 evőkanál almaecet  petrezselyemzöld, só, bors  A spenótleveleket megfőzzük, lehűtjük, darabokra vágjuk.  A dióbelet és a fokhagymát együtt ledaráljuk. A dióbélhez keverjük a vagdalt hagymát, petrezselymet, almaecetet. Sózzuk, borsozzuk.  A diós masszát összekeverjük a spenótlevelekkel, és petrezselyemmel díszítjük.    DIÓS ZÖLDBAB  (grúz recept)  Hozzávalók 4 személyre:  félkiló zöldbab  1 pohár dióbél  1 gránátalma  1 gerezd fokhagyma  1/2 kávéskanál őrölt koriander  zeller, kakukfű és egyéb zöldfűszerek  só, bors  A zöldbabot kevés vízben főzzük puhára, szedjük ki tálra, a főzőlevet ne öntsük ki.  A dióbelet ledaráljuk, hozzákeverjük a megtört fokhagymát és az apróra vágott fűszerzöldségeket. A főzőléből keveset keverjünk a dióhoz, koriandermaggal ízesítsük.  Az így kapott diószószt öntsük a zöldbabra. Sózzuk, borsozzuk, és hintsük meg gránátalma-gerezdekkel. Végül zöldfűszerrel dekoráljuk.    ENDÍVIASALÁTA FŐTT CÉKLÁVAL  (francia recept)  Hozzávalók 4 személyre:  1 nagy vagy 2 kicsi endívia  1 cékla főzve (sütve még jobb)  1 szép narancs  12-15 db feles dióbél  1 evőkanál dióolaj  néhány csepp szójaszósz  esetleg 1 kávéskanál fekete mustármag  só, bors  Az endíviát is, a céklát is vágjuk darabokra. A narancsot hámozzuk meg, daraboljuk föl, de a kicsorgó narancslevet is fogjuk föl.  Az endíviát, a céklát és a narancsot egy salátástálban rakjuk össze.  A narancsléhez dióolajat és egész kevés szójaszószt keverjünk, szórjunk hozzá mustármagot, ezzel a mártással (vinegrettel) öntsük meg az endíviás keveréket. A szép dióbeleket a tetejére rakjuk, és az egészet enyhén megsózzuk. Kissé megmozgatjuk, és tálalhatjuk.  Téli előételként ajánlott, tele van vitaminnal.    GYERMEKLÁNCFŰ SALÁTA DIÓVAL  (francia recept)  Hozzávalók 4 személyre:  40 dkg gyemekláncfű levél  15 dkg dióbél  1 gerezd fokhagyma  4 evőkanál dióolaj  2 evőkanál borecet  só, bors  Friss, világos színű gyermekláncfű-leveleket szedjünk, tépdessük leveleire, gondosan mossuk meg, és szárítsuk le. Fektessük egy konyharuhára, hogy ne fonnyadjon meg.  A dióbelet sütőben pirítsuk meg, magában, olaj nélkül. Akkor jó, ha enyhén színesedni kezd.  A meghámozott fokhagymagerezdet a pirított dióval együtt morzsoljuk el egy mozsárban. Ízlés szerint ízesítsük sóval, borssal. Addig morzsoljuk, amíg viszonylag egynemű krémet nem kapunk.  A diós krémet tegyük egy salátás tálba, - ajánlott a fatál, - és villával vagy kanállal - ajánlott a favilla és a fakanál - apránként keverjük hozzá előbb a dióolajat, majd a borecetet. Óvatosan keverjük hozzá a gyermekláncfű-leveleket is. Kóstoljuk meg, és ha szükséges, ízlés szerint ízesítsük. Ha fanyarnak találjuk, egy kanál akácmézet is adhatunk hozzá.  Amennyiben a levelek fonnyadtak lennének, "ébresszük fel" őket, tegyük rövid időre jéghideg vízbe.  A gyermekláncfű saláta mellé vörösbort ajánlanak a francia szakácsok.    HAGYMÁS PARADICSOMSALÁTA  (orosz recept)  Hozzávalók 2 személyre:  2 paradicsom  1 fej hagyma  1/2 csésze dióbél  1 gerezd fokhagyma  3 evőkanál étolaj  bors, só  A paradicsomokat és a hagymát vékony karikákra vágjuk.  A diót apróra törjük. A fokhagymát sóval dörzsöljük el, és elkeverjük az étolajjal.  A paradicsomkarikákat úgy rendezzük egymásra a tányéron, hogy karikánként egy hagymakarikát helyezünk el, megszórjuk tört dióval, borsozzuk, és kevés fokhagymás olajat merünk rá.  Zöldsalátával díszíthetjük.    KARFIOLSALÁTA DIÓVAL  (orosz recept)  Hozzávalók:  1 db kb. 70 dkg-os karfiol  1 nagyobb köteg petrezselyem, zeller vagy más zöldség zöldje  12 dkg dióbél  só, majonéz  A karfiolsaláta nyers vagy blansírozott karfiolból egyaránt készíthető. Ez utóbbi esetben a darabokra szedett karfiolt 2-3 percre forrásban lévő sós vízbe rakjuk, majd kiszedjük.        Amikor a karfiolról a víz lecsöpögött, apróra vágjuk. A zöldséget is.  A dióbelet kissé megpirítjuk, majd mozsárban megtörjük, de nem morzsára, hanem annál nagyobb darabokra.        A salátástálban összekeverjük a karfiolt, a zöldséget és a dióbelet. Ízlés szerint sózzuk, vagy majonézzel is ízesíthetjük.  Kész is a diós karfiolsaláta.  A saláta tetejére kerülnek a dióbél-darabok.    KELBIMBÓSALÁTA DIÓVAL, CITROMMAL  (belga recept)  Hozzávalók:  1/2 kg kelbimbó, negyedekre vágva  2 evőkanál dióolaj  1 evőkanál gyöngyhagyma-vagdalék  1/2 kávéskanál reszelt citromhéj  1 evőkanál citromlé  1 kávéskanál mustár  kevés só, bors  2 evőkanál apróra vagdalt dióbél  A kelbimbót forrásban lévő víz fölé helyezett drótszitában pároljuk puhára. Ez 7-8 perc alatt történik meg.  Amíg a zöldség párolódik, a többi hozzávalót egy közepes méretű tálban keverjük össze.  Ezután már csak össze kell keverni a kelbimbót a dresszinggel. A dióbelet a végén kell rászórni.    KELBIMBÓS ALMÁS SALÁTA DIÓVAL  (amerikai recept)  Hozzávalók 6 személyre:  30 dkg apró kelbimbó, negyedekre vágva  2,5 kávéskanál borecet  2 kávéskanál majonéz  3,5 evőkanál étolaj  2 nagy piros alma, kimagvazva, 1-1,5 cm-es darabokra vágva  1/3 csésze vagdalt zellerlevél  3/4 csésze darabokra tört kéksajt  3/4 csésze nagyobb darabos dióbél, megpirítva  Pároljuk puhára a kelbimbódarabokat, ez kb. 12 perc alatt megtörténik. Hűtsük le, és tegyük egy nagyobb tálba.  Egy kisebb tálban keverjük össze a borecetet és a majonézt. Fokozatosan keverjük hozzá az étolajat is. Ízesítsük sóval, borssal. Ez a dresszing.  Az almakockát és a zellerlevelet keverjük a kelbimbóhoz. Öntsük meg a dresszinggel. Legvégül a sajtdarabokat és a dióbelet keverjük hozzá. Kóstoljuk meg, és ha kell, ízesítsük.    KRUMPLISALÁTA DIÓOLAJJAL  (svájci recept)  Hozzávalók 4 személyre:  félkiló krumpli  4 evőkanál dióolaj  1 evőkanál fehérborecet  2 gerezd fokhagyma  1 kávéskanál mustár  só, bors  A burgonyát héjában főzzük meg, enyhén sós vízben. Kihűlés után meghámozzuk, darabokra vágjuk.  A fokhagymagerezdeket megpucoljuk, szétnyomjuk. Dióolajjal, borecettel, mustárral alaposan elkeverjük. Sózzuk, borsozzuk.  Az olajos keveréket a burgonyadarabokkal összekeverjük.    LANGYOS BABSALÁTA DIÓOLAJJAL  (francia recept)  Hozzávalók:  25 dkg szép bab  12 dkg zöldsaláta (bármilyen salátaféle)  1 köteg petrezselyemzöld  1 evőkanál dióolaj  1 evőkanál egyéb étolaj  2 evőkanál gyümölcsecet  1 evőkanál mustár  só, bors  A babot áztassuk be annyi vízbe, hogy kétszeresen ellepje, és hadd ázzon másnapig. Másnap öntsük le róla a vizet, és egy fazék hideg vízbe téve főzzük egy vagy másfél órán át, amíg a bab meg nem puhul. Félóra főzés után sózhatjuk. Ha a bab közben felinná a vizet, pótoljuk.  Egy közepes méretű salátás tálban keverjük össze a mustárt, a gyümölcsecetet, aztán az olajokat. Amikor a bab megfőtt, öntsük le róla a vizet, és hagyjuk öt percig hűlni. Öntsük át a salátás tálba, keverjük hozzá a megmosott, felvagdalt petrezselymet és a zöldsalátát. Ha túl nagyok a salátalevelek, azokat is vágjuk kisebbekre. Még most is ízesíthetjük.  Azonnal tálaljuk.    LANGYOS PÓRÉHAGYMA DIÓVAL  (francia recept)  Hozzávalók 4 személyre:  70 dkg póréhagyma (csak a fehér része)  12 db egész dió feles dióbele (friss dió még jobb)  1/4 csésze citromlé  2 evőkanál étolaj  só, bors  A póréhagymák fehér és halványzöld részét vágjuk 2,5 cm-es darabokra. Tegyük vízbe, hogy az esetleges homokot lemossuk. A vízből kiszedve egy szűrőkanálban tegyük forró víz fölé, gőzöljük át. Tíz perc gőzölés elég, ezalatt a hagyma megpuhul. Utana hagyjuk langyosra hűlni.  Egy csészében keverjük össze az étolajat a citromlével.  A hagymahasábokat a képen látható módon állítsuk egymás mellé négy kistányérra, és öntsük meg a citromos olajjal. Ízlés szerint sózzuk, borsozzuk, a feles dióbeleket pedig rendezzük körbe.  Azonnal fogyasztható.    ŐSZI FANTÁZIA  (francia recept)  Hozzávalók 4 személyre:  2 endívia  1 piros alma  néhány szép, feles dióbél  nagyszemű szőlő  vinegrett  Az őszi fantázia már nincs évszakhoz kötve, a hozzávalók egész évben kaphatók.  Az endívialeveleket vágjuk nagyobb darabokra  Az alma egyik felét kockákra vágjuk, a másikat vékony szeletekre. Keverjük össze az almadarabokat az endíviával.  A vinegrettet lehetőleg dióolajból készítsük, és lehetőleg almaecetből vagy borecetből, csipetnyi sóval.  Az endíviát rendezzük tányérokra, hintsük meg vinegrettel, és minden tányérra arányosan osszunk az almaszeletekből, a nagyszemű szőlőből, a szép dióbélből.    PETREZSELYEMSALÁTA  (francia recept)  Hozzávalók 6 személyre:  2-3 köteg petrezselyemzöld  1/3 csésze reszelni való keménysajt  1/2 csésze dióbél  2 gerezd fokhagyma  6 evőkanál étolaj  1,5 kávéskanál vörösborecet  só, bors  Egy közepes méretű tálba vagdossuk a petrezselyemlevelet, szára nélkül.  A fokhagymát robotgéppel az étolajba dolgozzuk. Hozzáadjuk a borecetet, megsózzuk, borsozzuk, és jól összekeverjük.  Az így készült vinegrettet a petrezselyemre öntjük. Megszórjuk reszelt sajttal és dióval. Annyira dolgozzuk össze, hogy a vinegrett elkeveredjen, és már tálalhatjuk is.    PIKÁNS CÉKLASALÁTA  (amerikai, kaliforniai recept)  Hozzávalók 6 személyre:  1 kg cékla  2 fej saláta, vagy ennek megfelelő mennyiségű aprólevelű salátaféle  2 narancs, gerezdekre szedve  1 édeskömény, vékonyra vágva  1 csésze dióbél  1 evőkanál narancslé  2 evőkanál gyümölcsecet  1 evőkanál juharszirup  0,5 dl olivaolaj  só, bors  A sütőt melegítsük elő 190 C°-ra. A céklákat tepsiben süssük meg, amíg megpuhulnak. Ez kb. egy óra, a céklák méretétől függően. Sütés után hűtsük ki. A céklát előző nap is megsüthetjük, másnapig zárt ételtartóban a hűtőben tárolhatjuk.  Készítsünk dresszinget. Egy közepes méretű tálban keverjük össze a narancslevet, gyümölcsecetet, juharszirupot, és sózzuk, borsozzuk meg. Fokozatosan, állandó keverés közben öntsük hozzá az olajat is.  A kihűlt céklát hámozzuk meg, szeleteljük fel. Öntsük meg két evőkanál dresszinggel.  Egy nagyobb tálban gyengéden keverjük össze a salátaleveleket a narancsgerezdekkel, édeskömény-szeletekkel és a dióbéllel. Osszuk ki tányérokra. Tegyünk rá céklát, és öntsük rá a maradék dresszinget.    RÉPASALÁTA DIÓVAL  (orosz recept)  Hozzávalók:  5 sárgarépa  10 dkg dióbél  2 evőkanál étolaj  cukor, só, zöldpetrezselyem  A répákat megpucoljuk, megmossuk. A zöldpetrezselymet is megmossuk. A dióbelet darabokra vegdaljuk.  Egy répát dísznek készítünk el. Virágszirom formára. Ha van speciális vágószerszámunk, azzal, ha nincs, ügyesen, késsel. A másik négyet pedig lereszeljük.  A reszelt répát tálra rendezzük, megöntjük étolajjal, megszórjuk cukorral, megsózzuk, rászórjuk a dióbelet, és a tetejére rendezzük a petrezselymet. A répadíszt a közepére helyezzük.     RÉPASALÁTA DIÓVAL 2  (orosz recept)  Hozzávalók 4 személyre:  50 dkg sárgarépa  15 dkg dióbél  2 gerezd fokhagyma  2 dl majonéz  10 dkg aszaltszilva  esetleg paradicsom  A répát megtisztítjuk, lereszeljük. A dióbelet késsel vágjuk darabokra. Az aszaltszilvát megmossuk, kimagvazzuk, apró darabokra vágjuk. A fokhagymát vékony szeletekre vágjuk.  Mindezt jól összekeverjük, és megöntjük majonézzel. A kép szerint paradicsomszeletekkel díszíthetjük.    "SEPRŰSALÁTA"  (orosz recept)  Hozzávalók:  nyers cékla és sárgarépa egyenlő arányban  darabos dióbél  fokhagyma  majonéz  A megmosott, megtisztított céklát és répát lereszeljük, és összekeverjük ízlés szerinti mennyiségű darabos dióbéllel és apróra vágott fokhagymával. Megöntjük majonézzel.    SPÁRGA DIÓOLAJJAL  (amerikai recept, Stephanie Alexander séf receptje)  Hozzávalók:  12 vastag szál spárga  1 kávéskanál só  1 evőkanál dióolaj  2 evőkanál olivaolaj  bors  A spárgaszárak fásodó végét vágjuk le, és a csúcsukat is tisztítsuk meg. Forrásnak induló vízbe helyezzük, kávéskanálnyi sóval. Vastagságuktól függően 4-5 percig főzzük.  Amíg fő, tiszta konyharuhával borítsunk le egy lapos tálat, és készítsük mellé azt a tálat, amin majd felszolgáljuk.  Egy kés hegyével ellenőrizzük, megfőtt-e a spárga. Ha igen, szedjük ki előbb a konyharuhára, ami felszívja róla a vizet, majd rögtön a szerviz-tálra.  Még forrón öntsük meg a kétféle olajjal, utána rázzuk meg a tálat, hogy az olaj eloszoljon. Enyhén megborsozhatjuk.  Citromlevet vagy gyümölcsecetet ne használjunk, mert elszíneződhet a spárga. Ha mégis ilyesmivel akarjuk tálalni, kis tálkában tegyük az asztalra, hogy mindenki maga vehessen.    SPENÓTOS DIÓS SALÁTA  (angol recept)  Őszi recept, amikor friss a dió. Könnyű vegetáriánus ebéd, vagy ha úgy tetszik, tartalmas salátaköret. Ropogós kenyérrel, valamint remegős főtt sonkával a legjobb.  A hozzávalók mennyiségét nem kell pontosan betartanunk, ízlés szerint variálhatjuk. Ha négy személyre készítjük, a salátát négy részre vágjuk. Salátán kívül más zöldségfélékkel is gazdagíthatjuk, olyanokkal, amiket szeretünk. Ajánlott például az édeskömény.  Először a megmosott salátaféléket helyezzük egy nagyobb salátás tálba, de legalulra mindenképpen spenótlevél kerüljön.  Főzzünk meg négy tojást, keményre, és negyedekre vágva helyezzük a salátaágyra.  Törjünk meg két maréknyi idei diót, feles és negyedes méretű dióbelekre. Szórjuk a dióbelet a tojásos salátára.  Édesítsük is diós salátánkat, erre a célra legjobb két érett füge, amit megmosva, negyedekre vágva helyezünk a salátára. A mellékelt képen az apró piros gyümölcs gránátalma-hús, de az már túlzás.  Végül savanyíthatjuk is a salátát, néhány evőkanálnyi tehéntúróval. Vagy helyette kecskesajttal is próbálkozhatunk.  Ha salátánkat sótlannak találjuk, kevés sóval is ízesíthetjük.    SPENÓTSALÁTA  (görög recept)  Hozzávalók:  25 dkg spenót  2 evőkanál dióolaj  2 evőkanál gyümölcsecet  2 evőkanál víz  1 evőkanál sűrű gyümölcsszörp  1 evőkanál mustár  1 kávéskanál friss kakukfű, apróra vagdalva  1 gerezd fokhagyma  1 evőkanál negyedes dióbél  2 evőkanál feta sajt, elmorzsolva  2 evőkanál pirított kenyérkocka  2 evőkanál gyümölcskocka, idénygyümölcsből  A spenótot megmossuk, leöblítjük, a vizet lecsöpögtetjük.  Dresszinget készítünk: a dióolajat, gyümölcsecetet, vizet, szörpöt, mustárt, kakukfüvet összekeverjük, és egy lábasban gyengén meglangyosítjuk.  A spenótot összevágjuk, és megblansírozzuk. Salátás tálba öntjük, ráöntjük a dresszinget, és megszórjuk a többi hozzávalóval: dióval, sajttal, kenyérkockával, gyümölcskockával.    SÜLTPAPRIKÁS, DIÓS SALÁTA  (görög recept)  Hozzávalók:  50-60 dkg húsos édes paprika  1 citrom  2 paradicsom  4-5 evőkanál étolaj  petrezselyem zöldje, só  10-15 db kimagvazott olajbogyó  15 dkg darabos dióbél  továbbá ízlés szerint fokhagyma, erős paprika  2,5 dl aludttej (vagy több)  kapor  A zöldpaprikákat kimagvazzuk, hosszában felszeleteljük. Besózzuk, és félórára meleg sütőbe tesszük, gyengén megsütjük.  A citromot félbevágjuk, az egyik feléből kiszedjük a magvakat, és a héját levágjuk. A húsát kis darabokra vágjuk.  A paradicsomokat vékonyra szeleteljük, megöntjük a citrom másik felének levével, 4-5 evőkanál étolajjal, és ízlés szerint megsózzuk.  A salátástál aljára petrezselyemzöldjét fektetünk, rá egy réteg sült paprikát, arra a paradicsomszeleteket, a citromdarabokat, a kimagvazott olajbogyókat és a dióbél kétharmadát. Tehetünk ebbe a rétegbe apróra vagdalt fokhagyma-darabokat és erőspaprika darabokat is.  A következő réteg a maradék sültpaprikából áll, amit szintén petrezselyem-zölddel társíthatunk.  A salátát ilyen állapotában is lehűthetjük, de még jobb, ha tovább folytatjuk a recept szerinti elkészítést.  Keverjünk öntetet aludttej híg levéből, étolajból, apróra vágott kaporból és a maradék dióbélből, amit daráltan öntünk az öntetbe. Ezzel az öntettel megöntve tegyük félórára hűtőbe a sültpaprika-salátát, utána tálaljuk.    "SZERETŐ-SALÁTA"  (orosz recept)  Hozzávalók:  sárgarépa  mazsola  sajt  fokhagyma  nyers cékla  darabos dióbél  majonéz  A céklát megfőzzük, lehűtjük, megpucoljuk, lereszeljük. A céklareszeléket összekeverjük a darabos dióbéllel.  A mazsolát meleg vízbe áztatjuk. A sárgarépát megtisztítjuk, lereszeljük, és összekeverjük a megpuhult mazsolával. A sajtot lereszeljük, és az apróra vágott fokhagyma szeleteivel keverjük össze.  Rétegesen állítjuk össze a salátát. Az alsó réteg a diós cékla, rá a fokhagymás sajt, legfelül a mazsolás répa.  Minden rétegre majonézt öntünk. Felszolgálás előtt várunk keveset, hogy a saláta átitatódjon.    SZÍNES KUKORICASALÁTA  (amerikai recept)  Hozzávalók:  40 dkg főtt kukorica (konzerv is lehet)  2 szál újhagyma, karikákra vágva  1/2 zöldpaprika húsa, darabokra vágva  2 paradicsom, kockázva  4 nagy retek, darabokra vágva  3/4 csésze áfonya vagy málna (fagyasztott, felengedve)  3 evőkanál szép dióbél  néhány bazsalikomlevél, frissen  A vinegretthez:  3 evőkanál dióolaj vagy más étolaj  1 evőkanál almaecet  1 evőkanál méz  só, bors  A vinegrettet készítjük el először. Összekeverjük az olajat, ecetet és mézet. Megkóstoljuk, és ízlésünk szerint fűszerezzük.  A saláta hozzávalóit egyszerűen összekeverjük egy nagy salátástálban.  Rátöltjük a vinegrettet, és rögtön tálaljuk.    TÉlI SALÁTA DIÓVAL  (német recept, Kerstin van der Smissen receptje)  Hozzávalók 4 személyre:  1 nagy főtt cékla  20-30 dkg saláta  15 dkg feles dióbél  3-4 evőkanál gyümölcsecet  6 evőkanál dióolaj  só, bors  A salátát megmossuk, lecsepegtetjük. A céklát felszeleteljük.  A céklát salátás tányérokra rendezzük, rá arányosan elhelyezzük a salátaleveleket.  Dióolajjal, gyümölcsecettel öntjük meg, sóval, borssal ízesítjük, dióbéllel gazdagítjuk.    VEGYES SALÁTA DIÓOLAJJAL  Hozzávalók 4 személyre:  60 dkg, a szezonnak megfelelő vegyes zöldség  6 evőkanál dióolaj  6 evőkanál egyéb étolaj  4 evőkanál gyümölcsecet  6 evőkanállal a vegyes zöldségek felvagdalásából származó zöldségléből, ha kevesebb, kiegészítve vízzel 6 evőkanálnyira  1 kisebb fej, apróra vagdalt vöröshagyma  1 közepes, héjában főtt burgonya, meghámozva, darabokra vágva  só, bors  Amíg a burgonya fő, az olajat, ecetet, zöldséglevet, vöröshagymát robotgéppel egyenletes állagú folyadékká keverjük. A még forró burgonyadarabokat is beledolgozzuk, elpürésítjük. Az így kapott langyos öntetet az összevágott vegyes salátára öntjük, és még langyosan tálaljuk.    VÖRÖSKÁPOSZTA DIÓVAL  (angol recept)  Hozzávalók:  1 hagyma, felvágva  1 kisebb fej vöröskáposzta, felvagdalva  1/2 csésze darabos dióbél  1 teáskanál só  4 evőkanál olivaolaj  4 evőkanál víz  1 evőkanál borecet  Futtassuk meg a hagymát néhány percig, amíg üveges nem lesz. Öntsük rá a káposztát és a vizet, fedjük le. Néha keverjük meg, pároljuk gyenge lángon. Mintegy 30 perc alatt a káposzta puhára párolódik. Ekkor adjuk hozzá a dióbelet, a sót, az ecetet, és keverjük jól el. Rögtön tálalhatjuk.    VÖRÖSKÁPOSZTA DIÓVAL  (francia recept)  Hozzávalók:  1 felvagdalt vöröskáposzta  dióolaj  dióbél  1 apróra vágott gyöngyhagyma  csipetnyi só  gyümölcsecet  1 kávéskanál szójaszósz  csipetnyi bors  néhány mustármag  A vöröskáposzta-saláta know-how-ja mindössze abból áll, hogy a hozzávalókat a dióbél nélkül keverjük össze, és néhány óráig állni hagyjuk, hogy az ízek összeérjenek. Borsból csak egy leheletfinom fátyol kerüljön a salátára!  A dióbelet mint a legfontosabb hozzávalót csak tálaláskor tegyük a salátára, hogy ropogós legyen.
	A dió leírása és botanikája

	Egyéb saláták Vázlat:  Auvergne-i diós saláta  Ázsiai tésztasaláta  Csalánsaláta  Diós gombasaláta  Diós kuszkusz saláta  Diós rokfortos saláta  Diós tésztasaláta  Diós tésztasaláta 2  Diós-joghurtos öntet salátákra  Endíviasaláta rokforttal, dióval  Fetasajt-saláta dióval  Gyümölcsös diós tésztasaláta  Hegyi saláta  Marokkói kuszkuz-saláta  Ömlesztett sajtos, aszaltszilvás saláta  Tésztasaláta dióval  Tésztasaláta dióval 2  Zelleres almás diós remulád    AUVERGNE-I DIÓS SALÁTA  (francia recept)  Hozzávalók:  50 dkg lágy kéksajt  10 dkg dióbél  2 kisebb padlizsán  3 dl olivaolaj  1 újhagyma  1 gerezd fokhagyma  szárított, tört kakukfű, babérlevél, vörösbors  só, bors  néhány salátalevél  kenyér  A padlizsánokat hosszában vágjuk ketté, locsoljuk meg 1 dl olivaolajjal, hintsük meg a szárított, tört fűszerekkel, és tegyük 15 percre 180 C°-os sütőbe.  A kenyeret vágjuk nagyobb szeletekre, kenyérpirítóban pirítsuk meg, és mindegyiknek az egyik oldalát dörzsöljük be fokhagymával.  Mikor a padlizsánok kihűltek, kiszedjük a húsukat, és elmixeljük a maradék olivaolajjal, amíg pürét nem kapunk. Ízesítjük. Belekeverjük a vagdalt dióbelet.  A padlizsánpürével kenjük meg a kenyereket.  A kéksajtot vágjuk szeletekre, tegyük a kenyerekre, grillezzük meg, amíg sercegni nem kezd. Hintsük meg vörös borssal, apróra vagdalt újhagymával, öntsünk rá kevés olivaolajat.  Salátafélével díszítve szervírozzuk.    ÁZSIAI TÉSZTASALÁTA  Hozzávalók 4 személyre:  12 dkg vagdalt dióbél  18-20 dkg rizstészta  félkiló garnélarák húsa  só, bors  1 piros paprika húsa, vagdalva  3/4 csésze zöldhagymakarika (8-10 hagymából)  1 nagyobb uborka meghámozva, kockákra vágva 3/4 csésze szójacsíra  1 sárgarépa apróra vágva vagy reszelve  1/3 csésze koriander (vagy petrezselyemgyökér) apróra vágva  2 kávéskanál frissen reszelt gyömbér  1 fej saláta, összevagdalva  3 evőkanál ázsiai vinegrett  és még ízlés szerint egyéb ázsiai fűszerek (vörös mustár, korianderlevél, chou napa, tat soi, mizuna, stb.)  A dióbelet enyhén pirítsuk meg, 5-7 perc alatt, majd hagyjuk kihűlni.  A rizstésztát másfél liter vízben 3-4 percig főzzük. Csöpögtessük le, hagyjuk némileg hűlni, keverjünk hozzá félkanálnyi ázsiai vinegrettet, majd hagyjuk teljesen lehűlni.  A garnélarák húsát enyhén sózzuk és borsozzuk meg.  Egy nagyobb wokban kevés olajon pároljuk meg a garnélarákot, rózsaszínűre, vagyis három perc után fordítsuk meg, hogy mindkét oldalán egyforma legyen. Mielőtt levesszük a tűzről, két kanál vinegrettel öntsük meg. Hagyjuk kihűlni.  Egy nagy tálban keverjük össze a már hideg tésztát a zöldségekkel. Minden hozzávalóval, még a dióbél felével is, kivéve a salátát. A salátát rendezzük tányérokra. Rá a zöldséges tésztát, és öntsük meg a maradék vinegrettel. A tetején a garnélarák és a maradék dióbél lesz a díszítés.    CSALÁNSALÁTA  (grúz recept)  Hozzávalók:  10 dkg dióbél  10 dkg vöröshagyma  16 dkg csalánlevél  6 dkg korianderlevél  só, bors  Vizet forralunk, megsózzuk, és három percig pároljuk benne a csalánlevelet. Leszűrjük, a vizet hagyjuk elfolyni, a levelet apróra vágjuk.  A dióbelet apróra törjük, megsózzuk. A hagymát is apróra vágjuk, a dióbélhez keverjük. A korianderlevelet is apróra vágjuk, hozzákeverjük. Végül a forrázott csalánlevéllel is összekeverjük.  Ízlés szerint sózzuk, borsozzuk.    DIÓS GOMBASALÁTA  (francia recept)  Hozzávalók 6 személyre:  20 dkg gomba  3 dkg dióbél  3 db zöld endívia  3 db piros endívia  1 citrom  3 dkg olivaolaj  só, szemes bors  A gondosan megtisztított gombát vékony szeletekre vágjuk, és egy salátás tálba tesszük. Az endíviát ugyancsak vékony szeletekre vágjuk, és hozzákeverjük. A dióbelet darabosra vagdossuk és belekeverjük.  Az öntetet mixerben készítjük el: Az olivaolajat egy fél evőkanál citromlével, sóval és frissen őrölt borssal. Csak közvetlen felszolgálás előtt öntsük az öntetet a salátára.    DIÓS KUSZKUSZ SALÁTA  (amerikai recept)  Hozzávalók 4 személyre:  1/2 csésze dióbél  1 csésze köleskása  2 teáskanál őrölt kömény  1/2 csésze friss narancslé  1/4 csésze borecet  1 kisebb sárga paprika kimagozva, szeletelve  1 uborka vékonyra vágva  1/2 csésze karikára vágott retek  2 csésze spenótlevél  só  Egy száraz edényben közepes lángon enyhén pirítsuk meg a dióbelet, 1-2 percig. Tegyük félre.  Egy nagyobb fedős fazékban forraljunk fel 1,25 csésze vizet. Öntsük bele a kölest és az őrölt köményt. Fedjük le, és vegyük le a tűzről. Hagyjuk állni, amíg a köles felszívja a vizet, ez kb. 5 perc. Egy villával keverjük fel, majd hűtsük 15 percig.  Öntsük bele a borecetet, a narancslevet, a paprikát, az uborkát, a retket, a diót. Sózzuk meg. Spenót-ágyon tálaljuk.    DIÓS ROKFORTOS SALÁTA  (francia recept)  Hozzávalók 4 személyre:  20 dkg vegyes saláta (fejes saláta, kínai kel, stb.)  10 dkg dióbél  10 dkg rokfort sajt  2 evőkanál olaj  1 kávéskanál mustár  1 kávéskanál borecet  só, bors  Az olajból, borecetből, mustárból, egy csipet sóból és borsból öntetet keverünk.  A salátaféléket jól megmossuk és leszárítjuk, majd egy nagyobb salátás tálba vágjuk. Szórunk közé rokfortot és vagdalt dióbelet. Ráöntjük az öntetet.    DIÓS TÉSZTASALÁTA  (francia recept)  Hozzávalók 4 személyre:  40 dkg orsótészta  15 dkg dióbél  1 citrom  1 zöld alma (Granny Smith)  1 köteg bazsalikom  3 gerezd fokhagyma  6 evőkanál olivaolaj  6 dkg gorgonzola sajt  só, bors  A megtisztított fokhagymát vágjuk apróra. Facsarjuk ki a citromot. Vágjuk fel a bazsalikomot. A dióbelet kissé pörköljük meg magában, majd hagyjuk kihűlni. A gorgonzolát vágjuk apró darabokra, tegyük hűtőbe.  Az orsótésztát tegyük forrásban lévő vízbe, keverjük meg, főzzük meg. Kihűlés után a tésztát egy nagy salátástálban keverjük el az olajjal, a citromlével és a fokhagymával. Adjuk hozzá a gorgonzolát, a dióbelet és az almát, amit csak az utolsó pillanatban szeletelünk fel. Borsozzuk.  Díszítsük bazsalikommal, és rögtön tálaljuk.    DIÓS TÉSZTASALÁTA 2  (francia recept)  Hozzávalók 2 személyre:  20 dkg főzni való tészta  2-3 szelet bacon-szalonna  1 avokádó  8 dkg dióbél  10 dkg olajbogyó (konzervből)  10 dkg tonhalhús (konzervből)  bazsalikomszósz (készen vásárolt vagy otthon készített)  Főzzük meg a tésztát, utána hideg vízzel öblítsük le, és szűrjük le. A tészta nedves maradjon.  A bacon-szalonnát süssük meg, hagyjuk kihűlni, majd vágjuk vékony szeletekre.  Az avokádót és az olajbogyókat vágjuk apróra.  Egy nagyobb tálban keverjük össze az így előkészített hozzávalókat, valamint a dióbelet és a tonhalat. Végül öntsünk a salátatésztára 1-2 evőkanálnyi szószt.  Szárazon pirított kenyeret harapjunk hozzá.     DIÓS-JOGHURTOS ÖNTET SALÁTÁKRA  (spanyol recept)  Milyen salátákra? Szinte bármilyenre. Az eredeti spanyol recept szerint paradicsomsalátára, zellersalátára, burgonyasalátára, zöldbabsalátára egyaránt jó, de főtt rizs is ízesíthető vele.  Hozzávalók:  1 pohár joghurt  12 dió finomra vagdalt bele  1 csipet köménymag  só, bors  A hozzávalókat keverjük össze, felhasználásig tartsuk hűtőben.    ENDÍVIASALÁTA ROKFORTTAL, DIÓVAL  (holland recept)  Hozzávalók:  35 dkg endívia  10 dkg rokfort  10 dió bele  5 evőkanál dióolaj  2 evőkanál tejföl  só, bors  borecet  mustár  Az endíviát megmossuk, apróra vágjuk, és egy salátás tálba tesszük.  A sajt felét kis darabokra vágjuk, a másik felét villával széttörjük, és a borecettel összedolgozzuk. Hozzáadjuk a dióolajat, a tejfölt és a mustárt is. Megkóstoljuk, ízlés szerint sózzuk, borsozzuk.  A dióbelet kisebb darabokra vagdossuk, az endíviára terítjük. A sajtos dresszinget is a salátára öntjük. Végül a sajtdarabokkal díszítjük.    FETASAJT-SALÁTA DIÓVAL  (olasz recept)  Hozzávalók 4-6 személyre:  20 dkg fetasajt  20 dkg vagdalt darabos dióbél  2-2 evőkanál friss mentalevél, petrezselyem és bazsalikom  6 gyöngyhagyma, felvagdalva  1 gerezd fokhagyma, vagdalva  1/2 kávéskanál só  bors  1 evőkanál citromlé  1/4 csésze étolaj  A saláta elkészítésének receptje mindössze abból áll, hogy az összes hozzávalót össze kell keverni. Semmi különös.       GYÜMÖLCSÖS, DIÓS TÉSZTASALÁTA  (amerikai recept, az Amerikai Tésztaszövetség receptje)  Hozzávalók 6-8 személyre:  1/4 kg kagylótészta, vagy más hasonló tészta  1 csésze zsírmentes joghurt  1 evőkanál méz  1/4 csésze narancssűrítmény  1 mandarinkonzerv  2 csésze (1 vörös és 1 fehér) nagyobbszemű szőlő, félbevágva  1 alma szeletelt húsa  1/2 csésze zellerkocka  1/2 csésze feles dióbél  A tésztát főzzük meg, szűrjük le. Öntsük egy nagyobb tálba, ahol óvatosan összekeverhetjük a szőlővel, a konzervből kivett mandarinszeletekkel, a zellerdarabokkal, almaszeletekkel és a dióbéllel.  Egy kisebb tálban keverjük össze a joghurtot, a mézet és a narancssűrítményt, és öntsük a tésztára.  Mielőtt felszolgálnánk, tegyük hűtőbe, hogy jól áthűljön.    HEGYI SALÁTA  (spanyol recept)  Hozzávalók 4 személyre:  1 maréknyi mezei katáng levél  4 karéj kenyér  60 dkg kecskesajt  2 db zellergyökér, apróra vagdalva  zellerlevél, díszítésnek  10 dkg dióbél és még néhány feles dióbél, díszítésnek  3 evőkanál dióolaj  3 evőkanál vörösbor-ecet  1 gerezd apróra vágott fokhagyma  Alaposan mossuk meg és csöpögtessük le a katánglevelet. Helyezzük egy salátás tál aljára.  A zellergumót, a dióbelet, a dióolajat és a borecetet keverjük össze, és öntsük a katánglevelekre.  A kenyérszeleteket pirítsuk meg, a kecskesajtot osszuk szét a pirított kenyérszeletekre. 3-4 percre tegyük be a sütőbe.  A kenyérszeleteket rakjuk tányérokra, szórjunk rá apróra vágott fokhagymát, és díszítsük szeletenként 1-2 db feles dióbéllel. Ugyancsak díszítésként rakjunk köré néhány zellerlevelet.  A salátástálból mindenki ízlésének megfelelően a kenyérre vagy mellé szedhet a hegyi zöldségkeverékből.    MAROKKÓI KUSZKUZ-SALÁTA  Hozzávalók 4 személyre:  2 evőkanál étolaj  só  1 csésze kuszkuz  1/3 csésze zöldhagymakarika  2 paradicsom, kockákra vágva  12 dkg fetasajt  12 dkg dióbél  3 evőkanál fűszerzöldség (oregánó, menta)  1/4 csésze citromlé  1/3 csésze étolaj  bors  A kuszkuzt 4 dl vízben fedő alatt főzzük puhára, amibe egy evőkanál étolajat is tettünk, és amit megsóztunk.  Amikor megfőtt, héhány percig pihentetjük a tűzről levéve, majd hozzákeverjük a másik kanál olajat. Villával felkeverjük, hogy a szemek elváljanak egymástól. Hagyjuk szobahőmérsékletűre hűlni.  A lehűlt kuszkuzt egy nagyobb tálban összekeverjük a zöldhagymával, paradicsommal, sajttal, dióval, fűszerekkel.  A citromlé és az étolaj összekeveréséből készítsünk vinegrettet. Töltsük a salátára, és keverjük bele. Borsozzuk.  Szobahőmérsékleten tálaljuk.    ÖMLESZTETT SAJTOS, ASZALTSZILVÁS SALÁTA  (orosz recept)  Hozzávalók:  2 kocka ömlesztett sajt  3 gerezd fokhagyma  5 db tojás  30 dkg aszaltszilva  1/2 pohár darabos dióbél  1 köteg zöldhagyma  1 pohár majonéz  Rétegesen készítjük a salátát. Alul az ömlesztett sajt darabjait helyezzük el, rajta a fokhagyma szeleteit, és majonézt öntünk rá. A következő réteg a nem egészen keményre főtt tojás szeletei és az apróra vágott zöldhagymakarikák lesznek. Erre a rétegre is majonézt öntünk.  A saláta tetejére kerülnek a dióbél-darabok.    TÉSZTASALÁTA DIÓVAL  (német recept)  Hozzávalók 4 személyre:  25 dkg rövid makaróni  25 dkg rokfort  két-háromféle saláta  2 kanál dióolaj  4 kanál napraforgóolaj  2 kanál borecet  15 dkg feles dióbél  só, bors  A makarónit megfőzzük, leöblítjük és lecsöpögtetjük, lehűtjük. A salátaleveleket jól megmossuk, leszárítjuk, egy salátás tálra rakjuk. A dióolajat, a napraforgóolajat és az ecetet összekeverjük, sózzuk-borsozzuk. A tésztát a salátalevelekre rendezzük. A rokfortot felaprítjuk, a tésztára tesszük. Leöntjük a salátaszósszal. A feles dióbeleket tálalás előtt rendezzük a tésztasalátára.    TÉSZTASALÁTA DIÓVAL 2  (olasz recept)  Hozzávalók 4-6 személyre:  8 csésze salátalevél, legalább kétféle salátából  5 evőkanál étolaj  2 evőkanál borecet  1 evőkanál gyümölcsecet  25 dkg gorgonzola vagy kéksajt, villával összetörve  1 csésze durvára vagdalt dióbél  só, bors  35 dkg olasz tészta  Először a tésztát főzzük meg.  Egy kisebb tálban összemixeljük az olajat a borecettel, sóval, borssal.  Amikor a tészta megfőtt, szűrjük le, és tegyük át egy akkora tálba, amekkora elég lesz a kész salátának. Még a meleg tésztához öntsük az olajos-ecetes dresszinget, és keverjük össze. A sajtot is addig keverjük a tésztához, amíg meleg.  Utoljára a salátaféléket keverjük hozzá, és megszórjuk a tésztasalátát dióbéllel.  Akkor a legjobb, ha azonnal tálaljuk. Ha ez nem megy, akkor hűtőben tartsuk el a tésztát, anélkül, hogy a salátaféléket hozzáadtuk volna. Azt csak a hűtőből kivéve, mikróban megmelegítve adjuk hozzá, és utána szórjuk meg a dióval.    ZELLERES ALMÁS DIÓS REMULÁD  (francia recept)  Hozzávalók 6 személyre:  1/2 zellergumó  1 savanyú alma  kis adag kaviár  20 db dió bele, darabokra törve  1 érett citrom leve  4 evőkanál túró  4 dkg rokfort  fekete bors  Egy durva reszelőn reszeljük le a zellert és az almát. Öntsük meg citromlével, hogy meg ne sötétedjen.  A rokfortot a túróval együtt törjük össze, és addig keverjük, amíg keverékük egynemű nem lesz. Közben borsozzuk meg erősen. A sjtos-túrós keveréket keverjük a zelleres-almás keverékhez. Osszuk tányérokra, szórjuk meg a dióbéllel. Adjunk minden adaghoz egy gombóc kaviárt.  Megjegyzés: Alma helyett körtét is használhatunk.
	A dió leírása és botanikája

	Lángosok, sült tészták Vázlat:  Csokoládés-diós sütemény  Diós briós  Diós-banános sütemény  Diós gofri  Diós lángos  Diós perec  Diós pizzatészta  Gorgonzolás diós sülttészta  Gubana  Hagymás, sajtos, diós sülttészta  Leveles tészta rokforttal, dióval  Pandzsábi lángos  Pizza kéksajttal, dióval  Rokfortos diós szablé  Sós diós pizza  Szalonnás diós sütemény    CSOKOLÁDÉS-DIÓS SÜTEMÉNY  (német recept)  Hozzávalók:  20 dkg feles dióbél  50 dkg Milka tejcsokoládé  12,5 dkg margarin  4 tojás  17,5 dkg cukor  25 dkg liszt  5 dkg keményítő  2 dkg kakaó  2 teáskanál sütőpor  1 evőkanál konyak  25 dg tortabevonó  Nem szeretem a Milka csokoládét. (Nem én, hanem a német hölgy, aki a receptet eredetileg közölte.) Ezért a húsvétra kapott csokoládéval ősszel, amikor már dió is volt, valamit kezdeni kellett.  Összetörtem a csokoládét, és öt percre a mikrohullámú sütőbe tettem. Majd belekevertem a margarint, és hagytam kihűlni.   A tojásokat géppel habosra kevertem, a cukrot is hozzáöntöttem, és a gép legmagasabb fokozatán kevertem tovább. Belekevertem a lisztet, a keményítőt, a sütőport, a kakaót is.  Sütőformába tettem, és a szép, feles dióbelekkel beborítottam. A diót finoman a tésztába nyomkodtam.  Addig sütöttem, amíg a beleszúrt fapálcikát  tisztán nem tudtam kihúzni.  A margarinos csokoládét a mikróban újra felolvasztottam, és a kész süteményre kentem.  Becsomagoltam a süteményt alufóliába, és néhány napra félretettem. Azután fogyasztottuk el.  Ajánlom.       DIÓS BRIÓS  (francia recept)  Hozzávalók:  2 tojás  10 dkg vaj  1 dl tej  1,5 evőkanál narancsszörp  8 dkg darabosra tört dióbél  5 dkg cukor  37 dkg liszt  1 kávéskanál só  1 zacskó élesztőpor  Egy nagy tálban összekeverjük a lisztet, a cukrot, a sót. Hozzákeverjük az élesztőport, apránként a langyos tejet, és kissé meggyúrjuk. Ezután a darabokra vágott vajat és a tört dióbelet adjuk hozzá, gyúrjuk bele. Addig gyúrjuk, amíg teljesen sima, homogén nem lesz a tészta.  Golyót formálunk a tésztából. Egy nedves kendővel letakarjuk, és kelesztjük. Másfél óra alatt a kétszeresére kel meg. Ekkor több darabra osztjuk, és másodszor is kelesztjük, mintegy 40 percig.  A sütőt 200 C°-ra melegítjük elő. Mielőtt a tésztát a sütőbe tennénk, a két tojásból és a narancsszörpből álló keverékkel megkenjük. És még jobb, ha porcukorral is meghintjük. Most már megsüthetjük. Addig süssük, amíg elég szépnek nem találjuk.    DIÓS-BANÁNOS SÜTEMÉNY  (német recept)  Hozzávalók:  20 dkg dióbél  15 dkg vaj  17,5 dkg cukor  1 csomag vaníliás cukor  só  3 tojás  1 teljesen érett banán  20 dkg liszt  1,5 teáskanál sütőpor  2 csepp keserűmandula-aroma vagy rum    Először a tojásokat a vajjal habosra keverjük.    Aztán a cukrot, egy csipet sót és a rumot vagy az aromát keverjük bele.    A banánt apróra vágjuk, vagy szétnyomjuk, és a masszához keverjük.    A dióbelet ledaráljuk, és belekeverjük.    Végül a sütőporral elkevert lisztet öntjük hozzá.    A masszát jól kivajazott sütőformába töltjük. 175-200 C°-on sütjük, 60-75 percig. Tűpróbával ellenőrizzük, hogy a tészta ragad-e még. Ha már nem, a tészta átsült.    DIÓS GOFRI  (oroszból fordított recept)  Hozzávalók:  1/2 csésze vaj  4 tojás  1/2 csésze tejszín  2/3 csésze liszt  1 kávéskanál sütőpor  2/3 csésze darált dióbél  1 kávéskanál fahéjpor  1 kávéskanál étolaj  A vajat lágyítsuk meg, és a tojássárgájával, némi sóval keverjük krémesre. A tojások fehérjéből a tejszínnel együtt verjünk habot, majd keverjük a sárgájához. A lisztet, sütőport, darált diót és a fahéjport is keverjük hozzá.  A gofrisütő formát olajozzuk meg, és egy gofrihoz két evőkanálnyi híg tésztát használva egyenként süssük ki. Egy darabhoz 2-3 perc kell.    DIÓS LÁNGOS  (orosz recept)  Hozzávalók:  1 csésze liszt  1 csésze tej  1 evőkanál cukor  2 evőkanál étolaj  1 csésze dióbél  kis darab friss élesztő  só  A diót is a lángos tésztájába gyúrjuk. Előbb kissé megszárítjuk a sütőben, majd ledaráljuk. Összekeverjük a liszttel, tejjel, cukorral, élesztővel, sóval, meggyúrjuk, és 10-15 percig kelesztjük.  A lángosokat olajon sütjük ki.  Ízlés szerint ízesítjük. Lehet akár tejföllel, majonézzel is.    DIÓS PEREC  (amerikai recept)  Hozzávalók:  90 dkg liszt  8 dl víz  3 dkg élesztő  5 dkg gríz  2 dkg só  5 dkg apró darabos dióbél  friss rozmaringlevél  5 dkg aszalt paradicsomkocka  Először kovászt készítünk. 40 dg lisztet elkeverünk 4 dl vízzel és 1 dg élesztővel. Szobahőmérsékleten állni hagyjuk 6-8 óráig, ezalatt kétszeresére dagad.  50 dg lisztet, 4 dl vizet, 2 dg élesztőt öntünk, keverünk a kovászhoz, és belekeverjük a többi hozzávalót is. A legjobb, ha mixerrel keverjük, mintegy 15 percig. Szobahőmérsékleten hadd álljon két órát.  Három kerek cipóra osztjuk a tésztát, és 20 percig állni hagyjuk belisztezett deszkán.  A cipókat nyújtsuk ki. Újból hagyjuk állni egy óráig. Ezután csíkokat vágunk a tésztából, és a képnek megfelelő perecekké formáljuk.  Forró sütőben 25-35 percig sütjük.    DIÓS PIZZATÉSZTA  (amerikai, kaliforniai recept)  Hozzávalók 6 személyre:  2,75 csésze liszt  1 tasak élesztőpor  1,5 kávéskanál kristálycukor  1,5 kávéskanál só  1/2 csésze dióbél  3/4 csésze meleg víz  Robotgépben dolgozzuk össze a lisztet, élesztőt, cukrot, sót, dióbelet. Addig járassuk a gépet, amíg a diót apróra nem vágta. Ekkor se állítsuk le a gépet, hanem fokozatosan öntsük hozzá a melegvizet. Addig járjon a gép, amíg a tészta golyóvá nem áll össze, és lejön a gép faláról is az anyag. Lágynak, nedvesnek kell lenni tésztánknak. Amikor kész, borítsuk ki, és hagyjuk negyedóráig állni.  Melegítsük elő a sütőt közepesen magas hőfokra. A tésztát osszuk ketté, és enyhén beolajozott kézzel lapítsunk belőle 2 db, közel 25 cm-es kerek pizzát. Felül kenjük be bőven olajjal, és olajozott felével fektessük a tepsire. Grillező üzemmódban süssük ki a pizzát. 3-4 perc alatt feldagad, és barnulni kezd. Ekkor vegyük ki, és grillezett felével fektessük egy hideg tepsibe.  Ízlésünk szerint gazdagítsuk a pizzát, különböző feltétekkel, és tegyük vissza a sütőbe, amíg a sonka, sajt, paradicsom, stb. rá nem sül. 5-6 perc múlva kész.     GORGONZOLÁS DIÓS SÜLTTÉSZTA  (amerikai recept, az Ipswich Country Club receptje Massachusettsből)  Hozzávalók 8 személyre:  A tésztához:  1 csésze liszt  2/3 csésze vagdalt dióbél  1 evőkanál cukor  csipetnyi só  csipetnyi pirospaprika  1/2 kávéskanál mustármag  6 evőkanál vaj, darabokra vágva  1 evőkanál tej, és még egy kevés, ha kell  A töltelékhez:  1 csésze aszalt áfonya  1 csésze meleg víz  2 evőkanál étolaj  1 nagy fej hagyma, apróra vágva  1/2 kávéskanál só  1,5 csésze vagdalt dióbél  2 kávéskanál friss kakukfű  2 tojás  1 csésze tejszín  5 dkg gorgonzola sajt, darabokra törve  Öntsük robotgépbe a lisztet, dióbelet, cukrot, sót, paprikát, mustármagot, sőt, még a vajat is. Addig járassuk a gépet, amíg a keverék finom zsemlyemorzsa állagot nem vesz fel. Ekkor adjunk hozzá egy evőkanál tejet, és járassuk addig, amíg a keverék tésztává nem áll össze. Még 1-2 kávéskanálnyi tejet utánaönthetünk.  A tésztát formáljuk kerekre, és nyomkodjuk egy 23 cm-es tortasütő formába. A felhajló szélét villával szúrkáljuk meg. Borítsuk le műanyagfóliával, és tegyük fagyasztóba félórára.  Ezalatt előmelegítjük a sütőt 180 C°-ra, és a félóra elteltével kisütjük a tésztát. 15-20 percig elég a sütőben tartani. Megtöltés előtt kihűtjük.  Az aszalt áfonyára egy tálban öntsünk meleg vizet. Hogy tényleg a víz alatt maradjon, tegyünk a tálba egy kisebb tálat, hogy lenyomja az áfonyát. 30-40 percig, amíg a többi munkát végezzük, hagyjuk a vízben ázni.  Az étolajat közepes lángon melegítsük meg egy lábasban. Pároljuk meg benne a hagymát, és sózzuk meg közben. Kevergessük gyakran, és amikor megpárolódott, vegyük le a tűzről. Hagyjuk hűlni öt percig.  A beáztatott áfonyáról öntsük le a vizet, és a dióval, kakukfűvel együtt keverjük a hagymához. Tegyük félre a keveréket.  Egy kisebb tálban keverjük össze a tejszínt a tojásokkal, egyenletesre.  Most töltsük a tölteléket a tésztára, a következő sorrendben: Először a diós-áfonyás keveréket, arra szórjuk a sajtdarabokat, végül megöntjük a tojáskeverékkel.  Újból betesszük a tésztát a sütőbe, kb. 20 percre. Mielőtt felszeletelnénk, negyedórát várjunk.    GUBANA  (olasz, udinei sütemény)  Hozzávalók:  2 adag fagyasztott tészta  20 dkg mazsola  5 dkg fenyőmag  15 dkg dióbél  6 dkg vaj  1 tojás és 1 sárgája  5 dkg keserű csokoládé  4 füge  4 aszalt szilva  1 citrom és 1 narancs leve  2 karika konzerv-ananász  2 pohár likőrbor  5 dkg zsemlyemorzsa  1 csomag vaníliás cukor  liszt és még egy kevés vaj  A mazsolát 20 percig áztassuk a likőrborban. Addig vagdaljuk össze a diót, a fügét, az aszaltszilvát, és keverjük el a fenyőmaggal. Aztán a mazsolával, ananásszal, csokoládéval, a citrom-és narancslével.  A vajon kicsit pirítsuk meg a morzsát, és azt is adjuk hozzá. Jól keverjük el az egészet. Egy tojás sárgáját is, valamint a felvert fehérjét keverjük bele.  Gyúrjuk össze a kiengedett tésztát, és nyújtsuk vékonyra, hosszúkásra. Gyengén lisztezzük be.  A tészta közepére helyezzük a tölteléket, és hosszú tekercset formáljunk belőle, amit csigaformán hajtsunk körbe. A másik tojássárgájával kenjük be.  Előmelegített sütőben 45 percig süssük. A felszínét hintsük meg vaníliás cukorral, és melegen szervírozzuk.    HAGYMÁS, SAJTOS, DIÓS SÜLTTÉSZTA  (amerikai recept)  Hozzávalók:  A tésztához:  22 dkg liszt  1 kávéskanál sütőpor  6 dkg darált dióbél  10 dkg szobahőmérsékletű vaj  1 közepes tojás  A töltelékhez:  30 dkg zöldhagyma, karikákra vágva  1 evőkanál étolaj  őrölt bors, őrölt szerecsendió  1,5 dl tejföl  12 dkg érett stilton sajt  2 közepes tojás  A sütőt 190 C°-ra melegítjük elő, de 170 C°-on fogunk sütni.  A tészta hozzávalóit háztartási robotgépben keverjük össze, először szárazon, majd kevés víz hozzáadásával. Belisztezett gyúródeszkán tésztát gyúrunk belőle.  A tésztát kinyújtjuk, és egy 23 cm-es tortasütő formába fektetjük.  A töltelék úgy készül, hogy a hagymát az olajon serpenyőben kicsit megizzasztjuk, megpuhítjuk. Fűszerezzük, és a tésztára rétegezzük.  Összekeverjük a tejfölt a sajttal és a tojásokkal, és robotgépben egynemű sodót készítünk belőle. A hagymára öntjük.  Sütőben addig sütjük, amíg a tészta aranyszínű nem lesz, és a töltelék összeáll.    LEVELES TÉSZTA ROKFORTTAL, DIÓVAL  (francia recept)  Hozzávalók 4 személyre:  15 dkg rokfort  18 dkg vaj  20 dkg liszt  10 dkg túró  10 dkg dióbél  10 dkg fenyőmag  2 evőkanál tejszín  1 tojás  1 mogyoróhagyma  só, őrölt bors  Először leveles tésztát készítünk: 5 g sót feloldunk egy pohár vízben. A lisztet egy tálba tesszük, közepét kimélyítjük, beleöntjük a hideg sós vizet. Előbb fakanállal keverjük el, majd kézzel meggyúrjuk. Kenyértészta-állagúra dolgozzuk. 15-20 percig pihentessük, egy kendővel letakarva.  Belisztezett deszkán kerek lepényt formálunk a tésztából úgy, hogy a középső része 1,5 cm, a széle felé pedig 0,5 cm vastag legyen. A vajból 15 dg-ot villával eldolgozunk, és a tészta vastagabb részére tesszük, a széleit pedig körben ráhajtjuk, kevés vízzel ráragasztjuk. Formáljuk a tésztát téglalap-alakúra, a két szélét hajtsuk középre, hogy négyzetes legyen. 15-20 percig pihentessük.  Újból nyújtsuk hosszúra, újból hajtsuk négyzetesre, újból pihentessük. Harmadszor is, negyedszer is. Kinyújtva vágjuk négy részre.  Most kapcsoljuk be a sütőt, melegítsük 200 C°-ra. A négy tésztadarabot nyújtsuk kerekre.  Vajazzuk ki a tepsit. A tojást verjük fel, kenjük be vele a négy tésztalepényt.  Vágjuk durvára a dióbelet és a fenyőmagot. A maradék 3 dkg vajon enyhén kapassuk meg a magvakat és a mogyoróhagymát.  A rokfortot egy mélyebb tálban törjük meg villával. Adjuk hozzá a tejszínt és a túrót. Gondosan vegyítsük össze. Sózzuk, borsozzuk. A dióbelet és a fenyőmagot is keverjük bele, helyezzük a tésztákra, és 20 percig süssük.  Sütés után azonnal tálaljuk, salátaleveleken.    PANDZSÁBI LÁNGOS  (indiai recept, naan néven)  Hozzávalók 8-10 lángoshoz:  4 csésze liszt  1-2 csésze joghurt (aludttej vagy friss tej is jó)  2 evőkanál olvasztott vaj, szobahőmérsékletűre hűtve  1 evőkanál cukor  1 kávéskanál só  2 kávéskanál szárított élesztő  darabos dióbél és mazsola ízlés szerinti mennyiségben  Először az élesztőt indítjuk meg. Egy kisebb csészében az élesztőporhoz két evőkanál meleg vizet és csipetnyi cukrot adunk. Összekeverjük. Megvárjuk, amíg dagad.  Egy nagyobb tálba öntjük a lisztet, és összekeverjük a sóval, cukorral és az olvasztott vajjal. A megfuttatott élesztőt is beleöntjük. Robotgéppel dolgozzunk, és fokozatosan öntsük hozzá a joghurtot (vagy aludttejet, vagy tejet). Állandó keverés közben annyit öntsünk a liszthez, hogy a tészta kezdjen elválni a tál falától, és szilárd állagú legyen.  Borítsuk ki a tésztát egy enyhén bezsírozott felületű munkalapra, olajozzuk be a kezünket, és gyúrjuk öt percig. Fedjük le, hadd álljon másnapig, de legalább két órát.  Amikor a tészta állásideje eltelt, gyúrjuk még öt percig, majd osszuk citrom nagyságú darabokra. Egy belisztezett deszkán nyújtsuk ki a lángosokat, 0,5-1 cm vastagságú lapokra.  A sütéshez zsírozott vagy sütőpapírral bélelt sütőlapokra kell helyezni a lángosokat.  Sütés előtt a lángosokat felülről kenjük meg olvasztott vajjal, és szórjuk meg dióbéllel, mazsolával. A dióbelet kissé nyomjuk a tésztára.  A sütőt 200 C°-ra melegítsük elő. Maga a sütés, ha a sütő meleg, 5-10 percig tart. Ezalatt a lángos világos krémszínt kap, rózsaszín árnyalattal. De figyeljünk, ennél ne legyen sötétebb.  Azon melegében szervírozzuk, indiai szokás szerint curryvel.    PIZZA KÉKSAJTTAL, DIÓVAL  (francia recept)  Hozzávalók egy nagy pizzához:  1 pizzatészta  12,5 dkg márványsajt  1,5 dl sűrű tejszín (min. 15 %-os)  20-25 dió bele  3 mogyoróhagyma  kislevelű saláta  A nyerstésztát sütőpapírra fektetve helyezzük egy tepsire.  A sajtot a tejszínnel mixeljük össze, hogy homogén krémet kapjunk. Kiskanállal simítsuk a pizzára.  Most melegítsük fel a sütőt 230 C°-ra.  A mogyoróhagymát vágjuk vékony szeletkékre, és szórjuk be vele a pizzát.  A pizzát 10 percig a forró sütőben süssük, Amikor megsült, vegyük ki, szórjuk meg salátalevéllel, végül dióbéllel.    ROKFORTOS DIÓS SZABLÉ  (francia recept)  Hozzávalók 20 darabhoz:  15 dkg liszt  8 dkg hideg vaj  1/2 kávéskanál pirospaprika  1 evőkanál búzadara  15 dkg rokfort sajt  dióbél bőven  Az összes hozzávalót - a paprika kivételével - kézzel gyúrjuk össze, de a dióbélből tegyünk félre keveset.  A nyerstésztából formáljunk egy gömböt, és pirospaprikábal behintett felületen formáljunk belőle 5 cm vastag hurkát. A hurkát pihentessük hűvös helyen egy órán át, hogy szilárduljon a tészta. Ha így, nyersen lefagyasztjuk, később is felhasználhatjuk.  Melegítsük elő a sütőt 180 C°-ra. Vágjunk a tésztából 1 cm-es szeleteket, és helyezzük teflonos, vagy más, nem ragadós felületű sütőlapra. Hagyjunk köztük hézagot, mert még terülni fognak. Helyezzünk a karikákra darabos dióbelet, és enyhén nyomjuk a tésztába.  Tíz-tizenöt percig süssük, amíg a széle pirulni nem kezd.  Amikor megsült, rácson hűtsük ki. Zárt dobozban két-három napig is friss marad.    SÓS DIÓS PIZZA  (francia recept, Lucien Tendret receptje, 1892)  A hozzávalók pontos ismerete nélkül is készíthetünk diós pizzát. Pizzatészta (kenyértészta) kell hozzá, amit nyersen a következő keverékkel borítunk.  Hagymakarikákat szelünk, és a tésztára rendezzük. Megszórjuk bőven darabos dióbéllel, és sózzuk, borsozzuk. Végül dióolajjal hintjük meg.  A sütés negyven percig tart, meleg sütőben vagy kemencében. Természetesen, a sülési idő a sütőtől, annak hőfokától függ. Addig süssük, hogy ki ne száradjon.  Bízzunk kreativitásunkban.    SZALONNÁS, DIÓS SÜTEMÉNY  (francia recept)  Hozzávalók 4-6 személyre:  20 dkg liszt  12 dkg kemény sajt  20 dkg füstölt húsos szalonna  10 dkg dióbél  4 evőkanál tejszín  2 tojás + 1 sárgája  2 evőkanál étolaj  1 evőkanál száraz fehérbor  1/2 tasak szódabikarbóna  só, bors  porcukor  A sütőt 210 C°-ra melegítsük elő.  A keménysajtot vágjuk apró kockákra, a szalonnát apró darabokra. A szalonnát egy lábasban süssük üvegesre, a kisült zsírt öntsük le róla.  A liszthez egy tálban keverjük a szódabikarbónát. Enyhén sózzuk, borsozzuk meg.  Egy másik tálban a tojásokat a tejszínnel együtt verjük fel. A habosra vert tojáshoz keverjük hozzá az olajat és a fehérbort. A lisztet is öntsük, keverjük bele. Majd a sajtkockákat, a lecsöpögtetett szalonnát, végül a dióbelet. Kóstoljuk meg, ha kell, sózzuk, borsozzuk.  A sütőformát kenjük ki vajjal, és töltsük bele a nyers süteményt. A tetejét simítsuk el, és tegyük a forró sütőbe. Negyedóra elteltével a meleget csökkentsük 180 C°-ra, és süssük még félórán át.  A sütőből kivéve a formában hagyjuk langyosra hűlni, akkor kiszedjük, megszórjuk porcukorral, és langyosan szervírozzuk.

	DIÓS ITALOK
	DIÓS ITALOK  Mottó:  "A diófán ég a pince-mécses,  nem azért, hogy szájad el ne téveszd."  (Illyés Gyula)  Mit is ír a zöld dióról a Pallas lexikon? „Cukorral és szesszel dió-likőr lesz belőle.”  Vázlat:  A diós italok múltjáról és jelenéről  Dióbor  Diópálinka  A dió lelke  Diólikőr  Nocino, nocillo, nocello  Egyéb diós italok  Néhány ételrecept diós italokkal    A diós italok múltjáról és jelenéről A dióból készült italok eredete a többezer éves múlt homályába vész. Az emberek írni még nem tudtak, de dióbort, diólikőrt inni már igen. Írásos feljegyzés ezért nem maradhatott fenn a korai diós italokról. Legfinomabb italaikat már dióból, zöld dióból készítették.  Ebben a témában Európában a legelső hiteles feljegyzéseket a Római Birodalom légióinak katonai vezetői készítették, és jelentették haza, Rómába. Amikor az isteni Cézár légiói meghódították Britanniát, az egyik primitív brit törzsről feljegyezték, hogy harcosaik festették testüket.  Nem, tisztelt Kollégám, tetoválni nem tetoválták, annyira nem voltak primitívek.  Nos, ezeket a harcosokat, és rajtuk keresztül az egész törzset nemes egyszerűséggel "festetteknek", latinul Pikteknek nevezték el. Érdekességük okán szokásaik is pontos feljegyzésre kerültek. Tudjuk róluk, hogy vallási hiedelemvilágukban a természeti vallási formák közül különösen a fák iránt éreztek vallásos tiszteletet.  És itt jutunk el a diós italokhoz. Feljegyezték, és Rómába jelentették, hogy mit műveltek ezek a piktek a nyárközepi legrövidebb éjszakán. Nem aludtak, hanem összegyűltek az erdőség egy hatalmas tisztásán. Zöld dióval készült, fekete színű italt ittak nagy mennyiségben. (Szerintem gyengécske viszkijüket, gabonapálinkájukat javították fel zöld dióval.) Estétől hajnalig a hold fényénél énekelték balladáikat, az ütemet kovácsaik verték az üllőkön, akik eközben kardpengéket kovácsoltak, papjaik pedig a fegyverekre szimbolikus jeleket ütöttek.  Lobogó hajú fiataljaik se maradtak tétlenek, a dióital felajzotta kedvüket, és megkeresték kedvesüket. (Hogy ezután mit csináltak, arról nem szólnak a feljegyzések.)   Ilyen éjszakákon - az ital hatására - tündérek és manók keveredtek közéjük, és az emberekkel egy kehelyből itták a sötét diólikőrt. Minderről részletesebben olvashat tisztelt Kollégám Shakespeare "Szent Iván éji álom"-ában.  A későbbiekben, amikor a britek keresztényekké lettek, a papok megengedték ennek a pogány ünnepnek a megőrzését, és beillesztették a keresztény kalendáriumba.  A nyárközepi éjszaka ilymódon történő megünneplésének szokása nemcsak a pikteknek nevezett britek szokása volt, hanem Észak-Európa germán népeié is.  A római birodalom végnapjai idején, a VII. század környékén - írják az olaszok - Itáliát a longobárdok rohanták le. Bár én eddig úgy tudtam, hogy ezek a lerohanók a gótok voltak, dehát oly nehéz ezek között a korai germánok között eligazodni. Lehet, hogy az olaszoknak van igazuk, ők ott voltak, én nem.  No, mindegy, a lényeg az, hogy az akkor már keresztény Itáliába a longobárdok behozták pogány hitüket és rejtélyes szertartásaikat. Ezek között a nyárközépi éjszaka megünneplésének szokását is, amit a zöld dió szedésével kapcsoltak össze. Ekkor került Itáliába a Szent Iván éji szellemek, démonok és boszorkányok legendája.  A Szent Iván éji diószedés szokása gyökeret vert Itáliában, és tartotta magát a középkoron át, napjainkig is. Olasz vidékeken széles körben elterjedt hagyománnyá vált, hogy a diólikőr olasz változatát, a nocino-t Szent Iván éjszakáján szedett zöld dióból kell készíteni. Az év leghosszabb napjának éjszakáját az olasz gyógynövénygyűjtők "balzsamos időnek" mondják. Hagyományosan úgy tartják, a zöld dió ekkor a legalkalmasabb italkészítésre. Ilyenkor legerősebb az illata, szöveteinek ilyenkor legdúsabb a létartalma, és ekkor leggazdagabb az esszenciális olajokban, hatóanyagokban, vitaminokban.  Ezért sokszáz éven át az olasz falvak asszonyai létrákkal szerelkeztek fel Szent Iván estéjére, zsákszövettel bélelt fonott kosarakat vettek magukhoz, és így tűntek el az éj sötétjében. A falvak határában lévő szebb diófáknál találkoztak össze, és ki-ki szedett egy kosár diót. A létrára mezítláb mentek fel, hogy a párás éjszakában meg ne csússzanak a létra fokán, kiválasztották a legszebb, legépebb diószemeket, és enyhe nyomással, nehogy a hamvasságát vagy a harmatot letöröljék, kicsit elfordítva szedték le azokat, és óvatosan helyezték a kosárba.  Ezalatt a család többi tagjai a szérűskertekben örömtüzeket gyújtottak, és oda visszatérve az asszonyok földre terített zsákokra rakták ki a szedett diókat, hogy a hajnali harmat is érje őket.  Írásban csak a reneszánsz idején említik újra a diós italokat. Elsőként Castore Durante da Gualdo orvos ajánlotta a dióbort, "Tesoro della Sanitá" (az egészség kincsestára) című művében.  Az olasz diólikőr-készítés receptjei innen kezdve térnek el egymástól, de mindnek az a lényege, hogy a félbevágott zöld diót üvegedénybe rakják, felöntik alkohollal, és kiteszik a napra 40 napig, majd leszűrik.  Ez idő alatt a víz, de még inkább az alkohol minden hatóanyagot kiold a zölddióból, ami vízzel vagy alkohollal egyáltalán kioldható. A juglont is, amitől a kész ital fekete színét kapja.  Dióborra, diólikőrre és hasonló más italokra rengeteg, talán 1001 recept is van. A maga nemében mindegyik a legjobb. A dióbor és a diólikőr között különbséget talán csak az alkoholtartalom szerint tehetünk, de nincs éles határ.   Tisztelt Kollégám, Magyarországon inkább csak nosztalgiával beszélnek a diólikőrről, diópálinkáról, dióborról. Külföldön, például Belgiumban, Franciaországban ezeket az italokat ma is készítik. Tisztelt italkedvelő Kollégám egy sor receptet is találhat az interneten. De nem kell különleges receptekre gondolni. Nézzük csak meg a baloldalt látható pohár martinit! A közönséges kristálycukros édesítés helyett cukorszirupban eltett zöld dióval ízesítették. Hiába, ezek a kanadaiak - akik a képet közreadták - tudják, mi az a kulturált italfogyasztás!  A diós italok túlnyomó többsége koranyári zöld dió, esetleg diólevél felhasználásával készül. A "koranyári" jelző leginkább júniusit jelent. A dió tűvel - mint lejjebb látjuk, zsákvarró tűvel - átszúrható legyen, vagyis héja még ne induljon keményedésnek.  A zöld diót mintegy másfél hónapig borban, tömény italokban vagy tiszta szeszben áztatják. Cukorral édesítik, fűszerekkel ízesítik.   Recept sokféle van, az ízlések különbözők. Szerintem az olasz diólikőr, a nocino a diós italok legjobbika.   A délnyugat-francia diótermő tájon Correze megyében ma is él a diólikőr-készítés mestersége. A diótermelők Szent János (június 24.) és Szent Magdolna (július 22.) között nagyobb mennyiségű (50-100 t) zöld diót szednek, amikor a dió burka még vastagon leves. Egy, erre a célra szakosodott italgyártó vásárolja fel a nagy mennyiségű zöld diót, és ledarálja. Tömény szeszes italokkal (konyak, armagnac) elegyesen érleli, fűszerezi, majd lepárolja. A sokféle receptet titkosan kezeli. A receptekben több nemzedéknyi kísérletezés, gyártási tapasztalat rejlik.  Hogy a titokba mi is belepillanthassunk, közlöm, hogy diós italokat házilag a következő receptek alapján készíthetünk.  Kezdjük egy mai francia parasztrecepttel a Pirreneusok tövéből. Denise aperitifje. Különlegessége, hogy az alapanyag nem zölddió, hanem diólevél. Ötven diólevelet, egy darabokra vágott narancsot és némi fahéjat kell egy liter pálinkában áztatni, két napig. Aztán leszűrjük, hozzáöntünk egy liter vörösbort, és állni hagyjuk még két napig. Ezután már csak egy kiló cukort és három liter fehérbort kell hozzákeverni, és némi állás után megkóstolhatjuk diólevéllel ízesített borunkat. Hűtőben tartsuk, hogy zamata jól érvényesüljön.    Dióbor Milyen az igazi dióbor?  Az igazi dióbor európai specialitás. Amerikai, ázsiai, afrikai lakosoknak halvány fogalmuk se lehet róla.  Így csodálkozott el egy amerikai turista, amikor a sötét, feketés itallal kínálták francia földön: "Valódi nektárt ittam. Sima, gazdag íze volt, hasonló a finom portóihoz, de annál több volt, valami egzotikum, talán a vaníliától vagy szegfűszegtől, a tetejébe egy csipet keserűséggel."  DIÓBOR  Hozzávalók:  1 l jóminőségű vörösbor  40 db zöld diólevél  40 db kockacukor  1 pohár pálinka  A hozzávalók - lefedve - legkevesebb másfél hónapon át ázzanak össze. Közben időnként ellenőrizzük. Ha letelt az ideje, szűrjük le. Hűtve fogyasszuk aperitifnek vagy libamáj mellé vagy sütemények mellé.  FRANCIA DIÓBOR  Hozzávalók:  40 db, Szent János napja előtti zöld dió, amikor a dió vastag tűvel még átszúrható  5 liter vörösbor  1 liter gyümölcspálinka  5 szem szegfűszeg  1 narancs lereszelt héja  1 rúd vanília  1 kg cukor  és még tehetünk bele 12 db egészséges diólevélkét is  A hozzávalók közül egyes fűszereket ízlésünk szerint el is hagyhatunk. A zöld diókat negyedeljük el.  Nyolc literes üveg- vagy kerámiaedénybe öntsük össze a hozzávalókat, zárjuk le, és tartsuk 6-8 hétig hűvös, sötét helyen. Közben ha eszünkbe jut, időnként keverjük meg.  Az ízek összeérése után szűrjük a dióbort szűrővásznon át üvegekbe. Feltétlenül kóstoljuk meg, és ha nem ízlésünk szerinti, adjunk még cukrot hozzá. Továbbra is hűvös, sötét helyen tároljuk.  Egyesek szerint elfogyasztásával meg kell várni a hűvösebb őszi napokat, mások szerint legjobb azonnal fogyasztani.  MÁSIK FRANCIA DIÓBOR  Szedjünk 14 db kifejlett, de még puha (késsel vágható) zöld diót. Vágjuk négyfelé, és öntsük 4 l 12°-os borba. Adjunk hozzá 1 l pálinkát és 1 kg cukrot. Tartsuk hűvös helyen - pincében - 1-3 évig. Fogyasztás előtt szűrjük le.  HARMADIK FRANCIA DIÓBOR  Alapanyagként olcsó francia vörösbort válasszunk, ami zölddióval feljavítható.  Hozzávalók 8 palackhoz:  35 db zölddió  7 palack száraz vörösbor, pl. Merlot  1 l vodka  4,5 csésze kristálycukor  Kalapáccsal üssük szét a zölddiókat. Tegyük őket egy akkora, széles szájú üvegbe, hogy a 7 palack bor is beleférjen. Töltsük fel borral, majd zárjuk le. Hűvös, sötét helyen tartsuk, 40 napig.  Ezután többrétegű textil-szűrőn keresztül szűrjük egy nagy, tiszta, száraz korsóba vagy más edénybe, a diómaradványokat pedig távolítsuk el.  Töltsük a vodkát egy nem fém edénybe, és oldjuk fel benne a cukrot. Tíz percig kevergessük, hogy biztosan feloldódjon. A cukros vodkát töltsük a borra, és keverjük jól össze.  Az így felerősített bort palackba töltéskor újból szűrjük le, úgy, hogy egy merőkanállal meregetjük szűrőtölcséren át. A palackokban hagyjunk néhány centi levegőt. Parafadugóval, vagy más módon zárjuk le a palackokat.    NEGYEDIK FRANCIA DIÓBOR  Hozzávalók:  11 db "tejes" zölddió  2 l vörösbor  1/2 l fehérbor  1/2 l gyümölcspálinka  1 narancs  1/4 citrom  1/2 kg cukor  egy 5 literes üveg  A zölddiót vágjuk apró darabokra, tegyük az üvegbe. Öntsük fel borral, pálinkával, cukorral, ízesítsük naranccsal, citrommal.  Hadd ázzon 4 hónapig, közben néhányszor keverjük fel. Eleinte, mondjuk két hétig napos helyre is kitehetjük, utána talán jobb a fénytől védett tárolóhely.  Kávéfilteren, vagy más, szűrésre alkalmas textilanyagon keresztül szűrjük le, és megkóstolhatjuk.  Képekben:     KÜLÖNLEGES FRANCIA DIÓBOR  Hozzávalók:  40 db zöld dió  5 l 13°-os vörösbor  2,5 g fahéj  1 vaníliarúd  2,5 g szegfűszeg  kevés tárnics  2/3 citrom  1 l erős (65°-os) pálinka  Szedjünk 40 db Szent János-napi zöld diót, amelyeknek a csonthéja még nincs kifejlődve, és vágjuk apró darabokra. Helyezzük egy csappal ellátott üvegballonba (franciául tourie). Adjuk hozzá a fűszereket. Öntsük fel 1 l pálinkával, és hagyjuk ázni 40 napig. Ezután szűrjük le a keveréket, de ne újholdkor, akkor várjunk még egy hetet. Öntsük hozzá az 5 l vörösbort és a cukrot. Újabb 40 napig hagyjuk érlelődni, és újból szűrjük le.  EGYSZERŰ DIÓBOR  (francia recept)  Szedjünk júniusban 24 db zölddiót, és egy liter gyümölcspálinkában áztassuk három hónapig.  A negyedév elteltével szűrjük le, és a pálinkát öntsük fel 5 liter száraz borral. Fehérrel vagy vörössel, mindegy. Ne felejtsünk el egy kiló cukrot belekeverni és feloldani.  DIÓBOR, DIÓBUROK-PÁLINKA (broux de noix)  (francia recept)  Két kiló zölddióhoz öt liter 12 %-os vörösbort számoljunk. Öntsük fel a diót a borral, és ízesítsük. Édesítsük egy kiló kristálycukorral, egy narancs héjával, valamint egy kávéskanál tealevéllel.  Először naponta egyszer keverjük fel, egy hétig. Utána hat hétig nem kell hozzányúlnunk.  Ötven nap elteltével szűrjük le, és öntsünk hozzá egy liter 50 %-os gyümölcspálinkát.  Ekkor üvegekbe töltjük, és tovább érleljük. Akkor lesz a legjobb, ha még két évig érik.  A dióburok-pálinkához a dió zöld burkán kívül csak jó minőségű 50 %-os gyümölcspálinka kell. Nég-öt dió szép zöld burkát egy hónapig áztatjuk a pálinkában, majd leszűrjük.  Édesíthetjük mézzel, akkor likőr lesz belőle, de édesítés nélkül is eltarthatjuk. Mindkét esetben várjunk még félévet a fogyasztásával, ha igazán jót akarunk inni.  ÉS MÉG EGY FRANCIA DIÓBOR  Hozzávalók:  80 db zöld dió  2 l vörösbor  1/2 l 96°-os tiszta szesz  2 db narancs  1,5 kg cukor  A zölddiókat négyfelé vágjuk, a narancsokat feldaraboljuk. Az összes hozzávalót egy üvegballonba rakjuk, lezárjuk, és kitesszük napos helyre. Ha módunkban áll, minden nap megkeverjük.  Hatvan nap után szűrjük le, de palackozás előtt még egy hónapig pihentetjük.  SUZY DIÓBORA  Suzy július első két hetében szedett zölddiókat használ dióborának elkészítéséhez. A magyar éghajlaton jobb, ha június utolsó hetében szedett zölddiókkal dolgozunk, mert akkor a legjobb a minősége.  40 db zölddiót félbevágunk. Öntsük fel 5 liter jóminőségű vörösborral, a bor minél erősebb, annál jobb. És még öntsünk rá 1 liter 45-50°-os pálinkát. Adjunk hozzá 1 kg cukrot, egy rúd vaníliát, sőt, egy tucatnyi diólevelet is! Fedjük le.  Legalább három hónapig hagyjuk állni. De ha elfeledkezünk róla, és egy évig se vesszük elő, az se baj. Jó viszont, ha időnként megmozgatjuk, már csak azért is, hogy a leendő dióbor érezze, hogy a gazdája törődik vele. Meg fogja hálálni.  A dióbort úgy töltsük üvegekbe, hogy egy igen sűrű szövésű szöveten szűrjük át. Vagy kávéfőzőhöz használt szűrőpapíron. Szépen címkézzük fel! Például úgy, ahogy Suzy címkézi, ld. oldalt.  Természetesen ha a barátainknak is akarunk adni belőle, ez a mennyiség nem elég. Annyiszor növeljük meg, ahány barátunk van.  És barátainknak is áruljuk el, hogy a dióbornak gyógyhatása is van. Vértisztító, tonizáló, gyomorerősítő hatása. De csak a dióbornak, más boroknak nem!  MARIE DIÓBORA  (francia recept, étvágygerjesztőnek)  Hozzávalók:  30 db zölddió  3 l vörösbor  3/4 l pálinka  50 dkg cukor  A zölddiókat vágjuk apró darabokra.  Az összes többi hozzávalóval együtt tegyük egy 5 literes üvegbe, és hagyjuk két hónapig állni.  Közben rendszeresen mozgassuk, keverjük meg.  Két hónap elteltével szűrjük le, és töltsük palackokba.  Várjunk a megkóstolásával további félévet, utána aperitivként fogyasszuk. Jóétvágyat!  Megjegyzés: Ízlés szerint vaníliával, fahéjjal, narancshéjjal, stb. is ízesíthetjük.  Házilag készített francia dióbor:   DIÓBOR BOR NÉLKÜL  (angol recept, 1954-ből)  Ez az igazi különlegesség, ilyen nincs máshol, csak Angliában. Nem is zölddióból készül, hanem diólevélből. Igaz, elég sokból.  Hozzávalók:  1 l friss diólevél (kéretik nem lazán, hanem tömötten mérni)  1,25 kg cukor  0,5 kg méz  1 evőkanál citromsav  1 evőkanál friss élesztő  7 l víz  borélesztő  Forraljuk fel a vizet, és oldjuk fel benne a cukrot és keverjük el a mézet. Amikor forr, vegyük le a tűzről, és merjük le a habot a tetejéről.  Egy lefedhető edénybe helyezzük a dióleveleket, és töltsük rá a forró cukros-mézes vizet. Fedjük le, és hagyjuk állni egy napig.  Másnap szedjük ki a dióleveleket, és szűrjük le mustunkat. Tegyük bele, és keverjük el a kétféle élesztőt és a citromsavat. Tegyük félre 5-7 napra.  Amikor az élesztő forrása lecsendesedik, töltsük át egy másik edénybe, és fedjük le, de csak annyira, hogy a keletkező gáz eltávozhasson. Tartsuk meleg helyen, amíg a gázképződés teljesen meg nem szűnik.  Ekkor töltsük át egy újabb, kiforrázott edénybe, és újból fedjük le. Tartsuk hideg helyen 6 hónapig, és néha ellenőrizzük. Végül palackozzuk ki, dugózzuk, és további 6 hónapig tartsuk a palackokban, mielőtt elfogyasztanánk.  Tisztelt pedagógus Kollégám, Ön jobban tudja, mint én, hogy a magyar lakosság szövegértése az egyik legrosszabb a világon.  De ez nem az én hibám.  Feltéve, de meg nem engedve, hogy a magyar lakosság nagyobb része csak a képeket nézegeti a diós Képeskönyvből, most képregényben mutatom be a dióbor készítését.              A dióbor készítése nagy élmény.  Tisztelt borpancsoló Kollégám, magam is így voltam vele, de, látom, mások is, hogy az ember nem tudja megállni, hogy közben ne fényképezzen. Annyira látványos.  Házilagos dióbor-készítés képei következnek, Belgiumból. Meggyőződésem, a képek több információt hordoznak, mint egy semmitmondó szöveg.            Dióbor állandóan készül, még most, 2012 júliusában, amikor ezt írom, napjainkban is. Szó szerint, még nincs kész, de augusztusban már leszűrhető lesz.  Manon készíti, aki most nyaral.  Mit tenne Ön, tisztelt ivós Kollégám, ha úgy járna, mint Manon? Elmegy nyaralni, és mikor megérkezik, tessék elképzelni, - elképzelni is szörnyű, - a szomszédasszonya nem kínálja meg aperitifként dióborral. Mert nincs.  Nincs mese, neki kell ugrani, akkor is, ha a dió már túlfejlett, fásodik.  Manon tehát amúgy mérgében nekiesett diót szedni, levelestől tépte le a fáról, annyira sürgős volt neki.   Gyorsan szétcsapta a diókat.   Tizenkét darabot rakott egy nagyobb üvegbe, és felöntötte két liter 13 %-os vörösborral, egyharmad liter pálinkával, félkiló cukorral.   Félárnyékba tette, negyven napra.   A negyven nap hosszú idő. És nyaraláskor úgyis van ideje az embernek. Hogy hasznosan teljen az idő, dióbornak való címkéket készített. Tervezett, képszerkesztett, printelt és vágott.   Szimpatikus ember ez a Manon.  Végül arról is jó tudnunk, hogy a dió barkavirágzatából barkabor készíthető, bár receptem nincs a barkaborról.    Diópálinka DIÓ PÁLINKA  Zilahy Ágnes Valódi magyar szakácskönyvéből  "Egy 3 literes bőszájú üvegbe tegyünk karikára vágott 20 gyenge zöld diót, 20 szem szegfűszeget, két darab fahéjat és fél kiló czukrot. Ezeket kevés vízzel felfőzve, öntsük az üvegbe és töltsük tele az üveget seprő, vagy törkölypálinkával. Az üvegeket időnként rázzuk fel. Pár hét alatt össze érik; gyomor fájdalom ellen igen hathatós gyógyszer."  Mai diópálinka recept:  DIÓPÁLINKA (Valójában zöld dióval feljavított bármilyen pálinka)  A diópálinka alapanyaga olyan természetes gyümölcspálinka, aminek nincs erős, kiabáló illata, íze, például nem felel meg a törkölypálinka. Ugyancsak ne használjunk gyümölcsaromával készült nagyipari pálinkát se. A pálinkát széles szájú befőttes üvegben a négybe vágott zöld dióra öntjük, hogy ellepje. Ízlés szerinti fűszerekkel fűszerezhetjük. Az üveget lezárjuk, 2-3 hónapig állni hagyjuk. A leszűrt diópálinka tiszta zöldes-barna színű, kellemes dióillatú és ízű. Étvágyjavító. Gyógyhatásáról a gyógynövény-fejezetben.  Megjegyzés: Készülhet más tömény italokból is, amelyeknek nincs túl erős, jellegzetes íze, illata.  A diópálinka készítés képei:          VALÓDI ÁGYAS PÁLINKA  "Hozzávalók: 5 szem félbevágott zöld dió, 1 tasak sáfrány, 12 g ánizs, 20 g szagosmüge, 20 g szegfűszeg, 5 g kakukkfű, 20 g borókabogyó, 20 g szerecsendió, 5 g komló, 10 db tojás, 3 db rozmaringhajtás, 40 db galagonya, 0,5 kg virágméz, 10 g édeskömény, 20 g Benedek fű, 28 g gyömbér, 20 g borsmenta, 20 g fehérüröm, 20 g édes gyökér, 10 g kálmos gyökér, 2 csepp korianderolaj, 15 db csipkebogyó.  Ezeket az anyagokat 10 liter 50 %-os törkölypálinkában feloldjuk.  Egy hét után fogyasztható."  MÉZES DIÓPÁLINKA  Hozzávalók:  1 dl tiszta alkohol,  20 dkg puha zöld dió,  50 dkg virágméz,  1 dkg szegfűszeg,  1 dkg őrölt fahéj.  A diót váltott vízben többször átmossuk, nagyon apróra összevágjuk, és beletesszük az alkoholba. Jól ledugaszolt üvegben legalább négy hétig hűvös helyen hagyjuk állni. Ezután beleszórjuk a megroppantott szegfűszeget és a fahéjat. 5 dl vizet felforralunk, belecsorgatjuk a mézet, de már csak egyet forralunk rajta. A tűzről lehúzzuk, és hagyjuk teljesen kihűlni. A tetején képződött habot gondosan leszedegetjük. A diós-fűszeres alkoholt (a diódarabkákkal együtt) jó nagy befőttes üvegbe tesszük, majd hozzáöntjük a mézes vizet. Jól összekeverjük, és letakarjuk. Hűvös helyen két hétig érleljük, időnként megkeverjük. Ezután először szitán, majd gézen vagy tüllön is átszűrjük. Kisebb méretű palackokba töltjük, és jól ledugaszoljuk. Akár azonnal is fogyasztható.  Megjegyzés: Remek ízesítő fagylaltokhoz, krémekhez, de magában is különleges. Viszonylag nagy alkoholtartalmú ital, gyerekeknek egyetlen cseppet se adjunk belőle!  HORVÁT ORAHOVICA PÁLINKA  Hozzávalók:  13-15 zöld dió  1 l pálinka  25-30 dg cukor  Június 24-e, a horvát naptár szerint Szent Iván napja előtti zöld diókat szedjünk. Ezek különösen gazdagak C és B-vitaminokban, ásványi anyagokban (kálium, magnézium, foszfor, vas). Ami a pálinkát illeti, az eredeti horvát recept törkölypálinkát ír, szerintem jobb egy vegyes gyümölcspálinka.  A zöld diókat vágjuk negyedekre. Az összetevőket egy széles szájú üvegben keverjük össze, zárjuk le, és tegyük a napra. Nyolc hét után mondhatjuk késznek, ekkor szűrjük le.  HORVÁT ORAHOVAC PÁLINKA  Hozzávalók kb. 1 literhez:  8 db zöld dió  1 l vodka  8 db friss citromlevél  4 db friss narancslevél  1,5 csésze kristálycukor  1 kávéskanál vaníliás cukor  Későtavaszi zölddiókat használjunk, amikor a dióbél még éppen csak kezd keményedni. Mossuk meg a zölddiókat, és vágjuk négyfelé vagy hatfelé. Konyhai őrlőgéppel aprítsuk fel a zölddiókat, anélkül, hogy meghámoznánk.  Mossuk meg a citrom- és narancsleveleket.  Az összes hozzávalót keverjük össze, és egy üvegben vagy zománcos edényben zárjuk le. Tegyük ki napos helyre, ahol 40 nap - 40 éjjel állhat. Ha azt tapsztaljuk, hogy nincs tökéletesen lezárva, és emiatt párolog, kevés cukorsziruppal töltsük föl.  A türelmi idő elteltével több réteg textilszövetből álló szűrőn szűrjük át. Töltsük palackba, és zárjuk le.  Ennyi az elmélete az orahovicának, a gyakorlatban pedig a meleg dalmáciai mészkőlépcsőre tszik ki az üvegeket érni, és amikor kész, megadják a rangját, és díszes üvegbe töltik a horvátok.    Most pedig olyan italrecept következik, amelyekben nem a zöld dió, hanem a dióbél az alapanyag.  NÉMET DIÓLIKŐR  Dióbélből úgy készítünk diólikőrt, hogy durvára vágott dióbelet egy hasas flaskában (széles szájú flaskában) felöntünk annyi pálinkával, hogy ellepje. Ízlés szerinti mennyiségben zselécukrot (befőző cukrot) adunk hozzá, szegfűszeggel és fahéjjal fűszerezzük. Jól lezárjuk, hat hétre világos, langyos helyre (napos ablakpárkányra) tesszük. Ezután a pálinkát - most már a likőrt - leszűrjük, palackozzuk, lezárjuk. Fogyasztás előtt még néhány hétig pihentetjük.  A pálinkás dióbelet se dobjuk ki, hanem vaníliafagylalthoz vagy pudingokhoz használjuk fel.  Német diósnapsz készítés képekben:     DÁN DIÓSNAPSZ  A dán snapszok világhírűek, de a diósnapsz kiemelkedik közülük. 4-5 éves korában a legjobb, de már egy évesen is tökéletes. Színe a mahagónié, szebb, mint a legszebb konyak.  Hozzávalók:  5-6 db júniusi zöld dió. Nagyok, hibátlanok.  1 l színtelen, nem ízesített, 40 %-os vodka  A megmosott zöld diókat vágjuk negyedekre, és helyezzük szorosan zárható, tiszta üvegbe. Színtelen, 40 %-os vodkát töltsünk rá. Hagyjunk az üvegben a vodka fölött kevés levegőt, és úgy zárjuk le.  Tartsuk öt hónapon át sötétben, szobahőmérsékleten (18-20 C°). Egy hónap elteltével, de később is havonta egyszer vegyük le az üveg fedelét, és egy kanállal kavarjuk fel, majd zárjuk vissza.  Az érlelési idő végén szűrjük át tiszta üvegpalackba, amit szintén szorosan zárjunk le. A szűrés azért szükséges, mert a zölddiókból kivált olaj a snapsz felszínén gyűlik össze. Nem káros, de leszűrve gusztusosabb.  Mielőtt fogyasztani kezdenénk, legalább még 7 hónapot várjunk, tehát jövő júniusban bontsuk fel. Ekkor még egyszer szűrjük le, és ha nem sürgős elfogyasztani, várjunk további négy évet vele. Megéri.  Fogyasztási tanács: Kristálypoharakból kínáljuk, szobahőmérsékleten. Akinek az ízléséhez képest túl tömény ital a diósnapsz, az hígíthatja, de legfeljebb tízszeresére. Viszont ha egyszer felhígítottuk, két héten belül meg kell inni, mert utána romlik az állaga.  DIÓS KONYAK (amerikai recept)  Hozzávalók:  25 dkg füge  12 dkg kimagvazott datolya  13 dkg dióbél  egy csipet fahéj  1 kávéskanál vaníliás cukor  4 db kardamommag  1/2 citrom héja  5 dkg cukor  0,75 l konyak  A hozzávalókat öntsük össze egy üvegben a konyakkal. Jól zárjuk le, és tartsuk sötét helyen három hétig. Szűrjük le, majd palackozzuk.  A diós konyak nemcsak kiváló ital, hanem különlegességénél fogva szívesen fogadott ajándék is lehet.  DIÓVÍZ  A diópálinkát és a diólikőrt dióvíznek is nevezik, francia nyelven. Itt csak néhány képet helyeztem el, a likőrkészítés ismeretei a következő fejezetben kaptak helyet.  (A reklámban a SERRES nem tévesztendő össze a seressel. Nem, sörrel nem jó a dióvíz.)       A dió lelke Mint minden lélek, a dió lelke is hófehér. Nem az a sötétbarnás, feketés, mint - most gondolkozom, hogy kinek a lelkét említsem, de nem vagyok lelkész, ezért maradok a diónál, - a diópálinka. Víztiszta. Áttetsző. Mondható a dió esszenciájának is.  Németül Walnussgeist, idehaza a legismertebb a Juglans Hungária Kft Diólelke készítménye. Receptje titkos, a Tisza grófok titka. De már többen is megfejtették. Egy amatőr diólelke-készítő Kollégától megtudtam ugyan, de nem hatalmaztak fel, hogy továbbadjam. Tisztelt szeszfőző Kollégám, lehet kísérletezni, rá lehet jönni a lélek rejtélyére. A diólélek ugyanolyan dizájnos címkét érdemel, mint - mondjuk - a nocino. Az alanti képen elfektettem, de csak a felvétel kedvéért, rögtön utána visszaállítottam, mert minden cseppjéért kár lenne.   Ugye, igazam volt, megdöntve mutat jobban a diólelke.   Lehet, hogy a régi francia nyelvhasználatban az "eau de noix", vagyis a dióvíz valójában diólelkének fordítandó? A dióvíznek nevezett ital régi-régi francia találmány. Pálinkában áztatott zölddióból készült. Magát az italt nem ismerem, lehet, hogy nem sokban tér el a mai diós italoktól, de a receptje megvan, itt olvasható. Nekem nem sikerült, mert a régiesen írt francia betűket nehezen olvasom. Az 1700-as években írták.   WALNUSSGEIST német diópálinka  Az egyéb diópálinkáktól annyiban különbözik, hogy a diópálinka háromszoros lepárláson megy át, és végül kb. 40 %-os szesztartalomra állítják be.
	Diólikőr Mutasson nekem, tisztelt patikus Kollégám olyan gyógyszert, ami egyben élvezeti cikk is.  Én mutatok, ez a diólikőr.   Gyógyhatása a zölddió hatóanyagaiból ered, azok közül is elsősorban a flavonoidokból, C-vitaminból, juglonból, tanninból. Egy szlovén vizsgálat (F. Štampar és társai) olyan mennyiségű flavonoidot talált a diólikőrben, hogy az már gyógyszer-számba megy.  A diólikőrt legtöbbször zöld dióból készítik. Ritkaság, ezért először említem a dióbélből készített spanyol diólikőrt.  Az eredeti spanyol receptet azzal az ajánlással tették közzé, hogy azt minden feleségnek ismernie kell. Bizony.  Hozzávalók:  50 db dió bele, megdarálva  1 db fahéj, feldarabolva  1/2 db szerecsendió, apróra vágva  3 db szegfűszeg  1 l tiszta szesz  cukorszirup 1 l vízből és 70 dkg cukorból  A dióbelet a fűszerekkel egy befőttes üvegbe tesszük, felöntjük a tisztaszesszel, és lezárjuk 45 napra. Ekkor felnyitjuk, összeöntjük a cukorsziruppal, és újabb 25 napra lezárjuk. Ez idő elteltével a likőr kész, már csak le kell szűrni papírszűrőn, és palackozni kell.  Most pedig a zölddiós likőrök jönnek.  DIÓLIKŐR  Hozzávalók:  50 dkg fiatal zöld dió,  tiszta szesz,  cukor szirup,  fahéj,  szegfűszeg,  szegfűbors,  gyömbér.  Elkészítése: A zöld diót megmossuk, felaprítjuk vagy összevagdaljuk és egy befőttesüveg aljára tesszük. Felöntjük annyi tiszta szesszel, amennyi éppen ellepi. Beledobunk pár szem szegfűborsot, 2-3 szem szegfűszeget, fahéjdarabkákat és durvára tördelt gyömbérgyökeret. Az üveget bekötjük és 2 hónapig állni hagyjuk. Ezután leszűrjük, és ízlés szerint cukorsziruppal hígítjuk, amit kanalanként keverünk a kivonathoz. Újabb két hónap érlelés után palackozunk. Száraz, hűvös helyen tároljuk.  JOHANNA PARTZ DIÓLIKŐRE  Johannának diófái vannak, és egy sor saját találmányú diós receptje. Nem titkosak, a diólikőr receptje itt van leírva, jobbra. Egyedül a Korn kérdéses, de szerintem nem gabonamagvakat, hanem gabonapálinkát kell használnunk.  Más receptektől eltérően Johanna kristálycukor helyett darabos kandiszcukrot használ.  A likőr készítése hasonlít más receptekre. A hozzávalókat darabokra vágjuk, üvegbe rakjuk, vízzel, gabonapálinkával töltjük föl, lezárjuk. Három-hat hónap után szűrjük le, és palackozzuk.  A címkézésról se feledkezzünk el, de csak egyedi tervezésű címkék jöhetnek szóba.  Johanna a diólikőr mellé saját sütésű diós kenyeret szokott kínálni.  A likőrkészítés menete:      ÍZLETES DIÓLIKŐR  Először dióesszenciát készítünk. 20 db, négyfelé vágott zöld dióval megtöltünk egy széles szájú üveget, és felöntjük viszkivel úgy, hogy a diót bőven ellepje. Az üveget jól lezárjuk, 15-30 napig meleg helyen, pl. napon tartjuk. Leszűrjük, palackozzuk. (Ezt az esszenciát gyógyszerként lehet fogyasztani.) Ha a zöld diót előzetesen 2-3 szegfűszeggel, kevés fahéjjal és vaníliával, valamint narancshéjjal ízlés szerint ízesítjük, valamint a leszűrt esszenciához hozzáadunk 1/4 l vízben 1/2 kg cukorból főzött szirupot, kész az ízletes diólikőr.  DIÓLIKŐR, amely kivételesen nem zöld dióból, hanem dióbélből készül (német recept)  Hozzávalók, a pontos mennyiségek megadása nélkül, ízlés szerinti arányban: dióbél, pálinka, cukor, szegfűszeg és fahéj.  A dióbelet vagdaljuk durva darabokra. A fűszerekkel, a cukorral és a pálinkával együtt öntsük egy öblös üvegbe, és zárjuk le légmentesen. Tartsuk hat hétig világos, meleg helyen. Azután szűrjük le és töltsük palackokba. Jól zárjuk le, és még egy hétig hagyjuk pihenni, azután iható.  A pálinkás dióbelet ne dobjuk ki, jól felhasználható pudingokba vagy vaníliafagylaltba.  GYOMORKESERŰ ZÖLD DIÓBÓL  Kolozsvári Puskás Sándor receptje  Hozzávalók:  1 liter szesz (a 96 fokos az ideális, de a 86 fokos is használható),  30 szem zöld dió,  egy evőkanál kálmos gyökér,  fél szerecsen dió,  5 szem szegfűszeg,  egy kávéskanál ánizs,  egy kávéskanál fahéj,  egy kávéskanál kardamom (ez el is maradhat),  fél kilogramm cukor,  víz,  1 narancs héja feldarabolva.  Elkészítése: a zöld diókat felszeleteljük, egy uborkásüvegbe tesszük, és ráöntjük a szeszt. A fűszereket kissé megtörve belérakjuk. Három hétig meleg helyen tartjuk, és naponta vagy kétnaponként megkavarjuk, majd leszűrjük. A diót újra felöntjük kevés vízzel (éppenhogy elfedje), egy-két napig így hagyjuk, hogy a víz kivonja a maradék szeszt. Majd ezt is hozzáadjuk a többihez. A cukorból erős szörpöt készítünk, csak annyi vizet teszünk, amíg a cukrot elfedi. Felfőzzük, lehűtjük és a leszűrt diókivonathoz keverjük. Ízlés szerint állítjuk be a szesz erősségét és az édességet. Üvegekbe szűrjük, és legalább egy hónapig tovább érleljük (egy év érlelési idő az ideális).  FRANCIA DIÓLIKŐR  20 db, darabokra vágott zöld diót egy liter gabonapálinkában négy hétig hagyunk állni lefedve meleg helyen vagy kitéve a napra. Aztán két darab szegfűszeget, egy darab fahéjat, kis darab vaníliát és fél narancs héját fél kiló cukorral felfőzünk 1/4 l vízben, és ha lehűlt, hozzáöntjük a pálinkához. Leszűrjük.   HAMIS PORTÓI  Ha zöld dió helyett zöld dióburok az alapanyagunk, diólikőr helyett készítsünk hamis portóit. Áztassuk borban hetekig, majd szűrjük le, a bort melegítsük meg, főzött cukorsziruppal édesítsük. Íze mint a portóié.  BOSZORKÁNYLIKŐR ("LIQUORE STREGA")  Maga a recept is antik már, Giuseppe Alberti olasz borkereskedőtől tudunk róla, 1860-ból, aki fűszerkereskedő apjától örökölte, de a receptet valószínűleg a bencés szerzetesek őrizték évszázadokon át. Talán egészen a beneventói boszorkányos diófa idejétől, Barbato püspök korától. A recept még ma is a család titka. Annyit lehet tudni róla, hogy több mint 70 összetevőből készített diólikőr.  Valószínű, a szükséges fűszereket ma már megvenni se tudnánk, tehát ne bánjuk, hogy házilag nem készíthetjük el, mindenesetre Campaniában ma is kapható ez a boszorkányos likőr.  Gyakori itáliai turistaútjaink egyikén vegyünk belőle, és így már itthon elkészíthetjük az ugyancsak világszenzációnak számító Capri-tortát, a „Torta Caprese“-t. Hozzávalói:  - 30 dkg nagyon finomra darált mandulaliszt  - 20 dkg keserűcsokoládé, apróra reszelve  - 20 dkg vaj  - 20 dkg cukor  - 6 tojás  - 1/2 tasak sütőpor  - 2 evőkanál boszorkánylikőr  A vajat és a cukrot habosra keverjük, hozzáadjuk a tojást, és addig keverjük, amíg krémes állagú nem lesz. Ekkor a mandulát és a csokoládét keverjük hozzá, majd végül a sütőport és a boszorkánylikőrt.  Kivajazunk egy tortaformát, beletöltjük a nyers tortát, és 180 C°-on 50 percig sütjük. A formából kivéve hűtjük le, majd meghintjük porcukorral.  Persze, a Capri-tortának is megvan a maga története. Al Capone-nak sütötte a boszorkányos Carmine di Fiore, aki később bevallotta, hogy a lisztet izgalmában felejtette ki a tortából.  Ha boszorkányos izgalomra vágyunk, kóstoljuk meg mi is!     Nocino, nocillo, nocello A nocsino olasz diólikőr. Eredete ismeretlen, az idők homályába vész. Származását Modena városának vidékére teszik.  A legismertebb legenda a nocino eredetéről a reneszánsz kori modenai nemes Alberto Pio és Clelia Farnese házasságkötésével kapcsolatos, amikor zenészek, költők, filozófusok és más szellemi nagyságok - köztük bohócok is - zengték az esküvő fényes napjainak méltó dícséretét. És közben megemlékeztek a felszolgált nocino-ról is.  Kiemelték, hogy különlegességét a holdfénynek köszönheti, amikor Szent János éjjelén a hozzávaló zöld diót szedték. És a kristálykésnek, amivel a zöld diót szeletelték.  A nocinót ettől az eseménytől kezdve látják el a felséges, mágikus jelzőkkel.  És ebből az időből ismert a nocino első receptje is. Eszerint a zöld diót Szent János napja körül kell szüretelni, négy részre kell vágni, és fakalapáccsal kövön megtörni. 18-20 diót kell lezárt üvegben egy liter tiszta szeszben áztatni, 3-4 hónapig. Langyos hőmérsékleten, árnyékban. Ezután fél kilónyi cukorból és 7 dl-nyi vízből készített sziruppal kell felengedni. Le kell szűrni, és még jó ideig pihentetni kell.  Ez az alaprecept. Az ízesítés, fűszerezés eltérő, az alaprecept szerint már a diók eltételének másnapján fel kell az üveget bontani, szegfűszeggel, citromhéjjal, fahéjjal kell ízesíteni, és vissza kell zárni az üveget.  Ha Szent János éjjelén szedtük a diót, és másnap feldolgoztuk, a nocino legkorábban november 3-án kóstolható meg.  Ez a recept többféleképpen módosítható, például az alábbi receptek szerint.  NOCINO DIÓLIKŐR (1. recept)  Hozzávalók:  30 db zöld dió  10 db szegfűszeg  1 citrom  1/2 l tiszta szesz  1/2 kg cukor  1/2 l víz  Ennek a likőrnek a titka abban rejlik, hogy a zöld diókat június utolsó hetében kell szedni, amikor a diók héja még lágy.  A megmosott diókat egy törlőronggyal törüljük meg, vágjuk félbe, és helyezzük egy lezárható befőttes üvegbe. vágjuk le a citrom héját, és a héjat tegyük szintén az üvegbe. Adjuk hozzá a szegfűszeget, töltsük rá a tiszta szeszt. Jól zárjuk le, és az üveget tegyük napos helyre 40 napig.  Az idő leteltével szűrjük le, és a cukorból, fél liter vízből készített - hideg - cukorsziruppal öntsük föl. Újból szűrjük le, majd palackozzuk.  NOCINO DIÓLIKŐR (2. recept)  Hozzávalók:  30 db zöld dió  1 l vodka  1 széles citromszelet (kb. egy citrom negyede)  2 db fahéj  5 db szegfűszeg  2,5 csésze cukor  A megmosott diókat negyedeljük fel. (Vigyázat, fognak!) Tegyük egy széles szájú üvegbe, és adjuk hozzá a többi hozzávalót. Tegyünk fedőt az üvegre. Az üveget naponta rázzuk fel, egy hónapon át. Aztán szűrjük le, töltsük palackba a likőrt. Apró poharakban kínáljuk, étkezés után.  A nocsinóval megöntözhetjük a vaníliafagylaltot. Mások a leszűrt diónegyedeket kisebb darabokra vágják, sherryvel öntik le, és desszertként tálalják.  A nocsinónak lázcsillapító hatást is tulajdonítanak.  A nocsino változatának mondható a nocillo (nocsilló).  AROMÁS - VAGY SZÁZ FŰSZERES - NOCILLO  Hagyományos, tipikus olasz ital, amit csak házilag vagy kisüzemi méretekben állítanak elő. Népi gyógyszer, egy alkalommal egészen keveset, egy kupicányit isznak belőle. Az emésztőrendszeri bántalmakon kívül fogfájásra is isszák. A felhasznált fűszernövények keserűsége az alkohol hatására összetéveszthetetlen aromává válik, íze a maga nemében egyedülálló.  A nocillo titka abban található, hogy a hozzávaló fűszernövényeket mind június 23-a, vagyis Szent János előestéje előtt gyűjtik.  A következő recept Filumena néni receptje, aki mint idős asszony mindent tud a nocsillóról, úgy is, mint aki egész életében készítette.  Hozzávalók:  1) 3 szőlőlevél  2) 3 naspolyalevél, amelyeknek a főerét ki kell vágni  3) egy csokor édeskömény  4) 3 fehér üröm levél  5) 3 babérlevél  6) kevés csillagpázsit levél  7) kevés centonorghe levél (a centonorghe nem szerepel az olasz nagyszótárban, de az internetes keresők se hoznak be ilyen néven találatot; valószínűleg helyi, nyelvjárási név; ha nem tudunk belőle beszerezni, azt javaslom, hagyjuk ki; szerintem nem veszi észre senki)  8) 3 cseresznyelevél  9) 3 cédruslevél  10) 3 mentalevél  11) 3 mályvalevél  12) 3 mandarinlevél  13) 3 citromlevél  14) 3 narancslevél  15) 3 rutalevél  16) egy kisebb, éretlen citrom  17) egy kisebb, éretlen narancs  18) egy kisebb, éretlen mandarin  19) egy-egy csomag szegfűszeg, fahéj, szerecsendió  20) egy evőkanál árpa  21) egy evőkanál feketekávé  22) egy csomag kamillavirág  23) egy filternyi teafű  24) 50 db zöld dió  25) 2 l tisztaszesz  Egy nagyobb méretű befőttes üvegnek rakjuk az aljára az 1-23 szám alatt felsorolt fűszereket, hozzávalókat.  A zöld diókat mossuk meg, törüljük le, és - a burokkal együtt - vágjuk négyfelé. Helyezzük a fűszerekre, hogy lenyomja, ami úszna.  Töltsünk rá 2 liter tiszta szeszt, hogy ellepje. Hagyjuk 40 napig ázni, de időnként rázzuk fel.  A 40 nap elmúltával az alkoholt öntsük át egy zárható üvegbe és zárjuk le.  A diókra és a fűszerekre öntsünk 7 dl vizet, és tegyük félre további 12 napra, mialatt a víz megbarnul.  Ezután szűrjük le a vizet egy kis fazékba. Adjunk hozzá 70 dg cukrot, és gyenge lángon melegítsük, amíg a cukor teljesen fel nem oldódik. Hagyjuk kihűlni, és utána öntsük az alkoholhoz. Végül a folyadékot vattázott gézen szűrjük le.  Palackozzuk, és pihentessük további 40 napig.    TOSZKÁN NOCINO  (olasz diólikőr)  Hozzávalók:  1,5 l 95 %-os vodka, gabonából  30 db júniusi zölddió  1 rúd fahéj  10 db szegfűszeg  20 szem babkávé  1 kávéskanál őrölt szerecsendió  3 csésze cukor  7,5 dl száraz vörösbor  Mossuk meg és vágjuk négyfelé a zölddiókat. Tegyük a zölddió-darabokat egy nagyobb, széles szájú üvegbe, és töltsük fel a vodkával. Fedjük le. Naponta egyszer keverjük meg, 40 napon át.  Negyven nap elteltével adjuk hozzá a fűszereket, a babkávét is beleértve. További 20 napon át minden nap keverjük meg egyszer. Az érlelési idő letelte után egy kávéfilter-papíron keresztül szűrjük át egy másik széles szájú üvegbe, és zárjuk le.  Forraljuk fel a vörösbort, öntsük hozzá a cukrot, és főzzük félóráig. Könnyű szirupot kapunk így. Vegyük le a tűzről, hagyjuk kihűlni.  A szirupot öntsük, keverjük a dióízű vodkához, majd töltsük palackokba. Mielőtt megkóstolnánk, hagyjuk még 2 hónapig állni. Idővel csak javul az íze.  Nehéz étkezés után ajánlott, gyomorerősítőnek, de fagylaltkehelyre is önthetünk belőle, úgy is kiváló.  NOCELLO  Az olasz nocillo spanyol megfelelője a nocello. Receptjét még nem tudtam felkutatni, de képe itt van. Biztatnám tisztelt diólikőrt kóstolgató Kollégámat, ha előbb jut hozzá a nocello receptjéhez, mint én, kérem, tegye mindannyiunk közkincsévé.  A nocino készítésével Amerikában is próbálkoznak. Amerikai nocino:     Tisztelt Amerikába szakadt Kollégám, ne keseredjen el a szája íze a fenti diólikőrök receptjeinek olvasgatásakor, miközben azon fanyalog, hogy a kontinens túlsó végébe, Kaliforniába kell utaznia néhány szem zölddióért.  Nem, diólikőr feketedióból is készíthető, egy italfogyasztó már el is készítette, és lefényképezte:    TITKOS DIÓS ITALOK  Érdekes diósnapszok, likőrök kaphatók Ausztriában, a magasságos Alpokban. Receptjük hagyományosan osztrák, és azért titkos, nehogy más is készíthessen hasonlót.         Tényleg, az ötlet nagyon jó. Amikor házilagosan készítünk diós italokat, hiába követjük pontosan a receptet, kétszer se sikerül egyformára. De mind jó.  Ezért a sok próbálkozás egyikére fogjuk rá, hogy tradícionálisan originális hungarikum. És gyártsuk nagyban. De a receptet ne adjuk ki. A címkét írjuk székely rovásírással, ezzel lepipáljuk a gót betűs osztrákokat.  Most már, hogy rendelkezünk kiváló diólikőrökkel, amelyeket a fenti receptek alapján készítettünk, néhány, diólikőrből készült koktéllal is megismerkedhetünk.  SÁRKÁNYKOKTÉL  Egyenlő arányban mixeljünk össze diólikőrt, mandulalikőrt, vodkát és kávélikőrt, jéggel. Pezsgőspohárban szervírozzuk, és apró nyársra tűzött cherry-s meggyel díszítsük.  OROSZ KOKTÉL  Felerész diólikőrt, felerész vodkát töltsünk egyenesen a pohárba, amelynek az alján sok jég van. Az orosz koktél egyik változatában a koktélra tejszín is kerül.  "MODENA 71" KOKTÉL  Egyharmad diólikőrt egyharmad fehér mentalikőrrel, egyharmad brendivel mixeljünk el. Rumos meggyel, narancskarikával, citromkarikával díszített pohárban szervírozzuk.
	Egyéb diós italok A diólikőr továbbfejleszthető, tojásos-tejszínes diólikőr készíthető belőle.  A kész, már leszűrt, ízesített diólikőrhöz tojásárgáját, tejszínt, vaníliakivonatot adunk. Mintegy 3-3,5 dl diólikőrhöz három tojás sárgáját elturmixolva, mintegy 3 dl tejszínt (poharas tejszínt, kávétejszínt vegyesen) és kevés vaníliaaromát. Még édesíthetjük ízlés szerint, és felmelegítjük 60 C°-ra öt percre, majd 70 C°-ra egy percre. Újból összeturmixoljuk, palackba töltjük, lehűtjük.  Nagyon gyenge diólikőrt kapunk. Ez a mennyiség megtölt egy hétdecis üveget, és még marad egy kevés, azonnali kóstolásra.   Vagy ha nem tojással, tejszínnel, akkor naranccsal ízesítsük.   Görög diólikőrt, karidákit a Doriki cég készít, címkéje jobbra látható.  Kiváló francia italok alapanyaga a diókopáncs is, „Brou de Noix” és „Ratafia” nevű italok készülnek belőle.  Szokatlan, de előfordul, létezik olyan dióbor is, amihez nem kell zölddió.  DIÓBOR DIÓLEVÉLBŐL (régi francia recept)  Hozzávalók 6 literhez:  15 dkg szép zöld diólevél  1 l 40°-os pálinka  5 l vörösbor  40 dkg cukor  Két hétig áztassuk a diólevelet a pálinkában, majd paszírozzuk át. A cukrot oldjuk fel a borban, öntsük össze a pálinkával. A keveréket pihentessük egy hétig, utána szűrjük le, töltsük palackokba.  A franciák a dióbél felhasználásával készülő dióbort is kitalálták, és az alábbi képpel reklámozzák.  Jó lenne megtudni, hogyan készül, mert akkor nem kellene eurót kiadni érte.   A dió barkájából ugyancsak francia ital készül, a „vin de chatons”. A Poliénas községben működő Polinoix cég készít barkabort, amit a következő képpel reklámoznak.  A barkabor készítési módjáról nincs tudomásom. De ígérem tisztelt borszakértő Kollégámnak, behatóan fogom tanulmányozni.     Már találtam is egy receptet. Még nem kóstoltam, meg kell várnom a dióvirágzást.  BARKABOR  (francia recept)  Hozzávalók:  50 db nyíló dióbarka  4 l bor  1 l pálinka  1 kg cukor  és ízlés szerint vanília, citrom  Vigyázzunk, a dióbarka április-májusban csak rövid ideig nyílik,  és csak 2-3 napig használható fel, virágporát kiszórva elöregszik.  Semmit nem kell tenni, csak a hozzávalókat összeönteni, a dióbarkát 40 napig áztatni.  DIÓSÖR  (francia ital)  Hát ez meg micsoda. Diósör? Ki hallott már ilyet?  De ha mondják, fogadjuk el.  Ha kínálják, akkor is, még ha nagyon furcsa is. Én is elfogadtam, amikor kínálták.  Mit mondjak, nem egy különlegesség. Ugyanolyan íze van, mint bármelyik másik sörnek.  De azt hiszem, megfejtettem a titkát. Azért hívják diósörnek, mert a francia diótermő vidéken főzik, ott, ahol minden a dióról szól. Ha nem a dióval reklámoznák, nem lenne sikere.  Ennyi.   Talán meglepődik tisztelt alkoholista Kollégám, de szerintem ihatunk alkoholmentes diós italokat is. Ilyen például a dióhéj-tea, vagy Johanna nyári üdítőitala. És a többi.  A dióhéj-tea nógrádi és szabolcsi falvakban egyaránt ismert. A diótöréskor megmaradt - tiszta - dióhéjat teának teszik fel, és addig főzik, amíg a tea kellő világos színt nem kap. A dióhéj-teát nem gyógyszerként, hanem az indiai tealevélből készített teával azonosan isszák. Íze nem hasonlít a dióbélre, kellemesen, enyhén csersavas.  Johanna Partz kiváló nyári üdítőitalt talált ki, amit bárki azonnal elkészíthet. Mikor igyuk? Az ideihez hasonló esős júniusokon, amikor hiába akarunk nyaralni, az állandó eső miatt nem tudunk a nyaralóból kilépni, még üdítőért se. Csak a kertbe kell kilépni, a diófáig, és néhány szép levelet kell szednünk.  Ha teát főzünk belőle, melegen, langyosan, hidegen ihatjuk, és a fanyarságát kevés mézzel oldhatjuk. Kiváló, és egészséges is.  DIÓS UBORKATURMIX  (francia recept)  Hozzávalók 6 személyre:  1 közepes méretű uborka, apró darabokra vágva  2 gerezd fokhagyma, a töve nélkül  1/2 kávéskanál só  10 dkg dióbél  4 dkg száraz kenyér  2 evőkanál dióolaj  4 dl joghurt  1,2 dl hideg víz  2 evőkanál citromlé  kevés kapor  dióbél  étolaj  Robotgépben mixeljük össze a diót, a száraz kenyeret, a dióolajat, a fokhagymát, sót. Pürészerű állagú keveréket kell kapnunk.  Öntsük a keveréket egy tálba, öntsük hozzá a joghurtot, és keverjük bele az apróra vágott uborkát is.  A citromlevet is keverjük bele, és annyi hideg vizet, hogy folyékony legyen.  Szervírozásig tartsuk hidegen. Akkor töltsük poharakba, poharanként szórjuk meg kevés dióbéllel, csöppnyi kaporral, és csöppentsünk rá némi étolajat.  A diótej pedig azoknak való, akik nem szeretik az alkoholt, de azoknak is nagyon jó, akik tej- és tojásérzékenyek.  DIÓTEJ TEJ- ÉS TOJÁSÉRZÉKENYEKNEK  Hozzávalók:  1 csésze dióbél  3-4 evőkanál méz  1 teáskanál szárított vanília őrlemény  4 csésze víz  A hozzávalókat előbb egy csésze vízzel turmixoljuk el, majd öntsük bele a többi vizet is, és újból keverjük meg. Készen is van, iható.    KEFÍR DIÓVAL, PITYPANGGAL  (orosz ital)  Hozzávalók 2 személyre:  10 dkg darált dióbél  3 dl kefír  1 dl tej  8 g apróra vágott gyermekláncfű virág  8 g apróra vágott gyermekláncfű levél  A kefírhez forró tejet öntünk, beleöntjük a darált dióbelet, a vagdalt gyermekláncfüvet. Három percig mixeljük.  NÉMET DIÓKOKTÉL:  Hozzávalók:  15 dkg érett őszibarack  8 dkg dióbél  száraz pezsgő  Az őszibarackot a dióbéllel mixerben elpürésítjük. Felöntjük a száraz pezsgővel, és a mixerrel megkavarjuk. Azonnal ihatjuk.  DIÓPÁLINKÁS KÁVÉ  Hozzávalók:  0,4 dl diópálinka  2 kávéskanál cukor  1 csésze forró, erős kávé  Ír kávéként fogyasszuk.  PORTÓI BOR FEKETEDIÓVAL  Hozzávalók:  1 liter homokszínű portói bor, melegítve  0,5 kg feketedió-bél  10-15 dkg feketedió levél, megfőzve, lehűtve  Főzzük rövid ideig a diólevelet, majd hűtsük le hideg vízzel. Csöpögtessük le, töröljük le papírtörlővel.  Pirítsuk meg a dióbelet, majd a tűzről levéve öntsük hozzá a meleg portóit, és tegyük bele a főtt levelet. Fedjük le, és hagyjuk egy napig meleg helyen állni. Aztán tegyük félre egy hónapra.  Leszűrés után fogyasztható a feketediós portói.    Néhány ételrecept diós italokkal A legfontosabb kérdés az, hogy mire csúsznak a legjobban a diós italok.  Természetesen, sós italkorcsolyára.  Vizet forralunk, és ha már lobog, beledobjuk a héjától megtisztított diót. Az újraforrástól számított három perc múlva levesszük a fazekat a tűzről, és a diót azonnal leszűrjük. Egy tepsi aljában elterítjük, megszórjuk finomra szitált sóval, majd sütőben mérsékelt tűzön gyengén megpirítjuk. Közben forgassuk át egyszer-kétszer, nehogy véletlenül megégjen. Só helyett használhatunk egyéb fűszereket, például őrölt fehérborsot vagy más ételízesítőt, ízlés szerint adagolva.  Miután ittunk, ehetünk is. Jöhetnek a dióitalos ételreceptek.  DIÓS CSIRKESZELETEK  Hozzávalók 4 személyre:  50 dkg szárnyas hússzelet  20 dkg gomba  1 hagyma  8 dkg dióbél  0,5 dl dióbor  5 dkg tejszín  1 evőkanál narancslé  6 dkg vaj  só, bors  Daráljuk apróra a dióbelet. Tisztítsuk meg és vágjuk apróra a hagymát. Mossuk meg és vágjuk vékonyra a gombát. Ugyancsak vékony szeletekre vágjuk a húst. A hússzeleteket a vajon 5 percig süssük. Kavarjuk meg, sózzuk, borsozzuk. Mikor a hús aranyszínű, adjuk hozzá a hagymát, süssük, amíg üveges nem lesz. Adjuk hozzá a dióbort, a narancslevet, a diót, a gombát. Gyenge tűzön öt percig főzzük. Adjuk hozzá a tejszínt, sózzuk, borsozzuk, (már megint? nem lesz ez túl sok?) keverjük. Fedjük le és hagyjuk öt percig főni.  KACSA ALMÁVAL, DIÓVAL  Hozzávalók 4 személyre:  40-50 dkg kacsaszelet  20 db feles dióbél  4 db Golden alma  0,5 dl tejszín  0,5 dl diólikőr  só, bors  Az almákat hámozzuk meg, szeleteljük fel. A kacsahúsról a zsírt szedjük le, csak kevés maradjon rajta. Sózzuk, borsozzuk. Egy nem odaégős edényben a szeletek mindkét oldalát 2-2 percig pirítsuk, előbb a zsírosabb oldalát. A kacsaszeleteket az almával együtt tegyük előmelegített sütőbe, az előbbi edényben maradt zsírt is öntsük rá. 8 percig süssük. Tartsuk langyosan, öntsük rá a tejszínt és a diólikőrt. Forrásig melegítsük. A dióbéllel csak tálaláskor díszítsük.  KENYÉRSZELETEK SAJTKRÉMMEL:  A sajtkrémes kenyérszeletekhez nem kell pontos recept, inkább fantázia. Krémsajtból és kemény sajtból diólikőrrel sajtkrémet keverünk, amit pirított kenyérszeletekre helyezünk. A tetejére szép dióbelet teszünk.


