
PESTO (pesztó)

Többféle szószt hívnak pestónak, közös vonásuk a törés-zúzás, hiszen az olasz pestare igéből

származik a nevük, mely a hozzávalók összetörésére, zúzására utal. A pesto (ejtsd pesztó) maga a

mozsár, melyben az alapanyagokat hagyományos módon összetörik. A pesztót kenhetjük kenyérre,

készíthetünk vele tésztát, húsos-halas ételt, levest, mártogatóst:

https://www.mindmegette.hu/kereses/pesto/?filter=&andFilter=&koltseg=0&elkeszitesi_ido=0,180&

nehezseg=0&order=&type=all

Sok mindenből készülhet pesztó, a lényeg a harmónia. Lehet benne olajos mag (a fenyőn kívül dió,

mandula, pisztácia), fűszernövény (bazsalikom vagy  menta, zsálya), zöldség (spenót, medvehagyma,

rukkola, reteklevél, paradicsom) és sajtféle (parmezán, ricotta).

Variációk: https://divany.hu/offline/2020/05/16/pesto-receptek/,

https://www.mindmegette.hu/pesto-pesto-pesto-42948/

A genovai pestót ismerik a legtöbben. Ez hét hozzávalóból áll: bazsalikom, fokhagyma, parmezán sajt,

fenyőmag, olívaolaj, só és bors. Az olaszok szerint csak mozsárban készíthető. A bazsalikom nem

érintkezhet fémmel, így az aprítógép késével sem, ugyanis ettől szénaíze lesz. Fontos a sajt minősége

is, ha tehetjük, használjunk grana padanót vagy pecorinót. Az eredeti olasz parmezánt (Parmigiano

Reggiano) vagy rokonait (Grana Padano, Reggianito) elég ritkán lehet kapni, ráadásul nagyon drágák,

így én készítettem már olcsóbb sajtból is, de lehet sajt nélkül is. Nekem a zöldségek a lényeg.

Recept:

Hozzávalók 2 adaghoz

- friss bazsalikom 2 kis cserépnyi, vagy egy nagyobb

- parmezán sajt reszelve 2-3 evőkanál, én egy másik extra kemény, hosszú érlelésű olasz

sajtot használtam

- fenyőmag 1-1,5 evőkanál, én mandulát használtam

- 1-2 gerezd nyers fokhagyma, ízléstől függően

- olívaolaj (nem túl karakteres ízű) 4-5 evőkanál, 1-1,5 dl, de állagtól függő
- csipet só

Elkészítés

A bazsalikomszárról 2-3 maroknyi levelet tépkedünk, megmossuk, megszárítjuk, a sóval és a

fokhagymával mozsárban krémesre törjük. Lassan adjuk hozzá az 1-2 dl olívaolajat, és a frissen reszelt

parmezánt, a kívánt állagig keverjük, majd tálaljuk. Én aprítógépbe tettem az előzőleg szárazon picit

megpirított mandulát és az egész gerezd fokhagymát. 2-3 másodpercig járattam, majd hozzáadtam a

bazsalikomot, a sajtot, az olajat, sóztam és tovább kevertem egy rövid ideig, majd higítottam még

olívaolajjal.

Egy-két hétig eláll a hűtőben (a sajt minőségétől függően), de jégkockatartóban, kis üvegben

fagyaszthatjuk is.

Együnk színeket, minél több zöldet, sokféleképpen elkészítve!
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