
Az angol konyha 
 
Ötlettáramat azon sorstársaim figyelmébe ajánlom, akik olyan munkakörben dolgoznak, ahol 
angol emberek számára kell főzni. Mint ahogyan az angol autózós összefoglalásomban írom: 
bár nekem is elmondta volna valaki ezeket előzőleg…  
 
Az angol konyha valóban a világ talán legízetlenebb ételeinek összefoglaló helye. Ami jó 
lehetne, még azt is elrontják. Európai ember számára ehetetlenül kell fűszerezni az ételeiket. 
Ellenben nekik ez az elvárásuk, úgyhogy célszerű megtanulni.  

Angliában teljesen általános a „főzni nem tudó” alkalmazottak azonnali elbocsátása. 
Rendszerint pedig az a helyzet, hogy a „főzni nem tudó” bevándorlók kitűnően főznek a saját 
kultúrájukban, saját nehéz és bonyolult ételeiket lazán elkészítik, ám nem tudnak elég szarul 
főzni, hogy az angoloknak jó legyen. Idézném egy magyar sorstársamat: „nem tudom eléggé 
elbaszni, hogy jó legyen nekik”. Ami még ennél is furább: van összesen „öt kajájuk”, amit 
szeretnek; ha mindig ugyanazt az ötöt főzöd, és semmi mást – korrekt. Fölösleges bármilyen 
új ötlettel, változatossággal, pláne magyar konyhatudománnyal előállni, sőt, még veszélyes is, 
mert ezekkel csak azt bizonyítod, hogy „nem tudsz főzni”, és kockáztatod az állásodat.  

Nem akadnak ki a boltban kapható fagyasztott kaják sima felolvasztásán, se a porból 
készült ételeken, sőt, inkább ezeket készítsd, egyszerűbb és biztosabb is.  
 
Alábbi ötlettáram egy kedves, idős angol hölgy útmutatásai alapján készült. Jelenlegi 
munkáltatóm beszervezett hozzá, mivel „én nem tudok főzni”, ám gazdám elég nagyvonalú 
volt ahhoz, hogy elbocsátásom helyett inkább elküldött egy mamikához, hogy tanítson ki.  

Íme tehát az ötlettár, a teljesség igénye nélkül:  
 
Beef Stew  
 
Ránézésre a mi pörköltünkhöz hasonlít, ízre azonban…  

- Hagymát, póréhagymát és fokhagymát pirítunk. Ha kész, átrakjuk egy lefedhető 
casserole pot-ba, vagy más, fedeles tűzálló edénybe.  

- A kockahúst beleforgatjuk sós-borsos lisztbe, és épp csak lepirítjuk. Ezt is átrakjuk a 
pot-ba. Amennyi sót-borsot magyar aggyal gondolnál, annak legfeljebb a harmadát 
rakd bele!  

- Az edénybe kerül továbbá: 2-3 szál, apróra vágott sárgarépa, ízlés szerint paszternák 
és más zöldség, babérlevél, összemorzsolt zöldség-kocka, összemorzsolt Oxo nevű 
marhahús-ízesítő kocka / ehelyett tehető a rettenetes Bisto nevű gravy-por is – ezen 
két utóbbi összetevő adja meg a jellegzetes angol ételek összetéveszthetetlen ízét és 
szagát, részemről igyekszem nem levegőt venni.  

- Önthető hozzá még kevés vörösbor + víz, vagy erős, sűrű, barna angol sör, hogy még 
keserű is legyen az egész. A bármely folyadék épp csak ellepje.  

- A tálat letakarva sütőbe rakjuk, és másfél óráig, 160 fokon pároljuk.  
- Krumpli vagy rizs illik hozzá.  

 
Chicken Stew 
 
Ugyanaz, mint a fenti, elsősorban csirkemellből, másodsorban a csirke bármely részéből 
készíthető, a belisztezés elmaradhat, és bor-sör sem kell ide. Víz helyett azonban chicken 
condensed soup-pal vagy mushroom soup-pal öntendő fel 
 
 



Pork Casserole 
 
Hasonlóan készítendő, mint a Beef Stew. A liszthez azonban só-bors helyett mustárpor és 
barna cukor teendő, és ebbe forgatjuk bele a disznóhús-kockákat. Zöldség helyett főzőalma 
(cooking apple) és hagyma kell hozzá, a felöntéshez pedig cider vagy almalé.  
 
Roast Chicken 
 
Ez a sima egészben sült csirke, lefedhető, ovális roasting pan-ben. Tehető szalonna a tetejére 
és hagyma / citrom a belsejébe. Ajánlom, hogy són kívül semmilyen fűszert ne rakjál rá, 
különben nem eszik meg. A csirkéhez tálalj Paxo nevű tölteléket (porból készítendő…), vagy 
kolbászt, vagy a már említett Bisto gravyt…  
 
Roast Beef  
 
Ezt nem tudom, hogyan kell készíteni, de ez az egyik kedvencük. Egészben sült marhahús, 
külseje megsüljön, belseje véres maradjon, különös ismertetőjele: teljesen sótlan és ízetlen. 
Gravy-vel és yorkshire puddinggal kell tálalni – utóbbi fagyasztott állapotban kapható.  
 
Shepherd’s Pie vagy Cottage Pie 
 
A kettő között van különbség, de én ezzel nem foglalkozom. Ez jó kaja lenne, ha rendesen 
fűszereznék.  
- Pirítsunk hagymát, apróra vágott sárgarépát, majd tegyünk hozzá darált húst. Tehető hozzá 
paradicsomszósz is, és a már sokszor hivatkozott gravy por. Valami levesítő dolgot 
mindenképpen öntsünk hozzá.  
- Készítsünk krumplipürét, ezt közel úgy, ahogyan mi is tennénk, azaz vaj és kevés tej mehet 
bele a végén.  
- Tűzálló tál aljába belesimítjuk a darált húst, a tetején pedig eloszlatjuk-rásimítjuk a 
krumplipürét, kb. 1:1 legyen az arány, tehető rá reszelt sajt, és összesütjük.  
 
Fish Pie 
 
Ez is jól hangzana elvileg… 
A fentihez nagyon hasonló. A tűzálló tál aljára szálkátlan halszeleteket tegyünk (szerintem 
előbb át kell sütni), rá felkarikázott kemény tojást, majd öntsük le fehér besamel mártással. 
Erre jön majd a krumplipüré és a reszelt sajt.  
 
Jacket Potatoe  
 
Héjában sült krumpli. 160-170 fokon kell sütni az egész krumplikat egy órán át a sütőben. 
Megszurkálva mikrohullámúban is lehet, de az nem olyan finom. A krumplikat kettétörik, a 
forró belsejükbe sajtot vagy vajat tesznek.  
 
Mashed Potatoes 
 
Ez a mi krumplipürénk megfelelője, kevés só, kevés vaj, kevés tej.   
 
 
 



Amikkel még óvatosan lehet kísérletezni:  
 

- sült, rántott bármilyen hús (vigyázz a fűszerezéssel: csak só, abból is harmadannyi, 
mint amennyit gondolnál)  

- sült hal 
- sausage – ez az ő kolbászuk, sütni kell, valami rettenetes ízű!!!  
- tészták: bolognai szószt meg egyéb ragu-szószokat lehet rá tenni, ill. szeretik még a 

gombás tésztát: serpenyőben párolt gomba besamel mártással 
- meatballs, azaz fasírt, hát ezt én pont úgy készítem, ahogyan Jamie a tévében, és 

mégsem ízlett nekik, úgyhogy passz  
- lasagne 
- saláták, de ezeket is nehéz eltalálni; saláta alatt nem a majonézes-tejfölös dolgokat 

értik, hanem csak sima zöldség meg olívaolaj   
- quiche – ez elkészíthetetlen, úgy, hogy jó is legyen nekik, ez csakis fagyasztásból 

felengedve jöhet szóba  
- bármi, ami egy angol bolt fagyasztójában látható, azzal bátran lehet próbálkozni, 

szeretik  
- reggelire: cheese-on-toast, Nutella-on-toast, cornflakes, porridge, baked beans, 

rántotta, tükörtojás, lágytojás adható; utóbbinál kérdezd meg, hány percig főjön, 
szerencsés esetben megmondják, szerencsétlen esetben nem, és megállapítják, hogy 
még egy lágytojást sem tudsz elkészíteni  

- tea: általában cukor nélkül, kevés tejjel  
- kávé: fél kávéskanál nescafé felöntve egy teljes bögre forró vízzel, azaz a kávé 

valójában barna színű víz, ehhez rakható cukor és/vagy tej 
- rettegnek a sok sótól, az összes fűszertől és a zsírtól/olajtól; pl. ha egytálételt készítünk 

nekik tepsiben, sütés után azonnal ki kell szedni a tepsiből (még akkor is, ha emiatt 
összetöredezik és elvész az alakja), és át kell rakni egy száraz edénybe, különben nem 
eszik meg, mert ez számukra „tocsog a zsírban”, „rá se bírnak nézni”  

- ami nekünk gusztusosan megpirult, az nekik „megégett”, „egészségtelen”, „rákkeltő”  
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