majd az egészet kisebb-nagyobb batyuformára csavarják. Az elkészült batyucskákat a már említett savóban vagy sós
vízben tárolják tovább, hogy ne száradjanak ki. A kisebb sajtokat akár egyben is
be lehet kapni, ez esetben a ﬁnom krém
kellemesen kitölti a szájat. A nagyobb
darabokat óvatosan szét kell szaggatni, majd paradicsommal és ﬁnomra tépett bazsalikomlevéllel tálalhatjuk. Tetejére öntsünk extra szűz olívaolajat és
szórjunk rá egy pici sót. Fontos, hogy a
tányérban maradt krémet mindenképpen mártogassuk ki.

A burrata belsejét külön is tudjuk élvezni, ez a stracciatella, mely Pugliában és
Basilicatában készül. Mivel ez is az extra
friss sajtok kategóriájába tartozik,a legnagyobb élvezetet akkor nyújtja, ha friss
tejszínből készül, ezért nagyon rövid az
eltarthatósága. A legjobb, ha a helyszínen fogyasztjuk. Salátaként, szendvicsben pompás.
A mozzarella akkor mutatja a legjobb formáját, ha bivalytejből készül (mozzarella
di bufala). A XVI. század óta változatlan
recept alapján készítik. Nem érlelik, sem-

KÓSTOLTA MÁR?

milyen tartósítószert nem adnak hozzá,
és nem is ízesítik. A készítés során a sajt
zsírdús alapanyagát addig nyújtják és
gyúrják, míg végül formázhatóvá válik.
Mivel a bivalytejben nincs karotin, színe
hófehér. Ezért nevezik az asztal gyöngyének. Íze sokkal gazdagabb, sokrétűbb,
mint a tehéntejes változat. Óvatosan fogyasszuk, mert függőséget okozhat, és
később az egyszerűbb, nagyipari, gumilabdaszerű golyók már közel sem adják
ugyanazt az élményt.
A ﬁor di latte szintén húzott sajt Campaniából, gyakorlatilag tehénmozzarella-

anyagot ehhez a kiváló sajthoz, melyet
vagy magában, vagy – Romagna tartományban – piadina nevű lepénykenyérrel fogyaszthatunk.
A burratát hagyományosan zöld
liliomlevélbe csomagolják,
ennek színe jelzi a sajt fris-

fajta, ami más formájú (akár fonott is) és
konzisztenciájú, mint a hagyományos
mozzarellák. Több fejésből származó tejből készítik.
Persze Észak-Olaszországban is készítenek lágy sajtkülönlegességet: ez a
stracchino. Az eredetileg Lombardiából
származó sajt nevét az olasz stracco,
azaz fáradt szóból eredeztetik, utalva
arra az állapotra, amikor a nyáron az Alpokban legelő tehenek kora ősszel levonulnak téli pihenőjükre. Ez a zsírosabb,
ízben gazdagabb tej szolgáltatja az alap-

sességét. Sokszor azonban a levél jelzés
értékű, ma már leginkább műanyagból
készül.
A sajt azonnali fogyasztásra ajánlott önmagában, rögtön meg kell enni, de ez
nem nagy kihívása az életnek, hiszen a
burrata ízre krémes, csodálatos, nehezen
felejthető. Fogyasztása rusztikus darabokra marcangolva, jó minőségű kenyérrel, paradicsommal, hajszálvékonyra szeletelt pármai sonkával, kevés olívaolajjal,
sóval, frissen őrölt borssal, esetleg fügével ajánlott.
További lágy sajt még a bocconcini (tehéntejből készülő apró mozzarellagolyók), a
bufala provala (érett bivalymozzarellából
készülő füstölt mozzarella), a scamorza
(körte alakú, gyakran szárított, esetleg
füstölt sajt).
Állítólag Giovanni Boccaccio olasz reneszánsz költő mondta: „Aki nem kóstolta
a burratát, nem tudja, mit esznek az angyalok.”
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