
Hegedűs János

Szakácskönyv – 5 az egyben

1. könyv

Különleges és egyszerű ételek
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Levesek

Bakonyi betyárleves
Becsinált leves
Hamis palócleves
Malacaprólék leves
Kunsági leves
Tárkonyos raguleves
Tyúkhúsleves zsemlegombóccal
New-England chowder
Béarni libaleves
Kínai húsleves töltött tésztabatyukkal
Görög rizses tyúkleves
Mexikói bab darált hússal

Különleges ételek

Különleges húsostál
Gyömbéres lencse füstölt angolnával
Zöldséges sáfrányos haltál
Egytál étel báránnyal, paradicsommal és cukkínival
Eredeti erdélyi töltött káposzta

Sertéshúsok

Orjaleves Gábris leves
Angol vagdalt
Olasz sertéskaraj
Piramis
Citromos sertéssült
Malacpörkölt
Hortobágyi töltött burgonya
Húsos burgonyagombóc
Kalocsai sertésborda
Csopaki tokány
Debreceni tokány
Székely sertésköröm
Mexikói sertésflekken

Marhahúsból készült ételek

Zengői töltött rostélyos
Szerb rostélyos
Töltött borjúszegy
"Sir Henri" Angol bélszín
Bélszínfilék hagymásan
Beefsteak
Borsos marhasült
Borsos tokány
Hagymás rostélyos
Marhapörkölt
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Egytálételek

Babgulyás füstölt csülökkel
Pacalpörkölt (sertés körömmel)
Bográcsgulyás
Marhagulyás
Birkaragu
Korhely halászlé
Magyaros egytál
Székelykáposzta Sólet
Töltött káposzta
Töltött paprika csirkemellből
Sárgaborsó-főzelék
Körömpörkölt

Grillek

Parasztos báránysültek nyárson
Békacomb nyárson sütve
Hering bundában sütve
Tengeri kagylók (pétoncles) nyárson
Nyársonsült Saint-Jacgues kagylók
Grill aranykárász kerkenni mártással
Tengeri varangy (ördöghal) nyárson
Pácolt báránylapocka nyárson
Sült ponty hagymaszósszal
Vegyes nyársonsült

Disznótoros ételek

Debreceni rizses-májas hurka
Zsemlés májas hurka
Rizses-májas hurka
Köleskásás hurka
Hideg májas hurka
Füstölt májas hurka
Kenőmájas készítése
Alföldi véres hurka
Majoránnás véres hurka
Rizses véres hurka
Szárnyas húsból készült ételek
Töltött libacomb
Pulykamell rolád
Sült pulykacomb marsalával
Gesztenyés kacsasült
Ananászos csirkemell
Bajor csirkecomb
Fokhagymás rakott csirke
Gesztenyés gombás pulykatekercs
Pulykamell rolád mandulás körtével
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Vadhúsból készült ételek

Vadhús étkek: pácolás
Vadászpecsenye
Fogoly kelkáposztában
Nyúl pácolva
Őzgerinc angolosan
Bodrogi Gyula vaddisznópörköltje
Tihanyi vaddisznóragu
Szarvashús polgári módon
Vaddisznóhús vörös borral
Töltött fácán
Vadleves
Szarvas vagy őz gulyás
Őzcímerből vagdalt
Szarvashús barna mártalékban vérrel

Víziherkentyűk: halak, rákok, stb.

Ponty sörben pácolva
Szegedi halászlé
Halpaprikás bográcsban
Törpeharcsa fehérborban
Halászlé
Töltött pontyfilé
Tejfölös sült csuka
Sügérfilé garnélarák mártásban
Rákkal töltött sült alligátorteknős
Tempura garnélarák

Nagyon finom mártások

Írómártás avokádóval és kaprival
Máltai mártás
Sóskamártás
Francia mustármártás
Zöldfűszer mártás
Fehér vajmártás
Könnyű, tejszínes kucsmagombamártás
Enyhe mustármártás
Currymártás chutney-val
Pezsgőmártás
Vörösbormártás salottahagymával
Édes-savanyú gyömbérmártás
Paradicsommártás

Pizzák
Pizzatészta alaprecept
Sonkás-olívás
Hagymás pizza
Mini pizza
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Levesek

Bakonyi betyárleves

Hozzávalók: 35 dkg marhaszegy, 1 pár csirkecomb, 20 dkg vegyes zöldség, 1 fej hagyma, só, 
egész bors, csípős paprika, csusza tészta, 1 egész tojásból és a hozzávaló lisztből.

Elkészítése: A marhahúst felvágjuk 4 szeletre, és hideg vízben feltesszük főni. Sóval, egész 
borssal  ízesítjük.  Amikor  majdnem  puha,  hozzáadjuk  a  csirkecombokat,  a  metéltre  vágott 
zöldséget, a felaprított hagymát, az erős paprikát, majd készre főzzük. A lisztből és a tojásból 
vékony, kemény tésztát gyúrunk, a levesbe tépkedjük és megfőzzük.

Becsinált leves

Hozzávalók: 50  dkg  csirkeaprólék,  1  csomag  mirelit  vegyes  zöldség,  1  kanál 
zöldpetrezselyem, 1 vöröshagyma, 1 kanál liszt, 1 kanál olaj.

Elkészítése: Míg  az  aprólék  felenged,  egy  csomó  petrezselyem  zöldet  és  egy  diónyi 
vöröshagymát  apróra  vágunk.  Az  olajban  a  hagymát  megfuttatjuk,  majd  a  mirelit  zöldséget 
beletéve,  néhány  percig  pároljuk.  A  tűzről  levéve  beleszórjuk  a  zöldpetrezselymet,  és 
félretesszük.  Eközben már  feltesszük az  aprólékot,  és  majdnem készre  főzzük.  A már  előbb 
elkészített zöldséget meghintjük liszttel, elkeverjük, és az aprólékkal felöntve készre főzzük.

Hamis palócleves

Kevés zsíron fél fej finomra vágott vöröshagymát fonnyasztunk. Közben személyenként 10 
dkg sertés apróhúst kis kockára vágunk, majd megpároljuk a hagymás zsírban. Sózzuk, tegyünk 
mellé  babérlevelet  és  néhány  szem  köménymagot,  kevés  pirospaprikát.  Ezalatt  kockákra 
burgonyát és zöldbabot külön-külön puhára főzünk, majd mikor megfőttek, levükkel együtt a 
húshoz adjuk, de ügyelünk rá hogy levesünk ne legyen hígabb, mint a bográcsgulyás. Tálalás 
előtt forraljuk át kevés liszttel elkevert tejföllel.

Malacaprólék leves

A tisztított  és  jól  átmosott  1  kg  malacaprólékot  (tüdő,  máj,  láb,  farok,  vese)  kis  kockára 
vágjuk, majd hideg vízbe téve egyszer átforraljuk és újra lemossuk. Közben 1 fej finomra vágott 
vöröshagymát  zsiradékon  megfonnyasztunk.  Erre  helyezzük  az  előkészített  aprólékot.  Sóval, 
törött  borssal,  babérlevéllel  fűszerezzük.  Hozzáadunk  kockára  vágott  vegyes  zöldséget,  és 
csontlevet vagy vizet aláöntve puhára főzzük. Finomra vágott tárkonnyal, petrezselyemzölddel 
meghintjük.

Kb.  1  órai  főzés  után  zsemleszínű  rántással  besűrítjük,  citromlével  és  tejföllel,  cukorral 
pikánsra ízesítjük. Átforraljuk és kicsiny zsemlegombócokra tálaljuk.
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Kunsági leves

Egy fej finomra vágott vöröshagymát zsírban megfonnyasztunk. Meghintjük pirospaprikával 
és hozzáadunk 40 dkg kockára vágott sertés apróhúst. Sóval, törött borssal ízesítjük és kevés 
vizet, illetve vörösbort aláöntve félig puhára pároljuk. Ekkor ráhelyezzük a kockára vágott 15 
dkg gombát, az 1 csomag finomra vágott petrezselymet és a lebbencs tésztát. Csontlével vagy 
vízzel felengedjük, tejfeles habarással besűrítjük és együtt puhára főzzük.

Tárkonyos raguleves

A tisztított és kockákra vágott vegyes leveszöldséget 1 fej finomra vágott vöröshagymával, 40 
dkg  szintén  kockákra  vágott  sertéshússal  félig  puhára  pároljuk.  Sóval  törött  borssal,  kevés 
majoránnával  ízesítjük,  majd  meghintjük  2  evőkanál  lisztel  és  feleresztjük  1,2  l  vízzel. 
Beleteszünk  egy  csokor  apróra  vágott  tárkonyt  és  átforraljuk.  Ezután  1  tojásból  galuskát 
készítünk és azt beleszaggatjuk. Tálaláskor tejföllel és citromlével ízesítjük.

Tyúkhúsleves zsemlegombóccal

Hozzávalók: 1 tyúk, 2 l víz, leveszöldség, (sárgarépa, zeller, stb.) 2 evőkanál zöldborsó, egy 
kis fej hagyma, só, bors, csirkeaprólék (zúza, máj, és szív), 2 csokor petrezselyem, 2 szikkadt 
zsemle, 2 tojás, őrölt szerecsendió, tej a zsemle áztatásához, zsemlemorzsa.

Előkészítés: A tyúkot megtisztítjuk, megmossuk, és a megtisztított zöldséggel, a megmosott, 
de nem hámozott hagymával (a hagymahéjtól tiszta lesz a leves!) és a csirkeaprólékkal együtt 
hideg vízben feltesszük főni, és lassú tűzön egészen lassan forraljuk. A zsemlét apró kockákra 
vágjuk, és a tejjel,  a tojásokkal,  sóval és borssal keményebb masszává dolgozzuk össze, egy 
kicsit pihentetjük. A petrezselymet megmossuk és apróra vágjuk.

Elkészítés: Ha a tyúk megpuhult, kivesszük a levesből, lehúzzuk a bőrét, a húst lefejtjük a 
csontjáról, és kockákra vágjuk. A zöldséget szintén kockára vágjuk. A visszamaradt levest sóval, 
borssal  ízesítjük,  leszűrjük,  és  ismét  felforraljuk.  Ekkor  a  petrezselymet  belekeverjük  a 
zsemlegombóc tésztába,  szerecsendióval  ízesítjük,  és egy kevés  zsemlemorzsával  megkötjük. 
Apró gombóckákat formálunk a masszából, s a forrásban lévő húslevesbe téve kb. 10-15 percig 
főzzük. Ekkor beletesszük a levesbe a kockákra vágott húst és zöldséget, a tetejét megszórjuk 
petrezselyemmel, és forrón tálaljuk ezt a régi időkre emlékeztető finom, erős tyúkhúslevest.

New-England chowder

Hozzávalók: 115 g felkockázott szalonna, 125 g vaj, 1 pohár apróra vágott vöröshagyma, 1 
pohár apróra vágott zeller, 1 pohár apróra vágott sárgarépa, 3 pohár kockára vágott burgonya, 1 
pohár liszt, 4 pohár hallé vagy kagylólé, 3 pohár feldarabolt kagyló, 3 pohár sűrű tejföl, 1 kávés 
kanál bors, 1 kávéskanál kakukkfű, 1 kiskanál só.

Elkészítése: Egy  nagy  fazékban  ropogósra  sütjük  a  szalonnát.  Leöntjük  róla  a  zsírt. 
Hozzáadjuk a vajat, és a zöldségeket puhára pároljuk. Megszórjuk liszttel és 2 percig pirítjuk. 
Beletesszük az összes maradék hozzávalót és felforraljuk. Ezután, a hőfokot csökkentve, 15-20 
percen át főzzük, míg bennem sűrűsödik. Gyakran meg kell keverni.
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Béarni libaleves

Hozzávalók: 2 db libacomb, só, 2 l víz, 4 nagy sárgarépa, 1 zeller, 4 db közepes burgonya, 1 
kis  fej  fehér  káposzta,  2 db póréhagyma,  1 nagy hagyma,  frissen őrölt  fekete  bors,  4  szelet 
pirított kenyér, 4 evőkanál frissen reszelt ementáli sajt, 5 deka vaj.

Elkészítése: A libacombokat  megmossuk, és sós vízben másfél  órán át  főzzük.  A répát,  a 
zellert  és  a  burgonyát  megtisztítjuk,  és  a  káposztával  együtt  durvára  reszeljük.  A pórét  és  a 
hagymát megtisztítjuk,  és  vékonyan felszeleteljük.  A zöldségféléket  a  libacombhoz adjuk, és 
még egy órán át  főzzük. Ezután a zöldségeket átpasszírozzuk vagy botmixerrel pürésítjük. A 
combokat kicsontozzuk, kis darabokra vágjuk, és visszatesszük a zöldségpürébe.  A sütőt 250 
fokra előmelegítjük. Az ételt egy tűzálló tálba öntjük, befedjük pirított kenyérszeletekkel. Ezek 
tetejére szórjuk a reszelt sajtot, és olvasztott vajjal leöntjük. Az edényt a sütő középső részére 
toljuk és addig sütjük, amíg a sajt aranysárga bevonatot nem képez a tetején. A tűzálló tálban 
tálaljuk.

Kínai húsleves töltött tésztabatyukkal

Hozzávalók: 4 személyre. Adagonként 395 kcal-t, 22 g fehérjét, 20 g zsírt, 32 g szénhidrátot 
tartalmaz. A töltelékhez 20 dkg darált sertéshús, 5 dkg tisztított rák, 1 teáskanál só, 1/2 teáskanál 
cukor,  1  evőkanál  híg szójamártás,  1 teáskanál  sűrű szójamártás,  frissen őrölt  fekete  bors,  2 
teáskanál száraz sherry, 1 teáskanál étkezési keményítő. 4-5 evőkanál víz, 3 újhagyma, 3-4 dkg 
bambuszrügy (konzerv), 2 teáskanál szezámolaj, 1 tojássárgája. A tésztához: 15-20 dkg búzaliszt, 
1 teáskanál só, 1 tojás, 2-3 evőkanál hideg víz, kevés liszt a kisodráshoz. A leveshez: 3-4 kínai 
kel levél, só, 1 1/2 l húsleves (lehet kockából), 8 teáskanál mogyoróolaj vagy kukoricaolaj, A 
tálaláshoz: frissen őrölt feketebors, szezámolaj, híg szójamártás.

Elkészítés: Elkészítési idő 2 óra. 1) A töltelékhez a sertéshúst keverőtálba tesszük. A rákot 
apróra  vágjuk  és  hozzákeverjük.  2)  Ezután  hozzáadjuk  a  soron  következő  hozzávalókat 
(fűszerek, sherry, keményítő), és jól összekeverjük. A vizet kanalanként keverjük hozzá (csak 
azonos irányba keverjük), majd a tölteléket kézzel jól átgyúrjuk. 3) Az újhagymát megtisztítjuk 
és  nagyon  finom  karikákra  vágjuk,  a  bambuszrügyet  a  dobozból  kivéve  lecsöpögtetjük  és 
finomra vágjuk.  A hagyma felét  (a  másik  felét  félretesszük díszítéshez)  és  a  bambuszrügyet 
alaposan összekeverjük a hússal. 20-30 percig állni hagyjuk, majd az olajat is hozzáadjuk. 4) 
Mielőtt a tésztát megtöltenénk, a tojássárgáját is hozzáadjuk a húsmasszához. 5) A tésztához a 
lisztet és a sót egy nagyobb tálba tesszük, a közepébe mélyedést nyomunk, amelybe beleütjük a 
tojást, rálocsoljuk a vizet, és az egészet alaposan sima tésztává gyúrjuk. Ezután lefedve legalább 
fél  órán  át  (de  jobb  egy órán  át)  hűtőben  pihentetjük.  Lisztezett  deszkán  nagyon  vékonyra 
kinyújtjuk, majd 5-7 cm széles csíkokra vágjuk, a csíkokat belisztezzük, és egymásra fektetjük, 
majd  négyzetekre  vágjuk.  A töltéskor  egy tésztadarabot  a  tenyerünkbe  veszünk,  a  közepére 
teszünk egy kiskanálnyi tölteléket. A tészta sarkait a másik kezünkkel összefogjuk, és szorosan 
feltekerjük, hogy egy bezárt kis batyu keletkezzen. A leveshez a kel leveleket széles csíkokra 
vágjuk,  és  egy  nagy  edényben  forrásban  lévő  sós  vízben  1  percig  blansírozzuk,  majd 
szűrőkanállal kiemeljük. A húslevest egy másik edényben lassan felforraljuk. A kel főzővizét újra 
felforraljuk, beletesszük a töltött tészta batyukat (egyszerre legfeljebb 20 darabot) és óvatosan 
kevergetve  (nehogy  összeragadjanak)  3  percig  főzzük,  amíg  a  víz  felszínére  feljönnek. 
Szűrőkanállal  kihalásszuk,  és  kínai  csészékbe  tálaljuk.  Mindegyikre  teszünk  a  félretett 
hagymákból és a káposztából. 2-2 kiskanálnyi olajat adunk hozzá, végül felöntjük húslevessel. 
Mindenki ízesíti borssal, szezámolajjal és szójamártással.
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Görög rizses tyúkleves

Hozzávalók: 1,5 liter tyúkleves (leveskockából), só, 10 dkg rizs, 1 evőkanál keményítő, 1 dl 
tej, 3 tojássárgája, 1 teáskanál vágott petrezselyem, 1 citrom leve.

Elkészítése: A tyúklevest felforraljuk. Hozzáadjuk a megmosott rizst, és 12 percig főzzük. Egy 
keverőtálban a  keményítőt,  a  tejet,  a  sót  és  a  tojássárgákat  alaposan elkeverjük.  Habverővel 
állandóan keverve apránként hozzáadjuk a leveshez. A levest még egyszer felhevítjük, de már 
nem forraljuk! (Tipp: Görögországban hasonló recept szerint zsírtalanított bárányhúslevesből is 
nagyon jóízű levest készítenek.) Végül állandó keverés közben hozzáadjuk a petrezselymet és a 
citromlevet. Vigyázzunk nehogy összefusson!
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Különleges ételek

Mexikói bab darált hússal

Hozzávalók: 30 dkg vörös bab, 3 fej hagyma, 2 evőkanál olaj, 40 dkg darált marha hús, 2 db 
kis csípős paprika, 3 dl csirkeleves (leveskockából), 1 doboz (40 dkg) mexikói zöldparadicsom, 
1 pirospaprika, 2 gerezd fokhagyma, fél kanál oregánó, fél kávéskanál kurkuma, fél kávéskanál 
chilipor, só.

Elkészítése: A babot éjszakára beáztatjuk 1 l vízbe. Másnap áztató vízzel együtt feltesszük 
főni és majdnem puhára főzzük. A hagymát megtisztítjuk, kockákra vágjuk, és forró olajon a 
darált hússal lepirítjuk. A szárított fűszerpaprikát csíkokra vágjuk, és beáztatjuk a csirkelevesbe. 
A konzerv paradicsomot levétől lecsöpögtetjük, darabokra vágjuk, és a húshoz adjuk. Ezután a 
többi hozzávalót, a fűszerpaprikát, a csíkokra vágott paprikát, a kis kockákra vágott fokhagymát, 
az oreganót, a kurkumát, a sót, a chilit, s végül a csirkelevest is a húshoz adjuk. A darált húst 
körülbelül 2 órán át pároljuk gyenge tűzön, fedő nélkül úgy, hogy a leve besűrűsödjék. Ezután 
hozzáadjuk a lecsöpögtetett babot, és további 30 percig főzzük.

Különleges húsostál

Hozzávalók: fél  kg levescsont,  25 dkg ököruszály darabolva,  1 fej  káposzta,  1 kg sovány 
marhahús, 1 hagyma, 1 szegfűszeg, 1 babér, 4 szem feketebors, 2 ág petrezselyem, szerecsendió, 
2 sárgarépa,  2 szál póréhagyma,  fél  zellergumó, 4 evőkanál olívaolaj,  1 evőkanál  borecet,  1 
evőkanál mustár, őrölt fekete bors, 1 evőkanál salátahagyma (apróhagyma), 1 evőkanál aprított 
metélőhagyma.

Elkészítése: 1.) A csontokat az ököruszály darabokkal és 1 liter vízzel 45 percig főzzük. 2.) A 
káposztát vagy kelkáposztát negyedekbe vágjuk, és a levesben addig főzzük, amíg megpuhul. 3.) 
Ezután a húslevest átszűrjük egy másik edénybe, hozzáadunk 1 liter vizet, felfőzzük, beletesszük 
a marhahúst és megsózzuk. A héjas hagymába beletűzzük a szegfűszeget és a babért, és a levesbe 
tesszük. Hozzáadjuk a borsot, egy petrezselyem-ágat, egy kis szerecsendiót, és az egészet másfél 
órán át főzzük, közben leszedjük a habját. 4.) A répát megtisztítjuk, a pórét darabokra vágjuk. A 
fél zellergumót megtisztítjuk és 6 darabra vágjuk. A feldarabolt zöldséget a levesbe tesszük, és 
kb.  1/2  óráig  főzzük.  5.)  Az  olívaolajból,  az  ecetből,  a  mustárból,  a  salátahagymából  és  a 
metélőhagymából  pikáns  vinaigrette-mártást  keverünk.  6.)  A  húst  kiemeljük  a  levesből, 
felszeleteljük,  és  előmelegített  tálra  tesszük  az  ököruszály  darabokkal.  Körülrakjuk  a  főtt 
zöldségekkel. Mártást, apró sós uborkát adunk hozzá, a hússzeleteket megszórjuk sóval.

Gyömbéres lencse füstölt angolnával

Hozzávalók: 20 dkg lencse, 10 dkg gumós zeller, 1 lilahagyma, 2 evőkanál szőlőmag olaj, 4 cl 
sherry ecet, 1 erős húsleves, 1,5 dl száraz fehérbor, só, 4 dkg apróra vágott friss gyömbérgyökér, 
1  teáskanál  currypor,  frissen  őrölt  fehérbors,  1  füstölt  angolna  (60-80  dkg),  petrezselyem a 
díszítéshez.

Elkészítése: A lencsét néhány órára bő vízben áztatjuk. Ezután kuktában az áztatóvízben 10 
percig  főzzük.  A zellert  és  a  hagymát  megtisztítjuk  és  kis  kockákra  vágjuk.  Forró  olajon 
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megfuttatjuk a  zöldséget,  hozzáadjuk az előfőzött  lencsét,  felöntjük az ecetes-boros levessel, 
sózzuk,  és  a  fűszereket  is  beletesszük.  Lefedve  közepes  tűzön  addig  főzzük,  amíg  a  zeller 
megpuhul. A füstölt angolna bőrét lehúzzuk, a húsát lefejtjük a gerincéről, és darabokra vágjuk. 
A kész  ételt  mélytányérokba  osztjuk,  és  betétként  adjuk  a  haldarabokat.  Petrezselyemmel 
díszítve tálaljuk. Ital ajánlatunk: testes fehérbor.

Zöldséges sáfrányos haltál

Hozzávalók: 2 evőkanál vaj, 1 közepes hagyma, 20 dkg sárgarépa, 2 közepes póréhagyma, 5 
szál zeller, 1 kiskanál sáfrány, 2 dl száraz fehérbor, 7 dl hal-alaplé, só, őrölt fehérbors, fél citrom 
leve, 60 dkg tengeri halfilé, 15 dkg garnéla.

Elkészítése: Az apróra vágott hagymát forró vajon gyenge tűzön megpároljuk. A megtisztított 
répát zöldséggyaluval közvetlenül az edény fölött vékonyra gyaluljuk, és kis ideig a hagymával 
együtt  pároljuk.  A pórét  megtisztítjuk,  és  rézsutosan  1  cm-es  karikákra  vágjuk.  A zellert 
megmossuk, és vékonyan felszeleteljük. Ha vannak levelek is rajta, apróra vágjuk. A póréval 
együtt kissé megpároljuk. (Tipp: Hal-alaplé helyett használhatunk zöldséglevest is, és a sáfrányt 
curryvel helyettesíthetjük.)  A sáfrányt  a zöldségre szórjuk, egy kicsit  pirítjuk, majd felöntjük 
fehérborral.  Hozzáöntjük  a  hal-alaplevet,  és  sóval  borssal,  citromlével  ízesítjük.  Lefedve  15 
percig közepes tűzön pároljuk. A halat megmossuk, és falatnyi darabokra vágjuk. Meglocsoljuk 
citromlével, sózzuk, borsozzuk. A rákkal együtt a zöldséghez tesszük, és gyenge tűzön 5 perc 
alatt készre pároljuk. Végül szükség szerint utánaízesítünk.

Egytálétel báránnyal, paradicsommal és cukkinival

Hozzávalók: 60 dkg báránylapocka, 2 evőkanál olívaolaj, só, 1 evőkanál curry, 1 nagy fej 
hagyma, 2,5 dl húsleves (leveskockából), 85 dkg meghámozott paradicsom, őrölt fekete bors, 1 
csipet köménymag, 1 kakukkfű ág.

Elkészítése: A  húst  megmossuk,  szárazra  itatjuk,  és  1  cm-es  kockákra  vágjuk.  Forró 
olívaolajon adagonként lepirítjuk. sózzuk, és meghintjük curryvel. Hozzákeverjük a kockákra 
vágott hagymát, felöntjük a húslevessel, és hozzáadjuk a paradicsomot. Felforraljuk és közepes 
tűzön 25 percig pároljuk. Közben a cukkinit megmossuk és szárvégződésének eltávolítása után 
vékonyan felszeleteljük. (Tipp: tartalmasabbá tehetjük ezt az egytál ételt, ha burgonyát vagy rizst 
főzünk  bele.)  A fokhagymát  megtisztítjuk,  és  szétnyomva  az  ételhez  adjuk.  Sóval  borssal, 
köménnyel és kakukkfűvel fűszerezzük. A párolási idő befejezése előtt 8 perccel hozzákeverjük a 
cukkini-szeleteket. Ha szükséges utánaízesítjük.

Eredeti erdélyi töltött káposzta

Hozzávalók: 50 dkg lapocka,  50 dkg kocsonyahús (nyers  sertésfül,  farok, fejhús),  50 dkg 
nyers füstölt oldalas, 50 dkg dagadó, 3 dkg liszt, 2 evőkanál olaj, 2 kg savanyú, aprókáposzta, 10 
db savanyú káposztalevél,  10 dkg rizs,  1 kisfej  vöröshagyma, 1 teáskanál  pirospaprika,  8 dl 
tejföl, ízlés szerint őrölt fekete bors, só.

Előkészítése: Nagy  vasfazekat  (vagy  beáztatott  cserépedényt)  olajjal  kikenek  és  liszttel 
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meghintem. A töltelékhez a dagadót megdarálom, összekeverem a nyers, megmosott és kissé 
lecsurgatott rizzsel, pirospaprikával, a megtisztított és lereszelt hagymával, sóval, borssal, majd 
szorosan becsomagolom a vastag ereitől megtisztított savanyú káposztalevélbe.

Elkészítése: Az  apró  káposzta  egyharmad  részét  elterítem a  fazék  alján,  erre  ráteszem a 
megmosott és feldarabolt kocsonyahúst, valamint az előzőleg egy éjszakán át vízben vagy tejben 
áztatott,  darabokra  vágott  füstült  oldalast.  Erre  a  következő réteg savanyú káposztát  terítem. 
Megsózom, meghintem borssal, majd beborítom a megtöltött savanyú káposztalevelekkel. Erre 
nyers, felszeletelt lapockát helyezek, végül beborítom a maradék apró káposztával. Megsózom, 
meghintem borssal és 5 dl tejföllel nyakon öntöm. Az edényt lefedem és forró sütőbe teszem. 
Legalább 3 órán keresztül sütöm közepes lángon. Tálaláskor a tányérján ki-ki megtejfölözi.
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Sertés húsok

Orjaleves

A kb. 1 kilónyi megmosott sertéskarajcsontot – amelyen kisebb húsdarabok találhatók – 2 liter 
vízben feltesszük főni.  Az első forrás után a tetejéről a habot  leszedjük. sóval,  kakukkfűvel, 
szurokfűvel, borssal ízesítjük és hozzáadjuk az egészben hagyott  leveszöldségeket (sárgarépa, 
fehérrépa, zeller, karalábé, kelkáposzta, gomba, vöröshagyma), a paradicsomot és a zöldpaprikát. 
Lassú tűzön kb. egy és fél óráig főzzük. Ezután a levest 10 percig állni hagyjuk, majd leszűrjük. 
Finom metélttel, a darabolt csonttal és a zöldségekkel együtt, ecetes tormával tálaljuk.

Gábris leves

30 dkg sertéshúst megdarálunk, sóval, törött borssal és 1 db tojással összedolgozzuk. Vizes 
késsel  gombócokat  formálunk belőle  és  a  húsleveshez hasonlóan bezöldségelt  és  fűszerezett, 
forrásban levő paradicsom-ivóléhez adjuk. Amikor a gombócok és a zöldségek már majdnem 
megpuhultak,  akkor  kis  darabokra  tördelt  makarónit  főzünk a paradicsomléhez.  Egyéni  ízlés 
szerint cukorral is ízesíthetjük, reszelt sajttal meghintve tálaljuk.

Angol vagdalt

40  dkg  darált  sertéshúsból  tejben  áztatott  és  kicsavart  zsemlével,  2  tojással,  reszelt 
vöröshagymával,  sóval,  törött  borssal vagdalt  masszát készítünk. Pogácsa alakúra formázzuk, 
zsemlemorzsába  forgatjuk  és  zsiradékban  megsütjük.  Ugyancsak  bő  zsiradékban 
zsemlekarikákat sütünk. Mindegyik zsemlekarikára 1-1 vagdaltat fektetünk és 1-1 tükörtojással 
befedjük. Kiváló egytálétel vagy tea mellé vacsora.

Olasz sertéskaraj

A szép rövidkaraj  szeleteket  húsverővel  kissé  megveregetjük.  Megsózzuk és  tűzálló  tálba 
rakjuk, közvetlenül egymás mellé. (A tálat nem zsírozzuk ki!) Mindegyik szeletet leöntjük sűrű 
tejföllel  és  beszórjuk  reszelt  sajttal,  majd  forró  sütőben,  nagy  lángon  pirosra  sütjük. 
Burgonyapürét vagy sült burgonyát adunk mellé.

Piramis

Sertés  apróhúsból  a  szokásos  módon  vagdalt  hús  masszát  és  az  átlagosnál  egy  kicsit 
keményebb  burgonyapürét  készítünk.  Vastagon  kivajazott  tepsibe  helyezzük  a  vagdaltat, 
közepébe két keménytojást rakunk és kenyéralakúra formázzuk. Kb. 15 percig sütőben elősütjük, 
majd a burgonyapürével befedjük, tojássárgájával megkenjük és sütőben kb. 30 percig tovább 
sütjük. Időnként olvasztott vajjal, illetve saját levével locsolgatjuk. Külön köret nem szükséges 
hozzá, idénysalátával tálaljuk.
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Citromos sertéssült

A sertéslapockát  keskeny  hosszú  darabban  (hogy  jól  lehessen  szeletelni)  kevés  reszelt 
hagymás zsíron puhára pároljuk. Ha megpuhult, kivesszük a zsírból és hűlni hagyjuk. Ezalatt a 
levét  megszórjuk kevés liszttel,  1-2 dl tejföllel  fölengedjük és krémszerű mártássá befőzzük. 
Sóval, pici borssal, reszelt citrom héjával és levével ízesítjük. A húst felszeleteljük, tálra tesszük 
és  mártással  leöntjük.  Metélt  tésztával  tálaljuk.  A citromos  sertéssültet  karajszeletekből  is 
készíthetjük.

Malacpörkölt

A megtisztított és megmosott malachúst középnagyságú kockákra vágjuk. Személyenként 2 
dkg vöröshagymát apróra összevágva zsíron megpárolunk, hozzátesszük a feldarabolt malachúst, 
gyengén  megsózzuk,  kissé  megpirítjuk,  majd  teszünk  hozzá  egy  kis  mokkáskanál  édes 
pirospaprikát, kevés paradicsomot és fedő alatt puhára pároljuk. Tarhonyával tálaljuk.

Hortobágyi töltött burgonya

A szokásos  módon  sertéspörköltet  készítünk.  Közben  személyenként  két  darab  nagyobb 
burgonyát  héjában  megfőzünk,  majd  tisztítás  után  hosszában  félbevágjuk  őket.  Üregeket 
kaparunk ki. Ezután a pörköltet levétől lecsurgatjuk és pépesre vágjuk. A húskrémmel megtöltjük 
a  burgonyákat,  majd  kivajazott  tűzálló  edénybe  helyezzük.  A  pörkölt  tejfeles  habarással 
besűrítjük és a burgonyákat bevonjuk vele. Előmelegített sütőben kb. 25 percig sütjük.

Húsos burgonyagombóc

A  szokásos  módon  sertéspörköltet  készítünk.  Közben  40  dkg  burgonyát  megfőzünk, 
meghámozunk és áttörünk, eldolgozzuk 20 dkg liszttel, valamint 1 db tojással, csipetnyi sóval. 
Kb. 1 órát pihentetjük. A pörköltet levétől jól lecsurgatjuk és finomra vágjuk. Ráhalmozzuk a 
húspépet  és  gombócokat  formálunk.  Lassan,  lobogó sós  vízben kifőzzük,  majd  leszűrjük.  A 
tejfölös mártással áthúzva zöldpaprikával és paradicsommal díszítve tálaljuk.

Kalocsai sertésborda

Hozzávalók: 60 dkg sertés karaj, 20 dkg császár szalonna, 5 dkg liszt, só, bors, 10 dkg virsli, 
30  dkg  zöldpaprika,  15  dkg  paradicsom,  2  gerezd  fokhagyma,  3  dkg  pirospaprika,  1  fej 
vöröshagyma.

Elkészítése: A szalonnát  apró  kockákra  vágjuk,  és  üvegesre  megpirítjuk.  A húst  sózzuk, 
borsozzuk, paprikás lisztben megforgatjuk és hirtelen mindkét oldalát megsütjük. Kivesszük a 
húst a zsírból és beletesszük az apróra vágott hagymát és a szétzúzott fokhagymát, és üvegesre 
pároljuk. Ekkor beletesszük a paprikát és a paradicsomot. Amikor félig megpuhult, hozzáadjuk a 
karikára vágott virslit, és visszarakjuk a húst, a maradék paprikával meghintjük és 3-4 percig 
tovább főzzük.

Csopaki tokány
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A  húst  5-6  cm  hosszú,  ujjnyi  vastag  csíkokra  vágjuk.  A  kevés  zsiradékon  reszelt 
vöröshagymát  kicsit  megpirítjuk,  majd  paradicsompürét  és  kevés  vizet  adunk  hozzá. 
Hozzátesszük a húst. Sóval, törött borssal fűszerezzük és félig puhára pároljuk. Mikor a hús félig 
megpuhult, akkor hozzáadjuk a zöldborsót és annyi száraz fehérbort, hogy ne legyen túl híg a 
leve. Együtt készre főzzük. Galuskával tálaljuk, szőlőszemekkel díszítjük.

Debreceni tokány

A húst  csíkokra vágjuk.  Szintén csíkokra vágott  füstölt  szalonna zsírjában finomra vágott 
vöröshagymát fonnyasztunk és hozzáadjuk a húst. Pirospaprikával megszórjuk és kevés vízzel 
felengedjük. Sózzuk, borsozzuk. Amikor a hús félig puha, akkor kockára vágott zöldpaprikát, 
paradicsomot,  valamint karikázott  debrecenit  adunk hozzá.  Együtt  készre pároljuk. Hagymás, 
tört burgonyával tálaljuk.

Székely sertésköröm

10-15 dkg apróra vágott hagymát 5-10 dkg zsírban halványan megpirítunk, megszórjuk 1 dkg 
többféle  pirospaprikával,  majd  elkeverjük.  Kevés  vízzel  felengedjük,  hozzáadunk 1-2  gerezd 
fokhagymát, pár szem őrölt köménymagot, kevés sót, és az előfőzött 1 kg sertéskörmöt levével 
együtt fedő alatt puhára pároljuk. Ezután a körmöket kiszedjük egy másik edénybe (a szilánkok 
végett), majd a pörköltlét 10 dkg konzervlecsóval vagy nyáron zöldpaprikával, paradicsommal 
ízesítjük és még egyszer felforraljuk. Az így készített körömpörkölt rövid levébe fél kg kicsavart 
savanyú  káposztát  teszünk  és  a  pörkölt  levével  jól  összekeverjük.  Kevés  meleg  vízzel 
felengedjük és mérsékelt tűzön puhára pároljuk. Amikor a káposzta puhára főtt, 2 dl tejfölből és 
2 dkg lisztből habarást készítünk, majd ráöntjük. A melegen tartott körmöt a tál aljára, a forró 
káposztát a tetejére rakjuk, kevés tejföllel még leöntjük és finomra vágott kaporral megszórjuk.

Mexikói sertésflekken

Hozzávalók: 3 szál újhagyma, 1 doboz konzervbab, 4 szelet tarja, sültekhez fűszerkeverék, 3 
ek. olaj, 1 tasak chili con carne alap.

Elkészítése: A hagymát megtisztítjuk és karikákra vágjuk. A babot lecsepegtetjük.  A tarját 
bedörzsöljük fűszerkeverékkel, majd mindkét oldalát megsütjük az olajban. Ha kész, kivesszük 
és  melegen  tartjuk.  A visszamaradt  olajban  megpároljuk  a  hagymát,  felöntjük  3  dl  vízzel, 
hozzáadjuk a chili con carne alapot, a babot, és alaposan összekeverjük. Időnként megkeverjük 
és  lassú tűzön kb.  10 percig főzzük.  A chilis  ragut  a  flekkenre  halmozzuk.  Aki  szereti  erős 
paprikát is rakhat bele. Friss bagettet kínálunk hozzá.
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Marhahúsból készült ételek

Zengői töltött rostélyos

Hozzávalók: 5 dkg füstölt  szalonna,  2 kis  fej  vöröshagyma,  3 gerezd fokhagyma,  10 dkg 
zöldpaprika, 20 dkg sertésvelő, 2 tojás, só, 80 dkg rostélyos (csont nélkül), 5 dkg zsír, 15 dkg 
gomba,  törött  bors,  1  evőkanál  pirospaprika,  1,5  dl  tejföl,  1  evőkanál  liszt,  1  csomó 
petrezselyemzöld, 4 adag ribizli.

Elkészítése: Az apróra vágott szalonnát kisütöm, megpirítom rajta az egyik fej hagymát és a 
fokhagymát,  ráteszem a  csíkokra  vágott  zöldpaprikát,  és  a  saját  levében  üvegesre  párolom. 
Ezután a megtisztított, lehártyázott, apróra vágott velőt hozzátéve néhány percig pirítom, majd a 
felvert  tojást  is  hozzáöntve  kocsonyásodásig  keverem,  ezután  megsózom.  Az  egyforma 
szeletekre  vágott  húst  kiverem,  rákenem  a  tölteléket,  majd  összegöngyölöm  és  zsineggel 
megkötöm. Forró zsírban megpirítom, két pohár vizet öntök alá, és megpárolom. A forró zsíron 
üvegesre  pirítom a  maradék  vöröshagymát,  majd  a  felszeletelt  gombát  megsózva  fedő  alatt 
puhára párolom. Borssal és pirospaprikával megszórom, és a hús párolólevével felöntöm. Jól 
összeforralom, majd ráöntöm a húsra. Még egyszer felforralom, végül meghintem apróra vágott 
petrezselyemzölddel. Ribizlivel tálalom.

Szerb rostélyos

Hozzávalók: 80 dkg rostélyos (csont nélkül),  só,  4 evőkanál zsír,  15 dkg vöröshagyma, 1 
kávéskanál  pirospaprika,  1-2  gerezd  fokhagyma,  1  késhegynyi  köménymag,  1  1/4  kg 
kelkáposzta, 15 dkg zöldpaprika, 10 dkg paradicsom.

Elkészítése: A  felszeletelt  rostélyosokat  kiverem,  bevagdosom,  megsózom,  kevés  forró 
zsírban mindkét oldalukon elősütöm, majd félreteszem. A sütőzsírban üvegesre pirítom a finomra 
vágott vöröshagymát. Rászórom a fűszerpaprikát és a zúzott fokhagymával együtt apróra vágott 
köménymagot.  Kevés  vízzel  vagy  csontlével  felengedem,  felforralom  és  ebben  párolom  az 
elősütött rostélyosokat. Közben a megtisztított kelkáposztát cikkekre vágom, sós vízben félig 
puhára főzöm és leszűröm. A zöldpaprikát és a paradicsomot felszeletelem. Ha a hús majdnem 
puha, hozzáadom a kelkáposztát, a zöldpaprikát és a paradicsomot. Annyi vizet (vagy csontlevet) 
öntök rá, hogy az egészet ellepje, majd készre főzöm. Az elkészült rostélyosokat utánízesítem. 
Tálaláskor a hússzeletekre halmozom a kelkáposztát. Sós burgonyával kínálom.

Töltött borjúszegy „Sir Henri”

Hozzávalók: 100 g felszeletelt szalonna, 300 g borjúvagdalt hús, 1 kg tölteni való borjúszegy 
2  sárgarépa,  1  hagyma,  1  köteg  petrezselyem,  só,  bors,  tojás,  4  evőkanál  kukoricaszem,  4 
evőkanál pisztácia bél, 1 zeller, 1 póréhagyma, 2 evőkanál étolaj, babérlevéllel és szegfűszeggel 
áttűzött hagyma, fél citromnak a leve, 3 dl fehérbor, 4 dl marha erőleves.

Elkészítése: Egy  sárgarépát  apró  kockára  vágunk,  majd  felszeleteljük  a  hagymát,  a 
petrezselymet és a sütőtepsiben felolvasztott szalonnával pároljuk 3 evőkanál vízben, amit sóval 
ízesítünk  és  addig  pároljuk,  míg  a  sárgarépa  puha  nem  lesz.  Utána  a  fedőt  levesszük  és 
kipárologtatjuk a vizet. Kihűlés után vagdalt hússal és tojással összekeverjük. Utána beletesszük 
a  kukoricát  és  a  pisztáciát.  Az  így  nyert  keverékkel  megtöltjük  a  szegyhúsba  előrevágott 
„zsebet”, amit töltés után cérnával varrunk be. A másik sárgarépát és póréhagymát felszeleteljük, 
majd az előmelegített sütőtepsiben étolajban a töltött szegy mindkét oldalát alaposan megsütjük. 
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Az előpirított hagymát a zöldséggel röviden pároljuk, majd citromlevet, fehérbort és erőleves-
főzetet adagolunk hozzá. 220 fokon fedetlenül 30 percig sütjük, majd ezután a hőmérsékletet 150 
fokra  állítjuk  és  így  két  órát  sütjük.  Ezen  idő  alatt  kb.  négyszer  megforgatjuk  és  a  levével 
locsolgatjuk.  A  megsült  töltött  szegyet  vágódeszkán  kb.  5  percig  állni  hagyjuk,  majd  a 
felszeletelt sültet a leszűrt lével lelocsoljuk és tálaljuk.

Angol bélszín

A jó állott bélszínt teljesen megtisztítunk hártyáitól, tálba tesszük, megkenjük mustárral, törött 
borssal  és  olajat  öntünk  rá.  Így  hagyjuk  pár  órán  át  állni,  majd  közvetlenül  sütés  előtt 
megsózzuk. Tepsiben zsírt vagy olajat forrósítunk és beletesszük a bélszínt. Nagy tűzön minden 
oldalát 5-5 percig sütjük, Végül forró sütőben még 20 percig sütjük tovább. Közben kétszer-
háromszor meglocsoljuk és megforgatjuk. Ha nagyon vastag a bélszín, 30 percig is süthetjük, de 
tovább nem szabad, mert teljesen átsül és nem lesz belül véres.  Burgonyapürével,  angolosan 
készített zöldségfélékkel tálaljuk. Mustárt adunk hozzá.

Bélszínfilék hagymásan

A jól megtisztított és állott bélszínből 6 dkg-os szeleteket vágunk. Kés hátával mindkét oldalát 
jól megveregetjük, majd szép gömbölyű szeleteket formálunk belőle. Reszelt hagymával minden 
szeletet bekenünk, törött borssal megszórjuk és mély tálba egymásra rakjuk úgy, hogy az egyes 
szeletekre még egy-egy kanál olajat is öntünk. Pár órán át hagyjuk így állni. Serpenyőben, nagy 
tűzön kevés zsírt vagy olajat forrósítunk és a szeleteket előbb lisztbe mártva hirtelen kisütjük, 
ezután sózzuk és tálra téve leöntjük a sült zsírral, amelyet előbb még kevés vízzel felforralunk és 
sóval megízesítünk. Burgonyapürét vagy szalma burgonyát adunk mellé.

Beefsteak

A megtisztított bélszínből 12-14 dkg-os vastag szeleteket vágunk. Kés hátával megveregetjük, 
majd  eredeti  kerek  alakjára  összenyomkodjuk.  Gyengén  megsózzuk,  megborsozzuk,  olajjal 
bekenjük és egy fél órára félretesszük. Serpenyőben, nagy lángon zsírt vagy olajat forrósítunk és 
a  bélszín  szeleteket  mindkét  oldalukon  rozsdabarnára  sütjük.  Tükörtojással  tálaljuk. 
Burgonyapürét és mustárt adunk mellé vagy tetszés szerinti angolos körettel is tálalhatjuk.

Borsos marhasült

Személyenként 3 dkg hagymát apróra vágunk és forró zsírban megfonnyasztjuk. Marhafertőt 
vagy felsál  szélét  egy darabban  a  hagymás  zsíron  addig  sütjük,  amíg  nyers  színét  elveszti. 
Megsózzuk,  törött  borssal  meghintjük,  a  zsírba teszünk egy kanálka mustárt  és meleg vízzel 
felöntve  puhára  pároljuk.  Ha  már  a  hús  megpuhult,  kivesszük  a  lábasból  és  felszeleteljük. 
Levéhez 2 dl tejfölt  vegyítünk. Visszarakjuk a felszeletelt  húst és sütőben még 10-15 percig 
pároljuk. Rizst vagy pirított burgonyát adunk hozzá.

Borsos tokány

Legjobb,  ha  bélszín  széléből,  az  úgynevezett  pacsniból  készítjük.  Személyenként  fél 
vöröshagymát apróra vágunk, zsírban megpároljuk és hozzátesszük a metéltre vágott húst. Ízlés 
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szerint sózzuk, borsozzuk, meghintjük kevés apróra vágott petrezselyemzöldjével, majd puhára 
pároljuk. Időnként kevés melegvizet töltsünk utána, nehogy leégjen. Ha a hús megpuhult, 1-2 
kanál bort adunk hozzá. Tálalás előtt pici lisztet szórunk rá, és kevés vízzel felforraljuk. Tört 
burgonyát vagy tarhonyát és savanyúságot adunk mellé.

Hagymás rostélyos

A rostélyos  szeleteket  hártyáitól  megtisztítjuk,  az  izmokat  és  a  széleit  átvagdossuk  és 
húsverővel  vékonyra  kiverjük.  Törött  borssal  meghintjük,  leöntjük  olajjal  és  félóráig  állni 
hagyjuk. Serpenyőben, forró zsíron vékony karikákra vágott hagymát megpirítunk szép pirosra 
(személyenként 3 dkg-ot), majd szűrőlapáttal kiszedjük és meleg helyre tesszük. Ugyanebben a 
zsírban erős  tűznél  hirtelen  kisütjük a  rostélyos  szeleteket,  mindkét  oldalukat  rozsdavörösre. 
Sütés után megsózzuk. Tálra téve megszórjuk a sült hagymával, pirított burgonyát, mustárt és 
savanyúságot adunk mellé.

Marhapörkölt

Legjobb hozzá a vesepecsenye széle (pacsni) vagy lábszár. Személyenként fél db hagymát 
apróra  vágunk  és  forró  zsírban  megfonnyasztjuk.  A húst  kockákra  vágjuk,  megsózzuk  és  a 
hagymához tesszük. Addig sütjük a hagymás zsírban, amíg nyers vörös színét el nem vesztette. 
Ekkor egy mokkáskanálnyi pirospaprikát és egy kevés meleg vizet teszünk rá, majd fedő alatt 
puhára pároljuk. Amíg puhul,  a vizet többször pótoljuk.  Közben, ha van friss paradicsom és 
zöldpaprika, abból is teszünk hozzá egy keveset kimagozva és karikára vágva. Télen egy kevés 
paradicsompürét tehetünk bele. Tört burgonyával vagy tarhonyával tálaljuk.
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Egytálételek

Babgulyás füstölt csülökkel

Hozzávalók: 1 db füstölt csülök (kb. 80-100 dkg), 50 dkg tarka bab, 3 szál sárgarépa, 2 szál 
petrezselyemgyökér,  1  zeller,  1  csomó zöldség zöldje,  25  dkg burgonya.  A rántáshoz:  1  fej 
közepes hagyma, 2 gerezd fokhagyma, 1 kávéskanál pirospaprika, 3 evőkanál liszt.  Só, bors, 
majoránna, kakukkfű, szurokfű, bazsalikom, borsikafű. A csipetkéhez: 1 tojás, csipet só, olaj, és 
annyi liszt, amennyit a tojás felvesz, ha kemény tésztát gyúrunk.

Elkészítése: A  babot  és  a  füstölt  csülköt  előző  este  beáztatjuk.  Utána  az  áztatóvízzel 
mindkettőt  odatesszük  főni.  Amikor  félig  megfőtt  a  bab,  beletesszük  a  karikákra  vágott 
zöldségeket és a kockára vágott burgonyát, a füstölt csülköt kivesszük és apró kockákra vágjuk, 
majd  visszatesszük  a  levesbe  és  tovább  főzzük.  Amikor  majdnem megpuhult  a  bab  meg  a 
zöldségfélék és a csülök, ekkor kezdem fűszerezni. Először megsózom, teszek bele egy csipet 
kakukkfüvet,  egy  csipet  szurokfüvet,  bazsalikomot,  majoránnát,  borsika  füvet,  borsot  és 
zöldséglevelet.  Ezután  csinálok egy magyaros  rántást  (hagyma,  fokhagyma,  pirospaprika)  és 
berántom. Csipetke tésztával gazdagíthatjuk és készre főzzük.

Pacalpörkölt (sertéskörömmel)

Hozzávalók: 2  kg  pacal,  1  nagyobb  sertésköröm,  50  dkg  hagyma,  majoránna,  szurokfű, 
borsikafű, bors, só, pirospaprika, 1 dl olaj.

Elkészítése:  A pacalt és a körmöt alaposan megtisztítjuk, a pacalt csíkokra, a körmöt három 
darabra vágjuk. A hagymát üvegesre megpirítjuk, majd pirospaprikával megszórjuk és öntünk rá 
egy kis vizet, hogy a paprika nehogy leégjen. Ekkor beletesszük a csíkokra vágott pacalt, és a 
darabokra vágott  körmöt.  Majd annyi vizet öntünk rá amennyi két-három ujjnyival ellepi,  és 
lassú tűzön, időnként megkeverve körülbelül két órát főzzük. Amikor már majdnem megfőtt, 
megfűszerezzük, sóval, majoránnával, szurokfűvel, borsikafűvel és borssal. A körmöt, ha már 
megfőtt,  kivesszük,  vigyázva  rá  nehogy  szétfőjön.  Főtt  burgonyával,  vagy  petrezselymes 
burgonyával tálaljuk.

Bográcsgulyás

Hozzávalók: 80  dkg  marhahús,  5  dkg zsír,  1  nagyobb  fej  hagyma,  1  gerezd  fokhagyma, 
pirospaprika, só, köménymag, majoránna, 20 dkg lecsó, 50 dkg burgonya, csipetkebetét.

Elkészítése:  Az apróra vágott  hagymát zsírban megpirítjuk. A lángról levéve hozzáadjuk a 
paprikát,  elkeverjük, egy kevés vízzel felengedjük és visszatéve zsírjára sütjük. Az egyforma 
kockákra vágott húst beletesszük, elkeverjük, megsózzuk. Fedő alatt, mérsékelt tűzön, pároljuk. 
Ha elfőtte saját levét, egy kevés forró vizet öntünk rá. Párolás közben hozzáadjuk a szétzúzott 
fokhagymát  és  az apróra  vágott  köményt.  Amikor majdnem puha,  hozzátesszük a szép  apró 
kockákra vágott burgonyát és addig pároljuk vele, amíg a burgonya üveges nem lesz. Ugyancsak 
akkor adjuk hozzá a zöldpaprikát és a friss paradicsomot (vagy lecsót). Fölengedjük vízzel a 
kívánt  mennyiségre,  utánasózzuk,  és  az  egészet  puhára  főzzük.  Külön  kifőzött  csipetkével 
tálaljuk.
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Marhagulyás

Hozzávalók: 60 dkg marha lábszár, 40 dkg burgonya, 1 sárgarépa, 1 fehérrépa, 1 kisebb zeller, 
1  közepes  nagyságú  hagyma,  1  paprika,  1  paradicsom,  1  csomó  petrezselyem,  1-2  szál 
zellerlevél, 1 doboz pritamin, 1 evőkanál étolaj, 1 tojás, 10 dkg liszt, só, őrölt pirospaprika, bors, 
kömény, kakukkfű, 1 marhahúsleves kocka, 1 dl száraz vörösbor.

Elkészítése: A húst kb. 2x2 cm-es kockákra vágjuk, és az olajon az apróra vágott hagymával, 
paprikával és paradicsommal, 1 evőkanál pirospaprikával, kis vízzel puhára pároljuk. Utána 2 
liter vízzel felengedjük. Beletesszük a felszeletelt zöldségeket, a leveskockát, a pritamint, a bort, 
hozzáadunk  1  kávéskanál  sót  és  1-1  késhegynyit  a  fűszerekből.  Addig  főzzük,  amíg  a  hús 
megpuhul.  Utána  belerakjuk  a  meghámozott,  kockára  vágott  krumplit.  A lisztből  kis  sóval, 
vízzel, egy tojással kemény tésztát készítünk, és csipetkét szaggatunk belőle, és a krumplival 
egyidejűleg azt is a levesbe főzzük. (A csipetke félkörömnyi, laposra formázott) Tíz perc múltán 
szórjuk bele  az apróra vágott  petrezselymet  is.  Ha nem elég piros  a  színe,  pirospaprikát,  ha 
szükséges, sót is teszünk bele. Egyet forraljuk. Tálalás: mély tányérban, friss, fehér kenyérrel és 
száraz vörösborral kínáljuk.

Birkaragu

Hozzávalók: 60 dkg birka lapocka, 50 dkg burgonya, 10 dkg gomba, 1 közepes nagyságú 
hagyma, 2 gerezd fokhagyma, 1 zöldpaprika, 2 paradicsom, 1 nagy sárgarépa, 1 nagy sárgarépa, 
10 dkg császárhús, 1 evőkanál olaj, só, őrölt bors, pirospaprika, kakukkfű, 1 babérlevél, 1 dl 
száraz fehérbor.

Elkészítése: A kb. 3x3 cm-es darabokra vágott húst az olajon az apróra vágott hagymával, 
zöldpaprikával,  paradicsommal  puhára  pároljuk.  Hozzáadjuk  a  csíkokra  vágott  császárhúst. 
Tovább sütjük 10 percig. Beletesszük a szeletekre vágott gombát, a karikára vágott sárgarépát, a 
szétnyomott  fokhagymát,  hozzáadunk  1  evőkanál  pirospaprikát  (aki  szereti  erőset),  1-1 
késhegynyit a fűszerekből, 2 kávéskanál sót. Felöntjük 1 liter vízzel és a borral. Belerakjuk a 
meghámozott,  felkockázott  burgonyát  és  a  babérlevelet.  Ha kell,  még fűszerezzük és  készre 
főzzük. Olyan legyen mint egy sűrű leves. Tálalás: friss, fehér kenyérrel és vörösborral kínáljuk, 
mély tányérban.

Korhely halászlé

Hozzávalók: 1 db kb. 1,5 kg-os ponty, 1 fej hagyma, 1 zöldpaprika, 1 paradicsom, fél citrom, 
1 dl tejföl, só, őrölt tárkony, pirospaprika, fehér bors, babérlevél, 1 halászlé kocka, 1 dl száraz 
fehér bor.

Elkészítése: A karikákra  vágott  hagymát,  zöldpaprikát,  paradicsomot  10  szem  borssal,  a 
babérlevéllel és a hal farkrészével 1 liter vízben 20 percig főzzük. A megtisztított halat legalább 
6 szeletre vágjuk és besózzuk. A zöldségeket és a farkrészt szitán áttörjük. A halszeleteket, a fejet 
és a belsőségeket lábosba rakjuk, az átpasszírozott levet ráöntjük. Felengedjük annyi vízzel, hogy 
a  halat  éppen  ellepje.  Hozzáadjuk a  bort,  a  halászlé  kockát.  Beletesszük a  meghámozott  és 
karikára szelt citromot. Fűszerezzük 1 evőkanál (édes vagy erős) pirospaprikával, kevés sóval, 1-
1 késhegynyi fehér borssal és tárkonnyal. Takarékon 20-25 percig főzzük. Belekeverjük a tejfölt. 
Megízleljük, hogy kell-e még fűszerezni. Tálalás előtt egyet forraljuk. Tálalás: Aki szereti, széles 
metéltet adhat mellé. Friss fehér kenyérrel és száraz fehérborral kitűnő eledel.
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Magyaros egytál

Hozzávalók: 50  dkg  sertés  lapocka  vagy  comb,  1  pár  szafaládé,  1,2  kg  burgonya,  2 
zöldpaprika, 2 paradicsom, 1 nagy hagyma, 1 gerezd fokhagyma, 1 doboz pritamin, 10 deka 
császárhús, 2 evőkanál olaj, só, őrölt pirospaprika, bors, szurokfű, rozmaring, 1 marhahúsleves 
kocka.

Elkészítése: A császárhúst csíkokra vágjuk, kiolvasztjuk és a zsírján megfuttatjuk az apróra 
vágott  hagymát és zöldpaprikát.  Beletesszük a kockára vágott  húst  és  a  paradicsomokat,  víz 
hozzáadásával 30 percig pároljuk. Ezután belekeverjük a szétnyomott fokhagymát, a pritamint, a 
leveskockát,  a  meghámozott  és  nagy kockára  vágott  krumplit,  a  felkarikázott  szafaládét,  az 
olajat. Fűszerezzük 1 kávéskanál sóval, 1 evőkanál édes és erős paprikával, 1-1 késhegynyivel a 
fűszerekből. Felengedjük annyi vízzel, hogy ellepje az ételt. Kis lángon, letakarva, addig főzzük, 
amíg a krumpli megfő (ne legyen túl puha). Tálalás: A legjobb kovászos uborkával, de bármilyen 
savanyúságot adhatunk mellé.

Székelykáposzta

Hozzávalók: 1  kg  kicsontozott  csülök,  30  dkg  sertés  lapocka,  2  kg  savanyú  káposzta,  1 
nagyobb hagyma, 1 zöldpaprika, 1 paradicsom, 1 doboz pritamin, 2 dl tejföl, 10 dkg császárhús, 
15  dkg  rizs,  só,  őrölt  pirospaprika,  3  babérlevél,  bors,  szurokfű,  majoránna,  kömény,  1 
marhahúsleves kocka.

Elkészítése: A csíkokra vágott császárhúst megpirítjuk, a zsírján megfuttatjuk a felszeletelt 
hagymát  és  zöldpaprikát.  Hozzáadjuk  a  felkockázott,  kicsontozott  csülköt  és  a  lapockát  a 
paradicsommal. Víz hozzáadásával 25 percig pároljuk. Beletesszük a káposztát, a forró vízben 
megmosott rizst a pritamint, a leveskockát. Fűszerezzük 1 kávéskanál sóval, 1-1 evőkanál édes 
és  erős  paprikával,  3  babérlevéllel,  1-1  késhegynyivel  a  többi  fűszerekből.  Felöntjük  annyi 
vízzel,  hogy  éppen  ellepje  az  ételt.  Felforraljuk.  Letakarva  15  percig  takarékon  főzzük. 
Levesszük a tűzről  és  30 percig állni  hagyjuk.  Fogyasztás  előtt  a  sütőben,  egy vajjal  kikent 
tűzálló tálban átforrósítjuk. Tálalás: A tűzálló tálban rakjuk az asztalra. Kis tálkában tejfölt és 
friss fehér kenyeret kínálunk hozzá.

Sólet

Hozzávalók: 1 db kisebb füstölt csülök, 50 deka marhaszegy, 2 liba- vagy kacsacomb, 10 deka 
császárhús,  1  nagyobb hagyma,  60 dkg tarkabab,  20  deka  árpagyöngy,  só,  őrölt  fehér  bors, 
szurokfű, majoránna, borsikafű.

Elkészítése: A babot előző nap beáztatjuk hideg vízbe. A vizet többször cseréljük. A csíkokra 
vágott  császárhúst  kiolvasztjuk,  a  zsírján  megfuttatjuk  az  apróra  vágott  hagymát.  Megfelelő 
nagyságú,  lefedhető  fazékba  rakjuk  a  háromféle  húst  (mindegyiket  egy  darabban  hagyva). 
Rászórjuk  a  babot  és  az  árpagyöngyöt,  a  szétnyomott  fokhagymát.  Ráöntjük  a  császárhúsos 
hagymát. Felöntjük annyi vízzel, hogy ellepje. Sütőben, a közepesnél kisebb hőfokon, letakarva, 
kb. 4 óra hosszat főzzük, sütjük. 3 óra múltán megkóstoljuk, hogy kell-e még fűszerezni. Úgy jó,  
ha a levét teljesen elfőtte és a húsok puhák. Keverni nem szabad. Tálalás: Egy átforrósított, nagy 
tűzálló tálon (ha van,  szögletesen)  a háromféle húst feldarabolva,  ízlésesen elrendezzük és a 
babbal  körítjük.  Nagyon  forrón tesszük  az  asztalra.  Uborkát,  céklát  vagy más  savanyúságot 
adunk hozzá.

20



Töltött káposzta

Hozzávalók: 80  deka  sertés  lapocka,  50  deka  oldalas,  10  deka  füstölt  szalonna,  50  deka 
savanyú  káposzta,  12  darab  savanyított  káposztalevél,  1  doboz  pritamin,  1  doboz 
paradicsompüré, 20 deka rizs, 2 dl tejföl, só, őrölt pirospaprika, bors, 2 db marhahúsleves kocka, 
2 evőkanál zsíros rántás.

Elkészítése: A lapockát és a szalonnát ledaráljuk. 2 kávéskanál sóval, 1 mokkáskanál borssal 
fűszerezzük  és  a  megmosott  rizzsel  meg  1  dl  vízzel  jól  összekeverjük.  A  savanyú 
káposztaleveleket  leforrázzuk.  A  tölteléket  12  részre  osztjuk  és  adagonként  a  levelekbe 
csavarjuk.  A két  végét  begyűrjük.  Egy  nagy  lábas  aljára  rakjuk  a  savanyú  káposzta  felét, 
ráhelyezzük a csíkokra vágott oldalast,  rárakjuk a töltelékeket. Ráterítjük a savanyú káposzta 
másik felét. Felöntjük annyi vízzel, hogy ellepje. Beletesszük a leveskockákat. Takarékon kb. 1 
és  fél  órát  főzzük.  A  rántást  elkeverjük  a  pritaminnal,  a  paradicsompürével,  1  evőkanál 
pirospaprikával,  kis  sóval  és  borssal,  a  káposzta  levével  és  berántjuk  vele  az  ételt.  Tálalás: 
Forrón adjuk asztalra. Kis tálkában tejfölt, és friss fehérkenyeret adunk hozzá.

Töltött paprika csirkemellből

Hozzávalók:  2  nagyobb  csirkemell  vagy  tyúkmell,  10  deka  császárhús,  12  db  közepes 
paprika, 20 deka rizsa, 2 kisdoboz paradicsompüré, só, őrölt bors, rozmaring, 2 tyúkhúsleves 
kocka, 2 evőkanál olajos rántás, 1 tojás, 10 deka cukor.

Elkészítése: A paprikát kicsumázzuk. A húst lefejtjük a csontról, a bőrrel és a császárhússal 
együtt  ledaráljuk.  Ízesítjük  egy  kávéskanál  sóval  és  1-1  késhegynyivel  a  fűszerekből. 
Összekeverjük a tojással és 2-3 evőkanál vízzel. Megtöltjük a paprikákat és egy széles lábosba 
rakjuk. Felöntjük annyi vízzel, hogy ellepje az ételt. Beletesszük a leveskockát, hozzáadunk a 
fűszerekből 1-1 késhegynyit. Takarékon kb. háromnegyed órát főzzük. Mikor a hús megpuhult, a 
paradicsompüréket összekeverjük a rántással, az étel levével, és együtt felforraljuk. A cukorral 
édesítjük. Ha kell, még fűszerezzük.

Sárgaborsó-főzelék

Hozzávalók: 40 dkg feles sárgaborsó, 1 l füstölt hús lé, 5 dkg vöröshagyma, 4 dkg zsír, só, 4 
dkg liszt, 1 késhegynyi törött bors.

Elkészítése: Az  előző  napon  beáztatott  borsót  leszűröm,  leöblítem.  Füstölt  lében  kezdem 
elfőzni.  Hozzáadom  a  megtisztított  vöröshagymát.  Világos  rántást  készítek,  hideg  vízzel 
felöntöm, simára keverem és ezzel sűrítem a már megpuhult borsót. Lassan forralom, sóval és 
törött borssal ízesítem. Elfőtt levét mindig pótolom. Ha kész, a vöröshagymát kiveszem belőle. 
Áttörve is készíthető.

Körömpörkölt

Hozzávalók: 1 kg sertésköröm, 5 dkg zsír, 1 nagy fej apróra vágott hagyma, paprika, só.

Elkészítése: A tisztára  mosott  körmöket  az  ízületüknél  több  darabra  vágjuk.  A hagymát 
világossárgára pirítjuk, belerakjuk a körmöket, pirospaprikával meghintjük, megsózzuk, vízzel 
bőven felengedjük és olyan puhára főzzük, hogy a hús a csontról leváljon. Leve bőséges legyen. 
Burgonyával savanyú káposztával tálaljuk. Sokáig puhul meg, az állat korától függően 3-4 óra 
alatt. Ezért ajánlatos kuktában készíteni.
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Grillek

Parasztos báránysültek nyárson

Hozzávalók: 6  szelet  bárányborda,  6  db  virsli,  6  db  bárányvese,  6  db  gomba,  3  kisebb 
paradicsom, 1 dl olaj, só, bors, 1 citrom.

Elkészítése: Vágjuk a virslit három darabra, a vesét kétfelé, a paradicsomot pedig négyfelé. A 
gombafejeket  hagyjuk  meg  egészben.  Mindegyik  nyársra  egyenlő  arányban  szúrjuk  fel  a 
különböző összetevőket. Locsoljuk meg jól olajjal. Tegyük lecsöpögtetős nyárssütőbe, és 5 perc 
múlva  forgassuk meg.  Ismételjük  meg  a  műveletet  a  teljes  sütésig.  Sóval,  borssal  ízesítsük. 
Citromkarikákkal tálaljuk.

Békacomb nyárson sütve

Hozzávalók: 6 tucat friss békacomb, 4 citrom, 1 dl olaj, mustár, só, bors.

Elkészítése: Szúrjuk nyársra a békacombokat. Mártogassuk meg jól olajban, 2 citrom kifacsart 
levében, aztán fűszerezzük sóval, borssal. Tegyük forró grillsütőbe és forgassuk 4-5 percig. Sütés 
közben kenjük meg vékonyan kevés mustárral. Citromszeletekkel tálaljuk.

Hering bundában sütve

Hozzávalók: 12-18 db hering (nagyságtól függően), 10 dkg vaj, 1 citrom, 10 dkg liszt, 1 pohár 
mustár.

Elkészítése: Pikkelyezzük le, belezzük ki és mossuk meg a frissen vásárolt halat, majd itassuk 
le róla a vizet. Keverjük össze a mustárt a liszttel, majd mártogassuk meg benne a heringeket és 
tegyük a sütő rácsára. Tálaláskor adjunk hozzá olvasztott vajat és citromszeleteket.

Tengeri kagylók (pétoncles) nyárson

Hozzávalók: 36 db friss kagyló (nyársanként 6 db), 6 szelet füstölt (borjúszegy) sonka, 1 dl 
olaj, 4 citrom, 2 piros színű paprika.

Elkészítése: Göngyöljük be egyenként a  kagylóhúsokat  a csíkokra vágott  sonkaszeletekbe. 
Magozzuk ki a paprikát, és vágjuk le egyenlő darabokra. Tűzzük hurkapálcikára a kagylókat és a 
paprikaszeletkéket. A két végén kagylóval zárjuk a sort. 2 citrom kifacsart levében 10 percig 
pácoljuk meg a nyársat, utána csöpögtessük jól le és locsoljuk le olajjal. Grillsütőben forgassuk 
öt percig. Tálaláskor tegyünk a tányérokra negyedbe vágott citromokat.

Nyársonsült Saint-Jacgues kagylók

Hozzávalók: 60 dkg Saint-Jacgues kagyló, 50 dkg fekete kagyló, (moule) 20 dkg gomba, 5 
dkg vaj, 1 dl olaj, 1 dl fehérbor, só, őrölt bors.

Elkészítése: Tegyük a kagylókat héjastul fehérborba. Adjunk hozzá egy kevés vajat és borsot. 
Ha szétnyíltak,  kaparjuk  ki.  Forraljuk  fel  az  áztatólét,  2  percre  dobjuk bele  a  Saint-Jacgues 
kagylókat.  Tűzzük a kagylókat egymással váltogatva a nyársra. Az elejét  és a végét egy-egy 
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gombafejjel zárjuk le. Locsoljunk rá olajat. Közepes fokozatra állított grillsütőben forgassuk 3 
percig. Ha már kezd pirulni, kenjük rá a maradék vajat és fűszerezzük meg.

Grill aranykárász kerkenni mártással

Hozzávalók: 1 db 1,5 kg-os kárász, A kerkenni mártáshoz: 4 db paradicsom, 4 zöldpaprika, 2 
fej  hagyma,  5-6  mentalevél,  petrezselyem zöldje,  1  zellergumó,  fél  citrom leve,  3  evőkanál 
olívaolaj, só, őrölt bors, harissza (észak-afrikai csípős fűszerkeverék, püréformában), 1 gerezd 
fokhagyma.

Elkészítése: Belezzük ki a halat de ne pikkelyezzük le. Parázs fölött vagy grillsütőben süssük 
meg, 5 percenként  megforgatva.  Forrázzuk le és húzzuk le a paradicsom héját.  Vágjuk apró 
kockákra a többi zöldséget. Olajjal pároljuk meg, majd a végén ízesítjük. Tálalás előtt vegyük le 
a kárász bőrét, és tegyük mellé a kerkenni mártást.

Tengeri varangy (ördöghal) nyárson

Hozzávalók: 1,2 kg tengeri varangy, 4 tojás, 25 dkg zsemlemorzsa, olaj, 2,5 dl fehérbor, só, 
bors.

Elkészítése: Forraljuk  fel  a  bort  egy kevés  vízzel  feleresztve,  ízesítsük  sóval,  borssal,  és 
dobjuk bele 2 percre a halfiléket. Csöpögtessük jól le, majd nagyobb kockákra vágva tűzzük 
nyársra. Forgassuk meg a felvert tojásban és a zsemlemorzsában. Lassan forgatva tegyük 3-4 
percre  grillsütőbe,  közben  kevés  olajjal  mindig  locsoljuk  meg.  Tálaláskor  tegyünk  melléje 
félbevágott citromot.

Pácolt báránylapocka nyárson

Hozzávalók: 90 dkg báránylapocka, fél liter tej, 4 dl olaj, só, bors, provence-i fűszerkeverék, 6 
fej gyöngyhagyma.

Elkészítése: Vágjuk  fel  a  húst  kockákra.  Áztassuk  a  sóval,  borssal  és  provence-i 
fűszerkeverékkel ízesített  tejben 3 órán át.  Csöpögtessük le és tűzzük nyársra a megtisztított 
hagymával. Locsoljuk meg olajjal,  tegyük öt percre forró grillsütőbe. Gyakran öntözzük meg 
olajjal.

Sült ponty hagymaszósszal

Hozzávalók: 1 db 2 kg-os ponty, 30 dkg hagyma, 2,5 dl fehérbor, vaj, 50 cl zsíros tejszín, só, 
bors.

Elkészítése: Belezzük  ki,  tisztítsuk  meg,  majd  lemosás  után  törölgessük  meg  a  pontyot. 
Hámozzuk meg a hagymát, vágjuk karikára és tegyük bele a ponty belsejébe. Adjunk hozzá egy 
darabka vajat, majd varrjuk be. Tegyük vajjal bőségesen megkent tepsibe. Süssük 40 percig forró 
sütőben. Időnként locsoljuk meg borral. Gyűjtsük össze a levét. Öntsük a pontyra a tejszínt és a 
lével locsolgatva, süssük még tíz percig.
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Vegyes nyársonsült

Hozzávalók: 50 dkg hátszín, 50 dkg borjúszelet, 3 paradicsom, 1 fej hagyma, 1-2 piros színű 
paprika, 1 dl olaj, só, bors.

Elkészítése: Vágjuk kockákra a marha- és borjúhúst. A paradicsomot hagymát és a paprikát 
vágjuk négyfelé. A húsokat és zöldségeket váltogatva, hogy a színek is váltakozzanak, húzzuk 
nyársra.  Öntözzük  meg  olajjal,  és  sóval,  borssal  ízesítsük.  Kb.  5  percig  forgassuk  forró 
grillsütőben, hogy jól átsüljön.
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Disznótoros ételek

Debreceni rizses-májas hurka

Hozzávalók:  (kb.  3  kg-hoz)  50  dkg  rizs,  1  kg  disznómáj,  1  kg  tokaszalonna,  80  dkg 
disznóhús,  10  dkg  zsír,  25  dkg  vöröshagyma,  2  dkg  cajary  bors,  só,  1  csapott  evőkanál 
majoránna.

Elkészítése: A kockákra feldarabolt húsféléket hideg vízben feltesszük főni, köztük a májat is. 
20 percnyi  forralás után a májat kiemeljük,  de a többi zsiradék- és húsfélét  még további 30 
percig  főzzük.  A zsíron  az  apró  kockákra  vágott  szalonnát  üvegesre  fonnyasztjuk.  A hús 
főzőlevében a megtisztított,  megmosott  rizst  puhára  főzzük,  majd hideg vízben leöblítjük.  A 
kihűlt zsiradékot a hússal közepes lyukú húsdarálón ledaráljuk, és a megfonnyasztott hagymával, 
a  megfőzött  rizzsel,  a  fűszerfélékkel  kellően  szórva  összekeverjük.  Ha  nem  találjuk  elég 
képlékenynek a töltéshez, a főzővízből hígíthatjuk. A hurkabélbe lazán betöltjük, végeit elkötjük, 
és alig forró vízben 30 percig főzzük. Ha kihűlt, fogyasztás előtt átsütjük, hidegen vagy melegen 
tálaljuk.

Zsemlés májas hurka

Hozzávalók: (kb.  5  kg-hoz)  1  kg  tokaszalonna-nyesedék,  1  kg  disznómáj,  75  dkg  véres 
apróhús, 25 dkg zsír, 30 dkg vöröshagyma, 10 dkg zsemle, fél liter tej, 1 g törött szegfűbors, 2  
dkg törött fekete bors, 1 evőkanálnyi majoránna, só.

Elkészítése: A tokaszalonnát, szalonnafélét,  az apróhúst sós vízben puhára főzzük. A májat 
nyersen apró lyukú húsdarálón ledaráljuk.  Ha a húsfélék puhára főttek,  szintén ledaráljuk és 
hagyjuk  kihűlni.  Az  apró  kockára  vágott  zsemlét  tejben  megáztatjuk.  A  megtisztított 
vöröshagymát  apró  kockára  vágva  a  zsíron  megfonnyasztjuk,  végül  az  egészet  alaposan 
összedolgozzuk  a  hozzáadott  sóval  és  fűszerekkel.  Ha  a  képlékenységhez  szükséges,  kevés 
húslével  hígítjuk.  Az előre elkészített,  darabokra vágott,  tisztított  hurkabelet  betöltjük,  végeit 
lekötjük, és a már előbb leírt módon megfőzzük, a főzőléből kiemelve hideg vízben lehűtjük, 
majd leszáradás után hűvös helyen tároljuk felhasználásig.

Rizses-májas hurka

Hozzávalók: (kb.  4  kg kész hurkához)  1 kg disznómáj,  80 dkg húsos tokaszalonna,  1  kg 
disznótüdő, 40 dkg rizs, 15 dkg zsír, 25 dkg vöröshagyma, 2 dkg őrölt fekete bors, 1 dkg őrölt 
szegfűbors, 1 csapott evőkanál majoránna, 3 dkg pirospaprika, só.

Elkészítése: A tokaszalonnát  és  a  tüdőt  enyhén sós  vízben puhára főzzük,  majd a  levétől 
leszűrve hűlni hagyjuk. A nyers májat hártyáitól megtisztítjuk, majd apró lyukú húsdarálón a főtt 
szalonnával és tüdővel együtt ledaráljuk. A megtisztított rizst puhára főzzük a szalonna és a tüdő 
főzőlevében.  A megtisztított  és  apró  kockákra  vágott  vöröshagymát  a  zsíron  világossárgára 
fonnyasztjuk, és a hideg vízzel leöblített rizzsel együtt hozzáadjuk a darált szalonnához, tüdőhöz. 
Megfűszerezzük,  megsózzuk  és  annyi  abálólevet  öntünk  hozzá,  hogy  a  massza  a  töltéshez 
szükségesen képlékeny legyen, majd lazán bélbe töltjük, végeit elkötjük, és 90 fokos vízben 35 
percig  főzzük.  A főzővízből  kiemelve  hagyjuk  kihűlni,  és  néhány  napig  hidegen  tárolva, 
fogyasztás előtt megsütve fogyasztható.

25



Köleskásás hurka

Hozzávalók:  60 dkg köleskása, 80 dkg véres, zsíros hús, 1 liter disznóvér, 2 dkg törött bors,  
késhegynyi köménymag őrlemény, 1 dkg szegfűbors őrlemény, kevés majoránna, só.

Elkészítése: A megtisztított, megmosott kölest puhára főzzük, mégpedig úgy, hogy a szemek 
szétrepedjenek. Ezután leszűrjük és kihűtjük. A puhára főzött húst apró kockákra vágjuk, saját 
zsírján átfuttatjuk és hozzákeverjük a kását, hozzáadjuk a szitán átszűrt friss vért, megsózzuk, 
megfűszerezzük és alaposan elkeverjük, majd a disznó kellően előkészített vastagbeleibe töltjük. 
A hurkavéget lekötjük és 30 percig főzzük. A főzőléből kivett hurkát hagyjuk kihűlni. Fogyasztás 
előtt átsütjük. Melegen feldarabolva vagy a sütés után kihűlve, szeletelve tálaljuk.

Hideg májas hurka

Hozzávalók: 1 kg disznómáj, 1 kg tokaszalonna, 25 dkg vöröshagyma, 10 dkg zsír,  1 dkg 
törött fekete bors, 1 teáskanálnyi pástétomfűszer, só.

Elkészítése: A tokaszalonnát és a májat puhára főzzük. A főtt tokaszalonnát ledaráljuk, a főtt 
májat szitán áttörjük. A vöröshagymát lereszeljük, zsíron megfonnyasztjuk, kellően megsózzuk, 
hozzáadjuk  a  fűszerféléket,  majd  bélbe  töltve  megfőzzük.  Kellően  kihűtjük,  és  hidegen 
szeletelve tálaljuk.

Füstölt májas hurka

Hozzávalók: 1 kg disznómáj, 1 kg tokaszalonna, 60 dkg tarja, 25 dkg vöröshagyma, 10 dkg 
zsír, 1 dkg törött fekete bors, 1 dkg őrölt szegfűbors, só, 1 mokkáskanálnyi majoránna.

Elkészítése: A húsféléket  –  tokaszalonnát,  tarját  –  sós  vízben  puhára  főzzük  és  levéből 
kiemelve hűlni hagyjuk. A májat a húslébe tesszük és 20 percig főzzük, majd hűlni hagyjuk és 
hozzáadjuk  a  főtt  húsokhoz  s  együtt  ledaráljuk.  A lereszelt  vöröshagymát  a  zsírban  sárgára 
fonnyasztjuk, majd az egészet összedolgozzuk a sóval és a fűszerekkel.  Ha szükséges,  annyi 
húslevet adunk hozzá, hogy kellő sűrűségű masszát kapjunk, és lazán betöltjük a hurkabélbe. A 
végeit  jól  elkötve csendes forrással 90 fokos vízben főzzük 30 percig.  A főzőléből kiemelve 
hideg vízben lehűtjük, majd a vízből kivéve szellős, hűvös helyre tesszük. Ha teljesen leszáradt, 
hideg  füstre  helyezzük  és  világos  pirosra  füstöljük.  A füstről  levéve  hűvös,  száraz  helyen 
tároljuk. Hetekig őrzi ízét, illatát. Hidegen fogyasztható.

Kenőmájas készítése

Hozzávalók: 1 egész disznómáj, 1 kg tokaszalonna, 8 dkg zsír, 20 dkg vöröshagyma, 2 dl 
tejszín, 2 dkg törött bors, só.

Elkészítése: A nyers disznómájat szitán áttörjük. A tokaszalonnát sós vízben puhára főzzük és 
apró kockákra vágjuk. Az igen apróra vágott vöröshagymát zsíron világossárgára fonnyasztjuk, 
hozzáadjuk a májhoz és a tokaszalonnához. Megfűszerezzük, megsózzuk, hozzáadjuk a tejszínt 
és lazán a disznó vastagbelébe töltjük. Végeit szorosan bekötjük és 90 fokos vízben fél óráig 
főzzük. Hidegen felszeletelve fogyasztjuk.

26



27



Véres hurkák

Alföldi véres hurka

Hozzávalók: (3  kg  hurkához)  1,5  l  sertésvér,  8  zsemle,  50  dkg  tokaszalonna,  40  dkg 
vöröshagyma, 2 dkg pirospaprika, 2 dkg törött bors, 1 dkg majoránna, 1 dkg őrölt szegfűszeg, só.

Elkészítése: A zsemlét apró kockára vágjuk és a tokaszalonna felét kisütjük, majd ebben a 
zsemlekockákat megpirítjuk. A tokaszalonnát annyi sós vízben megfőzzük, amennyi ellepi. Ha 
puhára  főtt,  leszűrjük  a  levét.  A levet  ráöntjük  a  zsemlekockákra,  majd  az  egészet  együtt 
megdaráljuk. A vöröshagymát nagyon apróra vágjuk, a tokaszalonna zsírján pirítjuk. A zsemlés 
masszával jól összedolgozzuk, majd hozzáöntjük a friss vért és hozzáadjuk a fűszereket. Az így 
nyert masszát betöltjük a hurkabélbe és 90 fokos vízben 30 percig abáljuk. Az így készített hurka 
néhány  napig  őrzi  finomságát,  de  fagyasztóban  sem  tanácsos  az  egy  hónapon  túl  történő 
tartósítása.

Majoránnás véres hurka

Hozzávalók: 1 kg tokaszalonna, 6 zsemle, 1 kg fejhús, 30 dkg rizs, 5 dl tej, 2 dkg majoránna, 
1 kávéskanálnyi szárított borsikafű, 1 dkg törött fekete bors, 1 liter disznóvér, só.

Elkészítése: A tokaszalonnát puhára főzzük. Az apró kockára vágott zsemlét tejben áztatjuk. A 
rizst megmossuk és puhára főzzük. A tejben áztatott zsemlékhez, a főtt rizshez és a megdarált 
főtt húshoz hozzáadjuk a fűszerféleségeket, kellően megsózzuk. Annyi vért adunk hozzá, hogy 
képlékeny  massza  legyen.  Betöltjük  a  hurkabélbe  és  ropogós  pirosra  sütve  frissen  tálaljuk. 
Jégszekrényben 1-2 napig, mélyhűtőben 30 napig tárolható.

Rizses véres hurka

Hozzávalók: 1 kg tokaszalonna, 50 dkg sovány hús, 25 dkg rizs, 1,5 liter disznóvér, 3 dkg 
pirospaprika, 0,5 dkg törött bors, 2 g köménymag, 10 dkg zsír, 25 dkg vöröshagyma, só.

Elkészítése: A tokaszalonnát  és  a  húst  sós  vízben  puhára  főzzük,  levétől  leszűrjük,  majd 
ledaráljuk. Az apró kockákra vágott vöröshagymát zsíron sárgára pirítjuk. A kellően megmosott 
rizst megfőzzük, majd leöblítjük, hozzáadjuk a ledarált húsmasszát, a fűszereket, összekeverjük a 
vérrel, a pirított hagymával. Az így nyert masszát lazán betöltjük a hurkabélbe és a továbbiakban 
a már ismertetett módon járunk el. Hideg helyen egy hétig áll el.
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Szárnyas húsból készült ételek

Töltött libacomb

Hozzávalók: 4 libacomb, 15 dkg darált libamell, 1/2 kg gesztenye, só, bors, szerecsendió, 2 
tojás, ételízesítő, 1 evőkanál finomra vágott petrezselyemzöld.

Elkészítése: A gesztenyét  megmossuk,  a  héját  bevagdossuk és  vízben megfőzzük.  Miután 
leszűrtük,  megtisztítjuk  és  apróra  összevágjuk.  A  gesztenyét  darált  hússal,  tojással  jól 
összedolgozzuk, közben sóval, borssal, szerecsendióval és petrezselyemzölddel fűszerezzük. A 
megtisztított,  megmosott  libacombok  bőrét  a  kezünkkel  fellazítjuk  és  a  tölteléket  a  bőr  alá 
töltjük.  A combokat jénaiba vagy tepsibe rakjuk, kevés ételízesítős vizet öntünk alá,  fóliával 
letakarjuk és sütőbe megpároljuk. Amikor a hús puhulni kezd, levesszük a fóliát és pirosra sütjük 
a combokat. Vajon párolt vegyes zöldségekkel és sült almával tálaljuk.

Pulykamell rolád

Hozzávalók: 4 szép szelet  pulykamell-filé, 15 dkg gesztenyemassza,  15 dkg pulykaszív és 
máj,  olaj,  1  csapott  evőkanál  reszelt  hagyma,  1  tejben  áztatott  zsemle,  1  tojás,  só,  bors, 
szerecsendió, fél liter leveslé.

Elkészítése: A pulykaszívet, májat ledaráljuk vagy nagyon apróra összevágjuk. Kevés olajon 
megpároljuk a hagymát, rátesszük a szívet meg a májat, és forró olajon kevergetve megpirítjuk. 
A kiolvasztott gesztenyemasszához hozzákeverjük a kifacsart zsemlét, a langyosra hűlt hagymás 
belsőséget,  a tojást,  és jól  összegyúrjuk,  majd sóval,  borssal,  szerecsendióval  fűszerezzük.  A 
mellszeleteket  ezzel  a  masszával  megtöltjük,  feltekerjük és  hústűvel  megtűzzük.  A roládokat 
lábasba rakjuk, ráöntjük a leveslét és fedő alatt megpároljuk. Párolt gyümölcsökkel tálaljuk.

Sült pulykacomb marsalával

Hozzávalók: 2 db 75 dkg-os pulykacomb, 1 dl marsala (vörös likőrbor), 1 dkg szarvasgomba, 
2 dl tejszín, 2 kávéskanál kukoricaliszt, 1 dkg vaj, só, őrölt bors.

Elkészítése: Vagdossuk be a  pulykacomb bőrét  és  tűzdeljük meg a  gombával.  Készítsünk 
páclét a borból és a gombakonzerv levéből. Áztassuk 3 órán át a combokat, időnként forgassuk 
meg, majd vegyük ki, csöpögtessük le. Tegyük a combokat egy vajjal jól megkent alufóliára, 
ízesítsük sóval, borssal, majd csomagoljuk be. Állítsuk a sütőt 6-os fokozatra, és süssük egy órán 
át. Ha már félig megsült, fordítsuk meg. Egy kis lábasban keverjük össze a páclét a tejszínnel és 
adjuk hozzá a kukoricalisztet. Lassú tűzön kevergetve sűrűsítsük be kétharmadára, majd sóval, 
borssal  ízesítjük.  Tálaljuk alufóliában,  s  locsoljunk rá  a  szószból.  Köretként  adhatunk hozzá 
vajban párolt gombát és zellerkrémet.

Gesztenyés kacsasült

Hozzávalók: 1 fiatal kacsa, fél kg szelídgesztenye, 1 fej hagyma, 3 dkg vaj, 25 cl felfőzött 
leveskocka, tárkony, turbolyalevél, kakukkfű, majoránna, só, bors.

Elkészítés: Szedjük le a gesztenye héját. Dobjuk forrásban lévő vízbe. 3 perc múlva szedjük 
ki,  csöpögtessük le  és  hámozzuk le  a  második  héját.  Pirítsuk  meg vajon a  vékonyra  vágott 
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hagymát. Ha már üveges, húzzuk félre, adjuk hozzá a gesztenyét, az apróra vágott fűszereket és 
egy kevés  sót,  borsot.  Öntsük  a  felfőzött  leveskocka  lébe,  főzzük  10  percig,  majd  hagyjuk 
kihűlni. Töltsük meg a kacsát a gesztenyével, majd varrjuk össze. Kívülről szórjuk meg sóval, 
borssal. Szúrjuk nyársra és grillsütőben, 175 C fokon süssük egy óra hosszat.

Ananászos csirkemell

Hozzávalók:  1  közepes  nagyságú  csirkemell,  1/4  kg-os  ananász  konzerv,  2  dkg  vaj,  só, 
gyömbérpor.

Elkészítése: A  csirkemellet  lebőrözzük  és  két  darabra  vágjuk,  a  közepén  levő  nagy 
szegycsontot kiemeljük. Az ananászból néhány darabot laskára vágunk és a húst megtűzdeljük 
vele. A mell külsejét sóval, gyömbérrel meg vajjal bedörzsöljük és tűzálló tálra egymás mellé 
fektetjük. A tálat lefedve a forró sütőbe toljuk és a húst saját levében puhára pároljuk, de nem 
pirítjuk meg. Ekkor a többi, kisebb darabokra vágott ananászt köré terítjük, az egészet egy kevés 
ananászlével megöntözzük, és a sütőbe visszatolva még 5-6 percig, fedő nélkül sütjük. Rizs illik 
hozzá.

Bajor csirkecomb

Hozzávalók: személyenként  1  db csirkecomb,  10 dkg füstölt  szalonna,  1-2 dkg vaj,  1  fej 
vöröshagyma, 1 dl tejföl, 1 dl fehérbor, 1 evőkanál zsemlemorzsa, flekken-fűszer, késhegynyi 
őrölt bors.

Elkészítése: A húst füstölt szalonnával sűrűn megtűzdeljük, flekken-fűszerrel bedörzsöljük. A 
maradék szalonnát két vékony szeletre vágjuk és tűzálló tál aljára fektetjük. Erre a meghámozott, 
karikára vágott vöröshagyma kerül, majd tűzdelt felével felfelé a combok. A tejfölt borral simára 
keverjük  és  a  csirkére  locsoljuk.  Csipetnyi  őrölt  borssal  megszórjuk  és  a  zsemlemorzsát 
ráhintjük. A vajat a tetejére morzsoljuk, és a tálat lefedve, a forró sütőbe toljuk. Addig pároljuk, 
amíg a hús meg nem puhul, majd a fedőt levéve a pecsenyét szépen megpirítjuk. A legjobb hozzá 
a párolt vegyes zöldség.

Fokhagymás rakott csirke

A sütőtepsibe lerakunk az aljára egy sor hajszálvékony baconszalonnát.  Majd arra kerül a 
vékony karikára vágott  burgonya. Aztán jöhet a tejszínes fűszerben pácolt  csirkecomb. Majd 
ismét baconszalonna és végül egy sor burgonya. A sütőben fólia alatt puhára pároljuk. Amikor 
már kellemesen puha, tejszínes, fokhagymás, reszelt sajtos öntettel nyakon locsoljuk, ismét a 
sütőbe rakjuk és aranybarnára sütjük.

Gesztenyés gombás pulykatekercs

Hozzávalók: 30  dkg  pulykamell-filé  (2  vékony,  nagy  szeletre  vágva),  20  dkg 
gesztenyemassza, 20 dkg gomba, 1 tojás, 1 kis fej vöröshagyma, 1 csokor petrezselyemzöld, 2 
gerezd fokhagyma, ízlés szerint só és őrölt bors, 1 evőkanál konyak, 1 evőkanál liszt, 1 evőkanál  
zabpehely, 2 evőkanál olaj, 2 dl tejföl.

Előkészítése:  A pulykamell szeleteket húskalapáccsal kiveregetem és megsózom. A gombát 
megtisztítom és vékonyra szeletelem. A hagymát és a fokhagymát tisztítás után nagyon finomra 
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metélem és a forró olajon üvegesre futtatom, majd ráteszem a gombát. Megsózom-borsozom. 
Befedem  és  a  saját  levében  puhára  párolom.  Ezután  egyharmad-kétharmad  arányban 
kettéosztom.  A kisebbik  adagot  összekeverem a  finomra vágott  petrezselyemzölddel,  a  kissé 
felvert  tojással,  1  evőkanál  tejföllel,  a  konyakkal  és  a  szétmorzsolt  gesztenyemasszával.  15 
percre félreteszem. A megmaradt párolt gombára ráöntök 2 dl vizet, megsózom, megborsozom, 
és felöntöm a tejföllel simára kevert liszttel. Sűrűre főzöm.

Elkészítése: A pulykamell szeleteket külön-külön alufólia lapra terítem. A húsra felkenem a 
tölteléket és a húst az alufólia segítségével felcsavarom, majd be is csomagolom, és a két végét 
jól összezárom. Nagy lábosban annyi sós vizet forralok, amennyibe a két rolád úszva belefér. 40 
percig kis lángon főzöm, majd a léből kivéve, hagyom kihűlni. Tálalás előtt ferdén felszeletelem, 
köré öntöm a gombamártást és a sütőben átforrósítom.

Pulykamell rolád mandulás körtével

Hozzávalók  4  személyre: 4  vékony szelet  pulykamell-filé,  ételízesítő,  1  mogyorónyi  friss 
gyömbér, 4 kelkáposztalevél, 4 db közepes körte, 1 ek. citromlé, 4 szelet sonka, 4 szelet sajt, 5 
dkg margarin, 5 dkg szeletelt, pirított mandula, 3 ek. méz, 1 ek. étkezési keményítő, 1 dl félédes 
fehérbor.

Elkészítése: A pulykamell-filéket fólia alatt húsverő kalapács segítségével megütögetjük. A 
hússzeleteket megszórjuk ételízesítővel, és friss gyömbért reszelünk rá. A kelkáposztaleveleket 
forró  vízben  két-három percig  főzzük.  A körtét  meghámozzuk,  magházát  kivágjuk,  a  húsát 
gerezdekre  vágjuk  és  megcsepegtetjük  citromlével.  Mindegyik  szelet  húsra  egy-egy 
kelkáposztalevelet, sonka- ill. sajtszeletet fektetünk, majd feltekerjük és fogvájóval összetűzzük. 
A margarint felforrósítjuk, a hústekercseket körbe sütjük benne. Kevés vízzel (esetleg húslével) 
felöntjük  és  készre  pároljuk.  A kész  roládokat  félretesszük,  melegen  tartjuk.  A visszamaradt 
zsiradékban megfuttatjuk a körteszeleteket és a pirított mandulát, meglocsoljuk a mézzel, és pár 
percig együtt pároljuk. A keményítővel elkeverjük a bort, ráöntjük a mandulás körtére, és készre 
forraljuk. Tálaláskor a pulykaroládokat a párolt körtével, a boros szósszal és burgonyapürével 
körítve adjuk az asztalra.
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Vadhúsból készült ételek

Vadhús étkek: pácolás

A vadakat felhasználás előtt pácolni kell.  A pácléhez annyi vizet veszünk, amennyi a húst 
ellepi, hozzáadunk ecetet, vöröshagymaszeleteket, babérlevelet, kakukkfüvet, mogyoróhagymát, 
karikára vágott vegyes zöldséget (sárgarépát, fehérgyökeret, zellert), zúzott fenyőmagot, szemes 
borsot, szegfűszeget, sót és citromhéjat. Mindezt fél óráig főzzük, azon forrón ráöntjük a húsra, 
melyet  azután többször  is  meg kell  benne forgatni.  Minél  vénebb és  szívósabb a hús,  annál 
tovább, minél gyengébb, annál rövidebb ideig kell pácolni;  az igen fiatal állatok húsát pedig 
egyáltalán nem, hacsak rövid ideig azért nem, hogy jobb ízű legyen vagy erős vadszagát elvegye. 
Ha sürgős a pácolás, a levet, ahányszor lehűl, ismételten felforraljuk, és újra a húsra töltjük: 
ezáltal  egy  vagy  fél  nap  alatt  olyan  eredményt  érünk  el,  mint  egyébként  4-5  nap  alatt.  
(Feltehetően a hűtési technika és a táplálkozástudomány fejlődése az oka, hogy napjainkban a 
pácolás  módja  két  kérdésben lényegesen  eltérő.  Ma a  megfőtt  páclevet  lehűtjük  és  hidegen 
öntjük  a  húsra.  Fenti  recept  a  vizet  és  ecetet  1:1  arányban  keverteti,  ez  elképzelhetetlenül 
savanyú lenne. Ma a pácléhez sokan egyáltalán nem használnak ecetet – a szerk.)

Vadászpecsenye

Hozzávalók: 4  db  fácán vagy gyöngytyúk comb,  2  db  mell,  4  dkg fokhagyma,  fél  tubus 
pirosarany vagy paprikakrém, 1 dkg törött bors, só, 5 dkg zsír, 1 teáskanál paradicsompüré, 2 
szem borókabogyó, 1 csipet kakukkfű, 1 dl bor, pirospaprika.

Elkészítése: A megadott  mennyiségű fokhagymából,  paprikakrémből, paradicsompüréből, a 
fűszerekkel  ízesítve,  sűrű  mártást  keverünk.  (Készíthetjük  úgy  is,  hogy  egy  kevés  zsírban 
megpirítjuk a paradicsompürét, megszórjuk pirospaprikával, hozzáadjuk a többi ízesítő anyagot 
és kevés borral forralással besűrítjük.) A melleket és a combokat csontig bevagdaljuk, majd az 
így nyert  nyílásokat megkenjük a mártással. Ezután átkötjük vagy hústűvel megtűzzük, forró 
zsírban  megforgatjuk,  majd  kisebb  lángon  puhára  pároljuk.  A fenti  mártással  készíthetünk 
ugyanilyen módon sertéskarajt is egybesütve. Különleges rántott húst is készíthetünk úgy, hogy a 
mártással, melyhez egy kanál vegetát is keverünk előző este, bekenjük a sertéshúsdarabokat; így 
pácoljuk egy éjszakán át, majd másnap szokásosan panírozva kirántjuk.

Fogoly kelkáposztában

Egy  szép  fej  kelkáposztát  gyenge  sós  vízben  puhára  főzünk.  Szitára  tesszük,  levét  jól 
lecsurgatjuk. Ezalatt a megtisztított és kibelezett foglyot megmossuk, besózzuk és forró zsírban 
egy fej  hagymával puhára pároljuk.  Egy kizsírozott  tűzálló  tálat  a  szétszedett  kelkáposztával 
kibélelünk. A sült foglyokat hosszában kettévágjuk és ráfektetjük a kelre, majd betakarjuk a többi 
kel levéllel. Leöntjük sűrű tejföllel, ráöntjük a pecsenyezsírt, amelyben a foglyokat pároltuk és 
forró sütőben szép pirosra megsütjük. Szalma burgonyával tálaljuk.

Nyúl pácolva

Pácot készítünk: 2 db vöröshagymát, 1 nagyobb sárgarépát, 1 szál gyökeret vékony karikákra 
vágunk  és  2  liter  vízben  felforraljuk.  Sóval,  pici  törött  borssal,  2  babérlevéllel,  pár  szem 
mustármaggal  és  kevés  ecettel  ízesítünk.  Ha  felforrt,  kihűtjük.  Ezalatt  a  nyulat  minden 
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hártyájától megtisztítjuk és feldaraboljuk, gerincét egy darabban hagyjuk, combjait, lapockáját 
ugyancsak.  Elejét,  máját  és  tüdejét  darabokra  vágjuk,  és  tokányt  vagy pástétomot  készítünk 
belőle. Mély tálba rakjuk a pácolást igénylő részeket és a kihűlt páclevet ráöntjük. 3-4 napig 
hagyjuk a páclében, amelyet naponta felfőzünk és kihűtve újból a nyúlra öntjük. Pár nap után 
forró  zsírban,  a  zöldséggel  együtt,  a  páclével  öntözgetve  puhára  pároljuk,  majd  erős  tűznél 
pirosra sütjük. A zöldséget ezalatt zsírjára sütjük, liszttel meghintjük, felengedjük a páclével és 
felforraljuk. Az egészet szitán áttörjük és tejföllel újból felfőzzük, majd pirított cukorral szép 
barnára festjük. A kisült nyulat, ha már kissé kihűlt, felszeleteljük és a forró mártásban hagyjuk 
tálalásig. Zsemlegombócot vagy burgonya krokettet adunk mellé.

Őzgerinc angolosan

Az őzgerincet hártyáitól jól megtisztítjuk és vékonyra vágott füstölt szalonna csíkokkal sűrűn 
megtűzdeljük,  egy  órával  a  sütés  előtt  beolajozzuk,  megsózzuk,  mustárral  bekenjük  és 
beborsozzuk.  Tepsire  téve,  forró  zsírral  leöntjük.  Jó  meleg  sütőben  saját  levével  többször 
meglocsolva szép pirosra sütjük. Tálalás előtt az őzgerincet csontjáról lefejtjük és felszeletelve 
újra visszahelyezzük a csontra. Angolos, vajjal leöntött zöldségfélékkel tálaljuk, burgonyapürét 
adunk mellé.

Bodrogi Gyula vaddisznópörköltje

Sokan előzőleg bepácolják a húst, Bodrogi Gyula ezt soha nem csinálja. Ő kedveli a vadízt. A 
szokottnál valamivel nagyobb kockákra vágja a húst, majd a vöröshagymát bő, forró zsírban 
megpirítja. Sok pirospaprikával, sóval és borssal fűszerezi. Kerül bele zöldpaprika és paradicsom 
is. Vörös bort nem önt rá, csak vizet. Megfő annyi idő alatt, mint a marhahús. Köretként krumplit 
vagy juhtúrós galuskát, néha pedig csuszatésztát tálal hozzá.

Tihanyi vaddisznóragu

Hozzávalók:  1 nagyobb sárgarépa,  1  kisebb petrezselyemgyökér,  1  nagy lila  hagyma,  3-4 
evőkanál  olaj,  80  dkg  vaddisznólapocka,  só,  1  teáskanál  kakukkfű,  1  csipet  bors,  1  csipet 
fokhagymás só, 8-10 szem borókabogyó, 1 narancs héja, 2 evőkanál paradicsompüré, 1 evőkanál 
pritamin, 5-6 dl tihanyi kékfrankos.

Elkészítése: Megtisztítom és nagyon apróra vágom a zöldségeket és a hagymát. Forró olajon 
megpirítom, majd hozzáadom a kis kockákra vágott húst és zsírjára pirítom. Közben megsózom, 
kakukkfűvel,  borssal,  fokhagymás  sóval,  szétnyomott  borókabogyóval,  reszelt  narancshéjjal, 
paradicsompürével  és  pritaminnal  fűszerezem.  Apránként  aláöntöm a  vörösbort  és  fedő alatt 
puhára párolom, közben gyakran megkeverem. Köretnek kifőzött kagylótésztát adok mellé.

Szarvashús polgári módon

Hozzávalók: 1800 g szarvas színhús, 50 g vöröshagyma, 50 g póré, 100 g zeller, 250 g vegyes 
zöldség, só, egész bors, szegfűszeg, kevés citromhéj, 2 db babérlevél, borecet, 180 g vaj, 20 g 
cukor, 120 g liszt, citromlé, 1-2 dl vörösbor.

Elkészítése: A húst, leginkább lapockát megmossuk és a fenti anyagokkal annyi húslevessel 
kevert vízben főzzük, amennyi éppen ellepi. Ha megpuhult, apróra metéljük és félretesszük. A 
főzőlevet ezután berántjuk: ehhez a felhevített vajban a cukrot megpirítjuk, hozzáadjuk a lisztet 
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és  állandó  keverés  mellett  sötétbarnára  pirítjuk,  felöntjük  egy  deci  vízzel,  elkeverjük,  és  a 
főzőléhez öntve,  azt  jól  kiforraljuk.  A levet  ezután zsírtalanítjuk és  leszűrjük,  citromlével  és 
borssal ízesítve befőzzük, hogy kellő sűrűségű legyen. Hozzáadjuk a húst és együtt még egy 
ideig pároljuk. E ragunak pirosbarna színével, pikás savanyúságával kell kitűnnie, sem sűrűnek, 
sem  ritkának,  sem  zsírosnak  nem  szabad  lennie.  A  szokásos  módon  készült  sonka  vagy 
májgombóccal tálaljuk.

Vaddisznóhús vörösborral

Hozzávalók:  1800 g vaddisznó színhús, 3 dl vörösbor, 3 dl víz, só, ecet, egész bors, 200 g 
sárgarépa, 50 g vöröshagyma, 2 dl babérlevél, citromhéj, 3 dl vörösbor, céklasaláta.

Elkészítése: A vaddisznóhúst jól megmossuk, majd a fenti anyagokkal lassú tűzön, fedő alatt, 
rövid lében pároljuk, közben vörösbort töltögetünk alá. Ha megpuhult, vékony szeletekre vágva 
azon  forrón  tálra  rendezzük  és  leszűrt  levét  ráöntjük.  A  tál  szélét  rakjuk  körbe  zöld 
babérlevelekkel, kissé beljebb, a levelet félig eltakarva, tegyünk szép, vörös, ecetes céklát, és a 
hússzeletekre végig egy sor karikára vágott  sárgarépát.  Csipkeízt  adunk mellé  külön,  esetleg 
ribizli befőttet és ecetes tormát.

Töltött fácán

Hozzávalók: 2-3 db fácán, 400 g borjúhús, só, őrölt bors, majoránna, bazsalikom, 20 g vaj, 50 
g mogyoróhagyma, 4 db tojás, 200 g füstölt marhanyelv, 200 g liba- (vagy csirke-) máj, 100 g 
szarvasgomba, 30 g pisztácia, 2 cl citromlé, 200 g füstölt szalonna. A főzőléhez: 250 g vegyes 
zöldség, 50 g vöröshagyma, 2 db babérlevél, só, egész bors, szegfűszeg.

Elkészítése: A pihentetett  fácánt  szárazon,  nagyon  óvatosan,  hogy bőrét  fel  ne  szakítsuk, 
megtisztítjuk. A fácánt a hátára fordítjuk és bőrét a nyakától kiindulva, óvatosan lefejtjük. A 
fácánt  ezután  kicsontozzuk,  a  mellehúsát  félretesszük.  A visszamaradt  fácánhúst,  borjúhúst 
finomra ledaráljuk, sóval, borssal, kevés majoránnával, bazsalikommal, vajban párolt, finomra 
vágott hagymával ízesítjük, hozzáadjuk a felvert tojást és jól elkeverjük. Közben apró kockákra 
vágjuk  a  füstölt,  főtt  marhanyelvet,  a  szárnyasmájat,  a  szarvasgombát,  a  pisztáciát,  és 
hozzákeverjük a pástétommasszához. A fácán mellét felszeleteljük, kicsit kiverjük és a bőrére 
visszahelyezzük.  Ezután  a  pástétomot  rátesszük  a  mellehúsra  és  az  egészet  a  fácán  bőrébe 
becsavarjuk,  kevés  citromlével  bedörzsöljük,  vékony  szalonnaszeleteket  fektetünk  rá,  majd 
vékony  zsineggel  körkörösen  átkötjük.  Beletesszük  egy  tiszta  konyharuhába,  és  ismét 
átkötözzük.  Ezután  a  fácán  csontjaiból,  aprólékjából  és  a  fenti  anyagokból  elkészítjük  a 
főzőlevet. Ebben nagyon lassú tűzön a töltött fácánt megfőzzük. Akkor elég puha, ha egy nagy 
tűt  beleszúrunk  és  azt  könnyen  kihúzhatjuk  anélkül,  hogy  a  fácánt  felemelnénk.  Levében 
hagyjuk kihűlni, majd a léből kivéve kissé lepréseljük. A ruhából kitekerve hűtőben tároljuk, és 
vékonyra  szeletelve,  hidegen  tesszük  az  asztalra.  Aszpikkal  díszítjük,  melyhez  a  főzőlevet 
felhasználhatjuk. Finom mártást vagy salátát adhatunk mellé.

Vadleves

Hozzávalók:  1400 g vadhús (csontos), 200 g sárgarépa, fehérgyökér, zeller, 200 g vaj, 80 g 
vöröshagyma, só, szemes bors, kakukkfű, 5 dl vörösbor, 800 g burgonya.

Elkészítése: A húst megmossuk és egyenlő darabokra vágjuk, a zöldségeket vékony karikákra 
vágjuk. A vajban az apróra vágott hagymát, zöldségféléket sóval, szemes borssal, kakukkfűvel 
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pároljuk. A húst hozzátesszük, egy ideig együtt sütjük, azután felengedjük jóféle vörösborral, és 
lassú tűzön,  fedő alatt  puhára  pároljuk,  majd felöntjük kb.  egy-másfél  liter  vad  húslével,  és 
összeforraljuk.  Ezután  kiszedjük  a  húsokat,  kicsontozzuk,  a  húst  kis  kockákra  vágjuk  és 
félretesszük. Ezalatt  a burgonyát  meghámozzuk, kockákra vágjuk, sós vízben puhára főzzük, 
majd szitán áttörjük. Erre a burgonyapürére ráöntjük a levest, és az egészet újra átszűrjük. Ha túl  
sűrű,  kevés  húslével  vagy  vízzel  hígíthatjuk  és  utánízesítjük.  A  csésze  aljára  teszünk  a 
húskockákból és ráöntjük a forró levest.

Szarvas vagy őz gulyás

Hozzávalók: 1200 g szarvas- vagy őzhús, 200 g vaj, 500 g vöröshagyma, 25 g pirospaprika, 
só, 60 g liszt, 3 dl tejföl.

Elkészítése: Ehhez legjobb az állat eleje és lábszárhúsa, azt a pácolásnál leírtak szerint néhány 
napig pácoljuk, majd a húst ebben a páclében egyszer felforraljuk, abból kiemeljük és kisebb 
kockákra vágjuk. A vajban a finomra vágott  hagymát pirítjuk,  elkeverjük a fűszerpaprikával, 
ezután rögtön beletesszük a húst, felengedjük annyi vízzel vagy húslevessel (kb. 2 liter), hogy 
egy  tartalmas  levest  kapjunk.  Lehet  esetleg  még  egy  kevés  liszttel  simára  kevert  tejföllel 
behabarni.  (Szerk.  megjegyzése:  napjainkban  a  gulyásleves  nem  így  készül!  Liszt  és  tejföl 
nélkül, vaj helyett sertés zsírral, fokhagymával, köménymaggal, zöldpaprikával, paradicsommal, 
burgonyával főzik manapság.)

Őzcímerből vagdalt

Hozzávalók: 1800 g őzcomb, színhús, só, 150 g vaj, citromhéj, szerecsendió-virág, sáfrány, 2 
db tojás, 2 db tojássárgája.

Elkészítése: Az  őzcombot  besózzuk  és  vajjal  sütőben  megsütjük.  Ebből  szép,  szabályos 
szeleteket vágunk, a többit (kb. a felét) finom lyukú darálón ledaráljuk. Vajas mártást készítünk, 
belekeverjük a darált húst, reszelt citromhéjjal, szerecsendió-virággal, sáfránnyal ízesítjük, végül 
hozzákeverjük  a  tojásokat,  tojássárgákat.  Egy  megfelelő  formát  vajjal  kikenünk,  és  a 
combszeletek egy részével kirakjuk. Erre tesszük a sűrűre befőzött vagdalt húst és vízgőzben 
készre pároljuk. Egy tálra kiborítjuk, körberakjuk a megmaradt őz-szeletkékkel és kaprimártással 
(lásd mártások) körülöntjük.

Szarvashús barna mártalékban vérrel

Hozzávalók: 2000 g szarvashús csonttal, 80 g zsír, só, egész bors, ecet, kakukkfű, fenyőmag, 
2 db babérlevél, 250 g vegyes zöldség, 50 g vöröshagyma, 50 g mogyoróhagyma, 4 dl vörösbor.

A mártáshoz: 100 g vaj, 80 g vöröshagyma, 50 g liszt, 200 g vér.

Elkészítése: A szarvashúst jól megmossuk, zsírban minden oldalát elősütjük, és hozzáadva a 
fenti  fűszereket,  karikára  vágott  zöldségféléket,  rövid  lében  pároljuk,  mindig  csak  kevés 
vörösbort adva alá. Ha megpuhult, a húst levéből kiszedjük, kicsontozzuk és egyforma darabokra 
vágjuk. A visszamaradt zöldségeket felöntjük egy liter húslével (vagy vízzel), hozzátesszük a 
csontokat és kb. fél óráig főzzük. Közben egy lábosban a vajat felmelegítjük, a finomra vágott 
vöröshagymát megpirítjuk benne, meghintjük liszttel, ezzel is rövid ideig pirítjuk, majd rászűrjük 
a  hús  párolólevét.  Jól  kiforraljuk,  lezsírozzuk,  utoljára  elkeverjük  benne  a  vért,  majd 
hozzátesszük a húst, és egy ideig együtt pároljuk még. Ha vért nem sikerül beszereznünk, 50 g 
helyett 100 g lisztet vegyünk. (Zsemlegombócot adhatunk hozzá).
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Víziherkentyűk: halak, rákok, stb.

Ponty sörben pácolva

Hozzávalók: 4 szelet pontyfilé, 2 fej lila hagyma, 2 szál zellerzöld, 2 szál sárgarépa, 1 szál 
fehérrépa, 2 dkg vaj, 3 dl sör, 2 evőkanál fűszeres ketchup és só.

Elkészítése:  Vajjal  vékonyan kikent  tepsibe  tesszük a  zellerzöldet  és  a  lereszelt  sárga-  és 
fehérrépát.  Ráhelyezzük  a  besózott  halfiléket,  megszórjuk  karikára  vágott  lila  hagymával, 
ráöntjük a sört, kevés vizet, és alufóliával borítva sütőben 15-20 percig pároljuk. A párolólevet 
ketchuppal összeturmixoljuk és a halra öntjük. Főtt burgonyával körítve tálaljuk.

Szegedi halászlé

Hozzávalók: 60 dkg ponty, 40 dkg harcsa, 25 dkg kecsege, 25 dkg süllő, 15 dkg vöröshagyma, 
10 dkg zöldpaprika, 1 db kis paradicsom, só, pirospaprika, 1 db száraz cseresznye paprika.

Elkészítése: A jó halászlé igazi zamatát a különböző halak íze adja meg. Ezért lényeges, hogy 
többféle halból főzzük. A halakat megtisztítjuk, 5 dkg-os darabokra vágjuk és besózzuk. A halak 
fejét, csontjait külön egy lábasba tesszük és karikára vágott hagymával felfőzzük. Ha a víz forrni 
kezd,  meghintjük  pirospaprikával  és  1  óráig  főzzük.  Utána  ezt  a  levet  rászűrjük  a  besózott 
halakra.  Hozzátesszük a  cikkekre  vágott  zöldpaprikát,  paradicsomot  és  a  cseresznyepaprikát. 
Ezzel együtt 20 perc alatt készre főzzük. A halászlét főzés közben keverni nem szabad, csak a 
lábast kell rázogatni.

Halpaprikás bográcsban

Hozzávalók: 80  dkg  pontyfilé,  (vagy  harcsa,  kecsege,  törpeharcsa  vegyesen),  15  dkg 
vöröshagyma, 1 dl olaj, 1 evőkanál pirospaprika, 15 dkg húsos paprika, 10 dkg paradicsom, 1 
evőkanál liszt, 2 dl tejföl, só, 2 dl száraz fehérbor, 60 dkg tisztított burgonya.

Elkészítése: A finomra vágott  hagymát  kevés  olajon  megfuttatjuk.  Hozzáadjuk a  szeletelt 
zöldpaprikát,  néhány  percig  együtt  pirítjuk.  A  tűzről  félrehúzva  pirospaprikát  hintünk  rá, 
felöntjük fehérborral és hozzáadjuk a felkockázott paradicsomot. További öt perc forralás után 
adjuk hozzá a tejfölt, melyet előzőleg liszttel, fél dl langyos vízzel csomómentesen kikevertünk. 
Mártás sűrűségűvé forraljuk. Forrás közben apránként tesszük bele a haldarabkákat, és 7-8 perc 
forralás után sóval kellően beízesítve tálaljuk. Amikor a halat beletettük, kevergetni nem szabad, 
csupán a bográcsot rázogassuk óvatosan. Külön edényben főtt sós burgonyával körítjük.

Törpeharcsa fehérborban

Hozzávalók: 100 dkg törpeharcsa, 2 dl félédes fehérbor, 1 citrom, 1 dl tejszín, 6 dkg vaj, 30 
dkg fehér csemegeszőlő, 5 dkg vöröshagyma, 20 dkg, sárgarépa, 40 dkg burgonya, 1 csomag 
petrezselyem, 2 dkg liszt, só.

Elkészítése: A megtisztított  halak fejét  levágjuk,  beleit  kiszedjük, bőrét  lehúzzuk.  Sózzuk, 
vajjal  kikent  edénybe  rakjuk,  fehérbort  öntünk  rá  és  szeletelt  vöröshagymával  beterítjük. 
Alufóliával befedve, forró sütőben vagy halfőző edényben 20-25 perc alatt puhára pároljuk. A 
halat szűrőlapáttal kiemeljük, tálalásig melegen tartjuk. A főzőlét leszűrjük, tejszínt öntünk hozzá 
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és ezzel öntjük fel a vajban pirított lisztet. Mártás sűrűségűre forraljuk. Közvetlenül tálalás előtt 
forraljuk  hozzá  a  félbevágott,  kimagozott  szőlőszemeket.  A hal  köré  öntjük,  petrezselymes 
burgonyával és párolt sárgarépával körítjük.

Halászlé

Hozzávalók: 1 közepes ponty (kb. 1,5 kg), 2 nagy fej vöröshagyma, 2 zöldpaprika (aki szereti 
az  erőset,  erős  paprikát  is  tehet  bele),  2  paradicsom,  1  evőkanál  pirospaprika,  1  gerezd 
fokhagyma, 1 csapott evőkanál só.

Előkészítése: A halat megtisztítom, szeletekre vágom. A fejéből, az uszonyokból, valamint a 
filézés  (szálkátlanítás)  vagy  szeletelés  után  kikerülő  csontokból,  leeső  apró  haldarabkákból 
készítem a halászlé alaplevét, a halszeleteket pedig a levesbe teszem. A hagymát megtisztítom és 
karikára vágom. A fokhagymát finomra aprítom.

Elkészítése: Nagy fazék aljára teszem a vöröshagymát és a fokhagymát, majd ráhelyezem a 
halaprólékot és a csontokat. 1 csapott evőkanál sót és pirospaprikát szórok rá, ezután az egyik 
zöldpaprikát belekarikázom. Ráöntök bő két liternyi vizet és felforralom. Erős lángon főzöm 
legalább másfél órán keresztül, de nem kell mellette állni. 15 perccel a főzési idő letelte előtt 
belerakom a felvágott paradicsomokat. Közben a halszeletek mindkét oldalát megsózom. A levet 
finom szitán leszűröm, és a szitán fennakadó csontot-halhúst átpasszírozom. Az így nyert sűrű 
hallevet  megfelelő  nagyságú  fazékba  öntöm.  Felforralom  és  a  már  forrásban  lévő  levesbe 
óvatosan beleengedem a  halszeleteket.  Keverés  nélkül,  nagyon kis  lángon  10 percig  főzöm, 
végül a megmaradt zöldpaprikát vékony karikára vágom, és az utolsó pillanatban beleteszem.

Töltött pontyfilé

Hozzávalók: 4 pontyfilé szelet (kb. 60 dkg), 15 dkg gomba, 1 tojás, 1 evőkanál olaj, 1 diónyi  
vöröshagyma, 1 gerezd fokhagyma, kevés zsemlemorzsa, 1 teáskanál szárított petrezselyem, só, 
bors. A mártáshoz: 2 dl tejszín, 1 evőkanál finomliszt,  1 teáskanál szárított kapor, 1 halászlé 
kocka.

Előkészítése: A halszeleteket  sűrűn  beirdalom,  ügyelve  arra,  hogy  a  bőrt  ne  vágjam  át. 
Megsózom.  A  töltelékhez  a  finomra  vágott  hagymát  olajon  üvegesre  fonnyasztom,  majd 
ráteszem a vékonyra szeletelt gombát. Sózom, borsozom, rászórom a petrezselymet és fedő alatt 
megpárolom.  Kihűtöm,  hozzákeverem  a  nyers  tojást  és  a  zúzott  fokhagymát.  Kevés 
zsemlemorzsával sűrítem.

Elkészítése:  A tölteléket rákenem a halszeletekre. Felcsavarom és alufóliába csomagolom. A 
végeket alaposan összenyomom, nehogy a töltelék kifolyhasson belőle.  Forrásban lévő vízbe 
teszem a csomagokat és az újraforrástól számított 25 percig főzöm. Ezután óvatosan kiveszem a 
léből és kihűtöm. Új, tiszta alufóliába átcsomagolom és a mélyhűtőben fél óráig dermesztem. 
Kibontva felszeletelem és tűzálló tálra helyezem. Közben elkészítem a mártást: a halászlé kockát 
2 dl vízben feloldom és felforralom. Hozzáöntöm a lisztel simára kevert tejszínt, beleszórom a 
kaprot, és kevergetve jól kiforralom. Végül a mártást a sütőben átforrósított halszeletekre öntöm. 
A töltött haltekercs a mélyhűtőben tárolható, csak tálalás előtt kell felszeletelni és átsütni.
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Tejfölös sült csuka

Hozzávalók: 450 g csukafilé, 3 evőkanál vaj, 1 apróra vágott kisméretű hagyma, 1 kockára 
vágott zöldpaprika, 1 kockára vágott zellerszár, 1/2 pohár meghámozott, kimagozott, felaprított 
paradicsom, 1 1/2 pohár sűrű tejföl, 1 pohár reszelt  svájci  sajt,  1/2 pohár zsemlemorzsa, 1/2 
kiskanál só.

Elkészítése: Előmelegítjük  a  sütőt  180  fokra.  A halat  megmossuk,  szárazra  töröljük  és 
kizsírozott edénybe tesszük. Felforrósítjuk a vajat egy serpenyőben és puhára pároljuk rajta a 
hagymát, a paprikát és a zellert. Hozzáadjuk a paradicsomot és lassú forralással addig főzzük, 
amíg a  lé  el  nem párolog.  Rákanalazzuk a  halra.  Most  ráöntjük a  tejfölt,  és  megszórjuk  az 
egészet sajttal és zsemlemorzsával. 30 percig sütjük a sütőben.

Sügérfilé garnélarák mártásban

Hozzávalók: 450 g sügérfilé, 1 pohár liszt, 1 tojás, 1/2 pohár tej, 1 1/2 pohár zsemlemorzsa, 3 
evőkanál vaj, 3 evőkanál liszt, 2 dl tejföl, 1/2 pohár hal-erőleves, 1/4 pohár sherry, 1/2 kiskanál 
só, 225 g apró garnélarák, 1 pohár olaj.

Elkészítése: A halfiléket  megmossuk,  szárazra  töröljük.  Beleforgatjuk  a  lisztbe.  A tojást 
elkeverjük  a  tejjel.  A halfiléket  beleforgatjuk  a  tojáskeverékbe  és  a  zsemlemorzsába,  majd 
félretesszük egy időre. Felforrósítjuk a vajat egy serpenyőben, és 3 evőkanál liszt hozzáadásával 
rántást készítünk. 2 percig pirítjuk, majd felengedjük tejföllel, a hal-erőlevessel és a sherryvel. 
Besűrűsödésig főzzük. Megsózzuk, és beletesszük a garnélarákot. Lassú tűzzön 5 percig főzzük. 
Nagy serpenyőben felforrósítjuk az olajat,  és a halfilé mindkét oldalát 1 1/2-2 percig sütjük. 
Tálra tesszük a sült filéket, ráöntjük a mártás felét. A megmaradt mártást külön tálaljuk.

Rákkal töltött sült alligátorteknős

Hozzávalók:  4 evőkanál vaj, 1 kisméretű, apróra vágott hagyma, 1 kiskanál bazsalikom, 1 
evőkanál  bazsalikom zöldje,  1  pohár  tejföl,  225 g rákhús,  2 pohár  zsemlekocka,  3 evőkanál 
citromlé, 2,2 kg vörös alligátorteknős.

Elkészítése: Előmelegítjük a sütőt 200 fokra. Serpenyőben felforrósítjuk a vajat. Hozzáadjuk a 
hagymát és puhára pároljuk.  Keverőtálban összekeverjük a  töltelék többi hozzávalóját.  Ezt a 
keveréket  és  a  vajban  megpirított  hagymát  jól  összedolgozzuk.  Megtöltjük  vele  a  halat  és 
összetűzzük. Tepsibe helyezzük. A farkrészt befedjük alufóliával, hogy meg ne égjen. Sütőben 
45-50 percig sütjük.

Tempura garnélarák

Hozzávalók: 1/2 pohár tejföl, 2 3/4 pohár liszt, 2 evőkanál kukoricaliszt, 1 kiskanál sütőpor, 1 
kiskanál só, 2 felvert tojás, 4 pohár olaj, 1 kg megtisztított garnélarák.

Elkészítése: közepes sűrűségű tésztát keverünk a tej, 3 pohár liszt, a kukoricaliszt, a sütőpor, a 
só, a két tojás és 2 evőkanál felhasználásával. A többi olajat felhevítjük 190 fokra. Beleforgatjuk 
a garnélarákot a visszamaradt lisztbe, majd a tésztába. Forró olajban 2 1/2-3 percig sütjük, forrón 
tálaljuk.
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Nagyon finom mártások

Írómártás avokádóval és kaprival

Hozzávalók: (4 személyre) 2 közepes nagyságú érett avokádó (40 dkg), 1,2 dl tejszín, 1,5 dl 
író,  (aludttej  savó),  1  citrom leve,  1  gerezd fokhagyma,  1 salotta  hagyma (apró hagyma),  1 
csokormetélő hagyma, 2 szardellafilé, 4 dkg kapribogyó, 1 teáskanál mustár, őrölt fehér bors.

Elkészítése: Az avokádókat meghámozzuk, magjukat eltávolítjuk és 10 dkg gyümölcsöt kis 
kockákra vágunk. A többit a tejszínnel, az íróval, a citromlével és a fokhagymagerezddel finom 
pürévé  mixeljük,  majd  szitán  átpasszírozzuk.  Tipp:  A mártást  közvetlenül  fogyasztás  előtt 
készítsük  el,  mert  hamar  elszíneződik.  Fontos,  hogy  teljesen  érett  avokádót  használjunk.  A 
salottát megtisztítjuk és finomra vágjuk. A metélőhagymát finom szálakra, a szardellafilét kis 
kockákra vágjuk és a kaprival a mártáshoz keverjük. Mustárral, sóval, borssal ízesítjük, végül 
hozzákeverjük az avokádó darabokat. Tojásételekhez, hideg sültekhez és halételekhez kínáljuk.

Máltai mártás

Hozzávalók: 2 evőkanál víz, 1 evőkanál acetó balsemico (finom borecet), fél teáskanál só, fél 
vérnarancs finomra vágott héja, 2 tojássárgája, 2 evőkanál vérnarancslé, 1 csipet cukor, 15 deka 
vaj, 1 csipet ceyenne-i bors.

Elkészítése: A vizet, az ecetet, a sót és a narancshéjat egy kis edényben úgy beforraljuk, hogy 
csak  egy  evőkanálnyi  maradjon,  ezután  lehűtjük.  A tojássárgákat  a  narancslével,  egy csipet 
cukorral  zománcozott  mártásos  edényben  kis  habverővel  habosra  keverjük.  Hozzáadjuk  a 
beforralt  narancsos  ecetet.  Ezután  a  mártásos  edényt  forró  vízfürdőbe állítjuk  (egy nagyobb 
edénybe) és a mártást addig verjük, amíg sűrű krémszerű lesz. A vajat diónyi darabokra vágjuk 
és állandó keverés közben fokozatosan hozzáadjuk a mártáshoz. Egy leheletnyi ceyenne-i borssal 
fűszerezzük. Halhoz, spárgához és feketegyökérhez kitűnően illik.

Sóskamártás

Hozzávalók:  1  kg  sóska,  2  fej  salotta  hagyma  (apró  hagyma),  1  liter  húsleves 
(leveskockából), 8 evőkanál fehérbor, 7 evőkanál száraz vermut, 2 dl tejföl, 1 dl tejszín, 1 citrom 
leve, só, fehér bors.

Elkészítése: A sóskát alaposan megmossuk, szárától megtisztítjuk, szitán jól lecsöpögtetjük. 
Fő erét is eltávolítjuk, a leveleket csíkokra vágjuk. A salottát megtisztítjuk és kockára vágjuk. A 
levest széles lapos edénybe öntjük, és hozzáadjuk a bort, a vermutot és a hagymakockákat. Erős 
tűzön addig forraljuk, amíg a folyadék kezd szirupossá sűrűsödni. Ezután hozzáadjuk a tejfölt és 
a tejszínt, és az egészet sűrűre forraljuk. Ekkor beletesszük a sóskát, elkeverjük a mártásban, de 
csak fél percig főzzük együtt. A mártást a tűzről lehúzzuk és a vajat darabokban hozzáadjuk, 
közben egyszer-kétszer óvatosan megkeverjük. Citromlével, sóval, borssal ízesítjük. Ez a mártás 
jó kísérője a párolt vagy gőzölt halnak, különösen jól illik a lazachoz!

Francia mustármártás

Hozzávalók: 15 dkg jégbe hűtött vaj, 1 evőkanál víz, 2 tojássárgája, fél citrom leve, só, őrölt 
fekete bors, 1 kiskanál mustár, néhány tárkonylevél.
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Elkészítése:  Egy nyeles edényben egy evőkanál vajat  felolvasztunk, hozzáadjuk a vizet és 
habverővel alaposan elkeverjük. Ezután az edényt lehúzzuk a tűzről és egyenként belekeverjük a 
tojássárgákat,  közben állandóan kevergetjük.  Az edényt  ismét  a  tűzre tesszük és  egészen kis 
lángon állandó keverés közben a többi vajat is hozzáadjuk darabonként. Vigyázzunk, nehogy 
közben felforraljuk a mártást. A mártást citromlével, sóval és borssal ízesítjük. Az edényt a tűzről 
levesszük  és  ekkor  keverjük  hozzá  a  mustárt.  A tárkonylevelet  apróra  vágjuk  és  szintén  a 
mártáshoz keverjük. Párolt halhoz, főtt húsokhoz vagy tojásételekhez nagyon jól illik. Tipp: Ha a 
mártás összefutna, 1-2 evőkanál hideg vizet keverjünk hozzá habverővel, akkor ismét kisimul.

Zöldfűszer mártás

Hozzávalók: 1  csokor  petrezselyem,  néhány  bazsalikom  levél,  1  gerezd  fokhagyma,  2 
evőkanál kapribogyó, 2 ajókafilé, 2 evőkanál nagyon finom borecet, 1 dl olíva olaj, őrölt fekete 
bors, csipet só.

Elkészítése: A petrezselyemleveleket lecsipkedjük az ágacskákról, és a bazsalikom levéllel, a 
fokhagymával, a kaprival és az ajókával finomra vágjuk. A morzsát sóval és ecettel elkeverjük, 
és összedolgozzuk a finomra vágott hozzávalókkal. Apránként hozzáadjuk az olajat úgy, hogy 
közepes sűrűségű mártást kapjunk. Végül frissen őrölt borssal ízesítjük. Különösen jól illik főtt 
húshoz, halhoz.

Fehér vajmártás

Hozzávalók: 5  dkg apróra  vágott  salottahagyma (apró hagyma),  1  teáskanál  durvára  őrölt 
bors, 1 1/2 dl borecet, 1 1/2 dl fehérbor, vagy hal alaplé, 15-20 dkg hideg vaj, 2 evőkanál tejszín, 
só, őrölt fehér bors.

Elkészítése: A felaprított  salottát  és  a  borsot  ecettel  és  borral  vagy hal  alaplével  a  felére 
beforraljuk. Az így nyert  eszenciát  átszűrjük, és egyharmadára beforraljuk.  A hideg vajat  kis 
darabokra  vágjuk.  Az eszenciát  felforraljuk,  hozzáadjuk a  tejszínt,  és  a  hideg vajdarabkákat 
habverővel egymás után hozzákeverjük. Nem főzzük tovább és csak a végén ízesítjük sóval és 
borssal.  Tipp:  Ezt  a  mártást  feltétlenül  előmelegített  tányéron  tálaljuk,  különben  gyorsan 
szétesik. Jól illik halakhoz, különösen csukához, rombuszhalhoz.

Könnyű, tejszínes kucsmagombamártás

Hozzávalók: 3 dkg szárított kucsmagomba, 1 evőkanál finomra vágott hagyma, 1 evőkanál 
vaj, 1,5 dl sherry, 2,5 dl tejszín, só, őrölt fekete bors.

Elkészítése: A kucsmagombát 2 órára hideg vízben áztatjuk. Az áztatóvizet leöntjük és egy 
szűrőpapíron átszűrjük, hogy minden szennyeződéstől mentes legyen. A gombákat negyedekre 
vagy félbe vágjuk,  és  a  leszűrt  áztató vízben 20 perc alatt  puhára főzzük.  A finomra vágott 
salottahagymát vajban üvegesre pároljuk. Felöntjük a sherryvel és a gombalével, átpasszírozzuk, 
és erősen beforraljuk. Hozzáadjuk a kucsmagombát és a tejszínt. A mártást krémszerűre főzzük. 
Egy csipet sóval, borssal és cayenne-i borssal ízesítjük. A kucsmagombamártást tésztafélékhez, 
zöldséges húsételekhez tálaljuk.
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Enyhe mustármártás

Hozzávalók: 2,5 dl húsleves, 2 teáskanál mustár, 1 evőkanál magos mustár, 1 teáskanál vágott 
tárkonylevél, 1,5 dl tejföl, 3 evőkanál tejszín, 1 csipet cukor, só, frissen őrölt fekete bors.

Elkészítése:  A húslevest  felére beforraljuk.  Mindkétféle mustárt  elkeverjük a tejföllel  és a 
tárkonnyal, majd 15 percig állni hagyjuk. A tejszínt a húsleveshez adjuk és 2-3 percig forraljuk. 
Ekkor hozzáadjuk az előkészített mustáros tejfölt, és az egészet felforrósítjuk, de nem forraljuk. 
Lehúzzuk a tűzről és cukorral, sóval, borssal ízesítjük. Tipp: Ennél a mártásnál az aromaanyagok 
a hideg tejfölben oldódnak ki. A mustárt nem szabad főzni, különben kellemetlen, szúrós ízű 
lesz.  Kíméletesen  kezelve  a  mustár  aromás  marad.  Húsokhoz,  halakhoz  vagy  főtt  tojáshoz 
tálaljuk.  Ha  hal  mellé  adjuk,  a  mustár  mennyiségét  felezzük  és  a  tárkonyt  elhagyhatjuk.  A 
mártást végül megszórjuk metélőhagymával.

Currymártás chutney-val

Hozzávalók: 1 nagy fej hagyma, 2 evőkanál vaj, 2-3 evőkanál currypor, 2 dl húsleves, 1 alma,  
só, 1 teáskanál étkezési keményítő, 6 evőkanál ananászlé, 1 evőkanál mangó cutney, 2-3 levél 
citromfű, 1 evőkanál konyak, őrölt fekete bors.

Elkészítése: A kockákra vágott  hagymát a vajban üvegesre pároljuk. Hozzáadjuk a curryt, 
elkeverjük és felöntjük 1 és 1/2 dl levessel. Az almát meghámozzuk, és finom lyukú reszelőn a 
mártásba reszeljük. Tipp: A currymártás tetszés szerint variálhatjuk kókuszreszelékkel, almával, 
banánnal vagy akár tejszínnel, tejjel, joghurttal. A tejet a mártásba öntjük és 30 percig gyenge 
tűzön főzzük. A keményítőt elkeverjük a maradék 1/2 dl levessel, majd besűrítjük vele a mártást. 
Végül  ananászlével,  mangó  chutney-val,  citromfűvel  és  esetleg  konyakkal,  sóval  és  borssal 
ízesítjük. Jól illik hús és szárnyas ételekhez vagy főtt tojáshoz is.

Pezsgőmártás

Hozzávalók: 2,5  dl  szárnyas-  vagy hal-alaplé,  1  finomra  vágott  hagyma,  12  szétnyomott 
borsszem, 2,5 dl pezsgő, 2 dl tejszín, 5 dkg hideg vaj.

Elkészítése: A szárnyas- vagy hal-alaplevet a felére beforraljuk. Hozzáadjuk a finomra vágott 
salottahagymát a borsszemeket és 2 dl pezsgőt, és annyira beforraljuk, hogy csak 6 evőkanálnyi 
folyadék maradjon. Az így készült eszenciát átszűrjük egy másik edénybe. Ezután hozzáadjuk a 
tejszínt  és  krémesre  beforraljuk,  majd  hozzáöntjük  a  maradék  pezsgőt.  A hideg  vajat  kis 
darabokra vágjuk és apránként, habverővel folyton keverve a mártáshoz adjuk. Az egészet sóval 
és borssal ízesítjük. Főleg halhoz kitűnő.

Vörösbormártás salottahagymával

Hozzávalók: 3 db salottahagyma, 2 evőkanál vaj, 2 dl húsleves, 4 velős csont, 2 dl vörösbor, 3 
evőkanál  nagyon  tömény  borjú-alaplé,  3  dkg  vaj,  só,  őrölt  fekete  bors,  1  evőkanál  vágott 
petrezselyem.

Elkészítése: A hagymát finomra vágjuk, a vajban 5 percig pároljuk. A húslevest felforraljuk, 
beletesszük a  velős  csontot,  és  rövid  ideig  főzzük,  majd  felhasználásig  a  levesben  melegen 
tartjuk.  A hagymát  2  dl  vörösborral  felöntjük  és  annyira  beforraljuk,  hogy csak  6  evőkanál 
folyadék maradjon. A maradék borral  és a  borjú-alaplével  felöntve felhevítjük.  Az egészet  a 
felére beforraljuk, szitán átpasszírozzuk, majd kis darabokban hozzáadjuk a vajat. Sóval, borssal 
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ízesítjük,  végül  a  velőt  a  mártáshoz  keverjük.  Sültekhez  tálaljuk,  esetleg  petrezselyemmel 
megszórva.

Édes-savanyú gyömbérmártás

Hozzávalók:  1,5 dl  tejföl,  5 evőkanál  sárgabarack lekvár,  1 citrom leve és reszelt  héja,  2 
teáskanál gyömbérgyökér, 1 vanília rúd kikapart velője, 3 cl fehér portói bor, só, őrölt fehérbors, 
1 teáskanál szőlőcukor, 2 evőkanál tejszín habbá verve.

Elkészítése: Az összes hozzávalót alaposan elkeverjük, végül hozzáadjuk a felvert tejszínt is. 
Jó kísérője a különböző nyers zöldségeknek, fondünek, valamint a rák- és kagylóételeknek.

Paradicsommártás

Hozzávalók: 65 dkg húsos paradicsom, 1 fej hagyma, 1 csokor tárkony, 4 evőkanál olívaolaj, 
1 cl tárkonyecet, 2 cl száraz vermut, só, őrölt fehér bors, 1 csipet cukor.

Elkészítése: A paradicsomot  forró  vízbe  mártjuk,  héját  lehúzzuk,  kimagozzuk,  húsát  kis 
kockákra vágjuk. 10 dkg-ot félreteszünk belőle. A hagymát megtisztítjuk és finomra vágjuk. A 
tárkonyleveleket lecsipkedjük a szárukról. Egyharmadát finomra vágjuk és félretesszük. A többit 
a szárával együtt durvára vágjuk. (Tipp: A tárkonyt helyettesíthetjük friss bazsalikommal.) Egy 
nyeles  edényben  olívaolajat  forrósítunk,  megfuttatjuk  benne  a  hagymát.  Hozzáadjuk  a 
paradicsomot, a durvára vágott tárkonyt, az ecetet, a vermutot és a fűszereket, és az egészet kb. 5 
percig  főzzük.  Ezután  a  mártást  szitán  átpasszírozzuk,  hozzáadjuk  a  félretett  paradicsomot, 
tárkonylevelet, és ha szükséges még egyszer utánaízesítünk. Jól illik főtt tésztafélékhez, de nyers 
zöldségeket is mártogathatunk bele.

Pizzák

Pizzatészta alaprecept

Hozzávalók 1 nagy tepsi vagy két kerek,  24 cm átmérőjű pizzához:  2 dl tej,  1 kávéskanál 
cukor, 2 dkg élesztő, 40 dkg liszt, 10 dkg vaj vagy margarin, 1 kávéskanál só.

Elkészítése: A tejet  a  cukorral  meglangyosítjuk,  beletördeljük  az  élesztőt,  jól  elkeverjük, 
lefedjük, és meleg helyen 10 percig kelesztjük, azaz „felfuttatjuk”. A lisztet, a zsiradékot és a sót  
egy keverő tálba tesszük. Hozzáadjuk az élesztős tejet és a robotgép dagasztóspiráljával fényes-
hólyagosra kidolgozzuk. Tiszta konyharuhával letakarjuk és meleg helyen a kétszeresére, kb. 30 
percig kelesztjük. Ezután az egyes receptek szerint dolgozunk vele tovább.

Sonkás-olívás

Hozzávalók  2  kerek  pizzához:  1  adag  pizzatészta,  30  dkg  hámozott  paradicsom,  20  dkg 
mozzarella vagy Sport-sajt, 20 dkg főtt gépsonka, 20-25 szem olívabogyó, 5-6 ek. olaj, 1 mk. 
szárított oregánó.

Előkészítése: Bedagasztjuk a pizzatésztát, kelni hagyjuk. A paradicsomot szétnyomkodjuk. A 
sajtot felszeleteljük. A gépsonkát vékony csíkokra vágjuk. Az olívabogyókat lecsepegtetjük. A 

42



sütőtepsit kikenjük olajjal. A sütőt előmelegítjük 200 C fokra (gázsütő: 3. fokozat).

Elkészítése:  A tésztát  lisztezett deszkán lazán átgyúrjuk és 2 db 24 cm átmérőjű korongra 
kinyújtjuk-húzogatjuk,  a  tepsibe  fektetjük,  a  széleket  2  cm-re  felmagasítjuk.  Villával 
megszurkáljuk, megkenjük olajjal. A tetejükre simítjuk a paradicsomot, elosztjuk rajtuk a sonkát, 
a sajtot és az olívabogyót, megszórjuk az oreganóval, sóval, meglocsoljuk a maradék olajjal és 
25-30 percig sütjük.

Hagymás pizza

Hozzávalók 2 kerek pizzához:  1 adag pizzatészta, 1 kg hagyma, 2 gerezd fokhagyma, 8-10 
olajos ringli, 10 dkg fekete olívabogyó, 5-6 ek. Olaj, 1 ek. vaj vagy margarin, a nyújtáshoz liszt,  
1 mk. oreganó (szurokfű).

Előkészítése:  A  pizzatésztát  bedagasztjuk,  kelni  hagyjuk.  A  hagymát  és  a  fokhagymát 
meghámozzuk,  a  hagymát  felkarikázzuk,  a  fokhagymát  áttörjük.  A ringlit  és  az  olívabogyót 
lecsepegtetjük.  A sütőtepsit  kikenjük olajjal.  A sütőt  előmelegítjük  200 C fokra  (gázsütő:  3. 
fokozat).

Elkészítése:  A vajon üvegesre pároljuk a  hagymát,  kissé megsózzuk,  borsozzuk.  A tésztát 
lisztezett deszkán lazán átgyúrjuk és 2 db 22-24 cm átmérőjű korongra kinyújtjuk-húzogatjuk, a 
tepsibe fektetjük, a széleket 2 cm-re felmagasítjuk. Villával megszurkáljuk, megkenjük olajjal, 
megrakjuk  a  hagymával,  tetejükre  rendezzük  a  ringliket  és  az  olajbogyókat.  Megszórjuk  az 
oreganóval, meglocsoljuk a maradék olajjal és a forró sütőben 25-30 percig sütjük.

Mini pizza

Hozzávalók 4 személyre:  1 adag pizzatészta,  30 dkg kelkáposzta,  1  piros  húsú paprika,  2 
sárgarépa, 1 ek. olaj, 15 dkg zöldfűszeres krémsajt, 1 tojás, 5 dkg reszelt sajt.

Előkészítése:  A  pizzatésztát  bedagasztjuk  és  kelni  hagyjuk.  A  kelkáposztát,  a  paprikát 
megtisztítjuk, megmossuk, a paprika magházát kivágjuk és mindkettőt csíkokra vágjuk. A répát 
megtisztítjuk, megmossuk és lereszeljük.

Elkészítése:  A sütőt  175  C  fokra  előmelegítjük.  A tésztát  lisztezett  deszkán  átgyúrjuk  és 
minipizzát formázunk belőle. A széleket 2 cm-re felmagasítjuk. Tepsibe rakjuk. Egy fazékban 
felforrósítunk  olajat.  Megpároljuk  benne  a  zöldségeket,  sózzuk  és  borsozzuk.  Hozzáadjuk  a 
krémsajtot, a tojást, és a masszát a 4 pizzán elosszuk. Megszórjuk a reszelt sajttal, és 30 percig –  
míg a sajt szétolvad – sütjük.
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