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Ajánló

A készülő szakácskönyv gusztusos képeit csodálva kedves fi lmem, a Babette 

lakomája jut eszembe. Martina és Philippa, a dán evangélikus lelkész puritán 

leányai valóságos átváltozáson mennek keresztül, miközben francia ház-

vezetőnőjüknek, az előkelő párizsi étterem egykori szakácsnőjének nagy 

műgonddal elkészített, különleges fogásait megízlelik. A kenyérleveshez 

és köleskásához szokott lutheránus gyomrokat teknősbékalevessel, kavi-

árral és leveles tésztába burkolt fürjecskével traktálni (ráadásul périgord-i 

módra, szarvasgombával és libamájjal megbolondítva), ez bizony ördögi incselkedés – vélekedne az apjuk, 

ha élne. A szigorú apa, aki Luther és Melanchthon után nevezte el gyermekeit, már nem éri meg Babette 

lakomáját. Bizony sajnálhatja! Hiszen leányai és a falu népe ezen keresztül fedezik fel újra az élet már-már 

elfelejtett örömeit és a konyhaművészet csodás titkait. 

Ha nem is a francia ínyencmenü kulisszatitkaiba, de a mai evangélikus parókiák falai mögé kukkanthatunk be e 

különleges szakácskönyv által. Leleményes, hús-vér asszonyok praktikáit, féltve őrzött régi és újabb receptjeit, 

lelkészcsaládok kedvenc (egy)háztáji ízeit ismerhetjük meg a lapjain. 

„Jövel, Jézus, légy vendégünk, áldd meg eledelünk és együttlétünk!” – erdélyi barátaink így imádkoznak étkezés 

előtt, és jóideje már mi is követjük a példájukat. Mert az élet öröme, az ízek élvezete az együttlétben teljesedik 

ki. Terített asztal mellett együtt lenni pedig igazi ünnep. Hálát adhat érte, akinek ez megadatik. S mint az 

ünnepre általában, a közös étkezésre is meglepetéssel, ajándékkal készülünk: fi nom fogásokkal, amelyekbe 

minden szeretetünket belefőzzük. Ilyenekkel van tele ez a rendhagyó szakácskönyv. Legyen sokak számára 

örömteli és áldott együttlétek forrása!

Fabiny Katalin
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Budapest belvárosában lakunk, és kedvenc zöldségesem szerint már csak én 

főzök a környéken...

A legtöbb vásárló csak gyümölcsért, péksüteményért jön. A szerencsés ember 

a szülői házból hozza a főzés és az asztalközösség élményének örömét. 

Én is ilyen vagyok. Olyan otthonban nőttem fel, ahol mindennap frissen 

főtt étel került az asztalra anyukám és nagymamám jóvoltából. Sok-sok 

vendég fordult meg az asztalunknál – ezek az ünnepi terítékek és étkek is 

nagyon szép emlékek. Ennek már gyerekkoromban is örültem, de igazán 

asszony koromban és papnévá válásomkor tudatosodott bennem, hogy 

ez mekkora kincs. 

Igyekszem folytatni a családi hagyományt, számomra ma is nagyon fontosak 

a családi, baráti, gyülekezeti közös étkezések, ezért is örülök ennek a szakácskönyvnek. Nagy öröm látni 

gyermekeink, unokáink, barátaink arcán a hálás mosolyt, amikor saját főztünket tesszük az asztalra. S 

hogy meg tudjunk újulni a főzőtudományunkban, ebben segíthet egy ilyen kipróbált gyűjtemény, amely a 

kapcsolódó történetek miatt is különleges.

Kívánom minden kedves olvasónak, hogy „ízlelje és lássa meg, hogy jó az Úr!” Ízlelje és lássa meg az itt következő 

receptekben a lelkészfeleségek közösségének minden szeretetét és leleményességét!

Gáncs Péterné Márti
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Házasságunk kezdetén, 19 évesen a tordasi gyülekezetbe kerültem. Itt ízlel-

gettem a falusi háztartásvezetést, a lelkészfeleség életét. Igyekeztem 

megkeresni és megtalálni a helyemet. A legnehezebbek a nagyünnepek 

voltak. Hogyan teremtsen az ember meghittséget az új otthonában? Olyat, 

ami csak őket köti össze, ami csak számukra ünnepi? A titok számomra az 

ünnepi asztalban rejlett. Mikor rátaláltunk a mi menünkre, a mi halunkra 

és a mi bejglinkre, akkor sikerült letennem a görcseimet. A meglelt csalá-

di étel természetes módon nyitott utat bennem a családi hagyományok 

megteremtésére is. 

Ez a kiadvány képviseli számomra mindazt, ami az evangélikus identitáshoz 

tartozik. Szép szokások és receptek gyűjteményét, amely a gyökereinkre 

mutat, de az újdonságokat is magában hordozza . Így ajánlom ezt a könyvet 

azoknak, akik még csak most keresgélik a saját ízeiket, és azoknak is, akik valami újra, felfrissülésre vágynak. 

Szemereiné Szigethy Enikő
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Profán és szent? Ételünk az életünk…

„Azután: a gyertyaszentelés, pálma-, kalács-, fűszer-, zabszentelés. Ezt talán csak mégsem lehet szentelésnek 

tekinteni, hiszen merő gúny és játék…” Luther Márton hitvallása (Schmalkaldeni cikkek)

Néhány éve kaptam egy kedves, de semmiképpen sem mainak mondható „kézikönyvet” a papnék mindennapja-

ihoz. Az olvasás utáni első ijedségen túl a református lelkészcsalád életének és ételeinek hozzávalóit is feltáró 

könyvecske ötletet adott: jó lenne összegyűjteni azokat a szokásokat, ételeket, amelyek a hétköznapjainkat 

és ünnepeinket teszik ízesebbé – mindezt „mai” módon és nyelven.

Mi és hogyan kerül az asztalunkra? Vannak-e olyan, étkezéseket és az azokra való előkészületeket is magukban 

foglaló hagyományaink, amelyeket evangélikus gyülekezeteink őriznek? Vihetünk-e olyan konyhát, amely 

hagyományőrző, ugyanakkor modern és nem utolsósorban egészséges is?  

Az ötlet tovább formálódott; mi több, asztal- és alkalmi munkaközösséggé lett 2010-ben a (rendes) evangélikus 

papnék (rendes) éves találkozóján. Az a hétvége elindított egy intenzív receptcserét és ehhez kapcsolódóan 

néhány izgalmas levélváltást a „fraternejek” internetes közösségében; nemcsak ételekről, de a mindennapi 

élet apró mozzanatairól is, amelyekkel alapvetően a teljességre, a test-lélek-szellem harmóniájára és közös-

ségépítésre törekvő életvitel gyakorlatát kerestük.  

Hogy szemfényvesztésnek és hiábavalóságnak tekintjük-e az ételek szentelését, azt ki-ki döntse el maga. De 

mindenképpen érdemes úgy belevágni a könyv lapjainak forgatásába, hogy átgondoljuk az ételek, étkezések, 

az asztalközösség szerepének fontosságát mindennapjainkban. Vallási háttértől, teológiai tájékozottságtól 

és állásfoglalástól függetlenül állíthatjuk: test, lélek, gondolat tisztasága, harmóniája és közössége tesz 

bennünket egésszé, egészségessé – jó, ha étkezéseinket is ez a szemlélet határozza meg. 

Mennyi minden teszi ízesebbé, gazdagabbá hétköznapjainkat és ünnepeinket, és mennyire igaz a mondás: azok 
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vagyunk, amit (ahogyan) eszünk? Mit jelent nekünk a főzés öröme? Hogyan töltjük meg ételeinket élettel; 

munkával, szokásokkal, hagyományokkal, dalokkal, közösségekkel, jó helyek hangulatával? 

Egy hagyományos szakácskönyv „csinos” receptjeit meghaladva az Ízlelőben ezekre a kérdésekre is kerestük a 

választ – olykor ilyen-olyan határokat feszegetve –, hogy mi, lelkészfeleségek magunk is lelkes íz-lelőkké és 

ízőrzőkké legyünk, majd erre buzdítsuk szűkebb-tágabb közösségeinket, és hogy megtapasztaljuk, hogyan 

képviseli a teremtés csodás egységét édes és sós, szent és profán, hétköznapi és díszes, hagyományos és 

modern, ismeretlen és ismerős…

A szerkesztő
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Egyháztáji ízes történetek

A szakácskönyv ötlete azon a gazdag örökségen ala-

pul, amelyet evangélikus gyülekezeteink őriznek 

– akár fi zikai határoktól függetlenül. A könyvbe 

szánt receptek összegyűjtése sokkal izgalmasabb 

és nagyobb feladatnak bizonyult, mint azt gondol-

tuk volna, és olyan különleges élményeket is adott, 

mint amikor az ízekre mi magunk lelhettünk egy 

ünnepi vendégség, gyülekezeti nap, kavalkádnak 

hirdetett főzőverseny vagy testvér-gyülekezeti ki-

rándulás keretében. 

Sokan gondolják azt, hogy a hagyományos konyha és 

a tradicionális ételek nem egyeztethetőek össze az 

egészséges életmóddal. A magyar konyhát – amely 

korántsem csak a rántott hús – gulyás – töltött 

káposzta tengellyel írható le – különösen sokszor 

éri ez a vád. 

Ennek ellentmond az, hogy hagyományos ételeink 

nemcsak történeteket, hanem olyan eredeti és sok esetben elfeledett egészséges hozzávalókat is őriznek, 

amelyeket jó újra az asztalon látni és felidézni.

A könyvben érdekes ízötvözetek is az asztalra kerülnek: szláv, orosz, török, zsidó, olasz, sőt még skandináv vagy 

dél-amerikai hatások is alakíthatják hagyományos ételeinket – maibbá téve egy-egy fogást és vonzóbbá téve 

egy gyülekezeti bográcsozást, főzőversenyt, lakodalmat vagy vendégséget.
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Az olykor határokon átívelő ízélmények mellett a helyi termékek, helyben megtermelt zöldség-gyümölcs nép-

szerűsítése is célja a könyvnek, hiszen mindannyian keressük a harmonikusabb és egészségesebb étkezés 

útját – ami a ter(e)m(t)ésvédelem egyik legaktuálisabb gyakorlata lehet. Ehhez nyújt támogatást a könyv 

utolsó fejezetében található, helyi termelőket és vásárlói közösségeket felsorakoztató gyűjtemény is, amely 

segít eligazodni és megtalálni a hozzánk legközelebbi helyi forrásokat. 

A könyvben található receptek általában hat főre elegendő adagnak felelnek meg. A tejmentes és gluténmentes 

fogások jegyzéke, illetve a gyerekek által kedvelt (és velük együtt készíthető) ünnepi ételek sora apró, de 

hasznos segítség lehet a gyermekes családoknak. Az egyre inkább közkedvelt zöldfűszerek felhasználási 

lehetőségeinek bemutatásával a hétköznapok gazdagabbá, ízesebbé tételéhez szeretnék hozzájárulni.

Találjuk meg régi-új ízeinket! Reményeink szerint ez a néhány oldal ebben is segítségünkre lesz.
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Gödöllő – Vízkereszti ízekben 

és képekben őrzött élmények

Szokásban volt régen a gyerekágyas édesanyának és 

családjának megvendégelése, amikor a falu közössége 

egymás között beosztva lakodalmi menüsorral, szé-

pen megrakott kosarakkal hétről hétre gondoskodott 

a család ellátásáról.

Lelkészfeleségként a gödöllői gyülekezet közösségében 

én magam is részese lehettem ennek a gondoskodó, 

szeretetteljes asszonyi fi gyelmességnek. Negyedik 

gyermekünk már Gödöllőn született, és bár a telepü-

lés gyorsan fejlődő kisváros, az itt élőkben mélyen él a 

hagyománytisztelet, az értékekhez való ragaszkodás. 

Kicsi fi unk éppen karácsony előtt született, december 

21-én, és talán a legemlékezetesebb szentestét tölt-

hettük abban az évben újszülött gyermekünkkel és a 

rácsodálkozó testvértekintetekkel.

Úgy vízkereszt tájékán gondnok asszonyunk, Kati csengetett, és kért, hogy a picivel menjünk át a gyülekezeti 

terembe. Jánoskát jó melegen bebugyoláltuk, átmentünk az udvaron, és a terembe lépve csodaszép látvány 

fogadott: a kórusunk asszonyai ott ültek körben, az asztalokon lakodalmi fi nomságok. Mélyen él bennem ez 

a meghitt pillanat. Melegség töltött el, megélve a gondoskodó, fi gyelmes szeretetközösséget.
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Gödöllői becsináltleves

A sárgarépát, gyökeret, petrezselymet apróra vágjuk, és 2 ek. libazsírra/olaj-

ra tesszük. Serpenyőben egy egész hagymát felaprítva megdinsztelünk 

ugyanennyi zsiradékon, hozzáadjuk a zöldségekhez, majd legvégül fél kg 

zöldborsót is hozzáteszünk. Ha a zöldségek már félig megfőttek,1 rátesszük 

az aprólékot. 1 evőkanál liszttel és a pirospaprikával meghintjük a ragut. 

Rögtön ráöntjük a forró vizet, hogy teljesen ellepje.

Levesbetétként kiváló a májgombóc vagy májgaluska. Ennek elkészítése:

2 csirkemájat elkaparunk, 4 tojással, 1 ek. olajjal, sóval, borssal és annyi zsemle-

morzsával összekeverjük, hogy lágy masszát kapjunk. Ha a húsok átfőttek, 

a májgombócokat vagy májgaluskát óvatosan engedjük a levesbe.

 1 Fogvájóteszt: még erőkifejtés kell ahhoz, hogy beleszúrjuk a répába a fogvájót.

HOZZÁVALÓK

4 ek. libazsír

1 ek. liszt

1 kk. pirospaprika

3 szál nagyobb sárgarépa

3 szál fehérrépa zöldjével

1 nagy fej vöröshagyma

½ kg zöldborsó

½ kg csirkeaprólék 

(nyak, szárny, hát, 

belsőségek)

20
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HOZZÁVALÓK

kb. 12–14 db vékony 

baconszalonna (1 csomag)

3-4 egész csirkecomb

2 dl száraz fehérbor

20 dkg csiperkegomba

½ l tejföl

só

bors

Baconszalonnás részeges csirke

Baconszalonnával kibélelünk egy olyan tálat, aminek van teteje. Ráteszünk 3-4 

egész sózott, borsozott csirkecombot. Meglocsoljuk 2 dl száraz fehérborral, 

majd lefedve a sütőbe tesszük. Ha a hús már puha, levesszük róla a fedőt, és 

megpirítjuk. Ráhintünk kb. 20 dkg apróra vágott gombát, és ismét lefedve 

a sütőbe tesszük, hogy levet eresszen. Ha puha a gomba, jöhet rá fél liter 

tejföl és az utolsó átsütés. 

Tálalhatjuk galuskával, rizzsel, gerslivel. 
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Kétszínű csavart sós

Összegyúrjuk a hozzávalókat. A masszát 4 cipóra osztjuk, majd külön-külön 

kinyújtjuk, megkenjük tojással és megszórjuk mákkal. Megfordítjuk a lapot, 

és a másik oldalt is megkenjük tojással és megszórjuk szezámmaggal. 1-1,5 

cm széles csíkokra vágjuk, és 7-8 centis darabokat vágunk belőle. Kétszer 

megcsavarjuk, aranybarnára sütjük 180 fokon.

Gyülekezetünkben sok az újonnan ideköltözött fi atal család, és vannak nagy-

mamák, nagypapák, akik vágyakozó tekintettel fi gyelik a kisebb gyerekeket, 

hiszen saját unokájuk távolabb lakik. A hagyományos társadalomban a 

generációk jobban összekapaszkodva viselték egymás gondjait. A család 

mellett a gyülekezet szeretetközössége az, ahol a generációk gyakorolhat-

ják és tanulhatják az egymásra fi gyelést, és élvezhetik ennek gyümölcseit.

HOZZÁVALÓK

1 kg liszt

4 dl étolaj

4 dl száraz fehérbor

1 cs. sütőpor

1 ek. só

szezámmag és mák

2 tojás a kenéshez
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AZ IGAZ MESSIÁS MÁR ELJÖTT2

Az igaz Messiás már eljött,

Sokféle csudákat köztünk tött,

A vizet is borrá tette,

A násznépet vendégelte, –

Kánai menyekzőben.

Nagy lakodalmakat kezdének,

Jézust is elhivták vendégnek,

Ugy követék tanitványi,

Mint a tyúkot ő fi ai, –

Kánai menyekzőben.

Az első tál ételt felhozták,

Jézust azzal igen kinálták;

Tetszett mindenben az étek,

De a borban vala vétek, –

Kánai menyekzőben.

Jézus anyja, hogy aztat látná,

Fogyatkozásukat megszáná,

Fiam, mondá, boruk nincsen,

Azért semmi kedvök sincsen, –

Kánai menyekzőben.

 2 A közös étkezések gyakorta fordulnak közös éneklésbe – nem csak keresztény közösségekben. Mondhatni, hogy a magyar virtushoz 
hozzátartozik, hogy egy-egy ünnepi asztalnál előkerül az énekszó – akár áldás formájában is. A fenti népi lakodalmas az 1800-as évekből 
való. 
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Jézus is, hogy hívséget tenne,

Szent anyai kérése meglenne,

Parancsolja: merítsetek,

Kútból hat vedret töltsetek, –

Kánai menyekzőben.

Azért szolgák elsietének,

Kútból hat vedreket töltének.

Jézus borra változtatja,

Első csudáját mutatja, –

Kánai menyekzőben.

Péter társaival vigan volt,

Köszönt Andrásra egy pohár bort,

Meg sem törli a bajuszát,

Csak felhajtja a poharát, –

Kánai menyekzőben.

Mátyás a poharat vigyázza,

Soká kerül, nehezen várja,

Jakab elől csak elkapja,

S szomjú torkába kihajtja, –

Kánai menyekzőben.

Adja isten, hogy mi is örüljünk,

Midőn lakodalmat ünnepelünk.

Jó bor mellett csuda nélkül,

Bolond a táncz ugrás nélkül. –

Jézust mi dicsérjük!
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Tavaszi nagytakarítás 

„marhapásztorok kedvencével” 

Budahegyvidéken

A budahegyvidéki gyülekezetben minden kora tavasszal 

és késő ősszel „takarítónapot” tartanak – az ifj ú lelkész 

házaspár kezdeményezésére. Jóval kellemesebb úgy 

gereblyét, zsákot, rongyot, szivacsot ragadni, hogy 

az oda sereglő tettre kész gyülekezeti tagok tudják: a 

munkát asztalközösség és valami igazán fi nom, több-

nyire szabad tűzön készült étel zárja. Keczkó Szilvia lel-

késznő ezt írta kezdeményezésükről: „Az első években 

jó evangélikus szokás szerint virsli került az asztalra 

kora délután, a munka végeztével. Pedig addigra ret-

tentően megéhezett a csapat! Azt vettük észre, időről 

időre kevesebben érzik megszólítva magukat… Nos, 

átgondoltuk a dolgot, és Palival hatalmas bográcso-

zásba kezdtünk. Főztünk már marhapörköltet, csülkös 

bablevest, gulyást, paprikás krumplit gazdagon, no és 

cowboyragut is. Mondanom sem kell, 40 főre számolva 

főzünk, és még soha nem volt maradék. Az ebédet követően nem győzzük bezsebelni az elismerést, miközben 

a fellelkesült hívek fi nom süteményeit eszegetjük. Álljon most itt a marhapásztorok kedvencének receptje, 

amit eddig csak nagy mennyiségben főztünk, most egy 6-8 főre elegendő adagban.” 
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Marhapásztorok kedvence

A hagymából, lecsóból, fűszerekből és a kockára vágott húsból félig kész pör-

költet főzünk, a marhát 1 órával hamarabb tesszük hozzá, mint a sertést. 

Igyekezzünk hosszú lével készíteni, erre szolgál a sok hagyma és lecsó is. 

Amikor mindkét húsnak kb. még fél órát kell puhulnia, hozzátesszük a 

felkockázott répát, szükség szerint vizet, és lefedve főzzük. Befejezés előtt 

negyedórával a tésztát tegyük bele (ízlés szerint, ekkora mennyiséghez kb. 

2-3 evőkanál), majd ismét vizet. A babkonzervekkel csak egyet forraljuk, jól 

átkeverjük, megkóstoljuk, és készen is vagyunk.

Csalamádéval, vegyes savanyúsággal és friss, puha kenyérrel a legfi nomabb.

Természetesen mindezt fokozza, ha bográcsban, szabad tűzön készítjük el.

HOZZÁVALÓK

½ kg sertéscomb

½ kg marhacomb

3-4 fej vöröshagyma

1 üveg lecsó

fokhagyma

étolaj

só

víz

5-6 ek. őrölt paprika

bors

babérlevél

½ kg sárgarépa 

(2-3 szál fehérrépa 

is mehet)

1 sima babkonzerv

1 chilis babkonzerv

morzsolt száraztészta
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Íz-lelő körúton – kapusz(t)nyíkkavalkád Bényén

Hogy mi is az a kapusztnyík? Egy egyszerű káposztás kelt tészta? Egy tartalmas főétel? Egy ízes népdal ropogósra 

sütve? Vagy a fűszeres bényei múlt? Egészen biztosan ezek mindegyike, de leginkább egy hagyományát tisz-

telő köz(ös)ség olyan értéke, ami – ahogy a bényei evangélikusok által szervezett első kapusztnyíkkavalkád 

alkalmával is bizonyította – maga is közösséget és hagyományt teremt. Közösséget fi atal és idős, bényei és 

nem bényei, kiváló szakács és lelkes kóstoló, evangélikus és nem evangélikus között. És nem utolsósorban 

ízes jó hírét viszi a kis községnek annak határain kívül is.

A kavalkád alkalmával ugyanis különféle ízekkel találkoztak a faluházba látogatók – és nem csak a káposztás 

költemény fogyasztása közben...

Ezen a fényes novemberi szombaton öröm volt látni a népviseletbe öltözött lányokat-asszonyokat, a ropogós 

szőttessel terített, kapusztnyíkkal teli tálakat hozó szakácsokat, az előkészítésben segédkező és kóstolásban 

részt vevő fi úkat-férfi akat, amint alig titkolható izgalommal várják, hogyan is alakul ez a szokatlanul meleg 

délután és ez a (még) szokatlan rendezvény.

A várakozás és az izgalom nem volt hiábavaló, mindenki jól érezte magát, ezt mutatta az is, hogy már jócskán 

beesteledett, mire szállingózni kezdtek az emberek hazafelé. 
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Nem tudjuk pontosan, miért volt annyira jó együtt lenni. Sokat hallhattunk a közös múltról, Bénye betelepüléséről 

és magáról a kapusztnyík (egyesek szerint „t” nélkül) történelmi jelentőségéről alpolgármester asszony és 

polgármester úr tolmácsolásában. Jó volt együtt énekelni az ismerősen csengő népdalokat, és szinte bele-

veszett az ember a leányok-asszonyok viseletének és a lábuk által életre keltett táncoknak a gazdagságába 

– hála Istennek és a gondosan őrző kezek munkájának.

Itt valóban meg lehetett tapasztalni: ahány ház, annyi íz…

Lomen Erzsébet alpolgármester asszonyt faggattuk a kapusztnyík eredetéről, ami – ha esetleg nem tudtuk 

volna – történelmi kincsünk:

„Az 1700-as évek elején a török dúlás után Magyarország nagy része lakatlan volt. Ilyen vidék volt Bénye is. Olyan 

földesurak telepítettek le magyarokat és szlovákokat a lakatlan területekre, akiknek északon is voltak bir-

tokaik. Ilyen földbirtokos volt Fáy Mihály, Bénye földesura is. Bénye alapító okirata 1714-ben készült. A jobb 
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megélhetés reményében jöttek családok a messzi ismeretlenbe, és hozták 

magukkal szokásaikat, ételeiket, népviseleteiket.

Az akkori háziasszonyoknak a szegénységből, a »nincsből« kellett ellátni család-

jukat. Megtették. Kendert termeltek, szőtteseket, ruhákat készítettek. A 

kertben termett növényekből fi nom és változatos ételeket készítettek, ilyen 

a buktaleves, a matutka vagy a nagy népszerűségnek örvendő káposztás 

kelt, a kapusznyík. Nincs két egyforma recept, minden családnak más-más 

titkos receptje van, ez a titok anyáról leányra száll…”

Kapusztnyík

TÖLTELÉK

A káposztát megmossuk, kettévágjuk, és kivágjuk a torzsáját, hogy ne legyen 

keserű és kemény. Lereszeljük a káposztát, majd jól megsózzuk, egy tálban 

átforgatjuk, és 10 percig állni hagyjuk. Egy tefl onos lábasban 2-3 evőkanál 

olajat hevítünk, hozzáadunk 4 evőkanál cukrot, és karamellizáljuk. Óva-

HOZZÁVALÓK

1 kg liszt

2 kg fehér káposzta

5 tojás sárgája

2 csapott teáskanál só

5 dkg élesztő

5 dl tej (ebből 2 dl 

az élesztő 

felfuttatásához kell)

A tetejére:

1 tojás felverve
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tosan kinyomkodjuk a káposztát (hogy ne legyen annyi leve), beletesszük a karamellizált cukorba, és jó erős 

lángon megpároljuk. Lehúzzuk az edényt a lángról, megborsozzuk és jól elkeverjük a káposztát. (Lehet sózni, 

borsozni, ízesíteni ízlés szerint!)

TÉSZTA

A lisztet összegyúrjuk a (házi) tojássárgákkal, a tejjel, a tejjel megfuttatott élesztővel, majd 1 órán át kelesztjük. 

Kis cipókat csinálunk a tésztából, ezeket külön-külön kerekre kinyújtjuk kb. ½ cm vastagságúra. A káposztából 

a kör egyik felére halmozunk egy-egy adagot, a tészta másik felét ráhajtjuk, a szélét ujjheggyel lenyomkodjuk 

(nehogy kitüremkedjen a töltelék). Tepsire rakjuk, villával megszurkáljuk. Felverjük a tojást, ezzel megkenjük 

a tésztákat, és előmelegített sütőben 20-25 perc alatt aranybarnára sütjük a kapusztnyíkokat.
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Sokszínűség a hegyvidékek ölelésében – Arnóti ízek

Az arnóti evangélikus gyülekezet története Arnót község történetének és kultúrájának legmeghatározóbb 

eleme. Az első evangélikus gyülekezet létrejötte 1565-re datálódik. A török uralom után az 1680-as években 

– az akkori Sajóarnóton – a Szirmay nemesi család feladata volt, hogy a területen újraindítsa az életet. 

Az újrakezdés tulajdonképpen (számos esetben a Felvidékről származó) evangélikus lakosok betelepítését 

jelentette, így a mai község történelme, kulturális, sőt gasztronómiai gyökerei is leginkább a sokszínű gyü-

lekezethez köthetők. 

Arnót egy lépésre található Tokaj-Hegyaljától, a Zemplén és a Bükk ölelése, a Felvidék közelsége formálta az ősi 

gasztronómiai örökséget maivá: hegyaljai bor, törköly- és szilvapálinka, hal, vadak, szlovák tésztafélék (a mai 

napig helyben gyúrják a térség legfi nomabb lúdgége- vagy más néven csigatésztáját), tehén- és juhtejter-

mékek, bogyós gyümölcsök és vizet szerető 

zöldáru (saláta-, illetve tökfélék, hüvelyesek, 

gombák) – ezek a leggyakoribb alapanyagok. 

Az idetérő számos közönségesnek tűnő, mégis 

különleges módon készült ételt kóstolhat 

– így voltak ezzel a gyülekezet – helyi kifeje-

zéssel élve – „jöttment” lelkész- és tanítócsa-

ládjai is, akik sok esetben továbbörökítették 

az egyszerűségükben is zseniális recepteket: 

habart saláta vagy zsengés bab, kemencé-

ben sült rakott padlizsán, füstölt pisztráng 

juhtúrós sztrapacskával, fogas tökmetélttel, 
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levesbetétként főtt májas töltelék párolt zöldségekkel, laska hagymalek-

várral, tárkonyos bükki legényfogó leves, lila pereszke pörköltnek, szarvas 

áfonyával és knédlivel, borsópörkölt galuskával, karfi olpaprikás friss ke-

nyérrel – csak hogy néhányat említsünk. 

Az arnóti kis közösség számára a közös étkezés, közös főzés, készülődés öröme 

– hasonlóan más falusi gyülekezetekhez – komoly összekovácsoló erő. Az 

évi 5-6 kapcsolódó alkalomból a hagyománnyá vált gyülekezeti napot vagy 

a régióban népszerű falunapot emelhetjük ki – ez utóbbi főzőversenyén 

saját csapatot is indítanak az evangélikusok.

A gazdag gasztronómiai kínálatból a legutóbbi falunap főzőversenyének menü-

jével színesítjük az étlapot: krump(l)ilángos juhtúróval és hagymalekvárral, 

tárkonyos bükki legényfogó leves kemencében sült cipóban, fogas kapros 

tökmetélttel, szamorodnis levendulafagylalt.
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„Kemencében” sült cipó

A lisztet átszitáljuk, belemorzsoljuk (vagy beleszórjuk) az élesztőt. Az élesztőre 

szórjuk a cukrot, majd óvatosan hozzáöntjük a langyos vizet és az olajat. 

Behintjük alulról felkevert liszttel, majd hozzáadjuk a sót. Két kézzel alapo-

san átdolgozzuk, összegyúrjuk, megdagasztjuk. (A kenyérsütő dagasztó 

funkciója vagy a dagasztókaros robotgép nyugodtan bevethető, de a kézi 

gyúrással győződhetünk meg igazán a tészta megfelelő állagáról.)

Amikor cipóvá összeáll a tészta, egy tálba tesszük, lisztet szórunk a tetejére, 

és betakarjuk egy tiszta konyharuhával. Egy óráig kelni hagyjuk meleg he-

lyen (ne legyen huzatban, például nyitott ablak előtt). Kiváló kelesztőhely 

a radiátor vagy éppen a cserépkályha teteje, de meleg nyári időben a napra 

is kitehetjük. 

HOZZÁVALÓK

40 dkg búzaliszt

10 dkg teljes kiőrlésű 

tönkölybúzaliszt

300 ml langyos víz

30 ml olívaolaj

¼ kocka élesztő 

(1 cs. szárított élesztő)

2 csapott ek. só

1 kk. cukor (barna)
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Amikor megkelt a kenyerünk, még egyszer át kell gyúrnunk fi noman a tésztát. 

Ha kenyér lesz belőle, akkor egy kiolajozott kerek jénai tálba tehetjük, de 

erre a célra készített kerámiatálak is kaphatók.

Ha zsemléket készítünk, akkor félbevágjuk a megkelt tésztát, 2 hosszúkás 

hurkát készítünk belőle, amit éles késsel kb. 3 cm-es darabokra vágunk. A 

kis hurkákból zsemléket formázunk. A zsemlék felső felét érdemes olajos 

vízzel teli tálkába, majd különböző magokba mártani (így nem fognak leesni 

sütés közben sem). Ezzel feldobhatjuk a legegyszerűbb péksüteményt is.

A kenyér tetejét éles késsel néhányszor bevágjuk. 15 perc további kelés után 

mehet be a forró sütőbe. 200 fokon kb. 40 percig sül, a zsemlék kelés nél-

kül 15-20 perc alatt sülnek készre 220 fokon. (Az első 10, illetve 3 percben 

hőlégkeveréssel süssük a tésztánkat, hogy a kemence belsejét imitáljuk. 

Ha nincs ilyen sütőnk, kicsit megnő a sütési idő, kb. 10/12 perccel.)

Laska, avagy krump(l)ilángos lilahagymalekvárral és 
juhtúróval

A krumplit alaposan megmossuk, és pucolás nélkül, héjában megfőzzük enyhén 

sós vízben. A puhára főtt (lisztes) krumplikról leöntjük a vizet, és melegen 

meghámozzuk őket. Nagyobb darabokra vágjuk, krumplinyomóval kissé 

megtörjük, majd szétterítve hagyjuk langyosra hűlni a krumplidarabokat. 

Hozzáadunk 50 gramm vajat, 1 csipet sót, aztán egyenletesen a tetejére 

szitáljuk a lisztet, és lágy, rugalmas tésztává gyúrjuk – a liszt pontos meny-

nyisége attól függ, mennyire lisztes a krumpli. Konyharuhával letakarjuk, 

és 10-15 percet pihentetjük.

Ezután a tésztából hengereket formázunk, majd feldaraboljuk, és kis cipókat 

készítünk belőle, amelyeket kör alakúra kinyújtunk.

Olajozás nélkül palacsintasütőben vagy gázrózsa felett platnin mindkét ol-

dalát megsütjük. Sütés után a lángosokat megkenjük egy kevés vajjal (de 

leheletnyi kacsazsírral is nagyon fi nom).

A hagymalekvárhoz a lilahagymát laskára (vékony szeletekre) vágjuk, kevés 

HOZZÁVALÓK

1 kg lisztes burgonya 

(újkrumpliból neki se 

álljunk)

só ízlés szerint 

10 dkg vaj

30 dkg liszt (50%-ban 

helyettesíthető Graham-

liszttel)

½ kg lilahagyma

15 dkg barnacukor

1 dl balzsamecet

20 dkg juhtúró

tejföl ízlés szerint
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olajon megdinszteljük, hozzáadjuk az előtte kissé karamellizált barnacukrot és a balzsamecetet (nagyon 

fi nom szamorodnival vagy muskotállyal is). Mikor a hagyma már megpuhult, de még darabos (10-15 perc, 

attól függően, milyen a hagyma), hozzászórjuk a kakukkfüvet, és még kb. 5-7 percig főzzük.

A laskát hagymalekvárral és/vagy tejföllel elkevert juhtúróval kínáljuk. Igazi nyári étel, de ha ősszel vagy télen 

készítjük, biztosan megidézi a nyári délutánokat!

36

szakacskonyv 2014.indd   36 2014.12.03.   9:10:58



37

Bükki legényfogó leves

A legényfogó leves hagyományos raguleves, különlegessége, hogy főtt tojás is 

kerül bele. A térségben általában a lányos házaknál főzték, és akkor került 

az asztalra, amikor a házasulandó ifj ak csoportja meglátogatta az eladó-

sorban lévő lányokat.

A vörös- és lilahagymát apróra vágjuk, és kevés kacsa- vagy libazsíron meg-

dinszteljük. A háromféle húst falatnyi kockákra vágjuk, és a hagymára 

tesszük kissé pirítani a puhulás sorrendjében (marha, sertés, csirke), kb. fél 

evőkanál tárkonnyal. Hozzáadjuk a megtisztított, kockákra vágott zöldsé-

geket, és ezekkel is pároljuk néhány percig, sózzuk, borsozzuk. A sűrű ragut 

felengedjük vízzel, és főzzük, míg meg nem puhul minden.

Végül pótoljuk a vizet és fűszereket, hozzáadunk friss tárkonyt (kb. fél evőka-

nállal), és lezárjuk a tűzhelyet. A tűzről levéve 1 citrom levét belefacsarjuk 

a levesbe.

Ha csupán otthoni fogyasztásra készítjük a levest, akkor a tűzről való levé-

tel előtt kevés liszttel elkevert tejföllel (kb. 350 g tejföl szükséges ekkora 

adaghoz) behabarjuk. Ha nagy mennyisében főzzük, nem célszerű előre 

behabarni, a tejfölt és levesbetétként a főtt tojást külön tálaljuk.

HOZZÁVALÓK

½ kg borjúhús

½ kg csirkemell 

sertés húsos csont

1 fej vöröshagyma

3 gerezd fokhagyma

1 nagy szál fehérrépa

2 nagy szál sárgarépa

2-3 kisebb burgonya

5-6 nagyobb fej barna 

csiperke

zeller, zellerzöld

só, bors, tárkony 

ízlés szerint

1 citrom leve

3 dl tejföl

2 ek. liszt
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Szamorodnis levendulafagylalt

Mindenekelőtt egy alap vaníliafagylaltot készítünk, amelybe fehér csokoládé is 

kerül. A tojássárgákat a mézzel és az olvasztott fehércsokoládéval habosra 

keverjük. A tejet a tejszínnel és a levendulával együtt felforraljuk. Ezután a 

forró tejszínes tejhez óvatosan hozzáöntjük a tojásos krémet, és habverővel 

simára keverjük. Ekkor visszahúzzuk a tűzre, és kis lángon, állandó keverés 

mellett – hozzámérve lassanként a szamorodnit – megvárjuk, míg elkezd 

forrni. Átöntjük egy tálba, és ha már nem meleg, betesszük a fagyasztó-

ba, ahol legalább 4 órán át hűtjük. Fagyasztás közben 3-4-szer átkeverjük 

botmixerrel, hogy a jégkristályokat összetörve valódi krémes állagú fagylal-

tot kapjunk. (A levendulát leszűrhetjük belőle fagyasztás előtt.) Szilva- és/

vagy almakompóttal tálaljuk.

HOZZÁVALÓK

4 tojás sárgája

½ cs. bourbon vaníliás 

cukor (vagy pár csepp 

vaníliaesszencia)

2,5 dl tej 

2,5 dl tejszín

2 ek. száraz szamorodni

5 dkg méz

6 kocka fehér csokoládé

1 csapott ek. levendulavirág 

(óvatosan bánjunk vele, 

nehogy parfümöt együnk) 
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Megtartó hagyomány – Lakodalmas kuglófsütés Pilisen

40 éve sülnek a kuglófok lakodalmakra és családi ünnepségekre 

Csetneki Pálné Juci néni kemencéjében. Ebben a kemencében év-

tizedek óta mindig nyolc kuglóf sül egyszerre, ennyi fér bele gaz-

daságosan a felfűtött kemencébe, és ennyi kuglófot éri meg ilyen 

hatalmas munkával és fáradsággal elkészíteni. A több évszázadon 

keresztül szinte tisztán evangélikus felekezetű településen még ma 

is igyekszünk tisztelettel adózni minden olyan hagyomány előtt, 

amely az idetelepült felvidéki evangélikusok ősi szokásait tükrö-

zi. A kemencében sült kuglóf, a kapusz(t)nyík és más tót eredetű 

kelt tészták a szorgalmas munkával, gazdálkodással és paraszti 

életformával élő emberek évszázados hagyományainak emlékei. 

A méltán híres pilisi kuglófok sütője, Juci néni néhány éve már nem 

süti aktívan a kuglófokat. Ha alkalom adódik, egyszerre nyolc adagnyi tésztát gyúr be, és venyigével fűti 

fel a kemencét. Juci néni kemencéje azért különleges, mert régisége mellett még mindig egyenletesen fűt, 

csodásan szikrázik az alja, és még most is biztonságosan sül meg benne a nyolc hatalmas kuglóf. 

Miről tanúskodik az utókor számára ez az ősi sütési mód? Elsősorban arról, hogy a háború utáni falusi életben 

takarékoskodni kellett az élelmiszerrel, és a még megmaradt sütési és főzési fortélyokat kellett ügyesen 

megőrizni és gyakorolni. Juci néni még édesanyjától tanulta a kuglóf elkészítésének módját, de már maga 

alakította és formálta úgy, hogy évtizedeken keresztül elképzelhetetlen volt pilisi lakodalom a kemencében 

sült kuglófok nélkül. 
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Lakodalmas kuglóf

A kuglóf összetevői is a 20. század második felének magyar valóságáról tanús-

kodnak. A margarin a modern konyha szimbóluma volt, de a sertészsír (igaz, 

ebben az esetben a jobban kezelhető bolti változat) sem hiányozhatott 

belőle. Az újkor és a régmúlt találkozik ebben a kuglófb an – édes és vajas 

sütemények helyett sokáig tartotta magát Magyarországon a gazdaságo-

sabb és laktatóbb, élesztővel készült kelt tészta hagyománya.

Megtiszteltetés és igazi krisztusi közösség megélése volt számomra a kuglóf-

sütés rejtelmeibe való bepillantás. Az olvasó velem együtt azon kevesek 

közé tartozik most már, akik egy régi hagyományt felelevenítő képkockákba 

tekinthetnek bele, amelyek őrzik a tudást, hogyan készül öreg cserépfor-

mákban a pilisi kuglóf, és őrzik a változatlan reménységet és bizalmat, az 

alkotás élményének és lelkesedésének tüzét – amit Juci néni 82 éves kora 

ellenére megtartott.

HOZZÁVALÓK (8 kuglófh oz)

• A tésztához

4 kg fi nomliszt

2 kg rétesliszt

½ kg margarin (vajjal helyet-

tesíthető)

80 dkg cukor

50 db tojássárgája

300 g élesztő

4 l tej

1 ek. só

• A kuglóff ormák kikenésé-

hez, a gyúródeszka lisz-

tezéséhez, a kuglófok zsí-

rozásához és porcukorral 

való meghintéséhez

1 kg fi nomliszt

½ kg zsemlemorzsa

¼ kg margarin a kuglóff or-

mák kikenéséhez

½ kg préselt zsír (bolti) a 

kinyújtott tészta megke-

néséhez 

½ kg porcukor

(a zsír és margarin vajjal he-

lyettesíthető)

• A töltelékhez

1,2 kg cukor a töltelékhez

2 cs. fahéj (2x20 g)

1 kg darált dió

80 dkg mazsola

szakacskonyv 2014.indd   40 2014.12.03.   9:11:04



41

szakacskonyv 2014.indd   41 2014.12.03.   9:11:07



42

ELKÉSZÍTÉS

A 6 kg lisztet a mazsolával elkeverjük, hozzáadunk ½ kg margarint, összemorzsoljuk vele. Felmelegítjük a tejet, 

hozzáadunk 80 dkg cukrot. Kiveszünk belőle annyit, amennyivel az élesztőt ellepi, és felfuttatjuk vele. Fel-

verjük a tojássárgáját egy-két kanál hozzáadott tejjel.

A lisztes keverékhez hozzáadjuk a megmaradt tejet, a felfuttatott élesztőt, a tojáskeveréket és egy kanál sót. 

Az egészet jól átkeverjük, majd 1 órán át kelni hagyjuk.

A megkelt tésztát nyolcfelé osztjuk, majd a leveles állag eléréséhez többször hajtogatjuk. A nyolc adagot egyen-

ként kb. tányér nagyságúra kinyújtjuk, a sodrófával egyik, majd másik irányból megütögetjük, és vékonyan 

megkenjük a krémesre kevert zsírral. 

A tésztát meghajtogatjuk. Vízszintesen képzeletben elharmadoljuk a kinyújtott tésztát. Felülről a harmadát a 

középső harmadra hajtjuk, majd az alsó harmadot ráhajtjuk (levélhajtás). Az összehajtott tésztát képzeletben 

megfelezzük. A bal oldali részt a felezővonalig behajtjuk, majd a jobb oldalit hasonlóképpen. A most már két 

részből álló tésztát összehajtjuk, mint egy könyvet, és úgy tesszük magunk elé vissza a nyújtódeszkára, hogy 

a „könyv gerince” tőlünk balra kerüljön.

A tésztát magunk elé vesszük, újra kinyújtjuk, megkenjük zsírral, majd a hajtogatást megismételjük. Úgy tesszük 

le, hogy a „könyv gerince” velünk szemben, leghátul legyen.
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A tésztákat újra kinyújtjuk, és megszórjuk a maradék cukorral, a dióval és a 

fahéjjal. Feltekerjük, majd a feltekert tésztát csigaformára tekerjük, és 

beletesszük a kuglóff ormába, amelyet előre kivajaztunk és zsemlemor-

zsával megszórtunk.

Félórányi további kelés után kerülhetnek a kuglófok kb. másfél órára a ke-

mencébe.

Miután kivettük a kemencéből a kuglófokat, megszórjuk őket porcukorral. 

Ezek után kifordítjuk a kuglófokat a formából, és megszórjuk az egészet 

porcukorral. 

RECEPT OTTHONI SÜTÉSHEZ

A kinyújtott tésztát kenjük meg a vajjal. Ízlés szerint töltsük fahéjjal, cukorral 

és dióval a tészta felcsavarása előtt. Otthoni körülmények között a kuglóf-

formába helyezett tésztát még addig hagyjuk kelni, amíg a sütő eléri a 210 

fokot, majd a sütőnktől függően 35-40 percig sütjük. Ha a teteje nagyon 

pirosodna, takarjuk le a sütőben sütőpapírral. 

HOZZÁVALÓK

½ kg fi nomliszt

¼ kg rétesliszt

60 g vaj

100 g cukor

6 tojás sárgája

35 g élesztő

½ l tej

csipet só
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Rendhagyó budavári esküvő és lakodalom

A lakodalmak megülésének számos módja van. Ismerjük a régi vidéki sátras lakodalmak hagyományát rozma-

ringgal, a lányos háznál kikéréssel, az egy hétig is eltartó lakomával.

Sok házasulandó pár (olykor az őket összeadó lelkészhez, sőt a ceremóniában segédkező feleségéhez is inté-

zett) kérdése az esküvői mulatság kapcsán, hogy hogyan lehet azt maivá tenni úgy, hogy mégis őrizzék a 

hagyományokat. Ennek egyik módja, ha erre van lehetőségünk, hogy otthon, a háznál tartjuk a mulatságot. 

Sokan kapják fel erre a tanácsra a fejüket. De ne ijedjünk meg tőle, ha előre eltervezünk – és ki is osztunk a 

megfelelő embernek! – minden feladatot, nagyon meghitt alkalom lehet. Ahogyan a hatalmas sátras lako-

dalmak esetén, itt is a családok és a barátok összefogó segítségére lesz szükségünk, de valószínűleg sokkal 

maradandóbb emlék lesz, mint egy éttermi ebéd vagy vacsora.

A budavári gyülekezetben és az ottani templomban házasságkötését tervező Anna és János sem volt ezzel más-

ként. Sokáig keresték a megfelelő helyszínt a vacsorához, mígnem a család egyik tagja felvetette, mi lenne, 

ha otthon gyűlnének össze a kertben. 

Persze nem ilyen egyszerű a dolog, és a felvetés önmagában kissé bátornak tűnt volna, ha egy kedves rokon nem 

ajánlja fel, hogy elkészíti és tálalja az ételeket a korai vacsorán. A családnak néhány hónappal korábban már 

volt része esküvőszervezésben, így a friss élmények segítettek a beszerzendők listájának összeállításában. A 

logisztikai feladatokat szépen megosztották a családtagok egymás között, az esküvői menühöz a bevásárlást 

a legközelebbiek és a kedves szakács rokon közösen végezte. 

Az esküvői menüsor egy-egy elemét, a tálalási megoldásokat, de legfőképpen magát az ötletet gyülekezeti 

ünnepeken vagy olyan vendéglátáskor is felhasználhatjuk, amikor nagyon ki akarunk tenni magunkért.

A recepteket Frideczky András, az Astoria étterem szakácsa bocsátotta rendelkezésünkre.
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Füstölt kolbászos lecsókrém

Az ismert eljárás segítségével, azaz lábos és fakanál segítségével jóízű lecsót 

készítünk – lehetőség szerint sertés- vagy kacsazsíron elindítva, füstölt 

szalonna és jó minőségű füstölt kolbász jelenlétében. Lényeges, hogy az 

étel készítése során a készülő lecsóhoz semmilyen folyadékot, zöldség- vagy 

húsalaplevet ne öntsünk, mert ez a későbbiekben befolyásolja a krémünk 

állagát.

Amikor a lecsó elkészült, hagyjuk hűlni, de nem kihűlni. Ekkor egy jó botmixer 

vagy turmixgép segítségével krémesítjük az ételt, majd kihűtjük.

HOZZÁVALÓK

8–10 közepes méretű tölteni 

való paprika

4 kisebb érett paradicsom

1 nagyobb fej vöröshagyma

2 gerezd fokhagyma

só, bors ízlés szerint

3 ek. kacsazsír

1 szelet füstölt szalonna 

apró kockákra vágva

6–8 karika füstölt kolbász
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Focaccia

A focaccia egy Dél-Európában kedvelt, intenzíven fűszeres kenyérféle olajbogyó-

val, aszalt paradicsommal és zöldfűszerekkel, mely kovásszal készül, és igen 

hosszú kelesztési folyamaton megy keresztül. Ugyanakkor Olaszországban 

kovásztalan változata is ismert: lepénykenyérként is elterjedt.

Kovászt készítünk a kenyérnél leírtak alapján, majd géppel vagy kézzel az egész 

masszát megdagasztjuk az összes nyersanyaggal együtt. Lisztezett felületre 

tesszük, lisztezzük és letakarjuk.

Egy órán át kelesztjük, majd a tésztát a tepsi formájára igazítjuk, beletesszük és 

újabb 20 percig kelesztjük.

Sütése 200 fokon 10 perc, majd 180 fokon 15-20 perc.

Padlizsánpástétom

A padlizsánokat megmossuk, majd sütőben 200 fo-

kon 25 perc alatt puhára sütjük. Amikor kihűlt, 

hosszában félbevágjuk és – lehetőleg fa- vagy 

műanyag kanál segítségével – egyetlen mozdu-

lattal kikaparjuk a héjából a húsát. Apró kockákra 

vágjuk, majd vöröshagymát pirítunk kacsazsíron, 

és összekeverjük a padlizsánnal. Hozzáadunk sót, 

frissen őrölt borsot, apróra vágott fokhagymát, 

kevés majonézt és egy kevés tejfölt, majd lehűt-

jük. A focacciára kenve fogyasztjuk.

HOZZÁVALÓK

½ kg BL 80-as kenyérliszt

3 dl langyos víz

30 g élesztő

1,5 dkg só

1 dkg kristálycukor

50 g aszalt paradicsom és 

2 ek. az olajából

100 g magozott olajbogyó

1 szál rozmaring

47
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Mozzarella paradicsommal és pestóval

A mozzarellát és a paradicsomot tetszőleges méretű darabokra vágjuk. Meg-

öntözzük a pestóval. A pestóhoz ízlésünk szerinti mennyiségű bazsaliko-

mot, fenyőmagot (esetleg mogyorót), fokhagymát, parmezán sajtot és 

jó minőségű olívaolajat összeturmixolunk, annyi olajat hozzáöntve, hogy 

mártás sűrűséget kapjunk.

HOZZÁVALÓK

2 cs. kisméretű 

mozzarellagolyó

250 g koktélparadicsom

• A pestóhoz

2–3 maroknyi bazsalikom-

levél

1 marék fenyőmag

3–4 gerezd fokhagyma 

(lehet több is)

1 db extraszűz olivaolaj

só

parmezán

szakacskonyv 2014.indd   48 2014.12.03.   9:11:18



49

Hűs gazpacho bazsalikomos 
paradicsomjéggel

A hámozott paradicsomot összeturmixoljuk fokhagy-

mával, lilahagymával, hámozott és kimagozott 

kígyóuborkával, zellerszárral, bazsalikommal, pet-

rezselyemmel. Az eredeti recept áztatott, kinyom-

kodott kenyérbelet is tartalmaz, ezt mindenki ízlés 

szerint alkalmazhatja. Hozzáadunk szénsavmentes 

ásványvizet, sót és frissen őrölt borsot. Hűtőbe tesz-

szük, és jól lehűtjük.

A paradicsomjég fűszerezett, de nem sózott paradi-

csomléből, apróra vágott friss bazsalikommal ké-

szül. Jégkockatartóban lefagyasztjuk, s a kész koc-

kákat tálaláskor tegyük a levesbe, így az hűti és – a 

jéggel ellentétben – még ízesíti is a levesünket.

Hasaalja-szalonnába göngyölt füstölt 
sajtos, paradicsomos pulykamell

A hasaalja-szalonnát a hentessel szép vékonyra sze-

leteltetjük. Jó minőségű füstölt sajtot vásárolunk, 

lereszeljük, és hozzákeverjük az apróra összevágott 

szárított paradicsomot.1 Egy intenzív ízű, gyúrható 

masszát kapunk, amely sózást már nem nagyon igé-

nyel, mivel a sajt sótartalma jelentős.

 1 Szárított paradicsomot otthon is készíthetünk könnyedén. 2-3 tepsiben helyezzünk ki a napra kb. 1,5 kg cikkekre vágott paradicsomot 
kimagozva (éjszakára vegyük be). Körülbelül 3 nap alatt megaszalódik a paradicsomunk, amit olívaolaj és napraforgóolaj 50-50%-os 
keverékében kis üvegekben el tudunk tenni télire.
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Ezután a pulykamellet megnyitjuk, próbáljuk klasszikus téglalap alakúra formázni, majd 2 műanyag fólia között 

enyhén megütögetjük; ha jó a technikánk, ezáltal a hús vékonyabb lesz, és jobban összeáll.

A húst sózzuk és borsozzuk. Beletesszük a sajtos tölteléket, és feltekerjük. Akkor jó, ha hozzávetőleg 5-6 cm 

átmérőjű hengert kapunk. Ekkor folpackot terítünk ki az asztalra úgy, hogy az a tekercs mindkét végétől 8-10 

cm-re kilógjon, majd enyhén egymást fedve ráfektetjük a szalonnaszeleteket nekünk merőlegesen olyan 

széles sávban, amilyen hosszú a tekercs. Ekkor ráfektetjük a tekercset, és a pancettát mindenhol a hús köré 

tekerjük, majd óvatosan, de feszesen beletekerjük a folpackba, és mindkét végét erősen megcsomózzuk, 

hogy tartása legyen a húsnak. Az egészet alufóliába tekerjük, végeit szaloncukorszerűen megtekerjük.

Lehetőleg szárnyaszsírt olvasztunk fel akkora mennyiségben, ami majd a tepsibe helyezett tekercsünket teljesen 

el fogja lepni. A sütőt körülbelül 110 fokra állítjuk, így még a benne lévő zsiradék forráspont alatt tartható 

(ezt az eljárást hívják konfi tálásnak). Egy fej hámozott vöröshagymát félbevágva, néhány gerezd pucolt 

fokhagymát, 1-2 szál friss rozmaringot teszünk a zsírba, majd 2-3 órára belehelyezzük a pulykatekercset, és 

a sütőben készre sütjük.

Zöldfűszeres krémmel töltött jércetekercs

A bőrét rajta hagyva a csirkecombot kicsontozzuk, és szépen megnyitjuk. A húst sózzuk és borsozzuk, majd 

kevesebb olívával egy mártás sűrűségűnél sűrűbb pestót készítünk (a receptjét lásd fent: Mozzarella pa-

radicsommal és pestóval), és a csirkecombot megkenjük vele, majd feltekerjük, és a pulykánál leírt módon 

felgöngyölve csomagoljuk. Ugyanazon eljárást alkalmazzuk, kb. egy óra alatt 110 fokon konfi táljuk.

Lassan sült bőrös sertéscsülök

A nyers, lehetőleg hátsó sertéscsülköt óvatosan, a húst nem szétszabdalva kicsontozzuk, bőrét rajta hagyjuk, és az 

állatorvosi pecsétet levágjuk róla. A csülök húsát óvatosan megnyitjuk a már említett téglalap formára, sózzuk 

és borsozzuk. Itt is érvényes az a szabály, hogy minél vékonyabb és kecsesebb lesz a feltekert húsrész, annál 

szebben mutat majd szeletelve a tányéron. A fent leírtakkal megegyezően járunk el a tekercseléssel, illetve 

a sütéssel kapcsolatban. A csülök sütése kb. 5-6 órát vesz igénybe, de az eredmény igen látványos és ízletes.

A csülköt ízlés szerint fűszerezhetjük is a sütés előtt speciális páccal megkenve. A pácot 1,5 dl olívaolaj, 1-1 kávés-

kanál köménymag, erőspaprika-pehely, 2 gerezd zúzott fokhagyma és kevés mustár keverékéből készítsük.
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Tokaji aszúban pácolt kacsamájpástétom (terrine)

A kacsamájat2 a munka megkezdése előtt legalább 1 órával már elővesszük a hűtőből, ezáltal sokkal könnyebb 

lesz vele dolgozni.

A májat teljesen kierezzük. Ez azt jelenti, hogy a májat szétterítjük, és centiméterről centiméterre haladva egy 

hegyes kiskés segítségével az összes eret eltávolítjuk belőle. Ez elég hosszadalmas művelet, de elengedhe-

tetlen a jó pástétom vagy terrine készítéséhez.

Amikor ezzel megvagyunk, a májat apró körömnyi darabokra szedjük egy tálba, és kezdődhet az ízesítés. Sóz-

zuk, borsozzuk, és felöntjük annyi tokaji aszú és tej keverékével (2:1), ami teljesen ellepi a nyers májat. Kézzel 

óvatosan elkeverjük, de ne passzírozzuk szét, mert nem lesz szép mozaikos a pástétomunk. 24 órára lefedve 

hűtőbe tesszük, hogy az ízek összeérjenek, és a felesleges vér elváljon a májtól.

Másnap a pástétomformánkat (ha ez nincsen, megoldhatjuk őzgerincformával is) alufóliával, majd folpackkal 

 2 Természetesen a terrine hízott májból a legfi nomabb, de a recept kiválóan működik normál kacsamájjal is.
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is kibéleljük, ügyelve arra, hogy minden oldalon hagyjunk rá néhány centiméter fóliát, ami majd elegendő 

lesz a forma tetejének befedéséhez.

A májról leöntjük a pácot, és szépen belekanalazzuk a darabokat a formánkba, ügyesen megnyomkodva, de 

nem szétnyomva. Fontos, hogy a tetejénél a máj púposra legyen rakva, mert préseléskor csak így fogjuk 

tudni tömöríteni. Meglocsoljuk ujjnyi vastagon olvadt kacsazsírral. Ezután az egészet még egyszer folpackba 

tekerjük úgy, hogy teljesen körbevegyük a formát, és a formát egyharmadáig tepsiben lévő vízbe merítve 70 

fokos sütőben 35 perc alatt megsütjük. Ekkor áttesszük egy másik tepsire, és a tetejét lefedve – például egy 

papírtálcából vágott alkalmi fedővel – ráteszünk 1-2 kg súlyt (például sóletes konzervdobozt). Súllyal a tetején 

hűtőbe tesszük a formát újabb 24 órára. Másnapra gyönyörűen szeletelhető pástétomot találunk benne!

Hideg angolos hátszín

A hátszínt teljesen lehártyázzuk, majd használaton kívüli tiszta rongyba tekerjük, hogy a felesleges vért kinyerjük 

belőle. Ez néhány óra alatt megtörténik, ez idő alatt a húst tartsuk a hűtőszekrényben. 

Egy lapos serpenyőben a besózott és intenzíven borsozott hátszínt minimális olajon vagy egyéb zsiradékban 

nagy lángon, hirtelen teljesen körbesütjük, hogy szép, intenzív színű sült kérge legyen. Ennek a teljes ideje 

összesen ne legyen több 5 percnél. Ekkor a húst helyezzük tepsibe, majd 200 fokos sütőben süssük még 5-10 

percig, ízléstől függően, ki mennyire szereti nyersen. Amikor a sütőből kivesszük, törekedjünk arra, hogy minél 

gyorsabban lehűtsük (hűtőszekrény vagy mélyhűtő), ellenkező esetben a hús elveszítheti angolos jellegét.

Jól lehűtve, akár mélyhűtőben tartva egy időre, majd onnan kivéve szeleteljük, így szép vékony szeleteket kapunk, 

akár géppel, akár késsel szeleteljük.

Burgonyasaláta rukkolával és pestóval

Héjas megmosott kifl iburgonyát megfőzünk sós vízben. Lehűtjük, meghámozzuk, és hosszában félbevágjuk. A 

megmosott rukkolával, szárított paradicsommal és a mártás sűrűségűre elkészített pestóval összeforgatjuk. 

Különlegesebb a salátánk, ha egy kis frissen kifacsart citrom vagy lime levével is meglocsoljuk a folyamat végén.
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Házunk Tállyán – Hegyaljai örökség: 

bor, fűszerek és hal

Nem mindenki számára nyilvánvaló, hogy a Hegyalja gasztronómiája mennyire gazdag. Nemcsak a táj válto-

zatosságának köszönhető, hogy ennyi ételünk ered a tokaji térségből, hanem ahogyan az lenni szokott, az 

itt élők erős tradíciói is hozzájárultak ahhoz, hogy ha szétszóródva is, de elvitték a hegyaljai ételek hírét az 

egész országba. Nem véletlen, hogy a magyar Provence-nak is hívják a régiót: fűszernövényektől, gombáktól 

és szőlőültetvényektől illatoznak a dombok – tulajdonképpen tél kivételével minden évszakban. Egyre soka-

sodik a vendéglátóhelyek száma a régióban, turisztikával (is) foglalkozóként ennek nagyon örülök. Az egyik 

kedvencem Tállyán az Oroszlános Borvendéglő, ahol már hagyományosan a borsod-hevesi egyházmegye 

nyári csendesnapjának főétkezését is tartjuk – 

kár, hogy évente csak egyszer. Az alábbi recept 

egy érdekes ízötvözet, amelyben benne van 

a Hegyalja szépsége és egy pici a mediterrán 

életérzésből. Eredendően – a recept szerint – 

rizskörettel kerül az asztalra, de nagyon kedves 

tállyai vendéglős ismerősünket idézve: Hegyal-

ján ne együnk rizst, hiszen ott az nem terem! 

Bátran helyettesítsük például párolt zöldséggel 

vagy éppen gánicával.
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Süllő grillezett zöldségekkel és jázmin rizzsel

Nagyon egyszerűen elkészíthető, könnyű nyári étel, amelyre kezdők is bátran 

vállalkozhatnak.

A süllőszeleteket megsózzuk, majd – ha lehetőség van rá – 1-2 óráig állni hagy-

juk. A bőrét érdemes rajta hagyni, hogy sütéskor ne essen szét. A tökéletes 

és illatos jázmin rizs elkészítéséhez 200 g rizsre, kevés sóra és nem egészen 

dupla mennyiségű (375 ml) forró vízre van szükségünk. A rizst 7-10 percig 

főzzük, majd fedő alatt még 10 percig hagyjuk párolódni. A zöldségeket 

egy kis fűszeres olívaolajban megforgatjuk, pár percig állni hagyjuk benne. 

Közben kevés olívaolajban friss fűszernövényeket pirítunk, amit a végén 

ráönthetünk a halra és akár a rizsre is. A süllőszeleteket és a zöldségeket 

forró olívaolajban, grillezésre alkalmas sütőben megsütjük. 

Ehhez az ételhez az egyik kedvenc boromat, egy friss, illatos, félszáraz Muscat 

Lunée-t (sárgamuskotály) ajánlok. A tokaji Erzsébet Pince 2009-es évjáratú 

üde bora jól passzol sokféle ételhez, de önmagában is kitűnő. A szép palack 

egy gazdag virág- és gyümölcsillatú, frissítő bort rejt magában. 

HOZZÁVALÓK

4-8 szelet kifi lézett süllő 

(a szeletek nagyságától 

függően)

200 g jázmin rizs 

2 kisebb cukkini

4-5 paradicsom

pár szem olívabogyó

friss fűszernövények 

(petrezselyem, kakukkfű, 

rozmaring, bazsalikom)

tengeri só

olívaolaj
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Sváb ételek Tolnából és 

szász hagyományok Pest megyéből

Tolna megyében számtalan sváb gyökerű evangélikus gyülekezet van. Má-

ra már csak kicsiny közösségek maradtak belőlük, mert legtöbbjüket a 

kitelepítések alkalmával elköltöztették lakóhelyükről. Nyelvüket és re-

ceptjeiket azonban a mai napig is őrzik. Utóbbiak közül álljon is itt néhány 

kedvcsinálóul. A recepteket a gyönki lelkészcsalád gyűjtötte.

Sváb krumpli

Sós vízben megfőzzük a krumplit, és elkészít-

jük a galuskát is. Megpirítunk egy kis sza-

lonnát hagymával, pirospaprikát szórunk 

bele, és összekeverjük a krumplival és a 

galuskával. Egy jénai tálba tesszük, vas-

tagon beborítjuk tejföllel, és megsütjük.

A sváb krumplinak létezik olyan változata is, 

amelyet nem sütőben sütnek. Elkészítjük 

az előző receptet a pirospaprikáig, majd 

hozzáadunk jó sok tejfölt. A krumplit és 

a galuskát úgy forgatjuk bele, hogy egyiket sem csöpögtetjük le teljesen.

HOZZÁVALÓK

1,5 kg burgonya

galuska 3 tojásból és 

50 dkg lisztből

2 közepes fej vöröshagyma

1 ek. piros paprika, só ízlés 

szerint

3 ek. zsiradék

½ l tejföl

56
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Káposzta galuskával

Ezen a vidéken a káposztát nem levélbe csavart töltelékkel eszik, hanem gom-

bócokkal. Sokszor előfordul azonban, hogy a töltelékgombóc elfogy, csak 

a káposzta marad. Hogy ne vesszen kárba, felöntik vízzel, és nagykanállal 

galuskát szaggatnak bele.

Ha nincsen maradék káposztánk, de szívesen ennénk a galuskás változatát, a 

fenti hozzávalókra lesz szükségünk. Ezekből lucskos káposztát készítünk 

(a zsiradékon megpirítjuk a szalonnát a hagymával, majd rádobjuk a ká-

posztát, felöntjük a paradicsommal és ugyanannyi vízzel, fűszerezzük). Ha 

megpuhult a káposzta, galuskát szaggatunk bele.

HOZZÁVALÓK

2 fej vöröshagyma

apróra vágott füstölt 

szalonna

2 ek. szárnyaszsír

½ kg savanyú káposzta

piros paprika, só és bors 

ízlés szerint 

1,5 dl paradicsomlé

a galuskához: só, 2 tojás 

és 20 dkg liszt 

kevés vízzel elkeverve
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Pri

A hagyományos disznóvágásokkor mindig volt egy ember, akinek az volt a feladata, hogy az állat minden részéből 

válogasson össze húst. A húshoz képest kétszeres mennyiségű hagymát pirítottak, rárakták a megfőtt húst, 

és berántották. Létezik olyan változata is, amikor a pirított hagymát megszórják paprikával, rádobják a húst, 

és felöntik hideg abálólével, abban főzik puhára.

Quellsuppe

Az abálólevet sem hagyták kárba veszni, készítettek belőle levest. A hideg abálóléről leszedték a megdermedt 

zsírt, zöldségeket főztek bele tetszés szerint, és a végén csipetkével tették gazdagabbá.

Fánk reszelt répán sütve

Készítsünk fánktésztát saját recept szerint.1 Olajon reszelt répát pirítunk, és megszórjuk cukorral. Amikor 

megpuhul, felöntjük tejjel. A kiszaggatott fánktésztát ezen a répás egyvelegen meggőzöljük (nem olajban 

sütjük, hanem gőzön pároljuk).

 1 A farsangi fánk receptje a 116. oldalon található.
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Apósom az egykori NDK-ból, Szászországból származik. Náluk lestem el az ötletet két egyszerű, mégis ben-

sőséges hangulatú, közösséget erősítő alkalomhoz, amelyeket gyülekezeti és családi életünkbe is könnyen 

beépíthetünk – nekünk bevált!

Kaff eetrinken 

Egész Németország területére jellemző, hogy a családok, jó barátok vasárnap délutánonként összeülnek egy 

„ötórai tea” jellegű alkalomra. Mivel a helyszín nem Anglia, ezért a tea helyett a kávé az egyik főszereplő – és 

egyben a névadó. Délután szépen megterítik az asztalt, a csészékbe kávé, a tányérokra egyszerűbb, általában 

nem krémes sütemény kerül. Az alkalom gyakori kísérője a zenehallgatás és a baráti beszélgetés. Külső hely-

színre is gyakran szervezik ezeket az alkalmakat: optimális helyszíne lehet a kávézásnak a gyülekezeti terem.

Ide vonatkozó receptem anyósom konyhájából származik, amellyel eddig mindig elkápráztattam családomat.
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Túrótorta

Ennek a süteménynek a varázsa a mesésen krémes túrótöltelékben rejlik, külső 

tésztáját a gyerekek sokszor mellőzik is, de e palást nélkül igencsak nehéz 

lenne megsütni. A túróból az itt leírt titkos technológiának köszönhetően 

„cheesecake” jellegű belső válik.

A puha margarint a tojással és a cukorral egy keverőtálban kézzel összedolgoz-

zuk. A liszt egy részét összekeverjük a sütőporral, és hozzáadjuk a marga-

rinos masszához. Tésztát gyúrunk belőle úgy, hogy fokozatosan adagoljuk 

hozzá a lisztet, amíg olyan puha tésztát kapunk,amit bele tudunk nyom-

kodni egy kivajazott 26 cm-es tortaformába úgy, hogy magas pereme is 

legyen, mert ez fogja megtartani a beleöntött tölteléket.

A krémhez előveszünk egy másik keverőtálat. Beletesszük az összes hozzá-

valót a tojásfehérje kivételével. Botmixerrel keverjük addig, amíg a tölte-

lék teljesen egynemű lesz. Lágy habbá verjük a tojásfehérjét, és óvatosan 

hozzákeverjük a masszához. (Ne ijedjünk meg, a massza nagyon híg, ez 

HOZZÁVALÓK

• A tésztához

1/3 kocka (83 g) margarin

1 tojás

3 ek. cukor

annyi liszt, amennyit felvesz 

a tészta (kb. 20 dkg)

1 kk. sütőpor

• A töltelékhez

50 dkg túró

1 kis doboz tejföl (175-250 g)

4 dl tej

1 cs. vaníliás pudingpor

10 dkg cukor

1 csipet só

2 tojás (sárgája és fehérje 

szétválasztva)
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a pudingporral sütés közben besűrűsödik.) Beletöltjük a tortaformába, majd betesszük a 170-180 fokra 

előmelegített sütőbe. Addig sütjük, amíg aranyszínű lesz a torta teteje, ez körülbelül fél órát vesz igénybe. 

Hagyjuk kihűlni, és hidegen szeleteljük.

Kaff eetrinken – adventben

Az Érchegységben nagy hagyománya és jelentősége van az adventi időszaknak. A családok mindennap össze-

ülnek ünnepelni, ha tehetik, és a vasárnapi Kaff eetrinken is karácsonyváró díszbe öltözik. Ilyenkor közösen 

énekelnek, ajándékokat készítenek, karácsonyi történeteket olvasnak. Az Érchegységben volt egy nagyon 

kedves szokás, amit nálunk is sokan őriznek a német rokoni szálakkal bíró családokban. A férfi ak jelentős része 

bányász volt, akik télen kis fafi gurákat faragtak igazi gyertyát tartó kézzel. A különlegességük abban rejlik, 

hogy mindenki annyi faalakot készített, ahány gyermeke volt, a fi úk bányász-, a lányok angyalformát kaptak, 

amelyek adventben kikerültek az ablakba. A lakásokat advent elején faragott angyalokkal, betlehemekkel, 

herrnhuti világító papírcsillaggal (sok helyen látni ilyet magyar templomokban is), piramissal (faragott forgó 

betlehemes szélkerékkel a tetején, amit a gyertyák melege hajt), adventi koszorúval és sok-sok gyertyával, 

mécsessel díszítik.
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Már első vasárnapra megsütik az adventi süteményeket, a Pfeff erkuchent, ami 

egy mézes aprósütemény kilencféle fűszerrel (tradicionálisan fahéj, szeg-

fűszeg, szegfűbors, ánizs, gyömbér, kardamom, koriander, szerecsendió, 

bors); az Oblatenlebkuchent, ami gazdag, csonthéjasokkal teli tészta ostya-

lapocskákon; illetve a Stollent. Ez utóbbi tipikus karácsonyi sütemény, az 

alakja és a porcukros borítása a bepólyált kisdedet jelképezi. Régebben a 

begyúrt tésztát a pékek kemencéjében süttették meg a háziasszonyok, és 

a december 25-i karácsonyi hajnali istentiszteletről hazatérve szelték meg. 

Mostanában már ez a sütemény is elkészül advent kezdetére, az emberek 

kóstolót visznek egymásnak (akárcsak nálunk a disznótorosból), rengeteg 

változata létezik. Az itt következő recept a szász hagyományt követi, rend-

szeresen sütjük családunkban.

Stollen

Előző éjszaka kikészítjük a hozzávalókat, hogy minden szobahőmérsékletű 

legyen, mire dolgozni kezdünk vele. A mazsolát beáztatjuk 3-5 evőkanál 

rumba.

Másnap a lisztet egy nagy tálba tesszük, a közepébe mélyedést csinálunk, és 

beleöntjük a langyosított tejjel és kis cukorral összekevert élesztőt. Egy kis 

ideig kelni hagyjuk. Ha megkelt, hozzáadjuk a többi hozzávalót a mazsola 

kivételével, és jó alaposan megdagasztjuk. Végül hozzáadjuk a mazsolát is, 

és összegyúrjuk vele (azért ne előbb, mert barnásra színezheti a tésztát). 

1-2 órán keresztül kelni hagyjuk, majd a tésztából 2 db kenyér formájú cipót 

formálunk (az eredeti forma teteje nem középen van, hanem hosszában 2/3-

os és 1/3-os részekre osztja a tésztát). Tepsire rakjuk és duplájára kelesztjük. 

175 fokra előmelegítjük a sütőt, és az aljába vízzel teli tepsit teszünk, hogy 

a stollen vízgőzben sülhessen. Világosbarnára sütjük a cipókat. Amikor 

kihűltek, megolvasztunk kb. 10 dkg vajat, és bekenjük vele a kalácsokat. A 

legvégén bőven meghintjük porcukorral.

HOZZÁVALÓK (2 darabhoz)

50 dkg mazsola

3-5 ek. rum

1 kg liszt

3,5 dl tej (1,5 dl az élesztőhöz, 

2 dl a tésztába)

10 dkg élesztő

20 dkg cukor

40 dkg vaj

20 dkg mandula

15 dkg zitronat, 5 dkg 

orangeat (készen is 

kapható több német 

üzletláncban hazánkban is)

1 tk. só

2 citrom reszelt héja

3 cs. vaníliás cukor

½ fi ola mandulaaroma

a tetejére: vaj és porcukor
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A Szövetség jele: a só
Előételek és sós falatkák

Só nélkül nem tudunk elképzelni egyetlen étkezést sem, meghatározza ízeinket, 

állandósága természetes. Markáns, hiába észrevétlen a jelenléte, könnyen domi-

náns ízzé válik, tartósít, de akár meg is tisztít: Isten és ember szövetségének örök 

jeleként.

„Minden áldozati ajándékodat az ételáldozathoz sózd meg 

sóval, és a te ételáldozatodból soha el ne maradjon a te Istened 

szövetségének a sója: minden áldozatodhoz sót adj.” (3Móz 2,13) 
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Sós, köményes és 
kolbászos egyszerű sörkifl i

A vajas kelt tésztát felvágjuk 10 db kb. 10-12 cm hosszú, 1,5 ujjnyi széles csíkra 

(ehhez vékony, de még tekerhető vastagságúra nyújtsuk ki a tésztát annak 

állagától függően).

A tésztacsíkokat megkenjük kevés olvasztott vajjal, majd villával felverjük 

a tojást, azzal is bevonjuk a csíkokat. Ezután egy-egy karika kolbásszal 

felhengergetjük a csíkokat. Szilikonos sütőpapírral kibélelt tepsibe helyez-

zük egymástól kb. 3 cm-es távolságra a gurigákat, megkenjük olvasztott 

vajjal a tetejüket, megszórjuk tengeri sóval és köménymaggal, és 5 percig 

180 fokon, majd 12 percig 160 fokon pirosra sütjük – ügyelve arra, hogy ne 

repedjenek ki a kolbászkák.

Cukkini kaporolajjal és juhsajttal

A különböző olajok gazdagabbá varázsolják a legegyszerűbb ételt is, és az sem 

mellékes, hogy a jó minőségű termékek értékes zsírsavakat tartalmaznak. 

Magyarországon is egyre több helyen kaphatóak azok a helyi termékek, 

amelyek garantáltan jó minőséget képviselnek, nem ismeretlen számunkra 

a repce-, tökmag- vagy éppen szőlőmagolaj sem.

Ebben az esetben leginkább a szőlőmagolaj (fanyarsága miatt) lehet jó alap-

anyag, de bármely hidegen sajtolt olajjal kiváló ez az egyszerű és mégis 

nagyszerű étel.

HOZZÁVALÓK

1 csomag vajas tészta 

(kiváló minőségűeket 

lehet már készen is kapni)

10 db kb. 4 cm-es 

darabra vágott 

vékony házikolbász

1 tojás

tengeri só, esetleg 

köménymag ízlés szerint

olvasztott vaj a kenéshez

HOZZÁVALÓK

1,5 dl szőlőmagolaj

2 csokor friss kaporvirág, 

kevés petrezselyem

1 csipetnyi nagyszemű 

erdélyi vagy tengeri só

½ citrom leve

2 kicsi zsenge cukkini

frissen őrölt rózsabors 

kemény juhsajt (esetleg 

parmezán)
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Kaporolaj

Lobogó vízben kb. 3 percig forrázzuk az egyik 

csokor kaprot vastag szárai nélkül. Kiszed-

jük egy tányérra, és szobahőmérsékletűre 

hűtjük, majd a 1,5 dl olajjal botmixerrel püré-

sítjük. Állni hagyjuk (akár 1 napig is), majd ha 

már elnyerte valódi kaporízét az olaj, akkor 

egy sűrű szűrőn átcsorgatjuk (kiskanállal 

passzírozhatunk még egy kis kaprot bele).

Ezután a cukkiniket felvágjuk a lehető legvéko-

nyabb szeletekre (2-3 mm). Ebben segítsé-

günkre lehet például egy uborkagyalu. Be-

rakjuk a szeleteket egy lapos tálalóedénybe 

(lehetőleg ne fedjék egymást), meglocsoljuk 

a citrommal. Sóval és rózsaborssal ízesítjük, 

majd rálocsoljuk az elkészült kaporolajat. Kb. 

fél óráig állni hagyjuk, majd sajtforgácsokkal, 

kapor- és petrezselyemlevelekkel megszórva 

tálaljuk. Meglepő dicséreteket zsebelhetünk 

be ezzel a húsmentes fogással – különösen, 

ha a saját magunk készítette házi kenyérrel 

kínáljuk.
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Szezámmagos lapocskák

A fokhagymaport, a sütőport és a kétféle átszitált lisztet elkeverjük. A lisztes 

keverékbe morzsoljuk a vajat, majd hozzáadjuk a többi anyagot. Lisztezett 

munkaasztalon kinyújtjuk, és hullámos szélű kiszúróval kiszaggatjuk. To-

jással megkenjük, szezámmaggal megszórjuk, és előmelegített sütőben 

180° C-on aranysárgára sütjük.

Juhtúrókrémes túrós pogácsa

A lisztet és a sütőport összeszitáljuk, majd a hozzávalókat a juhtúró és a tojás 

kivételével elmorzsoljuk ujjaink közt egy nagy tálban, egészen addig mor-

zsolgatva, amíg homogén tésztát nem kapunk. Pihentetjük kb. 20 percig, 

majd pogácsaszaggatóval formázva az apró halmokat szilikonlapos (vagy 

sütőpapírral bélelt) tepsibe tesszük. A tojást felverjük villával, majd meg-

kenjük vele a pogácsákat. 180 fokon kb. 25-30 percig sütünk egy adagot, 

amíg aranybarna nem lesz (kb. 2 tepsinyi lesz belőle). Amikor még meleg 

a pogácsa, de már nem forró, félbevágjuk, és megkenjük juhtúróval. Lila-

hagyma- és petrezselyemágyon tálaljuk.

HOZZÁVALÓK

150 g fi nomliszt

150 g tönkölyliszt

190 g vaj

15 g só

1 kk. szárított, őrölt 

fokhagyma

kevés őrölt bors

100 ml tejszín

½ csomag sütőpor

2 tojássárgája

a díszítéshez szezámmag

HOZZÁVALÓK

½ kg túró

½ kg liszt

2 tk. fi nom szemű só

1 cs. sütőpor

20 dkg vaj

2 tojás (1 a tésztába, 

1 a kenéshez)

1 cs. juhtúró 

(általában 15 dkg)
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Padlizsán- és sültpaprikakrémes falatkák

A padlizsánokat villával több helyen kilyukasztjuk, 

majd tepsiben, 200 fokon szinte feketére sütjük. 

Megvárjuk, míg teljesen kihűlnek, majd fakés-

sel, maggal együtt kikaparjuk a lágy, megsült 

húsukat. A kis fej hagymát hozzáreszeljük, majd 

minden hozzávalóval összekeverjük. Kb. 2-3 órát 

állni hagyjuk felhasználás előtt.

A 6 paprikát sütőben 220 fokon hólyagosra sütjük, 

majd sütőzacskóba vagy egy kis dobozba tesszük 

és lezárjuk. Ezek után könnyedén lehúzzuk héju-

kat, és egy tálban a többi hozzávalóval krémesre 

mixeljük. Kevés mustárral is ízesíthetjük. 1 óra 

pihentetés után már fogyasztható.

A krémeket az előzőekben bemutatott pogácsák 

felére vagy kétszersültdarabokra kenve tálaljuk. 

Díszíthetjük bármilyen zöldséggel, olajbogyóval, 

sajtforgáccsal.

HOZZÁVALÓK 

• Padlizsánkrém

4 nagyobb padlizsán

1 kis fej vöröshagyma 

2,5 dl tejföl

1 ek. mustár

1 ek. friss citromlé

só, bors, kevés barnacukor 

• Paprikakrém

6 kápia paprika

só, bors, kevés balzsamecet 

(kb. 2 tk.)
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Bazsalikompesto mogyoróval és 
paradicsommal

Ez a krém az olasz pesto magyarosított változata, hiszen 

nincsen benne fenyőmag. De ahogy a déli országban is 

számtalan változata létezik, valószínűleg ez a verzió sem 

okozna nagy meglepetést hazájában. 

A bazsalikomot késes aprítógépben pépessé vágjuk, majd 

hozzáadjuk a mogyorót, a sajtot, és szép sorjában min-

den összetevőt. Attól függően, hogy milyen fi nomságúra 

szeretnénk pépesíteni, 1-2 percig összemixeljük a masz-

szát. Tésztára, szendvicsbe, pirítósra is kiváló kence, ami 

hetekig eláll a hűtőben kis dobozban vagy kiforrázott 

üvegben. Hasznos tipp az eltarthatósághoz, hogy néha 

nyissuk ki az üveget, és kóstoljunk belőle.

Tojáskrém kétszersülttel vagy friss kenyérrel

A tojáskrém vagy zsidótojás a legtöbb háztartásban ismert 

hazánkban. Lehet tartalmasabb reggeli vagy vacsora 

része, de az ünnepi asztalra is gyakran kerül díszes kör-

nyezetben. Az elkészítése nagyon egyszerű, és tulajdon-

képpen nem elrontható étel.

Minden összetevőt aprítógépben vagy botmixerrel darabos-

ra pépesítünk. Fontos, hogy ha igazán jót szeretnénk 

enni, akkor ne dúsítsuk majonézzel vagy olajjal, esetleg 

darabos csirkemájat tehetünk még bele. Pirítóssal, házi 

kenyérrel, bagettel tálaljuk. Nem érdemes nagyon díszí-

teni, gyorsan elfogy.

HOZZÁVALÓK

egy kb. 35-40 cm magas 

bazsalikombokor virágai

15 dkg mogyoró (sótlan) 

1 dl olívaolaj

1 dl mogyoróolaj

10 dkg kemény juhsajt

1 megfőzött és átpasszírozott 

nagyobb paradicsom

HOZZÁVALÓK

10 keményre főtt tojás

2 közepes vöröshagyma 

apróra vágva

libazsír vagy vaj (3 tojásnak 

megfelelő mennyiség)

1 kk. só 

1 kk. frissen őrölt vegyes 

(fekete, zöld és rózsa-) bors

2 ek. mustár

1 kk. pirospaprika

1 csipetnyi szerecsendió
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Friss tehénsajtsaláta szőlővel és levélsalátával

A levélsalátát egy nagy tányér aljára tesszük, meglocsoljuk egy kevés bal-

zsamecettel. A sajtot nagyobb lapokra vágjuk, a felezett magozott sző-

lőszemeket rádobáljuk. Az egészet meglocsoljuk kevés szőlőmagolajjal 

és balzsamecettel.

HOZZÁVALÓK

35 dkg friss (bükki, zempléni, 

alpokaljai) sós tehénsajt

15 dkg magozott nagy szemű 

kékszőlő

kb. 20 salátalevél 

(levélsalátából) 

szőlőmagolaj

kevés balzsamecet

75
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Gazdagon megáldva 
Levesek, levesbetétek

Ézsau és Jákób története is példázza, hogy mindig fontos helye volt az emberek 

étkezésében a levesnek. Az ószövetségi időben különösen fontos volt a nagy táp-

értékű egytálétel, ami sok esetben bab- vagy lencseféléből készült. Olyannyira, 

hogy Ézsau elsőszülöttségi jogát is odaadta egy tál lencséért…

Mindenki ismeri az érzést, milyen fáradtan, fázósan hazaérkezni. Ilyenkor legjob-

ban egy meleg fürdőre vagy egy tányér levesre vágyunk. Belülről jár át minket a 

melegség, kívülről védőburokkal lát el, hamar Isten védelmező szeretetében érez-

hetjük magunkat. 

„Egyszer Jákób valami főzeléket főzött, amikor Ézsau fáradtan jött 

meg a mezőről. […] Jákób azt felelte: Add nekem érte azonnal az el-

sőszülöttségi jogodat!” (1Móz 25,29–31)
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Zellerleves húsgombóccal

Egy jó nagy fej zellergumót és a 2-3 szál gyökeret csíkokra vágjuk. (A zellert 

felkarikázzuk, azután csíkokra vágjuk, ugyanilyen hosszúak legyenek a 

gyökércsíkok is.) Répát csak 1 szálat adjunk hozzá színesítésül – szintén 

csíkokra vágva –, mert ha többet teszünk bele, „elviszi” az ízét. Ezeket ola-

jon kicsit megpároljuk, de nem kell puhára! Felengedjük 4 liter vízzel (ha ez 

sok, akkor minden hozzávaló mennyiségét csökkenteni kell). Beleteszünk 

3 babérlevelet, 1 kis csokor petrezselyemzöldet, a hagymát, a zöldpaprikát 

négybe vágva, 1 gerezd fokhagymát, 1 kicsi paradicsomot egészben. Mind-

ezeket 15 percig forraljuk.

A gombóc összetevőit közben egy tálban összegyúrjuk, és vizes kézzel diónyi 

(türelmesebbek mogyorónyi) gombóckákat formálunk. A gombócokat 

óvatosan engedjük a forrásban lévő levesbe. Megint körülbelül 15 percig 

főzzük, és készen is van a levesünk. Frissen is, melegítve is remek, az erő-

teljes íze miatt csak zellerbarátoknak!

HOZZÁVALÓK 

1 fej zeller

2-3 szál fehérrépa

1 szál sárgarépa

kevés olaj a pároláshoz

babérlevél, bors, só

petrezselyemzöld 

(kis csokor)

kis fej vöröshagyma vagy 

egy szál újhagyma

1-2 kisebb (nem csípős) 

zöldpaprika

1 gerezd fokhagyma

1 kisebb darab paradicsom

• A gombóchoz

30-40 dkg darált hús 

(pulykával a legjobb)

2 db tojás

só, őrölt bors

zöldségzöld apróra vágva 

(ez lehet elég sok!)

kb. 2-3 kanál liszt
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Sárgarépa-krémleves 

A zöldségeket megtisztítjuk, felkarikázzuk. A hagymát 

és a fokhagymát olaj és vaj keverékén üvegesre pá-

roljuk, majd beleszórjuk a fűszereket. Rádobjuk a 

zöldségkarikákat, átforgatjuk, és felengedjük any-

nyi vízzel, hogy éppen ellepje. Amint megfőttek a 

zöldségek, kivesszük a babérleveleket, kicsit hűlni 

hagyjuk a főzeléket, majd botmixerrel pépesítjük. 

Visszatesszük a tűzhelyre a sűrű levest, egy merő-

kanálnyit összekeverünk külön tálban a tejszínnel, 

majd beleöntve összeforraljuk. A legvégén frissen 

törött borssal borsozzuk.

Ízlés szerint reszelt narancshéj, pirított kenyérkocka, 

levesgyöngy vagy mandulapehely mehet a tetejére 

fogyasztáskor.
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HOZZÁVALÓK

75 dkg sárgarépa

1 szál fehérrépa

1 darabka zeller

1 közepes burgonya

1 kis fej hagyma

2 gerezd fokhagyma

1,5 dl tejszín

currypor

kurkuma

2-3 babérlevél

1 narancs

olaj, vaj ízlés szerint a zöldségek 

párolásához

só, bors
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Szegfűszeges vöröslencseleves

A vöröslencsével érdemes vigyázni, mert 10-15 perc alatt készre fő. Aki a hagyo-

mányos ízeket keresi, annak sem kell mellőznie a vöröslencsét, könnyedén 

készíthetünk füstös aromájú egytálételt belőle. 

A zsiradékon megpirítjuk a karikákra vágott kolbászt, majd beledobjuk az 

apróra szelt fokhagymát, felengedjük kevés vízzel, beletesszük a hagymát, 

illetve a karikázott zöldségféléket a burgonya nélkül. Sózzuk, frissen őrült 

borsot szórunk rá, beledobjuk a szegfűszeget, és körülbelül 15 percig főzzük. 

A burgonyát apró kockákra vágva a vöröslencsével együtt adjuk hozzá, 

beleszórjuk az ízlés szerinti mennyiségű kakukkfüvet. Ha a burgonya és a 

lencse is megfőtt, tejfölös habarást adunk hozzá, és egyet rottyantunk még 

rajta. Citromgerezdekkel tálaljuk, ha esetleg valaki szívesen savanyítaná.

HOZZÁVALÓK

1 kis füstölt kolbász vagy 

füstölt virsli

1 kis fej vöröshagyma

2 gerezd fokhagyma apróra 

vágva

1 ek. kacsa- vagy libazsír

1 ek. liszt

2,5 dl tejföl

2 szál sárgarépa

1 szál fehérrépa

2 nagyobb burgonya

kakukkfű

6-8 szem szegfűszeg

só, bors ízlés szerint
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Hideg bazsalikomos paradicsom-
krémleves sült borsókával

A leveshez minden felsorolt hozzávalót tur-

mixgépbe teszünk és összeturmixolunk. 

Jégbe hűtve a legfi nomabb. A borsó-

kához a hozzávalókat összekeverjük, 

a serpenyőbe kb. 1,5 cm magasságig 

olajat töltünk, majd ebbe kiskanállal 

belecsepegtetjük a tésztát, és kisütjük. 

Ezzel fogyasztjuk, mint a hideg gyü-

mölcslevest, habár arra számítsunk, 

hogy annál jóval laktatóbb étel.

HOZZÁVALÓK

2 kg vegyes paradicsom

só, bors, szegfűbors ízlés 

szerint

6-7 levél bazsalikom

4-5 ek. jó minőségű 

olívaolaj

4-5 szelet rozsos kenyérbél 

(nem magos!)

• A borsókához

10 dkg liszt

2 dl tej

4-5 ek. olaj

1 tojás sárgája

olaj a sütéshez
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Hegyvidéki kakasleves töltelékkel 

A kiskakast zsigerelve, egészben hideg vízben tesszük fel főni a két hagy-

mával, amibe beleszúrjuk a szegfűszegeket, borssal, ízlés szerint sózva. 

Lassú tűzön főzzük, éppen hogy csak gyöngyözzön. Közben elkészítjük a 

töltelékeket: kevés olajon megdinszteljük az apróra vágott hagymát, és 

hozzákeverjük az elkapargatott csirkemájat, amit hirtelen megforgatunk, 

és közben a fakanállal nem hagyunk összeállni. Levéve a tűzről, a májas 

keveréket hozzáöntjük a kinyomkodott kenyérbélhez, amit sóval, borssal, 

kevés paprikával és az apróra vágott petrezselyemmel díszítünk. Kb. 1,5 óra 

alatt kifehéredik a hús, lehabozzuk egy kis szűrővel a levest, és beletesszük 

a karikára vágott zöldeket (kivéve a burgonyát, azt egészben tesszük a 

levesbe), és a leves tetejére a folpackban vagy gézben 2 hengerré formázott 

töltelékeket. További 30-40 percig főzzük lassú tűzön.

HOZZÁVALÓK

1 tanyasi kiskakas

3 szál sárgarépa

fél zellergumó vagy 

paszternák

2 szál fehérrépa

2 kisebb burgonya

2 kisebb fej hagyma

1 kis fej paradicsom

½ fehér paprika

3-4 szegfűszeg

10 szem bors (fekete és ró-

zsabors vegyesen)

nagy szemű hegyvidéki só

• A töltelékhez

25 dkg csirkemáj

4 szelet kenyérbél 

beáztatva és 

kinyomkodva

1 csokor petrezselyem

kevés pirospaprika

½ fej vöröshagyma apróra 

vágva

só, bors
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Bableves búzával

Előző este beáztatjuk az átválogatott és jól megmosott babot 

és búzát. Másnap együtt feltesszük főni őket kuktában 

vagy más edényben egy óra hosszat. Ezután megpároljuk 

a zöldségeket, a hagymát, fokhagymát. A zeller és a pet-

rezselyem zöldjét a zöldségekkel együtt a főtt búzához és 

babhoz tesszük. Felöntjük vízzel, beledobjuk a babérle-

velet, megsózzuk. Tovább főzzük, amíg a zöldségek meg-

puhulnak. Kis vízzel simára kevert liszttel besűríthetjük.

Habart paszulyleves

Jellegzetes tirpák babétel, amelyet nagyon egyszerűen elké-

szíthetünk. Hétköznap fogyasztották, magas fehérjetar-

talma miatt nagyon tápláló.  Az országban, úgy tudom, 

csak felénk készítik a bablevest krumplis, habarásos vál-

tozatban. Igazán tirpákos változat például zsiradékként 

szalonna kiolvasztott zsírját használni.

A paszulyt előző este átmossuk és beáztatjuk. Reggel oda-

tesszük főni a szalonnabőrrel vagy füstölt hússal, babér-

levéllel, időközben hozzáadjuk a hagymát, fokhagymát, 

zöldfűszereket. Amikor majdnem puhára főtt a bab, hoz-

záadjuk a felkockázott krumplit. Paprikás rántást készí-

tünk, belecsorgatjuk a levesbe, éppen csak rottyantunk 

rajta egyet, majd a tejföllel megbolondítjuk. A babérleve-

let kiszedjük, a többi fűszert – ízlés szerint – benne hagy-

juk. Borssal illatosítjuk. A legvégén csipetkét is tehetünk 

bele, hogy gazdagabb legyen a levesünk.

Remek, laktató egytálétel.

HOZZÁVALÓK 

50 dkg tarkabab

6 nagyobb krumpli

1 darabka szalonnabőr vagy 

kisebb darab füstölt hús

1 nagy fej hagyma

néhány gerezd fokhagyma

zöldfűszerek tetszés szerint 

(petrezselyem, lestyán, 

zellerzöld)

1,5 dl tejföl

2-3 babérlevél

só, bors ízlés szerint

HOZZÁVALÓK

20 dkg tarkabab

1 csésze búza

1 vöröshagyma kockákra 

vágva

2 gerezd fokhagyma áttörve

1 babérlevél

1 paradicsom 

(vagy 2 ek. sűrítmény)

1 zöldpaprika

2 sárgarépa karikákra vágva

1 zeller

néhány szál zöldpetrezselyem

2-3 ek. liszt

víz
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Tejfölös-kapros uborkaleves kaporolajjal

Az uborkát nagylyukú sajtreszelőn lereszeljük, kinyomkodjuk, és hozzákeve-

rünk minden felsorolt fi nomságot – legvégül az apróra vágott fokhagymát 

és kaprot. Friss bagettel, magvas savanyú kenyérrel és kaporolajjal a tetején 

tálaljuk. Tipp: ugyanezt a levest akár kovászos uborkából is készíthetjük, 

habár akkor javasolt teljesen pürésíteni.

Bodzás-uborkás frissítő

Levesnek ugyan nem egy hagyományos leves, de kiváló ötlet uborkából, és akár 

italként, akár levesként is fogyasztható tikkasztó melegben.

Egy kb. egyliteres kancsóba szórjuk bele a barnacukrot, öntsük rá a kifacsart 

citromot, dobjuk rá a csokor mentát, és zúzzuk össze egy mozsártörővel. 

Héja nélkül turmixoljuk össze az uborka 2/3-át, és öntsük bele a kancsóba. 

Készítsünk a bodzavirágból bodzateát (legfeljebb 2 dl vízben), és várjuk 

meg, míg kihűl. A maradék uborkát közben kockázzuk bele (kb. ½ cm-es 

kockákra vágva) az egyvelegbe „levesbetétként”. Végül a kihűlt bodzateával 

ízesítsük. Ha nem a szájunk szerint való, bátran édesítsük-savanyítsuk.

HOZZÁVALÓK

1 kg édes uborka (esetleg 3-4 

kígyóuborka)

2,5 dl tejföl

2,5 dl joghurt

1 csokor kapor

2 gerezd fokhagyma

6 ek. kaporolaj (a 68. oldalon 

leírtak szerint)

HOZZÁVALÓK

2-3 kisebb édes uborka

1 csokor menta

7 dl enyhe ásványvíz

5 ek. barnacukor

(tetszés szerint 

módosítható, vagy 

el is hagyható)

fél citrom (vagy zöldcitrom) 

kifacsarva, a másik fele 

felkarikázva

2 tányér bodzavirág vagy 

2 fi lter bodzavirágtea
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A jólét és 

az életöröm ünnepe
Húsos és tojásos fogások

A húsos ételek az ünnepélyes alkalmakat, a páratlan találkozásokat, a külön-

leges vendégségeket jelképezik. Így volt ez a Biblia embere számára is, és így van 

ma is. A hús soha nem számított hétköznapi eledelnek. Naponkénti fogyasztását 

ugyan nem tiltották az Ószövetség törvényei sem, de mértékkel való fogyasztá-

sa, minőségének megválasztása mind a testi, mind a lelki egészség megtartása 

szempontjából fontos számunkra. 

„Azután hozzátok a hízott borjút, és vágjátok le! 

Együnk és vigadjunk…” (Lk 15,23)
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Rántott tojás spenótkrémes burgonyagombóccal

A tojásokat megfőzzük, megtisztítjuk, majd kissé nedves állapotban a lisztbe, 

tojásba forgatjuk, és kettesével a szendvicses zacskónkba tesszük, majd jól 

összerázzuk, és készen is van a panírozás művelete. Forró olajban arany-

színűre sütjük.

A spenótmártáshoz felhevítjük a zsiradékot, beledobjuk az apróra vágott fok-

hagymát, hozzátesszük a spenótot, majd sózzuk-borsozzuk. A bugyo-

gó szószt behabarjuk lisztes-tejszínes habarással – itt is a hőkiegyenlítés 

módszerét alkalmazva.

A gombócokhoz lereszeljük a burgonyát, és összekeverjük a többi összetevővel, 

egészen addig forgatva, amíg homogén, viszonylag sűrű tésztamasszát 

kapunk. Két kiskanállal szaggatva forró sós-olajos főzővízbe dobjuk, és 

kb. 6-8 perc alatt készre főzzük. Tálalhatjuk melegen, vagy nyári melegben 

akár behűtve is.

HOZZÁVALÓK

6 db 3 perces tojás

egy mélytányérban liszt

2 tojás 

zsemlemorzsa egy nagyobb 

szendvicses zacskóban

• A spenótmártáshoz

1 doboz mirelit spenót 

(ha frisset tudunk szerezni, 

azzal az igazi)

2,5 dl főzőtejszín

4 ek. liszt

2 gerezd fokhagyma apróra 

törve

kevés vaj vagy olívaolaj

só, bors ízlés szerint

• A krumpligaluskához

40 dkg liszt

4 nagyobb fej lisztes 

burgonya reszelve

2 tojás

kb. ½ dl víz

só, bors ízlés szerint
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Az igazi tojásos galuska

Hogy mitől igazi a tojásos nokedli? Nem, nemcsak a tojástól, sokkal inkább a 

krémes vajtól, ami a megszokott fojtogató, vizet kívánó galuskákat omlós, 

krémes fi nomsággá teszi!

A galuska összetevőit összekeverjük egy kisebb tálban habverővel a következő 

sorrendben: 3 tojás, só, apránként szitáljuk hozzá a lisztet – közben folyama-

tosan keverjük és hígítjuk a szükséges mennyiségű vízzel. Amint homogén 

állagú masszát kaptunk, rövid ideig állni hagyjuk, ez az idő éppen elég lesz ar-

ra, hogy sós főzővizet forraljunk hozzá. 2-3 adagban készre főzzük a galuskát, 

majd serpenyőben összeolvasztjuk a vajjal. A vajas galuskára szép sorjában 

ráütjük mind a hét tojást, sózzuk, borsozzuk. A zárható pohárban, bébiéte-

les üvegben összedolgozott salátaöntettel nyakon öntött zöldsalátánkkal 

tálaljuk – egyszerű, de nagyszerű étel lesz belőle 4-6 fős társaság részére.

HOZZÁVALÓK

50 dkg liszt

3 tojás a tésztához

kb. 2,5-3 dl víz (függ a tojások 

méretétől)

só ízlés szerint 

(ehhez a mennyiséghez 

kb. ½ ek. szükséges)

6-7 tojás a galuskára

10 dkg vaj (ne ijedjünk meg 

a mennyiségtől!)

• A salátához 

(180 ml salátaöntettel)

1 fej ropogós fejes saláta vagy 

annak megfelelő 

mennyiségű római saláta

140 ml langyos víz

40 ml olívaolaj

3 tk. barnacukor

2 tk. jó minőségű darabos 

bajor mustár (ha nincs, 

megteszi a hazai is)

1 apróra vágott kis fej 

vöröshagyma vagy 

újhagyma

1 ek. alma- vagy fehérborecet

só ízlés szerint
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Pásztorok étke

A hagymát és fokhagymát üvegesre pároljuk, rádobjuk a húst, lepirítjuk, majd 

bőven szórunk rá őrölt majoránnát. Borsozzuk, majd kevés vízzel felenged-

jük. Fedő alatt, lassú tűzön kell főzni, hogy jól megpuhuljon a hús. Végül 

fedő nélkül elfőzzük a levét, hogy ne maradjon nagyon szaftos. Ízlés szerint 

szórhatunk rá egy kevés lisztet, hogy picit mártásosabb legyen az állaga, 

de vigyázzunk vele.

Időközben a burgonyát meghámozzuk, megfőzzük, jól összetörjük, botmixerrel 

átdolgozzuk. Beletesszük a vajat, majd a tejet, és jól átforgatjuk. Krémes 

állaga legyen, úgy lesz fi nom az étel.

Egy tűzálló tálba/jénai edénybe először a húst tesszük le kb. 1,5-2 ujjnyi vasta-

gon, majd rá a krumplipürét. A tetejét sajttal megszórjuk. Díszítésképpen 

majoránnát is szórhatunk rá.

Előmelegített sütőben jól átsütjük (180 fokon). Ha a széle már „bugyog”, és a sajt 

is kezd pirulni, elzárhatjuk a sütőt. Tálalás előtt mindenképpen pihentessük 

a sütőből kivéve, mert a belseje nagyon forró. Párolt zöldséget kínáljunk 

hozzá. Nagyon laktató egytálétel. Előző nap is elkészíthetjük, ezért kiváló 

vendégváró lehet.

HOZZÁVALÓK

35 dkg darált hús

1,5 kg burgonya

5 dkg reszelt sajt

olaj

5 dkg vaj vagy margarin

kevés tej

hagyma, fokhagyma

majoránna

só, bors
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Rendhagyó paradicsomos káposzta kolbásszal

Hogy jobban fogjuk szeretni a menzán is messziről elkerült ételt, abban bizto-

sak lehetünk. A káposzta, brokkoli és kolbász hármasa igazán különleges 

ízvilágot egyesít ebben a közönséges ételben, aminek titka a frissessége. 

Éppen ezért ügyeljünk arra, hogy ne főzzük szét a hozzávalókat!

Az olajon megpirítjuk az apróra vágott hagymát és káposztát, majd hozzáadjuk 

a 2 cm-es darabokra vágott kolbászkákat. Sózzuk, borsozzuk, rászórjuk a 

köményt, pirospaprikát ízlés szerint. Hozzáadjuk a rózsákra szedett brok-

kolit, és beszórjuk a liszttel. Ezután hozzáadjuk a 2 gerezd fokhagymát 

egészben, és a házi paradicsomlével felöntjük. Legvégül a 2 babérlevél 

kerüljön bele, amit a főzés leteltével vegyünk ki a fi nom egytálételünkből.

HOZZÁVALÓK

1 közepes fej édes káposzta

1 nagy fej vöröshagyma

2 gerezd fokhagyma egészben

1 kis fej brokkoli

1 pár paprikás, füstölt házikolbász 

3 ek. barnacukor

só, bors ízlés szerint

kevés egész köménymag

1-2 babérlevél

1 „épphogy” ek. pirospaprika

1 nagy üveg (1 liter) 

házi paradicsomlé

3-4 ek. liszt, kevés olaj
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Káposztás rizsgombóc 

Ebben az ételben a tojás ugyan nem látható, mégis ez tartja össze a gombóco-

kat, amelyeket húsos ételek köreteként (akár az előző egytálételhez) vagy 

főfogásként is fogyaszthatunk.

A rizssel kezdjük: megfőzzük sós vízben. A lila káposztát nagylyukú reszelőn 

lereszeljük, fél marék sót szórunk rá, majd állni hagyjuk 15-20 percig (ne 

ijedjünk meg a só mennyiségétől). Közben olajat forrósítunk lapos serpe-

nyőben. Kinyomkodjuk a káposztából a levet, és rádobjuk a forró olajra. 

Addig pirítjuk, míg levet ereszt, majd puhára pároljuk úgy, hogy közben 

teljesen elfőzzük a levét. Ha megpuhult a káposzta, teáskanálnyi cukorral 

összekeverjük, és átpirítjuk, borssal ízesítjük.

Megvárjuk, míg kihűl a rizs és a káposzta, majd összekeverjük a lila és fehér 

halmokat.

Mérettől függően 1-2 egész tojást rakunk a keverékbe, kevés (1-2 evőkanál) 

liszttel elkeverjük. Vizes kézzel gombócokat formázunk a keverékből, és 

miután kukoricapehely-darában meghempergettük őket, forró olajban 

aranyszínűre sütjük a gömböcskéket.

Flekken grillezett zöldségekkel és káposztás cvekedlivel

Furcsa társaságnak tűnik ez a három szerzet, de higgyük el, hogy a látszat-

konfl iktus ellenére valóban jó barátságban vannak.

Mivel egyikükhöz sem szükséges nagy tudomány, nyári-őszi vendégségek kivá-

ló főétele lehet – akár nagyobb társaság számára is – ez az ételkombináció.

A mustárral, kakukkfűvel és 2 gerezd szeletelt fokhagymával, sóval, törött 

borssal pácolt húsokat 2-3 órára hűtőbe tesszük úgy, hogy enyhén mindkét 

oldalukat át is olajozzuk. Közben sós-olajos vízben készre főzzük a tésztát, 

de ügyeljünk rá, hogy ne főzzük szét (így lesz igazán fogravaló, ahogy az 

olasz mondja). Kevés kacsazsíron (vagy olajon) megpirítjuk a laskára vágott 

HOZZÁVALÓK

3,5 dl rizs

40 dkg lila káposzta

só

olaj a pároláshoz

HOZZÁVALÓK 

6-6 szelet hús, pl. sertés-

tarjából és bőrös kacsa-

mellből 

1 nagy cs. durumlisztből 

készült kockatészta

1 közepes fej káposzta fele

2 cukkini

1 padlizsán

6 szál répa

3 kápia paprika

6 közepes méretű és 

keményebb paradicsom

só
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fehér káposztát, sózzuk-borsozzuk, és nagyon kevés barnacukrot adunk 

hozzá, ezzel karamellizáljuk, majd összeforgatjuk a megfőtt tésztával. 

Grillserpenyőben vagy normál serpenyőben olívaolajon 2 gerezd héjas 

fokhagymával megpirítjuk a zöldségeinket, majd lefedve készre pároljuk. 

Amikor már majdnem készen van, enyhén sózzuk, borsozzuk, megszórjuk 

kakukkfűvel és 2-3 evőkanál balzsamecettel. Közben a húsokat kivesszük 

a hűtőből, és készre sütjük. Először mindkét oldalukra kérget „kapatunk” 

(kb. 1-1 perc), majd lefedve sütjük tovább 6-8 percig. Sütőben is süthetjük 

a húsokat, de akkor sem spórolható meg a serpenyős „kéregképzés”. Friss 

és viszonylag gyors vendégváró vacsorának szánjuk.

frissen őrölt vegyes bors

kakukkfű

balzsamecet

jó minőségű olívaolaj (sütésre 

és pácolásra)

kacsazsír (3 ek.)

3-4 gerezd fokhagyma

mustár (lehetőleg az édeskés 

bajor mustárt válasszuk)
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Aszalt paradicsomos-bazsalikomos-
gomolyás csirkemellrolád hajdinakásával 

A félbevágott csirkemelleket sózzuk, borsozzuk mind-

két oldalukon, majd az apróra vágott és összekevert 

bazsalikom-gomolya-aszalt paradicsom együt-

tessel vékonyan beterítjük a 12 szeletet. A szelete-

ket feltekerjük, és két-két fogvájóval vagy hústűvel 

összetűzzük őket. Tűzálló tálba téve meglocsoljuk 

az olvasztott vajjal és vízzel, és melléjük tesszük a 6 

gerezd fokhagymát héjában. 180 fokos sütőben fél 

óráig sütjük, majd grillfokozaton 10 perc alatt megpi-

rítjuk (teljes sütési idő kb. 45 perc). A hajdinakásához 

a hajdinát a karikázott póréval kevés vajon/zsíron 

megpirítjuk, majd sózzuk, borsozzuk, és felengedjük 

a vízzel. Készre főzzük annyi idő alatt, amíg elfő a tel-

jes vízmennyiség, végül belekeverjük az apróra vágott 

friss petrezselymet. Tápláló és különleges kompozíció 

a végeredmény.

HOZZÁVALÓK

6 kisebb csirkemell ketté-

vágva, kiklopfolva

1 csokor bazsalikom

6 gerezd fokhagyma 

héjastól

napon szárított paradicsom 

olajban eltéve 

(kb. 12-15 db) 

20 dkg friss gomolyasajt 

só, bors ízlés szerint

15 dkg vaj

1,5 dl víz

• A hajdinakásához

30 dkg hajdina

4 ek. olvasztott vaj vagy 

kacsazsír

annyi víz, ami kb. három-

szorosan ellepi a hajdinát

1 szál póréhagyma

1 csokor friss petrezselyem

só, bors

99
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Zöldséges pulykatál

Ez az étel pulykahúsból és csirkéből is készülhet. A nevéhez méltóan egy na-

gyobb kerámiatálra lesz szükségünk az elkészítéshez. Poroljuk csak le a 

régen használt római tálat vagy a kemencés kerámiaedényt!

A vízbe áztatott edényt ecsettel kiolajozzuk, és belefektetjük a zöldfűszerekkel, 

sóval és frissen őrölt borssal beszórt húsdarabokat. Jól belenyomkodjuk az 

edénybe a húst, majd meglocsoljuk kevés olajjal. Egy nagyobb tálban pár-

huzamosan összekeverjük a vegyes zöldségünket (répa, karfi ol, brokkoli, 

póréhagyma és borsó – talán ezek kombinációjával a legfi nomabb) tetszés 

szerinti fűszerekkel és kevés olívaolajjal. A fűszeres zöldségkeverékkel bo-

rítsuk be a húsos edényünket.

HOZZÁVALÓK

8-10 kisebb pulykamell- és 

pulykacombdarab vagy 

csirkecombfi lé

15-15 dkg brokkoli, karfi ol és 

borsó

3 vastagabb szál sárgarépa

kevés olívaolaj

só, bors ízlés szerint

zöldfűszerek (bazsalikom, 

kakukkfű és rozmaring)

15 dkg (füstölt) gomolya

100
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Hústól függően 40-60 perc szükséges a sütéshez fólia alatt. Ha sok levet ereszt 

a zöldség, akkor félidőben levehetjük a fóliát.

A tetejére bátran szórhatunk a sütési idő letelte előtt negyedórával reszelt 

füstölt sajtot, például gomolyát. Nem szükséges hozzá köret, friss kenyérrel 

nagyon tápláló és teljes értékű főétel.

Fügés húsköltemény

A húst felszeleteljük, besózzuk, és bedörzsöljük vékonyan curryvel. Össze-

keverünk 4-5 dl vörösbort 2 dl narancslével, teszünk bele mézet és fahéjat, 

hogy forraltboríze legyen. Beledaraboljuk az aszalt fügét, félbevágva a 

HOZZÁVALÓK

1,5 kg pulykamell vagy hátszín 

(mindkét húsból nagyon 

fi nom)

4-5 fej vöröshagyma 

1 fej fokhagyma

1 kis csomag aszalt füge

só, bors

curry fűszerpor (garam masala)

1 ek. méz

fahéj

őrölt kömény és gyömbér 

(frissen reszelt gyömbérrel 

még fi nomabb)

4 dl vörösbor

2 dl frissen facsart narancslé
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gyümölcsöt. Nem célszerű kicsire vágni a fügét, mert 

szétfőhet. A levet a húsra öntjük (az a jó, ha ellepi). Hű-

tőbe tesszük a bepácolt húst. Legkevesebb 3 óra múlva 

süthetjük, de inkább másnap. 

 Kevés olívaolajon megfonnyasztunk 4-5 nagy fej 

hagymát és 1 fej fokhagymát, mindkettőt karikázva. 

Őrölt köményt és gyömbért (ezzel óvatosan, mert na-

gyon domináns) szórunk rá, kb. 1-1 kávéskanálnyit. Ezt 

terítjük a sütőtál aljára, erre jönnek majd a hússzeletek. 

 Először hirtelen (200 fokon) sütjük kb. 10 percig, majd 

180 fokon 45 percig. Igazi különlegesség. Rizzsel tálaljuk.

Borjúhúsos kolbászkák grillezéshez

Ez az étel alapvetően Somogyban és Zalában ismerős – a gyűjtés a Balaton-

felvidékről ered. Valószínűleg balkáni hatásra érkezett hozzánk, sokan 

ismerjük a hasonló mititeit. Nagyon fontos hozzá a friss és jó minőségű 

hús (fagyasztottból meg se próbáljuk), ami lehet borjú vagy bárány, de disz-

nóhúst is használhatunk. Ha kevésbé szeretjük a faggyú miatt karakteres 

bárányhúst, akkor vegyesen disznót és borjút daráltassunk a hentesnél. 

Lehetőleg ne legyen zsíros a hús, de ne válasszuk a legszárazabb részeket 

sem. A húspogácsák elkészítése igazi öröm, gyerekekkel is belevághatunk. 

Nincs más dolgunk, mint hogy minden hozzávalót alaposan összegyúrjunk. 

Természetesen a hagymát és a zöldfűszereket aprítva tegyük a húsmasz-

szához, ízlés szerint használjunk sót, borsot és szegfűborsot (nyugodtan 

megkóstolhatjuk készülés közben a húsmasszát). Ha készen van a masz-

szánk, készítsünk vizes kézzel a kép szerint kolbászkákat, és hagyjuk leg-

alább 1 óráig állni őket. Faszénen, fóliázott grillrácson süssük a megkent 

húspogácsákat.

HOZZÁVALÓK

30 dkg borjúhús 

(pl. darált borjúlapocka)

30 dkg disznócomb 

(darálva)

1 kisebb fej 

mogyoróhagyma

kb. 12 levél menta és 

egy kisebb csokor 

petrezselyem

őrölt bors, só és szegfű-

bors

kevés őrölt paprika

2 ek. jó minőségű édeskés 

mustár

3 ek. olívaolaj a masszába 

(4 ek. a kenéshez)

2 tojás

2 ek. sör
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HOZZÁVALÓK (6 főre)

½ kg fi nomliszt

3 dl víz

0,3 dl olaj

só, leheletnyi cukor

1 cs. szárított élesztő

szezámmag

• Öntet

2 dl joghurt

2 ek. méz

2 ek. mustár

szerecsendió

só és bors ízlés szerint

Hunburger

Ez az étel egy jóval egészségesebb és teljesebb értékű változata a gyorséttermi 

hamburgereknek – valódi helyi összetevőkből. Akár családi körben, akár 

ifj úsági alkalmakkor is nagyszerű eledel, sőt biztosak lehetünk benne, hogy 

a hunburgervacsora népszerűvé fog tenni bennünket mindkét körben!

A húspogácsához az előző recept összetevőire lesz szükségünk, a mentát 

kivéve.

Az összetevőkből a 34–35. oldalon írtak szerint kenyértésztát készítünk. A meg-

kelt, kész tésztánkból teniszlabda méretű golyókat (összesen 6-8 darabot) 

szaggatunk, amelyeket kissé ellapítva, kétszer bevágva és vízzel megkenve 

220 fokos sütőben 12 perc alatt készre sütünk. Lehetőleg ne használjunk 

hőlégkeverést, és ha úgy látjuk, hogy nagyon pirulnak a zsömlék, akkor 

vegyük vissza a sütőt 190 fokra.

A húspogácsához az előző receptnél leírt módon járunk el (az összetevőkből 

hagyjuk ki a mentát), de lapos pogácsákat sütünk kevés olívaolajon (nem 

szükséges a faszénen sütés).

A hunburgert salátalevéllel, paradicsomszeletekkel és méz, mustár, joghurt, sze-

recsendió, só és bors keverékéből készülő öntettel tesszük igazán egyedivé.

105
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Bőséges örökség
Halak és herkentyűk

Elévülhetetlen tanács, hogy jobban fi gyeljünk arra, mi minden adhat (nem utol-

sósorban egészséges) táplálékot az embernek. Ha igazán tudatosak akarunk len-

ni, akkor ezt a tanácsot kiegészíthetjük azzal: együnk több helyi élelmiszert, helyi 

halat. Nagy kedvenc hazánkban a hekk, a tonhal, a cápaharcsa. De ismerjük-e 

hazai halainkat és az azokból készülő, korántsem drága, de annál fi nomabb fogá-

sokat? A garadnai füstölt pisztrángot vagy a tiszacsegei harcsatálat, a balatoni cit-

romos fogast mi is elkészíthetjük otthon. Ne féljünk tőle, nem véletlenül kaptuk.

„Jézus vette az öt kenyeret és a két halat, felnézett az égre, és 

hálát adott Istennek. Azután tört a kenyerekből, és a tanítvá-

nyainak adta, hogy osszák szét az emberek között. Ugyanígy 

szétosztotta a két halat is.  Mindannyian ettek, és jól is laktak.”  

(Mk 6,41–43)
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Füstölt hal (tiszai harcsa vagy pisztráng) lilahagymával, 
uborkával, tormával és friss kenyérrel

Az alábbi fogást két kirándulás ihlette, ezért akár dobozból is ehetjük családi 

kirándulások alkalmával. Ha rákapunk az ízére, attól sem fogunk visszariad-

ni, hogy a legközelebbi horgászboltban házi halfüstölő szettet szerezzünk 

HOZZÁVALÓK

4 közepes hidegen füstölt 

hal – kb. 20-20 dkg

2 nagy fej lilahagyma

1 kis üveg csemege ecetes 

torma

15 dkg vaj

1 kisebb csokor petrezselyem

10 db közepes méretű 

kovászos uborka

1 kg friss kenyér
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be, hiszen sokszor lehet a nagyáruházakban is jó minőségű hazai harcsát 

vagy pisztrángot venni az éttermi árak töredékéért. Persze a legjobb, ha a 

tenyésztés helyszínén1 szerezzük be a halat – így meggyőződhetünk fris-

sességéről.

A füstölt hal gerincét eltávolítjuk, megszabadítjuk a szálkáktól (ebben például 

egy szemöldökcsipesz kiváló segítség lehet), majd éles késsel fél ujjnyi sze-

letekre vágjuk. A vaj felét felhevítjük egy serpenyőben, ügyelve arra, hogy 

még ne barnuljon meg, és a szeleteket mindkét oldalon 1 percig sütjük. 

5 dkg vajjal és apróra vágott petrezselyemmel kikevert tormakrémmel, 

laskára vágott lilahagymával, karikázott uborkával és friss kenyérszele-

tekkel tálaljuk. Nyugodtan vigyük magunkkal egy egynapos kirándulásra 

dobozban – egészen jól bírja a melegebb időt is.

 1 Garadnán és Szilvásváradon a pisztrángos tavaknál friss pisztrángot vehetünk, akár készre 
füstölve is. Tiszai harcsát pedig nagyon sok helyen kaphatunk frissen, például a „tiszacsegei 
halasnál” is.
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Tonhalsaláta céklával

Ez a saláta kevésbé hazai, mégis van hazai vonatkozása. A Magyarországi 

Evangélikus Egyház Északi Egyházkerületének norvég kapcsolatai ihlették. 

A norvég testvérkerület (More) moldei gyülekezetében ugyanis gyakran 

kóstolhatunk hasonlót – habár többnyire rákkal készítve.

A tonhalat az olajjal együtt elkeverjük egy villával. Hozzáadjuk az apróra vá-

gott petrezselymet, a citrom kockázott gyümölcshúsát (a fehér hártyák 

nélkül), a karikázott céklát és pórét. A tejfölt elkeverjük a mustárral, és jól 

összeforgatjuk a salátával. A tejfölös öntet majonézzel is helyettesíthető.

HOZZÁVALÓK

3 doboz tonhaltörzs olajban

1 citrom

1 csokor petrezselyem

4-5 db főtt cékla

1 szál póréhagyma

2 ek. édes mustár (pl. bajor)

1-1,5 dl tejföl
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Halcurry (harcsából vagy pangasiusból)

Egy hagyományos halpaprikást dobhatunk fel a különleges keleti fűszerezéssel, 

és higgyük el, hogy nemcsak nekünk, de a gyerekeknek is ízleni fog.

A hagymát megpirítjuk kevés (kb. 3 evőkanál) olajon. Rátesszük a kockára 

vágott paprikát, curryport, majd a halat és a fűszereket. Pirítva pároljuk a 

halat, majd hozzáadjuk a paradicsomlevet, és „összerottyantjuk” az egé-

szet. A rizst külön főzzük, lehetőleg ne túl ragacsosra, majd az egészet 

összefőzzük 3-4 perc alatt.

HOZZÁVALÓK

kb. 60 dkg pangasius

2 nagy fej hagyma

1 dundi fokhagymagerezd

1 zöldpaprika (ne legyen 

csípős, ha gyerekek is 

esznek a halból)

1 ek. currypor

1,5-2 dl paradicsomlé

½ ek. barnacukor

só, bors ízlés szerint

½ kg rizs (a legfi nomabb 

a kerekszemű rizzsel)

kevés olaj a főzéshez
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Harcsapaprikás sztrapacskával és tökmetélttel

Nagyon szimpatikus, ha egy vendéglátóhely azzal reklámozza magát, hogy 

csak helyi alapanyagokat használ és a helyi termelőket részesíti előnyben. 

A tállyai Oroszlános Borvendéglőt ezért (is) szeretik a borsod-hevesi egy-

házmegye evangélikusai – nem véletlen, hogy a hagyományos augusztusi 

megyei csendesnap ebédjét már évek óta ők adják.

A tökmetélt ötlete tőlük származik – egyszerű, de nagyszerű körete lehet a 

harcsapaprikásnak, akár a nehezebb sztrapacska nélkül is.

A harcsapaprikáshoz a hagymát megdinszteljük 2-3 kanál libazsíron. Teszünk rá 

2-3 paprika- és paradicsomkarikát, kevés pirospaprikát és lisztet. Rádobjuk a 

halakat, és mindkét oldalukat fehéredésig pároljuk, majd kb. 5 percig főzzük 

saját levében, letakarva. Végül behabarjuk a tejföllel, lezárjuk a tűzhelyet, 

és kb. 5 percre teszünk bele 2 babérlevelet.

A tökmetélthez a tököt hosszú, metéltszerű csíkokra vágjuk, és kevés vajon 

megpároljuk. Sózzuk, borsozzuk, és hozzáadjuk a kaprot. Kevés tejszínnel 

behabarjuk.

A sztrapacskához az alapanyagokat villával simára keverjük, majd forró, sós 

vízbe szaggatjuk. Vigyázzunk, a nyers burgonya miatt körülbelül dupla 

annyi a főzési idő, mint a hagyományos galuska esetén. Kóstolással győ-

ződjünk meg arról, hogy elkészült-e, kb. 12-15 percre lesz szükségünk ehhez 

adagonként.

Citromos fogas vajas karalábéval

Amikor igazán fi nom, omlós hazai halat keresünk, nyugodtan válasszuk a 

fogast. A kérdés „csak” az, hogy hol, ugyanis kevés hentesnél vagy nagy-

áruházban kapunk frisset. Maradnak a tudatos horgászok, akikből – hála 

Istennek – egyre több van.

Ez az étel egyébként nagyon egyszerűen elkészíthető, az egyetlen trükkje, 

HOZZÁVALÓK

1 kg harcsafi lé

2 nagy fej vöröshagyma

2 kis gerezd fokhagyma

2-3 ek. liszt

375 g tejföl (20%-os)

pirospaprika, bors, só ízlés 

szerint

2 babérlevél

1 kisebb spárgatök

kb. 1,5 dl tejszín

1 kis csokor kapor

• A sztrapacskához

4 közepes burgonya 

lereszelve

30 dkg liszt

kevés víz

só

2 ek. olaj
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hogy a fogasfi lét bőrével kell a tűzhelyre tenni. Ha ettünk már haltepertőt, 

ismerős lesz az az íz, amellyel találkozunk. Nyári ünnepekre, diófa alá, fehér 

furminttal vagy hideg bodzás limonádéval a kézben képzelhetjük magun-

kat, ha megkóstoljuk.

A vajat kb. 2 percig hevítjük, de óvatosan, hogy ne kezdjen barnulni. Bőrük-

kel lefelé a zsiradékba helyezzük a fogasszeleteket, és megpirítjuk őket 

mindkét oldalon. Ha szükségesnek találjuk, adhatunk még hozzá vajat. 

Ha megpirult a hal, meglocsoljuk 1 citrom kifacsart levével, a másikat a 

karalábéhoz tartogatjuk.

A karalábét kockázzuk, és ugyanúgy pirítva pároljuk, mint a halat. Sózzuk, 

borsozzuk, a csokor petrezselymet rászórjuk, majd azzal összeforgatva 

ráfacsarjuk a citrom levét. Ha a citromlé kissé elfőtt, kevés tejszínnel beha-

barjuk, de e nélkül is nagyon fi nom. Ha időnk engedi, rakottasan tálaljuk, 

fogyasztás előtt 15 percre sütőbe téve és a tetejét kevés sajttal megszórva. 

HOZZÁVALÓK

1 kg tisztított fogasfi lé

kb. 15 dkg vaj

4-5 fej zsenge karalábé

2 nagyobb lédús citrom

1 csokor petrezselyem

só és bors ízlés szerint

esetleg 1-1,5 dl tejszín

kevés reszelt sajt

113
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Az ígéret földjének ízei 
Tejes, mézes és gyümölcsös fi nomságok

Tej – alapvető élelmiszer, vendégségek itala, a bőség és üdvösség szimbóluma.

Méz – orvosság, ajándék, édesítőszer, hasznos és értékes csereáru.

Gyümölcs – termés, amelyben egy egész növény élete sűrűsödik össze.

Tej, méz és gyümölcs – a természet rendkívüli értékei az ókori ember számára. 

Értékeljük ezeket? Megőrizzük értékeiket? Hagyjuk, hogy ezek őrizzenek minket?

„Ezt a földet utódaidnak adom.” (1Móz 12,7)
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Tönkölylisztes-almás farsangi fánk

1 dl tejben felfuttatjuk az élesztőt, és közben lereszeljük a meghámozott almát 

(kislyukú reszelőn). Kinyomkodjuk a reszeléket, és leöntjük a levét. Átszi-

táljuk egy tálba a lisztet, majd összegyúrjuk az összes hozzávalót. Meleg 

helyen (például radiátoron vagy langyos sütőben) duplájára kelesztjük a 

tésztát. Ha megkelt, átgyúrjuk, és kb. 5 cm-es korongokat szaggatunk a 

tésztából. Szilikonos sütőpapírra téve, a sütőlapon további fél órát keleszt-

jük a fánkokat, majd forró olajban mindkét oldalát megsütjük. Oldalanként 

kb. 2 percre van szükség. Az első oldalon célszerű fedő alatt sütni a süte-

ményt. Fahéjas porcukorral tálaljuk.

Kefi res gyümölcsszelet 

A lisztet összeszitáljuk a sütőporral. A tojások sárgáját elkeverjük a cukorral 

és az egyik csomag vaníliás cukorral, belereszeljük a citrom héját, majd 

hozzáadjuk a lisztet, és jól kikeverjük. Ezután belecsorgatjuk lassan a vajat 

vagy olajat, a kefi rt, és legvégül hozzáadhatjuk a felvert tojásfehérjét (nem 

szükséges keményre). Bármilyen gyümölccsel gazdagon megszórjuk. Tehe-

tünk rá szilvát, körtét, meggyet, barackot, almát, banánt, diót. Pihentetjük, 

majd 160 fokos sütőben 35-45 perc alatt készre sütjük (alsó-felső sütéssel). 

Amikor már majdnem készre sült, megszórjuk a tetejét vaníliás cukorral, fa-

héjjal, esetleg egész mákkal, és készre sütjük a sütőben kb. 5 perc alatt. 

HOZZÁVALÓK

½ kg alma

2 tojás sárgája

30 dkg fi nomliszt

30 dkg tönkölyliszt

2,5 dkg élesztő

2 dl langyos tej

5 dkg olvasztott vaj

1 ek. tejföl

csipet só

3 ek. porcukor

1 citrom reszelt héja

fahéj, porcukor 

a szóráshoz

HOZZÁVALÓK

1 nagy pohár (ez lesz a 

mérőeszközünk) kefi r

1 pohár cukor

2 és ½ pohár liszt 

½ pohár olaj vagy ol-

vasztott vaj

1 cs. sütőpor

2 cs. bourbon vaníliás 

cukor 

4 tojás 

1 citrom héja

116
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Nagymama-féle almás sütemény

A 2 tojást habosra keverjük a cukorral. Hozzáadjuk a reszelt almát, az olvasztott 

vajat, a fahéjat és a citromlevet. Belekeverjük a liszttel összeszitált sütőport 

és a kakaóport. (A kakaóport el is hagyhatjuk, ha hagyományosabb ízre 

vágyunk.) Úgy sütjük, mint a hagyományos piskótát. Ha kihűlt, damillal 

vagy éles késsel vízszintesen félbevágjuk, és megkenjük almalekvárral, 

esetleg szilvával. (A tetejét díszíthetjük párolt, vékony almaszeletekkel, 

mazsolával, kakukkfűvel.)

HOZZÁVALÓK

2 tojás

30 dkg cukor

30 dkg alma reszelve

5 dkg olvasztott vaj

1-2 kk. fahéj ízlés szerint

fél citrom leve 

30 dkg liszt

1 sütőpor

1 ek. kakaópor
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Mézes-fahéjas almaszorbet

Ha nem tudjuk, hogy mit kezdjünk a savanykás nyári almánkkal, túl vagyunk 

az almás pitén, kompóton…

Az almát nagylyukú reszelőn lereszeljük, hozzáadjuk a többi hozzávalót, majd 

botmixerrel pürésítjük. Tégelyekbe szedjük, majd a fagyasztóba tesszük. 

Amikor a tégelyek szélén kb. 2-3 cm-es jégkristályok alakultak ki, mixeljük 

át újra a szorbetet. Ismételjük a pürésítést legalább kétszer. Friss mentával 

kínáljuk.

HOZZÁVALÓK

1 kg nyári alma

12 dkg barnacukor

4 ek. méz

1 citrom leve

8-10 mentalevél

1 tk. fahéj

5 dkg mazsola
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Túrókrémes sült körte

Könnyű és fi nom. Ennyi az egyszerű vendégváró desszert titka.

A körtéket félbevágjuk, éles késsel vagy almacsumázóval, esetleg 

dinnyegolyóvájóval kis mélyedéseket vágunk a közepükbe. Ide fogjuk betöl-

teni a túrókrémet, amit a fenti összetevőkből nyerünk. Egyetlen dologra kell 

ügyelnünk: nehogy túl sokat kóstolgassuk készítés közben a fi nomságot.

A töltött körtéket 180 fokon hirtelen sütjük a csorgatott mézzel a tetejükön.

Meggymisu

Tiramisu magyar módra? Ha nem is, mindenesetre édes-krémes, mégis üdítő 

pohárkrém nyárelőre.

A piskótákat egyesével meggylébe mártjuk, majd egy nagy keverőtálba törjük, 

egyenként három darabra. A sajtkrémet elkeverjük a vaníliás cukorral fel-

vert tejszínhabbal és a dzsemmel, majd belekeverjük a magozott meggyet. 

Végül keverőlapáttal az egészet óvatosan összeforgatjuk. Citromfűvel, 

csokoládéforgáccsal kínáljuk.

HOZZÁVALÓK

4 nagyobb és keményebb 

körte

4 ek. méz a töltött körték 

tetejére

• A túrókrémhez

kb. 10 púpozott ek. túró

4 ek. tejföl

mazsola ízlés szerint

1 cs. bourbon vaníliás cukor

4 ek. barnacukor

2 tojás sárgája

1 citrom héja

HOZZÁVALÓK

2 cs. babapiskóta

½ l meggylé 

4 ek. meggydzsem 

1 nagy tégely fehér 

sajtkrém (ízesítetlen)

20 dkg magozott meggy 

lecsepegtetve

1 kis tejszínhab

½ cs. bourbon vaníliás 

cukor
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Papagájszelet

A hozzávalókat összekeverjük a tojásfehérje kivételével. Felverjük, majd óva-

tosan keverőlapáttal a masszához keverjük, amit ezután három részre 

osztunk. Az egyik adaghoz 1 csomag vaníliás cukrot, a másikhoz 1 evőkanál 

kakaóport, a harmadikhoz 1 csomag puncspudingport keverünk.

Ebben a sorrendben 2 db kivajazott őzgerincformába rétegezzük a hozzáva-

lókat. 170 fokon kb. 35 percig sül. Ha teljesen kihűlt, kivesszük a formából, 

és fekete csokimázat öntünk rá. 

A csokimázhoz egy hőálló üvegtálba tördeljük a 2 tábla csokit, hozzáadjuk a 

vizet és az olajat. A mikrohullámú sütőbe tesszük, és 750 watton kétszer 

másfél perc alatt összefőzzük a masszát (a szünetben habverővel csomó-

mentesre keverjük). Csokoládénként eltérő lehet a hozzáadott folyadék 

mennyisége, csakúgy, mint a főzési idő. A lényeg, hogy könnyen kezelhető, 

csomómentes mázat kapjunk, ami nem szilárdul azonnal.

Csokis-narancsos muffi  n

A vajat megolvasztjuk, a csokit lereszeljük, a hozzávalókat kikeverjük (külön 

tálban a folyékony és külön tálban a szilárd összetevőket), majd az egészet 

összeöntjük. 

Magas hőfokon (180 ̊ C) kb. 10 perc alatt készre sütjük. Narancslekvárral tálaljuk.

HOZZÁVALÓK

4 tojás

30 dkg cukor 

25 dkg vaj vagy margarin 

½ dl olaj 

1 kis pohár tejföl 

30 dkg liszt

1 cs. sütőpor

1 cs. vaníliás cukor

1 ek. kakaópor

1 cs. puncspuding

• Å csokimázhoz

2 kis tábla (75%-os kakaó-

tartalmú) étcsokoládé

4 ek. víz

2 ek. olaj

HOZZÁVALÓK

10 dkg (75%-os kakaó- 

tartalmú) étcsokoládé

15 dkg vaj

15 dkg barnacukor

5-8 dkg kandírozott 

narancshéj

2 tk. vaníliaaroma

2 tojás

3-4 ek. tej

15 dkg liszt 

1 tk. sütőpor
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Mákos-meggyes szelet

Robotgéppel habosítjuk a vajat a cukorral, majd egyenként hozzáadjuk a to-

jásokat. Egy másik tálban összekeverjük a lisztet a mákkal, a sütőporral 

és a fahéjjal. Beleforgatjuk a vajas masszába. Belekeverjük a tejet és a le-

csöpögtetett meggybefőttet is. Sütőpapírral kibélelt tepsiben 180 fokon 

kb. 20 percig sütjük.

Ennek a süteménynek nagyon fi nom a szilvás változata is, akkor viszont a szilvát 

a sütemény tetején rendezzük el, és szórjuk meg egész mákkal sütés előtt.

HOZZÁVALÓK 

30 dkg puha vaj

30 dkg cukor

4 tojás

24 dkg liszt

6 dkg darált mák

2 kk. sütőpor

1 kk. őrölt fahéj

8 ek. tej

1 üveg meggybefőtt

reszelt citromhéj, vanília ízlés 

szerint

123
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Kókusztekercs

A tojásokat szétválasztjuk, a sárgákat a liszttel, vajjal és élesztővel összegyúr-

juk, majd három részre osztjuk a tésztát. A töltelékhez a 3 tojásfehérjét a 

porcukorral habosra verjük. A kemény habhoz hozzákeverjük a kókusz-

reszeléket. A három adag tésztát egyenként kinyújtjuk, megtöltjük, fel-

csavarjuk, ujjnyi karikákra (csigákra) vágjuk, és kb. 30 perc alatt 170 fokos 

sütőben halványbarnára sütjük. 

HOZZÁVALÓK

45 dkg liszt

20 dkg vaj vagy margarin 

3 tojás 

3 dkg élesztő tejben 

felfuttatva 

25 dkg porcukor

10 dkg kókuszreszelék
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Alkoholos piskótatorta

Összekeverjük a hozzávalókat, kezdve a tojássárgájával és a cukorral, majd a 

megolvasztott vajjal, apránként adagolva hozzá a lisztet és a lisztté őrölt 

mandulát. A tojásfehérjét egy csipet sóval habbá verjük, majd hozzáke-

verjük a masszához. Kivajazott vagy sütőpapíros tortaformába öntjük. 10 

percig 170 fokon, majd kb. fél óráig 160 fokon sütjük. A még meleg tortára 

halmozzuk a mandulaforgácsot vagy tört diót, olvasztott csokoládét cse-

pegtetünk rá, és ha kihűlt, vaníliás porcukorral díszítjük.

HOZZÁVALÓK

5 tojás 

20 dkg cukor 

csipet só 

20 dkg vaj vagy margarin 

2 ek. erős alkoholos ital 

(pl. gyümölcspálinka) 

15 dkg liszt

10 dkg őrölt mandula

1 tk. fahéj

10 dkg mandulaforgács vagy 

durvára tört dió 

1 szelet fekete csokoládé 

1 cs. bourbon vaníliás cukor 

porcukorrá törve
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Mézes-aszalt gyümölcsös karácsonyi kifl i

Igazi karácsonyi sütemény, meglepően porhanyós tésztával. Amikor sütjük, 

olyan illat lesz az egész lakásban, de még az utcában is, hogy ha nincs is 

éppen karácsony, akkor is a fa alatt érezzük magunkat.

A tészta hozzávalóit teljesen csomómentesre és homogén állagúra össze-

dolgozzuk, majd 1 napra hűtőbe tesszük (folpackba csomagolva). Másnap 

négy részre osztjuk a tésztát, és körülbelül azonos méretű korongokat 

formázunk belőlük.

Megkenjük a szilvalekvárral, megszórjuk az apróra vágott gyümölcsökkel és 

a fahéjjal elkevert cukorral. Pizza- vagy derelyevágóval nyolcfelé vágjuk a 

korongokat, úgy, hogy egyenlő háromszögeket kapjunk. Feltekerjük, majd 

a tetejüket megkenjük tojás és tej keverékével, megszórjuk fahéjas cukorral. 

180 fokra előmelegített sütőben kb. 25 perc alatt sülnek meg a kifl ik.

HOZZÁVALÓK

20 dkg fehér krémsajt

20 dkg szobahőmérsékletű 

vaj

25 dkg süteményliszt

10 dkg barnacukor

csipetnyi só

• A töltelékhez

10-15 ek. szilvalekvár

10 dkg barnacukor

1 ek. őrölt fahéj

5 dkg mazsola vagy aszalt 

áfonya

5 dkg aszalt sárgabarack 

felaprítva

5 dkg aszalt szilva

15 dkg durvára darált dió

1 citrom reszelt héja
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Almás krémes áfonyás csokoládéval

Őszi teadélutánokra, gyors vendégvárónak egy nagyon egyszerű, mégis izgal-

mas sütemény. Az alma, az áfonya és a fekete csokoládé gondoskodik arról, 

hogy azok is szeressék, akik nem kifejezetten rajongói az édes ízeknek.

Az almát meghámozzuk, nagylyukú reszelőn lereszeljük. Lábasba rakjuk, 5 dl vizet 

ráöntünk, és körülbelül 10 perc alatt puhára pároljuk. A mézet és a vaníliás 

cukrot hozzákeverjük. Közben a vanília ízű pudingport 3 dl vízzel kikeverjük, 

az almához öntjük, és kevergetve besűrűsítjük. Egy kb. 30x20 cm-es tepsit 

kirakunk a keksszel, majd rákanalazzuk az almakrémet, amit habkanállal 

HOZZÁVALÓK

1,25 kg alma 

½ kg háztartási keksz 

(lehetőség szerint 

szögletes formájú)

3 csomag vaníliás puding

20 dkg méz

8-10 ek. víz

8 dl víz

fél csomag bourbon 

vaníliás cukor

2 db 10 dkg-os étcsokoládé-

szelet (pl. Boci)

1 ek. barnacukor

10 dkg fekete áfonya

2 ek. olaj

3-4 ek. víz

128
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egyenletesen elterítünk. A krém tetejére ismét kekszet rakunk, annyira sűrűn, 

amennyire csak lehet. Közben a csokoládét a barnacukorral, a vízzel és az 

olajjal összeforraljuk (a csokimáz pontos leírása a 122. oldalon), majd legvégül 

belekeverjük az áfonyát. A süteményt bevonjuk a mázzal, és egy napig hidegen 

pihentetjük. Könnyű desszert lesz belőle.

Rapid madártej

A madártej legalább egyszer minden magyar családban terítékre 

kerül. Általában vagy nagyon szeretjük, vagy nagyon nem.

Ugyanez igaz az asztal túloldalán: van, aki kifejezetten rajong az 

egyszerűen elkészíthető desszertért, van, akinek pedig még 

sohasem sikerült eléggé keményre az a habpamacs a tetején…

Ez a recept talán megoldja a problémát, szinte lehetetlen elrontani.

A tojásokat kettéválasztjuk, a sárgáját habosra keverjük a cukorral 

és a vaníliás cukorral. Közben felforraljuk a tejet. A keverő-

edénybe apránként engedünk kb. 1 merőkanálnyi forró tejet, és 

habverővel keverjük minél gyorsabban. Ezután a meleg tojásos 

keveréket hozzáadjuk a forró tejhez, és takarékra vesszük a 

tűzhelyünket. Folyamatos keverés mellett sűrűre főzzük.

A habpamacsokhoz csipetnyi sóval felverjük a tojásfehérjét, amikor már ösz-

szeállt, hozzáadunk kb. 1 evőkanálnyi fehér kristálycukrot. Ettől szép fényes 

pamacsaink lesznek. A kemény habból 2 benedvesített evőkanállal „galus-

kákat” szaggatunk egy tányérra. Általában egy tányérra 6-8 db-ot tudunk 

rátenni. Mikrohullámú sütőben 750-800w-on 35 mp alatt készre főzzük a 

pamacsokat, ügyelve arra, hogy ne roncsolódjon a szerkezete.

Kísérletezzük ki egy adagon a pontos időt (eltérő lehet sütőnként), mert ettől 

nagyban függ a sikerünk. Amint elkészült egy adag pamacs, a vaníliás tejre 

szedjük, hogy ott is gőzölődjön. 

Kihűtjük a madártejet, és mandulareszelékkel, -forgáccsal díszítve tálaljuk.

HOZZÁVALÓK

1,5 l 3,5%-os tej

6 tojás

1 cs. bourbon vaníliás cukor

kb. 7 ek., azaz 

14-15 dkg barna cukor 

(ízlés szerint módosítsuk 

bátran)

1 ek. kristálycukor

csipet só

a tetejére mandulareszelék
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Mandulás-fahéjas csíkos kalács

A tejet és a vajat együtt felmelegítjük. Ha a vaj elolvadt, a cukrot belekever-

jük. Amikor langyosra hűlt, az élesztőt belemorzsoljuk, felfuttatjuk. Ezt 

a felfutott élesztős masszát egy nagy tálban alaposan összedolgozzuk a 

liszttel, tojással és a pici sóval. Ha nagyon ragad, még egy kis lisztet hoz-

záadunk. Ha sima tésztává összeállt, konyharuhával letakarva langyos 

helyen 1 órát kelesztjük. 

Amíg kel, elkészítjük a tölteléket: a vajat felolvasztjuk, és annyi mandulát, 

illetve cukrot adunk hozzá, hogy jól kenhető, fi nom, édes massza legyen. 

Ne felejtsük ki a fahéjat, az adja meg a kalács lényegét! (Az eredeti svéd 

recept szerint a fahéjat lehet őrölt kardamommal helyettesíteni, úgy még 

jellegzetesebb íze van.)

Amikor a tészta megkelt, lisztezett deszkára borítjuk, már nem gyúrjuk, 

hanem 4 egyenlő részre osztjuk.

Az adagokat egyenként téglalappá nyújtjuk, a töltelékkel vékonyan meg-

kenjük, majd a rövidebb oldalával feltekerjük. A tekercset hosszában, 

középen majdnem végigvágjuk, és az így keletkezett 2 ágat összefonjuk. 

A fonatokat tepsibe fektetjük, és kelni hagyjuk. Kb. fél óra után tojással 

egyenletesen megkenjük, a mandulalapkákkal megszórjuk, be a sütőbe! 

190 fokon kb. 15-20 perc alatt aranybarnára sütjük. Húsvétkor kör alakú-

ra is formázhatjuk. A közepébe piros tojást ültetve szép dísze az ünnepi 

asztalnak.

HOZZÁVALÓK 

(4 kalácshoz)

1 kg és még egy kevés liszt

15 dkg vaj

5 dl tej

6 ek. nádcukor

5 dkg élesztő

1 tojás

csipetnyi só

• A töltelékhez

15 dkg vaj vagy margarin

kb. 6 ek. nádcukor

kb. 1 tk. őrölt fahéj

kb. 15 dkg őrölt mandula 

• A kalács megkenéséhez 

1 tojás

kb. 5 dkg mandulalapocska 

vagy nagy szemű cukor
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Balzsamágyon – Fűszeres hétköznapok

„A két arca, akár a balzsamágyak, amelyek illatos füveket teremnek.” (Énekek 5,13; Szent István Társulat fordítása)

Sokan vannak bajban, amikor egy-egy fogás 

receptje különlegesebb fűszereket jelöl 

meg hozzávalóként. Pedig nagy ajándék 

az, hogy egy-egy jól eltalált fűszerrel a 

leghétköznapibb összetevők is ünnepivé 

varázsolhatóak, vendégváró falatokká 

változik egy egyszerű főtt burgonya vagy 

spagetti is. Az illatos zöldfűszerek valóban 

„megágyaznak” ételeinknek, nem is akár-

hogyan. 

De ha sikerül is beszerezni a fűszert, nem biz-

tos, hogy tudjuk, milyen mennyiségben és 

milyen egyéb fogásokhoz használhatjuk 

még fel.

Gyorstalpaló a hazánkban termő leggyakoribb 

fűszernövényekből:
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MILYEN ÉTELEKHEZ, 

MIRE HASZNÁLHATJUK?

A KÖNYVBEN HOL TALÁLHATÓ 

A FŰSZERREL KÉSZÜLT FOGÁS 

(OLDALSZÁM)

Levendula
Édesítésre, cukor illatosítására, desszertek, 

vaníliás ételek gazdagítására 
38

Bazsalikom
Paradicsommártás, húsok, sajtos ételek 

ízesítése, szószok, mártogatók alapja
48, 49, 52, 55, 83, 99, 100

Kakukkfű Húsok és zöldségkrémek ízesítésére 55, 82, 97, 100

Kapor
Uborka és halak, saláták, savanyúságok, 

túrós desszertek ízesítésére
66, 88

Majoranna Húsok, raguk, burgonya fűszerezésére 94,

Rozmaring
Szárnyasok, fi atal malac és burgonya tipikus 

fűszere
46, 50, 55, 100

Tárkony Savanyításra, raguk és burgonya fűszerezésére 37

Menta
Gyümölcsös ételek, frissítők elengedhetetlen 

fűszere
88, 102, 119

Zsálya Húsok, szószok, gomba ízesítője -

Szurokfű (oregánó)
Paradicsom és tejszínes mártások, saláták, 

húsok gazdagítására
-

Lestyán Levesek és savanyúságok fűszere 86

Petrezselyem

Bármilyen ételhez – akár csak díszítésként is – 

használható, viszonylag semleges ízű fűszer. 

Újszerűen szárnyas raguk, tejszínes ételek 

legfőbb ízadója

49, 55, 66, 78, 85, 86, 99, 102, 108, 110, 113

Kömény

Raguk, aprópecsenyék, levesek, kolbászfélék 

fontos ízesítője. Erőteljes ízű fűszer, ezért 

óvatosan használjuk

66, 95

Babér

Alapvetően savanyításra használjuk, főként 

paradicsomos és tejfölös ragukhoz és 

savanyúságokhoz

80, 95

Újhagyma
Saláták, levesek, raguk, kenőkék fontos fűszere, 

tavaszi hangulatú ételekhez ajánlott
78, 93
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Lokalizáció – Megbízható helyi termékek termelői 

és vásárlói közösségektől

Az élelmiszereknél különösen fontos, hogy végiggondoljuk, milyen forrásból származnak, milyen termelési eljá-

rás eredményei, mekkora távolságról szállítják az adott terméket a fogyasztás helyére – hiszen természeti 

környezetünk és egészségünk védelméért többet tehetünk a tudatos vásárlással, mint elsőre gondolnánk. 

Gyülekezeti közösségeinket is bátorítsuk a teremtésvédelem ilyen egyszerű gyakorlatára: az ember termé-

szettel és Istennel való kapcsolatának harmóniáját demonstrálja a helyi termékek, helyi termelők előnyben 

részesítése is.

Felelevenítve a szakácskönyv egyik indító gondolatát – azok vagyunk, amit megeszünk – álljon itt azoknak a 

beszerzési forrásoknak a listája, amelyeket szívesen ajánlunk – néhány esetben nem csak a konyhába. 

Vásárlói és termelői közösségek:

www.szatyor.org (Budapest)

http://csaladellato.hu/ (országos hálózat)

www.biokerteszet.com (házhoz szállítással országosan rendelhető, Rábcakapi)

http://piachely.hu/szocialisbolt.php

www.zempleni.eu (Füzér)

http://keszikosar.blogspot.hu/p/hasonlo-vasarloi-kozossegek.html (Dunakeszi)

http://evkerek.blogspot.hu/ (Szeged)

www.haromkaptar.hu (Tahitótfalu)

http://helyipiac.hu/

Helyi piacok határon túl:

www.helyipiac.hu/erdely

www.helyipiac.hu/felvidek
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Nem csak a konyhába:

www.tudatosvasarlo.hu

www.pannonproduct.hu (Szombathely)

http://www.nautilusklaszter.hu/ (Miskolc)

www.gyorgytea.hu (Bükkszentkereszt)

www.zoldellato.hu (Budapest) 

http://www.szekszarditermek.hu/ (Szekszárd)

www.sokszinuvidek.hu 

http://helyitermekekboltja.hu/

www.videkielet.hu

Az evangélikus piactér:

http://luthermarket.lutheran.hu/

Jó, ha tudjuk, hogy egy-egy régió védjegy által minősített, hagyományosan tájjellegű termékeinek létezik hazai 

gyűjteménye is a Hagyományok – Ízek – Régiók program keretében. 

Néhány védjegy által oltalmat élvező hungarikum

• kürtőskalács

• somlekvár

• almaecet

• vecsési savanyú káposzta

• lakodalmi béles

• kukoricamálé

• zserbó sütemény

• szilvalekvár, szilvalekváros hájas sütemény

• gyulai kolbász

• káposztás pogácsa

• gomolya sajt
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A HÍR programot a Vidékfejlesztési Minisztérium jogelődje az Európai Unió Euroterroirs (Európa Vidékei) kezde-

ményezéséhez csatlakozva 1998-ban indította el. A HÍR program célkitűzése, hogy létrehozza Magyarország 

hagyományos és tájjellegű mezőgazdasági termékeinek gyűjteményét, és előmozdítsa gazdasági hasznosí-

tásukat. Eddig összesen 33 termelő 75 termékére nyerte el a védjegy használati jogát.

A HÍR gyűjtemény elérhetősége:

http://elelmiszerlanc.kormany.hu
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Vidéki Élet: Ha egy jó tippet vagy tanácsot keresünk 

– nem csak a konyhánkba!

Beszélgetés Petrik Idával, a videkielet.hu ötletgazdájával

Ida története igazi romantikus sztori, amit irigyelhetünk, esetleg ötletet merít-

hetünk belőle, de az is lehet, hogy mi magunk is ezt éljük – különösen igaz ez a 

vidéki romantikát élő lelkészfeleségekre. Ida ugyanis egy fenntarthatósággal 

foglalkozó elismert fővárosi egyesület vezetőjeként dolgozott, és férjével a 

gyerekvállalást megelőzően döntöttek úgy, hogy a budapesti nyüzsgés helyett 

inkább vidéken szeretnék családi életüket folytatni. Egy Balaton-felvidéki ház 

lett az otthonuk, ahol nagy örömben és harmóniában nevelik két gyermeküket. 

Itt kapcsolódott be Ida feladatot kereső kismamaként – a hely és az élethelyzet adta nyugalmat 

kiegészítendő – a Balaton északi partjának egyáltalán nem unalmas kulturális, közösségi (és ki 

tudja, még milyen) véráramába – aktív szervezőként is. Aki a videkielet.hu olvasója volt vagy lesz, 

tudja, hogy kirándulás előtt megbízható és igényes szálláshelyért, egy jó könyvajánlóért, felújítási 

vagy praktikus konyhai tippekért, beszerzési források felderítéséért, jó receptekért is érdemes az 

oldalra látogatni. 

Vágjunk is bele, Ida! Nem szeretnék udvariatlannak tűnni, de tudom, hogy várnak a gyerekek, és éppen egy rendezvényre 

készülsz. Azt sejtem, hogy nem szeretsz unatkozni. Feltételezem, hogy az oldal létrejötte is ennek köszönhető. Emlékszel 

még, hogy mi volt a fő motívuma az elindításának? Nem érezted, hogy van sok hasonló magazin, hasonló portál?

Néhány éve puszta szívszerelemből elköltöztünk Balatonfüredre. Megvettünk egy százéves házat, nem volt 

ugyan romos, de kellett egy konyha, új lépcső, egy kályha. A ház felújítása kapcsán találkoztam azzal a kihí-

vással, hogy milyen nehéz ma Magyarországon helyi szakembereket találni, még a Balaton-felvidéken is, ahol 

ennyire gazdag a kulturális örökségünk. A konyhát végül nem is tudtuk megoldani, muszáj volt egy fővárosi 
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kivitelezőt megbíznunk, pedig nem voltak luxusigényeink. Annyit szerettünk volna, hogy valódi anyagokból, 

valódi fából épített konyhánk legyen, és minden háztartási gépnek legyen benne helye. 

Nagyon sokat kérdezősködtünk a helyieknél, de hosszú időbe telt, mire találtunk helyi szakembereket. Ma min-

denképpen úgy gondolom, hogy megérte a fáradságot, habár azt is látom, hogy mennyivel jobb, ha ezekért 

az információkért nem kell küzdeni. Tulajdonképpen ez volt az oldal fő célja: egy interneten elérhető szak-

ember-, és később szálláshely-adatbázis létrehozása, ami bárki által hozzáférhető, aki tiszteli a vidéki életet, 

és egyfajta modern vidékiséget szeretne megélni. Persze gyorsan rájöttünk, hogy ez így nem lesz elég, ezért 

egy véletlen(?) találkozásnak köszönhetően gyorsan kiegészültünk a Vidéki Élet Magazinnal is. 

Egyszerre szerettem volna ajánlót és magazint, amelyben megjelenik a modern vidékiség tisztelete, úgy, hogy 

az a mai fi ataloknak is élhető minta legyen. Ehhez találtam egy helybeli szakembert, aki a megjelenésért, a 

grafi kai munkákért felel: Borse Annamáriát. Közben valódi partnerre is leltem Simon Orsiban, akivel közös 

egri gyökereink garantálták a jó együttműködést. Mikor már készen volt a design, ő lett a főszerkesztője a 

magazinnak. Hitelesen csak egy régiót tudtunk vállalni, pedig jó lenne, ha az oldal más térségben is működne. 

Azt valljuk, hogy csak olyan dolog kerül az oldalra, amit mi magunk is teszteltünk és értékeltünk. Emiatt is 

kérdés, hogy mennyire tudunk bővülni. És nem mellékes szempont az sem, hogy kizárólag vállalható ötleteket 

publikálunk, amelyek azt demonstrálják, hogy lehet és jó vidéken, kis léptékkel, a vidékből élni. 

Hogyan jelenik meg az oldalon a helyi termékek, alapanyagok népszerűsítése? Kinek ajánlod az oldalt? Hogyan informáljátok 

le az ajánlatott szakembereket, szálláshelyeket, piacokat, termelőket, boltokat?

A hitelességünk nagyon fontos. Nem teszünk közzé olyan információt, amelynek hitelességéről a szerkesztő 

csapatból valamelyikünk nincs meggyőződve. A legtöbb mesteremberhez személyes tapasztalatunk fűző-

dik, a szálláshelyeket, üzleteket meglátogatjuk. Nem vállaljuk azt a kockázatot, hogy egy 5-6 fotó alapján 

megismert helyet ajánljunk. Hozzáteszem, hogy ezt azért tehetjük meg, mert közösen vállaltuk: inkább 

kevesebb információt közlünk, de az legyen megbízható. Nem köt bennünket lapzárta, oldalszám vagy 

éppen a hirdetők pénze. 

A vidéki életben egyébként éppen az az egyik nagyszerű, hogy az információ szájról szájra terjed, mindenkiről 

meg lehet tudni előbb-utóbb mindent, csak ki kell várni. A vidéken, különösen a kisebb településeken élő 

emberek közvetlenek, és a bizalom itt nagyobb kincs, mint bárhol. Ezért is fordulhatott elő, hogy például 

egy négycsillagos, valószínűleg kiváló balatoni szállodát nem hirdettünk az oldalon. Nem jártunk ott, és nem 

illett az oldal arculatához, hitelességéhez. Az is fontos, hogy nyomon tudjuk követni a visszajelzéseket. Az 

oldalt ennek megfelelően alakítottuk ki. Hiszen az információ így lesz igazán értékes.

A helyi termékek egyébként a termelői piacok keretében jelennek meg az oldalon. A gyűjtés és a források feltérké-
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pezése megint csak szerelem volt, és nyilván a családi beszerzési lehetőségek feltérképezése is közrejátszott 

benne. Nem mindegy, hogy mi kerül az asztalra, és érhetnek meglepetések, még a piacokon is. A balatoni 

termelői piacok ugyanis főként a turisták kiszolgálására álltak rá, és nem a helyiek igénye szerint működ-

nek (például Tihany, Káptalantóti). Ezeken a piacokon nagybani kereskedők is árulnak, amit jó, ha tudunk. 

Vászoly ezzel szemben egy gyönyörű művészfalu, csak saját maguknak csinálják a piacot, még a táborozók 

is megzavarják a helyiek háborítatlan nyugalmát. Ezek az igazán értékes helyek, ahol a felesleget elviszik a 

termelők a piacra, és kevésbé is hirdetik magukat.

Személyes tapasztalataid érdekelnek, hiszen sokan járunk hasonló cipőben. Mennyire valóságos a „vidékre költözöm” életmód? 

Vagy inkább kétlaki életet éltek? Mit mondhatunk a fi ataloknak, ami a vidéki élet mellett szól?

Valójában nem tudtam, hogy mire vállalkozunk, csak sejtettem. Azt hiszem, hogy őszintének kell lennem, ez az 

ország vízfejű, sok minden köt továbbra is a fővároshoz, nem mellékesen a férjem munkája, és nekem is van 

számos elköteleződésem. Nehézség az is, hogy az ipar ennyire koncentrált. Veszprém jó hely, de a férjem 

villamosmérnökként nem talál a városban megfelelő munkát, ezért ingázik. De ez a távolság még vállalható, 

akár heti kétszer is. Ugyanakkor a vidéki élet nem habostorta, ezt jó, ha tudjuk. Lassabban őrölnek a malmok, 

és bizony nehézségekbe is ütközhetünk. Viszont ott van a közösség és a kultúra megtartó ereje cserében. 

Vagy a kertek öröme. Persze elgondolkodtató – nemrég olvastam egy statisztikát erről –, hogy mennyire 

lecsökkent a háztáji kertek aránya a díszkertekhez képest. Ez is azt jelzi, hogy itt bizony dolgozni kell, ingyen 

nem adnak semmit. De az is igaz, hogy sokkal kevésbé vagy magadra utalva, mindig van kitől kérdezni.

Az oldal legfőbb célja is az, hogy mintát és információt adjon, és hogy megtaláljuk a megfelelő embert – akitől 

lehet, hogy csak kérdezünk.

Tudsz esetleg olyan mintákat kiemelni az elmúlt 2-3 évből, amelyek szerinted rejtve vannak a nagyközönség elől, pedig érdemes 

lenne őket szélesebb körben megismerni? Szerinted ezek a példák meg tudják változtatni a magyar háztartások árleső 

és multikedvelő gyakorlatát? 

Persze, számos jó példával találkozom, és éppen a saját helyzetünk döbbentett rá, hogy a gyermekvállalás mek-

kora változást jelent a családok életében. Én magam is másképpen néztem a tisztítószereket és sok esetben 

az élelmiszereket is a gyerekek érkezése óta. A látókörömben élő fi atal családokra ugyanez igaz. Az időseb-

beknél már más a helyzet, rájuk nehezebb hatni. Viszont a vidéken élőknek a fi zetéskiegészítés lehetősége, 

a nosztalgia és a termelői piacok híre hatásos lehet – feltéve, hogy az nem motiválja őket, hogy saját célra 

megtermeljék az alapvető zöldségeket, vagy akár haszonállatot is tartsanak. Mivel a divathullám is igen erős, 

ezért ez nem kedvez az áraknak. De talán nem baj, ha kevesebbet, de jobb minőségű ételeket veszünk. Az 
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árak egyébként biztosan be fognak állni egy 

elfogadhatóbb szintre, ha a döntéshozók is 

támogatják, hogy régiónként alakuljon ki a 

kereslet-kínálatot optimális szinten megha-

tározó verseny. Ez nyilván ott párosul majd 

megfelelő árral, ahol nem csak a turisták-

nak szóló látványpiacról van szó. Régión-

ként kell kialakulni a versenynek, ott lesz 

reális, ahol nem a turistáknak szól. Ehhez 

viszont nagyobb fokú szemléletformálásra 

van szükség – az egyszerűbb emberek köré-

ben is. Ez is célunk a videkielet.hu-val. A fő 

üzenet az egészség, és az, hogy ne győzze 

meg magát arról senki, hogy a szupermar-

ket is megfelelően ellenőrzi a terméket, 

biztos, hogy az is ugyanolyan jó minőségű.

Esetleg vásárlói és termelői közösségekkel felvettétek 

már a kapcsolatot? Mi a tapasztalat? Működő-

képesek ezek az együttműködések?

Igen, de főleg a helyi közösségekkel tartjuk a 

kapcsolatot. Ismerjük a Csalánt, a Szatyort. A Csalánnal együtt is működünk, de az a tapasztalat, hogy 

a termelőket nehéz összefogni, és még nehezebb partnerséget kiépíteni velük. Sajnos sokszor ezeknek a 

kistermelőknek még a regisztráció is nehéz kihívás. De van rá megoldás, meg kell találni azt, aki ezt megte-

szi helyettük. És van egy anomáliája a dolognak: nyomtatott világ ez még mindig – előbb hirdet a zseniális 

cserépkályhás a Balatoni Tükörben, mint hogy kifi zetné a négyezer forintos éves hirdetési díjat nálunk. De a 

borászatok például azonnal partnerek – ők használják a modern kommunikációs eszközöket. Mindentől 

függetlenül azt gondolom, hogy piacokban kell gondolkodni, ezek életben tartására és fejlesztésére kell 

stratégia. Amiben mi tudunk segíteni, az a kommunikáció és a szemléletformálásban vállalt felelősségünk 

– de ez töredéke a rengeteg kapcsolódó feladatnak. 

www.videkielet.hu
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Receptmutató

ÉTEL
OLDAL-

SZÁM

GLUTÉN-

MENTES 

ÉTELEK

HÚS-

MENTES 

ÉTELEK

TEJ-

MENTES 

ÉTELEK

Alkoholos piskótatorta 125 x

Almás krémes áfonyás csokoládéval 128 x x

Aszalt paradicsomos-bazsalikomos csirkemellrolád 99

Bableves búzával 86 x

Baconszalonnás részeges csirke 21 x

Bazsalikompesto mogyoróval és paradicsommal 72 x x

Bodzás-uborkás frissítő 88 x x x

Borjúhúsos kolbászkák 102 x x

Burgonyasaláta rukkolával és pestóval 52 x x

Bükki legényfogó leves 37

Citromos fogas vajas karalábéval 112 x x

Cukkini kaporolajjal és juhsajttal 66 x x

Csokis-narancsos muffi  n 122 x

Fánk reszelt répán sütve 58 x

Flekken grillezett zöldségekkel és káposztás cvekedlivel 96 x

Focaccia 47 x x

Friss tehénsajtsaláta szőlővel és levélsalátával 75 x x

Fügés húsköltemény 101 x x

Füstölt haltál lilahagymával, uborkával, tormával 108 x x

Füstölt kolbászos lecsókrém 46 x x

Gödöllői becsináltleves 20 x

Habart paszulyleves 86 x

Halcurry bugyantott tojással 111 x x
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ÉTEL
OLDAL-

SZÁM

GLUTÉN-

MENTES 

ÉTELEK

HÚS-

MENTES 

ÉTELEK

TEJ-

MENTES 

ÉTELEK

Harcsapaprikás sztrapacskával és tökmetélttel 112 x

Hegyvidéki kakasleves 85 x

Hideg angolos hátszín 52 x x

Hideg bazsalikomos paradicsomkrémleves sült borsókával 83 x x

Hunburger 105

Hűs gazpacho paradicsomjéggel 49 x x x

Juhtúrókrémes túrós pogácsa 69 x

Kaporolaj 68 x x x

Káposzta galuskával 57 x

Káposztás rizsgombóc 96 x x x

Kapusztnyík 29 x

Kefi res gyümölcsszelet 116 x

Kemencében sült cipó 34 x x

Kétszínű csavart sós 22 x

Kókusztekercs 124 x

Lakodalmas kuglóf 40 x

Laska lilahagymalekvárral 35 x

Lassan sült bőrös csülök 50 x x

Mákos-meggyes szelet 123 x

Mandulás-fahéjas csíkos kalács 130 x

Marhapásztorok kedvence 26 x

Meggymisu 120 x

Mézes-aszalt gyümölcsös karácsonyi kifl i 126 x

Mézes-fahéjas almaszorbet 119 x x x

Mozzarella paradicsommal és pestóval 48 x x

Nagymama-féle almás sütemény 118 x

Padlizsán- és sültpaprikakrémes falatkák 71 x

Padlizsánpástétom 47 x x
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ÉTEL
OLDAL-

SZÁM

GLUTÉN-

MENTES 

ÉTELEK

HÚS-

MENTES 

ÉTELEK

TEJ-

MENTES 

ÉTELEK

Papagájszelet 122 x

Pásztorok étke 94

Pri 58 x

Quellsuppe 58 x x

Rántott tojás spenótkrémes burgonyagombóccal 92 x

Rapid madártej 129 x

Rendhagyó paradicsomos káposzta kolbásszal 95

Sárgarépa-krémleves 80 x x

Sós sörkifl i 66

Stollen 62 x

Süllő grillezett zöldségekkel és jázmin rizzsel 58 x x x

Sváb krumpli 56 x

Szalonnába tekert sajtos-paradicsomos pulykamell 49 x

Szamorodnis levendulafagylalt 38 x x

Szegfűszeges vöröslencseleves 82 x

Szezámos lapocskák 69 x

Tejfölös-kapros uborkaleves kaporral 88 x x

Tojáskrém 72 x x

Tojásos galuska 93 x

Tokaji aszúban pácolt kacsamájpástétom (terrine) 51 x x

Tonhalsaláta céklával 110 x x

Tönkölylisztes-almás farsangi fánk 116 x

Túrókrémes sült körte 120 x x

Túrótorta 60 x

Zellerleves húsgombóccal 78 x

Zöldfűszeres krémmel töltött jércetekercs 50 x x

Zöldséges pulykatál 100 x
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Az asztalközösség…

…jóízű evést, felszabadultságot és nagy beszélgetéseket jelent.

…sokat jelent, nagy beszélgetések színhelye. A gyermekeinknek – bármikor is jönnek 

haza – ha együtt eszünk, az ÜNNEP!

…nálunk „olasz módra” zajlik. Hangzavar, örökös konyhába futkosás, kidöntött italok, 

félretúrt ételek, kézzel nekiesés az ételnek. Mégis hangulatos, közös és nagyon fontos!

…a meghitt családi együttlét ideje. 

…az otthon készült ételeket jelenti, és ezek közös elfogyasztását. Összekovácsolja a 

családot.

…a család összehozását jelenti. Olyan alkalom, amelyért megéri hajnalban kelni, hogy 

minden elkészüljön időben, és a testi táplálék mellett a lelkit adó alkalomra is odaér-

jünk: közös istentisztelet és közös ebéd hozza össze a mi családunkat.

…a középpont. Nagyon szeretünk együtt enni, az egyik legfontosabb színtere a családi 

életünknek a konyha és az étkező. Nagy, sokszor órákon át tartó beszélgetések foly-

nak itt, miközben nagyon jó ízélményekben van részünk. A legfontosabb döntések is 

itt születnek.

…a jóízű lehetőséget jelenti, hogy a teremtés tökéletes egységét a családunkban át- és 

megéljük.

…lételem. Innen indul el minden és mindenki, és ide is érkezik mindenki…
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