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K Ö N N Y Ű  F O G Á S O K   
 

1. Bimbós pöfeteg krémleves 
Gál Krisztina (Zalaegerszeg) – a receptpályázat résztvevője - ajánlásával. A zsűri által díjazott recept. 
 
 

 
Az egyik nagyon szeretett gombám a bimbós pöfeteg. Kis pici gombák, talán ezért sem szokták felszedni. 
Hihetetlenül erőteljes aromájú, erős illatú, igazán finom fajta. Karakteres íze és illata még a vargányán is bőven 
túltesz. Éppen ezért, csak keverve, más gombákkal ajánlom fogyasztani ragukban, gombapörköltben. Az 
egyetlen formája ahol önállóan is szerepeltethető, az a leves szerintem. A bimbós pöfetegből csak az jó, 
amelyik még kemény. Szedéskor meg kell tapogatni, mert ha puha, akkor már spórák vannak benne. Viszont 
fiatalon szép fehér, sima a húsa. Roppant egyszerűen készítettem el, mert erős íze és illata nem tűri a sok 
fűszert. Inkább lágyítani, kerekíteni szükséges. Ez a leves maga az ízorgia, illatos mennyország, krémes 
tündérkert... 
 
Hozzávalók (4 személy részére): 4 marék (nem púposan) bimbós pöfeteg, 4 dkg vaj, 1 teáskanál olaj, 2 dl 
tejszín, 1 gerezd citrom leve, 2 citromfalevél, só, 1/2 liter alaplé vagy 1 erőleves kocka, 2 evőkanál liszt.  
A tálaláshoz: citromillatú kakukkfűlevelek, pirított kenyérkockák.  
A gombákat megmossuk - ennél a fajtánál lehet és kell, mert sok-sok apró fehér gombapor van rajta, éppen 
ezért külön érdemes szedni is, mert mindent összeporoz - aztán karikákra vágjuk. Vaj és kevés olaj keverékén 
pici sóval és a félbevágott citromlevelekkel megpároljuk, míg levet enged. Kicsit hagyjuk rotyogni, majd 
felöntjük vízzel. Beletesszük a leveskockát, a citromlevet is és hagyjuk főni 15 percig. Közben a tejszínt 
csomómentesre keverjük a liszttel. Mikor megfőtt a gomba, botmixerrel teljesen simára pürésítjük a levest. 
Majd hozzáadjuk a habarást is és hagyjuk újra felforrni.  
Tálaláskor friss citromos kakukkfűlevelekkel megszórjuk.  
Tipp: ha valakinek nincs citromfácskája és citromillatú kakukkfüve, szedjen az erdőben a gomba mellé egy kis 
lucfenyő ágacskát. A leveleivel fűszerezheti a levest, nagyon különleges lesz tőle, csak pürésítés előtt távolítsa 
el a leveleket. Érdemes kissé megzúzni őket és teatojásba tenni a levesbe.  
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2. Birsalmasajt 
Kovács Csilla (Kálócfa) – a receptpályázat résztvevője - ajánlásával. 
 
 

 
 
Hozzávalók: 

• 1 kg birsalma 
• 70-80 dkg cukor 
• 3-4 marék dió 
• 1-2 citrom leve 

A birsalmát megmossuk,héjastól felkockázzuk, feltesszük főni,de csak éppen annyi lében ami ellepi. Közben a 
cukrot sziruppá főzzük egy kevés vízzel. Ha a birsalma megpuhult, hozzá csavarjuk a citromok levét, és 
botmixerrel összeturmixoljuk. Beleöntjük a szirupot, ezután még 2-3 percig forraljuk. (keverés mellett) 
Folpackkal kibélelt őzgerinc formába öntjük. Másnap kifordítjuk a formából, szeleteljük. Száraz, hűvös helyen 
tároljuk. 
 

 
3. Csalánleves csirkegombával, diós kecskesajttal 
Gál Krisztina (Zalaegerszeg) – a receptpályázat résztvevője - ajánlásával. 
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Hozzávalók 4 főre: 
1 nagyobbacska csokor csalánlevél, 1 kupóc szegfűgomba vagy zalai népi nevén csirkegomba (15 dkg 
körülbelül), 4-5 gerezd fokhagyma, 4 dkg vaj, só, 1 csapott teáskanál kristálycukor, zöldség erőleves vagy egy 
leveskocka, 2 dl tejszín, 1 evőkanál liszt, rozskenyér.  
A csalánt forróvízbe dobtam, így később már nem csíp. Leleveleztem és apróra vágtam, mint a spenótot 
szokás. A vajon a vékony szeletekre vágott fokhagymát megfuttattam sóval, majd hozzáadtam a csalánt is. 
Kicsit együtt pároltam őket, aztán felengedtem vízzel. Leveskockát, cukrot tettem bele. Hagytam forrni 5 
percig, majd a tejszínből és lisztből készített habarással behabartam. Aztán botmixerrel alaposan pürésítettem, 
kóstoltam elég sós-e. A gombát megmostam és sóval, borssal, kakukkfűvel serpenyőben megsütöttem. A 
levest a sült gombával, morzsolt diós kecskesajttal és kis rozspirítósokkal tálaltam. Ha valaki tejérzékeny, 
főzzön bele 2 szem burgonyát, kiválóan sűrít és finom ízt is ad a levesnek. Így nem kell bele habarás, sem 
liszt, sem tejszín. 
 
 
4. Csokoládés aszalt szilvamártás/leves 
Gál Krisztina (Zalaegerszeg) – a receptpályázat résztvevője - ajánlásával. 
 
Régen jellegzetes téli paraszti étel volt az aszalt szilvaleves. Csácsi-hegyi szilvából készült szilvalekvárommal 
kombinálva született ez a mártás. Főtt húsok mellé, különösen marhahús, vadhús mellé kitűnő és különleges. 
Hozzávalók 4 főre: 
5 evőkanálnyi szilvalekvár15-20 dkg aszalt szilva (magozott), 3-4 dl víz, egy nagy csipet só, ízlés szerint cukor, 
2 darabka fahéj, 1 csillagánizs, 8-10 szegfűszeg vagy 1 késhegynyi őrölt szegfűszeg, 2 kocka étcsokoládé, 1 dl 
tejszín,1 púpos teáskanál liszt. 
A szilvalekvárt felengedtem vízzel, fűszereztem és hagytam forrni 20 percig, hogy jól átvegye a fűszerek ízét. 
Aztán eltávolítottam őket és két kocka keserű csokit felolvasztottam a mártásban. Behabartam a kevés 
tejszínnel és liszttel, s végül botmixerrel teljesen krémesre alakítottam. Az aszalt szilva szemeket félbe vágtam, 
s beletettem a mártásba. Jól összerottyantottam. Ha kissé darabos maradna a mártás, szitán szűrjük át. És a 
csokoládé ne riasszon senkit. Csak elmélyíti, bársonyossá teszi a mártást. 
Tipp: Ez a mártás levesként is felszolgálható, ha jóval hígabbra hagyjuk. Ebben az esetben én kevés rummal 
vagy vörösborral még izgalmasabbá tenném. Levesként felszolgálva díszíteném tejszínhabrózsákkal is a 
tetején, őrölt fahéjjal gyengéden megszórva. Melegen is tálalható, de én inkább jól behűteném.  
 
 

5.  Csóréleves 
Homolka Ottóné (Hegyhátszentmárton) – a receptpályázat résztvevője - ajánlásával. 

 
Hozzávalók (4 személy részére): 2 liter tej, 3 dl tejföl,  2 evőkanál liszt, só. 
 
A megaltatott tejet kimelegítjük – villanytűzhely I. fokozat – a túrót szárazra kinyomkodjuk. 
A savót visszatesszük főni – villanytűzhely III. fokozat – közben bő tejfölös habarást készítünk, gyors habarás 
közben a savóhoz öntjük. Felforráskor a túrót összezúzva szórjuk bele, és ízlés szerint sózzuk. 
Hidegen és melegen egyaránt fogyasztható. 
 

6.  Dióolaj házilag 
Somogyi Zoltán (Gyenesdiás) - a receptpályázat díjazottja – ajánlásával. 

 
Csodás ízesítője lehet salátáknak, de illik a sertés sültekhez (de ott óvatosan, csak sütés utáni utóízesítésre), 
mártásokhoz, levesekhez vagy akár palacsintákhoz. Gazdag telítetlen zsírsavakban, magas az A, B és E 
vitamin tartalma. Hátránya hogy drága és hamar megromlik, megavasodik és elveszti az aromáját. De ezt a 
különlegességet, vagyis annak egy egyszerűbb változatát magunk is elkészíthetjük. Jó minőségű, (de nem extra 
szűz) olívaolaj és növényi olaj (szőlőmag olaj vagy napraforgó olaj) és dió főzetéből előállítható. Én a kevéssé 
szűrt, krémes, matt verziót szoktam készíteni, amit csak egy sűrű szitán, szűrőn engedek át. Szűrhetjük papír 
szűrőn is, de itt az anyagban maradhat vissza olaj, amit nem tudunk kicsalogatni, ez a veszteség része. Nem 
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szoktam nagy adagot készíteni, hiszen viszonylag hamar elkészülünk vele, és 2-3 nap alatt teljesen összeérik. 
Ha most elkészítjük, a hamarosan érkező saláta szezonban már élvezhetjük is. 
 
Hozzávalók: 

- 1,5 dl olívaolaj 
- 1 dl (szőlőmag) olaj 
- 12-14 dkg dió 

A diót egy száraz serpenyőben óvatosan pirítsuk meg, majd hűtsük ki alaposan. 
Aprítsuk össze a diót, és egy edénybe melegítsük fel az olajjal együtt. Kis lángon hevítsük fel, de vigyázzunk, 
ne forrjon, inkább csak gyöngyözzön. Folyamatos keverés mellett főzzük így 4-5 percig.  
Hagyjuk langyosra hűlni, majd szűrjük át, és tegyük egy tiszta, jól záródó üvegbe. Hűvös, sötét helyen 5-6 
hónapig eláll. Ami a szűrőben fennmaradt, ne dobjuk ki, használjuk fel például diós kenyérbe. 
 
 

7.  Egyszerű tejfölös kerékrépaleves 
Denis Étterem és Panzió (Lenti) ajánlásával.  
Címe: 8960 Lenti, Táncsics M. u. 18-20. 
Tel./Fax. : 06-92/352-659 
Email : denis@zalaszam.hu, denis@enternet.hu  
Web: www.hoteldenis.hu 
 
Hozzávalók: 3 maréknyi savanyú kerékrépa, tojásnyi zsír, 2 fej vöröshagyma, 1 csöves paprika, 1 kávéskanál 
színes paprika, 1 bögre tejföl, 3 evőkanál liszt, só. 
A savanyú kerékrépát bő vízbe feltesszük főni, megsózzuk, beletesszük a csöves paprikát, és kb. egy óráig 
főzzük. A zsírt fölhevítjük, és az apróra vágott vöröshagymát a zsírban üvegesre pirítjuk. Beletesszük a színes 
paprikát, elkeverjük, azonnal fölengedjük hideg vízzel, simára keverjük, és a répára öntjük. A tejfölben a lisztet 
simára keverjük, vízzel hígítjuk, és a levesbe szűrjük, majd pár percig forraljuk. 
 

8. Fehér paszuly leves  
Székelyné Jávorszky Dóra (Budapest) ajánlásával. 
 
Hozzávalók: 
50 dkg száraz fehér paszuly 
25 dkg füstölt sertéscomb 
5 púpozott evőkanál rizs 
2 sárgarépa 
1 fej vöröshagyma 
1 dundi gerezd fokhagyma 
2 dl tejföl 
só, bors ízlés szerint 
1 teáskanál tárkony 
 
A babot a főzést megelőző este beáztatjuk.  
Az apróra vágott hagymát olajon megpirítjuk, majd rárakjuk a lecsepegtetett babot és a füstölt húst. Ízlés 
szerint sózzuk borsozzuk, és addig főzzük, amíg meg nem puhul, ez kuktafazékban 1 óra.  
Mikor megfőtt a bab, a főzővíz egy részét egy másik lábasba merjük, és ebben a rizst és a felkarikázott répát 
megfőzzük. Amíg a rizs fől, a levesből kiemeljük a füstölt húst, amit apró kockákra vágunk, a babot pedig 
botmixerrel pürésítjük. A pürét tejföllel lágyítjuk, visszarakjuk bele a húst a rizst illetve a répát, meghintjük a 
tárkonnyal, és pár percig összeforraljuk. Tejföllel tálaljuk. 
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9. Goór saláta 
Goór Judit (Malomsok) – a receptpályázat résztvevője - ajánlásával. 
 

Hozzávalók (2 személy részére): 10 dkg csicsóka, 5 dkg vöröshagyma vagy újhagyma, 7-8 dkg keménysajt, 1 
pohár joghurt, 1 teáskanál őrölt kömény, 1 gerezd fokhagyma, tetszés szerint tejföl, só és friss zöldfűszerek 
(petrezselyem, snidling, zellerlevél vagy kakukkfű). 
 
A csicsókagumókat alaposan megmossuk (ajánlatos kefével dörzsölni), majd megszabadítjuk külső rétegétől, a 
burgonyához hasonlóan kaparással vagy hámozással. Felhasználásig tartsuk hideg víz alatt, nehogy 
megfeketedjen. A hagymát, fokhagymát is megtisztítjuk, és karikára vagy apróra vágjuk. A sajtot – amely lehet 
többfajta is – szintén apró kockákra, a zöldfűszereket apróra vágjuk. A hagymát, a sajtot, a fűszereket és a 
joghurtot keverjük össze egy tálban. Ez után vágjuk fel karikára vagy kockára a csicsókát, és azonnal keverjük 
el a többi hozzávalóval.   
 
Az ételt édesapám Zala megyei családjáról neveztem el. 
 

10. Hagymás rakott tojás 
Grédlics Istvánné (Szakonyfalu) – a receptpályázat résztvevője- ajánlásával. 
 
Hozzávalók (4 személyre): 6 db keményre főtt tojás, 1 tojássárgája, 3 nagy fej vöröshagyma, 2 dl tejföl, 5 dkg 
vaj, 5 evőkanál étolaj, 2 evőkanál zsemlemorzsa, só. 
Elkészítés: A megtisztított, karikára vágott hagymát az olajban ropogósra sütjük. Egy tepsit, vagy tűz álló tálat 
kivajazunk, beleterítjük a hagyma felét, rárakjuk a karikára vágott keménytojásokat, majd befedjük a maradék 
hagymával. A tejfölt simára keverjük a tojássárgájával, kevés sóval és ráöntjük a hagymára. A maradék vajban 
aranysárgára pirítjuk a zsemlemorzsát, rászórjuk a rakottasra és előmelegített sütőben 10-15 percig sütjük. 
Melegen, kenyérrel, vagy zsemlével tálaljuk, de jó mellé a rozskenyér is. 
 

11. Hamis vesevelő 
Grédlics Istvánné (Szakonyfalu) – a receptpályázat résztvevője- ajánlásával. 
 
Hozzávalók (4 személyre): 1 kg kelkáposzta, 8 tojás, 2 nagy fej vöröshagyma, 4 evőkanál étolaj (zsír), só, őrölt 
bors, pirospaprika. 
 
Elkészítés: A kitorzsázott, feldarabolt kelkáposztát sózott vízben megfőzzük, majd leszűrjük. Közben a 
felaprított hagymát az olajban világosbarnára pirítjuk. Rátesszük a kelkáposztát, sózzuk, borsozzuk, 
megszórjuk pirospaprikával és átforrósítjuk. A felvert tojásokat ráöntjük és addig sütjük kevergetve, míg a 
tojás „megkocsonyásodik”. Savanyúsággal tálaljuk. (A vesevelőhöz hasonlít az íze, innen kapta a nevét ez az 
étel.) 
 

12. Hegedűs-féle húsgombócleves   
Hegedűs Sarolta (Gersekarát) a receptpályázat résztvevője – ajánlásával. 
 
Hozzávalók: Többféle és sok friss zöldség. 2 db. közepes nagyságú petrezselyem, 2 db. közepes nagyságú 
sárgarépa, egy marék zöldborsó, fél db. karalábé, egy marék zsenge bab. 1 szál zellerlevél, 1 kisebb 
paradicsom, 1 közepes paprika, 4-5 szem egész bors, kömény egy késheggyel, fél fej fokhagyma, egy szelet 
vöröshagyma, babérlevél, só, 50 dkg. darált sertéscomb, 3-4 dl. tejföl, 1 evőkanál liszt, fél marék búzadara, 1 
tojás, őrölt bors, őrölt kömény, apróra vágott friss petrezselyemzöld. 
 
A petrezselymet, sárgarépát megtisztítjuk és közepes hosszúságúra felszeleteljük. A paprikát, paradicsomot 
apróra vagdaljuk. A fokhagymát és a vöröshagymát fokhagymazúzón átnyomjuk. Az összes zöldséget és a 
fűszereket egyszerre tesszük fel főni. Feleresztjük vízzel, megsózzuk, megfőzzük.  
Húsgombóc: A húst befűszerezzük zúzott fokhagymával, vöröshagymával, őrölt borssal, őrölt köménnyel, 
sóval, apróra vágott petrezselyemzölddel. Beleütünk egy tojást és egy fél marék búzadarával összedolgozzuk. 
Amikor a zöldségek félig megfőttek, vizes kézzel apró gombócokat teszünk a levesbe. Közepes tűzön készre 
főzzük. 3-4 dl. tejfölt elkeverünk 1 evőkanál liszttel, kevés vízzel és a levesbe téve felfőzzük vele. 
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Egyéb információ: Tálaláskor megszórhatjuk a tetejét friss petrezselyemzölddel. 4 személynek elég.  
 
 
 

13. Hegyháti halleves 
Kurián Béláné (Miskolc) - a receptpályázat résztvevője – ajánlásával. A zsűri által díjazott recept. 
 
Hozzávalók: kb. 1 kg-os ponty, 1 evőkanálnyi só, 1 közepes vöröshagyma, 15-20 dkg csiperkegomba, 5 dkg 
vaj, 1 kiskanál pirospaprika, 2 zsemle, 2 tojás, fél csokor petrezselyem, 2 dl tejföl.  
 

A pontyot előkészítjük, kifilézzük. A halcsontokat a méregfogától megszabadított halfejjel együtt fazékba 
rakjuk. Jó fél kanál sót szórunk rá, a fölkarikázott hagymát hozzáadjuk, kb. 2 l vízzel felöntjük. Nagy lángon 
fölforraljuk, majd kis lángon 1 jó órát főzzük. Közben szűrőlapáttal beletesszük 6-8 percre a pontyfiléket (50-
60 dkg). Amikor megpuhultak, kiemeljük a vízből, bőrüket lehúzzuk, a halhúst ledaráljuk, az alaplevet 
leszűrjük. A gombát megtisztítjuk, fölszeleteljük, egy lábosban olvasztott vajon pár perc alatt megpirítjuk. 
Pirospaprikával meghintjük, elkeverjük, majd azonnal felöntjük kb. 1,5 liternyi halalaplével. Fölforraljuk, majd 
kis lángra állítjuk. A zsemléket hideg vízbe áztatjuk, jól kifacsarjuk, majd a halhússal és a tojással jól 
összedolgozzuk, egy csapott kiskanál sóval, finomra vágott petrezselyemmel ízesítjük. Pár percig pihentetjük, 
majd próbaképpen egyet kifőzünk a diónyi gombócokból a forró vízben, hogy biztosan nem fő-e szét. Ha túl 
lágy lenne, 1-2 evőkanál zsemlemorzsát keverünk még a masszába. A pontygombócokat a gombás levesalapba 
rakjuk és gyöngyöző forralással 6-7 percig főzzük. A tejfölhöz keverünk 1 evőkanálnyi lisztet, majd egy kis 
edénybe kevés forró levest merünk hozzá, simára keverjük, végül a leveshez öntjük, 1-2 percig forraljuk, 
szükség esetén sózzuk. 
 

14. Káposztás palacsinta 
Grédlics Istvánné (Szakonyfalu) - a receptpályázat résztvevője – ajánlásával. 
 
Hozzávalók (4 személyre): 2 tojás, 25 dkg liszt, 2 dl tej, 2 dl szódavíz, ½ dl étolaj, 1 mokkáskanál só, 50 dkg 
káposzta. 
Elkészítés: A káposztát lereszeljük, besózzuk és 15-20 percig állni hagyjuk. Ez idő alatt az összes többi 
hozzávalóból palacsintatésztát keverünk. Majd belekeverjük a kifacsart káposztát is. A szokásos módon 
kisütjük a palacsintákat és egyenként felcsavarva tálaljuk. (A káposzta adható bele megpárolva is: olajban, 
sóval, cukorral, őrölt borssal; így egy kicsit más íze lesz!) 
 
 

15. Kelkáposztaleves 
Ez a recept a Gazdasszonyok szakácskönyvében (1957) olvasható. 
 
Hozzávalók: 40 dkg kelkáposzta, 2 dkg zsír, 2 dkg liszt, 1 kanál tejföl. 
A megmosott kelkáposztát vékony metéltre vágjuk, forró, sós vízbe főni tesszük. Nagyon hamar megfő. 
Közben világost rántást készítünk és a levest vele berántjuk. Tejföllel, esetleg tojássárgájával tálaljuk. Tetszés 
szerint ízesíthetjük borssal, paprikával, kaporral vagy fokhagymával. 
 

16. Köleskrokett 
Filipánicsné Weisz Zsófia (Bak) - a receptpályázat résztvevője – ajánlásával. A zsűri által díjazott 
recept. 

 
Hozzávalók (6 db kroketthez): 100 g köles, 3 dl víz (vagy alaplé), 1 fej vöröshagyma, 2 gerezd fokhagyma, só, 
fűszerek (én házilag készített „vegetát” használok, ami különböző nyers darált zöldségekből áll, lesózva és 
üvegben elrakva), petrezselyem zöld, 2 tojás, rozsliszt, zsemlemorzsa, 1-2 evőkanál. szezámmag, 1 db 
mozzarella, olaj (napraforgó és olíva) 

A hagymát megpucoljuk, apróra vágjuk és kevés olívaolajon üvegesre dinszteljük. A kölest megmossuk, 
hozzátesszük a hagymához, picit pirítjuk és felöntjük a folyadékkal. Sózzuk, fűszerezzük, majd 20-25 perc 
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alatt készre főzzük. Ha kész és kihűlt, hozzáteszünk egy tojást, egy kevés zsemlemorzsát, ízlés szerint 
petrezselyem zöldet és összekeverjük. A mozzarellát hosszú csíkokra daraboljuk, és beletesszük a rúddá 
formált főtt köles közepébe. Panírozzuk (rozsliszt, tojás, szezámmaggal dúsított zsemlemorzsa), majd bő, 
forró olajban kisütjük.  
A kész ételt ehetjük köretként, de önmagában is nagyon ízletes. Kívül ropogós, belül pedig lágy, olvadt 
mozzarella. 
 

17. Medvehagymás friss házi savósajt 
Gál Krisztina (Zalaegerszeg) – a receptpályázat résztvevője - ajánlásával. 
 
 
 

 
 
Hozzávalók: 2 liter házi tej (ha nem kapunk, akkor a 3,6-os zsírtartalmú), 6 evőkanál citromlé vagy 1 
teáskanál citromasav, egy vékony vászonagyag, nagyobb méretű szűrő. 
Előkészítünk egy nagy tálat. Ráhelyezünk egy szűrőt, amit kibélelünk a vékony vászonanyaggal. A tejet 
fölforraljuk egy lábosban. Mikor forr, bele tesszük a citromlé felét. Kevergetjük. Mikor már elég sok sajt 
kicsapódott, teszünk még hozzá citromlevet. Végig finoman kevergetjük. Akkor van készen, mikor már jól 
elkülöníthetően látszik az áttetsző zöldes-sárgás savó. Ekkor az előkészített szűrőbe öntjük a lábos tartalmát. 
Hagyjuk pár percig csöpögni, aztán folyó víz alatt leöblítjük a kicsapódott tejfehérjét a vászonanyagban. 
Alaposan megtekergetjük-szorítjuk az anyagban a túrót. Egyből össze is áll, de csak olyan lazán. Ezért pár 
óráig még bennhagyjuk a gézanyagban, és nehezékkel lenyomva tesszük hűtőbe egy leveses tálkában. Pár óra 
elteltével szépen összeáll, teljesen vékonyan is szeletelhető. Ez a sajt egyébként grillezhető, finom ropogós 
pirosra tud megsülni, nem olvad. 
 
A medvehagymás változat nagyon egyszerű: a medvehagymát vágjuk apróra, aztán mikor a kész sajt alatt 
elzártuk a lángot, akkor keverjük bele az aprított zöldfűszert, valamint 3 teáskanál sót. Nem elírás, alig érződik 
a kész sajton. Csak teljes, magas zsírtartalmú házi tejből készítsük! Lehet tehéntej, vagy akár kecsketej - abból 
is nagyon finom. 
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18. Pankaszi tyúkleves almával  
Homolka Ottóné (Hegyhátszentmárton) - a receptpályázat résztvevője – ajánlásával. 
 
Hozzávalók (10 személy részére): l db tyúk, 25 dkg vegyes zöldség (sárgarépa, petrezselyem, zellergumó, 
karalábé), l dkg egész bors, 2 gerezd fokhagyma, 1 fej vöröshagyma, 2 db babérlevél, só, 30 dkg alma, 2 dkg 
fahéj, szegfűszeg, ½ citrom, 3 dkg cukor, zeller levél. 
 
A vegyes zöldségekből, ízesítőkből a tyúkkal tartalmas húslevest főzünk (villanytűzhely I. fokozat). A levesből 
kiemeljük a tyúkot, lehűtjük, bőrözzük – majd filézzük – metéltre vágjuk a húst. A meghámozott almát 1x1 
cm-es kockákra vágjuk, majd kevés citromleves, cukros vízben fahéjjal és szegfűszeggel ízesítve restre 
pároljuk, leszűrve a leveshez öntjük, visszaforraljuk. 
Tálaláskor a levesestál aljába kerül a metéltre vágott hús, majd a hasábokra vágott főtt, vegyes zöldség és 
párolt alma. A forró, ízesített levest rámerjük a betétre, majd megszórjuk finomra vágott zellerlevéllel. 
 
Ez a leves a komakosár része volt, a háznál –ha beteg volt – ezt a változatot tálalták a tyúklevesnek. 
 

19. Paradicsomos  burgonyaleves 
Nagy Istvánné (Pácsony) - a receptpályázat résztvevője – ajánlásával. 
 
Hozzávalók 4 főre: 
40 dkg burgonya 
1 kisebb fej vöröshagyma 
1 babérlevél 
1 mokkáskanál só 
Kevés vegeta 
1 dl tejföl vagy kefir 
½ l főtt paradicsomlé 
1 kiskanál cukor vagy 1-2 szem édesítőszer 
2 kanál liszt 
2 kanál étolaj vagy egy kevés zsír 
 
A burgonyát kockákra felvagdaljuk és 1 liter vízben feltesszük főni. Közben ízesítjük sóval, babérlevéllel, 
vegetával. Ha a burgonya megpuhult, egy kevés olajból 2 ek liszttel világos rántást készítünk, 2 dl hideg vízzel 
felengedem. A tejfölt, vagy kefirt simára keverem benne, és a levesbe öntöm. Paradicsomlével hígítom, picit 
cukrozom, majd újra összeforralom. Néhány perc forralás után fogyasztható. 
 

20. Paradicsomos kerékrépaleves 
Denis Étterem és Panzió (Lenti) ajánlásával.  
Címe: 8960 Lenti, Táncsics M. u. 18-20. 
Tel./Fax. : 06-92/352-659 
Email : denis@zalaszam.hu, denis@enternet.hu  
Web: www.hoteldenis.hu 
 
Hozzávalók (6 személy részére): 1 sertéscsülök vagy 3-4 sertésköröm vagy bármilyen csontos sertéshús, 3 
maréknyi savanyított kerékrépa/tarlórépa, tojásnyi zsír, 3 evőkanál liszt, 1 liter paradicsomlé, 1-2 zöldpaprika 
(télen 1-2 kanál lecsó), 1 kávéskanál színes paprika, 1 fej vöröshagyma, 1 babérlevél, só. 
 

A csülköt vagy körmöt jól megtisztítjuk, megmossuk, és bő vízbe feltesszük főni. Ha a hús kezd puhulni, 
akkor hozzátesszük a savanyú répát. (Ha a répa nagyon savanyú lenne, akkor főzés előtt mossuk át hideg 
vízben, úgy tegyük a húshoz.) Megsózzuk, beletesszük a zöldpaprikát vagy a lecsót, és együtt puhára főzzük. 
A felhevített zsírban félig megpirítjuk a lisztet, beletesszük az apróra vágott vöröshagymát, kicsit pirítjuk, 
hozzáadjuk a színes paprikát, és a fele paradicsomlével felengedjük. Elkeverjük, felfőzzük, és a répába öntjük. 
Hozzáöntjük a megmaradt paradicsomlevet, beletesszük a babérlevelet, és így főzzük tovább kb. 10-15 percig, 
hogy a rántás és a paradicsom jól belefőjön a levesbe. Ízlés szerint sózzuk.  
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Hideg helyen napokig eltartható, ismételt felmelegítés után is ízletes, fogyasztható. 
 
 
 

21. Sajtleves töktányérban 
Gál Krisztina (Zalaegerszeg) – a receptpályázat résztvevője - ajánlásával. 
 
A recept nagyon egyszerű. Mennyiségeket nemigen lehet írni, mert tökfüggő. A lényeg annyi, hogy 
feltöltöttem félig tej, félig tejszín keverékével majdnem tele. Sóztam, borsoztam, kevés kurkumát és őrölt 
gyömbért adtam hozzá. És reszeltem bele olvadós sajtot úgy 5-8 dkg-ot. Ráhelyeztem a kupakját és forró 
sütőbe toltam 45 percre. 
Levesbetétül a tök húsa szolgál. 
 
Ha viszont már régi a tök, és nagyon megvastagodott a héja és szálas, kemény a húsa (mint amilyen a képen is 
van), betétnek csírákat is tálalhatunk. Hajdinacsírát szórtam bele, illetve hagymacsírát és friss, zsenge 
roppanós cukorborsócsírát is rágcsálhatunk mellé. Leheletnyi tökmagolajjal is lehet cifrázni. Valamint félre 
lehet tenni megmosva a magjait, s ha megszáradtak, meg lehet pirítani. Vagy épp ha ráérünk, a levesbe 
betétnek is megpucolhatjuk és piríthatjuk a magjait. 
 
 

22. Savanyú pacal leves (pacal csorba) 
Majthényi László - a receptpályázat zsűritagja, politikus, borszakértő, több gasztronómiai tárgyú 
könyv társszerzője – ajánlásával. 

Ez az egyik kedvenc levesem, Erdélyben gyakran készítik. 

Hozzávalók: 1 kg pacal, 5-6 db babérlevél, kevés csombor (borsikafű), pár szem borókabogyó, néhány egész 
bors, 2 fej hagyma, 2 gerezd fokhagyma, zsír vagy olaj, 3 db sárgarépa, 1 db karalábé, 1 db zellergumó, pár 
szem egész kömény, 1 nagyobb paradicsom, 2 db zöldpaprika, 2-3 l húsleveslé, 7-8 dl tejsavó (vagy ecet vagy 
citrom), só, 2 evőkanál tejföl, zöldhagyma zöld és friss petrezselyem. 

Feltesszük főni a csíkokra vágott pacalt, annyi vízben, ami bőven ellepi. A vízbe teszünk 2-3 babérlevelet 
összetörve, kevés csombort, borókabogyót és egész borsot, egy fej hagymát, egy gerezd fokhagymát. A pacalt 
4-5 óra alatt, lassú tűzön puhára főzzük. Főzés közben még 2 alkalommal cseréljük a főzővizet és a 
fűszereket. 

Fogunk egy tiszta fazekat, zsíron vagy olajon üvegesre pároljuk a következőket: egy nagy fej apróra vágott 
vöröshagyma, három felkarikázott sárgarépa, egy gerezd fokhagyma, egy karalábé, egy felkockázott közepes 
zellergumó, pár szem egész kömény, két-három babérlevél, kevés csombor, egy nagyobb paradicsom és két 
felcsíkozott zöldpaprika. Feleresztjük 2-3 liter húslevessel és hozzáadjuk a leszűrt pacalt. Összeforraljuk, és 
hozzá öntünk kb. 7-8 dl tejsavót. (Ha nem tudunk szerezni, lehet ecettel vagy citrommal is savanyítani, de a 
savó az igazi.) Megkóstoljuk, ízlés szerint utána sózunk. Egy nagy levesestál aljára teszünk 2 evőkanál házi 
tejfölt, hozzáöntünk egy merőkanálnyi pacal levest, és szépen simára keverjük a tejfölt, majd teleszedjük a 
levesestálat. A tetejét vékonyra vágott zöldhagyma zölddel és friss petrezselyemmel megszórjuk. Lehetőleg 
házi kenyérrel tálaljuk.  

Ez az étel bográcsban is elkészíthető. Az elkészítési módja még azok számára is élvezhetővé teszi a pacalt, 
akik korábban esetleg nem szerették… 

23. Savanyú tüdőleves 
Nagy Istvánné (Pácsony) – a receptpályázat résztvevője - ajánlásával. 
 
Hozzávalók 4 főre: 
Kb fél kg sertéstüdő 
1 babérlevél 
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Kevés só 
Vegeta 
1 kávéskanál pirospaprika 
1,5dl étolaj/ kanálfej zsír 
5-6 közepes burgonya 
6 dkg sima liszt 
1 pici 10%-os ecet 
 
A tüdőt a fazék vízben addig főzzük, amíg a nyers színét elveszti.. Aztán kivesszük, hideg vízbe tesszük, majd 
gusztusos csíkokra vágjuk és a hörgőktől megtisztítjuk. 
Újból a tűzhelyre tesszük, annyi vizet öntünk rá, hogy ellepje, egy kevés sóval puhára főzzük. 
Közben beletesszük az apró kockára feldarabolt burgonyát, babérlevelet, vegetát. 
Ha a burgonya megpuhult, a zsiradékból, pirospaprikából, lisztből szokásos módon barnarántást készítek, 
majd besűrítem vele a pejslit. Összeforralom, megkóstolom, elég ízletes-e. Egy kiskanál ecetet adhatunk 
hozzá. 
 

24. Sonka só 
Somogyi Zoltán (Gyenesdiás) - a receptpályázat díjazottja – ajánlásával. 
 
De mi is ez? Eredetében egy spanyol ételízesítő, ami a só tartalmával és nyers, füstölt ízével bolondítja meg az 
ételeket. Használhatjuk krémekbe, fűszervajakba, rizottóra, krémlevesekre vagy akár egy szelet vajas bagettre 
is. Készítettem már a saját füstölt sonkánkból is, de nagyon finom lett marhasonkából is. 
 
Elkészítése: 10 dkg jó minőségű nyers, füstölt sonkát szabadítsunk meg a zsíros részétől. Terítsünk tiszta 
sütőpapírt egy lemezre, erre a sonka szeleteket, majd ismét egy tiszta lap. Sodrófával görgessük meg egy kicsit, 
és tegyük előmelegített sütőbe, 200 C-ra, úgy 10 percre. Kapcsoljuk le a sütőt, vegyük le a felső sütőpapírt, és 
így hagyjuk még a meleg sütőben pihenni 10 percet. Vegyük ki, itassuk le az esetlegesen kisült zsiradékot, és 
hagyjuk teljesen kihűlni. Törjük össze kisebb darabokra, és egy késes aprítóval zúzzuk össze apró morzsákra. 
Fedeles üvegben hűtőben hetekig eltarthatjuk. Egy részét kivettem, és kétszeres mennyiségű sóval 
összekevertem. Így kaptam egy aromákban gazdag, füstös ízesítőt, ami akár gasztro ajándéknak is kitűnő. 
 
 

25. Sóskaleves kukoricakása-virágokkal 
Gál Krisztina (Zalaegerszeg) – a receptpályázat résztvevője – ajánlásával. 
 
 
Hozzávalók 4 főre: 
2 nagy kupóc (kb. 20 dkg) sóska, 1 csokor újhagyma zölddel együtt, 1, 5 liter zöldségerőleves natúran vagy 
húsleves leve, vagy 1 leveskocka, só, 3 evőkanál olaj, 1 csapott evőkanál liszt, 1 csapott teáskanál 
kristálycukor, és a kukoricakásához: 4 dl tej (vagy víz), 10 dkg kukoricadara, 1/2 mokkáskanál só. 
Először a kását készítettem el, mert a leves 10 perces gyorsleves. Enyhén sós tejben megfőztem a 
kukoricadarát. Egy nagy tálcát vékonyan megolajoztam, és elsimítottam rajta a masszát, hogy olyan fél centi 
vastag legyen. Hagytam állni, míg a leves elkészült.  
 
Az újhagyma fehér felét karikákra vágva olajon pici sóval üvegesre pároltam, aztán lisztet szórtam hozzá, és 
azzal is pirítottam 1-2 percig. Majd felöntöttem apránként hideg zöldség alaplével. Az újhagyma zöld szárait 
szintén karikáztam és a leveshez adtam. Mikor a leves fölforrt, beletettem a szintén durvára-laskára vágott 
sóskát is, aminek a középső vastag ereit eltávolítottam a tisztításakor, illetve egy kevés kristálycukrot. Főztem 
még 5-10 percig, és készen is volt a leves. Végül a megszilárdult kukoricakását kekszmintázóval kiszaggattam, 
s betétként tálaltam. 
Ötletek: Készíthető a leves tejszínesen is. A leves kiváló maradék húsleves átformálásához.  
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26. Sültcékla krémleves árpagyöngyropogóssal 
Gál Krisztina (Zalaegerszeg) – a receptpályázat résztvevője – ajánlásával. 
 
A sült, párolt zöldségek igazán csak frissen finomak. Azonban nem kell kidobnunk, ha lenne maradék 
belőlük, mert krémlevesnek például még tökéletesek másnaposan is. Tegnap sült céklát készítettem (tejszín 
nélkül csak fűszerekkel és olívaolajjal), ez alakult át ma levessé.  
 
Sült cékla: 

Hozzávalók 4 főre: 4 közepes méretű cékla, só, sok frissen őrölt bors,1-2 szál rozmaringág, 1 teáskanálnyi 
koriandermag, 1 evőkanál balzsamecet, 2 dkg vaj, 2 evőkanál olívaolaj, 2 dl tejszín, 1 teáskanál méz, 2 dl víz. 

A céklát meghámoztam és cikkekre vágtam egy tálba. Sóztam, borsoztam. Egy jénait kivajaztam, aztán 
beletettem a cékladarabokat. Meglocsoltam mézzel, balzsamecettel, olívaolajjal, megszórtam koriandermaggal. 
Végül megöntöztem tejszínnel és vízzel. Hogy majdnem ellepje a céklát. Alufóliát tettem rá és egy órát 
sütöttem 3/4-es lángon végig lefedve. Csodásan bepuhul és nagyon finom szaftja marad.  

Másnap aztán feltettem annyi folyadékkal főni a sült céklát, amennyi ellepte. Ez 1 narancs levéből, körülbelül 
0,5 dl száraz vörösborból és vízből állt. A cékla 30 dkg volt, ez 2 főre pont elegendő. Fűszereztem sóval, 
frissen őrölt borssal, kevés mézzel és 1/4 zöldségleveskockát is tettem bele. Akinek van zöldség alapleve azzal 
készítse. Mikor főtt úgy 15 perce, botmixerrel pürésítettem. Tálaláskor sűrű natúr joghurt került még bele. 
 
Gersliropogóssal ettük, így valódi egytálétel lett ebből a kis egyszerű levesből. 
 
 
Árpagyöngyropogós 4 főre: 
35 dkg árpagyöngy, 2 zsömle, 3 kisebb vagy 2 nagy tojás,só, 1 nagy fej vöröshagyma, 2 gerezd fokhagyma, 2 
evőkanál paradicsomszósz (vagy 1 teáskanál sűrített paradicsom), frissen őrölt bors, 2 teáskanál pirospaprika, 
1 csokor petrezselyemzöld, zsemlemorzsa, olaj a sütéshez. 
 
A nagy fej vöröshagymának a felét apróra kockáztam és kevés olajon pici sóval üvegesre pároltam, majd 
hozzáadtam a megmosott gerslit is és felöntöttem dupla mennyiségű vízzel. Kicsit sóztam is. Fedő alatt kis 
lángon Puhára főztem. A dupla mennyiségű vizet teljesen magába szívja, csak hagyjuk fedő alatt a láng 
lekapcsolása után még 20 percre. A főtt árpagyöngy felét én robotgépben jól megdaráltam, aztán visszatettem 
a többihez. 
Mikor a gersli kihűlt, bekevertem fasírtnak. Fűszereztem apróra vágott vöröshagymával és reszelt 
fokhagymával, sóval, borssal, pirospaprikával, paradicsomszósszal. Frissen vágott petrezselyemmel. Adtam 
hozzá vízbe áztatott majd kinyomkodott zsemlét, 3 tojást. Nagyon jó állaga van, könnyű formázni. 
Zsemlemorzsába forgattam, aztán bő olajban, közepes lángon pirosra-ropogósra sütöttem. 
 
A leveshez ezt a mennyiséget felezzük le, és ha leveshez készítjük (nem önmagában főételként), nem kell bele 
pirospaprika, petrezselyemzöld, paradicsompüré, fokhagyma sem. Csak natúran süssük, különben elnyomja a 
leves ízét.  
 

27. Sült tarja burgonyapürével és lilahagyma lekvárral 
Simon Gézáné (Becsvölgye) - a Göcseji Csudajó Dzsem készítője – ajánlásával. 
 
Hozzávalók:  
Húshoz: 4 szelet csontos tarja, 1 evőkanál mustár, 2 gerezd fokhagyma, só, bors, kevés liszt, olaj.  
Püréhez: 70 dkg burgonya, só, 1-1,5 dl tej, 5 dkg margarin, 1 ág friss rozmaring. 
Tálaláshoz: lilahagyma lekvár (kb. 2 dl Göcseji Csudajó Dzsem). 
 
A mustárt az összezúzott  fokhagymával elkeverjük, a hússzeleteket sózzuk, borsozzuk, majd a fokhagymás 
mustárral mindkét oldalon bekenjük; legalább fél napig a hűtőben érleljük. Sütés előtt a hússzeleteket pici 
lisztbe mártjuk mindkét oldalon. Egy nagyobb serpenyőben kevés forró olajon hirtelen mindkét oldalát 
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megpirítjuk, kérgesítjük, majd fedő alatt kis lángon omlósra pároljuk. Ha már kellően puha, a fedőt levéve 
zsírjára sütjük - ettől szép színe is lesz. 
A burgonyát héjában sós vízben megfőzzük, megtisztítjuk. A tejet a margarinnal, az apróra vágott 
rozmaringgal felforraljuk, az összetört burgonyával simára keverjük. 
Tálaláskor a lilahagyma lekvárból pici halmocskákat teszünk  a hússzeletekre. 
 

28. Tavaszi köles tabulé (kölessaláta) 
Gál Krisztina (Zalaegerszeg) - a receptpályázat résztvevője – ajánlásával. 
 
Biztosan sokan ismeritek a híres arab tabuleh-t, ami nem más mint egy sokzöldfűszeres bulgursaláta. Az 
eredeti tabuléban bulgur az alap, és ebbe kevernek sok-sok petrezselyemzöldet, újhagymaszárat, 
mentaleveleket, paradicsomkockákat. Nyakon öntik olívaolajjal, citromlével, sóval fűszerezik. 
Elkészítettem a zalai változatát, és mondhatom: nem tudtam abbahagyni a kóstolgatást... Fergetegesen jó, azt 
mondom, rá lehet szokni.  
 
Hozzávalók 4 főre: 15 dkg köles, 2 nagyon nagy csokor petrezselyemzöld, 1 kisebb csokor kapor, 1 csokor 
újhagymának a zöld szára, csomag retek, só, kb. 2 cl tökmagolaj, leheletnyi alma- vagy borecet. 
 
A kölest szűrőben csap alatt átmostam, majd nagyon bő forrásban lévő vízbe tettem főni cirka 10 percre. 
Hamar megpuhul. Leszűrtem és hideg vízzel át is öblítettem egy szűrőben, hogy kihűljön, aztán jól 
lecsöpögtettem. Egy nagy tálba apróra vágtam a petrezselymet, kaprot, újhagymaszárakat. A retket 
negyedeltem és kis vékony szeletkékre vágtam. Mindehhez hozzátettem a kölest is, sóztam, tökmagolajat és 
kevés almaecetet öntöttem hozzá. Villával alaposan összekevertem. Tényleg isteni. 
 
Retek már csak elvétve van (én még találtam a hűtőben pár kósza darabot), de anélkül is tökéletes. 
Medvehagyma szezonban újhagyma helyett készítsük medvehagymával, retekkel. Nyáron természetesen 
paradicsomkockák kerüljenek bele. 
 

29. Tejfölös kerékrépaleves  
Denis Étterem és Panzió (Lenti) ajánlásával. 
Címe: 8960 Lenti, Táncsics M. u. 18-20. 
Tel./Fax. : 06-92/352-659 
Email : denis@zalaszam.hu, denis@enternet.hu  
Web: www.hoteldenis.hu 

 
Hozzávalók (6 személy részére): 70 dkg füstölt oldalas vagy füstölt dagadó, 2-3 marék savanyított kerékrépa, 
tojásnyi zsír, 6 evőkanál liszt, csípős paprika, ½ liter paradicsomlé, 3 dl tejföl, 2dl tej, 1 fej vöröshagyma, 2 
gerezd fokhagyma, pár szem bors, só. 

A füstölt húst a főzés előtt 2-3 óra hosszat langyos vízben áztatjuk, feldaraboljuk, megmossuk és bő vízben 
főni tesszük. Ha a hús már félig megpuhult, hozzátesszük a savanyú répát. Lefedett fazékban lassan forraljuk, 
és közben elkészítjük a rántást. A felhevített zsírban a liszt felét zsemleszínűre pirítjuk, hozzáadjuk az apróra 
vágott vöröshagymát, kissé még pirítjuk, hozzátesszük a zúzott fokhagymát, és egy-két keverés után 
fölengedjük vízzel. Simára keverjük, és a levesbe szűrjük. Ha a hús és a répa is puhára főtt, beleteszünk egy 
csípős paprikát és a paradicsomlevet. A tejfölt simára keverjük a liszttel, fölhígítjuk tejjel és kevés vízzel, 
azután a répára öntjük. Még 10 percig főzzük, megízleljük, ha kell, utána sózunk. 
 

30. Tejleves 
Grédlics Istvánné (Szakonyfalu) - a receptpályázat résztvevője – ajánlásával. 
 
Hozzávalók (4 személyre): 1,5 liter tej, 3-4 dl víz, ízlés szerint: só és cukor, cérnametélt, vagy reszelt tészta. 
 
Elkészítés: A tejet a vízzel higítva felforraljuk, sózzuk, cukrozzuk és belefőzzük a cérnametéltet, vagy a reszelt 
tésztát. Máris tálalható. 
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31. Váratlan-vendég krém 
Grédlics Istvánné (Szakonyfalu) - a receptpályázat résztvevője – ajánlásával. 
 
Hozzávalók (4 személyre): 8 dl tej, 3 tojás, 6 evőkanál cukor, 1 csomag vaníliacukor, 2 dl búzadara, befőtt. 
 
Elkészítés: A búzadarát a tejben megfőzzük. A 3 tojássárgáját elkeverjük a cukrokkal. Hozzákeverjük a 
megfőtt darát és végül a tojások kemény habját. Kis üvegtálakban tálaljuk, tetejét befőttel díszítjük (bármilyen 
jó). Hidegen és melegen egyaránt jó és 10-15 perc alatt elkészül.  
 
 

32. Vargányás csirkemáj lesütve 
Gál Krisztina (Zalaegerszeg) - a receptpályázat résztvevője – ajánlásával. 
 
Ősz-ízvarázs az asztalon. Vargánya, ez erdő-ajándék lesütve finom csibemájjal. Friss, ropogós házikenyérrel, 
lilahagymával, későn beért színes kerti paprikával, napon érlelt paradicsommal… S mindehhez egy pohár 
finom pinceföldi bor…  
 
Hozzávalók 4 főre: 
70 dkg csirkemáj (lehet pulyka- vagy kacsa- vagy libamáj is), annyi zsír, amennyi ellepi a májakat (disznó- vagy 
kacsa- vagy libazsír vagy tyúkzsír), 1 nagy fej vöröshagyma durván félkarikákra szelve, 3-4 nagy gerezd 
fokhagyma,só,frissen őrölt bors, 1 ágacska rozmaring, 1 közepes darab vargánya (20-30 dkg), 2 evőkanál 
kapribogyó, 4-5 szem szegfűbors. 
 
A készítése roppant egyszerű. A májakat megtisztítottam, a dupla lebenyeket vágtam csak el egymástól, de 
amúgy egyben hagytam őket. Mindent beletettem egy edénybe, fedőt tettem rá, aztán szép lassan sütöttem, kis 
lángon; kb. fél órán át.  
 

33. Vegyes gomba leves cipóban 
Fejérdy Győzőné (Ráckeve) - a receptpályázat résztvevője – ajánlásával. 
 
 
Hozzávalók:   
20 dkg csiperke gomba, 15 dkg laska gomba, 1 kis zacskó szárított vargánya gomba, 1 hagyma, fél paprika, 1 
paradicsom héja nélkül, 1 sárgarépa, 1 fehérrépa, 1 tejföl, 1 kanál liszt, só, bors, ételízesítő, 1 csokor 
petrezselyem, 4 db 25 dkg-os cipó, 1 tojással liszttel csipetke. 
 
Először a szárított gombát előírás szerint beáztatom, megmosom. A hagymát összekockázom, olajon 
párolom—hozzáadom a legyalult gombákat, répát, zöldségeket, paradicsomot, paprikát. Kb. 5 percet 
párolom-hozzáadom a kinyomkodott vargányát, vízzel felöntöm-ízesítem—főzöm kb.20 percet. A csipetkét 
beledobom, majd liszttel, tejföllel behabarom. A cipók tetejét levágom, kiszedem a belsejét,és hogy ne ázzon 
át a levestől—a sütőben fejre állítva kiszárítom. 
Tálalásnál a gombalevest a cipóba merem, megszórom a finomra vágott petrezselyemmel. A vargánya nagyon 
különleges ízt ad a levesnek. 
 

34. Zöldbabos-gombás gersli saláta 
Somogyi Zoltán (Gyenesdiás) - a receptpályázat díjazottja – ajánlásával. 
  
Hozzávalók 4 főre:- 25-30 dkg gersli (árpagyöngy)- 1 kis fej hagyma- 2 gerezd fokhagyma- 12-15 dkg zöldbab- 
2-3 ek szárított gomba, vagy 2-3 fej közepes friss gomba- 1-2 ek (szőlőmag) olaj- (citromos) só, bors- (hal-
szárnyas) fűszerkeverék. 
A gerslit alaposan leöblítem, majd bő vízben (legalább kétszeres mennyiségű), kevés sóval felforralom. Miután 
felforrt, pár percig főzöm, majd elzárom az energiát, és lefedve 15 percet pihentetem, párolom. A szárított 
gombát egy kis meleg vízben beáztatom, ha friss, megtisztítom, és feldarabolom. A hagymát és a fokhagymát 
apróra vágom, és kevés olajon megdinsztelem. 
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A hagymás alaphoz adom a zöldbabot és a gombát (az áztató levét felfogom), kis energián, fedő alatt puhára 
párolom. Sózom, borsozom és ízesítem. A megpárolt gerslit szűrőkanálba öntöm (lehetőleg műanyagba, mert 
a fémmel oxidálódik a gersli). A lecsepegtetett gerslit a zöldségekhez adom, ráöntöm a gomba áztató levét, és 
fedő alatt addig párolom, míg a levet felissza a gersli. melegen, egy kis olajjal meglocsolva tálalom. Adhatjuk 
salátaként, de lehet egy könnyebb köret is. Jól illik sült húsokhoz, hurkához és kolbászhoz. 
 

35. Zöldbabkrémleves ropogós kolbászkarikákkal 
Gál Krisztina (Zalaegerszeg) - a receptpályázat résztvevője – ajánlásával. 
 
 
 

 
 
Zöldbabmentő recept. Ha kissé öreg már a zöldbab, akkor fássá és szivacsossá válik. Így jártam vele én is. De 
krémlevesnek még tökéletesen megfelelt. Egyszerű leves kevés hozzávalóval, de ízletes. 
Hozzávalók 4 főre: 50 dkg zöldbab, 1 közepes burgonya, só, alaplé vagy 1 erőleveskocka, 1 mokkáskanál 
kristálycukor, 1 nagy csokor petrezselyem, 2 gerezd fokhagyma, olaj vagy zsír, füstölt parasztkolbász. 
 
A zöldbabot föltettem alaplében főni, pici cukrot is tettem hozzá. Teljesen puhára főztem, aztán hozzáadtam 
a kockákra vágott burgonyát is. Őt is puhulásig főztem, majd az egészet botmixerrel krémesítettem. Egy 
kislábosban olajon pici sóval megfuttattam a kis kockákra vágott fokhagymát, majd hozzáadtam az aprított 
petrezselyemzöld 4/5-ét is. Addig sütöttem-kevergettem, míg a fokhagyma karamellszínű lett. Csodás illata 
volt a sülő fokhagymának és petrezselyemzöldnek. Ehhez az esszenciához öntöttem hozzá a kész krémlevest, 
de szűrőn keresztül. Így az esetleges szálkák fönnakadnak. Összeforraltam az egészet és készen is volt. Egy 
serpenyőben olajon kolbászkarikákat sütöttem ki. Ropogósra. Tálaláskor a maradék friss petrezselyemzölddel 
megszórtam a leves tetejét, kolbászkarikákat tettem rá és meglocsoltam a finom kolbászzsírral. Nagyon 
egyszerű, de szerintem - nagyon finom. 
Ez a leves működik fehérbabból is, karfiolból is, csicseriborsóból, sárgaborsóból, zöldborsóból és lencséből is 
szerintem. A lencséhez, babhoz, sárgaborsóhoz én nem tennék krumplit. 
 

36. Zsemlemártás 
Nagy Istvánné (Pácsony) - a receptpályázat résztvevője – ajánlásával. 
 
Hozzávalók (4 személyre): 8 db szikkadt zsemle, 2 dl étolaj (régen egy jó kanálfej zsír), apróra zúzott 
fokhagyma (ma lehet fokhagymakrém egy nyomásnyi), húsleves a felöntéshez (lehet húsleves kockából készült 
lével is felönteni). 
 
Az elkészítés menete: Felkockázom a zsemléket, felrakom egy nagyobb lábosba, ráöntöm az étolajat és 
elkezdem a gáztűzhelyem 2-es fokozatán pirítani. 
Arra kell vigyázni, nehogy odaégjen. Mikor már jól „összetöppedt” a zsemlekocka és halványan bebarnul, 
felöntöm húslevessel, hogy ellepje. 
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Főzőkanállal nyomkodom, keverem, töröm a lében, mártás sűrűségűre készítem. Legvégül belekeverem a 
zúzott fokhagymát, vagy rányomok egy kanálnyi fokhagymakrémet. 
Még forrón, frissen tálalom a főtt húsokkal, zöldségkörettel együtt. 
Nagyon finom, olcsó, könnyen elkészíthető. 
 
 
 



F Ő F O G Á S O K  
 

37. Aszalt szilvás, fokhagymás, rozmaringos mártásban párolt hús 
Lipa Hotel és Étterem (Szentgotthárd) ajánlásával. 
Címe: 9970 Szentgotthárd, Gárdonyi u. 1. 
Tel.: 06/94/383-060 
Fax: 06/94/383-061 
E-mail : info@lipahotel.hu 
 
 
A szokásos vasárnapi húsételt kicsit feldobhatjuk, ha szánunk rá egy kis időt, és nem idegenkedünk az új 
ízektől. Az aszalt szilvás, tejfölös szeletet pikáns, és egészséges módon is készíthetjük. 
 
Hozzávalók: 40 dkg sertéskaraj, 8- 10 dkg aszalt szilva, kevés liszt, egy pohár tejföl, fokhagyma, só, bors, 
rozmaring - ízlés szerint. 
 
A felszeletelt húst vékonyra klopfoljuk, megsózzuk, borssal ízlés szerint meghintjük, és kevés zsiradékon 
hirtelen átsütjük, amíg a színe elváltozik. Majd kivesszük a húst, s a visszamaradt zsiradékban megfuttatjuk a 
felszeletelt fokhagymát és az aszalt szilvát. Belevetjük a rozmaringot, majd liszttel meghintjük, és tejföllel 
besűrítjük. Az így elkészült mártásba visszahelyezzük a hússzeleteket, és néhány percig együtt pároljuk.  
Köretként rizst ajánlunk hozzá, de az étteremben sokan kérik burgonyakrokettel is. Ez az egyik legkedveltebb 
fogás a Lipa étteremben.  
A reformkonyha hívei készíthetik sertéshús helyett pulykamellfiléből is, de akkor nem kell nagyon vékonyra 
klopfolni, és kevesebb időt igényel a párolása. 
 

38. Burgonya zsemletöltelékes betéttel 
Varga Lászlóné (Alsóújlak) ajánlásával. Személyes gyűjtés során rendelkezésünkre bocsájtott recept. 
 
Hozzávalók: 2 kg burgonya, 6 db zsemle, 3 db tojás, 1 kis fej vöröshagyma, petrezselyemzöldje, zsír, só, bors, 
30 dkg lesütött hús, 2 dl tejföl. 
A burgonyát héjában megfőzzük, megpucoljuk, karikára vágjuk. A zsemlét vízben megáztatjuk, kifacsarjuk, 
hozzá adunk 2 tojást, a zsírban megpirított reszelt hagymát, a vágott petrezselyem zöldjét, sót, borsot ízlés 
szerint. A lesütött húst kockára vágjuk és szintén a zsemlés masszához keverjük. A burgonya ¾ részét jól 
kikent tepsibe tesszük, sóval megszórjuk, zsírral meglocsoljuk. A tejfölt a tojással és kevés sóval összekeverjük 
és a felét a burgonyára öntjük. Rárakjuk a zsemlés tölteléket, betakarjuk a megmaradt krumplival, megsózzuk, 
zsírral meglocsoljuk és ráöntjük a maradék tejfölös tojást. Lassú tűznél pirosra sütjük. 

 
39. Burgonyás pite 

Grédlics Istvánné (Szakonyfalu) - a receptpályázat résztvevője – ajánlásával. 
 
Hozzávalók (4 személyre): 1 kg burgonya, 50 dkg liszt, 3 tojás, 7,5 dl tej, 1 dl étolaj (vagy sertészsír), só, őrölt 
bors. 
 
Elkészítés: A lisztből, tojásból, tejből kevés sóval sűrű palacsintatésztát keverünk. A megtisztított burgonyát 
vékony karikákra vágjuk. Egy tepsibe ½ dl olajat öntünk, majd kibéleljük a burgonyával, sózzuk, borsozzuk és 
ráöntjük a palacsintatésztát. Tetejére locsoljuk a maradék étolajat és forró sütőben ropogós pirosra sütjük. Ha 
kész, kockákra vágva, savanyúsággal tálaljuk. 
 
 

40. Erdei gombás, parajos töltött dagadó 
Gál Krisztina (Zalaegerszeg) - a receptpályázat résztvevője – ajánlásával. 
 
Hozzávalók (4-5 személy részére): 1 szép méretes dagadó, 20 dkg darált hús, 1/2 zsömle, 1 tojás, 1 nagy 
kupóc friss spenót (10 dkg körülbelül), 1 kisebb-közepes fej vöröshagyma, 2 gerezd fokhagyma, 15 dkg erdei 
gomba (fenyőalja csiperke vagy lilapereszke vagy őzláb), 2-3 dkg házi sonka vagy füstölt kenyérszalonna, só, 
őrölt bors, 1 mokkáskanál zsálya, 1/2 mokkáskanál kakukkfű, 4-5 evőkanál olaj vagy 1-2 evőkanál zsír.  
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A dagadót megmossuk, és kívül-belül besózzuk. A töltelékhez egy fél zsömlét beáztatunk, majd mikor puha 
lett, jól kinyomkodjuk és a darált húshoz tesszük. A parajt leszárazzuk, megmossuk, majd egy evőkanál olajon 
az apróbb kockákra vágott erdei gombával és a lereszelt fokhagymával, kevés sóval megfuttatjuk. Addig, míg a 
gomba zsírjára sült és a spenótlevelek is összeestek. Mikor kicsit hűlt, ezt is a darált húshoz tesszük. Adunk 
még a keverékhez fűszereket: sót, szárított zsályát, kakukkfüvet, őrölt borsot. A házi sonkát és a 
vöröshagymát nagyon apróra darabolva keverjük a masszához, majd hozzáütünk egy egész tojást. Kézzel jól 
összedolgozzuk, majd a dagadóba töltjük. Végül a dagadó nyílását és ahol nagyon vékony hártya fogta csak 
össze - bevarrjuk. Egy tepsibe tesszük, olajat és 3 dl vizet öntünk rá. Lealufóliázzuk a tetejét és közepesnél 
kicsit erősebb lángra tesszük sülni. Fólia alatt körülbelül egy és fél óráig sütjük, majd levesszük róla és kicsit 
erősebb lángon piros-ropogósra készre sütjük. Mikor kész deszkára tesszük hűlni, aztán eltávolítjuk belőle a 
cérnát.  
Melegen és hidegen is finom. Marinált zöldségeket kínálunk hozzá. Marinált zöldségek: mindenféle otthon 
található tisztított, kockázott zöldséget (burgonya, karfiol, cukkini, sütőtök, zöldborsó) sós vízben megfőzzük. 
Készítünk egy ecetes-sós-cukros hagyományos salátalét, és beletesszük a zöldségeket. Ebben hagyjuk őket ki- 
és lehűlni. 
 
 

41. Édesköményes partykolbászkák 
Gál Krisztina (Zalaegerszeg) - a receptpályázat résztvevője – ajánlásával. 
 
 
Hozzávalók 4 főre: 1 kg zsírosabb hús (lapocka vagy dagadó), 10 dkg tokaszalonna,2 hosszú szál sertésbél, 4 
nagy gerezd fokhagyma, 1/2 evőkanál sertészsír, 2 teáskanál erőspista, 1 csapott teáskanál édeskömény, 
frissen őrölt bors, só,1/2 teáskanál kristálycukor.  
A sertésbelet csap alatt lemossuk a sótól alaposan, majd legalább 1/2 órára langyos vízbe áztatjuk. A 
fokhagymákat vékony szeletekre vágjuk és pici sóval üvegesre sütjük kevés sertészsíron, majd a mozsárban jól 
összetört édesköményt is hozzá tesszük. Hagyjuk kihűlni. A húsokat ledaráljuk és fűszerezzük a fokhagymás-
édesköményes zsírral (beletettem a darálóba a hús közé és ledaráltam), az erőspistával, sóval és némi frissen 
őrölt borssal. És ízfokozóként 1/2 teáskanál kristálycukrot is a masszához keverünk. 
A darálóról levesszük elől a tárcsát és a kést, és a töltőt tesszük rá. Ráhúzzuk a belet úgy, hogy a végén jó 10 
cm-nyi bél lelógjon. Tekerünk a darálót, hogy a levegőt kinyomja. Mikor már a hús jönne, akkor csomót 
kötünk a bél végére. A darált, fűszerezett húst adagoljuk a darálóba, tekerjük és közben elől rásegítünk a bél 
könnyebb lecsúszásában is. Erre azért van szükség, mert nem szabad nagyon vastagra tölteni, mert akkor 
sülésnél kireped. Tehát csak olyan lazán töltsük a belet. Körülbelül 10 cm-enként elválasztjuk a tölteléket és 
hagyunk 5-6 cm-nyi bélszakaszt üresen. Az üres részen csavarunk jó párat. Jöhet a következő kolbászka. Ezt 
addig csináljuk, amíg tart a bélből. A végét szintén csomóval zárjuk le. Ami bennmarad a kolbásztöltő előtét 
csövében, azt egy vastagabb végű fakanállal be lehet még szépen tölteni.  
 
Sütés: Kevés zsírt teszünk egy serpenyőbe és kis lángon, egyben sütjük a kolbászszálakat. Legalább 20-25 
percig süssük fedő alatt, mert így a bél is megfő, illetve sül annyira, hogy elvékonyodik és ropogóssá válik, 
mikor a sütés végén a fedőt levesszük és rápirítunk a kolbászkákra. Tálalás előtt késsel vagy konyhai ollóval 
válasszuk el egymástól a kis kolbászkákat. Mustárral, friss fehérkenyérrel, sörrel vagy pincehideg fröccsel 
tálaljuk. 
 

42. Gánica 
Nagy Istvánné (Pácsony) - a receptpályázat résztvevője – ajánlásával. 
 
Hozzávalók (4 személyre): 50 dkg rétesliszt, sós víz, étolaj (régen két kanálfej sertészsír). 
 
Az elkészítés menete: A lisztet egy nagyobb méretű lábosban felhevítem, folyamatosan fakanállal kevergetve. 
Közben egy fazékban sós vizet forralok. Mikor a liszt forró, hevült, a vizem is 100˚C-on forr, annyit borítok a 
lisztre, hogy az egészet „felvegye”. Még a tűzön fakanállal szétnyomkodom a „gombócokat”. Mikor már jó 
apró, nem sok olajjal (régen zsírral) „nyakon” öntöm. Ezután egészen apróra széttöröm a fakanál segítségével. 
Frissen, fejes salátával nagyon finom étel! 
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43. Göcseji gombás rántottával töltött sertésszűz, grillezett újhagymával és újburgonyás rétessel  

A Csicsergő Szabadidőközpont ajánlásával. 
Címe: 8948 Nova, Zuggó köz 1. 
Tel.: 06/92/577-021 
Fax: 06/92/577-020 
E-mail : info@csicsergo.hu 
 
Hozzávalók: 
A burgonyás réteshez: házi rétestészta (0,5 kg liszt, 1 tojás, 1 kiskanál só, 1 evőkanál olvasztott zsír).  
A töltelékhez: 0,5 kg főtt áttört újburgonya, 2 tojás sárgája felverve, 2 tojás fehérje felverve, 2 dl tejföl, 
szerecsendió, só, fonnyasztott újhagyma, friss petrezselyem. 
A töltött húshoz: 2 db szűzpecsenye (60 dkg), 0,6 kg erdei gomba (rókagomba, vargánya, galambgomba), 2 fej 
vöröshagyma, 2 tojás, kakukkfű, só, étolaj. 
 
 
A rétestészta hozzávalóit összedolgozzuk, cipózzuk, pihentetés után papírvékonyra nyújtjuk. 
A töltelék hozzávalóit összedolgozzuk, majd a kinyújtott réstésztára ráterítjük és megöntözzük a 2 tojás 
fehérjével és 2 dl tejföllel kikevert masszával, ettől lesz szaftos és könnyű. Megszórjuk 
petrezselyemzölddel, feltekerjük, tetejét és oldalát lekenjük olvasztott zsírral, pihentetjük, és amikor 
megsült a hús, utána frissen kisütjük (200 0C / 10-15 perc), amíg a hús pihen. A töltött húshoz a gombát 
megmossuk, durvára vágjuk, hagymás olajon üvegesre sütjük, hozzáadjuk a tojásokat és egy lágy 
rántottát készítünk.  A szétnyitott, vékonyan kiklopfolt szűzpecsenyére ráterítjük. Feltekerjük, spárgával 
megkötözzük, tepsibe rakjuk, fehérbort öntünk alá, és fólia alatt megsütjük (180 0C / 40-45 perc). Végül 
az újhagymákat megmossuk, félbevágjuk, majd grillezzük. 
A fogást pirított gombával díszítjük. 
 
 

44. Göcseji gombás tokány hajdinával 
Szalai Béláné (Nova) - a receptpályázat résztvevője– ajánlásával. 
 
Hozzávalók:  
Tokányhoz: 50 dkg sertés lapocka, 20 dkg friss gomba, 1 dl tejföl, 10 dkg zsír, 1 kk. liszt, 1 kk. 
paradicsompüré, kevés fűszerpaprika, őrölt bors, csipetnyi majoránna, 1 csokor petrezselyemzöld, só. 
Hajdinakásához: 30 dkg hajdina, babérlevél, só. 
 
A húst csíkokra, a hagymát és a gombát apróra, a petrezselymet finomra vágjuk. A hagymát üvegesre pirítjuk, 
fűszerpaprikával elkeverjük, beletesszük a húst, sóval, borssal, majoránnával fűszerezzük és rövid lében készre 
pároljuk. Hozzátesszük a külön megpárolt gombát, petrezselyemzöldet, paradicsompürét, tejföllel és liszttel 
behabarjuk és beforraljuk. 
A hajdinát olajon megpirítjuk, kétszeres mennyiségű vizet hozzáadunk, sóval és babérlevéllel megízesítjük, 
fedő alatt készre főzzük. 
 

45. Göcseji pecsenye 
Ábrahám Gézáné Mariska néni - a receptpályázat zsűritagja, a Vasi, zalai parasztételek című könyv 
szerzője – ajánlásával. 
 
Hozzávalók: 
60 dkg csont nélküli hosszúkaraj, 4-5 gerezd fokhagyma, 4 szelet húsos házi szalonna vagy császárszalonna, 1 
kávéskanál őrölt bors, 3 evőkanál zsír, 1 dl bor, 2 paradicsom, só. 
 
A húst megmossuk, szárazra töröljük, négy szeletre vágjuk, hegyes, éles késsel felszúrjuk a szeleteket, 
besózzuk és állni hagyjuk. A szalonnaszeleteket bevagdossuk a bőrkéig, kisütjük, a zsírból kiszedjük, és 
félretesszük. A fokhagymát megzúzzuk vagy vékony, kis szeletkékre vágjuk, és a sült szalonnaszeletekre 
rakjuk. A fokhagymás szalonnaszeleteket a felszúrt húsba bedugjuk, úgy, hogy a szalonnaszeletek csipkéje 
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kiálljon. Jól összetűzzük hústűvel vagy fogpiszkálóval. A szalonna zsírjához adjuk a meglévő zsírt, fölhevítjük 
és átsütjük benne a hússzeleteket, kevés őrölt borssal megszórjuk, a borral leöntjük, kevés vizet tegyünk még 
alá, és lefedve puhára sütjük. Ha a hús már puha, vegyük le a fedőt. Ha a hús leve elfőtt, zsírjában pirítsuk át a 
szeleteket. Meghámozott, egészben hagyott, zsír nélkül tepsiben sütött burgonyát adjunk hozzá. Tálaláskor 
paradicsomkarikákkal díszítsük a pecsenyét. Piros káposztasalátát vagy tejfölös paradicsomsalátát adjunk 
hozzá. 
 
 

46. Hajdinakásás májas hurkával töltött csirkecomb, savanyított kerékrépa pürével, hagymás 
csicsókával 

A Nagypityer Vendéglő (Szombathely) ajánlásával. 
Cím: 9700 Szombathely, Körmendi út 94.  
Tel.: +3630/8226676  
E-mail: info@nagypityer.hu  
 
Hozzávalók (4 személy részére): 10 dkg sertésmáj duplán ledarálva, 5 dkg egész hajdina; 5 dkg tokaszalonna 
apróra vágva, 40 dkg vöröshagyma, 5 dkg sertészsír, 2 gerezd fokhagyma, 4 db csirkecomb; 30 dkg savanyított 
kerékrépa, 15 dkg vaj, 1,2 kg csicsóka, só, bors, 1 evőkanál csombor, késhegynyi friss gyömbér. 
 
A hagymát finomra vágjuk, zsíron lassan megpirítjuk míg pürészerű és szép barna nem lesz (kb. 30 perc). A 
hajdinát dupla mennyiségű vízben megfőzzük só nélkül. A májat, a szalonnát, a hagyma felét és a hajdinát 
összekeverjük. Sózzuk, borsozzuk, ízesítjük csomborral. A masszát a sóval, borssal átdörzsölt csirkecombok 
bőre alá töltjük. Tetejét zsírral megkenjük. Sütőben 150 0C-on 30 perc alatt ropogósra sütjük. 
A csicsókát megpucoljuk, megfőzzük, szétnyomkodjuk a vaj felével és a hagyma másik felével kikeverjük. A 
kerekrépát megfőzzük, pürésítjük, sózzuk, borsozzuk, ízesítjük  gyömbérrel, habosítjuk és pürésítjük 
botmixerrel. 
 

47. Hegyháti vargányás sertéspörkölt 
Kurián Béláné (Miskolc) - a receptpályázat résztvevője – ajánlásával. 
 
Hozzávalók: 80 dkg sertéscomb, egy kisebb csülök, 2 nagy fej vöröshagyma, jó marék vargánya, 10 dkg füstölt 
szalonna, 2 evőkanál zsír, őrölt pirospaprika, só, 2-3 zöld paprika, 2-3 paradicsom, 1 alma, 2 dl vörösbor. 
 
A húst, a szalonnát, a kicsontozott csülköt feldaraboljuk, a hagymát apróra vágjuk. 
Tüzet rakunk, a bográcsban a zsírt felolvasztjuk, beletesszük a szalonnát, majd a hagymát, amit 
megfonnyasztunk, majd beletesszük a húsokat, rázogatjuk, nem keverjük. Sózzuk, paprikázzuk, közepes tűzön 
párolódni hagyjuk. Amikor a hús majdnem puha, beletesszük a karikára vágott zöld paprikát, a cikkekre 
vágott paradicsomot, az összevágott vargányát. Csípős paprikát is adunk hozzá, majd beledobjuk a hámozott, 
cikkekre vágott almát is. Felöntjük vörösborral, készre főzzük. Akkor jó, ha jó sűrű. Adjunk mellé friss 
kenyeret. 
 
 

48. Kecskesajtos köleskásával és szalonnával grillezett mangalica karaj tökmagolajos 
kukoricamáléval 

A Nagypityer Vendéglő (Szombathely) ajánlásával. 
Cím: 9700 Szombathely, Körmendi út 94.  
Tel.: +3630/8226676  
E-mail: info@nagypityer.hu  
 
Hozzávalók (4 személy részére): 60 dkg mangalica karaj 6db szeletbe vágva, 15 dkg köles, 20 dkg mangalica 
zsír, 10 dkg füstölt szalonna, 5 dkg natúr kecskesajt, 1 dl tökmagolaj, 20 dkg kukoricadara, 5 db tojássárgája, 3 
dl aludttej (vagy kefir), 1 evőkanálnyi csombor, tárkony petrezselyem finomra vágva, 4 gerezd fokhagyma, só, 
bors. 
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A hússzeleteket forró zsiradékban hirtelen oldalanként 2 percig ropogósra sütjük. Sózzuk, borsozzuk, langyos 
helyre félretesszük pihenni. A füstölt szalonna zsírját kiolvasztjuk, megpirítjuk benne a kölest 1 percig, 2 dl 
vízzel vagy húslevessel felengedjük. Hozzáadjuk a szétzúzott fokhagymát. Ha megpuhult, félrehúzzuk, 
sózzuk, borsozzuk és belekeverjük a szétmorzsolt kecskesajtot és a zöldfűszereket. A kölest a hússzeletek 
tetejére halmozzuk és sütőben vagy szalamanderben 3-4 percig grillezzük. 
A kukoricadarát az aludttejjel, tojásokkal, sóval, borssal elkeverjük. Közepesen meleg serpenyőben sütjük 
zsírban. Fakanállal szétnyomkodjuk, ropogósra sütjük, tálaláskor tökmagolajjal meglocsoljuk. 
 

49. Lesütött hús 
Nagy Istvánné (Pácsony) - a receptpályázat résztvevője – ajánlásával. 
 
Az én gyermekkorom különleges ízvilágát jelenti a disznóvágáskor készített „Lesütött hús”. 
A vágás másnapján tepsikbe rakták (nem teflon, fekete alumínium) a „hentes” (nagypapa) által feldarabolt 
oldalast, apróbb húsokat. Combot nem, azt mind füstölésre tették. Nagymamám, édesanyám, a „nászasszon” 
sóval beszórva „sparhejtben” pirosra, ropogósra sütötték. (Nem emlékszem, hogy megmosták volna a friss 
húst.) 
A megsütött hús nagy fazékba került és annyi zsírt öntöttek rá a frissen kisütöttből, amennyi ellepte. 
Sokáig elállt, csak arra kellett ügyelni, hogy kivétel után újra légmentesen vissza kellett rajta melegíteni a zsírt, 
nehogy megpenészedjen, elromoljon. 
Aratás idején és más alkalmakkor kéznél volt frissen sütött házikenyérrel, kovászos uborkával, a mezőre kivitt 
„bugyiga” korsóban tárolt fröccsel „öntözgetve”. Hozzá a férfiak, asszonyok konyhakötényében a „Kaszáló” 
pogácsával. 
Ma is készítem a lesütött húst, persze kis tételben, étolajjal leöntve, jól zárható edénybe, hűtőbe tárolom. 
Érdemes, mindig kéznél van! 
 

50. Leveles tésztában sütött hal, vajon párolt zöldségekkel és krumplipürével 
Filipánicsné Weisz Zsófia (Bak) - a receptpályázat résztvevője – ajánlásával. 
 
Hozzávalók: 
 -1 lap leveles tészta 
- 4 szelet halfilé   
- só, bors,  
- halfűszerkeverék  
- kevés citromlé,  
-1 kis csokor petrezselyem finomra vágva  
- vaj  
-1 felvert tojás 
 -2-3 evőkanál pirított szezámmag a szóráshoz 
 
A leveles tésztát lisztezett deszkán vékonyra nyújtjuk. A halszeleteket citromlével meglocsoljuk, sózzuk, 
borsozzuk,fűszerezzük, vágott petrezselyemmel ízesítjük, majd vajat teszünk a tetejükre, és a leveles tésztába 
csomagoljuk úgy, hogy az teljesen befedje. A tésztát hal formájúvá alakítjuk. A tojással megkenjük, 
megszórjuk szezámmaggal és sütőben 170 fokon 25 percig sütjük. Mellé vajban párolt zöldségeket és 
krumplipürét tálalunk. 
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51. Medvehagymás prószatekercs salátaágyon 
Gál Krisztina (Zalaegerszeg) - a receptpályázat résztvevője – ajánlásával. 
 

 
Hozzávalók (4 személy részére):  
A prószatésztához: 1 kg burgonya (tisztítatlanul mértem),1/2 liter kefir vagy aludttej (az aludttej az 
autentikus), 1 púposabb teáskanál só, 15 dkg liszt (körülbelül), 4 evőkanál olaj, 1 jó marék medvehagyma.  
A töltelékbe: 1 dl tejföl, só, 40 dkg kecsketúró. 
A salátához: 1 nagy fej saláta, pár csepp tökmagolaj, leheletnyi só, nagyon pici almaecet.  
 
A burgonyát nyersen lereszeljük a vékonyabb, kisebb lyukú reszelővel. Hozzáöntjük a kefirt (aludttejet), az 
olajat, sózom, és a jó apróra fölvágott medvehagymát is hozzákeverjük. Majd hozzákeverjük a lisztet is. Annyi 
kell hozzá, hogy olyan jó sűrű palacsintatészta állaga legyen. (Ha túl lisztes úgy sem jó, ha túl folyós úgy sem, 
mert nem fog összeállni a tészta - és mindez a krumpli víztartalmától is függ. Újkrumpliból nem is lehet 
igazán jó prószát készíteni, mert túl vizes hozzá. A prószát régi burgonyából készítjük, azt válasszuk hozzá.) 
Teflonserpenyőben sütjük ki. Egy merőkanálnyit belemerek, aztán evőkanállal jó vékonyra ellapítjuk. Közepes 
lángon sütjük szép piros-ropogósra. A kecsketúrót elkeverjük a tejföllel és kissé sózzuk is. A jégsalátát vékony 
szálakra vágjuk, picit sózzuk és pár csepp ecetet, kevés tökmagolajat teszünk rá, majd jól összekeverjük. 
A jó vékony prószát megkenjük a tejfölös kecsketúróval, majd föltekerjük. Salátaágyon tálaljuk. 
Ha nem jutunk kecsketúróhoz, természetesen tehéntúróval - vagy akár juhtúróval is - készíthető.  
 
Nádasdi pecsenye petrezselymes zsírban sült újburgonyával 
 
Elkészítése:  
Különös tekintettel a felhasznált alapanyagok pontos megnevezésére, mennyiségére (amennyiben lényeges pl. 
a növény, állat konkrét fajtáját is nevezze meg), a hozzáadás sorrendjére, a konkrét sütési-főzési időre, a 
hőfokokra, az elkészítés módjára, hány főre készült a recept, egyéb elkészítési praktikára/tanácsra (pl. 
tartósítási eljárások részletes leírása). 
 
 

52. Nádasdi pecsenye 
Agg Éva (Budapest) - a receptpályázat résztvevője – ajánlásával. 
 
Hozzávalók:  
- 80 dkg sertés rövidkaraj vagy csirkemell vagy pulykamell (mindenki olyan húsból készíti amit szeret, de az 
igazi rövidkarajból készül), 
- 1 l tej, 
- 1 egész fej fokhagyma, 
- ízlés szerint só, 
- kb. 25 dkg finomliszt, 
- 1 lapos evőkanál pirospaprika (por) 



 27 

 
Elkészítése: A húst vékony szeletekre vágjuk és mindkét oldalát megsózzuk. Az 1 l tejet egy üvegtálba öntjük, 
a megpucolt fokhagyma gerezdeket (az egész fej) fokhagymanyomón keresztül a tejbe nyomjuk. A megsózott 
hússzeleteket a fokhagymás tejbe helyezzük, majd letakarjuk és a hűtőszekrénybe tesszük  pácolódni 
minimum 2-3 órára, de a legjobb az, ha egy egész éjszakán át ott hagyjuk. Kivesszük a hússzeleteket és egy 
papírtörlő segítségével leitatjuk a felesleges tejet a szeletekről. A pirospaprikát elkeverjük a liszttel és ebben 
minden hússzeletet megforgatunk mindkét oldalán, majd olajban kisütjük. 
 
Ehhez sokféle köret illik, de az Újburgonya petrezselymes zsírban nagyon finom. 
 
Hozzávalók:  
- Kb. 1,5 kg újburgonya,  
- 5 evőkanál zsír,  
- 1 nagy csokor petrezselyem 
 
Elkészítése: Az újburgonyáról egy éles kés segítségével lekaparjuk a héját és a burgonya méretétől függően 
hagyhatjuk egészben vagy félbe vágjuk. Enyhén sós vízben puhára főzzük. A zsírt felhevítjük egy lábosban , 
az apróra vágott petrezselyem felét beleszórjuk és elkeverjük benne a burgonyát. Én amikor lezárom alatta a 
gázt, hozzáteszem még a petrezselyem másik felét is.  
 

53. Pontyfilé roston, vajmártással és nyár-végi salátával 
Somogyi Zoltán (Gyenesdiás) - a receptpályázat díjazottja – ajánlásával. 
 
Hozzávalók, 4 személyre: 

- Vajmártás: 40 gr apróra vágott fehér hagyma, 20 gr újhagyma, 1 ek olívaolaj, 120 gr fagyos vaj, 2 ek 
(ízesített) fehérborecet, 1,5 dl száraz, minőségi fehérbor, Só, bors, rozmaring, kakukkfű 

- Halhoz:800 g bőrös pontyfilé1 tk citrombors1 ek liszt2 ek olívaolajSó, bors 
- Saláta:1 fej római saláta, 2 kemény körte, 1 fürt, kb. 300 gr csemegeszőlő, 125 gr camembert sajt, 2 ek 

pirított, durvára vágott dió 
-  Citromos vinagrett öntethez: 6 ek extra szűz olívaolaj, 2 ek (zöld) citromlé, 1 ek akácméz, Só, bors 

 
A halat alaposan megtisztítjuk, leöblítjük, és leszárítjuk. Megszórjuk citromborssal mindkét oldalát, és 
szobahőmérsékleten érleljük 30-40 percet. Elkészítjük a saláta öntetét, had érjen össze. A mézet a citromlével, 
kevés sóval és frissen őrölt borssal kikeverjük, majd lassan adagolva hozzáadjuk az olívaolajat. A salátát 
alaposan leöblítjük, és lerázzuk. Egy salátástálba tépkedjük. A szőlőszemeket 
kettévágjuk, ha van benne mag, azt a kés hegyével kivesszük belőle. Ezt a saláta levelekhez adjuk. A sajtot 
akkora kockákra vágjuk, mint a szőlőszemek fele. Ráöntjük a citromos öntetet, és összekeverjük.  
 
A körtét meghámozzuk, a magházát kivágjuk és a sajthoz hasonló darabokra vágjuk. Ezt is belekeverjük a 
salátába, és meghintjük a durvára vágott, pirított dióval. Tegyük félre, hogy az ízek összeérjenek. A következő 
lépés a vajmártás elkészítése. A hagymákat az olaj és kevés vaj keverékén, kis energián puhára fonnyasztom. 
Ha már üvegesedik, akkor felöntöm a borecettel, és addig párolom, míg az ecetet elfövi. Ekkor felöntöm a 
borral, és alaposan beforralom. Közben a zöldfűszert apróra vágom, és kevés sóval és frissen őrölt borssal a 
hagymás alaphoz adom. Az így kapott hagymás alapot átszűröm. A leszűrt levet visszateszem az energiára, és 
kis adagokban, hozzáadom a fagyos vajat. Folyamatos keverés mellet besűrítem a mártást. Kevés tejszínnel a 
vaj hozzáadása előtt gazdagíthatjuk. Egy akkora serpenyőt hevítek, amiben elfér a halfilé. Kevés olíva olajat 
öntök bele. A halbőrös felét meghintem kevéske liszttel, és bőrös felével lefelé a forró serpenyőbe helyezem. 
Ekkor sózom és borsozom, és keveset forgatva, mindkét oldalát pirosra sütöm. Egy szép tányérra saláta 
halmot készítek, erre helyezem a halfilét, és meglocsolom a mártással. 
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54. Rakott tejfölös hús 
Grédlics Istvánné (Szakonyfalu) - a receptpályázat díjazottja – ajánlásával. 
 
Hozzávalók (4 személyre): 8 szelet maradék sült hús, 2 dl tejföl, 5-6 dkg zsír, (vagy ½ dl étolaj), 6 dkg 
zsemlemorzsa, galuska. 
 
Elkészítés: A sült húsokat kockára vágjuk. Zsírozott tűzálló tálba, vagy kisebb tepsibe rakjuk. Leöntjük a 
tejföllel, meghintjük a zsemlemorzsával és forró sütőben jól átmelegítjük. Galuskát adunk mellé. 
 
 

55. Savanyú sült paprika 
Torma-Paluska Ágnes (Nagykanizsa) - a receptpályázat díjazottja – ajánlásával. 
 
Hozzávalók:  
30-35 dkg pörköltnek való disznóhúsi (comb vagy lapocka), de van, aki csirkehúsból készíti 
8 db piros savanyú paprika (házi savanyítással eltett) 
Őrölt pirospaprika 
Só, bors ízlés szerint 
1 fej vöröshagyma 
2 gerezd fokhagyma 
 
A husit felrakjuk pörköltnek. Vagyis vöröshagymát üvegesre pároljuk, beleszórjuk a pirospaprikát, és az egyik 
gerezd fokhagymát beleaprítjuk, kicsit pirítjuk. Beletesszük a kockára vágott husit, sózzuk, borsozzuk. 
Felöntjük vízzel, hogy a husit éppen ellepje és hagyjuk főni. Hústól függ, hogy mennyi ideig. 
A savanyú paprikákat kicsumázzuk, és kis kockákra vágjuk.  Kicsit átmossuk, hogy ne legyen annyira savanyú. 
Mikor a husi már majdnem megpuhult, beletesszük a paprikákat és kb. fél- háromnegyed óráig főzzük őket 
együtt. Nem sokkal a vége előtt beleaprítjuk a másik fokhagymagerezdet is.  
 
Lehet bele csípős paprikát is tenni, aki pikánsabban szereti. Friss, ropogós kenyérrel csudajó, de lehet hozzá 
hajában sült krumplit is falatozni.  
 
 

56. Sajtos puliszkagombócok—párolt lilakáposztával 
Fejérdy Győzőné (Ráckeve) - a receptpályázat díjazottja – ajánlásával. 
 
Hozzávalók:  
1 zacskó kukoricadara, fél bögre búzadara, kb. 1 doboz Mackósajt,1 tejföl, fél doboz főzőtejszín, 1 nagy 
kanálnyi szeletelt, fekete olívabogyó, egy evő barnacukor, só, bors, provanszi fűszerkeverék, balzsamecet, 1 fej 
lilakáposzta. 
 
A kukorica és búzadarával közepes sűrűségű puliszkát készítek—hozzákeverem az olívabogyót, sót, borsot. 
Hagyom kihűlni. 
A káposztát csíkozom,forró olajon egy evő barnacukorral sóval, borssal, provanszi 
fűszerkeverékkel,balzsamecettel ízesítve párolom. 
A puliszkából nedves kézzel közepes gombócokat formázok—kis mélyedést nyomok-ide helyezek fél kocka 
Mackó sajtot—így kész a gombóc –kb.8-9db lesz. 
Egy nagyobb kerek tepsit kivajazok—beterítem a káposztát és beültetem a gombócokat. Óvatosan 
meglocsolom főzőtejszínnel  - egy-egy kanál tejföl kerül a gombócokra. 
Sütőben kb. 25 percet sütöm. 
 
Önmagában is nagyon finom mutatós étel. Sültek, grillhúsok mellé kiváló. Vegetáriánus barátaim kedvence. 
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57. Savanyú répa árpagyöngyös húsgombóccal 
Gál Krisztina (Zalaegerszeg) - a receptpályázat résztvevője – ajánlásával. 
 
Hozzávalók (6-8 személy részére): 
A léhez: 1 kg savanyított répa, 40 dkg füstölt húsos csont vagy füstölt oldalas, 1 dió nagyságú vöröshagyma, 1 
evőkanál sűrített paradicsom, só, 10 szem egész bors, 3 szem szegfűbors, 2 babérlevél, 1 mokkáskanál 
köménymag.  
A rántáshoz: 2 kissé púpos evőkanál liszt, 6 evőkanál olaj vagy 2 evőkanál zsír, esetleg pirospaprika.  
A gombócokhoz: 60-65 dkg darált sertéshús, 15 dkg gersli (árpagyöngy), 1 nagyobb tojás, só, frissen őrölt 
bors, 1 teáskanál pirospaprika, 1 közepes fej vöröshagyma, 2 duci gerezd fokhagyma, 1,5 dl víz.  
A tálaláshoz: tejföl, házikenyér.  
 
Az egyben hagyott füstölt húsos csontot bevagdossuk a csontok között, hogyha majd puhul, szét tudjon esni 
az ételben. Feltesszük főni egy 4 literes fazékba annyi vízzel, amennyi bőven ellepi. A lébe teszünk 
babérlevelet, köménymagot, szegfűborsot, egész borsot, apró kockákra vágott kevés vöröshagymát, sűrített 
paradicsomot és a forrás után tetszés szerint sót. Hagyjuk egy negyed órát forrni, aztán hozzátesszük a 
savanyított répát is. Egy órát főzzük, közben elkészítjük a gombócnak való masszát. A darált húst 
összekeverjük az apróra kockázott vöröshagymával, a reszelt fokhagymával, a sóval, borssal, a pirospaprikával, 
a gerslivel, a tojással és a vízzel. (A gombócnak való masszának lágynak kell lennie.) Egy órányi főzés után 
vizes kézzel gombócokat formálunk a masszából és a fortyogó lébe tesszük. Körülbelül 20 percig főzzük. 
Közben elkészítjük a rántást is, amit a kész ételhez teszünk. Hagyjuk még 5 percig forrni, hogy a rántással 
együtt is tökéletesen összeálljon az íze. Saját sütésű friss házikenyérrel és tejföllel tálaljuk.  
 
Savanyú répa helyett savanyú káposztával, illetve gersligombóc helyett nagyobb szemű babbal is készíthető. 
 

58. Sütőtökös tepsis krumpli 
Gál Krisztina (Zalaegerszeg) - a receptpályázat résztvevője – ajánlásával. 
 
 

 
 
 
Hozzávalók 2 főre: 6 db közepes burgonya, 1 hokkaido tök vagy egy tenyérnyi darab sima sütőtök, 1 pici 
cukkini, 2 közepes fej lilahagyma, só, jó sok frissen őrölt bors, 1 mokkáskanál mozsárban összetört 
koriandermag, 2-3 babérlevél, 1 evőkanál mustár, 1/2 mokkáskanál őrölt cayenne bors(csípős őrölt 
pirospaprika de aki nem szereti a csípőset annak sima édes), 4-5 evőkanál olívaolaj. 
Mindent hámoztam, daraboltam és egy nagy tálba tettem. Ráöntöttem a fűszereket, mustárt, olajat – mindent, 
és jól összekevertem az egészet. Sütőtálba tettem, alufóliával lefedtem és fél órán át pároltam, aztán a fóliát 
levéve ropogósra sütöttem. (Előmelegített sütőben.) Nagyon finom, nagyon egyszerű. Önmagában is 
tökéletes, de akár hal vagy natúr hús köreteként is különleges fogás lehet. 
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59. Szarvaspörkölt zalai dödöllével 
Kurián Béláné (Miskolc) - a receptpályázat résztvevője – ajánlásával. 
 
Hozzávalók 12 főre: 3 kg kicsontozott szarvascomb, 2-3 vöröshagyma, 20 dkg zsír, 3-4 evőkanál pirospaprika, 
1 kiskanál csípős paprikakrém, kb. 2 evőkanál só, 2 babérlevél, fél evőkanál egész fekete bors, 1-1 csapott 
evőkanál kakukkfű és borsikafű, kb. 2 evőkanál mustár, 4-5 gerezd fokhagyma, 50-50 dkg paradicsom és 
zöldpaprika, 4-5 dl vörösbor. 
A dödölléhez: 2,5 kg burgonya, kb. 1 kg finomliszt, kb. 2 csapott evőkanál só, 20 dkg zsír, 2-3 vöröshagyma, 2 
dl tejföl. 
 
A szarvascombot, miután hártyáitól, inas részeitől megszabadítottuk, kockacukornyi darabokra vágjuk. A 
hagymát finomra aprítjuk, forró zsírban üvegesre sütjük. A pirospaprikával meghintjük, összekeverjük, majd 
hozzáadjuk a húst és kevergetve átforgatjuk. Kevés vizet öntünk alá és lefedve félpuhára pároljuk. Ezután 
megsózzuk, belerakjuk az összes fűszert, hozzáadjuk a felkockázott paradicsomot és paprikát, majd a borral 
locsolgatva puhára főzzük. 
Amíg a hús puhul, elkészítjük a dödöllét. Ehhez a burgonyát megtisztítjuk, megmossuk, kockára vágjuk, majd 
egy 10 literes fazékban feltesszük főni úgy, hogy a víz kb. 1 ujjnyira ellepje. Amikor megfőtt, kis lángon a 
burgonyatörővel a levében összetörjük, ha kásaszerű lett megsózzuk, majd annyi lisztet adunk hozzá, hogy 
nehezen keverhető, sűrű massza legyen belőle. A hagymát megtisztítjuk, apró kockára vágjuk, forró zsíron 
aranysárgára pirítjuk. 
Lábosba egy kevés hagymás zsírt teszünk, a sűrű burgonyás masszából zsíros kanállal galuskákat szaggatunk 
belőle. Hagymás zsírral meglocsoljuk. Addig szaggatjuk, rétegezzük, míg tart a hozzávalókból. A tetejét hideg 
tejföllel meglocsoljuk. 
Kovászos uborkát kínáljunk mellé. 
 
 
 

60. Tejfölös fogasfilé 
Kurián Béláné (Miskolc) - a receptpályázat résztvevője – ajánlásával. 
 
Hozzávalók: 60 dkg fogasfilé, 1 kiskanál só, 2 dkg vaj, 2 dl zamatos fehérbor. 
A mártáshoz: fél fej vöröshagyma, 2 evőkanál olaj, 1 csapott evőkanál pirospaprika, 40 dkg csiperkegomba, 1 
púpozott kiskanál só, 1 gerezd fokhagyma, 1 mokkáskanál őrölt kömény, 2 dl tejföl, 1 púpozott evőkanál liszt, 
1 mokkáskanál csípős paprikakrém. 
 
A halat 4 egyenlő részre vágjuk, megsózzuk, majd kivajazott tepsibe rakjuk. A borral meglocsoljuk, lefedjük 
alufóliával és közepesen forró sütőben 15 percig pároljuk. 
A gombamártáshoz a hagymát felaprítjuk, az olajon megfuttatjuk, pirospaprikával meghintjük és kb. 5 dl 
vízzel felöntjük és felforraljuk. A gombát megtisztítjuk, felaprítjuk és a paprikás lébe szórjuk, sózzuk, zúzott 
foghagymával és őrölt köménnyel fűszerezzük, 6-8 perc alatt puhára pároljuk. A tejfölben a lisztet simára 
keverjük, egy keveset a forró léből belemerünk, eldolgozzuk, majd a gombát ezzel sűrítjük, a paprikakrémmel 
megadjuk az erejét. A hal boros párolólevéből annyit adunk hozzá, hogy mártás sűrűségű legyen. 
Tálaláskor a halat leöntjük a forró paprikás gombás mártással, galuskával kínáljuk. 
 
 

61. Töltött kiske 
Kulcsár Ibolya (Gutorfölde) - a receptpályázat résztvevője – ajánlásával. 
 
Hozzávalók: 1 db tisztított borjúbél, arányos mennyiségű krumpli, liszt és vöröshagyma, törött bors, só. 
A bél nagyságától függően annyi nyers krumplit reszelünk, hogy az a belet ne túl feszesen töltse ki. A 
krumpliba reszeljük az arányos mennyiségű vöröshagymát, sóval, borssal ízesítjük és annyi lisztet adunk 
hozzá, hogy a massza ne legyen kemény. Beletöltjük a bélbe, annak végeit lekötjük fehér cérnával. Libazsíros 
kevés vízzel megpároljuk, majd zsírjára lesütjük. 
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62. Vaddisznóragus tekercs, karamellizált tökmagolajos káposztasalátával  

Gerlachfalvy-Hajós Réka (Budapest) - a receptpályázat résztvevője – ajánlásával. A zsűri által 
díjazott recept. 
 
Hozzávalók: 
A vaddisznóraguhoz: 50 dkg kicsontozott vaddisznócomb, 1 nagyobb fej vöröshagyma, 2 dl száraz vörösbor, 
1 dl sűrített paradicsom, 4 evőkanál étolaj, 1 teáskanál őrölt paprika, 1 mokkáskanál őrölt kömény, fél 
teáskanál majoránna, fél teáskanál kakukkfű, 1 kis db babérlevél, 3-4 szem borókabogyó, 1-2 szem fekete 
bors, só, 1 duci gerezd fokhagyma, 1 dl tejföl+ pici zöldfűszer (kapor vagy petrezselyem). 
A kukoricalisztes palacsintához: 20 dkg kukoricaliszt, 2 tojás, csipetnyi só, 2 dl tej, fél dl szódavíz vagy 
szénsavas ásványvíz, a sütéshez: olaj. 
A tökmagolajos káposztasalátához: 1 kis fej káposzta, 5 dkg vaj, 3 evőkanál méz, 1 duci gerezd fokhagyma, 1 
mokkáskanál őrölt kömény, só, frissen őrölt bors, 4 teáskanál tökmagolaj. 
 
A lisztet a tojással, sóval, tejjel jól simára keverjük, felöntjük ásványvízzel. Ettől levegőssé válik. Az így kapott 
tésztát letakarjuk, és betesszük pihenni a hűtőbe 1 órára. Elővesszük, alaposan átkeverjük. A palacsintasütőt 
vékonyan kiolajozzunk, felforrósítjuk az olajat. Egy-egy adaghoz 1 merőkanál tésztát használunk. Sütésenként 
pótoljuk az olajat. 
 
A húst megtisztítjuk, forró vízzel leöblítjük, apró kockára vágjuk. A vöröshagymát megtisztítjuk, apróra 
vágjuk. Felmelegítjük az olajat, és üvegesre pároljuk rajta a hagymát. Hozzáadjuk a húst, megszórjuk 
köménnyel és fehéredésig pirítjuk. Paprikával meghintjük és félrehúzzuk a lángról. Felöntjük a bor felével, 
fűszerezzük és egészben hozzáadjuk a fokhagymákat is. Visszatesszük a lángra. Miután felforrt, takarékon 
főzzük tovább. Időnként kevergetjük és folyamatosan pótoljuk az elfőtt nedvességet. Ha szükségesnek tartjuk, 
a bort kiegészíthetjük vízzel is. Amikor a hús már közepesen puha, hozzáadjuk a sűrített paradicsomot. (Azért 
nem előbb, mert könnyen odaéghet.) Bő két óra alatt teljesen puhára főzzük. 
Tipp: a borókabogyót és a borsot tegyük fűszertojásba, így elkerüljük azt a kellemetlenséget, hogy valaki 
ráharap. 
 
A palacsintákat megtöltjük vadraguval és félbevágjuk a tekercseket. 
A tejfölben elkeverjük a megmosott, apróra vágott zöld növényt. Meglocsoljuk vele a tekercseket. 
 
A friss káposztát megmossuk, megtöröljük, nagylyukú reszelőn lereszeljük. 
Serpenyőben vajat melegítünk, rácsorgatjuk a mézet, és megvárjuk, amíg elkezd karamellizálódni. Amikor már 
habzik, rádobjuk a káposztát és alaposan átforgatjuk rajta. Belereszeljük a megtisztított fokhagymát, 
fűszerezzük sóval, borssal, köménnyel. Tányérokra tesszük a vaddisznóragus szendvicseket, mellé halmozunk 
egy-egy adag tökmagolajjal meglocsolt káposztasalátát. 
 
 

63. Vadhúsos töltött szőlőlevelek 
Gál Krisztina (Zalaegerszeg) - a receptpályázat résztvevője – ajánlásával. 
 
Hozzávalók (4 személy részére): 30 dkg darált vadhús (lehet marha, disznó vagy birka is), 15 dkg rizs (vagy 
gersli), 30 db szőlőlevél a töltelékhez és még 30 db a lábos aljára-tetejére, 1/2 evőkanál zsír, 1,5 dl víz, só, 
frissen őrölt bors, 1/2 mokkáskanál koriandermag, 1/2 mokkáskanál köménymag, 5-6 szép zsályalevél, 1 
csapott teáskanál pirospaprika, 1 kicsi tojás, 1 közepes fej vöröshagyma, 1 nagy gerezd fokhagyma.  
A mártáshoz: a levelek főzővizéből 8 dl, 3 dl paradicsompüré, 1 diónyi vöröshagyma, só, 1 teáskanálnyi cukor, 
1 evőkanál zsír, 1 evőkanál liszt.  
 
Ha rendes szőlőlevélből készítjük, olyanból tegyük, ami nincs permetezve. De ha találunk olyan elvadult 
szőlőtőkéket, amilyeneket én is találtam, arról bátran szedhetünk, mert ezeket nem permetezik és nagyobbak 
is, kevéssé cakkosak, mint a nemesített szőlőlevél - tehát alkalmasabbak is töltikének. Ezekből a 
vadszőlőlevelekből így egészen tavasztól őszig tudunk töltikéket készíteni. Télisíteni is lehet, el lehet tenni 
tartósítva üvegekbe.  
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Az őz apróhúst ledaráljuk, teszünk hozzá 1 tojást, a megmosott rizst, a mozsárban frissen összetört 
fűszereket, az apróra vágott zsályaleveleket, az apróra kockázott vöröshagymát, zúzott fokhagymát, sót, 
pirospaprikát, kevés zsírt és a vizet. Kézzel jól összedolgozzuk. Ne ijedjünk meg a víz mennyiségétől, a 
tölteléknek jó tocsogósnak kell lennie, így nem keményíti majd meg a tojás, és biztosan nem töltjük túl 
szorosra a leveleket. Tehát hagyjuk állni a tölteléket. 
A levelekről lecsippentjük a tövüknél a szárakat, majd forrásban lévő vízbe tesszük őket 1 percre. Szűrővel 
kiszedjük, és hideg vízzel átöblítjük, hogy lehűljenek. A szőlőleveleket egy lapostányéron töltjük egyesével. A 
leveleket a fonákjukkal magunk felé tesszük a tányérra úgy, hogy a levélnyeles rész legyen hozzánk közelebb. 
Kiskanállal tölteléket teszünk rájuk, hengerre formázzuk, majd úgy göngyöljük fel, hogy a két végüket kissé 
ráhajtjuk a töltelékre, aztán a felénk eső részt elkezdjük feltekerni magunktól elfelé. Mikor mind készen van, a 
maradék levél felével kibéleljük a lábost, és erre tesszük szépen szorosan egymás mellé a töltelékeket. Úgy 
tegyük, hogy a levelek széle, ahol körbeért a tekerés, alul legyen, így nem fog remélhetőleg kinyílni. Felöntjük a 
levelek főzőlevével és teszünk hozzá paradicsompürét, szórunk rá apróra kockázott vöröshagymát, sózzuk, 
kissé cukrozzuk. Kislángon, fedővel tegyük fel főni. Közben kevés zsírból és lisztből rántást készítünk és a 
főzés vége előtt 5 perccel hozzáadjuk (persze hígítva) a paradicsomos léhez. Összesen elég az ételnek 30 perc 
főzés a felforrástól számítva, majd zárjuk le a lángot és hagyjuk fedő alatt még 20 percig.  
Friss fehér kenyérrel, tejfölt is az asztalra téve kínáljuk. 
Nagyon nyárias, könnyű, üdítő kis étel. 
 
 

64. Vajolás dödölle 
Horváth Barnabásné (Csehimindszent) ajánlásával. Személyes gyűjtés során rendelkezésünkre 
bocsájtott recept. 
 
Hozzávalók: 1 kg hámozott burgonya, 20-25 dkg liszt, 4-5 dl tejföl (legjobb a házi), 2dkg vaj vagy ennek 
megfelelő olaj, só. 
 
A burgonyát sós vízben megfőzzük, majd amikor megpuhult, leöntjük róla a vizet annyira, hogy 2 ujjnyi 
maradjon a fazék alján. Megszórjuk a liszttel és ezzel tovább forraljuk. A tűzről levéve jól összetörjük, hogy ne 
legyen benne lisztcsomó. Míg a burgonya fő, egy lábasban a tejfölt vajban vagy olajban addig sütjük, míg ikrás 
nem lesz (szép sárga és illatos). Ez a vajola. Az elkészült vajolát tányérba tesszük, erre nyomkodjuk kanállal a 
dödöllét, majd szaggatjuk tepsibe, melynek alját szintén a kisült tejföllel kenjük meg. Végül megpirítjuk, 
nagyon finom étel. 
Ha nincs tejfölünk, akkor csinálhatunk vöröshagymás dödöllét is. Ekkor a vajola helyett zsírban vagy olajban 
pirított vöröshagymával kenjük meg a burgonyát. Savanyúságnak kiváló mellé a piroskáposzta. 
 

65. Vargányás szarvastokány 
Kurián Béláné (Miskolc) - a receptpályázat résztvevője – ajánlásával. 
 
 
Hozzávalók 8-10 főre: 1,60 dkg szarvascomb (konyhakész, csont nélküli), 2 evőkanál sertészsír, 2 közepes 
vöröshagyma, 1 kis doboz sűrített paradicsom, 1-1 evőkanál só és őrölt feketebors, kakukkfű, 20 dkg 
vargányagomba, 2-3 babérlevél és borókabogyó, 1 evőkanál finomliszt, 4 dl tejföl, 2 dl száraz fehérbor, fél 
csokor petrezselyem, 2 dl csontlé. 
 
A lehártyázott szarvascombot kisujjnyi csíkokra vágjuk. A zsíron a megtisztított, finomra vágott 
vöröshagymát aranysárgára pirítjuk, hozzáadjuk a paradicsompürét, még 1 percig együtt pároljuk, majd 
hozzáadjuk a húscsíkokat. Meghintjük sóval, borssal, kakukkfűvel. Lefedjük és a lángot erősebbre véve 
pirítjuk, pároljuk, közben többször megkeverjük, elfövő levét egy kis csontlével mindig pótoljuk. Amikor a 
hús már csaknem teljesen puha, hozzáadjuk a megtisztított, megmosott, szeletekre vágott vargányát, rádobjuk 
a babérlevelet és borókabogyót. A liszttel és a tejföllel csomómentes habarást készítünk és a puha, húsos-
gombás ragura öntjük. A fehérborral pikánsra ízesítjük, végül rászúrjuk a felaprított petrezselymet. 
Burgonyakrokettel, vagy burgonyafánkkal adjuk asztalra. 
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66. Vasi dödölle 
Schwarczenberger-Ludván Gyöngyi (Budapest) - a receptpályázat résztvevője – ajánlásával. 
 
Hozzávalók: 
0,5 kg krumpli 
70 dkg liszt 
1 nagy fej hagyma 
olaj 
 

1. A lisztet meglangyosítjuk egy lábosban. 
2. Feltesszük főni a krumplit annyi lében, hogy ellepje. Több sót tegyünk bele, mint amennyit szoktunk, mert 
a lisztet nem sózzuk. A főtt krumplit a levével krumplitörővel áttörjük. 
3. Hagymát forró olajon megpirítjuk. Az olaj is több legyen, mint ami a hagymához kell. Az igazi dödöllénél 
nem lehet spórolni semmivel. 
4. A tört krumplit merőkanállal a lisztre merjük. Két fős a történet, a kukta gyorsan fakanállal dolgozza össze 
az ázott krumplit a pirított liszttel, a merő pedig lassan meregeti a krumplit. Állagra olyannak kell lennie, mint 
a császármorzsának. Lehet, hogy nem kell az összes krumpli, mert akkor ragadós lesz. A tudósok szerint a 
boszorkányság abban áll, hogy a dödölleszellem közbeszól, hogy mikor elég és akkor elég. Ha nem hallod meg 
ezt a szót, kukába vele. A szomszéd szerint akkor jó, amikor minden lisztes 
5. A pirított hagymát ráöntöd és ezzel is jól megkevered 
6. Előveszed az ikszedik edényt, ami teflon legyen, ebben pedig megpirítod, de csak ritkán kevered 
 
Mi gyerekkorunkban csak savanyúsággal ettük, leginkább savanyú káposztával, gazdagabb időkben 
marhapörkölttel, még jobb időkben pedig vadassal. 
 
 

67. Vasi pecsenye 
Kurián Béláné (Miskolc) - a receptpályázat résztvevője – ajánlásával. 
 
Hozzávalók: 4 nagyobb szelet sertéstarja, 8 gerezd fokhagyma, tej a hús áztatásához, só, 1 mokkáskanál őrölt 
fekete bors, 1 kiskanál pirospaprika, 8 dkg liszt, a sütéshez olaj. 
 
A sertéstarját egy kissé kiverjük, a szeletek szélét, inas részeit bevagdossuk. 
5 gerezd zúzott fokhagymával alaposan bedörzsöljük, szorosan tálba rakjuk, majd leöntjük annyi tejjel, ami 
ellepi. Egy éjjelen át hűtőben pihenni hagyjuk. 
Utána lecsöpögtetjük, megsózzuk, a borssal, pirospaprikával fűszerezett lisztbe forgatjuk. A maradék 
fokhagymát présen átnyomjuk és aki kér, a saját kész pecsenyéjére kenhet belőle. 
 
 
 

68. Zabpelyhes-sárgarépás pulyka fasírt, Zila formában 
Somogyi Zoltán (Gyenesdiás) - a receptpályázat díjazottja – ajánlásával. 
 
Töltelék: sajtmártás, a díszítés burgonyakrém 
 
Hozzávalók: 
 
- 70 dkg 2x darált pulykahús 
- 2 db tojás 
- 15 dkg sárgarépa 
- 6-7 ek finomra darált zabpehely 
- 1 vöröshagyma 
- 1 zsemle 
- 2-3 ek tej 
- 3-4 gerezd fokhagyma 
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- só, bors, provanszi fűszerkeverék, (szárított) petrezselyem zöldje, kömény és tárkony 
 
Sajtmártás: 
 
- 12 dkg vaj 
- 4 ek liszt 
- 20-25 dkg félkemény sajt 
- 4-4,5 dl tej 
- só, bors, provanszi fűszerkeverék, bazsalikom 
 
Burgonyakrém (helyettesíthetjük burgonya pürével is): 
 
- 25 dkg burgonya 
- 1 tk (zöldcitromos) só, bors 
- 1 tojás sárgája 
 
A zsemlét apróra kockázom, és kevés tejjel megöntözöm. A répát, a vöröshagymát és a fokhagymát finomra 
reszelem vagy darálom. A tojásokat összedolgozom a zabpehellyel, a zsemlekockával és a reszelt zöldségekkel. 
Sózom, borsozom és ízesítem, ha kell, az állagát is módosítom. Egy kicsit lágyabbra érdemes hagyni, mint a 
szokásos vagdaltakat, mert akkor könnyebb a formába beigazítani. 
A formát alaposan kifújom a formaleválasztóval, egy 30 cm-es pizza sütő formába teszem,és bele terítem a 
húsos tölteléket. Egy spatula segítségével a mélyedésekbe igazgatom, majd a tetejéig feltöltöm a húsos 
keverékkel, és elsimítom. Én ennél a receptnél a forma tetejétől elhagytam kb. fél centit, mert így szépen meg 
tudott duzzadni a sült. 
Hideg sütőben, 160 C-on, alsó sütésen sütöttem 30 percet, majd még 10 percre a felső fűtést is rákapcsoltam. 
A végén egy fogpiszkálóval, aminek a végét egyenesre vágtam, finoman a közepébe (mert ott nincs olyan rész, 
ami sérülhetne) bökve, ellenőrizem az állagát. 
A sütőből kivéve azonnal megfordítom, a szilikont és a fémgyűrűt leválasztom és rácson hagyom kihűlni. 
 
Amíg hűl, elkészítem a sajtmártást és a burgonya krémet.  
A burgonyát megtisztítom, felkockázom és kevés sós vízben megfőzöm. 
Ha megfőtt, leszűröm, és kihűtöm. Utána ízesítem, és a tojással habosra keverem, ha kell, egy kis olvasztott 
vajjal még hígítom. A sajtmártásnál és a burgonyánál is figyeljünk az állagára, hogy ki lehessen nyomni a 
habzsákkal. 
A sajtmártáshoz a vajat habzásig hevítem, megszórom a liszttel, majd forró tejjel felöntve, krémesre keverem. 
Hozzáadom a reszelt sajtot, és alaposan homogenizálom. 
 
A vagdalt torta mélyedéseit feltöltöm a sajtmártással, annak a tetejére egy kis reszelt sajtot teszek, a tetejét 
bedíszítem a burgonyakrémmel. Előmelegített grillezőben a tetejét megpirítom, (vagy egy gázégővel 
meggrillezem). 
Tálalás előtt a közepébe lilahagyma lekvárt halmoztam. 
 
A tányérra a torta szelet mellé, pirospaprikával megszórt burgonyakrémet, lencsesalátát és leveles 
tésztaropogóst kínáltam. 
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69. Zalai babos kacsa gambucával 
Pilnay Zoltán – a receptpályázat zsűritagja, a körmendi Berki Vendéglő konyhafőnöke – ajánlásával. 
 

 
 
Hozzávalók: kb. 800 gr kacsa, só, bors, majoránna, petrezselyemzöld, 40 gr fehér gyöngybab, 30 gr 
császárszalonna, 30 gr paradicsom, 1 dl paradicsomlé, vöröshagyma, fokhagyma, babérlevél, 30 gr főtt áttört 
burgonya, tojás, liszt, kacsazsír, pirított zsemlyemorzsa. 
 
A kacsát a mell- és hátcsontról lefejtjük, fűszerezzük, vákumozzuk, egy éjszakát pihentetjük. 67,8 0C-on tíz 
órát hőkezeljük, majd szalamanderben rápirítunk. A gyöngybabot beáztatjuk, másnap sós babérleveles vízben 
félpuhára főzzük. A császárszalonnát kiolvasztjuk, rádobjuk a fokhagymát, a vöröshagymát, a kockázott 
paradicsomot és a paradicsomlét. Beforraljuk, és a kacsa levével dúsítjuk. 
A burgonyából a zsírral, tojással, liszttel burgonyagombócot gyúrunk; sós vízben az apró gombócokat 
megfőzzük, felhevített zsírban megpirítjuk, és pirított morzsával meglocsoljuk. 
(A tradicionális készítési mód szerint babbal készítjük, cseréptálban és kemencében sütve.) 
 

70. Zalai fokhagymás pecsenye 
Dóber Ferenc (Zalaszentgrót) - a receptpályázat díjazottja – ajánlásával. 
 
Hozzávalók 4 személyre:  
4 db 3 cm vastag kicsontozott sertésborda 
8 nagy gerezd fokhagyma 
4 szelet szalonna 
2 evőkanál étolaj 
1 dl félszáraz fehérbor 
1 mokkáskanál fűszerpaprika 
4 citromkarika 
2-3 szál petrezselyem 
 
A húst leöblítjük, mély „zsebet” vágunk az egyik hosszanti oldalára, besózzuk. Fokhagymát megtisztítjuk, 
áttörjük. A szalonna szeletekből tarajformát vágunk és forró serpenyőben pirosra sütjük, a díszítésig félre 
tesszük. 
A zsebek belsejét megkenjük fokhagyma péppel, beleteszünk 1-1 szelet sült szalonnát, majd hústűvel 
összetűzzük. a szalonna zsírját összeforrósítjuk olajjal és mindkét oldalán megkapatjuk  a hússzeleteket. 
Meghintjük borssal, aláöntjük a bort és mérsékelt tűzön fedő alatt puhára pároljuk, majd fedő nélkül pirosra 
sütjük. A pecsenyezsírban átforrósítjuk a félretett szalonnakakast, lecsepegtetjük, csúcsait fűszerpaprikába 
mártjuk. A bordákat a tálra helyezzük, bevonjuk pecsenyelével, a szalonnakakassal, citromkarikával és 
petrezselyemmel díszítve azonnal tálaljuk. Sült burgonya, petrezselymes rizi- bizi, párolt vegyes zöldség illik 
hozzá. 
 
 
 
 
 



 36 

71. Zalai sült káposzta 
Németh Hedvig Rebeka (Zalaegerszeg) - a receptpályázat díjazottja – ajánlásával. 
 
Hozzávalók:  
1kg savanyú káposzta 
20 dkg tepertő 
5 dkg füstölt szalonna 
só 
személyenként 2-3 közepes burgonya 
 
A káposztát egyszer vízzel felengedjük, és erősen kinyomkodjuk. A szalonnát szeletben kisütjük, majd 
kiszedjük, zsírjára rádobjuk a tepertőt és jól átforrósítjuk. hozzáadjuk a káposztát, a sült szalonnaszeleteket, 
sózzuk. Fedő alatt készre sütjük.  óra alatt elkészülhet. Plusz zsír, folyadék nem kell hozzá, mert elég, ami a 
tepertőből kiolvad. Sütés közben sűrűn keverjük meg, mert a káposzta odaéghet. Amíg a káposzta készül, a 
sütő rácsán héjában megsütjük a burgonyát, majd tálba szedve ruhával letakarjuk. Így a héja felpuhul, 
könnyebb eltávolítani. A tányérra kockázva szedjük rá a sült, tepertős káposztát. 
 

72. Zalai szürkeharcsa juhtúrós galuskával, kapros-tökös csipsszel és sáfrányos halszósszal 
Pál János (Zalaegerszeg) – a receptpályázat zsűritagja, a Piac Bisztó tulajdonosa – ajánlásával. 

 
Hozzávalók (4 személy részére):  
A halhoz: 4 egyforma, egyenként 15 dkg 3 centi vastag nyúzott harcsa filé, 4 dl víz, 1 dl fehérbor, 2 db 
csiperke gomba, 2 gerezd fokhagyma, 1 szál zeller, só, bors, babérlevél, csipetnyi sáfrány, szükség esetén 
keményítő, mogyoróolaj a sütéshez. 
A galuskához:30 dkg liszt, 3 db tojás 2,5 evőkanál olaj, só, 5 dkg juhtúró, vaj a sütéshez. 
A kapros-tökös csipszhez: 1db tojás, 10 dkg reszelt tök, kevés zsemlemorzsa, só, ízlés szerinti kapor, közepes 
fej vöröshagyma, vaj és olívaolaj a sütéshez. 
  
A harcsafilét legalább egy éjszakán keresztül hűtőben szárítjuk. 
30dkg halcsontból és nyesedékből a víz, a fehérbor, a gomba, a fokhagyma, a zeller, a só, a bors és a 
babérlevél hozzáadásával alaplevet készítünk. Kb. 40 percig főzzük, utána finom szűrőn átszűrjük és 
félretesszük.  
 
Elkészítjük a galuskát. A hozzávalókat a vaj és a juhtúró kivételével keverő tálban összekeverjük, majd 
apránként annyi vizet adunk hozzá, hogy megfelelő állagú legyen. 20 perc pihentetés után forró vízben 1-2 
perc alatt kifőzzük, hideg vízzel leöblítjük. Kihűtjük, majd serpenyőben kevés vajjal és a juhtúróval 
összemelegítjük. 
 
A friss tököt meghámozzuk, lereszeljük, majd jól kifacsarjuk.  
A hagymát lereszeljük, majd  kevés olívaolajon dinszteljük, amikor már teljesen  megpuhult levesszük és 
hagyjuk kihűlni. 
A kifacsart tököt kevés zsemlemorzsával, az 1 tojással, sóval, az apróra vágott kaporral és a dinsztelt 
hagymával összekeverjük és masszát készítünk belőle. Pihentetjük 15 percet, majd 2 cm széles és 6 cm hosszú 
lapokat nyújtunk. Ezeket vajban kisütjük. 
Eközben egy másik serpenyőben, amelynek az aljára sütőpapírt rakunk mogyoróolajon sóval és borssal 
megsütjük a halat kb. 3 perc alatt, egyszer megfordítjuk. 
A hal alaplevünket felmelegítjük, teszünk bele csipetnyi sáfrányt, besűrítjük felére, ha kell keményítővel is, 
szósz állagúra. 
 
Az előkészített tányérra hengerformát helyezünk, ebbe rakjuk a kész galuskát. Utána a formát óvatosan 
lehúzzuk róla és mellé tesszük a halat, meglocsoljuk a szósszal, a csipszet rárakjuk úgy a tányérra, hogy egyik 
fele a halon támaszkodjon. Tehetünk mellé még citromszeletet is. 
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73. Zöldfűszeres nyúlpecsenye 
Pilnay Zoltán – a receptpályázat zsűritagja, a körmendi Berki Vendéglő konyhafőnöke – ajánlásával. 
 

 
Hozzávalók: 300 gr házinyúlcomb, 20 gr császárszalonna,2 cl olívaolaj, 40 gr jázmin rizs, 1 db tojás, 100 gr 
zöldspárga, friss bébi vargánya tejszín, vaj, só, őrölt fehérbors, fehérbor (ajánlott: zöld veltelini), friss 
bazsalikom, kakukkfű, rozmaring, majoránna, petrezselyemzöld. 
 
A nyúlcombot befűszerezzük, a császárszalonnával burkoljuk. 
A zöldfűszerek kb. 1/3-át gorombára összevágjuk, az olívaolajjal és a fehérborral együtt a nyúlcombokra 
öntjük, vákumzacskóban egy éjszakát hűtőben pihentetjük, majd 67,2 0C 12 órán keresztül hőkezeljük. A 
zacskót eltávolítjuk, a combot szalamanderban magas fokozaton megpirítjuk. A visszamaradt párolólevet 
tejszínnel beforraljuk, lisztes vajjal sűrítjük, finomra vágott zöldfűszerekkel frissen bekeverjük. A tojásból 
kevés tejszínnel habart tojást készítünk. 
Köretként blansírozott zöld spárgát, tojásos rizst, grillezett vargányát kínálunk hozzá. 
 
 



K Í S É R Ő  F A L A T O K  
 

74. Aludttejes prósza torta, Zila formában 
Somogyi Zoltán (Gyenesdiás) - a receptpályázat díjazottja – ajánlásával. 
 
Autentikus sütemény, a gyermekkor ízeivel. A Dunántúlon, sok helyen készítik, tájegységenként eltérően, hol 
sütőporral, hol pedig élesztővel. Azért választottam ezt a tésztát a végső tesztelésre, mert ez egy olyan 
semleges tészta, ami tölthető édes és sós töltelékkel egyaránt. Egy újra gondolt tészta, amit két féle töltelékkel 
töltöttem. A sós töltelék egy szalonnás-juhtúrós krém, az édes pedig kakukkfüves szilva krém. 
 
A tészta hozzávalói: 10 dkg sima liszt; 30 dkg kukoricaliszt; 5 dl aludttej (ezt helyettesíthetjük joghurttal, csak 
annak savanykásabb az íze); 2,5 dl tejföl (12%-os); 1 kiskanál szódabikarbóna; 1 csipet (citromos) só. 
 
A juhtúrós töltelék hozzávalói (6 szelethez): 20 dkg juhtúró; 10-15 dkg tejszínes krémsajt; 3-4 evőkanál tejföl; 
pirított, húsos szalonna kockák. 
 
A szilvás töltelék hozzávalói (6 szelethez): 20 dkg (mirelit) szilva; 15-20 dkg szilvalekvár; 2-3 evőkanál méz; 1 
teáskanál vanília kivonat, 1 csipet (citromos) só; friss kakukkfű. 
 
Tészta készítése: A liszteket átszitálom és összekeverem a sóval és a szódabikarbónával. Az aludttejet 
kikeverem a tejföllel, és folyamatos keverés mellett hozzáadom a lisztes keveréket. Alaposan kikeverem, és a 
leválasztóval kifújt formába simítom. Közben néha az asztalhoz ütögetem, hogy a levegő kijöjjön belőle. A 
formát nem töltöm tele teljesen, kb. 1 cm-t elhagyok, így sülés közben nem fog nagyon kilógni a formából. 
Előmelegített sütőben 170 0C-on, alsó sütésen sütöm 30-35 percet, majd alsó-felsősütésen 10 percet. 
Tűpróbával ellenőrzöm, és miután megsült, kiveszem, rácsra fordítom, és leveszem róla a szilikon formát, és a 
fém gyűrűt is, és kihűtöm. 
 
Juhtúrós krém készítése: A szalonnát felkockázva üvegesre pirítom, majd egy papírtörlőre teszem a felesleges 
zsírt leitatni. A juhtúrót villával összetöröm, majd a krémsajttal és a tejföllel habosra keverem. Sózni nem 
sózom, mert a juhtúró is és a szalonna is sós. A kihűtött tésztába habzsákkal nyomok a juhtúrós krémből, 
majd szalonnával rétegezem, és a tetejét habbal megdíszítem, és sült szalonna szeletekkel dekorálom. 
 
Szilvás krém készítése: 
A mézet karamellizálom, hozzáadom a mirelit vagy friss szilvát, a vanília kivonatot és a sót. Kis tűzön 
megfőzöm a szilvát, majd hozzáadom a lekvárt és a friss kakukkfüvet és készre főzöm. Pár kanálnyit félre 
teszek, a többit pedig pürésítem egy merülő mixerrel. A lekvárt kihűtöm, de betölteni közvetlenül csak tálalás 
előtt kell, elkerülve azt, hogy a krém leve eláztassa a tésztát.  
 

75. Baka csók 
Varga Lászlóné (Alsóújlak) ajánlásával. Személyes gyűjtés során rendelkezésünkre bocsájtott recept. 
 
Hozzávalók: 
A tésztához: 5 tojás, 20 dkg cukor, 20 dkg darált dió, 2 evőkanál zsemlemorzsa. 
A krémhez: 20 dkg vaj, 10 dkg cukor, 1 dl feketekávé, 5 dkg durvára vágott dió. 
 
A tojások fehérjét habbá verjük a cukorral, hozzáadjuk a tojássárgáját és jól kikeverjük. Majd a darált diót, a 
zsemlemorzsát is hozzákeverjük. Jól kizsírozott tepsibe öntjük és takaréklángon sütjük. 
A krémhez a vajat, a cukrot és a forró feketekávét összekeverjük, ha kihűlt a tésztára kenjük és megszórjuk a 
megpirított vágott dióval. 

 
76. Becsvölgye fánkja 

Ovádi Lajosné (Nemeskeresztúr) - a receptpályázat díjazottja –  ajánlásával. 
 

Hozzávalók: 
1,20 dkg Finomliszt, kb. 8 dl tehéntej (tejipari nem jó), 5 dkg Friss élesztő, 2 púpos evőkanál kristálycukor, 1 
csapott evőkanál jódozott só, 1 egész tojás, 1 evőkanál étolaj és olaj a sütéshez. 
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2 dl tejet meglangyosítok, 1 púpos evőkanál cukrot elkeverek benne, az élesztőt belemorzsolom és jól 
felfuttatom. A lisztet beleszitálom a vájlingba és ráhintek 1 púpos evőkanál cukrot, 1 csapott evőkanál sót és 
ezeket elkeverem a liszttel. 1 egész tojást ütök a lisztbe, a felfuttatott élesztőt is a liszthez adom. A tésztát 
kézzel dolgozom össze közepesen keményre, a langyos tejet adagonként adom a liszthez és nem egyszerre. 
Összeállítom a tésztát, de csak annyira, hogy a liszt elvegyüljön, a massza egynemű legyen. 1 evőkanál étolajat 
csurgatok a tésztára és enyhe mozdulatokkal a tésztába forgatom, cipót formálok a tésztából a tál aljára. Kissé 
meghintem liszttel, konyhaszalvétával letakarom és egy előmelegített plédbe takarva 1 órát kelesztem. Én a 
dagasztási folyamatot kiiktattam, mivel a tészta így is gyönyörűen meg fog kelni, akkor minek fáradjak vele. A 
megkelt tésztát lisztezett gyúródeszkára borítom, a szélét kissé körbe felhajtom és 1 gyors mozdulattal 
átfordítom. Mást nem csinálok vele, mint sodrófával ujjnyi vastagra kinyújtom. A tésztából szaggatóval 
kiszúrom a fánkokat, ha nagyobb szaggatóval dolgozom 25 db, kisebbel 32 db készül. A visszamaradt tészta 
darabokat összeállítom, de csak önmagukkal, se tejet, se vizet nem adok hozzá. Ezt a cipót visszateszem 
megkelni 1 órára. A kisütő lábast félig töltöm olajjal és fedővel lefedve felforrósítom. 
 
Sütésem fortélyai: 
A kiszaggatott nyers fánkokat 15 percig pihentetem, körkörösen kinyújtom és mehet az izzó olajba. 
Kisütéskor fedőt soha nem használok. A nyers tésztát a deszkáról úgy veszem le, hogy a 3 ujjammal (közép-
gyűrűs-kis) alányúlok hüvelykujjammal fölül fogom gyengén a tésztát. A tésztát a 3 ujjal kidomborítom alulról, 
de fölülről nem bántom a tészta felszínét, hanem szép lazán a lisztes aljával eresztem az izzó olajba. A 
kidomborított tészta ürege, ami sütéskor az olaj felszínén van, fogyasztáskor a tészta teteje lesz. Ide tesszük 
ebbe a mélyedésbe az ízes finom lekvárt. A tészta szélén körbe kb. 1 cm tészta tömött, a belseje üreges, ebbe a 
fánkba fölülről töltjük mindenkor a tölteléket, ha a tészta belsejébe akarjuk tenni, nem a felszínére.  
A tésztát, ha nem nyújtom ki tömött, nehéz, látványnak sem szép, de ha sütéskor a felvett nyers tésztát 
megfordítva helyezem az olajba, ez a fánk sem lesz szép. 
A legegyszerűbb kisütési módszer a szaggatás, amikor ez megvan, a legelső fánknál kezdve azonnal 
megnyújtom és mehet az olajba sülni a tészta. A következő kisütési módszer, amelyet legtöbbször használok: 
Szaggatás – 10 perc pihentetés – nyújtás és 20 perc pihentetés és kisütés. 
A kisütés után leírt kis cipóból készült a legszebb fánk, ezt a módszert átvittem az egész adagra, mégpedig a 
következőképpen: A kinyújtott tésztát kiszaggatom a deszkán úgy, ahogy van kicsi liszttel megszórom és 
összegyúrom nagy cipóvá. A deszkát jól belisztezem, a cipót ráhelyezem és újra 1 órát fog kelni. Nem csinálok 
mást, mint sodrófával kinyújtom és kiszaggatom, ennek a tésztának a felülete nem sima, de ez jó a cukor el 
tud helyezkedni rajta hintés után. Kisütésnél a módszer: szaggatás – 10 perc pihen – nyújtás – 20 perc pihen, 
ez egy csodálatos módszer, a fánkok gyönyörűek lesznek. A fánkon levő mélyedéseket egymással szembe 
állítva és élére így sorakoztatom kb. 5 cm magas peremmel rendelkező tálcára. A látvány szemet 
gyönyörködtető.  
 

77. Bodzaszörp 
Kiss Bettina (Sárhida) - a receptpályázat díjazottja – ajánlásával. 
 
Különös tekintettel a felhasznált alapanyagok pontos megnevezésére, mennyiségére (amennyiben lényeges pl. 
a növény, állat konkrét fajtáját is nevezze meg), a hozzáadás sorrendjére, a konkrét sütési-főzési időre, a 
hőfokokra, az elkészítés módjára, hány főre készült a recept, egyéb elkészítési praktikára/tanácsra (pl. 
tartósítási eljárások részletes leírása). 
 
Hozzávalók: 
25-30db bodzavirág 
2l tiszta csapvíz 
2 kg kristálycukor 
10 dkg citrompótló 
 
A virágokat tegye egy nagyobb dunsztos üvegbe, engedje rá a 2 l csapvizet és adja hozzá a citrompótló felét. 
Letakarva 1 napig áztassa, hogy a virágpor feloldódjon. Időnként óvatosan keverje át. Másnap szűrje le a 
szörp levét 1 edénybe és adja hozzá a 2kg kristálycukrot. Közepesen magas hőmérsékleten állandó kevergetés 
mellett 30-35 percig főzze. Félidőben adja hozzá a citrompótló másik felét. főzés alatt szépen kitisztul. 
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 Az üvegeket - általában fél literesek a legjobbak a házi szörp, így a bodzaszörp tárolására is, alaposan mossa 
ki és ecetes vízzel öblítse át őket. Engedjen mély tepsibe forró vizet, állítsa bele az üvegeket, így nem 
pattanhatnak el a forró bodzaszörptől, amikor beletölti tölcsér segítségével. Az üvegeket töltse szinte teljesen 
tele. 
A forró bodzaszörp üvegeket úgynevezett száraz dunsztba tesszük. Erre a célra használhat régi dunyhákat is, 
mert az a legjobb ha nagyon lassan hűlnek ki az üvegek, vagy mint a receptképeken látja bevásárlókosarat 
béleljen ki jó vastag törülközőkkel és azokba bugyolálja be a bodzaszörpös üvegeket. 
Szobahőmérsékleten tartva várja meg míg teljesen kihűlnek. 

 
78. Borhabtorta 

Hegedűs Sarolta (Gersekarát) a receptpályázat résztvevője – ajánlásával. A zsűri által díjazott recept. 
 

 
Hozzávalók:  
A piskótához: 3 tojás, 6 dkg porcukor, 6 dkg liszt, a sütőlap kikenéséhez vaj, liszt.  
A tetejére: vaníliás cukor, 3 dkg apróra vágott dió.  
A borhabhoz: 4 tojássárgája, 5 dkg liszt, 4 dl muskotályos bor (a legfinomabb tokaji aszúval), 20 dkg cukor, 1 
darabka fahéj, 3-4 db szegfűszeg, 1 habfixálópor, 5 dl tejszín.  
 
A 3 tojásból, 6 dkg porcukorból és a 6 dkg lisztből piskótát készítünk, és 2 lapot sütünk belőle.  
A borhabhoz a 4 tojássárgáját kevés hideg borral és az 5 dkg liszttel simára keverjük. A maradék bort a 
cukorral, szegfűszeggel, fahéjjal felforraljuk, átszűrjük, a kikevert tojássárgájára öntjük. Jól elkeverjük, majd 
sűrűre felfőzzük. Lehűtjük. A tejszínt felverjük a habfixálóval, majd óvatosan összekeverjük a kihűlt krémmel. 
Az egyik piskótalapot visszahelyezzük a tortasütőbe és megtöltjük a habbal. A másik piskótalapot előre 
szeleteljük fel és úgy rakjuk a krém tetejére. A tetejét megszórjuk vaníliás cukorral, elkevert, apróra vágott 
dióval. Hűtőbe tesszük másfél órára. Tálaláskor a szeletek mentén vágjuk fel.  
 

79. Burgonyás linzer 
Varga Lászlóné (Alsóújlak) ajánlásával. Személyes gyűjtés során rendelkezésünkre bocsájtott recept. 
 
Hozzávalók: 50 dkg burgonya, 50 dkg liszt, 12 dkg ráma, 1 csomag vaníliás cukor, 20 dkg porcukor, 1 tojás, 
fél csomag sütőpor, 10 dkg darált dió, só, késhegynyi fahéj, fél reszelt citrom héja, pikáns lekvár. 
 
A rámát a liszttel elmorzsoljuk, hozzáadjuk a langyos, főtt és áttört burgonyát, a vaníliás cukrot, a porcukrot, a 
tojást, a sütőport, a darált diót, a sót, a fahéjat, a citrom héját. 
Összegyúrjuk és zsírozott tepsibe 2/3 részét belenyújtjuk. Lekvárral megkenjük és a maradék tésztából rácsot 
teszünk rá, majd megsütjük. 
 
 

80. Diós laska 
Fülöp Gyuláné (Oszkó) ajánlásával. Személyes gyűjtés során rendelkezésünkre bocsájtott recept. 
 
Hozzávalók: 60 dkg liszt, 25 dkg margarin, 5 dkg élesztő, 1 dl tej, 1 egész tojás, 1 pohár tejföl, só, tojássárgája, 
20 dkg durvára vágott dió. 
 
A langyos tejben felfuttatjuk az élesztőt. A margarint a liszttel elmorzsoljuk, közepébe mélyedést készítünk, 
beletesszük a tejben felfuttatott élesztőt, a tojást, a sót és a tejfölt. Közepes keménységű tésztává nagyon jól 
kidolgozzuk. Szilvás gombóc nagyságú golyókat formálunk belőle. Kerek lapocskákra - vagyis laskákra 
sodorjuk - a tetejét bevagdossuk - úgy, mint a pogácsáét - tojássárgájával megkenjük, dióval megszórjuk, és 
kelni hagyjuk. Majd szép arany barnára sütjük.  
Borkóstoláshoz kitűnő kísérő. 
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81. Gibanica 
Kurián Béláné (Miskolc) - a receptpályázat résztvevője – ajánlásával. 
 
Hozzávalók: 1 cs. réteslap, 50 dkg alma, őrölt fahéj, 1 citrom reszelt héja, 20 dkg cukor, 50 dkg túró, 2 tojás 
sárgája, 3 dl tejföl, 10 dkg mazsola, 10 dkg darált dió, 10 dkg mák, 1 cs. vaníliás cukor, zsiradék a kenéshez. 
 
Egy zsírral kikent tepsibe egymásra rakjuk a réteslap rétegeket úgy, hogy közben mindegyiket gazdagon 
megkenjük a töltelékekkel a következő sorrendben: diós, almás, túrós, mákos. Közben a tésztalapokat 
megkenjük olvasztott zsírral. Végül tejfellel meglocsoljuk, közepesen forró sütőben 50 percig sütjük. Az 
almatöltelékhez a meghámozott, kimagozott almát lereszeljük, fahéjjal, reszelt citromhéjjal, cukorral ízesítve 
megpároljuk. A túrót áttörjük, hozzákeverjük a tojássárgáját, 3-4 ek. tejfölt és a mazsolát. A darált diót 
cukorral összekeverjük, megszórjuk vele a tésztarétegeket. A darált, cukrozott mákkal megtöltött lapokat 
vaníliás cukorral és tejföllel ízesítjük. 
 
 

82. Gombaszósszal leöntött, töltött hajdinapalacsinta  
Lipa Hotel és Étterem (Szentgotthárd) ajánlásával. 
Címe: 9970 Szentgotthárd, Gárdonyi u. 1. 
Tel.: 06/94/383-060 
Fax:06/94/383-061 
Email : info@lipahotel.hu 
 
Igazi Lipa specialitás, ízletes, laktató étel mely akár főfogásnak is beillik. 
 
Hozzávalók: 
A töltelékhez: négy egész csirkecomb, két fej közepes vöröshagyma, 3-4 sampion gomba, só, bors, ízlés 
szerint pirospaprika. 
A palacsintához: két tojás, fél- fél bögre hajdina- és finomliszt, ízlés szerint só. 
A gombamártáshoz: egy (nagy) fej vöröshagyma, 20 dkg gomba, tejszín, zöldség zöldje, vaj. 
 
A csirkecombból pörköltet készítünk, ha elkészült, a húst kicsontozzuk, félretesszük. 
A gombát hagymán megpirítjuk, és a csirkehússal együtt ledaráljuk, hogy ne legyen nagyon száraz, a pörkölt 
léből teszünk hozzá.  
Amíg kihűl, elkészítjük a hajdinapalacsintát. 
A lisztből, tojásból sűrű palacsintatésztát készítünk, kisütjük. A lekevert tésztát rögtön ki kell sütni, különben 
a hajdinaliszt miatt nyúlós lesz. Amint kihűlt a palacsinta, tölthetjük bele a csirkés-gombás darálékot. 
  
Aztán nekifoghatunk a tejszínes gombamártásnak. 
Az apróra vágott hagymát a vajon megpároljuk, rátesszük az összeaprított gombát, és tovább puhítjuk. 
Amikor kész, felengedjük a tejszínnel, zöldség zölddel díszítjük, és ráöntjük a palacsintára.  
 

83. Kanonok lepény 
Szabó Jánosné (Oszkó) ajánlásával. Személyes gyűjtés során rendelkezésünkre bocsájtott 
recept. 

 
Hozzávalók: 45 dkg liszt, 20 dkg sertészsír, 2 tojás, csipetnyi só, 1 citrom reszelt héja. A tepsi kikenéséhez 
sertészsír. A tésztára 6 púpos evőkanál baracklekvár, 5 evőkanál kristálycukor, 2 vaníliás cukor, 15 dkg darált 
dió. 
A lisztet összemorzsoljuk a zsírral. A tojások sárgájával, sóval, és citromhéjjal rugalmas tésztát gyúrunk belőle, 
amit lisztezett gyúródeszkán is alaposan átdolgozunk. Két cipót készítünk belőle. Tepsi nagyságúra kisodorjuk 
mindegyiket. Az elsőt sodrófára tekerve a kikent tepsi aljába terítjük, gazdagon megkenjük baracklekvárral, 
megszórjuk a cukros dió felével, majd a második lappal befedjük. Nem gond, ha törik a tészta, nyugodtan 
igazítsuk el kézzel, a darált dió úgyis eltakarja majd a repedéseket.  
A tojások fehérjét kicsit felhabosítjuk, és bekenjük vele a tészta tetejét, végül a maradék cukros dióval 
meghintjük. Villával kicsit megszurkáljuk, és előmelegített sütőben 25-30 perc alatt készre sütjük. 
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84. Káposztás pogácsa 
Fülöp Gyuláné (Oszkó) ajánlásával. Személyes gyűjtés során rendelkezésünkre bocsájtott recept. 
 
Hozzávalók: 60 dkg liszt, 25 dkg margarin, 2 egész tojás, 5 dkg élesztő, 1 pohár tejföl vagy kefir, só, 25-30 dkg 
káposzta, 1,5 tojásnyi zsír, 1 kávéskanál cukor. 
 
A káposztát lereszeljük, torzsáját kivágjuk, megsózzuk, és állni hagyjuk; közben a tészta hozzávalóit 
összegyúrjuk és kisodorjuk. 
1,5 tojásnyi zsírt fölhevítünk, 1 kávéskanál cukrot megpirítunk rajta, a kinyomkodott káposztát beletesszük, és 
barnára pirítjuk. 
A kihűlt káposztát rákenjük a kinyújtott tésztára, majd félóránként háromszor hajtogatjuk. Végül 2 cm 
vastagságúra sodorjuk és a tojássárgájával a tetejét megkenjük, majd kiszaggatjuk. Hagyjuk kicsit kelni, majd 
süthetjük.  
Borok mellé nagyon finom. 
 

85. Keresztúri köményes kifli 
Ovádi Lajosné (Nemeskeresztúr) - a receptpályázat résztvevője –  ajánlásával. 
 
Hozzávalók: 1 kg 20 dkg celldömölki finomliszt, 5 dkg friss élesztő, 2 púpos evőkanál kristálycukor, 1 csapott 
evőkanál jódozott só, kb. 8 dl. tehéntej (kannás), 2 evőkanál étolaj a tésztához, 1 egész tojás. 
1 fél Ráma margarin, apró- öregebb só, őrölt-egész kömény és 1 egész tojás a kenéshez. 
 
2dl tejet meglangyosítok 1 púpos evőkanál cukrot elkeverek benne, az élesztőt belemorzsolom és jól 
felfuttatom. 
A lisztet beleszitálom egy vájlingba és ráhintek 1 púpos evőkanál cukrot, 1 csapott evőkanál jódozott sót, 
ezeket elkeverem liszttel. 1 egész tojást ütök a lisztbe, a felfuttatott élesztőt is a liszthez adom. A tésztát kézzel 
dolgozom össze közepesen keményre, a langyos tejet adagonként adom a lisztet és nem egyszerre. 
Összeállítom a tésztát, de csak annyira, hogy a liszt elvegyüljön, a massza egynemű legyen. 2 evőkanál étolajat 
csurgatok a tésztára és enyhe mozdulatokkal beleforgatom és cipót formálok a tál aljára. Kissé meghintem 
liszttel, konyhaszalvétával letakarom és jó meleg plédbe takarva 1 órát kelesztem. 
Én a dagasztási folyamatot kiiktattam, mivel a tészta gyönyörűen meg fog kelni, akkor minek fáradjak vele. A 
megkelt tésztát lisztezett gyúródeszkára borítom, de nem dolgozom össze, hanem sodrófával jól kinyújtom 
ceruzavastagságúra és hagyom pihenni kb. 10 percet ez idő alatt a margarint felmelegítem langyosra és 
rákenem a tésztára. Őrölt köménnyel meghintem és csöppnyi sóval. Újabb 10 perc pihentetés után a tésztából 
háromszögeket szelek. A háromszögű tésztát azonnal a kezemmel megnyújtom szélesebbre és hosszabbra és a 
kezembe feltekerem a tésztát, de nem szorosra, hogy amikor sülnek tudjanak növekedni. A tepsibe 
sütőpapírra rakom a kifliket egymás után, helyet nem hagyok a kiflik között, így felfele nőnek és nem széjjel. 
Olvasztott margarinnal kiflik oldalát megkenem, így sütés után könnyen elválnak egymástól. 1 egész tojást 
csipetnyi sóval elkeverek, már jóval a kenés előtt. Kifliket lekenem köménnyel meghintem (egésszel), reszelt 
sajtot is lehet rá hinteni és kicsi sót a tetejére. A tepsibe a tésztát nem pihentetem, hanem egyszerre megy a 
sütőbe, a sütőt előre nem gyújtom be. Ahogy a sütő melegszik, a tészta úgy jön föl és nagyon szépre megsül. 
Tésztája könnyű, laza, ízletes, élvezet fogyasztani. 
 
 

86. Kerékrépás rétes (nagyon régi vasi parasztrétes) 
Denis Étterem és Panzió (Lenti) ajánlásával. 
Címe: 8960 Lenti, Táncsics M. u. 18-20. 
Tel./Fax. : 06-92/352-659 
Email : denis@zalaszam.hu, denis@enternet.hu  
Web: www.hoteldenis.hu 
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Hozzávalók: 
A rétestészta hozzávalói: 50 dkg liszt (finom rétesliszt), 1 tojás, 2 evőkanál olvasztott (de nem forró) zsír, 4 dl 
langyos víz, csipetnyi só. 

A töltelék hozzávalói: 6-7 db kerékrépa (közepes nagyságú, friss), 1 liter tej, 1 bögre tejföl, 1 tojás, 1 bögre 
cukor, 1 bögre búzadara, 2 tojásnyi zsír, só. 

A lisztet a gyúrótáblára öntjük, közepébe kis mélyedést készítünk, beleöntjük a langyos zsírt, csipetnyi sót, a 
tojást, és a langyos vízzel puha, kissé lágy tésztát gyúrunk. A gyúrótáblához csapkodva nagyon jól 
kidolgozzuk, egészen simára. Akkor jó a tészta, ha nem szakad, ha feljön a tábláról, ha sima és kis hólyagokat 
vet. Az egész tésztatömeget tegyük tálba, kevés lisztet szórjunk alá. A gyúrás helyét teljesen kaparjuk fel egy 
késsel, de ezt már ne tegyük a rétestészta közé. Kezünkről is morzsoljuk, vagy mossuk le a tésztát. A 
gyúrótáblát szórjuk meg liszttel, a tésztát tegyük vissza, vágjuk három részre, és alaposan gyúrjuk ki kis 
cipókra. Lisztet alátéve nyújtófával kicsit lapítsuk el, olvasztott zsírral kenjük meg. Télen melegített lábasokkal 
takarjuk le 15-20 percre. Nyáron elég egy konyharuhával letakarni.  Egy nagyobb konyhaasztalt takarjunk le 
abrosszal, szórjuk meg liszttel. A tésztát kézfejünkre emelve azon nyújtogatva tegyük az asztal közepére. 
Mindig lisztes kézzel, ujjainkkal alányúlva, az asztal mellett körbejárva húzzuk a tésztát az asztal széléig, hogy 
teljesen betakarja az asztalt. A tésztának hártyavékonynak kell lenni. A lecsüngő részeket szakítsuk vagy késsel 
vágjuk le. A két nyújtás utáni széleket kigyúrjuk, kicsit meglapítjuk, lezsírozzuk és félretesszük. Később, 
éppúgy kinyújthatjuk, mint az előbbieket. A kinyújtott tésztának egy sarkát kicsit emeljük meg, hogy az abrosz 
és a tészta közé levegő menjen, és hagyjuk rövid ideig szikkadni. Száraz ne legyen a tészta, mert akkor törik. 
Langyos zsírral és tejföllel egyenletesen meglocsoljuk, és az előre elkészített töltelékkel megtöltjük.  

A töltelékhez a répát meghámozzuk, a közepét mélyen kivágjuk, megmossuk, és tökgyalun legyaluljuk, 10-12 
percre hideg vízbe tesszük. A vízből kiszedjük, szitán lecsurgatjuk. A tejet forrni tesszük, a cukrot és a sót 
beletesszük. Ha a tej forró, a lecsurgatott répát beletesszük, 8-10 percig főzzük, ismét szitára tesszük, és jól 
lecsurgatjuk. Többször megforgatjuk, hogy lé ne maradjon benne. A tojást elkeverjük a tejfölben, a zsírozott 
répát rászórjuk a kinyújtott tészta teljes felületére. Tojásos tejföllel meglocsoljuk, és két oldalról felcsavarjuk. 
Lehetőleg forró sütőben süssük, a tüzet később mérsékeljük, attól függően, hogy milyen vastagon töltöttük. A 
megsült rétest a tepsiben feldaraboljuk, és melegen porcukorral meghintve tálaljuk.  

A töltést többféle módon is végezhetjük. Megszórhatjuk töltelékkel az egész tésztát, vagy csak feléig vagy csak 
harmadáig a tölteléktől függően. Az abrosz két végét hosszában megfogjuk, és ennek segítségével a rétest 
felcsavarjuk. Csavarhatjuk a rétest úgy is, hogy csak egyik feléről csavarjuk föl egyenletes szép rudakká, nem 
túl szorosra az egészet. A lágyabb töltelékkel készült réteseknél jobb, ha a rétest mindkét oldalról a tészta 
közepéig csavarjuk, mert így vékonyabb rudakat kapunk, és könnyebben átsül. A fölcsavart rudakat a tepsi 
hosszára vágjuk. Az elvágott rudakat kizsírozott tepsibe óvatosan beemeljük, nem túl szorosan egymás mellé 
helyezzük Tetejét olvasztott zsírba mártott kenőtollal kenjük meg. Vannak rétesek, amelyeknek a tetejét 
tejföllel is meglocsoljuk.  
 

87. Krumplis pogácsa Nemeskeresztúrról 
Ovádi Lajosné (Nemeskeresztúr) - a receptpályázat résztvevője –  ajánlásával. 
 
Hozzávalók: 1 kg 20 dkg finomliszt (celldömölki), 1 kb. krumpli, 40 dkg sertészsír, 1 egész tojás, 2 evőkanál 
tejföl, 2 dl tejben 1 evőkanál cukorral felfuttatott 5 dkg élesztő, 1 púpos evőkanál jódozott só és 1 tojás a 
tészta lekenéséhez. 
 
A krumplit héjastól só nélkül megfőzöm (sót azért nem teszek bele, mert attól keményebb lesz és nehéz 
áttörni). Pucolás után krumplinyomón átnyomom és hagyom langyosra hűlni, de nem hidegre.  
Közben 2dl tejet meglangyosítok 1 evőkanál cukrot elkeverek benne az élesztőt belemorzsolva felfuttatom. A 
langyos krumplira 1,20 dkg lisztet teszek 1 egész tojást, 2 evőkanál tejfölt, 1 evőkanál sót, 40dkg sertészsírt 
(nem olvasztva) és végül a felfuttatott élesztőt. Mindezt összedolgozom egyneművé. 
A cipót lecsomagolom alufóliába, vagy folpackba és egy konyharuhába teszem és ezt a csomagot 1 órára a 
fagyasztóládába teszem pihenni. Amikor kivettem lisztezett gyúródeszkára teszem és az egészet átgyúrom, 
mivel a tészta külseje jó hideg, de a belseje langyos, így egyforma hőmérsékletű lesz. A cipót a deszkán 
kinyújtom a tésztát berácsozom és elkezdem a szaggatást közepes pogácsa szaggatóval kb. 80 db. pogácsa 
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lesz. Tepsibe rakom őket, tojással lekenem és máris elhelyezem  a sütőben és elindítom a sütési folyamatot, 
vagyis begyújtok a sütőbe. Ahogy a sütő melegszik, úgy hozza fel a tésztát és nem esik össze. Nagyon finom 
krumplis pogácsa lesz belőle. Fánk receptemért kaptam cserébe Balatonfüredről a receptet, de változtattam 
rajta a liszt és a krumpli arányán. 
 
 

88. Mézes őzgerinc 
Hegedűs Sarolta (Gersekarát) - a receptpályázat résztvevője – ajánlásával. 
 
Hozzávalók: 25 dkg méz, 12 dkg porcukor, 1 csomag vaníliás cukor, 4 tojás, 25 dkg liszt, 1 kávéskanál 
szódabikarbóna, 1 késhegynyi őrölt fahéj, 1 késhegynyi őrölt szegfűszeg, fél citrom reszelt héja, 1 evőkanál 
fehér csemegebor. A forma kikenéséhez: vaj, liszt. 
 
A mézet meglangyosítjuk, a vaníliás cukorral, a porcukorral és a 4 tojássárgájával habosra keverjük. 
Hozzáadjuk a szódabikarbónával elvegyített lisztet, majd a fűszerekkel, citromhéjjal, borral ízesítjük. Jól 
összekeverjük. Végül óvatosan hozzáadjuk a keményre felvert tojáshabot is. Kivajazott, lisztezett nagyobb 
őzgerincformába töltjük, - vagy két közepes őzgerincsütőbe – és mérsékelten meleg (160 C˚-os) sütőben 
tűpróbáig sütjük. 
Kihűlés után azonnal fogyasztható, nem kell „puhulási” időszak. 
 
Egyéb információ: Az őzgerincsütőket csak félig töltsük meg, mert ha sok tészta van benne kifut, ill. feljön a 
tészta.  
Tipp: A gerincrészbe olvasztott csokoládét szoktam önteni és dióval díszítem, bőven megszórom porcukorral. 
(A bortól finom, könnyű a tészta.)  
 

89. Nagyi tejfölös szaggatottja 
Nagy Istvánné (Pácsony) - a receptpályázat résztvevője – ajánlásával. 
 
Hozzávalók 1tálcához: 
30dkg rétesliszt 
30 dk zsír/margarin 
30 dkg porcukor 
1 pohár tejföl (amennyit a tejföl felvesz, hogy közepes keménységű legyen a tészta) 
1 szalakáli / sütőpor 
1 vaníliás cukor 
Porcukor a beforgatáshoz 
 
A hozzávalókat összegyúrom, ujjnyi vastagságúra kinyújtom, kisodrom, majd formákkal kiszaggatom. Forró 
sütőbe nagyon halványan sütöm. Még forrón vaníliás porcukorba forgatom. 
 

90. Naspolya lekvár 
Nagy Istvánné (Pácsony) - a receptpályázat résztvevője – ajánlásával. 
 
Hozzávalók: 3 kg gyümölcs (megtisztítva), 1 kg cukor, tartósító. 
 
A lekvár készítése nem egyszerű feladat. Fontos, hogy sokáig elálljon, és az íz harmóniája a gyümölcsnek 
megmaradjon. Számomra élmény a szőlőhegyen található „lasponya” szüretelésre. A még kemény gyümölcsöt 
egy kosárba felrakom a padlásra ahol érettre puhul. Amikor befőzésre alkalmas, alaposan megmosom, 
lecsepegtetem és elkészítem lekvárnak. Nekem évekig eláll. Palacsintába, zserbóba szoktam felhasználni. 
 
A naspolyát kb. 6 literes lábasban feltesszük a tűzhelyre, alája „lánggyengítő” vasat rakunk. Ráöntünk 2 l hideg 
vizet és elkezdjük főzni a lekvárt. Gyorsan elválik a magjától, héjától és egyre sűrűbb lesz, főzés közben 
folyamatosan kevergetjük. Kevés főzést igényel. Miután elkészült, levesszük a tűzről, hagyjuk kihűlni, majd 
átpasszírozzuk. A mennyiségtől függően kimérjük a cukrot, majd újra elkezdjük főzni, közben belekeverjük a 
tartósítószert. A hozzávalókkal még egyszer összefőzzük, még forrón jól záródó üvegekbe töltjük.  
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A befőzésnél a tisztaság, a gyümölcs megfelelő érettsége a legfontosabb. 
 

91. Ördögpirula 
Nagy Istvánné (Pácsony) - a receptpályázat résztvevője – ajánlásával. 
 
Hozzávalók (4 személyre): 25 dkg sima liszt, 2 tojás sárgája, 2 tojás habja, fél dkg só, 6 dkg porcukor, egy 
kevés reszelt citromhéj, 2 dkg élesztő, 2 evőkanál kisüsti szilvapálinka, 1 vaníliacukor, 3 dl tej, 6 dkg vaj (régi 
időben zsír), kevés porcukor a szóráshoz. A kisütéshez nagymama kb. 30-40 dkg zsírt használt. Ma kb. 4 dl 
étolaj. 
 
Az elkészítés menete: A lisztet fél dl tejjel összekeverjük és a cukorban feloldott élesztővel, tojások sárgájával, 
pálinkával, sóval, citromhéjjal, tojások felvert habjával. 
Jól kidolgozzuk, ha hólyagosodni kezd hozzáadjuk a langyos vajat és ezzel még 10 percig jól eldolgozzuk.  
Aztán lelisztezzük és letakarva kelni hagyjuk. 
Langyos helyen 40 percig kel, a tésztát gyúródeszkára öntjük és ujjnyi vastagságúra elnyújtjuk. Lisztbe mártott 
közepes nagyságú pogácsaszaggatóval kiszaggatjuk, ismét letakarjuk és tovább kelesztjük. 
Feltesszük a zsiradékot és egyenletes, hosszú tűznél (3-as fokon) szép aranybarnára sütjük. Vaníliáscukorral 
beszórva tálaljuk.  
 

92. Piskótatekercs, ahogy a vend háziasszonyok készítik 
Kurián Béláné (Miskolc) - a receptpályázat résztvevője – ajánlásával. 
 
Hozzávalók: 5 tojás, 5 evőkanál cukor, 5 evőkanál liszt, 1 csomag vaníliás cukor, 1 csomag sütőpor, vaj a tepsi 
kikenéséhez. 
A töltelékhez: 16 dkg vaj, 14 dkg darált dió, 4 evőkanál szilvalekvár, 1 evőkanál csokoládé, 1 evőkanál rum, 
reszelt citromhéj és cukor ízlés szerint.  
 
A tojások sárgáját, a cukrot és a vaníliás cukrot habosra keverjük. Hozzáadjuk a sütőporral elvegyített lisztet, 
valamint a kemény habbá vert tojásfehérjét. Egy 30 x 40 cm-es tepsit kivajazunk. Ujjnyi vastag rétegben 
beleöntjük a piskótamasszát, majd 180 C˚-on megsütjük. 
A megsült piskótát tekerccsé göngyölve hűlni hagyjuk. Közben elkészítjük a tölteléket: az olvasztott vajban 
kissé megpirítjuk a darált diót. Beletesszük a lekvárt, a reszelt citromhéjat, a rumot, meg a durvára vágott 
csokoládét és az egészet alaposan összekeverjük. 
A kihűlt piskótát kigöngyöljük, megtöltjük a töltelékkel, majd ismét összetekerjük, végül egy kis időre a 
hűtőbe tesszük, hogy szépen lehessen szeletelni. 
 

93. Rábaközi vert perec 
Kurián Béláné (Miskolc) - a receptpályázat résztvevője – ajánlásával. 
 
Hozzávalók: 84 dkg finomliszt, 1 csapott evőkanál só, 1 mokkáskanál szalakáli, 5 tojás, 6 tojássárgája, 10 dkg 
porcukor, 0,5 dl pálinka, 2 dl tejföl, 15 dkg vaj. 
 
A lisztet a sóval és a szalakálival összeforgatjuk, majd a tojásokkal, a tojások sárgájával, a porcukorral, a 
pálinkával és kb. 4 evőkanálnyi tejföllel jól összegyúrjuk. 
Ezután egy órán át sodrófával verjük - dagasztjuk. Ezután 5 részre vágjuk, egyenként rudakat sodrunk belőle, 
majd 12-12 részre vágjuk. Ezeket a kis tésztadarabkákat egyenként megsodorjuk és perecekké formáljuk. 7-8 
darabot egy fakanál nyelére fűzünk, majd lobogva forró, sós vízbe merítjük. Ha a perecek a víz tetejére 
felszállnak, fakanállal kiemeljük a pereceket, lecsöpögtetjük és gyúródeszkára téve még melegen kiigazítjuk a 
pereceket. Amikor valamennyit kifőztük, a vajat megmelegítjük, belekeverjük a megmaradt tejfölt és jól 
megforgatjuk benne a pereceket. Ezután sütőlemezre fektetjük, egymástól kellő távolságra, mert sütés közben 
nagyon megnőnek. Előremelegített sütőben, közepes lángon kb. 20 percig sütjük. 
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94. Szilvalekváros linzer 
Simon Gézáné (Becsvölgye) - a Göcseji Csudajó Dzsem készítője – ajánlásával. 
 
Hozzávalók: 75 dkg liszt, 1 csomag sütőpor, 1 teáskanál fahéj, 1 csipet só, 30 dkg margarin, 15 dkg zsír, 23 
dkg porcukor, 4 csomag vaníliás cukor, 2 egész tojás, 4-5 dl tejföl, 65 dkg szilvalekvár, 4-5 evőkanál porcukor. 
 
A lisztet a sütőporral, fahéjjal, sóval elkeverjük.  A margarinnal és zsírral gyors mozdulatokkal morzsalékosra 
dolgozzuk. Hozzáadunk 23 dkg porcukrot, 2 csomag vaníliás cukrot. A tészta negyed részét becsomagoljuk, 
betesszük a fagyasztóba. A háromnegyed rész tésztát egy nagyobb tepsibe nyújtjuk (használhatunk sütőpapírt, 
vagy vékonyan bekenjük, lisztezzük a tepsit). 2 egész tojást a tejföllel, 4-5 evőkanál porcukorral, 2 csomag 
vaníliás cukorral jól elkeverjük, a szilvalekvárral összedolgozzuk, majd a tésztára simítjuk. 
A fagyasztóból kivett tésztát nagy lyukú reszelővel a szilvás masszára reszeljük. Közepes lángon kb.35-40 
percig sütjük. A tetejét fahéjas porcukorral még melegen meghintjük. 
Másnap finom igazán. 
 

 
95. Tárkonyos kelt rétes 

Kurián Béláné (Miskolc) - a receptpályázat résztvevője – ajánlásával. 
 
Hozzávalók: 
A tésztához: 60 dkg liszt, 4 dkg cukor, 4 dkg vaj, 1 evőkanál rum, 1,5 dl tej, 2 dkg élesztő.  
A töltelékhez: 10 dkg vaj, 10 dkg zsemlemorzsa, 12 dkg cukor, 3 tojás, 2 evőkanál tejszín, 1 kis csokor 
tárkony.  
 
Az élesztőt olvadásig keverjük egy kis cukorral, majd hozzáöntjük a langyos tejet. Félretesszük, megkelesztjük. 
A kovászt a liszthez öntjük, hozzáadjuk a rumot meg az olvasztott vajat, majd a tésztát összedolgozzuk, 
megdagasztjuk és langyos helyen duplájára kelesztjük. Közben a zsemlemorzsát vajban megpirítjuk, ha kihűlt, 
a cukorral, a tojások sárgájával, a tejszínnel és a keményre felvert tojáshabbal összedolgozzuk. A megkelt 
tésztát kettéosztjuk, kinyújtjuk és megkenjük a töltelékkel. Meghintjük finomra vágott tárkonnyal, majd 
mindkét tésztalapot föltekerjük és még egyszer kelni hagyjuk. A rétest egy jó órát sütjük 220 ˚C, majd 180 ˚C-
os sütőben.  
 

96. Tökmaglisztes házikenyér 
Gál Krisztina (Zalaegerszeg) - a receptpályázat résztvevője – ajánlásával. 
 
A kenyér a dagasztás nélküli kenyér módján készült. Érdekessége a tökmagliszt, amit itt nálunk lehet több 
árusnál is kapni a piacon. Kenyerekbe és pogácsába szokták belekeverni. Én is tegnap kóstoltam először és 
nagyon finom. Máskor is fogok ilyen zöld kenyeret sütni. Mert a nyers tésztának tényleg extra zöld színe volt 
tőle.  
Hozzávalók: 
3 csésze BL80-as kenyérliszt, 3 csapottabb evőkanál tökmagliszt, 3 csapottabb evőkanál tönkölykorpa, 2 
félmaréknyi tökmag, 1/2 mokkáskanál köménymag, 1/2 mokkáskanál koriandermag, 1,5 csésze langyos víz, 1 
mokkáskanál szárított élesztő,1 teáskanál méz. 
Plusz: fedeles nagy jénai vagy fedeles kacsasütő edény vagy Pataki-tál. A lényeg a fedő. (1 csésze = 2,5 dl) 
A lisztet alaposan elkeverjük a sóval, a mozsárban frissen tört fűszerekkel, a korpával, a tökmagliszttel, 
tökmaggal és az élesztővel. (Ha friss élesztővel dolgozunk, akkor a vízben keverjük el homogénre a mézzel 
együtt.) A vizet elkeverjük a mézzel, hozzáadjuk a lisztkeverékhez és pár mozdulattal megkeverjük egy 
fakanállal. Ragacsos, nokedlitésztánál sűrűbb állagúnak kell lennie. Nem kell simára keverni. Lefedjük és 3-4 
órán át hagyjuk kelni. Míg duplájára nő. A tésztát kivesszük a tálból és lisztezett deszkán áthajtogatjuk 
gombóc vagy hosszúkás formára. Alul felül belisztezzük. Még 30 percig hagyjuk kelni. Míg kel a tészta, a sütőt 
előmelegítjük 250 fokra, és a jénait is betesszük melegedni. A kenyeret lefedve 30 percig sütjük, majd fedél 
nélkül még 15-20 percig.  
Tökmagos pogácsának ugyan ezt a tésztát bekeverhetjük: akkor a vizet helyettesítsük tejföl-kefir vagy 
tejföl-joghurt keverékével és adjunk a tésztához 2 evőkanál zsírt is (vagy 10 dkg vajat vagy 2 evőkanál 
tökmagolajat + 2 evőkanál napraforgó olajat.) 
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97. Tündér kása 
Varga Lászlóné (Alsóújlak) ajánlásával. Személyes gyűjtés során rendelkezésünkre bocsájtott recept. 
 
Hozzávalók: 1 kg alma, 1 tojás, vaníliás cukor, 30 dkg gesztenyemassza, 2-3 evőkanál rum, kevés tej, 5 dkg 
durvára vágott dió. 
A meghámozott és cikkekre vágott almát enyhén cukros vízben puhára főzzük, leszűrjük és pépesre törjük 
vagy szétturmixoljuk. Egy egész tojással habverővel nagyon habosra kikeverjük, vaníliás cukorral ízesítjük és 
felét egy mély üvegtálba terítjük. Erre rásimítjuk a kevés tejjel és a rummal ízesített gesztenyemasszát, majd 
befedjük a maradék almapéppel. Tetejét meghintjük a dióval és legalább 1 órára jégbe hűtjük. 

 
98. Tejfeles pehely karika 

Varga Lászlóné (Alsóújlak) ajánlásával. Személyes gyűjtés során rendelkezésünkre bocsájtott recept. 
 
Hozzávalók: 3 csésze liszt, 2 dkg szalakáli, 1 csésze zsír, 1 csésze tejfel, pici só, 1 evőkanál porcukor. 
A lisztet összekeverjük a szalakálival, a zsírral, hozzáadjuk a tejfelt, a sót és a porcukrot. Összegyúrjuk, 1 ½ 
cm vastagra sodorjuk, közepes pogácsa szaggatóval kiszaggatjuk, közepét kiszúrjuk és a forró sütőbe tesszük. 
Melegen vaníliás cukorba megforgatjuk. 
 

99. Vas megyei fonattas 
Varga Lászlóné (Alsóújlak) ajánlásával. Személyes gyűjtés során rendelkezésünkre bocsájtott recept. 
 
Hozzávalók: 
A tésztához: ½ kg liszt, 5 dkg zsír, 2 tojássárgája, pici só, 5 dkg élesztő, tej szükség szerint. 
A töltelékhez: 10 dkg vaj, 10 dkg zsír, 20 dkg porcukor, 5 dkg darált dió, reszelt citromhéj. 
 
A liszthez hozzáadjuk a zsírt, a 2 tojássárgáját, a sót, a kevés cukros tejben felfuttatott élesztőt és annyi tejet 
még, hogy könnyű kalács tésztát kapjunk. Jól kidolgozzuk, tetszés szerint 10-16 cipóra osztjuk és kelni 
hagyjuk. 
Eközben kikeverjük a vajat és a zsírt a porcukorral, majd hozzáadjuk a darált diót és a citromhéjat. 
A megkelt cipókat kistányér nagyságúra sodorjuk, rákenjük a tölteléket, felsodorjuk és megfonjuk (kettős 
fonással). Tepsire tesszük, kelni hagyjuk. Majd forró sütőben rózsaszínre sütjük, porcukorral meghintve 
tálaljuk. 
 

100. Vörösboros hajdinatorta - tradicionális desszert továbbgondolva 
Lipa Hotel és Étterem (Szentgotthárd) ajánlásával. 
Címe: 9970 Szentgotthárd, Gárdonyi u. 1. 
Tel.: 06/94/383-060 
Fax:06/94/383-061 
Email : info@lipahotel.hu 
 
Hozzávalók: 
A tortához: 8 db tojás, 25 dkg cukor, 20-25 dkg hajdinaliszt. 
A töltelékhez: 20 dkg hajdina, 15 dkg cukor, fél liter vörösbor, 10 dkg cukor, 5-10 dkg áfonyalekvár (attól 
függően, hogy mennyire édesen szeretik), fél liter víz, fél liter vörösbor, keményítő. 
A tejszínes öntethez: fél liter tejszín, egy vaníliás cukor, kis fahéj, keményítő. 
 
A tojásokat szétválasztjuk. A tojások fehérjét felverjük kemény habbá. A felvert fehérjébe belekeverjük a 
kristálycukrot, és továbbverjük vele. Majd belekeverjük a tojássárgáját, ezzel is tovább verjük. Legvégül 
beletesszük kanalanként a lisztet, és eldolgozzuk. 
A hajdinát a vízben, borban megfőzzük a töltelékhez valókkal, legutoljára a lekvárt tesszük bele. Jó pépesre 
főzzük (körülbelül 20 perc), majd alaposan összeturmixoljuk, hogy finom krémes legyen. A tortát három 
részre osztjuk, és beletöltjük a krémet. Két tojásból (ezek nem szerepelnek a megadott hozzávalók között) 
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piskótatésztát készítünk, ezt már sima lisztből, fahéjjal, reszelt narancshéjjal ízesítjük, s ezzel kívülről 
vékonyan bekenjük a tortát. Így sütjük még 15 percig, 200 0C sütőben. 
 
Amíg sül, elkészítjük az öntetet. A cukrot karamellizáljuk, hozzáadjuk a lekvárt, s vízzel, borral felöntjük, 
kiforraljuk, és a keményítővel mártássá sűrítjük. A tejszínes öntethez a tejszínt a fűszerekkel felforraljuk, és a 
keményítővel sűrítjük. Ha ügyesek vagyunk, és eltaláljuk a két öntet megfelelő sűrűségét, szép formákat 
húzhatunk a tejszínnel a vörös mártásba. 
 
 
 
 


