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„Aki szeret enni, az főzni is szeret,
és aki szeret, az tud is főzni.”
Bangó Margit

ELŐSZÓ
Egy biztos recept, avagy egy remek szakácskönyv titka:
Végy egy jó és hiteles főzőművészt, tegyél hozzá jól
elkészíthető ételeket, fűszerezd Ínycsiklandozó képekkel és
tálald szép keményhasítású címlappal. Ha egy könyv ilyen
lenne, már megérte, de ennél több is van az oldalakon. Egy
csodálatos személyiség, akinek hitelét a konyha világában, nem
a millió számban eladott hanghordozója, még csak nem is a jól
megérdemelt Kossuth- díja adja, hanem a legfontosabb feladata:
szerető édesanya és unokáiért rajongó nagymama.
Az élet olyan, mint az étel: néha sok, néha kevés, olykor
fűszerezett puha hús, vagy éppen íztelen, de a titkát megfejteni habár számos próbálkozás volt rá - szinte lehetetlen. Most mégis
Bangó Margit kedvenc ételein keresztül elvarázsol és odaültet a
nagy családi asztalhoz, ahol vita, humor, dráma, megbékélés, de
legfőbbképpen a szeretet ejt rabul minket.
Jó érzés - hacsak egy pillanatra is – Margit asztalához ülni,
hisz ő tudja csak igazán az „étel", akarom mondani az „élet"
csodálatos.
Schmuck Andor

Rendkívüli dolgokra csak rendkívüli emberek képesek. Ha a Sors
megajándékoz valakit bármilyen tehetséggel, az még nem elég: azzal
élni is tudni kell. Bangó Margit kivételes hangú előadóművész, aki a
világon bárhol, bármilyen közönséget elvarázsol.
A Magyar Kulturális Örökség egyik oszlopa, Kossuth-díjas
művész és a miénk. Ha valakire lehet azt mondani, hogy kivétel nélkül
mindenki szereti, ő az. Varázslatos személyisége, közvetlen, kedves
lénye egy pillanat alatt rabul ejt bárkit, aki közelebbi kapcsolatba kerül
vele és sokan vannak ilyenek: olyan ember ő, aki bármikor, bárkivel
szívesen elbeszélget és soha nem felejti el, honnan indult. Bangó
Margitot elkényeztette a Sors: nemcsak mint énekes, hanem mint
szakácsnő is bámulatosan tehetséges.
Népes családja és mindennapos, gyakori vendégei szavakba
foglalhatatlan élvezetekben részesülnek, ha meglátogatják kispesti
otthonában vagy velencei nyaralójában, mert mindig, minden vendégét
terített asztal várja, roskadásig megterítve a legfinomabb, frissen és az
alkalomhoz illően elkészített ételekkel italokkal. Olyan ember, aki
szüntelenül adni és adni akar: dalokat, étel-csodákat, szeretetet,
figyelmet. Miután az egyik népszerű televíziós csatorna főzőcskeműsorát megnyerte, méltán viseli Az év sztárszakácsa 2009 címet.
Lehet, hogy mások eltitkolnák a főzés-tudományukat, Bangó Margit
ellenkezőleg: ez a könyv a bizonyíték, hogy nincsenek titkok, csak egy
kivételes ember, aki Önöknek is jó étvágyat kíván a saját receptjeihez.

Egy esztendő 52 hét, Bangó Margit minden hétre ajánl egy-egy saját
remekművet, hol egyszerű, hol kicsit bonyolultabb ételeket. Ülünk egymással
szemben a mattyi Lantos Lovastanya varázslatos környezetében. A Dráva holt-ága
melletti idilli csárda visszaröpít az időben és egy pillanat alatt leveti magáról az
ember minden búját-baját. Az ételek elkészültek, mindenki jóllakott, nincs is jobb
alkalom egy kis múltidézésre.
– Kitől tanult megfőzni?
– A főzés, az étel maga az élet! Egészen kicsi korom óta figyeltem mindig, hogy
anya hogy főz, hogyan készíti elő az ételeket. Tudni kell, hogy én egy nyolc
gyermekes családból származom, így ennyi gyermeknek Anya akár egy káposztás
tésztát vagy egy görcslevest főzött, ahhoz minimum három-négy levél tésztát
kellett gyúrnia. Anyám mindig befogta a munkába a lányokat, öten voltunk lány
testvérek. Két nővérem között én középső voltam, mindegyikünknek kiosztotta: te
gyúrsz, te a zöldséget pucolod, te a tyúkot, mert nagy, 20-25 literes fazékban
főzött, hiszen összesen 11-en voltunk a családban, mert a nagypapa is velünk
lakott. A kis konyhánkon nagy konyhát vitt, nagyon sokat főztünk. A három lány
közül engem érdekelt a legjobban a főzés, mert nagyon szerettem enni. Aki szeret
enni, az főzni is szeret, és aki szeret, az tud is főzni. Anya látta, hogy mennyire
érdeklődöm az ételek és a főzés iránt, ezért vett nekem külön pici fazekakat,
lábaskákat. Régen járták a falvakat a lábasfoltozó mesterek, tőlük rendelt nekem
tepsit is, így amit anya készített, azt én is elkészítettem kicsiben. Hihetetlen
boldogsággal töltött el, hogy ugyanazt főzhetem, mint Anya! Amikor elkészült az
ételem, megkóstolták, és amikor megdicsértek, elszálltam az örömtől! Hú, Apunak
ízlett!

Apu nagyon leveses volt. Később, amikor már saját háztartást vezettem, vittem
tovább a hagyományokat, amiket otthonról hoztam, amit belém neveltek és amit
magamtól ellestem. Később az is hozzájárult, hogy nagyon sok helyen jártam a
világban, mindent megkóstoltam, amit megkívántam. Minden táj minden ételére
kíváncsi voltam Kínától Japánon át Guatemaláig. Ha ízlett valami, nem voltam
rest bemenni a szakácshoz és megkérdeztem, mit hogyan készít, mondja el a
receptet. Sokan nem hajlandóak erre, de én mindig kicsaltam valamilyen módon,
vagy egy lemezért, vagy egy dalért. Ez tette széleskörűvé az én gasztronómiámat,
teljesen nemzetközi konyhát viszek. Indiai, kínai, japán, indonéz, mindent
kipróbáltam, többnyire sikerrel, mert mindenhez szív kell és maximalizmus, mint
minden máshoz is az életben.
Amilyen maximalista vagyok a szakmámban, ugyanezt képviselem a főzésben.
Mindig mindenből a legjobbat akarom kihozni.
– A könyv 52 receptet tár az olvasók és a háziasszonyok elé. Nehéz volt
kiválasztani pont ezeket? Mi volt a rendező elv?
– Nagyon sok étel van az agyamban, úgy, mint ahogy sok-sok nóta is van a
fejemben. Ha valaki kér, kapásból eléneklek ötvenkét nótát, kapásból adok
ötvenkét receptet is. Azokat az ételeket választottam, amelyek az én specialitásaim
és az én gyermekkoromban szerepeltek, ezeket ettem sokat. Aztán vannak olyanok,
amelyek az én fantáziám szülöttei, magam találtam ki őket. Nagyon sok puliszkát
ettünk abban az időben, Erdély közel volt hozzánk, így nagyon sok erdélyi étel is
szerepel a palettámon. Úgy próbáltam összeállítani ebben a könyvben a menüsort,
hogy aki elolvassa és kipróbálja, az megtalálja az igazi, régi ízeket.

A magyar ízek mellett - az 50-100 évvel ezelőtti magyar ételekre gondolok -, a roma
ételek közül azokat választottam, amit a romák gyakran fogyasztanak, de talán még őket is
sikerül meglepnem.
– Vannak szakácskönyvei?
– Egy van csak, de azt sem használom. Minden étel az agyamban van, amiket otthonról
hoztam. A vidéki emberek nagyon tudnak sütni és főzni. Tanultunk egymástól, mert
tanulni soha nem szégyen. Anyán kívül sokat tanultam Vásárosnaményben Lábas Ilonka
nénitől, akihez gyermekkoromban naponta jártam, gyakran ott is aludtam.
– Ezt a könyvet kiknek ajánlja?
– Remélem, hogy sikere lesz ennek a könyvnek, mert tudom és érzem, hogy engem
nagyon szeretnek az emberek. Sokan látták a TV-műsorban, ahogy főzök, az nekem egy jó
bizonyítvány volt. A könyvet elsősorban ajánlom minden fiatalnak, mert a férfiakat
elsősorban a gyomrukon keresztül lehet megfogni. Ha egy ilyen legényfogó levest főz egy
fiatal lány, mint a görcsleves, vagy egy lecsós nokedlit forró rántott hússal, vagy egy
sztrapacskát sült oldalassal vagy sült kacsával, biztos, hogy szerelem lesz a vége! Másrészt
ajánlom mindenkinek, akik szeretnek enni, márpedig minden ember szeret enni. Ezek
igazi régi magyar ételek, székely ételek, roma ételek és az ízek kavalkádját vonultatják fel.
Annyira színes a paletta, olyan sokféle étel, hogy hiszem azt, hogy ha egy háziasszony
előveszi ezt a könyvet, kedvet kap kipróbálni az ételeket és ha egyszer megfőzte, utána
már gyakran megismétli, mert megszereti ő és a környezete is ezeket a finomságokat. Ha
egyet megfőz és ízlik, biztos vagyok abban, hogy a többi receptet is kipróbálja, mert
mindenkinek ízlik majd, ami az asztalra kerül.
Rozsonits Tamás
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Recept

Ajánlom minden fiatal lánynak vagy asszonynak, hogyha meg akarja tartani férjét vagy szerelmét, nem
csak a szívén, de a hasán keresztül biztos sikerülni fog.

Mártogatós sonka
Hozzávalók 4 személyre:
35 - 40 dkg sovány, főtt, füstölt sonka
A mártáshoz:
2 tojás sárgája
2 dl étolaj
1/2 citrom leve
1/2 dl száraz fehérbor
1 teáskanál mustár
1 teáskanál konyak
1 csokor metélőhagyma (snidling)
1 csokor kapor
1 evőkanál natúr, frissen reszelt torma
1 teáskanál porcukor
1/2 dl hab tej szín
3 evőkanál tej
1 kávéskanál zselatin
1 kávéskanál őrölt fehér bors
1 kávéskanál só
1 kávéskanál ételízesítő
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Elkészítési idő:
10 perc+ fél óra hűtési idő
Elkészítés:
A metélőhagymát és a kaprot finomra vágjuk. Egy
kisebb lábasban a zselatint tejbe áztatjuk. Egy
keverő-tálban simára keverjük a tojássárgákat,
majd folyamatos kevergetés mellett fokozatosan
hozzáadjuk az étolajat, belecsepegtetjük a citrom
levét és végül a fehérbort. A mártást beízesítjük a
mustár, a só, a bors, a porcukor. a torma, a
finomra metélt kapor, a snidling, valamint a konyak
hozzáadásával. Az így elkészült mártásalapot
hűtőbe tesszük. A tejben megáztatott zselatint
felmelegítjük, a tejszínt kemény habbá verjük. A
zselatint langyosra hűtjük, leszűrjük és
belekeverjük a tejszínhabba, majd a keveréket
óvatosan,fakanállal keverve hozzáadjuk a
mártáshoz. Tálalásig a hűtőszekrényben hűtjük,
Tálalás előtt a főtt sonkát 1-2 cm nagyságú
kockákra vágjuk és egy mélyebb tálba halmozzuk.
Fogyasztása falatkákban történik: villára szúrunk
egy sonkakockát és belemártjuk a hideg, fűszeres
mártásba.
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Görcsleves
Hozzávalók 4 személyre:
1/2 kg liszt
2 egész tojás
2 nagyobb fej vöröshagyma
1 dl étolaj
1 teáskanál pirospaprika
1 mokkáskanál őrölt feketebors
2 teáskanál só
1 csokor petrezselyemlevél
1 csokor zellerlevél
2 db közepes burgonya
13

Elkészítési idő: 60 perc
Elkészítés:
Tésztát gyúrunk a lisztből és a tojásból, majd
vékonyra kinyújtjuk. A megtisztított burgonyát
nagyobb, a hagymafejeket apró kockákra vágjuk. A
petrezselyemlevelet és a zellerzöldet finomra
szeleteljük.
Az apróra vágott vöröshagyma felét olajon
megdinszteljük és a fűszerekkel beízesítjük, majd a
keveréket a kinyújtott tésztára egyenletesen
felkenjük. A megkent tésztát kb. 15 x 5 cm nagyságú
csíkokra vágjuk, és az így kapott darabokból
vékony, hosszú tekercseket csavarunk fel, melyeket
csomókba kötjük. Az így elkészült „görcsöket" egy
tálra félretesszük.
A leves elkészítéséhez a maradék vöröshagymát
olajon megpirítjuk, fűszerezzük, pirospaprikával
ízesítjük. Felöntjük vízzel, és hozzáadjuk a vágott
petrezselyemlevelet és a zellerzöldet. Miután
felforrt a leves, beletesszük a „görcsöket" és a
megtisztított krumplikat, majd együtt 15 percig
főzzük.
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Kispesti sertésborda
Elkészítési idő: 30-40 perc
Hozzávalók 4 személyre:
8 szelet sertésborda
15 dkg füstölt szalonna
1 kg burgonya
3-4 evőkanál étolaj
2 fej vöröshagyma
3 db zöldpaprika
3 db paradicsom
1 marék liszt
1 mokkáskanál só
1 mokkáskanál ételízesítő
1 kávéskanál őrölt pirospaprika
1 dl víz
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Elkészítés:
A hússzeleteket kiklopfoljuk, lisztbe
forgatjuk, a zöldségeket
megmossuk, felaprítjuk, a
szalonnát kockára vágjuk. A
burgonyát négy részre vágjuk, a
zöldpaprikát és a paradicsomot
cikkekre vágjuk. Egy nagy
lábasban felforrósítjuk az étolajat
és a hússzeletek mindkét oldalát
pirosra sütjük. Hozzáadjuk a
felkockázott szalonnát és a hús
mellett üvegesre sütjük, majd
beletesszük a felkockázott
vöröshagymát és együtt sütjük,
amíg a hagyma is üveges lesz.
Őrölt pirospaprikát hintünk rá,
majd óvatosan, kis adagokban
vizet öntünk hozzá. Amikor a hús
kezd megpuhulni, hozzáadjuk a
burgonyát, a zöldpaprikát és a
paradicsomot, majd az egészet
puhára pároljuk.
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Túrógombóc
Elkészítés:
A túrót alaposan összetörjük, az étolajon aranyra pirítjuk a zsemlemorzsát. A túrót egy keverőtálba
tesszük, hozzáadjuk a tojásokat, egy csipet sót, a búzadarát és a szódabikarbónát. Az alapanyagokat
alaposan összegyúrjuk és hűtőszekrényben 30 percig állni hagyjuk, majd kivesszük és kisebb gombócokat
formázunk belőle. Mielőtt a gombócokat formázni kezdenénk, egy közepes méretű fazékba vizet és 1
teáskanál sót öntünk és forralni kezdjük. A megformázott gombócokat a forrásban lévő vízbe rakjuk és
amikor feljönnek a víz tetejére (kb. 5 perc), szűrőkanállal kiszedjük és a pirított zsemlemorzsába
forgatjuk. Vaníliás cukorral kikevert tejföllel tálaljuk.
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Elkészítési idő: 50perc
Hozzávalók 4 személyre:
1/2 kg túró
1 csipet só
10 dkg búzadara
2 tojás
1 késhegynyi szódabikarbóna
20 dkg zsemlemorzsa
1 evőkanál étolaj
2 dl tejföl
5 csomag vaníliás cukor
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Elkészítési idő: 3,5 óra

Hozzávalók 4 személyre
1 db kb. 2,5 kg-os tyúk
5 db sárgarépa
4 db petrezselyem
1 db zellergumó
1 db karalábé
1 fej vöröshagyma
2-3 db közepes burgonya
2 csokor petrezselyemlevél
1 kávéskanál egész feketebors
1 teáskanál só
2 evőkanál ételízesítő
1/2 liter tej
3 száraz zsemle.

19

Bangó Margit "Ruhanélküli" tyúkhúslevese
Elkészítés:
A megtisztított tyúk mindkét alsó combjánál a bőrt óvatosan körbevágjuk, majd lefejtjük a húsról, Amikor
a szárnyakhoz érünk a fejtéssel, a szárny forgócsontját alulról átvágjuk, a két lábát megfogjuk és nyaka
felé teljesen lehúzzuk a bőrt a tyúkról. A bőrt visszafordítjuk, a nyakát összevarrjuk cérnával és a
"tyúkruha" alját is félig bevarrjuk. A zöldségeket megtisztítjuk és hosszú darabokra vágjuk fel, a
petrezselyemlevelet és a zellerlevelet finomra metéljük. A burgonyaszemeket meghámozzuk, a
vöröshagymát megtisztítjuk. A zsemléket beáztatjuk a tejbe.
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Először a tyúkruha töltelékét készítjük el,
melyhez alaposan kinyomkodjuk a beáztatott
zsemléket. A tyúk mellehúsát és a máját
vágódeszkán pépesre kaparjuk, majd
összekeverjük a kinyomkodott zsemlemasszával
(A mellet össze is darálhatjuk). Hozzáadjuk a
finomra vágott petrezselyemzöldet és a
zellerlevelet, belekeverünk egy csapott
evőkanál ételízesítőt, sóval és borssal ízesítjük,
és beledolgozzuk a 4 egész tojást.
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A masszát összegyúrjuk és az előkészített tyúkruhába töltjük, majd az így kapott töltött tyúkbőrt
összevarrjuk és tűvel meg szurkáljuk.
A leveshez az egész tyúkot egy nagyobb fazékba (6-8 literes) tesszük és annyi vizet öntünk rá, hogy ellepje.
Nagy lángon felforraljuk, leöntjük róla a forró vizet, majd megmossuk a tyúkot, újból felöntjük langyos
vízzel (kb. 3 liter) és beletesszük a fűszereket és a töltött tyúkruhát.
Lassú tűzön 2 órán át főzzük, majd hozzátesszük a zöldségeket. 40 perc múlva az egész burgonyaszemeket
is belerakjuk, majd 20 perc alatt készrefőzzük. Tálaláskor főtt tésztát adunk hozzá, a töltött tyúkruhát
felszeleteljük és beletesszük a levesbe.
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Cigánykenyér
(bodag)
Elkészítési idő: 45 perc

Hozzávalók 4 személyre:
1 kg rétesliszt
1 evőkanál szódabikarbóna
1 csapott evőkanál só
víz
1 evőkanál étolaj
Elkészítés:
A sütőt 180 fokra előmelegítjük. Egy
keverőtálban összekeverjük a lisztet a
sóval és a szódabikarbónával, majd
annyi langyos vizet adunk hozzá, hogy
lágy nokedlisűrüségű tésztát kapjunk.
A masszát közepes méretű olajozott,
liszttel beszórt tepsibe öntjük és vizes
kézzel elegyengetjük, majd az
előmelegített sütőben nagyjából 30
perc alatt pirosra sütjük.
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Mama levese
Elkészítési idő: 30 - 40 perc
Elkészítés:
A szalonnát apró kockára vágjuk, a
zöldségféléket megtisztítjuk és felaprítjuk,
Az apró kockákra vágott szalonnát egy
fazékban kis lángon lassan megpirítjuk,
majd hozzáadjuk a tésztát. Amikor a tészta
megpirult, az összevágott vöröshagymát és
a fokhagymát hozzáadjuk, majd a felaprított
zellerzöldjét is.
Összekavarjuk, majd egy kiskanál
pirospaprikát és egy mokkáskanál őrölt
feketeborsot szórunk rá. Megsózzuk és
ételízesítőt adunk hozzá ízlés szerint.
(Vigyázzunk arra, hogy az ételízesítő maga
is sós!) Ezután felöntjük annyi vízzel,
amennyi levest szeretnénk és beletesszük a
kockára vágott burgonyát a felaprított
paradicsomot és zöldpaprikát. Ezt követően
még 15-20 percig főzzük közepes lángon,
majd tálaljuk.
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Hozzávalók
4 személyre:
15 dkg füstölt szalonna
1/2 csomag lebbencs tészta
1 nagy vöröshagyma
2 gerezd fokhagyma
1 csokor zellerzöldje
5 szem krumpli (közepes),
ételízesítő ízlés szerint
egy mokkáskanál só
1 mokkáskanál őrölt feketebors
1 teáskanál őrölt pirospaprika
1 zöldpaprika
1 paradicsom
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Dalos pecsenye
Elkészítési idő: 60 perc

Hozzávalók 4 személyre
4 db körmös sertésláb
2 pár bőrös sertésvirsli
6 gerezd fokhagyma
2 evőkanál paradicsompüré
1 evőkanál csípős paprikakrém
1 teáskanál mustár
1 mokkáskanál őrölt feketebors
ízlés szerint só, majoranna
1 evőkanál étolaj vagy zsír
a tepsi kikenéséhez
4 szelet füstöltsajt (kb.8 dkg)
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Elkészítés:
A megtisztított sertéslábakat 3 gerezd
fokhagymával kuktába tesszük és sós vízben 45
percig főzzük. Akkor megfelelő, ha a csontról
könnyedén leválik a hús, de nem esik szét
darabjaira.
A sütőt 200 fokra előmelegítjük.
Miután megfőtt a sertésláb, a kuktából vegyük
ki, majd hosszan bevágjuk, kiemeljük belőle a
csontot és a csontok helyére 1-1 virslit teszünk.
A maradék fokhagymát pépesre törjük,
összekeverjük a paprikakrémmel, a
paradicsompürével, a mustárral, a borssal,
ízlés szerint sóval és a majorannával. Ezzel a
keverékkel bekenjük a töltött lábakat, majd
közepes méretű, zsiradékkal kikent tepsibe
fektetjük őket. Mindegyikre helyezünk egy
szelet füstölt sajtot és addig sütjük, amíg a sajt
aranybarna nem lesz. Ha ropogósan szeretjük,
akkor a sajt ráhelyezését megelőzően 20
percig süssük a fűszerezett lábakat, majd
ezután tegyük rájuk a sajtot és süssük készre.
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Tyúkgulyásleves
Elkészítés:
A tyúkot megtisztítjuk és feldaraboljuk. A paradicsomot és a paprikát apró darabokra vágjuk, a
vöröshagymát felkockázzuk. A sárgarépát és a petrezselymet megtisztítjuk és ízlés szerint karikára vagy
hosszú darabokra szeleteljük. A zellert és a karalábét kockákra vagy nagyobb darabokra vágjuk, ahogyan
szeretjük. A petrezselyemzöldet és a zellerlevelet finomra vágjuk, a burgonyát meghámozzuk. Egy
nagyobb edényben (6-8 literes) a zsiradékon a hagymakockákat üvegesre pirítjuk és a tűzről levéve
hozzáadjuk a pirospaprikát, majd beletesszük a húsdarabokat.
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Az összevágott paradicsomot és paprikát belekeverjük, 1 teás-kanál sóval ízesítjük és fedő alatt közepes
lángon 20 percig pároljuk. Felengedjük 2. liter vízzel, hozzáadjuk a zöldségeket és további 20 percig
főzzük, majd beletesszük az egész burgonyaszemeket és további 10 percig főzzük. Ezután hozzáadjuk a
csipetketésztát és 5 perc alatt készrefőzzük.
Elkészítési idő: 1,5 óra

Hozzávalók 4 személyre:
1 db 1,5-2 kg-os tyúk
2 db vöröshagyma
2 közepes paradicsom
1 közepes paprika
2 evőkanál zsír vagy étolaj
1 evőkanál pirospaprika
3 db sárgarépa
3 db petrezselyem
1/2 db zellergumó
1 db karalábé
1 csokor petrezselyemlevél
1 csokor zellerlevél
1/2 kg burgonya (közepes vagy kicsi)
25 dkg liszt
2 db tojás 1 teáskanál só
1 kávéskanál őrölt feketebors
1 evőkanál ételízesítő
1 kávéskanál egész vagy őrölt köménymag
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Hagymás
csirkecombok
burgonyával
Elkészítés:
Fél órával a sütés előtt a megtisztított
combokat bedörzsöljük az összezúzott
fokhagymával, vékonyan bekenjük
mustárral, majd megszórjuk az őrölt
erőspaprikával, a borssal, és a sóval. A
burgonyát megtisztítjuk és karikára vágjuk.
A vöröshagymát tisztítás után
felkarikázzuk. A sütőt 200 fokra
előmelegítjük. Egy közepes méretű tepsi
vagy üvegtál alját étolajjal bekenünk, majd
a felkarikázott burgonya felét egyenletesen
rátesszük. A burgonyaágyon elhelyezzük a
bepácolt combokat, majd ráhalmozzuk a
vöröshagymát, a tetejét pedig a maradék
burgonyakarikákkal befedjük. Kevés olajjal
meglocsoljuk és alufólia alatt 15 percig
elősütjük, majd a fóliát eltávolítjuk és
mintegy 25 perc alatt ropogós
aranybarnára sütjük.
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Elkészítési idő: 70 perc

Hozzávalók 4 személyre:
10 db csirke felsőcomb
5 fej vöröshagyma
5 gerezd fokhagyma
1 kg burgonya
1 evőkanál őrölt erős pirospaprika
1 teáskanál őrölt feketebors
1 evőkanál só
5 evőkanál mustár
étolaj a sütéshez
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Elkészítési idő: 50 perc

Hozzávalók 4 személyre:
60 dkg finomliszt
2 db egész tojás
1,5 dl víz
40 dkg szilvalkvár
(keressünk igazi szabolcsi
házi szilvalekvárt!)
2 evőkanál étolaj
25 dkg zsemlemorzsa
kristálycukor
vaninliás cukor
porcukor
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Szilvalekváros derelye
Elkészítés:
Egy nagyobb fazékban (5-6 literes) 1
teáskanál só hozzáadásával vizet forralunk.
Az étolajon a zsemlemorzsát aranybarnára
pirítjuk. A lisztet egy mély tálba tesszük,
hozzáadjuk a tojásokat, a vizet, majd
nyújtható tésztát gyúrunk belőle. 2 mm
vastagságúra elnyújtjuk, majd
derelyevágóval 6x6 cm nagyságú
négyzeteket vágunk belőle. A négyzetek
közepére egy-egy teáskanál házi
szilvalekvárt teszünk, majd háromszög
alakban összehajtjuk. A tészta széleit
először ujjbegyünkkel, majd egy villával
lenyomkodjuk, hogy ne nyíljon szét, és
egyúttal szép díszes legyen. A forrásban
lévő, enyhén sós vízben kifőzzük, majd a
kifőtt derelyét hideg vízbe szedjük és
leszűrjük. A kifőtt derelyét beleforgatjuk a
pirított zsemlemorzsába, tálaláskor
kristálycukorral vagy vaníliás porcukorral
szórjuk meg.
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Lecsós nokedli rántott sertéskarajjal
Elkészítés:
A meghámozott paradicsomot felkockázzuk, a paprikát vékony karikákra, a hagymát félbe vágjuk, majd
hosszában vékonyan felszeljük. A szalonnát apró kockákra vágjuk.
Egy közepes fazékban pici sóval vizet forralunk a nokedli kifőzéséhez. A szalonnát saját zsírjára pirítjuk,
majd hozzáadjuk a vágott hagymát, és üvegesre dinszteljük. A meghámozott és felkockázott paradicsomot
és a karikára vágott paprikát hozzáadjuk a hagymás szalonnához. A só és a cukor hozzáadásával
fűszerezzük. Fedő alatt 25-30 percig főzzük, amíg a paprika kellően puha nem lesz. (A lecsóm titka, hogy
vizet nem teszek hozzá, ettől lesz sűrű a szaftja.) Ezután a nokedlitésztát készítjük el, melyhez a lisztet a
tojással, a sóval és annyi vízzel dolgozzuk össze, hogy könnyen keverhető massza legyen. A nyers tésztát
nokedliszaggatón keresztül a lobogó, sós vízbe szaggatjuk és amint a megfőtt tészta víz tetejére feljön (1-2
perc), szűrővel kiszedjük, lecsöpögtetjük. Tálaláskor a forró nokedlit összekeverjük a kész lecsóval és
forró rántott karajjal kínáljuk.
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Elkészítési idő: 45 perc
Hozzávalók
4 személyre:
1 kg paradicsom
1 kg paprika
1/2 kg vöröshagyma
30 dkg kolozsvári szalonna,
vagy füstölt csemege szalonna,
de lehet fele-fele is
1 evőkanál étolaj
1 teáskanál só
1 kávéskanál kristály cukor
A nokedlitésztához:
50 dkg finomliszt
1 egész tojás
1 teáskanál só
1 evőkanál étolaj
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Epres gombóc tejszínnel
Elkészítési idő: 50 perc
Hozzávalók 4 személyre:
2 db burgonya
1/2 kg liszt
(fele-fele finomliszt és rétesliszt)
1 db tojás
1 evőkanál vaj
2 dl tej
csipetnyi só
1 csomag vaníliás cukor
késhegynyi fahéj
1 dl konyak
40 dkg eper
20 dkg zsemlemorzsa
1 kanál étolaj
6 dl habtejszín
2 kanál porcukor
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Elkészítés:
A burgonyát megtisztítjuk, kockára vágjuk és 15 perc alatt puhára főzzük. Az epret alaposan
megtisztítjuk, ha nagy szemű a gyümölcs, 2 vagy 4 részre vágjuk a szemeket. A zsemlemorzsát az étolajon
aranybarnára pirítjuk. A tejszínt a porcukorral kemény habbá verjük. A kifőtt burgonyát egy tálban
összetörjük, hozzáadjuk a lisztet, a tojást, a vajat, a tejet és egy kevés sót. Az összetevőkből jól nyújtható
tésztát gyúrunk, majd kb. fél centi vastagságúra kinyújtjuk és négyzeteket vágunk belőle. Egy mélyebb
serpenyőbe beletesszük a tisztított epret, rászórjuk a fahéjas vaníliás cukrot, majd meglocsoljuk kevés
konyakkal és meggyújtjuk. Nagyon óvatosan kell a flambírozást végezni, gyúlékony anyag (konyharuha
stb.) ne legyen a serpenyő közelében! Megvárjuk, amíg a láng önmagától elalszik, majd a négyzetekbe
egy kanál segítségével arányosan beletöltjük az epret és nem túl nagy gombócokat formázunk belőlük.
Enyhén sós, forrásban lévő vízben kifőzzük a gombócokat. Miután a víz felszínére feljönnek leszűrjük és
az olajon megpirított zsemlemorzsában megforgatjuk valamennyit.
Tálaláskor tejszínhabbal öntjük le.
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Részeges piskóta
Elkészítés:

Elkészítési idő: 30 perc + 2 óra pihentetésre
A gyümölcskonzerveket leszűrjük, a tejszínből kemény habot készítünk.
A piskótaszeleteket 3 egyenlő részre osztjuk szét.
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Egy közepes méretű üvegtál alját
betakarjuk 1 sor babapiskótával, melyet
kevés rummal meglocsolunk. A
barackdarabokat ráhelyezzük, majd ennek a
tetejére ismét egy sor piskótát terítünk. Az
első sorhoz hasonlóan rummal
meglocsoljuk és ráhalmozzuk az
ananászkarikákat. Az ananász tetejét
befedjük a maradék piskótával, melyet
ismét rummal locsolunk meg és ennek a
tetejére az epret tesszük. A felvert
tejszínhabot egyenletesen szétosztjuk az
eperrétegen és ezután 1-2 órára hűtőbe
tesszük, mely idő alatt az ízek jól
összeérnek, a rum pedig átjárja a
piskótaszeleteket.
Hozzávalók 4 személyre:
1 doboz babapiskóta (20 dkg)
1 doboz sárgabarack befőtt (45 dkg)
1 doboz körszeletes
ananászkonzerv (45 dkg)
15 dkg friss eper
3 dl tejszín
1 dl rum
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Margit mama fantáziája
Elkészítés:
A hússzeleteket vékonyra klopfoljuk és
besózzuk. A vékonyra vert
hússzeletekre egy-egy virslit helyezünk
(ha műbeles virsli áll rendelkezésre,
eltávolítjuk a héjat), szorosan
feltekerjük és hústűvel megtűzzük. A
tojást habosra verjük, hozzáadjuk a
sört, a lisztet, a sót és a borsot, így a
végén sűrű palacsintatésztát kapunk. A
tekercseket beleforgatjuk a lisztbe,
majd belemártjuk a híg tésztába és bő,
forró olajban pirosra sütjük. Sült
burgonyával és tartármártással
tálaljuk.
Tartármártás elkészítése:
A tojássárgákat alaposan elkeverjük,
fokozatosan hozzáadjuk az étolajat,
majd belekeverjük a mustárt és a
citromlevet. Csipetnyi sóval, cukorral
ízesítjük, majd tejföl hozzákeverésével
gazdagítjuk.
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Elkészítési idő: 35 perc

Hozzávalók:
4 személyre:
4 db ujjnyi vastag,
tenyérnyi méretű
sertéscombszelet
2 pár virsli
1 tojás
1 dl sör
2-3 evőkanál liszt
1 kávéskanál őrölt
feketebors
étolaj a sütéshez

Hozzávalók a
tartármártáshoz:
2 tojás sárgája
1 evőkanál étolaj
1 kávéskanál mustár
1 kávéskanál citromlé
csipetnyi só
1 teáskanál cukor
1 dl tejföl
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Tengeris puliszka gazdagon

Elkészítési idő: 40 perc

Hozzávalók
4 személyre:
1 kg kukorica dara
fél kg vöröshagyma
25 dkg szeletelt
húsos szalonna
4 dl tejföl
1 evőkanál só
1,5 liter víz
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Elkészítés:
A hagymát felkarikázzuk, a tepsit vagy
üvegtálat (kb. 20 x 30 cm méretű) pedig
kibéleljük a szalonnaszeletekkel,
melyekből annyit félreteszünk, hogy
később betakarhassuk vele a puliszkát. A
sütőt 200 fokra előmelegítjük. A vizet egy
3-4 literes fazékban forrásig hevítjük,
majd lassan beleöntjük a kukoricadarát.
Gyors mozdulatokkal kevergetjük (a
fakanál az edény alját is érje!), közben
hozzáadjuk a sót. A puliszka
besűrűsödését (kb. 6 perc) követően
levesszük a tűzről és a szalonnával
kibélelt tepsibe öntjük és a tetejét
egyenletesen elsimítjuk. A felkarikázott
hagymát sorban a tetejére rakjuk, majd
rákenjük a tejfölt és végül a maradék
szalonnával betakarjuk. Az előmelegített
sütőben, 200 fokon 15-20 percig sütjük.
Tálaláskor nagy kockákra vágjuk.
Önmagában reggelire fogyaszthatjuk, de
sültek mellé köretnek is finom.
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Részeges táncos csülök
Elkészítés:
A csülköket alaposan megtisztítjuk, a fokhagymát összezúzzuk.
A két csülköt kuktába tesszük, ráöntjük a bort és a vizet, majd közepes lángon 25 perc alatt puhára főzzük.
Amint a hús megfőtt, kivesszük a főzőléből, vastag szeletekre vágjuk és a bőrös felével felfelé tűzálló tálba
fektetjük.
A boros főzőlevet elkeverjük a fokhagymával, a borssal, a sóval, majd rácsorgatjuk a csülökre.
Előmelegített, forró sütőben 15 perc alatt ropogós pirosra sütjük. Sültburgonyával tálaljuk, majonézes
mártást adhatunk hozzá.
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Elkészítési idő:
50 perc

Hozzávalók
4 személyre:
2 db kicsontozott
hátsó sertéscsülök
2 dl száraz fehérbor
2 dl víz
3 gerezd fokhagyma
só
1 kávéskanál őrölt
feketebors
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Hozzávalók 4 személyre:
25 dkg főtt, füstölt sonka
25 dkg csuszatészta
1 evőkanál zsír
3 egész tojás
2 dl tejszín
1 teáskanál vaj
1 kávéskanál őrölt
feketebors
1 teáskanál só
2 dl tejföl
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Tejszínes, sonkás csusza
Elkészítés:
A sonkát apró darabokra vágjuk (vagy ledaráljuk), a
tojások sárgáját és a fehérjét szétválasztjuk. A sütőt
200 fokra előmelegítjük. Egy közepes méretű (3-4
literes) fazékban 1 teáskanál só hozzáadásával vizet
forralunk. A csuszatésztát a sós vízben kifőzzük,
olvasztott zsírra szedjük, és alaposan összekeverjük.
A sonkához hozzáadjuk a tojások sárgáját. Fél dl
tejszínben elkeverjük a törött borsot és
összedolgozzuk a sonkás keverékkel, majd az így
elkészült mártást ráöntjük a főtt tésztára, alaposan
összekeverjük, és az egészet kivajazott tűzálló tálba
öntjük. A tojásfehérjéből kemény habot verünk,
apránként a maradék tejszínt is hozzáadagoljuk,
verjük tovább, majd ezt a habot rákenjük a tészta
tetejére és egyenletesen elosztjuk úgy, hogy a teljes
felületét bevonja. Betesszük az előmelegített sütőbe
és 200 fokon 20-25 percig sütjük.
Tálaláskor evőkanálnyi adagokban tányérra
halmozzuk és tejföllel meglocsolva kínáljuk.
Elkészítési idő: 35-40 perc
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Gyümölcsben sült oldalas
...ahogy én szeretem

Elkészítési idő: 60 perc

Hozzávalók 4 személyre:
60 dkg sertésoldalas
1 nagy alma
1 nagy, kissé éretlen körte
5 dkg vaj
1 kockacukor
szegfűszeg
késhegynyi őrölt gyömbér
késhegynyi fehér bors
1 kávéskanál só vagy ételízesítő
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Elkészítés:
A húst alaposan megmossuk, majd
kisebb darabokra vágjuk.
A gyümölcsöket megmossuk, kimagozzuk
és csíkokra vágjuk. Kuktába tesszük a
húst és másfél dl sózott vízben félpuhára
pároljuk kb. 20 percig.
A levéből kivéve lecsepegtetjük és
kicsontozzuk, majd csíkokra vágjuk.
Ezután tűzálló tálba tesszük és köré
rakjuk a csíkokra vágott gyümölcsöt.
A visszamaradt pecsenyelét átszűrjük,
majd felolvasztjuk benne a vajat.
A húst és a gyümölcsöket meghintjük a
fűszerekkel és ráöntjük a tetejére a vajas
pecsenyelevet.
Ezután a tálat lefedjük és a húst egészen
puhára pároljuk az előmelegített, forró
sütőben. Burgonyafánkkal tálaljuk.
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Beregi hagymás aprópecsenye
Elkészítés:
A húst megmossuk, megtöröljük,
majd 3-4 cm nagyságú, nem túl
vastag csíkokra vagdaljuk, a
vöröshagymát felkarikázzuk.
A felcsíkozott húst a felforrósított
étolajon hirtelen, erős lángon
megpirítjuk, majd sózzuk és
borssal és szerecsendióval
fűszerezzük.
A húst 15 perc alatt a zsírjára
sütjük, ezután hozzákeverjük a
felkarikázott vöröshagymát és fedő
nélkül 15 percig pároljuk, amíg a
hagyma üvegessé nem válik.
Ezután aláöntjük az evőkanálnyi
borecetet, a vizet és a tejfölt, majd
fedő alatt további 10 perc alatt
puhára pároljuk, közben időnként
megkeverjük.
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Amint puhára pároljuk, ráöntjük a
tejszínt, jól összekeverjük és 5 perc alatt
készrefőzzük. Tálaláskor sós vízben főtt
burgonyát és káposztasalátát adhatunk
mellé.
Elkészítési idő: 1 óra

Hozzávalók 4 személyre:
5o dkg sertéslapocka
1 nagy fej vöröshagyma
4 evőkanál étolaj
késhegynyi őrölt
szerecsendió
1 kávéskanál só
1 kávéskanál őrölt
feketebors
1 evőkanál borecet
1 dl víz
1 dl tejföl
1 dl tejszín

51

Sertésrizottó – A'la Bangó
Elkészítés:
Megtisztítjuk a sertéshúst, majd kisebb kockákra vágjuk. Eltávolítjuk a hagyma külső héját és apró
kockákra szeleteljük. Amennyiben nem áll rendelkezésünkre kész húsleves, úgy 3 dl vizet felforralunk és
belefőzünk 1 db húsleveskockát.
Az apróra vágott hagymát étolajon üvegesre pirítjuk, majd hozzáadjuk a felkockázott húst. 10 percig
együtt sütjük a húst és a hagymát, majd beletesszük a rizst, a sót, a borsot, az ételízesítőt és a
köménymagot, majd felöntjük a húslevessel. Fedővel lefedjük és kis lángon 20 perc alatt puhára pároljuk.
A párolás alatt többször megkeverjük, hogy ne ragadjon le az edény aljára. Tálaláskor reszelt sajttal
szórjuk meg a tetejét.
Elkészítési idő: 45 perc

Hozzávalók 4 személyre:
20 dkg sovány sertéscomb
1 fej vöröshagyma
2 evőkanál étolaj
30 dkg rizs
1 kávéskanál só
1 kávéskanál ételízesítő
1 kávéskanál őrölt feketebors
1 kávéskanál köménymag
1 dl húsleves
(lehet húsleveskockából is)
20 dkg reszelt trappista sajt
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Muszaka romásan
Elkészítési idő: 60 perc

Hozzávalók 4 személyre:
1/2 kg burgonya
1/2 kg darált sertéscomb
2 db padlizsán 1 fej vöröshagyma
3 evőkanál étolaj
4 gerezd fokhagyma
1 csokor petrezselyemlevél
1 kis doboz sűrített paradicsom (kb. 8dkg)
1 teáskanál kakukkfű
1 mokkáskanál só
6 szál metélőhagyma
1 mokkáskanál ételízesítő
2 szál rozmaring (vagy 1 teáskanál szárított)
20 dkg trappista sajt
1 evőkanál vaj
Besamelmártáshoz:
4 dkg vaj
3-5 dkg liszt
2 dl tej
csipetnyi só
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Elkészítés:
A burgonyát meghámozzuk és karikára
vágjuk, a padlizsánt hosszában ujjnyi
csíkokra szeleteljük. Először elkészítjük a
besamelmártást az alábbiak szerint:
A lisztet a vajon világosra pirítjuk, majd
hozzáadjuk a tejet és a sót és simára
keverjük. A további felhasználásig
félretesszük. 2 evőkanál étolajat
felforrósítunk és a felcsíkozott padlizsánt
hirtelen kisütjük benne. A darált húst 1
evőkanál étolajon a fokhagyma, a
vöröshagyma, a felaprított fűszernövények,
a só, az ételízesítő, és a paradicsompüré
hozzáadásával 15 perc alatt fedő alatt
megpároljuk. Egy kivajazott hőálló tálba
egy sor burgonyakarikát fektetünk, erre a
besamelmártás felét egyenletesen rákenjük,
melyre következő rétegként a
padlizsánszeleteket helyezzük el.
A padlizsánra halmozzuk a darálthúst, majd
befedjük a maradék burgonyával, melyen a
besamelmártás másik felét osztjuk el. A
tetejére reszelt sajtot szórunk és 25 percig
180 fokos sütőben készre sütjük.
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Anyám kedvence
Elkészítés:
A darált dagadóra ráöntjük a bort és
alaposan összedolgozzuk. Lereszeljük a
citrom és a narancs héját, a
vöröshagymát apró kockákra vágjuk, a
tojásokat habosra verjük.
A borral meglocsolt húshoz hozzáadjuk a
reszelt citrom- és narancshéjat, a
habosra vert tojásokat, a felkockázott
vöröshagymát, a mustárt, a fűszereket és
a zsemlemorzsát.
A masszát alaposan összedolgozzuk,
majd 15 percig állni hagyjuk, így
könnyebb a gombócok formázása. A
pihentetést követően vizes kézzel diónyi
gombócokat formálunk és bő, forró
olajban pirosra sütjük.
A megsült gombócokat lecsepegtetjük és
lapos, nagy tálra helyezve mindegyik
falatkába beleszúrunk egy-egy fogvájót.
Vendégvárás alkalmával saláták és
mártások kíséretében tálaljuk, de
burgonyapürével is nagyon finom.
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Elkészítési idő: 45 perc

Hozzávalók 4 személyre:
60 dkg darált sertés dagadó
1 dl száraz vörösbor
1 citrom reszelt héja
1 narancs reszelt héja
2 egész tojás
1 fej vöröshagyma
3 evőkanál zsemlemorzsa
1 teáskanál mustár
1 teáskanál őrölt feketebors
1 teáskanál ételízesítő
1 teáskanál só étolaj a sütéshez
1 doboz fogvájó
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Gombás - paprikás patiszon
Elkészítési idő: 35 perc
Hozzávalók 4 személyre:
1 nagy patiszon (csillagtök)
0,5 kg csiperkegomba
0,5 kg paprika
1 teáskanál só
1 kávéskanál őrölt feketebors
1 evőkanál ételízesítő
2 evőkanál étolaj
Elkészítés:
A patiszonokat meghámozzuk és apró
kockákra vágjuk. A paprikát és a gombát
feldaraboljuk. Egy közepes lábasba öntjük az
étolajat, majd rászórjuk a gombát. 5 percig
dinszteljük, amíg enyhén megbarnul, majd
hozzáadjuk a paprikát és a patiszont.
Ételízesítővel, sóval és őrölt borssal ízesítjük,
majd fedő alatt mintegy 15 percig pároljuk. A
párolást követően a fedőt levesszük és 25
percig pirulni hagyjuk az ételt. Gyorsan
elkészíthető és tápláló, vegetáriánusoknak is
ajánljuk. Rizskörettel tálaljuk, de akár
önmagában is fogyaszthatjuk.
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Húsvéti sonkaleves
Elkészítési idő: 1,5 óra

Hozzávalók 4 személyre:
40 dkg nyers füstölt sonka
vagy tarja, esetleg füstölt csülök
2 közepes sárgarépa
2 közepes petrezselyem
1 közepes zeller
1 közepes karalábé
20 dkg csiperkegomba
1/2 kg vöröskáposzta
1 nagy fej vöröshagyma
1 csokor petrezselyemlevél
1 dl száraz vörösbor
1 dl tejföl
1 dl tejszín
1 púpozott teáskanál finomliszt
1 evőkanál natúr reszelt torma
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Elkészítés:
A füstölt sonkát 1 napon keresztül hideg vízben áztatjuk. Közvetlenül a főzés megkezdése előtt a
zöldségeket és a gombát megtisztítjuk, vékony hasábokra szeleteljük, a petrezselyemlevelet finomra
metéljük. A vöröshagymát megtisztítjuk, és apró kockákra vágjuk. A vöröskáposztát apróra daraboljuk. A
sonkáról leöntjük az áztatólevet és 3 liter friss vízben nagy lángon feltesszük főni. Forrást követően kis
lángon addig főzzük, amíg a villa hegyét könnyen bele tudjuk szúrni a húsba. A főzőléből kivesszük, majd
nagyon éles késsel a rostjaira merőlegesen kockákra vagdaljuk. (Azért van szükség nagyon éles késre,
mert a meleg sonkát igen nehéz szeletelni.) A sonkalébe beletesszük a megtisztított és vékony hasábokra
vagdalt zöldségeket, a vöröskáposztát, a hagymát és a gombát, 20 percig fedő alatt pároljuk, majd
hozzátesszük a sonka-kockákat és továbbfőzzük. A lisztet simára keverjük a borral, a tejföllel és a
tejszínnel, beleszórjuk a finomra metélt petrezselyemzöldet és a forrásban lévő levest behabarjuk vele.
Tálaláskor a levest natúr, frissen reszelt tormára szedjük ki, így az étel különlegesen pikáns ízű lesz.
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Gombával töltött
gombafejek
zöldséges rizzsel
Elkészítés:
Megtisztítjuk a gombafejeket és leválasztjuk a kalapjukat a szárukról, mert a szárból készül a töltelék.
3 tojást kemény re főzünk és kihűlés után apró darabokra vágjuk. A gombaszárakat és a fokhagymát
felaprítjuk, a petrezselyemlevelet finomra metéljük, a zsemléket vízbe áztatjuk. A sárgarépát kockákra
vágjuk, a brokkolifejek 4-6 részre bontjuk szét. A zsemléket jól kinyomkodjuk és egy keverőtálba tesszük.
A feldarabolt főtt tojásokat a felaprított petrezselyemmel, a fokhagymával, a nyers tojásokkal, a sóval, a
borssal és az ételízesítővel összedolgozzuk, majd a kinyomkodott zsemlékhez keverjük. Hozzáadjuk az
apróra vágott gombaszárakat is és sűrű masszát keverünk belőle, majd az így kapott tölteléket a
gombafejekbe töltjük. Ezután a töltött gombafejeket óvatosan bepanírozzuk úgy, hogy beleforgatjuk a
lisztbe, a felvert tojásba és a zsemlemorzsába, majd forró olajban pirosra sütjük valamennyit. A rizst egy
evőkanál olajon megpirítjuk, majd felöntjük a vízzel, melyen 1 evőkanál sót tettünk. A zöldségeket rövid
ideig pároljuk, majd összekeverjük a főtt rizzsel és a frissen Kirántott gombafejekkel tálaljuk.
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Elkészítési idő: 50 perc

Hozzávalók 4 személyre:
1 kg csiperkegomba
(lehetőleg nagy kalapú)
5 db tojás
5 db szikkadt zsemle
1 csokor petrezselyemlevél
1 teáskanál só
1 kávéskanál őrölt feketebors
1 evőkanál ételízesítő
3 gerezd fokhagyma
étolaj a sütéshez
Panírozáshoz:
30 dkg finomliszt
4 tojás
40 dkg zsemlemorzsa
Körethez:
1 kg rizs
2 liter víz
1 evőkanál só
60 dkg zöldborsó
2 db sárgarépa
1 fej brokkoli
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Naményi töltött káposzta Bangó cigány kenyérrel

Elkészítés:
A sertésoldalast kisebb darabokra szeleteljük, a libahúst apró kockákra vágjuk, esetleg megdaráljuk. A
vöröshagymát felaprítjuk, a szalonnát felkockázzuk. Ha házilag előállított kukoricadarát használunk,
alaposan átmossuk. 8-10 káposztalevelet megmosunk és apróra vagdaljuk. Egy nagyobb tálban
összekeverjük a kockára vágott libahúst és a kukoricadarát. A vöröshagymát az étolajon megpirítjuk,
hozzáadjuk a fűszereket és a pirospaprikát, alaposan összekeverjük és a húshoz adjuk. A masszát jól
eldolgozzuk és hozzáöntünk 1 dl vizet és 1 dl paradicsomlevet, beleszórjuk a kockázott füstölt szalonnát és
jól összedolgozzuk. Egy nagyobb (6-8 literes) fazékban vizet forralunk és a forrásban levő vízbe betesszük
az egész káposztafejeket. 10 percig főzzük, majd kivesszük, és a kihűlést követően a leveleket egyenként
megtöltjük a töltelékkel, feltekerjük és a végüket visszanyomjuk. A fazékból kiöntjük a főzővizet és az alját
kibéleljük az apróra vágott nyers káposztával, majd erre a káposztaágyra ráfektetjük az oldalasszeleteket.
A töltött káposztákat rátesszük a húsra, felöntjük 0,5 liter vízzel és 1 liter paradicsomlével, majd lassú
tűzön, fedő alatt egy órát főzzük. Tálaláskor cigánykenyeret (bodagot) adunk hozzá.
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Elkészítési idő: 1,5 óra

Hozzávalók 4 személyre:
1 kg liba mell
30 dkg durvára őrölt kukoricadara
1 kg sertésoldalas
3 fej vöröshagyma
1 evőkanál étolaj
5 gerezd fokhagyma
1 teáskanál morzsolt majoranna
1 teáskanál só
1 kávéskanál őrölt feketebors
1 teáskanál ételízesítő
1 teáskanál darált pirospaprika
1 zöldpaprika
1,1 l paradicsomlé
2 közepes fej káposzta (kb. 2,5 kg,
puha és lapos legyen)
20 dkg füstölt sonka vagy szalonna
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Cigányhal
Elkészítési idő: 1 óra

Hozzávalók 4 személyre:
0,5 kg ponty filé
0,5 kg harcsafilé
25 dkg füstölt szalonna
2 kg burgonya
2 fej vöröshagyma
1 evőkanál sertészsír
1 üveg konzerv lecsó
1 kávéskanál őrölt feketebors
1 mokkáskanál só vagy
1 mokkáskanál ételízesítő
1. kávéskanál darált erőspaprika
2-3 gerezd fokhagyma
1 evőkanál sertészsír
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Elkészítés:
A halakat felszeleteljük és sóval, borssal
valamint a fokhagymával és a
pirospaprikával és a darált
erőspaprikával bedörzsöljük.
A szalonnát felszeleteljük és a tetejét
bevagdaljuk.
Egy közepes fazékban 1 teáskanál só
hozzáadásával vizet forralunk.
A sós vízben héjában megfőzzük a
burgonyát. A puhára főtt burgonyát
meghámozzuk, felkarikázzuk és a zsírral
kikent tepsibe rakjuk. Az előkészített
halszeleteket a burgonyára fektetjük és
befedjük a vékonyan felkarikázott
vöröshagymával.
A tetejére szalonnaszeleteket terítünk,
majd a réseket megtöltjük lecsóval.
Közepesen meleg sütőben 30 perc alatt
pirosra sütjük, majd tálaljuk.
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Naményi hallé
Hozzávalók
4 személyre:
3 l víz
1 kg ponty
1/2 kg keszeg
halbelsőség
4 nagyfej vöröshagyma
2 csokor petrezselyem
1 evőkanál őrölt
pirospaprika
1 kávéskanál só
vagy ételízesítő
1 mokkáskanál őrölt
fekete bors
1 doboz halászlékocka
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Elkészítési idő 1,5 óra
Elkészítés:
A megtisztított halakat felszeleteljük. A
vöröshagymát és a petrezselymet
felaprítjuk. Egy fazékban felforraljuk a
vizet majd beletesszük a halászlé-kockát.
Ezután hozzáadjuk a hagymát és a
petrezselymet valamint belekeverjük a
fűszereket. Közepes lángon addig főzzük,
amíg a hagyma szét nem fő. Ezt követően
beletesszük a halszeleteket és a
halbelsőséget, majd további 25-30
percig összefőzzük.
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Alma ruhában
Elkészítés:
Az almákat meghámozzuk, a magházat eltávolítjuk belőlük és 1 cm vastag karikákra szeleteljük
valamennyit. A karikákat tálba tesszük és citrom levével meglocsoljuk. Palacsintatésztát készítünk az
alábbiak szerint: A tojást és a cukrot kikeverjük, felváltva hozzáadagoljuk a lisztet és a tejet (vagy
szódavizet). Csomómentes, sűrű masszát készítünk. Az almaszeleteket egyenként belemártogatjuk a
palacsintatésztába és forró étolajban pirosra sütjük. Tálaláskor bőven beszórjuk vaníliás cukorral, aki
szereti fahéjas cukrot is használhat.
Elkészítési idő: 20 perc

Hozzávalók
4 személyre:
5-6 db alma
1 citrom leve
1 tasak vaninliás cukor
étolaj a sütéshez
A palacsintatésztához:
30 dkg liszt
1/2 liter tej vagy 1/2 liter szódavíz
2 db tojás
1 evőkanál cukor
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Hozzávalók 4 személyre:
1 kg liszt
4 db tojás
1/2 kg krumpli
csipetnyi só
csipetnyi őrölt bors
20 dkg füstölt szalonna
1/2 kg juhtúró
1 kg sertés oldalas
1 teáskanál só
1 kávéskanál bors
1 fej fokhagyma
1 evőkanál ételízesítő
2 evőkanál zsír

Sztrapacska juhtúróval és
fokhagymás sült oldalassal
Elkészítési idő: 1 óra 20 perc
Elkészítés:
A burgonyát meghámozzuk és kislyukú reszelőn lereszeljük. A szalonnát felkockázzuk, a fokhagymát
apróra vágjuk. A serlésoldalast kisebb darabokra szeleteljük. Egy közepes lábasban 1 teáskanál só
hozzáadásával vizet forralunk a nokedli kifőzésére. A lisztet, a tojásokat és egy kevés sót vízzel közepes
keménységű nokedli tésztává dolgozzuk össze. Hozzáadjuk a reszelt nyers burgonyát, majd sóval, borssal
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fűszerezzük és alaposan
összedolgozzuk. A
felkockázott szalonnát saját
zsírján megpirítjuk és a
tűzről levéve hozzáadjuk a
juhtúrót. A túrós keveréket
ezután félretesszük.
Az oldalasszeleteket
befűszerezzük a sóval, a
borssal, az ételízesítővel és a
fokhagymával, majd egy
lábasban kevés zsírban
feltesszük sülni, míg meg
nem puhul (kb. 25 perc).
A zsiradékból kivesszük és
meleg helyen tároljuk a
tálalásig.
Ha a hús elkészült, a tésztát
nokedliszaggatón keresztül a
forró vízbe szaggatjuk és
kifőzzük. A leszűrt nokedlit
meglocsoljuk a sült oldalas
zsírjával, jól összekeverjük a
szalonnás juhtúróval és a
fokhagymás sült oldalassal
tálaljuk.
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Roma. fantázia
ínyenctál
Elkészítési idd: 60 perc

Hozzávalók 4 személyre:
1 kg marhahús
(hátszín, rostélyos)
15 dkg csiperkegomba
2 evőkanál reszelt vöröshagyma
10 dkg sonka
15 dkg csirkemáj
2 evőkanál zöldborsó
(friss vagy konzerv, párolatlan)
4 db tojás
1 mokkáskanál só
1 mokkáskanál ételízesítő
1 mokkáskanál őrölt feketebors
1 mokkáskanál paprikakrém
1 evőkanál mustár
1 dl száraz vörösbor
morzsolt bazsalikom
morzsolt majoranna
étolaj
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Elkészítés
A húst alaposan megmossuk és tenyérnyi
szeletekre vágjuk. A csirkemájat megmossuk és
apróra daraboljuk. A gombát megmossuk és
felaprítjuk. A sonkát kockára vágjuk.
Töltelék:
A reszelt hagymát kevés étolajon megpároljuk,
rátesszük a feldarabolt gombát, majd egy
rövid párolást követően tesszük rá a
csirkemájat. Közben a sonkát feldaraboljuk és
megpirítjuk, fűszerezzük és hozzáadjuk a
zöldborsót és a felvert tojásokat.
A hússzeleteket megkenjük mustárral,
fűszerezzük sóval és borssal.
Ha a töltelék elkészült, levesszük a tűzről és
minden hússzeletre teszünk egy evőkanálnyit.
Ezután a húst felgöngyöljük és hústűvel
összetűzzük, majd forró étolajban hirtelen
kisütjük, közben minden oldalára megfordítjuk,
majd kevés borral és vízzel apránként
adagolva puhára pároljuk. Fűszeres vajas
krumplival tálaljuk.

73

Kakasherepörkölt lecsósan
Elkészítés:
A kakasherét alaposan megtisztítjuk. A hagymát, a zöldpaprikát és a paradicsomot apró darabokra
vágjuk. Pörköltalapot készítünk úgy, hogy egy közepes méretű lábasban étolajon üvegesre pirítjuk az
apróra vágott hagymát. A tűzről levéve
hozzáadjuk a pirospaprikát és a
megtisztított kakasherét. A só, a
paradicsom, a paprika és az erőspaprika
hozzáadásával beízesítjük, hozzáöntünk
1,5 dl vizet és közepes lángon 5 perc
alatt készrefőzzük. Tálaláskor nokedlit
vagy tarhonyát adhatunk mellé.
Elkészítési idő: 40 perc

Hozzávalók 4 személyre:
1 kg kakashere
3 evőkanál olaj
3 fej vöröshagyma
1 teáskanál pirospaprika
1 db zöldpaprika
1 db paradicsom
1 teáskanál darált erőspaprika
1 teáskanál só
74

Elkészítési idő: 40 perc

Hozzávalók 4 személyre
1 kg sertéshús
(comb vagy lapocka)
3 evőkanál étolaj
1 kg csiperke gomba
1 teáskanál só
1 teáskanál ételízesítő
1 teáskanál őrölt fekete bors
1/2 dl száraz vörösbor
1/2 l tejszín

Vörösboros tejszínes
gombás szelet
elkészítés:
A megtisztított sertéshúst csíkokra vágjuk, a
gombát felszeleteljük. A csíkokra vágott húst a
forró étolajon megpirítjuk (fehéredésig), majd
hozzákeverjük a felszeletelt gombát, sóval és
borssal fűszerezzük és 10 percig tovább sütjük.
A sütési idő letelte után felöntjük a
vörösborral, majd a tejszínnel és fedő alatt 1520 perc alatt készre főzzük. Párolt rizzsel
tálaljuk.
75

Savanyúkáposztás bableves füstölt csülökkel
Elkészítés:
A főzés előtt 2 órával a száraz babot
beáztatjuk. A füstölt csülköt alaposan
megmossuk, a savanyúkáposztát apró
darabokra vágjuk. Egy nagyobb lábasba
helyezzük a füstölt csülköt, ráöntünk 1,5-2 liter
vizet, majd közepes lángon 20 perc alatt félig
puhára főzzük. Hozzáadjuk a leszűrt babot és a
fűszereket és tovább főzzük. A bab mintegy 30
perc múlva félig megfő, ekkor belekeverjük a
felvagdalt savanyúkáposztát. A káposztával
együtt 20 percig főzzük, majd hozzáadjuk a
rántást, felöntjük a fél liter paradicsomlével,
és 10 perc alatt készre főzzük.
Rántás:
Az étolajon elkeverjük a lisztet, lassú tűzön
világosbarnára pirítjuk, majd a tűzről levéve
rászórjuk a csemegepaprikát és 1 dl langyos
vizet adagolunk hozzá.
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Elkészítési idő:
2 óra áztatás + 1,5 óra

Hozzávalók 4 személyre:
1 közepes méretű
füstölt csülök (1-1,5 kg)
1,5-2 liter víz
1 kg savanyú káposzta
1/2 kg száraz tarka bab
1 teáskanál só
1 kávéskanál őrölt feketebors
4-5 db babérlevél,
1 teáskanál darált csemegepaprika
1/2 liter paradicsomlé
Hozzávalók a rántáshoz:
1 evőkanál étolaj
1 evőkanál liszt
1 evőkanál őrölt
pirospaprika (csemege)
1,5 dl langyos víz
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Saslik roston
Elkészítési idő: 30 perc

Hozzávalók 4 személyre:
25 dkg szeletelt sertés szűzpecsenye
25 dkg szeletelt marha vesepecsenye
25 dkg szeletelt birkacomb
20 dkg füstölt szalonna
2 db zöldpaprika
2 fej vöröshagyma
só, bors,
étolaj
4 nyársrúd
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Elkészítés:
A megtisztított húsokat 3x3
centiméteres kockákra, a
szalonnát hasonló méretű
vastag szeletekre, a paprikákat
a magház eltávolítása után
nyolc részre vágjuk.
A hagymákat negyedeljük.
A hozzávalókat egymás után
váltakozva nyársra húzzuk,
megszórjuk sóval, vagy
ételízesítővel, borssal és külső
részüket egy ecset vagy toll
segítségével étolajjal kenjük be.
Jól izzó parázson ropogós
barnára sütjük a nyársak
minden oldalát.
Tálaláskor a nyárson hagyjuk,
paradicsommal, salátával és
friss ropogós kenyérrel
kínáljuk.
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Gombás ragu
Elkészítési idő: 1 óra 20 perc
Hozzávalók 4 személyre:
40 dkg sertéslapocka
25 dkg csiperkegomba
1 evőkanál reszelt
vöröshagyma,
vagy vöröshagyma krém
1 teáskanál só
1 mokkáskanál tárkony
1 evőkanál ételízesítő
1 kávéskanál őrölt fehérbors
5 dkg vaj
1 evőkanál finomliszt
1 nagy csokor petrezselyemlevél
1 dl tejföl
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Elkészítés:
A húst megmossuk és 3-4 cm nagyságú nem túl
vastag csíkokra szeleteljük. A gombát
letisztítjuk és a húshoz hasonlóan vékony
szeletekre daraboljuk. A petrezselyemlevelet
finomra aprítjuk. Egy közepes méretű
lábasban 6 dl vizet felforralunk és a forrásba
levő vízbe beletesszük a hússzeleteket. Amint a
hús kifehéredett (kb. 10 perc), hozzáadjuk a
gombát, a reszelt vöröshagymát, sóval, borssal
és tárkonnyal fűszerezzük, majd fedővel
lefedve 25 perc alatt puhára főzzük.
Ezután felmelegítjük a vajat, beleszórjuk a
lisztet és világos színűre pirítjuk, majd 2-3
evőkanál hideg vízzel simára keverjük és
berántjuk vele a gombás ragut. Folyamatos
keverés mellett sűrűre főzzük, majd meghintjük
a finomra vágott petrezselyemmel és
belekeverjük a tejfölt. Egy percig még
forraljuk, majd a tűzről levéve lefedve tartjuk a
tálalásig. Párolt rizzsel kínáljuk.
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Ananászos sertésborda
Elkészítési idő: 50 perc

Hozzávalók 4 személyre:
8 szelet sertésborda csont nélkül
1 evőkanál só
1 teáskanál bors
1 doboz ananászkonzerv (körszelet)
1 mokkáskanál szerecsendió
1 mokkáskanál őrölt feketebors
5 dkg vaj
1 teáskanál étolaj
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Elkészítés:
A bordaszeleteket alaposan kiklopfoljuk, sóval és borssal befűszerezzük. A sütőt minimum 200 fokra
előmelegítjük. Egy serpenyőben felmelegítjük az étolajat és hozzáadjuk a vajat (étolaj nélkül megégne),
majd a fűszerezett hússzeletek mindkét oldalát ropogósra sütjük. Egy normál méretű tepsiben sorban
elhelyezzük az elősütött hússzeleteket és minden szeletre egy-egy ananászkarikát helyezünk.
A serpenyőből rácsorgatjuk a visszamaradt vajas zsiradékot, majd meghintjük a szerecsendióval.
Behelyezzük a sütőbe és 10-15percig sütjük, míg az ananász enyhén megpirul. Rizs, zöldköret vagy sült
burgonya illik hozzá.
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Sertésoldalas curryvel,
ahogy az unokáim
szeretik
Elkészítés:
A húst meg mossuk, fél tenyérnyi darabokra
vágjuk. A paradicsomot megmossuk és
felaprítjuk. A sütőt 200 fokra előmelegítjük.
A hússzeleteket egy serpenyőben forró olajon
hirtelen, erős lángon mindkét oldalukon
lepirítjuk, majd tűzálló tálba helyezzük,
befedjük a megmosott, lehéjazott és szeletekre
vágott paradicsommal, erősen megsózzuk,
meghintjük törött borssal és curryvel.
Ezt követően leöntjük a hús sütésekor
keletkezett pecsenyelével és a tálat befedve
előmelegített, forró sütőbe tesszük.
Addig sütjük, amíg a hús teljesen meg nem
puhul, illetve a paradicsomból sűrű mártás
nem lesz. Tálaláskor párolt rizzsel kínáljuk.
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Hozzávalók 4 személyre:
1 kg sertésoldalas
50 dkg kemény paradicsom
1 mokkáskanál curry
1 mokkáskanál só vagy 1 mokkáskanál ételízesítő
1 mokkáskanál őrölt feketebors
2 evőkanál étolaj
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Gyümölcsös falusi kacsa
Elkészítési idő: 1,5 óra
Hozzávalók 4 személyre:
1 db tanyasi kacsa (1,5-2 kg)
1 teáskanál majoranna
1 teáskanál só
1 kávéskanál őrölt feketebors
1 teáskanál ételízesítő
2 nagy alma
1 körte
1 narancs
2 mandarin
Elkészítés:
A kacsát alaposan megtisztítjuk, a
gyümölcsöket meghámozzuk és négy részre
vágjuk. A fűszereket egy kis tálban
összekeverjük, a cserépedényt beáztatjuk.
A kacsát kívül-belül alaposan bedörzsöljük a fűszerkeverékkel, majd gazdagon megtöltjük a feldarabolt
gyümölcsökkel (másféle gyümölcsökkel is lehet). A megtöltött kacsát hústűvel összetűzzük, majd a
beáztatott cserépedénybe vagy tepsibe tesszük. Egy pohár vizet öntünk rá és 200 fokon 1 órán át süljük,
míg aranybarna nem lesz. Köretként vajon párolt zöldségeket vagy burgonyapürét adunk hozzá.
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Hamis tormás káposzta
Elkészítési idő: 50 perc
Elkészítés:
A szalonnát felkockázzuk, a vöröshagymát és a
fokhagymát apróra vágjuk. Egy nagyobb
fazékban (5-6 literes) vizet forralunk.
Hozzáöntjük az ecetet, és amikor a víz már
lobogva forr, beletesszük a tormaleveleket. 2
percig előfőzzük, majd kivesszük a fonnyadt
leveleket a vízből, kihűtjtük és apróra vágjuk
valamennyit. A szalonnát egy nagyobb
lábasban megpirítjuk, majd hozzáadjuk az
apróra vágott vöröshagymát és a fokhagymát.
A szalonnás-hagymás keveréket a
pirospaprikával, a darált erőspaprikával, az
ételízesítővel és az őrölt borssal fűszerezzük,
majd hozzáadjuk a szeletelt tormalevelet és
felöntjük annyi vízzel, hogy ellepje a leveleket.
Közepes lángon 10 percig főzzük, ekkorra a
tormalevelek félig puhára párolódnak, majd
hozzáadjuk a rizst és fedő alatt további 20 perc
alatt készre főzzük. Tálaláskor tejfölt adhatunk
hozzá.
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Hozzávalók 4 személyre.
50 db zöld tormalevél
40 dkg füstölt húsos szalonna
vagy füstölt sonka
4 fej vöröshagyma
6 gerezd fokhagyma
1 evőkanál ételízesítő
1 kávéskanál őrölt feketebors
15 dkg rizs
2 evőkanál ecet
1 evőkanál pirospaprika
1 teáskanál darált erőspaprika
2 dl tejföl a tálaláshoz
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Savanyúkáposztás nokedli

(sült kacsacombbal ajánlom)
Elkészítési idő: 30 perc

Hozzávalók 4 személyre:
1 kg finomliszt
60 dkg savanyúkáposzta
5 egész tojás
30 dkg füstölt kolozsvári szalonna
1 teáskanál ételízesítő
1 kávéskanál őrölt feketebors
1 teáskanál só
6 gerezd fokhagyma
1 evőkanál étolaj
Elkészítés:
A szalonnát vékony csíkokra vágjuk, a fokhagymát felaprítjuk. Egy közepes méretű fazékban (3-4 literes)
vizet forralunk. A felcsíkozott szalonnát egy közepes méretű lábasban kevés étolajon lepirítjuk, majd
hozzáadjuk a savanyúkáposztát. Borssal, ételízesítővel ízesítjük, majd közepes lángon 20 perc alatt
puhára dinszteljük. Amikor a káposzta már elég puha, hozzáadjuk az apróra vágott fokhagymát, és
közepes lángon további 10 percig főzzük. A lisztből és a tojásból egy kevés víz és a só hozzáadásával
nokedlit készítünk, ezt a forrásban lévő vízben kifőzzük és lecsepegtetjük. A friss nokedlit beletesszük a
kész káposztába és alaposan összekeverjük. Ropogósra sült kacsacombbal tálaljuk.
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Kedvenc spagettim
Elkészítési idő: 45 perc

Hozzávalók 4 személyre:
40 dkg darált sertés dagadó
15 dkg csiperkegomba
15 dkg főtt, füstölt sonka
10 dkg parmezánsajt
1 dl száraz vörösbor
1 dl tejszín
5 dkg darált dió
1 dl paradicsomlé
1 teáskanál mustár
1 mokkáskanál őrölt bors
1 teáskanál só
1 teáskanál ételízesítő
1-2 mokkáskanál kristálycukor
25 dkg spagettitészta
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Elkészítés:
A gombát megtisztítjuk, a parmezánsajtot kislyukú reszelőn lereszeljük. A paradicsomlevet összekeverjük
a mustárral, a sóval, a borssal és a darált dióval. A megtisztított gombát a füstölthússal együtt ledaráljuk.
Egy közepes méretű fazékban kevés só hozzáadásával vizet forralunk a tészta kifőzéséhez. Egy közepes
méretű teflonedénybe tesszük a dagadót és a darált gombás füstölthúst, majd közepes lángon, gyakori
kevergetés mellett lepirítjuk. (Zsír vagy olaj nem szükséges hozzá, mert a dagadó önmagában is elég
zsíros.) Amint a hús megpirult, rálocsoljuk a fűszeres paradicsomkeveréket és a vörösbort. Hozzáadjuk a
kristálycukrot és a tejszínt; majd fedő alatt 15 percig forraljuk, időnként megkevergetve, hogy le ne égjen.
A forralás végére a mártás besűrűsödik. Ekkor levesszük a tűzről, és melegen tartjuk. Spagettitésztát
főzünk ki sós vízben, leszűrjük és egy tálba szedjük. A tálalás forrón történik, a mártást a spagettitésztára
öntjük, a tetejére pedig rászórjuk a reszelt sajtot, amely így szépen ráolvad.
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Tavaszi gondolat
Elkészítés:
A tarjaszeleteket alaposan kiklopfoljuk,
besózzuk és megszórjuk az őrölt borssal. A
brokkolit mérettől függően 2-4 részre
szeleteljük. A trappista sajtot lereszeljük, a
fokhagymát apróra vágjuk. A sütőt 200
fokra előmelegítjük. Egy 35x45 cm méretű
tepsi alját zsiradékkal megkenjük és
ráhelyezzük a tarjaszeleteket, ezután
előmelegített sütőbe tesszük és 10 percig
pirítjuk a húst, majd hozzáadjuk a
zöldborsót, a zöldbabot és a brokkolit,
rászórjuk a fokhagymadarabokat és további
10 percig együtt sütjük a zöldségekkel.
Mielőtt teljesen megsülne, megszórjuk a
reszelt sajttal, majd 1-2 percre
visszatesszük a sütőbe, hogy a sajt
ráolvadjon az ételre. Köretként
burgonyapürét vagy rizst adhatunk hozzá.
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Elkészítési idő: 1 óra

Hozzávalók
4 személyre:
1 kg sertés tarja ujjnyi vastagra
szeletelve (kb. 8-10 szelet)
30 dkg zöldborsó
30 dkg zöldbab
30 dkg brokkoli
25 dkg trappista sajt
1 teáskanál só
1 teáskanál ételízesítő
1 kávéskanál őrölt feketebors
4-5 gerezd fokhagyma
étolaj a sütéshez
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Kapros juhtúrós
csusza
harcsapörkölttel
Elkészítési idő: 1,5 óra

Hozzávalók 4 személyre:
1 db méretes harcsa vagy1/2 kg harcsafilé
1 nagy fej vöröshagyma
2 evőkanál olaj
1 evőkanál só
1 evőkanál őrölt pirospaprika
1 teáskanál darált csípős paprika
1 csomag csuszatészta (40 dkg)
1 teáskanál só
1/2 kg juhtúró
1/2 liter tejföl
1 csokor kaporlevél
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Elkészítés:
A harcsát alaposan megtisztítjuk, majd kockákra
feldaraboljuk. A vöröshagymát apróra vágjuk, a
kaporlevelet finomra metéljük. A juhtúrót alaposan
összetörjük és elkeverjük a tejföllel. Egy közepes
méretű fazékban 1 teáskanál só hozzáadásával vizet
forralunk a tészta kifőzéséhez. Egy közepes lábasban
az apróra vágott vöröshagymát megfonnyasztjuk a
forró olajon, majd hozzáadjuk az apróra vágott
harcsát. Sóval, pirospaprikával, borssal, és az
ételben kötelezően használatos erőspaprikával
ízesítjük. Közepes lángon, fedő alatt 30 percig
főzzük, közben néha óvatosan megkeverjük, hogy a
hal ne törjön nagyon össze.
Amíg a pörkölt fő, kifőzzük a csuszatésztát a forró
vízben, majd miután megpuhult hideg vízzel
leöblítjük és lecsöpögtetjük. A tésztára ráöntjük a
tejfölös juhtúrót, majd meghintjük az apróra vágott
kaporlevéllel. Tálaláskor a juhtúrós csuszát nyakon
öntjük a harcsapörkölttel.
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Töltött libanyak
Elkészítési idő: 1 óra 20 perc

Hozzávalók 4 személyre:
6 db libanyakbőr
4 db száraz zsemle
1/2 liter tej
3 egész tojás
20 dkg csirkemáj
1 db filézett csirkemell
1 teáskanál só
1 kávéskanál őrölt feketebors
1 teáskanál ételízesítő
1 csokor petrezselyemlevél
4 gerezd fokhagyma
1 liter húsleves
(lehet tyúkhúsleveskockából
készítve)
étolaj a sütéshez
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Elkészítés:
A száraz zsemléket egy tálban beáztatjuk a tejbe, a csirkemájat lekaparjuk, a csirkemellfilét ledaráljuk
vagy lekaparjuk. A petrezselyemlevelet finomra vágjuk, a fokhagymát fokhagymanyomóval összezúzzuk. A
libanyak alsó részét összevarjuk. A beáztatott zsemléket alaposan kinyomkodjuk és ráütünk 3 tojást.
A lekapart csirkemájat és csirkemellfilét hozzáadjuk, fűszerezzük sóval, borssal, ételízesítővel, beleszórjuk
az aprított petrezselymet, beletesszük az összetört fokhagymát, majd összedolgozzuk a masszát és 10
percig pihentetjük.
A kész tölteléket 6 részre osztjuk és beletöltjük egy-egy libanyakba, összevarrjuk a nyak másik végét is és
a húslevesben kifőzzük.
A megfőtt, töltött nyakakat forró étolajban pirosra sütjük, a cérnát eltávolítjuk belőlük és felszeletelve
burgonyapürével tálaljuk.
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Öreglebbencsleves
(slambuc)
...olyan „Margitosan"

Hozzávalók 4 személyre:
20 dkg füstölt szalonna
4 nagy fej vöröshagyma
1 kg burgonya
1/2 kg lebbencstészta
1 l húsleves (lehet 2 db
húsleveskockából főzve)
5 dl víz
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Elkészítés:
A füstölt szalonnát és burgonyát nagyobb, a vöröshagymát kisebb kockákra vágjuk. Egy közepes fazékban
(3-4 liter) a füstölt szalonnát megolvasztjuk és a felvágott vöröshagymát üvegesre pirítjuk benne, a végén
a szalonnapörcöt kivesszük. A hagymás zsírban a száraz lebbencstésztát megpirítjuk, erre tesszük a
felkockázott burgonyát, majd az egészet felöntjük 1 liter húslevessel. Felforralás után lassú tűzön főzzük
15 percig, közben folyamatosan vizet adunk hozzá fél deciliteres adagokban. Főzés közben nem szabad
megkavarni, mert a lebbencstészta összetörik, ezért inkább az edényt rázogassuk kis láng felett. A főzés
végére a burgonya és a tészta megpuhul és egy csepp lé sem marad a tészta alatt, ha beleteszünk egy
fakanalat, az bizony megáll benne. Tálaláskor óvatosan egy mély tálba csúsztatjuk az elkészült ételt.
(Nyáron bográcsban is elkészíthetjük, abban könnyebb rázogatni a főzés alatt az ételt.)
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Lucskos káposzta dagadóval és körömmel
Elkészítési idő: 1,5 óra
Hozzávalók 4 személyre:
2 kg fejeskáposzta
1 kg sertéslapocka
1/2 kg sertés dagadó
2 db sertés köröm
2 evőkanál zsír
1 teáskanál ételízesítő
só ízlés szerint
1 kávéskanál őrölt feketebors
2 evőkanál finomliszt
1 teáskanál pirospaprika
3-4 evőkanál borecet
1 teáskanál kristálycukor
4 dl tejföl
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Elkészítés:
A sertéskörmöket alaposan megtisztítjuk, a fejeskáposztát csíkokra vágjuk. Egy közepes fazékban 1
teáskanál só hozzáadásával 2-3 liter vizet forralunk. A körmöket kuktába tesszük, ráöntünk 1,5 dl vizet,
megszórjuk egy csipet sóval és 20 perc alatt puhára főzzük. Egy nagyobb lábasban egy evőkanál zsíron a
többi hús mindkét oldalát megpirítjuk, majd 1-2 dl ételízesítővel fűszerezett vizet aláöntünk és fedő alatt,
közepes lángon sütjük tovább. A csíkokra vágott
káposztát a sós vízzel leforrázzuk,
lecsöpögtetjük és a lábasban levő hús mellé
tesszük, majd 10 perc alatt puhára pároljuk.
Amikor a hús is és a káposzta is puha, a húst
kivesszük, felszeleteljük és melegen tartjuk. A
maradék zsírt felhevítjük, beleszórjuk a lisztet,
jól elkeverjük és sárgásbarnára pirítjuk. A
tűzről levéve pirospaprikával ízesítjük, majd 2
dl hideg vízzel engedjük fel és simára keverjük.
Az így elkészült rántással berántjuk a káposztát,
melyhez hozzáadjuk a borecetet és a cukrot,
majd meleg helyre félretesszük. A puhára főtt
körmöket kicsontozzuk és feldaraboljuk, a levét
pedig belekeverjük a káposztába. A tűzhelyen
forrásig hevítjük a káposztát, majd a tűzről
levéve a tetejére helyezzük a felszeletelt húsokat
és a körmöket. Tálaláskor tejföllel öntjük le.
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Töltött, göngyölt tarja hagymás krumplival
Elkészítés:
A tarjaszeleteket alaposan kiklopfoljuk, a zsemléket vízbe áztatjuk, 5 tojást keményre főzünk.
A vöröshagymát apróra vágjuk, a fokhagymát összezúzzuk, a gombát feldaraboljuk, a petrezselyemlevelet
finomra metéljük. A burgonyát kockákra vágjuk és egy közepes fazékban főzni kezdjük. A sütőt 200 fokra
előmelegítjük. A vékonyra klopfolt tarjaszeleteket csipetnyi sóval, borssal és ételízesítővel fűszerezzük.
Elkészítjük a tölteléket, melyhez először alaposan kinyomkodjuk a zsemléket, a főtt tojásokat pedig apró
darabokra vágjuk és összekeverjük a zsemlemasszával.
A maradék három egész tojást nyersen ütjük rá, majd sóval, borssal, ételízesítővel és a zúzott
fokhagymával, petrezselyemzölddel, gombával fűszerezzük. A keveréket alaposan összedolgozzuk, majd
evőkanállal a tarjaszeletekre adagoljuk és együtt felgöngyöljük. A tekercseket fogpiszkálóval vagy
hústűvel összetűzzük és étolajjal kikent közepes méretű tepsiben vagy üvegtálban 15-20 perc alatt
kisütjük.
A kockára vágott burgonyát közben puhára főzzük, majd a leszűrést követően összetörjük. A
vöröshagymát 1 kanál étolajon üvegesre dinszteljük, és összekeverjük az összetört burgonyával.
A fogpiszkálókat, illetve hústűket eltávolítjuk a hústekercsekből, köretként pedig a hagymás-burgonyás
köretet adunk mellé.
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Elkészítési idő: 1,5 óra

Hozzávalók 4 személyre:
1 kg sertéstarja ujjnyi vastag szeletekben
8 db tojás
5 db gombafej
5 db száraz zsemle
2 teáskanál só
1 teáskanál őrölt feketebors
1 teáskanál ételízesítő
4 gerezd fokhagyma
2 csokor petrezselyemlevél
étolaj a sütéshez
Hagymás burgonyához:
4 fej vöröshagyma
1 evőkanál étolaj
1 kg burgonya
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Elkészítési idő: 60 perc
Hozzávalók 4 személyre:
1 kg sertéskaraj
20 dkg liszt
3 db tojás
30 dkg csirkemáj
1 db póréhagyma
1 kávéskanál só
1 mokkáskanál őrölt feketebors
1 kávéskanál ételízesítő
1 kg krumpli
1 csokor petrezselyem
3 gerezd fokhagyma
1 csomag zsemlemorzsa
Étolaj
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Ízes hagymás göngyölt, rántott karaj
petrezselymes, fokhagymás krumplival
Elkészítés:
A karajt megmossuk, felszeleteljük és
kiklopfoljuk, majd mindkét oldalát besózzuk.
A csirkemájat és a póréhagymát apró
darabokra vágjuk, majd elkészítjük a
tölteléket.
Töltelék:
A felaprított póréhagymát 3-4 kanál étolajon
lassan üvegesre pirítjuk, majd hozzáadjuk a
feldarabolt csirkemájat és együtt sütjük
tovább, közben fűszerezzük. A kiklopfolt karajt
megtöltjük csirkemájas töltelékkel, kanállal kis
kupacokat helyezünk a karajszeletekre,
felgöngyöljük, bepanírozzuk lisztbe, tojásba és
zsemlemorzsába és forró étolajban kisütjük.
Petrezselymes fokhagymás krumplival tálaljuk.
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Tyúkpörkölt tejfölös
túrós csuszával
Elkészítési idő: l óra

Hozzávalók 4 személyre:
1 db 1,5-2 kg-os tyúk
2 nagy fej vöröshagyma
2 közepes paradicsom
1 közepes paprika
2 evőkanál zsír vagy étolaj
1 evőkanál pirospaprika
1 kiskanál só
1 evőkanál ételízesítő
1 kávéskanál őrölt bors
A körethez:
1/4 l tejföl
1/2 kg tehéntúró
1 csomag csuszatészta
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Elkészítés:
A tyúkot megtisztítjuk és feldaraboljuk. A paradicsomot és a paprikát apró darabokra vágjuk, a
vöröshagymát felkockázzuk. Egy lábasban sós vizet forralunk a tészta kifőzéséhez. Egy közepes méretű
lábasban a zsiradékon üvegesre pirítjuk a hagymakockákat és a tűzről levéve hozzáadjuk a pirospaprikát,
majd beletesszük a húsdarabokat. Az összevágott paradicsomot és paprikát belekeverjük, sóval, borssal,
ételízesítővel ízesítjük és fedő
alatt közepes lángon 35 perc
alatt készrefőzzük és meleg
helyen tartjuk.
A csuszatésztát enyhén sós
vízben kifőzzük, majd
leöblítjük. A túrót kikeverjük
a tejföllel és ráöntjük a
kifőzött tésztára. Tálaláskor
zöldpaprikával díszített túrós
csuszát adunk a tyúkpörkölt
mellé.
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Pacalleves
Elkészítés:
Az előre kifőzött pacalt alaposan megmossuk, vékony csíkokra vágjuk. A petrezselymet a fokhagymát és a
vöröshagymát felaprítjuk. Egy fazékban 3 l hideg vízben feltesszük főni a pacalt. Beleteszünk egy kanál
ételízesítőt és egy kanál tárkonyt. Amikor félpuhára főtt, fokhagymát vágunk bele és hozzáadjuk az apróra
vágott vöröshagymát majd együtt főzzük, amíg teljesen megpuhul. Forrás közben belecsurgatjuk a
habarást - amit úgy készítünk, hogy 4 dl tejfölt 2 evőkanál liszttel és egy mokkáskanálnyi pirospaprikával
kikavarunk - és még főzzük egy kicsit. Másfél óra múlva tálalhatjuk a pacallevest öblös tányérokba.
Rálocsolhatunk egy kis tejfölt és megszórhatjuk petrezselyemmel is.
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Elkészítési idő: kb. 1,5 óra

Hozzávalók 4 személyre:
1/2 kg friss pacal
3 l víz
1 kávéskanál ételízesítő
1 kávéskanál tárkony
4-5 gerezd fokhagyma
2 nagyfej vöröshagyma
4 dl tejföl
2 evőkanál liszt
1 mokkáskanál őrölt pirospaprika
1 csokor petrezselyem
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Nagyon jó étvágyat
kívánunk mindenkinek!
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Köszönöm
Lányomnak, Bangó Máriának és unokámnak, Horváth Tinának, aki mint cukrász
is kitűnő, másik unokámnak, Horváth Mónikának:, aki vendéglátós szakembernek
is nagyszerű.
Húgomnak, Szabó Rozáliának, aki mindig mindenben a segítségemre van,
dédunokámnak, a kicsi Tinának, aki mindig ott legyeskedik körülöttem, ha főzök
és mindenben segít. Remélem, hogy a főzés iránti szeretetet és tudományt
továbbviszi, mint a lányom és az unokáim.
Szekeres Juditnak, az EMI Zenei Kft. igazgatójának tisztelet és hála, Király
Tominak, akit több mint 40 éve ismerek külön köszönet, mert nélkülük ez a könyv
nem valósulhatott volna meg. Az EMI Zenei Kft. minden munkatársának a lelkes,
szeretetteli és odaadó munkáját.
Menedzseremnek, Holub Péternek áldozatos munkáját. Zenekaromnak és Rigó
Jancsinak művészi közreműködését. A mattyi Lantos Lovastanya tulajdonosainak,
a Lantos családnak és teljes személyzetének a gyönyörű környezetet és az ételek
elkészítéséhez nyújtott értő és gondoskodó segítségét.
Juhász Balázsnak a gyönyörű fotókat.
Rozsonits Tamásnak a beszélgetéseket és a szöveg gondozását. Mindazoknak, akik
szívvel ajánlottak engem az olvasók figyelmébe. Mindig szeretettel gondolok rájuk
és köszönöm soraikat.
Végezetül nagy-nagy köszönet a Hal a tortán című televíziós műsor nézőinek,
akiknek megmutathattam nemcsak az éneklés iránti rajongásomat, hanem azt is,
hogy szerintem mi a főzésben és a vendéglátásban az igazi szeretet.
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..és köszönöm édesanyámnak,
aki a főzés minden titkát
átadta nekem...
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„Drága Margit!
Annyi mindent szeretnék Neked és Rólad elmondani... hogy arra most nincs elég papír ...se! Így ez most egy
távirat lesz annak ürügyén, hogy a látott: gyomrot, szemet, s nem utolsó sorban lelket gyönyörködtető EVŐS
műsorodat sokak örömére könyvbe nyomatják!
Margit!
TE mindent megérdemelsz, hiszen sok-sok örömet, szeretetet, s nem egyszer reményt is adtál mindnyájunknak!
Boldogság, hogy újra egészséges vagy!
Köszönöm sokunk nevében, hogy fantasztikus receptekkel lepsz meg bennünket. Én bízom benne, hogy már az
olvasással is jóllakom!!!!!!
......és, ha nem... akkor tuti, hogy különleges finomságokkal lephetjük meg magunkat."
Köszönet érte!
Ölel "idősb" barátnéd: Ildikó a Pécsi
„Bangó Margit fantasztikus énekesnő és egyben fantasztikus szakács. Életemben a legjobbat a Magyar Rádió
22-es stúdiójában ettem, amikor felejthetetlen lecsós kacsapörköltet készített nokedlivel."
Szakcsi Lakatos Béla
„Bár én egy könnyebb, modernebb táplálkozás híve vagyok, lenyűgöz Margit eredetisége, a hagyományokhoz
való okos ragaszkodása, hiszen nem csak a régi családi receptekhez ragaszkodik, de a jól ismert piaci árusokhoz
is, akiktől valódi, jó minőségű alapanyagokat tud beszerezni. Ha egy évben egyszer igazi, hagyományos, a végén
"hordágyas" étkezésre vágynék, biztosan Őt kérném meg, hogy ebédelhessek az asztalánál...
Mindenkinek ajánlom a könyvet, aki szeretne betekintést nyerni egy eredeti háziasszony főzési praktikáiba."
Szinetár Dóra
Köszönjük Margitka ezt az ötletet, mert végre megvalósíthatjuk, amiről már azóta beszélünk, amióta láttuk:
megcsináljuk azt a csodás káposztás nokedlit!
Nem is beszélve a többi finomságról."
Főzéstudományodnak IS örök rajongói:
Kállay Bori és Vitray Tamás
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