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Cigány ételek és ízek a Kóstolda lakásétterem háziasszonyainak tollából
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Cigány ételek és ízek a Kóstolda lakásétterem háziasszonyainak tollából
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A Kóstolda Lakáséttermet a Színes Gyöngyök Egyesület hívta életre. 
Az egyesület azzal a céllal jött létre, hogy segítse a hátrányos helyzetű,
elsősorban cigány származású nőket társadalmi szerepvállalásaik 
megerősítésében.

Ennek a közel 15 éves munkának az eredményeként hoztuk létre Pécs 
keleti város részében a Gyöngyház Anyaklubot helyi cigányasszonyok 
szerveződésében, majd ennek egyfajta folytatásaként 2015 júniusában 
megalapítottuk a Kóstolda Lakásétterem és Közösségi Teret. 
Hogy honnan is jött ez az ötlet, hogy jó lenne egy térségi cigány 
lakásétterem?! 
Számtalan különböző kulturális program szervezőjeként ismert meg 
minket az ország. Ezek során az egyik legerősebb benyomásunk  az volt, 
hogy amikor elindul egy rendezvényen a kóstolás, azok is szívesebben 
odajönnek hozzánk, akik addig talán csak messziről figyeltek minket. 



7

Sokkal könnyebben meg tudjuk szólítani az embereket a hasukon 
keresztül, hiszen a gasztronómiában nincsenek előítéletek. 
Ez a kíváncsiság a világkonyha ízei iránt tette számunkra lehetővé a 
párbeszéd elindulását, hogy mi is meg tudjuk magunkat mutatni, 
hogy elmondhassuk kik is vagyunk, mihez is értünk. 
Egyenes volt az út odáig, hogy végül rájöttünk, létre kell hoznunk egy 
helyet, ahol megmutathatjuk azt, amiben mi, cigány nők jók vagyunk. 
Sok helyre pályáztunk, végül a Norvég Civil Alap úgy látta, érdekes az 
elképzelésünk. 

Megteremtettük a lehetőségét egy olyan helynek, ahol nemcsak a cigány 
gasztronómia kap helyet, hanem ezen keresztül megismerkedhetnek az 
arra nyitott emberek velünk és kultúránkkal egyaránt. 
Erről szól a Kóstolda Lakásétterem és persze rólunk. Örömeinkről, 
fájdalmainkról, ünnepeinkről, hétköznapjainkról. Nők vagyunk, 
asszonyok, édesanyák, nagyanyák, nekünk a főzés az életünk része.

Van ennek az „életünk részének” egy családot összetartó szerepe és egy 
még nagyobb közösséget támogató, formáló ereje. Ez egy olyan erő, 
amivel a súlyemelők is dolgoznak, ahogy emelik a súlyokat, 
úgy növekszik, egyre csak növekszik. 
Nem akarunk mi többnek látszani mint akik vagyunk, de kevesebbnek se.
Amit tudunk, nincs sok értelme félteni, nem tartjuk zárt tenyérben a 
tudást. Miért is tennénk! Főzze meg bárki bátran!
A hozzávalókat meg lehet tudni és az elkészítés módját is, de ha otthon 
próbálkozunk, lehet érdemes bevonni a párunkat, gyerekeinket. 
Mindenkinek lesz benne feladata. Kérlek add ide azt, pucold meg ezt, 
közben beszélgetünk, viccelődünk, kicsit kóstolgatunk, együtt vagyunk 
és akkor benne van az a plusz hozzávaló, aminek nincs neve, de az íze a 
Kóstoldában is érezhető.
A recept attól még eredeti, sőt  tőletek még eredetibb.

Sok sikert!
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Ferenc pápa által megáldott rózsafüzér az egyike, a legelső és legkedvesebb ajándékoknak amit a Kóstolda kapott 
ajándékba az induláskor, egy nagyon kedves barátunk 

és egyben tàmogatónktól. Áldása itt van velünk.
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Váljon ez a recepgyűjtemény hasznára azoknak, akik szeretik és 
kedvelik ételeinket, ahogyan azt mi tanultuk anyáinktól, nagyanyá-
inktól, úgy ahogyan mi készítjük: szívből.

„A gasztronómiában nincsenek előítéletek.”
                                                       

                                                               Várnai Anna
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BABLEVES CSÜLÖKKEL ÉS BABFŐZELÉK,
 AHOGY MI KÉSZÍTJÜK

Hozzávalók 
1 kg tarkabab, 1 füstölt csülök, 1 kg zöldség, 1 paszternák, 1 fej 
fokhagyma, 1 fej hagyma, 15 dkg sertés zsír, babérlevél, száraz 
hüvelyes paprika, bors

Elkészítés
Minden hozzávalót egy nagy lábasba teszünk, vízzel felengedjük 
és készre főzzük. Ha már minden puhára főtt, leszűrjük a levest. 
A csülköt és a zöldségeket beletesszük a levesbe és csipetkével 
szaporítjuk.A megmaradt babból főzeléket készítünk, erre paprikás 
hagymát sütünk és együtt tálaljuk. 

Punyát és sózott hagymát kínálunk hozzá.
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CSONTLEVES

Hozzávalók
2 kg húsos csont, 1 kg vegyes zöldség, 1 db zeller, 1 db karalábé, 1 
fej hagyma, 3-4 gerezd fokhagyma, 2-3 tv-paprika, 
fél csomag szemes bors, só, 1 kis csomag cérnametélt

Elkészítés
A csontot feltesszük hideg vízben főni. Fontos, hogy a víz jól lepje 
el. Amikor már forr, lehabozzuk, hogy szép, tiszta legyen a 
levesünk.Ezután adjuk hozzá a zöldségféléket, a szemes borsot, 
ízlés szerint sózzuk, és lassú tűzön körülbelül 2-3 órát főzzük, 
amíg a hús le nem válik a csontról.Ha elkészült a leves, 
akkor leszűrjük. Külön megfőzzük sós vízben a cérnametélt 
tésztát és azzal tálaljuk.
A főtt húst és a zöldséget a leves mellé külön tálban kínáljuk,
paradicsom-, vagy fokhagymamártással.

CSIRKERAGULEVES

Hozzávalók
1 kg csirke aprólék, 1 kg vegyes zöldség, 2 fej hagyma,
2 evőkanál zsír, 2-3 evőkanálnyi ételízesítő (só nélküli szárított zöld-
ségkeverék), só, őröltbors, 1 kis csomag eperlevél tészta

Elkészítés
A zsíron megpirítjuk a két fej apróra vágott hagymát, 
majd rátesszük az apró kockákra vágott zöldségfélét és lepirítjuk. 
Amikor zsírjára sült, hozzáadjuk a feldarabolt csirke aprólékot, 
sózzuk, borsozzuk és jól megdinszteljük. Amikor a hús már kifeh-
éredett, felengedjük annyi vízzel, hogy jól ellepje. Kb. 1 órát lassú 
tűzön főzzük. Szép sárga levest kell hogy kapjunk! 
A tésztát külön sós vízben kifőzzük és rátesszük a levesre.
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HALÁSZLÉ

Hozzávalók
2 db ponty (2kg-os), 1 kg kárász, (ikra, hal tej), 1 kg hagyma, 
1 doboz halászlékocka, 1 csomag szegedi halászlé fűszerkeverék, 
15 dkg törött paprika, só, száraz hüvelyes erős paprika

Elkészítés
A pontyok fejét, farkát és a kárászokat a felaprított hagymával és a 
száraz hüvelyes paprikával feltesszük főni körülbelül 5-6 liter vízzel. 
Közben a pontyot felszeleteljük és besózzuk. Amikor már a hagyma 
puhára főtt kiszedjük belőle a hüvelyes paprikát és félretesszük. 

Ezután az egészet lepasszírozzuk. Ügyeljünk arra, hogy szálka ne 
kerüljön bele az alaplébe. Visszatesszük főni, egy tálba merünk ki 
belőle és csomómentesre kikeverjük benne a halászlékockákat,
 a fűszerkeveréket és a törött paprikát. 
Ha forr a hallevünk, ráöntjük és hagyjuk főni. Körülbelül 15 percet, 
majd rátesszük a halszeleteket és a belsőséget. Egyet rottyantjuk és 
ha kell, még sózzuk.
Ne főzzük túl, mert az ikra túl kemény lesz, még öt percet főzzük a 
halszeleteket. Széles metéltet szoktunk hozzá gyúrni. 
Külön vízben kifőzzük és azzal tálaljuk.
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FÁCÁN LEVES, AHOGY RITA KÉSZÍTI

Hozzávalók (6 személyre)
1 db fácán, körülbelül másfél kg

Hozzávalók a pácléhez
1 fej vöröshagyma, mokkáskanálnyi egész bors, 2 db babérlevél, 4 
gerezd fokhagyma, 2 liter víz

Hozzávalók a leveshez
2 petrezselyemgyökér, 1 cikk karalábé, 1 szelet zellergumó, 1 db 
zöldpaprika, 1 csomag petrezselyemzöld, 1 közepes vöröshagyma, 
3-4 gerezd fokhagyma, 
1 evőkanál ételízesítő, 1 csipetnyi egész kömény, 1 mokkáskanál 
egész bors

Fácán elkészítése
A fácánt feldaraboljuk. A pácléhez valókat megtisztítjuk, 
a vöröshagymát 4–5 felé vágjuk, az egészet összeöntjük a vízel. 
Beletesszük a húst, 2 napig pácoljuk.

Leves elkészítése
A húsokat a pácléből kivéve fazékba tesszük, nagyjából 3 liter 
vízzel felöntjük, felforraljuk. 
Közben a zöldségeket megszárítjuk, megmossuk, feldaraboljuk. 
Ha felforrt a leves, a habját leszedjük, beletesszük a zöldségeket, 
hozzátesszük a Delikát ételízesítőt és a fűszereket. Lassú tűzön 
puhára főzzük a húst. 
A levestésztát kifőzzük, és a leveshez tálaljuk.
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GULYÁSLEVES

Hozzávalók
1 kg marhalábszár vagy csirke, vagy sertéshús, 1 kg vegyes 
zöldség, 1 db zeller, zellerszár, 1 kg krumpli, 2 fej hagyma, 1 kisebb 
fej fokhagyma, 2 evőkanál törött paprika, só, bors, babérlevél, 
10 dkg sertés zsír, 1 zöldpaprika, 1 paradicsom, 5-6 db száraz 
hüvelyes paprika, 2 kanál házi cseresznyepaprika krém

Elkészítés
A felkockázott hagymát a zsíron megpirítjuk, majd rátesszük a 
megtisztított, összetört fokhagymát, törött paprikát. Hozzáadjuk a 
felkockázott marhahúst és jól megdinszteljük. Sózzuk, borsozzuk. 
Rátesszük a felkarikázott zöldségeket, és együtt tovább dinszteljük. 
Beletesszük a babérlevelet, a zellerszárat, az erős paprikakrémet, 
egészben a zöldpaprikát, a paradicsomot, a száraz hüvelyes papri-
kákat és annyi vízzel engedjük fel, hogy jól ellepje. Lassú tűzön 1-2 
órát főzzük, amíg a hús megpuhul. 
Ekkor adjuk hozzá a kockára vágott krumplit és készre főzzük.
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KÁPOSZTALEVES KACSAHÚSSAL

Hozzávalók 
1 fej édes káposzta, 1 kg kacsahús, 1 kg vegyes zöldség, 1 db 
karalábé, 1 db zeller gumó zölddel együtt, 4-5 szem krumpli, 1 fej 
hagyma, 1 fej fokhagyma, babérlevél, só, bors, 4 db húsleveskocka, 
száraz hüvelyes paprika, majoránna

Elkészítés
Az édes káposztát nagyobb cikkekre vágjuk, a zöldségeket 
felkarikázzuk, a kacsahúst összeaprítjuk nagyobb darabokra.
Feltesszük ezt mind egy fazékban főni. Annyi vízzel engedjük fel, 
hogy jól ellepje. Beletesszük a hagymát, fokhagymát, leveskockát, 
babérlevelet és a borsot. 
Ezt lassú tűzön nagyjából 2-3 órát főzzük, közben rárakjuk a 
kockára vágott krumplit és a száraz hüvelyes paprikát.
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PARADICSOMLEVES

Hozzávalók
1 fej hagyma, 1 evőkanál zsír, só, 2 közepes sűrített paradicsom (Arany 
Fácán) zeller szár levéllel együtt, víz

Elkészítés
A zsíron két evőkanál lisztet aranybarnára pirítunk. 
Felengedjük a kevés vízzel felhígított sűrített paradicsommal, 
majd két liter vízzel felöntjük. Beletesszük az egész hagymát és a zellert. 
Ízlés szerint sózzuk. Lassú tűzön másfél órát főzzük.Tetszés szerint 
betűtésztával vagy reszelt tésztával fogyasztjuk.Aki édesen szereti, 
tányérjában cukrozza meg!

RÁNTOTT LEVES

Hozzávalók
15 dkg zsír, 3 evőkanál liszt, 2 evőkanál törött paprika, 
1 fej hagyma, só, őrölt kömény, babérlevél, ízlés szerint tojás (7 db)

Elkészítés
A zsíron félig lepirítjuk a lisztet és a köményt és készre pirítjuk, 
majd rárakjuk a törött paprikát. 
Felengedjük vízzel, sózzuk, a babérlevéllel fűszerezzük, beletesszük 
egészben a hagymát, majd lassú tűzön körülbelül 45 percet főzzük. 
A 4 db tojást egészben törjük bele. Egyet rottyantjuk, és levesszük 
a tűzről.
Ekkor keverjük óvatosan bele a 3 darab előre felvert tojást. Pirított 
kenyér kockákat adunk hozzá
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LIBALEVES

Hozzávalók 
1 és fél kg libaaprólék, 5 db sárgarépa, 5 db fehérrépa, 
2 db zellergumó, 3 fej vöröshagyma, 4 nagyobb gerezd fokhagyma, 
4-5 szem krumpli, 3 kg édeskáposzta, 4 db zöldpaprika, 
1 db paradicsom, só, bors, majoránna

Elkészítés
Az édes káposztát nagyobb cikkekre vágjuk, a zöldségeket 
felkarikázzuk, a libaaprólékkal feltesszük főni. 
Annyi vízzel engedjük fel, hogy jól ellepje. Hozzáadjuk a hagymát, 
fokhagymát, paradicsomot és a fűszereket. 
Lassú tűzön nagyjából 2-3 órát főzzük. Mikor a hús már majdnem 
megpuhult, hozzáadjuk a kockára vágott krumplit is, és készre 
főzzük.
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TYÚKHÚSLEVES

Hozzávalók
1 egész házi tyúk, 2 kg zöldség vegyesen, zöldség zöldje, 1 db 
karalábé, 1 db zeller gumó, 2 fej hagyma, 1 fej fokhagyma, 
zöldpaprika, paradicsom, só, egész bors, 3-4 szem gomba,
babérlevél

Elkészítés
A tyúkot feltesszük hideg vízbe főni. Amikor már elkezd forrni,
lehabozzuk. Ezután rátesszük a zöldségeket, és a fűszereket. 
Körülbelül 4 órát lassú tűzön főzzük.
A főtt húshoz, paradicsommártást, illetve fokhagymamártást 
kínálunk.
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CSIPETKE

Hozzávalók 
20 dkg liszt, só, 2 db tojás

Elkészítés
A lisztet a tojásokkal, sóval összegyúrjuk, majd a kész levesbe 
csipkedjük és készrefőzzük. 

RESZELT TÉSZTA

Hozzávalók
25 dkg liszt, 3 tojás, só

Elkészítés
A lisztet, a tojásokat egy tálba tesszük, ízlés szerint sózzuk és jó 
keményre összegyúrjuk. Káposztareszelőn lereszeljük.
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SZALONNÁS LECSÓ

Hozzávalók
1 kg tv paprika, ½ kg hagyma, 20 dkg füstölt szalonna, 2 nagyobb 
szem paradicsom, 20 dkg sertészsír, só, törött paprika

Elkészítés
A füstölt szalonnát felkockázzuk majd lesütjük. Hozzátesszük a 
zsírt. A hagymát felszeletelve rátesszük a szalonnára, a paradicso-
mot lehámozzuk és a hagymával együtt jól lesütjük. 
Ezutánkerül rá a zöldpaprika, amit előzőleg felaprítunk. 
Mehet bele erős is! Jól lesütjük, majd 2 evőkanál törött paprikával 
kb még 5 percet sütjük.
Fontos, hogy a lecsót sütjük és nem főzzük. Vízzel sosem engedjük 
fel. Házilag sütött punyát adunk hozzá.
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KESERŰGOMBA, AHOGY ANNUS KÉSZÍTI

Hozzávalók
1 kg szép fiatal keserűgomba, 2 fej hagyma, 1 fej fokhagyma, só, 
20 dkg zsír

Elkészítés
A gombát lobogó forró vízbe dobjuk és hagyjuk kissé állni a 
vízben, majd leszűrjük, hideg vízben átmossuk és összeaprítjuk.
A két fej hagymát apró kockákra vágva zsíron megsütjük és 
rátesszük a gombát. 
Sütjük sűrű kevergetés mellett körülbelül 10 percig, majd rátesszük 
a megtisztított, apróra összevágott fokhagymát. Ízlés szerint sóz-
zuk, és még 5 percet sütjük.
Punyával kínáljuk.

KRUMPLI FŐZELÉK SÜLT LECSÓKOLBÁSSZAL, 
AHOGY RITA KÉSZÍTI

Hozzávalók
1 kg krumpli, ecet, tej, só, babérlevél, 1 fej vöröshagyma, 
1 gerezd fokhagyma, zsír, 60 dkg lecsókolbász

Elkészítés
A kockára vagy vékony karikára vágott krumplit felöntjük 
annyi vízzel, hogy 2 ujjnyira ellepje. Hozzáadjuk a babérleveleket is. 
Sózzuk, majd hozzáadunk egy kis tejet és ecetet. Közben elkészít-
jük a rántást. 
Apróra vágott vöröshagymát és egy gerezd foghagymát kevés 
olajon megdinsztelünk, majd lehúzzuk a tűzről, belekeverjük a 
pirospaprikát, 1-2 mokkáskanálnyi elegendő. Amikor a krumpli 
megfőtt, a hozzá adjuk, az ételt közben folyamatosan kevergetve. 
Még néhány percig főzzük, majd tálaljuk. 
Lecsókolbászt sütünk rá feltétnek.
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GOMBAPÖRKÖLT SZEGFŰGOMBÁBÓL

Hozzávalók
1 kg szegfűgomba, 2 nagy fej hagyma, 20 dkg zsír, só, 
4 evőkanáltörött paprika.

Elkészítés
A gombát megtisztítjuk, váltott vízben többször átmossuk. 
A hagymát felkockázzuk és zsírban megsütjük. Rátesszük a törött 
paprikát, hozzáadjuk a szegfűgombát, ízlés szerint sózzuk, és fedő 
alatt lassú tűzön körülbelül 25 percig főzzük. 
Fedő nélkül zsírjára lesütjük majd tálaljuk.
Punyát kínálunk hozzá.

VARGÁNYA LECSÓSAN

Hozzávalók
1 kg vargánya, 1 kg lecsópaprika, ½ kg hagyma, 30 dkg zsír,
2-3 szem paradicsom, 30 dkg füstölt sonka vagy szalonna,
só, 2-3 kanálnyi törött paprika

Elkészítés
A gombákat megtisztítjuk, késsel megkaparjuk, felaprítjuk,
leforrázzuk.
A sonkát vagy a szalonnát felkockázzuk, lesütjük, hozzáadjuk a zsírt 
és a felkockázott hagymát. Miután a hagyma megsült, 
rátesszük a törött paprikát, majd az összeaprított vargányát.
Összedinszteljük, majd hozzáadjuk a lecsópaprikát,
a paradicsomot és ízlés szerint sózzuk. Sűrű kevergetés mellett 
addig főzzük, míg zsírjára nem sül. 
Sokan nem tudják, hogy a gombapörköltre, lecsóra soha nem 
teszünk vizet!
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PARADICSOMOS KÁPOSZTA

Hozzávalók
1 db hátsó csülök, 4-5 db sertés farok, 2-3 db porcos oldalas vég, 
1 közepes fej édeskáposzta, 2 fej hagyma,  5-6 gerezd fokhagyma, 
2 db középméretű (aranyfácán) sűrített paradicsom, babérlevél, só, 
szemesbors, 10 dkg sertészsír, 2 evőkanál törött paprika, 2-3 kanál 
liszt, só, hüvelyes paprika

Elkészítés
A csülköt, az oldalasvégeket, a farkat nagyobb darabokra 
összevágjuk, majd feltesszük annyi vízzel főni, hogy jól ellepje. 
Ráaprítjuk a hagymát, a fokhagymát, rátesszük a babérlevelet, 
szemesborsot, sót. Addig főzzük, míg a hús kissé megpuhul. 
Ezután adjuk hozzá a nem túl vékonyra gyalult káposztát, a sűrített 
paradicsomot, a hüvelyes paprikát és felengedjük még annyi vízzel, 
hogy ismét jól ellepje. Lassú tűzön készre főzzük. Ha szükséges, az 
elpárolgott vizet pótoljuk, mert fontos, hogy maradjon rajta bőven 
lé.
A zsírral, a liszttel és a törött paprikával vékony rántást készítünk és 
ezzel sűrítjük be a káposztánkat, még fél órát főzzük. Mi, cigányok 
nem cukrozzuk ezt az ételt, mint ahogy azt sokan teszik. Az én 
nagymamám ezt az ételt kacsahússal készítette.
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TÖLTÖTT KÁPOSZTA

Hozzávalók
1 kg darált hús(lapocka), 1 kg savanyú káposzta, 10 db savanyú 
káposzta levél, 20 dkgfüstölt szalonna, füstölt oldalas, 3 db sertés 
köröm, 1 db közepes nagyságú csülök, 20 dkg rizs, 3 fej hagyma, 
2-3 gerezd fokhagyma, 3 db tojás, só, bors, törött paprika, 
babérlevél, száraz hüvelyes paprika, majoránna, 
sűrített paradicsom

Elkészítés
A szalonnát ledaráljuk és hozzáadjuk a darált húshoz, egy fej apróra 
vágott hagymával,a 2-3 gerezd megtört fokhagymával. 
Hozzáadunk 3 db tojást, sót, borsot, sűrített paradicsomot, törött 
paprikát ízlés szerint. Jól összedolgozzuk.
A savanyú káposztát jól átmossuk majd a leveleket a vastag csumá-
jától megszabadítjuk.
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A tölteléket beletekerjük a levelekbe, majd egy lábas aljára 
leterítjük az apró káposzta negyed részét, és a levelekbe tekert 
tölteléket sorba lerakjuk. Rákerül a csülök és a  feldarabolt füstölt 
oldalas egy része, majd ismét savanyú apró káposztát rétegezünk 
rá. Egy fej kockára vágott hagyma és a felkockázott szalonna kerül 
a rétegek közé. 
A maradék töltelékből gombócokat formálunk majd rárakjuk a 
káposztára. A maradék oldalast és a csülköt is rátesszük. 
Babérlevelet és száraz hüvelyes paprikát teszünk még rá. 
Annyi vízzel engedjük fel, ami éppen csak ellepi. Körülbelül 2 és fél 
órát főzzük. Közben 1 fej hagymát felkockázunk, zsírban megpirít-
juk és pirospaprikával meghintjük. Ezt a káposzta tetejére öntjük, 
és még körülbelül fél órát főzzük. Ízlés szerint tejföllel tálaljuk. 
Punyát kínálunk mellé.

BABOS KÁPOSZTA

Hozzávalók
1 kg savanyú apró káposzta, 1/2 kg tarkabab, 1 közepes füstölt 
csülök, 1 nyers csülök, 2 db disznóláb, fokhagyma, babérlevél, 
2 fej vöröshagyma, só, bors, zsír, száraz hüvelyes paprika

Elkészítés
A csülköket, körmöt feldaraboljuk, majd a 2 fej hagymából pörkölt 
alapot készítünk. Beletesszük a húsokat ezután ízlés szerint 
fűszerezzük. A babot előfőzzük, mikor félig megfőtt rárakjuk a 
pörköltre és felengedjük annyi vízzel, hogy puhára főjön. Ha ez 
mind összefőtt, rátesszük a savanyú káposztát és készre főzzük. 
Ízlés szerint tejföllel tálaljuk.
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RAKOTT KRUMPLI CIGÁNYOSAN

Hozzávalók
burgonya, húsos szalonna, főtt tojás, tejföl, kolbász, hagyma, bors, 
paprika, só

Elkészítés
A burgonyát és a tojásokat megfőzzük, meghámozzuk, 
felkarikázzuk, a kolbászt felszeleteljük. A  húsos szalonnát csíkokra, 
a hagymát cikkekre vágjuk és lefonnyasztjuk. A tepsit kizsírozzuk, 
a felkarikázott burgonyát, a főttojással, a hagymás szalonnával, a 
tejföllel és a kolbásszal egymásra rétegezzük. A mennyiségtől és 
a tepsi vagy tál méretétől függően 1-2 nyers tojást összekeverünk  
tejföllel, borssal, pirospaprikával, sóval, majd leöntjük vele a rakott 
rétegeket. Forró sütőben pirosra sütjük.

SZALONNATARÉJOS TEPSISKRUMPLI

Hozzávalók (4 főre)
1.5 kg krumpli, szalonna, hagyma, zsír, só, bors

Elkészítés
A krumplit és a hagymát megtisztítjuk, felkarikázzuk. A szalonnából 
annyi vékony szeletet vágunk, amennyivel majd az ételt lefedjük, 
bevagdossuk. A megmaradt szalonnát felkockázzuk.
Kizsírozott tepsiben rétegezzük a krumpli- és a hagymakarikákat, 
megszórjunk szalonnakockával, sóval, borssal ízesítjük. A legfelső 
réteg krumplit befedjük a szalonna szeletekkel.
Alufóliával letakarjuk és 30 percig sütjük, majd levesszük róla és 
készre, ropogósra sütjük. 
Punyával, káposztasalátával kínáljuk.
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KRUMPLISGÁNCIA

Hozzávalók
1 kg krumpli, 2-3 fej hagyma, só, liszt, 2 dl főző-lé, 
törött paprika, ízlés szerint tejföl

Elkészítés
A meghámozott krumplit annyi vízbe tesszük fel főzni, hogy ellep-
je. Ha megfőtt a krumpli, 2 dl főző-lében összetörtjük. Annyi lisztet 
adunk hozzá, amennyit felvesz keverés közben. Massza állagú 
legyen! A hagymát apró kockára vágjuk és megdinszteljük, törött 
paprikával meghintjük. A krumplis masszát kanállal tepsibe 
szaggatjuk úgy, hogy közben minden egyes darabot beleforgatunk 
a paprikás hagymába. 
Ízlés szerint tejföllel meglocsoljuk a tetejét és 10-15 percre sütőbe 
tesszük.

KÁPOSZTÁS LECSÓ

Hozzávalók 
1 kisebb fej káposzta, 1 kg tv paprika, 4-5 fej hagyma, 
30 dkg füstölt szalonna, 20 dkg sertés zsír

Elkészítés
A szalonnát felkockázzuk és jól kisütjük. Rátesszük egyszerre a 
legyalult fejes káposztát, a leszeletelt hagymát, a feldarabolt 
paradicsomot, a zsírt, és addig sütjük, míg a káposzta jól átsül. 
Akkor adjuk hozzá a felaprított paprikát, sózzuk és addig sütjük 
míg a paprika is jól átsült. 
Ezután megszórjuk a törött paprikával és ezzel még körülbelül 5 
percet sütjük.
Punyát adunk mellé.
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BABFŐZELÉK SZALONNÁS SÜLT HAGYMÁVAL, AHOGY
RITA KÉSZÍTI

Hozzávalók
1 kg jó minőségű tarkabab, 2 db füstölt köröm, 5-6 fej hagyma, 30 
dkg füstölt szalonna, 30 dkg sertés zsír, törött paprika, só, 
4 kanál liszt

Elkészítés
A babot előző nap beáztatjuk, majd feltesszük a két füstölt 
körömmel főni, amíg puha nem lesz, egy fej hagymával. 
Ha megpuhult a bab, a körmöt és a hagymát kivesszük. A babon 
éppen csak annyi vizet hagyunk, hogy ellepje, majd kissé 
összetörjük. Egy másik lábosba rántást készítünk, amit rá öntünk a 
babra. RántásA zsíron kissé megpirítjuk a lisztet majd apróra vá-
gott hagymát teszünk hozzá, ha ez is megpirult mehet rá a törött 
paprika. Jó sűrű főzeléket kell, hogy kapjunk. Egy kisebb lábosban 
felkockázzuk a füstölt szalonnát, lesütjük, ha nem engedne elég 
zsiradékot tegyünk még hozzá,  azután hozzáadjuk a felkockázott 
hagymát. 
Ezzel is még sütjük, majd teszünk rá törött paprikát és az egészet 
ráöntjük a főzelék tetejére.

KESERŰGOMBA ANCSA MÓDRA

Hozzávalók
1 kg keserűgomba, 3-4 gerezd fokhagyma, só, zsír

Elkészítés
A megtisztított gombát cikkekre vágjuk és kétszer leforrázzuk, 
majd lecsöpögtetjük. Az erdei gombát mindig leforrázzuk!
Ha nincs fokhagymás zsírunk otthon, a  fokhagymát a zsírban 
megsütjük, majd kiszedjük a zsírból a fokhagymacikkeket.
A gombát a fokhagymás zsírban megsütjük. Ízlés szerint sózzuk.
Punyával kínáljuk
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CSÜLKÖS KÖRMÖS PACALPÖRKÖLT

Hozzávalók
2 kg pacal, 1 db hátsó csülök, 5 db sertés köröm, 30 dkg sertés zsír, 
1 kg hagyma, 1 fej fokhagyma, só, bors, törött paprika, majoránna, 
piros arany, száraz hüvelyes paprika

Elkészítés
A körmöt feltesszük főni. Addig főzzük, míg leválik a csontról. 
Közben a pacalt jó alaposan megtisztítjuk, előfőzzük. Felcsíkozzuk, 
majd a körmöket is felcsíkozzuk acsülökkel együtt.
A zsíron megpirítjuk az apróra vágott hagymát, majd rátesszük a 
törött paprikát. Bele tesszük a felcsíkozott húsokat, fűszerezzük (só, 
bors majoránna, piros arany). Hagyjuk dinsztelődni, majd a vízzel, 
amiben főtt a köröm, azzal engedjük fel. Ettől még ragacsosabb 
lesz. Körülbelül két órát főzzük. Kockára vágott főtt krumplit tála-
lunk hozzá.
A régi időkben a pacalt a szegények gyakran főzték, mert olcsó 
volt. Ma már ínyencségnek számít.

KAKASHEREPÖRKÖLT 

Hozzávalók
1 és fél kg kakashere, 10 dkg zsír, fél kg hagyma, 
2 gerezd fokhagyma, 5 dkg fűszerpaprika, 15 dkg lecsó, só

Elkészítés
Megtisztítjuk és megmossuk a kakasheréket. A zsíron aranysárgára 
pirítjuk az apróra vágott hagymát. Megszórjuk a fűszerpaprikával, 
majd hozzáadjuk a kakasherét és a szétzúzott 
fokhagymagerezdeket. Lassú tűzön főzzük. 
Húsz perc múlva hozzáadjuk a lecsót, majd készrefőzzük.
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KÖRÖMPÖRKÖLT

Hozzávalók 
3-4 db hátsó köröm, 5- fej hagyma, 5-6 gerezd fokhagyma, 
30 dkg zsír, 3-4 kanál törött paprika, 1-2 zöldpaprika, só, bors, 
kevés majoranna

Elkészítés
A körmöket megtisztítjuk, feldaraboljuk. A hagymát a zsíron 
felkockázva megsütjük. Hozzáadjuk az összeaprított fokhagymát, 
majd rátesszük a törött paprikát. Beletesszük az összevágott kör-
möt, sózzuk, borsozzuk, kevés majorannával meghintjük. 
Jól megdinszteljük, majd rádaraboljuk a zöldpaprikát és felenged-
jük annyi vízzel, hogy ellepje. Puhára főzzük. Szükség esetén a vizet 
pótoljuk.
Akkor jó a körömpörköltünk, ha sűrű, ragacsos a szaftja. 
Tálalhatjuk külön megfőzött krumplival, vagy elkészíthetjük úgy is, 
hogy a cikkekre vágott krumplit belefőzzük a körömpörköltünkbe.
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KAKAS PÖRKÖLT KANÁLLAL SZAGGATOTT NOKEDLIVEL

Hozzávalók 
a pörkölthöz 1 közepes nagyságú érett kakas, 30 dkg sertés zsír,
1 kg hagyma, só, bors, törött paprika, 2-3 darab zöldpaprika, 
2 db paradicsom, száraz hüvelyes paprika

Hozzávalók a nokedlihez
50 dkg liszt, só, 3db tojás

A pörkölt elkészítése
A kakast feldaraboljuk, majd a sertés zsíron az apróra vágott 1 kg 
hagymát megsütjük. Félre húzzuk és beleteszünk körülbelül 2-3 
evőkanál törött paprikát. Ezután beletesszük a húst, sózzuk, 
borsozzuk. Így hagyjuk dinsztelődni, főni nagyjából két órán 
keresztül. 
Egy óra múlva ellenőrizzük mennyire kemény még a hús ezután 
engedjük fel annyi vízzel, hogy puhára főjön. 
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Majd daraboljunk rá a zöldpaprikát és a paradicsomot, 
végül dobjunk rá a száraz hüvelyes paprikát.

Nokedli elkészítése
Egy tálba beletesszük a lisztet a tojásokat és az egy kanál sót. 
Annyi vizet keverünk hozzá, hogy könnyen szaggatható legyen.
Sós, forrásban lévő vízbe kanállal szaggatjuk ki. 
Ezt tálaljuk a kakas pörkölt mellé.
Régen a cigány családoknál nem volt minden háztartásban nokedli 
szaggató, ezért kanállal szaggattak.

MARHAPÖRKÖLT

Hozzávalók
1 kg marhalábszár, fél kg hagyma, 4-5 gerezd fokhagyma, 30 dkg 
zsír, 2-3 evőkanál törött paprika, só, bors, 2 dl száraz vörösbor, 
5-6 szár hüvelyes paprika

Elkészítés
A felkockázott hagymát a zsíron megsütjük. Hozzáadjuk az 
összetört fokhagymát, a törött paprikát majd rátesszük a 
felkockázott marhalábszárat, sózzuk, borsozzuk. 
Annyi vízzel engedjük fel, hogy jól ellepje. Rárakjuk a száraz 
hüvelyes paprikát és fedő alatt lassú tűzön puhára főzzük. 
Ha már puha, hozzáadjuk a vörösbort készre főzzük. 
Nokedlivel tálaljuk.
A pörköltünk akkor finom, ha szaftjára sül és szépen kidobja a 
színét!
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GOMBÁS LECSÓS SZELET

Hozzávalók
8 szelet karaj, 1 kg erdei gomba, fél kg lecsópaprika, 3 hagyma,
2 db piros paradicsom, 2 evőkanál törött paprika, őrölt bors,
majoránna, 2 evőkanál szárított zöldségkeverék (só nélküli), só,
25 dkg zsír

Elkészítés
Az erdei gombát megtisztítjuk, cikkekre vágjuk, lobogó forró vízbe 
dobjuk és pár percig állni hagyjuk.
Addig kiklopfoljuk a húsokat és úgy készítjük el, mint a 
cigánypecsenyét (lásd: Cigánypecsenye recept). 
A gombát leszűrjük, lecsepegtetjük. A hagymát cikkekre vágjuk. 
20 dkg zsírban felrakjuk sülni, majd rádobjuk az összevágott 
paradicsomot és lepirítjuk. Ezután tesszük hozzá az erdei gombát. 
Amikor nagyjából elfőtte már a vizet a gomba akkor tesszük hozzá 
a cikkekre vágott paprikát, meghintjük a törött paprikával és készre 
főzzük, azaz fényesre sütjük. 
Tálalásnál a hússzeletekre halmozunk 2-2 kanálnyi gombás lecsót 
és galuskával, vagy főtt krumplival körítjük.
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HÚSOS LECSÓ

Hozzávalók
1 kg sertés oldalas vagy csirke hús, 20 dkg sertés zsír, 2 kg paprika, 
4 szem paradicsom, fél kghagyma, 1 evőkanál törött paprika, só

Elkészítés
A hús kisebb darabokra vágjuk, egy lábosba téve sózzuk és kevés 
víz hozzáadásával fedő alatt majdnem készre pároljuk, lepirítjuk.
A húsokat kivesszük a lábosból és kis időre félretesszük. 
A zsiradékot felolvasztjuk, hozzáadjuk az előzőleg felszeletelt 
hagymát és a paradicsomot majd addig pároljuk, amíg el nem fől a 
leve. Ekkor tesszük rá a paprikát, amit szintén összevágtunk. 
Amikor már elfőtt a paprika leve is, a húsokat visszatesszük 
a lábasba és meghintjük a törött paprikával. Ezzel készre főzzük 
a lecsót.
Uborkasalátával tálaljuk.

CSÜLÖK ANCSA MÓDRA

Hozzávalók 
2 db hátsócsülök, 1 fej fokhagyma, só, bors, majoránna, 
mustármag, szárított zöldségkeverék (só nélküli), csilipaprika, 
mustár, 2 fej vöröshagyma

Elkészítés
Előző nap a fűszerekből elkészítjük a pácot. Jól bedörzsöljük vele a 
csülköket és hűtőbe tesszük. Másnap tepsibe tesszük. Köré rakjuk 
a négybe vágott hagymafejeket.  A tepsit lefóliázzuk és 180 fokon 
körülbelül másfél órát sütjük. A fóliát levesszük és a csülköket 
ropogósra sütjük.
Párolt káposztával és sült krumplival kínáljuk.
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HAGYMÁS CSIRKE

Hozzávalók (4 főre)
1 csirke, 5 közepes fej hagyma, disznózsír, bors, vegeta

Elkészítés
A megmosott, megtisztított csirkét feldaraboljuk, a hagymát
megpucoljuk, felkockázzuk. Ízlés szerinti zsír mennyiségben, a 
hagymakockákat valamint a borssal és vegetával ízesített csirke 
darabokat együtt megpároljuk meg, majd zsírjára lesütjük. 

Punyát és zöldsalátát kínálunk mellé.
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FOKHAGYMÁS NATÚRSZELET

Hozzávalók
8 szelet karaj, bors, só, 1 fej fokhagyma, mustár, zsír 

Elkészítés
1 fej összetört fokhagymából, kevés olaj és víz hozzáadásával 
fokhagymapácot készítünk. A karajt kiklopfoljuk, lesózzuk,
borsozzuk, mustárral lekenjük. A fokhagymapácból is rakunk egy 
keveset minden hússzeletre, legkevesebb 2-3 órát vagy egy 
éjszakát állni hagyjuk a lepácolt húsokat.
 A zsírt felforrósítjuk, majd hirtelen megpirítjuk benne a 
hússzeletek mindkét oldalát, hogy kérget kapjon. Ha a húsok 
megpirultak, akkor félrehúzzuk, óvatosan ráöntjük a vizet. 
Vigyázunk, mert fröcskölni fog! Közepes lángon, fedő alatt 10 
percig pároljuk. Levesszük róla a fedőt, és hagyjuk, hogy teljesen 
elpárologjon alóla a víz. Amikor már csak a zsiradék maradt, 
további 1-2 percig szép pirosra sütjük mindét oldalát. 
Tálba szedjük és leöntjük fokhagymás páccal. Minden hússzeletre 
jusson! A tálalásig ebben a pácban ismét állni hagyjuk.

Párolt rizzsel vagy sült krumplival fogyasztjuk.
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CIGÁNYPECSENYE

Hozzávalók
80 dkg sertéstarja, 20 dkg kenyérszalonna, 4-5 gerezd fokhagyma, 
1 teáskanál törött paprika, só, bors

Elkészítés
Előző este a sertéstarját 8 szeletre vágjuk, sózzuk, borsozzuk, 
hűtőbe tesszük.
Másnap a szalonnát felszeleteljük, és egy centis távolságokban 
becsíkozzuk, hogy meglegyen a kakastaréj forma. 
Száraz serpenyőben aranyszínűre sütjük a szalonnákat, majd 
kivesszük és félretesszük. A zsírt újra felforrósítjuk, majd hirtelen 
megpirítjuk benne a hússzeletek mindkét oldalát, hogy kérget 
kapjon. Ha a húsok kívül megpirultak, akkor félrehúzzuk, óvatosan 
ráöntjük a vizet.  Vigyázunk, mert fröcskölni fog! Közepes lángon, 
fedő alatt 15 percig pároljuk a húst, közben egyszer megfordítjuk. 
Levesszük róla a fedőt, és hagyjuk, hogy teljesen elpárologjon alóla 
a víz. 

Amikor már csak a zsiradék maradt további 1-2 percig sütjük 
mindét oldalán, visszadobjuk mellé a megsütött szalonnát is, 
majd tálaljuk.
A hússzeletekre rányomjuk a fokhagymát, ráhelyezzük a szalonnás 
taréjokat és hagymás törtkrumplival körítjük.
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RÁNTOTT CSIRKEFARHÁT

Hozzávalók (4 főre)
12 fél csirkefarhát, só, 
Panírozáshoz: liszt, tojás, zsemlemorzsa, disznózsír

Elkészítés
A farhátakat megmossuk, zsírzóját kivágjuk, sózzuk, majd 
hagyományos módon bepanírozzuk.  Felforrósított disznózsírban 
pirosra sütjük. 
Punyával és döglesztett salátával kínáljuk. 

SÜLT OLDALAS HAGYMÁS KRUMPLIVAL

Hozzávalók
1 kg sertés oldalas, só, bors, fokhagyma, zsír

Hozzávalók a körethez
1 kg krumpli, 2 fej hagyma, só, zsír

Oldalas elkészítése
Bordákra vágjuk a húst, beletesszük a lábosba, teszünk rá fűszert és 
kicsit megpirítjuk, majd fedő alatt fokhagymával pároljuk.

Hagymás krumpli elkészítése
Két fej hagymát kockára vágva bő zsírban megpirítjuk, majd a 
felszeletelt krumplit rátesszük, sózzuk és lassú tűzön fedő alatt 
puhára pároljuk, majd mikor levesszük a fedőt, készre sütjük.
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LIBACOMB ASZALT SZILVÁVAL TÖLTVE

Hozzávalók
4 db libacomb egészben, 1csomag aszalt szilva, só, bors, rozma-
ring, kakukkfű, zsír

Elkészítés
A pácléhez a kakukkfüvet és a rozmaringot összevágjuk és 
elkeverjük bőven mért étolajjal. A megtisztított libacombokat 
előző este a páclével befűszerezzük. Bevagdossuk a csont mentén 
és ott is jól befűszerezzük. Egy éjszakát állni hagyjuk. Másnap a 
bőre alá aszalt szilvát téve alufólia alatt pirosra sütjük. 
Körülbelül 1 és fél óra alatt készül el.
Párolt lila káposztával és hagymás tört krumplival tálaljuk.
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GOMBA FASÍRT

Hozzávalók
50 dkg gomba, 1 közepes fej vöröshagyma, 1 csokor friss 
petrezselyem, 1 csapott evőkanál majoránna, 1 szikkadt zsömle, 
1 tojás, 1 evőkanál pirospaprika, olívaolaj, só, frissen őrölt bors, 
zsemlemorzsa a forgatáshoz

Elkészítés
A gombát megtisztítjuk és apróra daraboljuk. A zsömlét tejbe 
áztatjuk. A hagymát felkockázzuk, egy kevés zsírban, serpenyőben 
megdinszteljük, majd hozzáadjuk a gombát, addig főzzük, amíg 
megpuhul. Ha kész, áttesszük egy tálba és ízlés szerint 
fűszerezzük. Hozzáadjuk a tejbe áztatott zsömlét, ráütjük a tojást 
majd jól összedolgozzuk. Akkor jó, ha formálható, lágy masszát 
kapunk. Apró golyókat gyúrunk, morzsában jól meghempergetjük 
végül bő zsiradékban kisütjük.

TÖLTÖTT CSIRKEFARHÁT

Hozzávalók (4 főre)
12 fél csirkefarhát, só
Töltelékhez: disznózsír, csirke bensőség, kevés zúza, zsemle,
majoránna, bors, só, hagyma, zöldség zöldje

Elkészítés
A farhátakat megmossuk, zsírzóját kivágjuk, sózzuk. 
A töltelékhez csirke bensőséget használunk, kevés zúzát is lehet 
belerakni. Áztatott zsemlébe beleforgatjuk a hozzávalókat, sót, 
borst, az apróra vágott, lepirított hagymát, zöldség zöldjét, 
majoránnát és a bensőséget. Ezután óvatosan beletöltjük a 
farhátba. 
Tepsibe rakjuk, először fólia alatt majd anélkül ropogósra sütjük. 
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SÜLT HAGYMA

Hozzávalók
1 nagy fej/fő vöröshagyma, liszt, tojás, zsemlemorzsa, zsír 

Elkészítés
Egy nagy fej vöröshagymát vastag karikára vágnak, lisztben, felvert 
tojásban, zsemlemorzsában megforgatják és forró zsírban mindkét 
oldalán szép pirosra sütik. Húsételek köreteként vagy ételek 
díszítéseként használható, hidegen és melegen egyaránt.

TÖKFASÍROZOTT, AHOGY RITA KÉSZÍTI

Hozzávalók
tök, só, bors, tojás, zsemlemorzsa, liszt, 
késhegynyi szódabikarbóna, zsír a sütéshez

Elkészítés
A tököt legyaluljuk, lesózzuk majd rövid állás után kinyomkodjuk a 
levét. Fűszerezzük, hozzáadjuk a tojást, a szódabikarbónát. 
Annyi zsemlemorzsát és lisztet adunk hozzá 1/3-2/3 arányban, 
hogy könnyen szaggatható masszát kapjunk. Kanállal a forró zsírba 
szaggatjuk és pirosra sütjük.
Krumplipürével tálaljuk.
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HAGYMÁS TÖRTKRUMPLI

Hozzávalók
1 kg krumpli, 2 fej hagyma, só, zsír

Elkészítés
A 2 fej hagymát kockára vágva bő zsírban megpirítjuk, majd a 
felszeletelt krumplit rátesszük, sózzuk és lassú tűzön fedő alatt 
puhára pároljuk, majd amikor levesszük a fedőt, készre sütjük.

NOKEDLI

Hozzávalók 
50 dkg liszt, 10 dkg búzadara, 3db tojás, só, egy maréknyi búzadara 

Elkészítés
Egy tálba beletesszük a lisztet, a búzadarát a tojásokat és az egy 
kanál sót. Annyi vizet keverünk hozzá, hogy könnyen szaggatható 
legyen. Sós, forrásban lévő vízbe kanállal szaggatjuk ki. 
Ezt tálaljuk pörköltök mellé.
Régen a cigány családoknál nem volt minden háztartásban nokedli 
szaggató, ezért kanállal szaggattak.

PÁROLT LILAKÁPOSZTA

Hozzávalók
1 fej lilakáposzta, 20 dkg zsír, só, bors, ecet, babérlevél

Elkészítés
Felhevítjük a zsírt, rátesszük a vékony szálakra gyalult káposztát, 
majd sózzuk, borsozzuk, hozzáadjuka babérlevelet, jól elkeverjük 
és fedő alatt puhára pároljuk.
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KRUMPLIS LÁNGOS

Hozzávalók
2 kg liszt, 50 dkg krumpli, 5 dkg élesztő, só, mokkáskanál cukor az 
élesztőhöz, olaj a sütéshez

Elkészítés
Megfőzzük sós vízen a krumplit, majd pépesre összetörjük. 
Ha kihűlt, majd csak akkor adjuk a liszthez! Közben az élesztőt 
langyos vízzel és a cukorral felfuttatjuk.
A lisztet elmorzsoljuk a krumplival. Ízlés szerint sózzuk. Hozzáadjuk 
a felfuttatott élesztőt, jól kidolgozzuk a tésztát, a fánktésztánál picit 
keményebb állagúra. Olajozott tálcára kézzel kiszaggatjuk. Amíg 
az olaj melegszik, kelni hagyjuk. Olajos kézzel lángos formájúra 
húzzuk a tésztát és kisütjük. A kisült lángost ízlés szerint 
fokhagymázzuk, tejfölözzük és sajttal megszórjuk. Lilahagymával 
tálaljuk.
Jó étvágyat hozzá!
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CSÓRÓ KAJA ANCSA MÓDRA

Hozzávalók
liszt, só, víz, zsír

Elkészítés
A hozzávalókat kikeverjük  és kanállal kiszaggatva forró zsírban 
megsütjük. „Erről a receptről gyerekkorom jut eszembe reggelire 
sokszor ezt ettük teával vagy kakaóval. 
A mai napig is rendszeresen készítem, gyerekeim kedvenc kajája”

KÁPOSZTÁS TÉSZTA

Hozzávalók
1 fej káposzta, 30 dkg zsír, só, bors, 1 kanál cukor, 50 dkg liszt, 
3 tojás

Elkészítés
A káposztát lereszeljük és megsózzuk. Körülbelül 10 percet állni 
hagyjuk, hogy átjárja a só. A zsírt felhevítjük majd beletesszük az 
1 kanál cukrot, amit a zsírban megkaramellizálunk. Ettől nem lesz 
majd sápadt a káposztánk!
A káposztát jól kinyomkodjuk a levétől és a zsíron szép pirosra 
sütjük, közben ízlés szerint borsozzuk, hogy a bors íze is jól 
belesüljön. Közben a hozzávalókból elkészítjük a házi nagykocka 
tésztát. Bő vízben kifőzzük, leszűrjük.
A tésztát összekeverjük a káposztával és pár percet még 
összesütjük.
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HÁZI TÉSZTA (nagykocka, szélesmetélt)

Hozzávalók
50 dkg liszt, 2 db tojás, só

Elkészítés
A hozzávalókból tésztát gyúrunk, kisodorjuk, majd szükség szerint 
kockára vagy metéltre vágjuk. Bő, sós vízben kifőzzük. Leszűrjük, 
majd kevés zsiradékban megforgatjuk.

BABOS TÉSZTA 

Hozzávalók
50 dkg tarkabab, vegyes leveszöldség, 20 dkg húsos szalonna, 
1 fej vöröshagyma, 2 gerezd fokhagyma, 2 evőkanál zsír, 
törtpaprika, őrölt fekete bors, só, 50 dkg széles metélt

Elkészítés
A szokásos módon elkészítjük a bablevest az előre leáztatott
babból, majd ha kész annyi babotkiveszünk belőle, hogy a 
levesünk is megfelelő legyen. A kimert babot kevés levessel 
áttörjük, ha szükséges utána fűszerezzük. A házi széles metélt 
tésztánkat sós vízben kifőzzük, majd a babbal összekeverjük. 

Tálaláskor ízlés szerint tejföllel meglocsoljuk.

ZSÍROS TÉSZTA, AHOGY RITA KÉSZÍTI

Hozzávalók
liszt, só, víz, zsír, sütőpor

Elkészítés
A hozzávalókat kikeverjük és kanállal kiszaggatva forró zsírban 
megsütjük.
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KRUMPLIS TÉSZTA SZALONNÁVAL

Hozzávalók
30 dkg füstölt szalonna, fél kg krumpli, 2 fej hagyma, sertés zsír, só, 
törött paprika

Hozzávalók a tésztához
50 dkg liszt, 2 db tojás, só

Elkészítés
A füstölt szalonnát felkockázzuk, lesütjük, majd leszűrjük róla a 
zsiradékot, Ebben a zsírban megsütjük a két fej kockára vágott 
hagymát, ha nem elég a zsiradék tegyünk még hozzá. Fontos, hogy 
ne legyen majd száraz a krumplis tészta!
A megdinsztelt hagymát megszórjuk két evőkanál törött papri-
kával, erre rákerül az apró kockákra vágott krumpli. Kevés vízzel 
felengedjük, puhára főzzük.Közben tésztát gyúrunk, amit kockára 
vágunk majd sós vízben kifőzünk. Ha a tészta kifőtt, leszűrjük és 
hozzá keverjük a krumplihoz. A tetejére rászórjuk a lesütött 
szalonnát. 
Tejfölös uborkasalátát kínálunk hozzá.

TÚRÓS SZÉLES METÉLT

Hozzávalók
50 dkg liszt, 3 db tojás, só, 50 dkg túró, szalonna

Elkészítés
A lisztet tojással és sóval elkeverjük és széles metélt tésztát 
gyúrunk. Sós vízben kifőzzük, leszűrjük, megforgatjuk kevés 
olajban. Az összetört túrót és az apróra vágott kaprot rátesszük és 
összekeverjük a tésztával.
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PARADICSOMMÁRTÁS

Hozzávalók
2 db sűrített paradicsom, 10 dkg zsír, 3 ek liszt, ízlés szerint só, 
cukor

Elkészítés
A zsíron megpirítjuk a lisztet, majd a sűrített paradicsomot miután 
kikevertük kb 0,5 l vízzel ráöntjük a rántásra. Ízlés szerint sózzuk, 
cukrozzuk. 
Körülbelül 10 percet még főzzük.

FOKHAGYMAMÁRTÁS

Hozzávalók
1 fej fokhagyma, 10 dkg zsír, 3 evőkanál liszt, húsleveslé, 
2 doboz tejföl, só

Elkészítés
Rántást készítünk, rátesszük az összetört fokhagymát, majd 
felengedjük húslevessel. Belekeverjük a tejfölt, ha kell, sózzuk. 
Körülbelül 10 percig még főzzük.

MEGGYMÁRTÁS

Hozzávalók
1 kg magozott meggy, ízlés szerint cukor, egész 2-3 fahéj, 
pár szem szegfűszeg, 2 dl tejföl,csipet só

Elkészítés
A meggyet a fahéjjal, cukorral, csipet sóval és annyi vízzel, hogy 
ellepje, feltesszük főni, körülbelül 10-15 percre.
Kevés vízzel kikeverünk 2 kanál lisztet és ezzel sűrítjük be a 
mártásunkat. Rátesszük a tejfölt,és egy két rottyantással készre 
főzzük a mártásunkat.
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DÖGLESZTETT SALÁTA

Hozzávalók
fejessaláta, zsír, só, ecet, fokhagyma

Elkészítés
Ugyanúgy készítjük el, mint a medvehagymát, annyi különbséggel, 
hogy a zsírba 2-3 gerezd fokhagymát is beleaprítunk.

DÖGLESZTETT JURDA (MEDVEHAGYMA) SALÁTA

Hozzávalók
jurda (medvehagyma), zsír, só, ecet

Elkészítés
A felforrósított zsírba teszünk ízlés szerint sót, ecetet és hozzáadjuk 
a medvehagymát. Jól átforgatjuk a zsiradékban
és megfonnyasztjuk, vagyis ahogy mifelénk mondják, döglesztjük.
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HÁZILAG SÜTÖTT CIGÁNYKENYÉR ÉLESZTŐVEL

Hozzávalók
1 kg liszt, fél kanál só, fél élesztő, 1 dl étolaj, 1 csapott kanál cukor

Elkészítés
Az élesztőt a cukorral langyos vízben felfuttatjuk. Majd egy tálba 
hozzá adjuk az 1 kg liszthez, rátesszük a sót, az olajat. Langyos víz-
zel közepes lágyságú tésztát dagasztunk. 
Tepsibe téve megolajozzuk a tetejét, majd körükbelül 30 perc alatt 
készre sütjük.

MEDVEHAGYMÁS SZALONNÁS CIGÁNYKENYÉR ÉLESZ-
TŐVEL

Hozzávalók
2 kg liszt, 1 db élesztő, 1 evőkanál só, 30 dkg füstölt szalonna, 
1 csokor medvehagyma

Elkészítés
A füstölt szalonnát apró kockára vágjuk és megsütjük. 
A medvehagymát felaprítjuk és hozzá tesszük a szalonnához. 
Ezt tovább már nem sütjük, csak beleforgatjuk a forró szalonnás 
zsírba. 
A felfuttatott élesztőt, a sót, a szalonnás medvehagymás zsiradékot 
hozzáadjuk a liszthez és langyos vízzel jól kidolgozzuk.
 
Tepsibe téve 1 órát sütjük.
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HÁZILAG SÜTÖTT CIGÁNYKENYÉR - PUNYA

Hozzávalók
1 kg liszt, 2 teáskanál só, 1 teáskanál szódabikarbóna, 10 dkg zsír

Elkészítés
A lisztet, a sót és a szódabikarbónát langyos vízzel összegyúrjuk. 
Körülbelül 2 cm vastagságúra lapítjuk, gömbölyű formára, 
a közepébe csinálunk egy lukat. Egy lábasba zsírt teszünk, 
és beletesszük sülni a gáztűzhelyen. 

Fedő alatt lassú tűzön mind a két felét pirosra sütjük.
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STERC, AHOGY ERZSINK KÉSZÍTI

Hozzávalók (4 személyre)
liszt, zsír , cukor vagy lekvár akár aludttej is

Elkészítés
A lisztet kevés zsírral barnára pirítjuk, majd kevés vizet öntünk 
hozzá és folyamatos keverés közbe morzsa állagig főzzük. 

Ízlés szerint cukorral, lekvárral vagy aludttejjel fogyasztjuk.

TEJBE MORZSOLT, AHOGY RITA KÉSZÍTI

Hozzávalók (4 személyre)
1 liter tej, ¼ kg liszt, 2 tojás, cukor

Elkészítés
A tojásokat a liszttel morzsolható állagúra gyúrjuk, majd a tejet 
ízlés szerinti cukorral felforraljuk és belemorzsoljuk a tésztát. 
Készre főzzük.
Hasonló állagúnak kell lennie, mint a tejberizsnek.
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KALÁCS, AHOGY ANCSA KÉSZÍTI

Hozzávalók
1 kg liszt, 5 dkg élesztő, 10 dkg margarin, 10 dkg cukor, 2 vaníliás 
cukor, 1 mokkáskanál só, 2 és fél dl tej, 5 tojás sárgája, 
1 pohár tejföl,10 dkg margarin a locsoláshoz

Elkészítés
Az élesztőt felfuttatjuk az egy kanál cukorral felkevert kevés 
langyos tejjel. A lisztet, a cukrot, a vaníliás cukrot, a sót 
összekeverjük. Közepébe gödröcskét képezünk és beleöntjük a 
felfuttatott élesztőt, a 4 tojás sárgáját, a felolvasztott margarint, a 
langyos tejet és a tejfölt. Jól kidagasztjuk. Két cipóra osztjuk, leta-
karjuk és duplájára kelesztjük.
Meglisztezett abroszon sodrófa segítségével téglalap alakúra 
nyújtjuk. A tésztát az olvasztott margarinnal meglocsoljuk, majd 
megtöltjük tetszés szerinti töltelékkel. Nálunk nagy kedvenc a 
grízes töltelék! Abrosz segítségével feltekerjük, kizsírozott tepsibe 
tesszük és még fél órát kelesztjük.
A sütőbe helyezés előtt a kalácsok tetejét tojássárgájával 
megkenjük. 180 fokon körülbelül 45 percet sütjük.

Hozzávalók a grízes töltelékhez
 25 dkg búzadara, 4 tojás sárgája, 20 dkg cukor, 2 vaníliás cukor

Elkészítés
A búzadarát a tojások sárgájával, a cukorral és a vaníliás cukorral jól 
kikeverjük, majd 10 percet állni hagyjuk..
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ASZTAL KÖRÜL FUTKOSÓS RÉTES ANCSA MÓDRA 

Hozzávalók a tésztához (4 levélhez)
50 dkg rétes liszt, 50 dkg sima liszt, só, 20 dkg sertés zsír

Elkészítés
A kétféle lisztet egy tálba összevegyítjük, enyhén sózzuk, majd a 
zsírt felmelegítjük és hozzáadjuk. Langyos vízzel lágy tésztát 
dagasztunk. Öt darab cipóra osztjuk, átgyúrjuk, a tetejüket olajjal 
lekenve meleg helyen letakarva pihentetjük. 

Addig, amíg pihen, összeállítjuk a tölteléket. Egy hatszemélyes 
asztalt abrosszal leterítünk és meghintjük kevés rétesliszttel. Előre 
megolvasztott zsírral megkenjük a kezünket, hogy ne ragadjunk 
hozzá a tésztához és elkezdjük nyújtani a rétest.
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RÉTES TÖLTELÉKEK

Mákos

Hozzávalók (1 levélhez)
1/2 kg darált mák, 30 kg reszelt cukorrépa vagy reszelt alma, 
3 db vaníliás cukor, 1 citrom, 20 dkg kristálycukor, 1 pohár tejföl, 
10 dkg zsír

Elkészítés:
A darált mákot becukrozzuk, teszünk hozzá vaníliás cukrot, a 
citrom reszelt héját és jól elkeverjük, majd hozzákeverjük a reszelt 
cukorrépát (vagy almát). A tejfölt 2 evőkanál kristálycukorral és 1 
vaníliás cukorral kikeverjük. 
10 dkg zsírt felolvasztunk (nem forróra). A kinyújtott réteslapot 
3 evőkanál olvasztott zsírral, majd a tejföllel is meglocsoljuk, ezután 
rászórjuk a töltelékünket, majd az abrosz segítségével feltekerjük. 

Tepsibe tesszük, zsírral a tetejét lekenjük és kisütjük. 

Tésztánkat az asztal közepére helyezve kicsit meglapogatjuk, 
majd minden irányból körbejárva az asztalt addig nyújtjuk, míg 
teljesen be nem fedi az asztalunkat. 
Ha eleinte itt-ott kicsit kiszakad a tésztánk, ne keseredjünk el, minél 
többet csináljuk, annál jobban fog menni.  
Ha megfelelő vékonyságúra nyújtottuk a tésztánkat, 
akkor óvatosan a tészta széleit körbevágjuk, ezeket összegyűjtjük, 
gyúrjuk, kicsi pihenés után újra nyújtani tudjuk.  Olvasztott zsírral 
meglocsoljuk és tetszés szerinti töltelékkel megtöltjük. 
Az abrosz segítségével feltekerjük, majd betesszük zsírral kikent 
tepsibe. 
A tetejét is lekenjük zsírral és 180 fokon pirosra sütjük.
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Túrós

Hozzávalók (1 levélhez)
80 dkg túró, 2 pohár tejföl, 25 dkg kristálycukor, 4 vaníliás cukor, 
mokkáskanálnyi só, 4 tojássárgája, 2 citrom reszelt héja,10 dkg zsír

Elkészítés:
A túrót jól áttörjük, bele reszeljük a citrom héját. 1 pohár tejfölt, 
a sót, a tojássárgáját, 20 dkg kristálycukrot, 3 vaníliás cukrot és a 
túrós masszánkat jól összekeverjük. 
1 pohár tejfölhöz hozzákeverjük a megmaradt 5 dkg kristálycukrot 
és a vaníliás cukrot. 10 dkg zsírt felolvasztunk (nem forróra).
A kinyújtott réteslapot 3 evőkanál olvasztott zsírral, majd a tejföllel 
is meglocsoljuk, ezután rászórjuk a töltelékünket, aki szereti, 
mazsolával vagy meggyel is megszórhatja a tetejét, majd az abrosz 
segítségével feltekerjük. 
Tepsibe tesszük, zsírral a tetejét lekenjük és kisütjük.

Grízes -meggyes
 
Hozzávalók (1 levélhez)
60 dkg magozott meggy, 25 dkg búzadara, 1 pohár tejföl, 30 dkg 
kristálycukor, 3 vaníliás cukor, 15 dkg zsír

Elkészítés
A búzadarát zsiradék nélkül aranysárgára pirítom, majd hozzáadom 
az 5 dkg zsírt és ezzel még 1-2 percig tovább pirítom. 3 dl meleg 
vízzel (meggylével) felöntjük. Időnként megkeverve takarék lángon 
körülbelül 5 percig fedő alatt pároljuk, majd kikapcsoljuk a 
tűzhelyet, és még fél órát hagyjuk a búzadaránkat a fedő alatt 
megdagadni. Ha kihűlt, 20 dkg kristálycukorral és 2 vaníliás 
cukorral ízesítjük.
 A meggyet 5 dkg cukorral összekeverjük. 1 pohár tejfölhöz hozzá-
keverjük a megmarad 5 dkg kristálycukrot és a vaníliás cukrot. 10 
dkg zsírt felolvasztunk (nem forróra). 
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PALACSINTA ÉDES RÁNTÁSSAL

Hozzávalók a palacsintához
liszt, tojás, só, tej, szódavíz, vaníliás cukor
 
Hozzávalók a töltelékhez
töltelékhez: zsír, liszt, víz, cukor,só

Elkészítés
A palacsintatésztát a megszokott módon elkészítjük, kisütjük. A 
rántásos töltelékhez zsírban megpirítjuk a lisztet szép barnára. 
Felengedjük vízzel, csomómentesre keverjük. Cukrot, sót teszünk 
bele ízlés szerint. 
Még melegen megkenjük vele a palacsintákat és feltekerjük.

Káposztás

Hozzávalók (1 levélhez)
3 kg édeskáposzta, 25 dkg zsír, só, bors (elhagyható)

Elkészítés:
A káposztát lereszeljük, hasonlóan a káposztás tésztához, lesózzuk, 
kicsit állni hagyjuk, majd kinyomkodjuk, és a 25 dkg zsírban, ízlés 
szerint borsot is hozzáadva aranysárgára lepirítjuk, majd langyosra 
hűtjük. A kinyújtott réteslapra rászórjuk a káposztás töltelékünket, 
majd az abrosz segítségével feltekerjük.
 
Tepsibe tesszük, zsírral a tetejét lekenjük és kisütjük.

A kinyújtott réteslapot 3 evőkanál olvasztott zsírral, majd a tejföllel 
is meglocsoljuk, ezután rászórjuk a töltelékünket (először a bú-
zadarával hintjük meg a tésztánkat, és arra szórjuk rá a meggyet), 
majd az abrosz segítségével feltekerjük. 
Tepsibe tesszük, zsírral a tetejét lekenjük és kisütjük.
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KELTRÉTES, AHOGY ANCSA KÉSZÍTI

Hozzávalók
1 kg liszt, 5 dkg élesztő, 15 dkg kristálycukor, 2 vaníliás cukor, 
2 és fél dl tej, 2 tojás sárgája, 5 dkg margarin, 1 mokkáskanál só,
20 dkg olvasztott margarin a tészta locsolásához és kenéséhez

Elkészítés
Az élesztőt 1 kávéskanál cukorral elkevert langyos tejben 
felfuttatjuk. A lisztet, a cukrot, a vaníliás cukrot, a sót 
összekeverjük. Közepébe gödröcskét képezünk és beleöntjük a 
felfuttatott élesztőt, a tojások sárgáját és a felolvasztott margarint, 
és a langyos tejjel kalácstészta keménységűre jól kidagasztjuk. 
Két cipóra osztjuk, letakarjuk és rövid ideigállni hagyjuk. Egy nagy 
asztalra abroszt terítünk, liszttel megszórjuk és az asztalon szépen, 
óvatosan elkezdjük nyújtani. Ezt a tésztát nem lehet akkorára 
nyújtani, mint a rétestésztát!
Ha már nem engedelmeskedik tovább a tészta, akkor ismételten 
a széleket levagdosva ugyanúgy járunk el, mint a sima rétessel, 
locsoljuk, megszórjuk és tekerjük. A többi rétes töltelék mellett mi 
a keltrétest, legszívesebben a következő grízes töltelékkel töltjük.

Hozzávalók a grízes töltelékhez 
25 dkg búzadara, 4 tojás sárgája, 20 dkg cukor, 2 vaníliás cukor

Elkészítés
A búzadarát a tojások sárgájával, a cukorral és a vaníliás cukorral jól 
kikeverjük, majd 10 percet állni hagyjuk. 
A kinyújtott réteslapot meglocsoljuk olvasztott margarinnal, majd 
rákanalazzuk a kikevert búzadarát. Feltekerjük, kizsírozott tepsibe 
tesszük és a margarinnal a tetejét megkenjük.
 
Előmelegített sütőben 180 fokon szép pirosra sütjük.
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Záró gondolatok

...és végül útravalónak, nem  egy étel recept, legyen inkább élet 
recept, hamuba sült pogácsa helyett..
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KÓSTOLDA RECEPT

Végy egy kiló lisztet, tégy bele hat tojást.
” Nem, nem lányok. Állj! ” Sütünk, főzünk csak most szavakból, 
emlékekből, történetekből. Átgyúrjuk életté, jó? Nem is rossz ötlet 
átírni a drámákat komédiákká, más út nincs is… és hogy miből lesz 
a cserebogár? A mi receptünk ez lett.

Hozzávalók
Végy egy jól érett társadalmi problémát,

Hámozd le a héját,

Kockázd apróra,

Dobd bele a nyers hozzávalókat a közösségi térbe,

Egy csipet empátia egy marék kitartás,

… és sok-sok munka,

A platni mellől nem szabad felállni,

A végeredmény magáért beszél.

Az elkészítés módja
Végy egy jól érett társadalmi problémát. 
Hát ez adott volt, az utcán hevert a földön, csak le kellett hajolni 
érte. Van. Létezik. Létjogosultsága pedig vitathatatlanul megérett. 
Hámozzuk le? Hámozzuk, hámozzuk jó sokáig, jó régóta. 
Igazából csak annyi az egész, hogy nem csukjuk be a fülünket, ilyen 
egyszerű. 



79

Azután minél tovább aprózzuk, minél többet hallgatjuk, annál 
többet tudunk róla, hiszen az információ elengedhetetlen hozzá…

...és most kell belerakni a csipet empátiát, hát itt errefelé terem 
bőven belőle, sok neve van, az egyik sorstárs. 
Ha viszont nincs otthon belőle, sajnos nem tudom, hol kell 
beszerezni, de egy történet eszembe jut erről. Valaki egyszer azt 
kérdezte tőlem, hogy azt nem érti a mesékben, miért kell a 
királyfiknak szegény gúnyát ölteniük, hogy elinduljanak megtalálni 
a kérdéseikre a válaszokat. Mondhatnám, hogy szerencsés, hogy 
nem tudja miért, de nem teszem. Akin már volt szegény gúnya, 
tudja miért kell. 
Egész más a világ onnan nézve, akárhová is jut el az ember fia meg 
a lánya. Minden, ami az út során ér, végül a hasznunkra válik, nem 
veszteség. Csakhogy a királyfiruha nem engedi láttatni a teljes 
valóságot. A szer(g)énység viszont igen, de nevezhetjük 
empátiának is akár. Ha látni akarod, látni fogod!

Még mindig nem vagyunk kész. Türelem. Ez még kevés. Most jön 
a dagasztás, a kemény munka. Egyik rész sem hagyható ki, ahogy 
az se hogy “a platni mellől nem lehet elmenni”, azaz nem szabad az 
eredeti célt soha szem elől téveszteni. 
Ez a motorja a dolognak, olyan mint a sütemény lelke. A motiváció 
a siker kulcsa. Ha ez elvész, oda minden, amiért eddig 
dolgoztunk… és végül, de abszolút nem utolsó sorban azt sok 
jót mindig vissza kell forgatni, vissza kell adni. Akkor az eredmény 
tényleg magáért beszél. 
Együtt ehetjük, élhetjük meg örömmel azt a sok jót, amit jól kifőz-
tünk belőle!

Sok sikert a főzőcskézéshez!
Kóstolda csapata
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ASZTALFOGLALÁS

A vacsoraestek előre meghirdetett időpontokban kerülnek 
megrendezésre, melyekről facebook-on, illetve az alábbi oldalon 

lehet értesülni:

http://szinesgyongyok.hu/etterem/esemenyek/Kóstolda

Közösségi Tér és Lakáséttrem

Elérhetőségeink
7629 Pécs, Komjáth A. u. 12.

www.szinesgyongyok.hu
kostolda@szinesgyongyok.hu

info@szinesgyongyok.hu
+36 72/210 142 | +36 30/812 18 58

Várunk mindenkit szeretettel!
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Ezt a receptgyűjteményt,v a Kóstolda lakáséttermet létrehozó
és folyamatosan működtető Színes Gyöngyök Egyesület 
készítette.
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Támogatóink:
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Végy egy jól érett
 társadalmi problémát

Hámozd le a héját

Kockázd apróra

Dobd bele a nyers hozzávalókat
 a közösségi térbe

Egy csipet empátia,
 egy marék kitartás

...és sok sok munka

A platni mellől 
nem szabad felállni

A végeredmény magáért beszél


