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A német konyha ízei

Óköruszdlg leves (Ochsenschwanz-suppe\

Hozávalók: l hq ökiirfarok,50 dhg veqges zöIdség (sárqa
és fehér répa, zeller, karalábé, kelháposzta), hagqma, fok-
hagyma, bors, só, fűszereft,

A 4,5 cm-es, a csigolyáknál felszeletelt ökörfarok dara-
bokat a karikáIa vágott zöldségekkel, a felvágott hagy-
mával tepsibe tesszük, és sütőben aranysárgára pirít-
iuk, Ekkor a zsíros részeket eltávolít]uk, és felengedjük
1,5 liter húsievessel (készülhet leveskockabói is),
Majorannával, kakukkfűvel, fokhagymával és szemes
borssal fűszerezzük, sózzuk (leveskockánál nem szüksé-
ges), Fedő alatt, egyenletes, Iassú forrássa] puhára főz-
zük. Ezután finom szűrőruhán leszűrjük, a zsírlát leszed-
jük és ha keil utánasózzuk, végül kevés konyakkal ízesít-
|ük, Finom metélt-tésztával, vagy csíkoka vágott pala-
csintametélttel és sok zöldséggel tálalIuk,

Sö rlev es e k (Biersup p en)

Hozávalók, 1,5 liter sör, vai, Iiszt, I dl fehér bor, fatléj,
szegfűszeg, citromhéi.

2 dkg vajból és 2 dkg lisztből világos rántást készí-
tünk, Feleresztjük a sörrel, sóval, törött borssal, kevés
cukorral ízesítjük és felforraljuk, l dl fehér borral, ke-
vés fahéjból, szegfűszegbő1 és reszelt citromhélból ki-
vonatot főzünk, átszűrjük és a leveshez adjuk, Tejszín,
ne] elkevert tojássárgára tálaliuk. Ez a bajorok specia,
litása, a forró sörleves (heisse Biersuppe), A hideg
sörleves (Bierkaltschale) készítésekor hideg sörbe kü-
lönféle fűszereket, szárított gyümö]csöt és zsemle-
moíZsát áZtatnak, Ezt a leszűrés után jéghidegen ad-
ják asztalra. A Leipzigeí Biersuppe 1Lipcsei sörleves)
a forró sörleves egyik változata: a levest tejjel és kuko-
ricaliszttel sűrítik.

Gaísburgi húslev es (Gaisburger Marsch)

Hozzávalók: 80 dhg marhahús (csontos leveshúsJ, l nagy
adag vegqes leveszöld,ség |gqökér, sárgarépa, zeller, karald-
bé),30 dkq burgorya, I0 dkg liszt,5 d,kg vaj, l tojás.

A Gaisburger Marsch Stuttgart egyik elővárosáról el-
nevezett húsleves. A húst 2 liter hideg vízben tesszük
föl főni, A levest lassan felfonaljuk és a felszínéről a
habot szűrőkanállal leszedjük, majd mérsékelt 1ángon
lassan tovább főzzük. (Gyors forralástól a leves zava-
ros lesz. ) Egy órai főzés után a levest bezöldségeljúk,
fűszerezzúk, végül l5 percig belefőzzük a kockára vá,
gott bulgonyát. Tálaláskot ,,Spátz]e" kerül bele, amely
tulajdonképpen apró, vajas galuska, A Spátzle-hez a
vajat a tojássárgálával kikeverjük, megsózzuk, hozzá-

keverjük a lisztet és a to|ásfehérjéből felvert kemény
habot, Forró levesbe vagy sós vízbe apró galuskákat
szaggatunk és puhára főzzük.

Sav anqú sült (Sauerbraten)

HozzÁvalók I kg marhahótszín vagq fartő, l dI ecet, I dl
éd,es vörös bor, 5 dkg cukor, 6-8 szem bors,3 babérlevéI,3

fei haguma, pár swm szegfíibors, mustár,5 dkq liszt, 1,5dI
telföl, só -

Először a húst kell bepácolni, Az ecetet, a bort, a cuk,
rot, a borcot, a szegfűborsot, a babért és a karikára
felszeletelt hagyma felét, e€y teáskanál mustárt és 2-3
dl vizet egy nagyobb edényben jól összekeverjük és
beleforgatjuk a húst, Hűvös helyen vagy hűtőszek-
íényben 3-4 napig pácoljuk, időről-időre megforgat,
juk. A pácléből kiemelt húst sózzuk, borsozzuk és for-
ró zsírban vagy olajban minden oldalán jó1 megsüt-
|ük, TűzálJó edénybe téve ezután ráöntjük a páclevet,
Hozzáadjuk a maradék hagymát, adunk még hozzá ke-
Vés mustárt és jól befedve kis lángon kb. 2-2|/, órát
pároljuk, Az elpárolgott lét kevés borral pótoljuk.
Amikor a hús megpuhult felszeleteljük és meleg he,
lyen tartjuk. A megmaradt húsléből mártást készítünk:
leszűrés után ]iszttel besűrítjük és tá]alás előtt teiföl,
lel elkeverjük, A húst a íáöntött mártással legtöbbször
burgonyagombóccal tálaljuk, A savanyú sült (a
Sauerbraten) a németek egyik kedvenc fogása, A Raj-
na vidékén a páclébe bort, száíított gyümölcsöt és di-
ót tesznek, Baiorországban citlomot éS telfölt, Észa-
kon fűszeres mézeskalácsot morzsolnak a lébe, A
gombóc mellett gyakran áfonyával, párolt vöröská-
posztával vagy almapüréve1 táial ják,

Mdjas burgonqaglmbóc
(Kartoffelklösse rnit Leber\

Hozzávalők: l kg burgonqa, 20 dkg liszt, 20 dkg sertés-
máj, 15 dkg zsk, 2 db tojás,2 his íei vöröshaqqwa, só, tö-
rött bOrS_

A héjában főtt burgonyát áttörlük és ha kihűlt hozzá-
adjuk a lisztet, a 2 tojást és 10 dkg zsírt majd alapo-
san összegyúrjuk. A hagymát finomra vág|uk és a le-
darált májial maradék zsírban lepiíítiuk és sóval,
borssa1 fűszerezzük. A má|at a burgonyagombóc tész-
tával jól összedolgozzuk, Kisebb, egyforma gombóco,
kat formálunk belőle, enyhén sós vízben vagy
csontlében kifűzzük, végül 1evétől iól lecsurgatiuk, Kü-
lönféle húsételek körítése, de gyakran kerül önálló fo-
gásként asztalra: ilyenkor paradicsomos vagy még
gyakrabban gombamártássa1 tálal ják,
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