
Híznnr ti{ln

Vendégvá rő izbég konyha

Kök-csaj

Hozzávalók: 4 kávéskanáI zijld tea, l0 dkg selyetncukor, l li-
ter víz.

Az üzbég gasztronómiában a főétkezések kezdése
és befeiezése tea nélkül elképzelhetetlen. Kínálják
forrón, langyosan és lehűtve is- Elkészítésekor a zöld
teát forró vízzel leforrázzuk Minden esetben a forró
Vizet öntsük a teára és nem a teát szórjuk a íorró víz-
be, 2-3 percig lefedve állni hagyjuk és csak azután
szíírjük le. Tálaláskor selyemcukrokat adunk hozzá,
amit a teát kórtyolgatva szopogatunk el, (A teát az üz-
bégek porcelánbóI készült széles, füIetlen csészéből -
pialából - isszák,)

SzíIjotka

Hozzávalők: l doboz füstölt szardinia (pL spr\tni), 4 db
burgonga, 4 teáskanáI l)ai, I cslklr ?etruselaem, só.

A sós vízben megfőzött burgonyát meghámozzuk,
hosszú szeletekre vágluk, minden adaghoz vaiat
adunk, majd hozzátesszük a füstölt halat, A teteiére
szálas petrezselymet teszünk, nem kell apróra vágni.
Kitűnő, gyors előétel,

Húsos savanyú zöIdségleves

Hozz,ávalók: 50 dkg birkahús, 30 d,kg marhahús, 4 db ecetes

uborka,2 fej vöröshagyma, 4 db sárqarépa, l db zeller,5 dftq
zsír, l his doboz parad,i6lmpüré, 5 dkq zöld olajbogyó, l cit-
rom, 2 dI tejföI, só, bors, kapor.

A húsokkal és a zöldség felével húslevest főzünk. A
karikára vágott hagymát és a felszeleteIt zöldségeket a
zsírban megpároliuk, majd felengediük a húslevessel
és sóval, borssal ízesítiük_ A csontokól leszedett bir,
ka és marhahúst feldaraboliuk, beletesszük a levesbe
és kb. 40 percig tovább főzzük. A paradicsompüIét, a
citrom levét és a tejfölt összekeverjük, belereszeljúk a
meghámozott uborkát, belevágiuk a kaprot és mind-
ezt a levesbe keverjük. A levest még egyszer felforral_
iuk, beledobiuk az olajbogyókat és forrón tálaliuk.

Az em(r píldfia

Hozávalók, l kg birkahús íIegiobb a comb),50 dkq izs,
0,5 kg hagyma, l0 dkg zsír (az eredeti recept szeint birka
faqqlJú|,5 db sárgarépa, petruselaem, ftapor, só, erős papika
(a leqjobb 2 teáskanáI cseresznyepapika krém).

A zsírban megpárolt felszeletelt hagymára rátesszük

a kockára vágott birkahrlst, a hasábokra vágott sárgaré-
pát, maid felöntjük annyi vízzel, hogy ellepie. A sütóen
20 percig sütiük, ezután hozzáadjuk a fűszereket és kis
lángon kb, l órán át pároliuk, fu elpárolgott Vizet időn-
ként pótoliuk, Amikor a hús megpuhult, a tete;ére ráte-
rítiük a megmosott rizst, Megsózzuk (lehet Vegeta is),
és ismét felöntiük vízzel, Takarék lángon még fél órán át
tartiuk a sütőben. Az igazi piláf akkor sikerült, ha a hú_
son érezni a fűszerek Zamatát, a rizs pedig pergő, boros-
tyánszínű, és szinte elolvad a szájban,

Mézes diós csirke

Hozzávalók: 4 db csirkemell filé, 2O dhq vai, 3 evóftanáI méz,
5 dkg darált diő, l citrom leve, só, bors, kaftukkt'ű,6-8 db pa-
radicsom-

A besózott csirkemell szeleteket legalább fél napig
tegyük hűtőszekrénybe. A csirkét másnap kivajazott
tepsibe vagy |énai tálba helyezve kevés vízzel meglo,
csoljuk és előmelegített sütőbe tesszük, Amikor el-
kezd puhulni (kb. 20 perc) megkenjük a méz, vaj, bors,
kakukkfű és citromlé keverékével, majd a teteiét meg-
szórluk darált dióval_ MeIegen és hidegen is tálalható,
mindkét esetben hasábokra vágott paradicsom szele-
teket adunk hozzá,

Hivaí ftujmak

Hozzávalők:50 dkg liszr, l0 dkq vaj, 2 tljás, 4 dI tej, 5 dkq
cukor, só,5 dkq ólesztí, olaj a kisütéshu.

F,z élesztőt kevés cukros teiben felfuttatiuk, majd
annyi lisztet adunk hozzá, hogy tágy kovászt kapjunk,
Meleg helyen keIesztjük, Ezalatt a tojássárgákat a vaj-
jal habosra kever|ük, sózzuk, hozzáadiuk a teiet, a ma-
radék lisztet és a tojásfehériékből felvert habot. A
megkelt kovásszal összekeverve sűrű palacsintatész,
tát kapunk, Palacsintasütőben vagy teflon serpenyő-
ben egy-egy evőkanál olajban aranysárga, vastag pa-
lacsintákat sütünk. Adhatluk előételként: ilyenkor
sziliotkával (sprotnival) vagy pácoIt heringgel töltjük,
ha desszert. akkor vaníliás cukorlal édesített főtt sár.
garépával, vagy sűrű vaníliás-cukros paradicsomszi)
ruppal töltik, Az egyszerű kuimak inkább a mi lakott
palacsintánkat idézi: a palacsinták közé cukorból,
to|ássárgából és teifölből főzött krém kerül, végül a
tijzálló tálba rétegezett palacsintákat sütőben piros-
barnára sütik. (A palacsinta a régi üzbégeknél szent
ételnek számított: a nap, a jó termés, a bőséges gyer-
mekáldás jelképe voIt_1
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