
A Cigány ételeskönyvből

sóskaleves

A kanálisparton már tavasz elejétől lehetett szedni
sóskát. Ez a legízletesebb, Sóskaízű sóska.

Föltették a leszárazott sóskát a vízbe főni és va]ó-
sággal szétfőzték a vízben, olyannyira, hogy a levét is
elfőtte, Egy,két kanálka lisztte] megszórták, forralt tej-
iel felengedték, és tovább főzték, aztán ízesítették só-
val, cukorra], citlommal vagy ecettel,

comboldát (íeszelt tésztát) főztek bele, AZ egy to-
iással köröm alatt öSszegyúrt tésztát keményre hagy-
ták és egy reszelőn a levesbe reszelték, (Legegysze-
rűbb reszelőként egy pléhlemezt nagy szögge] kilyug,
gattak és megfordítva, a karistos olda]át használták
reszelésre,)

Honávalók, I,5 kq sóska, l I forralt tei, só, cuhor, kevéske

ecet liszt- A gomboldához, liszt, toiás, só, víz.

sóba-vízbe leves

A cigányok szegénységből tanulták el, de az igazság
az, hogy tulaldonképpen böjti leves. Kolduslevesnek
(kódisleves) is mondták régebben.

A karikára szeletelt krumplit és a karikára vágott
hagymát vízben főzték. Sót, törött borsot és pirospap-
rikát (törött paprikát) hintettek be]é tetszés Szerint, A
hagyma és a krumpli nagyiából egyszerre fő meg, így
aztán negyedóra alatt kész a leves. Bármikor jó étel ez

- főként a fogyókúrázni szándékozóknak. Szegeden
mind böitkor, mind egyéb alkalmakkor halszeleteket
is főztek bele, El lehet képzelni, hogy egyszerűségé-
ben is milyen ízletes volt,

Hozzávalők: 40 dhq burqonaa, 2 nagyobb vörőshagyma, pi-

rospapika, őrölt Íekete bors, só.

Lecsós harfiol

A sós vízben megfőtt karfiolrózsákat friss nyári le-
csó közé keverik, A lecsó készülhet darált hússal,
kolbásszal, de a lecsós karfiol hús nélkül is kitű-
nő,

Hozzávalók: 5 dkg füst|dlt szalonna vagq főzőva1 , 4 pár virsli ,

60 dkq karfol, 4-5 db zöldpaprika,3 db paradicsom, l na-
gqobb vöröshaggma, pirospapika, só.

Töltött káposzta

Az úgynevezett úri cigányok mindenkori első számú
főétele volt, Ma is minden cigánycsalád szeretette]
főzj.
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A disznóhús közé füstölt szalonnát, füstölt libamel-
let, vagy egyéb füstölt húst is darálnak, esetleg mar,
hahúst is nyersen. Darált (!) borssal, sóVal, törött
paprikával ízesítik és a megmosott rizst köZé teszik - s
mindezt hideg vízzel keverik össze. A cigányoknál
hagymát, fokhagymát nem szokás beletenni- A füStölt
sza]onna legföljebb egy tizenketted része lehet a da-
rált húsnak, feltéve, ha ez nem zsíros. A tölteléket la,
zán töltik a káposztalevélbe, mert helyet kell hagyni a
megdagadó rizsnek, Szokás a savanyított hasáb he-
Iyett leforrázott édeskáposzta-leveleket használni. A
töltelékeket a kimosott apró káposzta közé helyezik, A
káposzta közé oldalast, dagadót, csülökhúst tesznek,
tehát főként zsíros húsokat, hogy a káposztát,,meg-
törje", Utána felöntik vízzel, Amikor a töltelékek meg-
főttek, kiszedik és vékony törött paprikás rántással be-
rántják a káposztát, aztán visszahelyezik a töltelékeket
a káposzta közé, ami nemsokára a színét is föladia, A
klasszikus cigánykonyha a töltelékbe sem tojást, sem
fokhagymát nem ír eló. Az e recept szerint főzött tölte-
1ék ugyanakkor egyben marad, s megtartia a disznó-
hús eredeti zamatát.

Hozzávalók: 20 dkq darált sertéshús, 20 dkq daráIt marha-
hús,60 dkg sertésdagadó,60 dkg sertésoldalas, lQ dhq daráIt

íüstök taria,5 dkq füstöIt szalonna,20 dkg rizs, 10-12 db sa-
vangú káposztalevél, I hq savangú ftáposzta (apró), 3-4 evóka-

nál olai, 10 dfta liszt, pirospaprika, írőlt íekete b1rs, só.

If1. Rácz Pali kedvence

Cukrozott vörösborba áztatott zsemleszeleteket pala-
csintatésztában megmártva, forró olajban kisütnek, és
fahéjas porcukorral meghintik- Ha a zsemlét előző]eg
kissé finoman megpirítják, még kellemesebb ízű lesz.
Lehet hozzá borsodót, csokoládémártást adni, de lek-
várba mártogatva is ió.

Hozzávalók: 6 db zsemle,3 dI vörösbor, 4 evólanál cukor,3
evó'kanól porcuhor, |5 dkq liszt, l db t\iás, 2,5 dl tei, 1laj a sü-
téshez,2-3 dI leftvár, I mokkáshanáI őröIt fahé1, só,

Rigó |ancsí

Az egyetlen cigánysütemény, A híres Rigó ]ancsiról el-
nevezett cukráSzsütemény nem más, mint kakaós pis-
kóta, amit kakaóporral és cukorral fölvert kemény tej-
színhabbai töltenek meg, A teiszínhabba olvasztott
Zselatint is szoktak keverni. Kétségtelen, hogy kreol
sütemény - ahogy névadója, Rigó ]ancsi is az volt.

Hozzdvalók:7 db tljássdrqáia, 2 db tlíás, 12 dkq liszt, |2
dkq cuhor, 5 dhg vai, I dkq kakaópor, I teáskanál reszelt cit-
romhéj, 25 dkg tortabevonó-csokoládé. A hrémhez: 6 dl tei-

szín,7 d.hg porcukor,20 dkq heserű tsokolddé, I dkq zsela-
tinpOr.
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