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Szlovén konyha a Rába mentén

P,z első viláqháború végéig a szlovén Rába-vidék lakói elsísor,
ban árpakásábóI, kukoricából és babból, illetve káposztábóI ós

babból készült equtálételeket ettek. Ctlakoriak voltak tápláIk\zá-
sukban a lisztes ételek (lepéwlkenuér, béles, perec, rétes), kdsák
(kölesbő, muharből, hajdináből, árpábóI\, a káposztából és

burgoryából kószült ételek. SOk teiet és tejes ételt ettek, alííg
nem értékesítették a tejet (I948-iq}. Húsétel csak disznóöIóskor,

nagqobb ünnepeken, munkák során került az asztalra. A kuko-
icával terledt el a tök, s vele a töftmagola1.

Szögleves

Hozzávalók 2I fó'tt fíistőIt hús lne,2 dI tejföI, fokhaqu-
ma,2 dkg liszt, babérlevéI, ecet, só.

Ha füStölt húst főzünk, az első levét elöntiük, a
másodikból levest főZhetünk, Adjunk hozzá hosszúra
és apróra vágott fokhagymát (ezek a szögek), babérle-
Velet, ecetet és szükség szerint sót, A végén habariuk
be a levest,

kúposzta vaga répaleves

Hozzávalők: 3-4 marék savanyű káposzta, 2 I víz, 4 dl
tejíöI,2 kanáI tei,20 dkq kolbász, kőméngmag, fokhagqwta, ső,

bors

A savanyú káposztát, köménymaggal, fok-
hagymával, borssal 2 lvízben feltesszük főni, A teifólt
a tejjei elkeveriük, egy kis levessel hígítjuk, Ezzel for-
ral|uk fel még egyszer a levest, Szükség szerint sózzuk,
Ha |obb levest akarunk, adhatunk hozzá kockára vá,
gott kolbászt, Ugyanígy készül a savanyúrépa leves,

Túróleves

Hozzávalók: I l aludt tei,2 dl teiíöl, íokhaguma,2 dkq
Iíszt , köménymag , só .

Az aludt tejet lassan főzzük, Ad|unk hozzá sót,
köménymagat, fokhagymát, A végén habariuk be és
még egyszer forraljuk fel, Kenyérrel kínáljuk,

Babos hóposzta \íőzcléft|

Hozzávalők: I kg savanuú hdposzta , 50 dhq bab , 2 kanáI
liszt, 2 hanáI zsír, só, pirospapika, 3 dI víz.

A babot és a káposztát külön-kü|ön megfőzzük,
majd összeöntiük és paprikás rántással berántjuk,

A fend címmel adott kt a Magyaioísági szlovének szövet§é-
ge szen€otthárdon a szlovén Kultúra Napia alkalnából (feb-
füár E.) egy kétnyelvíí szákácskönyvet. A recepteket c§abal
Andrásné f€lsőszönökl háztas§zony gyű|tötte össze, a kötetet
M. Koáí Márla szelke§ztette.

Dödölle

Hozzávalők: 8 burlonua, 3-4 tsésze liszt, I kandl zsír, I
haggma, só, víz-

Közepes burgonyákat hámozunk, szeletelünk és
annyi sós vízben tesszük fel főzni, hogy ellepje, Ha fé-
lig megfőtt, lisztet szórunk rá, Közepébe egy fakanalat
állítunk, Amikor a burgonya puha, a liszt jól megpáro-
lódott, a vizet ]eöntiük róla egy másik edénybe. A bur-
gonyát iól összetörjük, a leöntött fonó vízze| lágyít-
hatiuk. Tepsiben zsírban hagymát pitítunk és kanállal
beleszaggatjuk a törtburgonyát, Sütőben pirosra süt-
iük. Húsokhoz köretként kínáljuk, sa|átával, tejföllel is
fogyasztható,

Savangú háposzta babbal {sahta|
Hozzávalők 20 dkq bab, 2O dkg savanqú háposzta, I

haggma, tdkmaqolaj, ecet, só, blrs, pirospapika-
A sós vízben főtt babot leszűrjük, kihűtjük és össze-

keverjük a savanyi káposztával, Hozzáadiuk az apróra
Vágott hagymát, kis borsot, pirospaprikát és egy kis
ecetet. Leöntjük tökmagolaiial és jól összekeverjük,
Letakarjuk és állni hagyjuk 2-3 órát,

K.elt ftukortca máM

HozÁvalők:50 dkg kukliLaliszt,5 dkT élesztő,5 dkq
zsír, 5 dI teí, ső.

A telbe belekeveriük a kukoricalisztet, élesztőt, zsírt
és sót, A masszának sűrűbbnek kell lennie, mint a pa-
lacsintatéSztának. Ha megkelt a maSsza, tepsibe önt-
iük és megsütiük. A kukoricamálét reggelire vagy va-
csorára, tejjel Vagy tejeskáVéVal kínáljuk,

H,úsvétl halács

Hozávalók: 50 dkq liszt, 12 dkg cukor, 25 dkg porukor,
|5 dkg margarin, 4 tliás, |/2 kanáI só,3 dkq élesztő.2,5 dl
tej, |5 dkq mazsola, I citrom héja és leve, meggykompót.

A húsvéti kalácsot bordás kerámia őzgerincben
vagy kerek kerámia edényben sütiük. A formát puha
margarinnal kikenjük és be]isztezzük. Egy tálba
tesszük a lisztet, a tejben felfuttatott élesztőt, sózzuk,
cukrozzuk, hozzáadjuk a citromot, a mazsolát, a tojá-
sokat és a meleg margarint,

Addig gyúr|uk, amíg a tészta habos nem lesz, Leta-
karjuk és hagy|uk pihenni 20 percet, Beletesszük a for-
mába, ha megkelt megsütiük, Tűvel ellenőrizzük, hogy
megsült-e, A foímában hagy|uk kihülni, Fehér öntettel
(25 dkg porcukot 1 kanál citromlé, 4 kanál forró víz)
leöntve, meggykompóttal díszítve tálaljuk,
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