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Hideq sárgadinnqe leves

Hozzávalőkl eqq és negged, hq sórgad,innye, 15 dkg porcukor,

3 dl teiszín,54 szem szeqfűszeq,2-3 íahéj, íéI dl koryak, 4-5
szem fehérbors, dtromlé, csipet só.

A megmosott sárgadinnyét meghámozzuk, kima-
gozzuk, A gyümölcs negyedrészét kis kockákra vágjuk,
és a cukor felével meg a konyakkal összekeverve hűtő-
be tesszük. A dinnye többi részét a megmaradt cukor,
ral, fahé||al, szegfűszeggel, fehérborssal, sóval ízesí-
tett, kb, l liter vízben puhára főzzük, majd áttörjük. Ki_
hűtiük, hozzákeveriük a teiszínt, aZ előkészített, koc-
kákra vágott sárgadinnyét, és jól elkeveriük, Lehűtiük,
és előhűtöti csészében jéghidegen tálaljuk.

Tehénpörkölt pacallal

Hozzávalők: 80 dkg marhahús (lábszár), 40 dhg marhapa-
cal, )5 dhg zsír, l kis íej vijröshagama, íokhaguma,3 db cse-

resznqepaprika, 2 deci vőrös bar, l/2 kg burqonqa (daminó ala-
kúra vóqva), hevés só, köménqmaq, pirospaprika.

A marhalábszárat kockákra vágiuk, A pacait leforráz-
zuk és metéltre vágjuk, Aranybarnára pirítjuk a Zsírban a
karikákra vágott vöröshagymát, hozzátesszük a reszelt
fokhagymát, pirospaprikát, és a töít köménymagot, A
lábszátból hagyományos pörkö]tet főzünk, Ezután bele-
tesszük a leforrázott paca]t, leöntlük 2 deci vörös bonal
és félkészre pároljuk, csak ekkor adjuk hozzá a dominó
alakúra vágott nyers burgonyát. azzal megpuhítiuk, Tet-
szés szerjnt cseresznyepaprikával ízesíthetjük,

Mustáros p ecsenae szó'Iősaldtáv al

Hozzávalók: 40 dkq velős csont, 20 dhg vörösílaqljy|a, 20
dftg sárgarépa, 20 dkq petrezseltlemqqökér, 15 dkq füstölt sza-
lonna, 1 kq hátszín vaqq mat,hammb, só, kósheqqni törött bors,
pár szem szegfűszeg és íahéí, S dkg zs(r, 4O dkg tarhonqa,60
dkq |urganlla, l0 dkg nazsola, 4 dl mustbor vagy mushotá-
lqos bor, 5 dkg paradicsompüré, 5 dkq zsír; a tarhlnuáhaz 1,5

dkq szalonna, 40 dkg tarhonya, 60 dkg burqon|ja, l0 dkq
marináIt papríka, I d,kq pirospapríka, só-

A szólősalátához l,50 hg szólő, 5 dkg tukor, 2 dhg só, 10

dkq vöröshaqqrua, íél dl olaí, } cslklr zöldpetrezselyem, ftós,

heqqnqi törött bors-

Egy megfelelő nagyságú cserépedényt vagy lábast,
karikára vágott marhacsontvelővel, vöröshagymával,
sárgarépával, gyökérrel kibéIelünk, és adunk hozzá pa-
radicsompürét, szegfűszeget, fahéiat, A marhahát-
színt, vagy marhacombot megfelelő nagyságú szele-
tekre vágjuk, szalonnacsíkokkal megtűzdeliük, sózzuk,
törött borssal meghintjük, Kevés zsíron átsütjük és le-
vével együtt rátesszük a már e]őkészített zöldségre,

Musttal vagy muskotályos ízű fehér borral felenged-
jük, s az egészet ]efedve lassú tűzön puhára pároliuk,
ha a leve elpárologna, kevés vízzel időnként pótoliuk,
A húst kivéve féirerakjuk. A szépen megmaradt zöld-
ségkarikákból, és a csontvelőből keveset a hússzele-
tekre tehetünk, a többit a léVei együtt áttörjük. AZ elő-
zőieg kevés boíban áztatott mazsolát ebben a lében
egy percig forraljuk, majd a húsra öntve tálaljuk.

A köretheZ aZ apróra Vágott, kiolvasztott fúStölt SZa-
lonna zsírjában megpirítluk a tarhonyát, apró kockák-
ra vágott burgonyát teszünk be]e, sózzuk és meghint-
jük pirospaprikával_ Forró vízzel felengedve fedő alatt
puhára pároljuk, Tá]alás eIőtt apró kockára vágott ma-
rinált paprikát keverünk hozzá. A szőlősalátához a
szép nagy szemű sző]őszemeket kettévágjuk, a mago-
kat kiszedjük, maid az olaiial, apró kockákra vágott vö-
röshagymával és a többi hozzávalóval elkészített sa]á-
talébe rakjuk, A hűtőben összeérlel|ük és ió hidegen
találiuk.

Soproni babos poqdcsa

Hozzávalók (mlnte€y 40 darab pogácsa készítésé-
hez|: l kq finomliszt,5 dkg szóialiszt, 40 dkg főbb tarkabab,
40 dkq zsír,5 d,kq élesztő, 2 dl teiíöl, 2 eqész toiás, 2 dftq só, ká-
véshandlntli őrdlt bots -

A főbb babot kihűtve húsdarálón ledarálluk, hozzá-
adjuk a zsírt, aZ élesztőt, a telfölt, a tojáSt, a sót, a
borsot és a szójalisztet, Ebbő] lágy kovászt készítünk,
amelyet l0 l5 percig plhentetünk, Ezúán hozzágyúr-
juk a lisztet, majd l0-15 percig újból pihentet]ük. A
megkelt tésztát 2 Cm Vastagra kinyújtjuk, teteiét kés-
sel megvagdossuk, pogácsaszaggatóval kiszaggatjuk,
a pogácsák teteiéíe esetleg egy-egy szem főtt babot
dugunk, egész tojássa] megkenjük. Kózépmeleg sütő-
ben 20-2' percig sütjük,

Szénaboglqa

Hozzávalók: 0,5 dI te$zín, l0 tolds, t0 dkq liszt, l0 d,kg

histálqcuhor, 1 d,kg vanfliás cukor, 0 ,5 l tei, 50 dkg zsír a kisü-
tóshez, 15 dkq finommetélt_

A tejből, a tojássárgájából, cukorból, vaníiiás cu-
korral és kevés liszttel főzzünk sárga krémet, dúsítsuk
tejszínnel. A toiásfehérjéket veriük habbá, és keverlük
a félig kihűlt masszához,

Készítsünk iinommetéltet és terítsük egy gyúró-
deszkára, A kihűlt vaníliás masszából formáljunk kis
gombócokat, hempergessük meg a gyúrt házi metélt
tésztában, így kis szénaboglyákat kapunk, Ezeket süs-
sük ki forró, bő zsírban, Vaníliás porcukorral meghint-
ve hamar elfogy,
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