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Farsang ideié n

Káp osztds halikraleves

Hozzávalók: 30 dkg halikra |a piaci haldrusoknál ez küldn is

kapható), I liter savanqú káposztalé , 5 dkq zsí r, 6 dkq liszt, I

fej vöröshagqma, papriha, bors,3 dkq vaí ,2 tojássárqa, l d,l

teií öl.

A savanyú káposzta ]evé t szüksé g eseté n annyi ví z-
Zel hí gí tjuk, hogy ne legyen tú ] sós, Ebben megf zzik
a halikrát, Világosbarna rántást ké szí tünk, beletesszük
a linomra Vágott hagymát, s ha ez a rántásban sáIgul-
ni kezd megszór|uk pirospaprikával, jó1 elkeveriük, ke-
vé s hideg ví zzel felöntiük é s ezzel berántjuk a káposz-
talevet. Megborsozzuk é s mé g l0 percig f zzú k. Ez-
után az ikrát egy nagyobb tálba emeliük ki, s ha né mi-
leg kih lt elvegyí tjük a vaiial é s a tojássárgával kike-
vert teiföllel, Tá]alás el tt keveré s közben rámerjük a
forró levest. Pií í tott zsemlekockákkal adjuk asztalra,

Kí shú sf azé k q o mb ag alus kóv al

Sonhás qötnbök

Hozzávalók: 3 db zsemle,6 dkg zsí r,25 dh7 f tt füstdlt san-

ka,2 tljás,2 dl tej, só, bors, petrezselqem, I0 d,kq va1, 10 dkq
marzsa, 2 dl teí í öl, liszt.

Az apróra kockákra vágott zsemlé t megzsí rozott
tepsiben világos ropogósra pirí tjuk, KeVé S zsí ron ap-
róra vágott petrezselymet fonnyasztunk, maid egy tá1-

ba, a pirí tott zsemlekockákra öntjük, Hozzáadjuk a kis
kockákra vágott Sonkát iS, A felütött tolásokhoz hozzá-
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adjuk a teiet, sóval, borssal í zesí tiük é s aZ egé Szet iól
összedolgozzuk, majd ráöntiük a zsemlekockákra, Vé -
gü] annyi liSztte] szóriuk meg, amennyit megkí ván a
massza kell  ál]aga, Miután jól összedolgoztuk, vizes
ké zzeJ gombócokat formálunk é s forrásban lev  sós
ví zben klf zzú k. A kif tt gombócokat vajban megpirí -
tott zsemlemorzsában meghempergetiük é s teiföllei
leöntve adiuk asztalra,

zöldsé gkrOkett

Hozzávalí kl reszelt burqontra (mennlJisé Oe hb - 2 ,5 dl-es böq-
re), uqaanannui reszelt sárqaré pa, fele mennqisé q  reszelt

hagqma, 1 gerezd zú zott foqhaqtlma, 1 bögre liszt,2 kávé ska-

nál s, 2 tojás iól í elvene, l dl ví z, olaj a kisüté shez.

A burgonyát, sárgaré pát, hagymát, fokhagymát jól
keverjük össze, Lisztb ], ví zb l, sóbó], borsból kever-
jünk ki sima té sztát, majd vegyí tsük össze az el bbi
keveré kkel, Szaggassuk ké zzel vagy kanállal forró olaj-
ba é s a kis puffancsok mindké t oldalát süssük meg,

Hozzával k. 50 dkg marhacsont, 50 d,hq marhahú s, 15 dhg

serté smáj,50 aí .q taú k- v6oa csirkehú s,50 dkg vegqes zöIdsé g. Toroskáposzta
A gorabagaluskához petrezselgem, | í ei vöröshaqama,2O dftq

gomba, só, bors, l zsemle, l tojás- Hozzával kl60 dkq savanyú  hápaszta, ),0 dkq zs(r, l kg ve,

A csontból é s a zöldsé g egy ré szé b l csontlevet qqes serté shú s (k rai, taria, comb, dagad,ó, oldalas), só, bors

f Zú nk, Ha elké szült leh tjük é s a marhahú st meg a fokhaqqma.
tyú khú st ebben tesszük föl f zni, Felforrás után le- A hordós savanyú  káposztát a ]evé b l te]jesen ki-
habozzuk, majd bezöldsé geljük, f szerezzük é s mé r- csavarjuk, 5 dkg zsí rt megiorrósí tunk é s beletesszük
sé kelt lángon addig f zzük, amí g a hú sok megpuhu1- a káposztát. Kevé s ví zzel utánaöntve puhára párol-
nak, Rövidde] ezel tt hozzáadjuk az apróra vágott juk, A Vegyes serté Shú St - vegyesen kövé ret
máiat is, Amí g a leves f , a finomra vágott hagymái soványat nagyobb kockákra vágjuk é s a maradé k
zsí í on megpirí tjuk, hozzátesszük az apróra vagdalt zsí rban odatesszú k sülni, Sózzuk, borsozzuk é s ge-
gombát é s a petrzselyemzöldet. Sóva], borssal í ze- rezdelve vágott fokhagymát adunk hozzá, Fed  alatt
sí tjük, A beáZtatott é s jó1 kicsavart zsemlé vel, a to- párolva, kevé s ví zzel felöntve pároJjuk majd zsí rjára
jással a lepirí tott gombát elkeveriük, meghintjük sütiük, A már megpárolt káposztával ezután öSSZe-
liszttel é s az egé szet jól összekeverlük, Ha ez a keveriük a hú sokat é s né hány percre a forró süt be
massza tú l lágy lenne, kevé s zsemlemozsát tehetünk tesszük. EredetiIeg disznóvágáskor ké szült a toros-
beie, vizes ké zzel gaiuskákat formálunk é s forrásban káposzta, de ilyenkor, a té li hideg napokon kit n 
lev  ví zben kif zzük, Tálaláskor ügyeljünk, hogy min- egytál é tel, Friss, fehé r kenyé rszeletekkel adjuk asz,
denkinek mindenfé le hú sból iusson, a kockákra vá- talra,
gott Zöldsé eeket é s a gombagaluskát is arányosan
osszuk el, Halfilé  narancslé ben

Hozzávalók: 4 szelet lenqeri hal (tlnhal í ib),liszt, só, bors, 1

csamó petrezselyem apróra váqva,2 gerezd zú zott foqhaqqma 4
ev hanál olaj, I {itrlm leve, 3 d,l n6ran6lé  í rlstls')

Sózzuk é s borsozzuk meg a halszeleteket, majd
hempergessük lisztbe, Keverjük össze a petrezselyem-
zöldet az olaiial é s a citromjé vel, kenjük meg vele a
halszeleteket. Rakjuk kivajazott tepsibe vagy t záIló-
tálba a halszeleteket egymás me]lé , Öntsük rá a na-
rancslevet é s forró süt ben SüSSük  ket puháIa, (Kb,
20 perc)



Soproni babosré tes

Hozzávalók: 40 dkq í í ü bab, a dl telf I,5 db tolás, 2 db
zsenle, 10 dkg zsí r, só, bors,50 dkg leves, vajas té szta (mireli)

A megf zött babot lesz rjük, ledaráljuk (vagy é ]es
ké sse] szeletekre vágiuk). Elkeverlük a teiföllel, f sze-
rezzük sóval é s borssa] é s közé  keveriük az apró koc-
kákra összevágoti zsemlé t, majd a tojások sárgáját, a
habbá vert fehé rjé t vé gül az o]vasztott zsiradé kot, Fé l
óráig pihentetjük, ezalatt a zsemlekockák felszí vják a
levé t, A vé konyra nyú itott Ieveles té sztát e töltelé kkel
megtö]tiük, összetekerjük é s tojással megkenve forró
Süt ben pií oí sa sütjük Kit n  borkorcsolya!

Babsterc

Hozzával k:20 d,hq szárazbab, 40 dhq lí szt,3 d,kq s  é s 2

dkg zsí r
Az el z legbeázlatott babot másfé l liter ví zben pu-

hára f zzük- A lisztet sóva] vastagabb falu edé nyben
vagy serpeny ben szárazon, állandó kevergeté s köz-
ben közepes 1ángon aranysárgára pirí tjuk. Óvatosan
hozzáöntiük a forró liszthez a forrásban lev  bablevet
(kb, l liter) jól elkeverlük, majd meglocsoljuk a felfor-
rósí tott zsí rral, vé gül hozzáadjuk a f tt babszemeket
is, Villával szé tnyomkodjuk é s rövid ideig pihentetjük,
Tálalás ei tt Süt ben forrósí tjuk fe], s t tetszé s sze-
rint kiSsé  le is pirí thatjuk, FogyaszthatjUk salátákkal,
kefirre], tejföllel vagy bármilyen mártásos é tel]el, Na-
gyon laktató |

Forgácsfánh

Hozzával k:5 tliás sórgáí a,2 evókanál porcukor, l ev ka-
nál rum,2 eví kanál tejí öl, só,3 dkq vaj, 15 20 dkq liszt, zsí r
vagy olai a süté shez

A toiássárgát elkeverjük a cukorral, a rUmmal, a tej-
föllel, a vaijai, sózzuk é s annyi lisztet adunk hozzá,
hogy se lágy, se kemé ny té szta ne legyen, Az í gy kidol-
gozott té sztát egé szen vé konyra nyú jtiuk, mald dere-
lyevágóval kockákra vagy szé ]esebb csí kokra vágjuk, A
né gyzeteket kis táska formába hajtogatjuk, a szaIag-

ból egyszer  masnit fonunk é s a té sztákat b  zsí rban
vagy olajban kisütjük, Fahé jas cukorba hempergetve
forrón adjuk asztalra,

Farsangi fánk

Hozzával k:80 dkg liszt, lO d,kq vaj,6 taiás sdrgáia, 4 dkq
é lesztí í , 4 dl tej,0,5 dl rum, ola1 vagq zsí r a kisüté shez

A kevé s cukorral (2-3 dkg) elkevert tejbe (fé ] dl) fel-
futtatjuk az é leszt t, a tolássárgákat a lereszelt vaj|al
kikeveriük, hozzáadiuk a lisztet, összekeverjük az
é leszt ve] é s a té sztát hólyagosra veriük egy nagyobb
tálban vagy edé nyben. Közben hozzáöntjük a rumot
é s meleg helyre állí tjuk. Ha a té Szta megkelt {kb. I l/2
óí a) a té szí áí  ]isztezett deszkán ké zzel ellapí tjuk mint-
egy 3 cm vastagra. 5-ó cm átmé r j  fánk kiszú tóval ki-
szaggatjuk é s letakarva tovább pihentetjük {kb, I/4
óra), A kisüté shez b  zsí rt vagy olajat használunk jól
el melegí tve, A fánkokat az ellenkez  oldalon kezdjük
sütni, mint ahogy a deszkán feküdt, Ilyenkor a süt -
edé nlt lefed|ük. Az alul megpirult megfordí tva folytat,
iuk a süté st, de már fed  né lkül, Olvasztott, meleg ba-
racklekvárral (amelyben í zlé s szerint rumot is tehe-
t nk) frissen kisütve tálaljuk, A fenti mennyisé gb J kb,
20-25 fánk lesz,

Diós süterné nq

Hozzávalók: 30 d,kq va1, 40 dkq liszt, 15 dkq apróra vdgott
dió,5 dkq hrí stóltlcukor,  rölt fahé j, 10 dkq porcukor

A vaiat é s a lisztet összegyú rjuk, majd beledolgoz-
zunk kb, fé l d] vizet, A té sztát ké t óra hosszat pihentet-
jük. A té sztából dió nagyságú  gombócokat formálunk,
majd a gombócokat egy kissé  lelapí tjuk é s a közepük-
be fé szekszer  lyukat csinálunk. A kristálycukrot, diót
fahé jjal összekeveriük é s a lyukakat megtó]tiük az
é des tölte]é kkel, Szé les tepsire rakiuk (hagyiunk he,
lyet a gombócok között) é s közé pmeleg süt ben
30-35 percig sütjük. A porcukrot 5 kávé skaná] ví zzel
összekeverjük é s a kis puszedlikra csöpögtetiük akkor,
amikor a sütemé ny mé g forró, Dobozban, ]efedve so-
káig eláJl.

A Maggarországi Né meteft Házánah prugramí aiból

Február 2l, szerd,a, 18 óru: Michelisz ]ózsef kólt  felol-
vasóestie.

wáqner |ános kiállí tásának egyidej  megnyitója, A
kiállí tás március g-ig tekinthet  meg,

Március 7 , szerda 18, óra: Vendé g Eiler Ferenc, a Magyar
Tudományos Akadé mia Kisebbsé gkutató M helyé nek
munkatársa, El adásának cí me,,,A hisebbsé gi dnkormán11-

zatok rendszeré nek eredmé ntlei é s problé mái Magyararszáqan,"

Március |4, szerd,a l8 óra: Hrrl2er Róbeft szolnoki, ké t-
nyelv  í ró estje, é s Szala11 S, Zoltán szolnoki m vé sz
kiállí tása,,Lé legezzen szabadon|" cí mmeL,

Április l l, szerda, l8 óra: (1r IJngvári Krisztián törté -
né sz el adása, ,,Holocaust é s szociálpolitika" cí m-
mel,

Áprilí s 18, szerda, l8 óra: Becfter Róbert kó]t  fe]olva-
sóestje é s Bud,ahelqi Tí bor, Munkácsy-dí jas szobrász ki-
állí tásának megnyitója,

A rendezvé nyek helye: Budapest, VL, Lendvai u. 22,

Telefon: Monika Lutsch 06/I/269 I08|,
Fax: 06/l/269 1080.
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