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A té li ünnepek í zei

Lakodalmas hú sleves

Hozní valóftz 250 dkq tIJú k,50 dkg cont, 30 dkg vegqes zöId-

sé g, l0 dkg uller, 5 dkg vöröshagyma, 5 dkg gomba, 30 dkg
kelkáposzta, 4 dkq só,0,5 dhg bors, I dkq qlJtjmbé r. 1 dftq fok-
haqgma, fé l csomó petrezselqem, 25 dhq finommeté lt

Md|gombóchoz 2O dkg serté swdj, 3 dkg vöröshagyma, 6
dkg zsí r, í d romó petrezselgemzdld,2 dkq s ,0,5 dkq törött
bors,0,5 dkq majoranna,2 db zsemle,2 db tOiáS,5 dhq liszt,5
dkg morzsa

A tyú kot é s a csontot hideg ví zben tesszük fel f ni,
ha felforrt, lehabozzuk, f szerezzük é s bezöldsé gel,
jük, Mé tsé kelt t zön, egyenletes forralással f zzük
ké szre.

Közben a gombóchoz finomra vágott hagymát zsí -
ron megpilí tiuk, hozzátesszük az apróra vagdalt
petrezselyemzöldet, é s ha kih lt, elvegyí tjük a ledarált
máiial. Sóval, borssal, maiorannával f szerezzük, hoz-
záadiuk az áZtatott é s |ói kicsavart zsemlé t, a tojást,
meghintjük liszttel, morzsávai é s az egé szet iól elke-
verlük, Hideg ví zbe mártott ké zzel (vagy kanálJal)
gombócokat formá]unk, é s forrásban lev  ví zben ki,
f zzük. külön ví zben í  zzú k ki a finommeté ltet is,

Tálalásnál a tyú kot darabokra vágjuk, az í zlé s sze,
Iint összevágott zöldsé ggel, gombával, má jgombóccal
é s finommeté lttel együtt adluk a levest az asztalra,

T drk o nyo s tüd tás kalev es

Honávalóhz I ftg vegqes .slnt, 20 d,kq vegues zöIdsé g, 4 dkq
zsí r,5 dkg vöröshaquma,30 dkg vegyes zöldsé g, 10 dkg zeller,

1O dhg karalábó, 1 csom  petrezselyemzöId, 4 dkq só,0,5 dkq
bors, l0 dkg zöldborsó,8 dkg zsí r, 12 dkq liszt,4 dhg zst,2O
dkg csirkemáj , |0 dkg qomba , I csom  petrezseluemzöId , 0 ,5 dI

tdrklwJecet é s Ievé I, 4 dl tejföl

Tü tásháhozl 20 dfrg liszt,3 db tojós,2 dkq só,50 dkq
tüdí ,2 dkq só,0,2 dkq tör tt bors, I db babé rlevé l,5 dkg zsí r,
5 dkg vöröshagqma, l dftq só,0,2 dkq törött bors,0,05 dhq
maloranna, fé l csomó petrezselyemzöld, 2 db taiás, 5 dkg zsem-
lemorzsa

El ször csontlevet f zünk, Az apróra vágott hagy-
mát é s kockára vágott zöldsé gfé lé ket kevé s zsí ron
megpirí tiuk, kevé s csont]é vel fed  alatt pároljuk, f -
szerezzük. Ha fé lig megpuhult, hozzáadluk a zöldbor-
sót, csontlé vei felereszt|ük, majd világos rántással be-
rántiuk, Közben a csirkemálat kevé s zsí ron megpirí t-
juk, hozzáadiuk a szeletelt gombát é s a linomí a Vágott
petrezselymet, é s az egé szet be]eöntve a levesbe,
ké szre f zzük, Apróra vagdalt tárkonylevé llel é S tejföl,
lel í zesí tiük, vé gül í zlé s szerint kevé s tárkonyecettel
tehetiük pikáns í Z Vé .

A tüd táskához té Sztát gyú runk, A tüd t sóVaI,
borssal, babé r]evé llel puhára f zzük, majd finom tár-
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csáiú  hú s tl n ledaráljuk, Kevé s zsí ron finomra vá-
gott hagymát pirí tunk, rátesszük a tüd t, megpirí tjuk,
sóval, borssal, majorannával, petrezselyemmel f sze-
rezzú k. Ha megpirult, egé sz tojást, mozsát adunk
hozzá, é s gyors t zön ióJ elkeveriük mindaddig, mí g
kell  kemé nysé g  nem lesz,

Ezzel a töltelé kke] a továbbiakban rlgy járunk el,
mint a lekváros derelyé vel, ezú ttal né gyzet alakú ra
vágva a derelyé ket,

Ortndnsdgí  töttött káp oszta

Hozzávalófu 50 dhg serté shú s, l0 dkq í üstölt í  tt tarla,2 dkq
zsí r, 15 dkq nzs, I dkg só, 15 dkq í üstölt szallnna,5 dkg vö-
röshagqma,20 dkg serté smá1, l dkq fokhaqljma,2 dkq só,0,2
dkq törött blrs,0,02 dkg majoranna, I dkg paprika,3 db to-
jds, l kq savanqú káposzta levé I,2 kg savangú káposzta, 12 dkq
zsí r, í 0 dkg vöröshaqqma, I dkq paprika,6 dkg liszt,4 dI tei-

föI,0,2 dkq tijrött bors
Ei ször megpároljuk a rizst, de csak fé lpuhára, s

ezé rt a megszokottnál kevesebb vizet tegyünk hozzá,
Az apró kockákra vágott füstölt szalonnát megsüt-

|ük, lesz rjük, Zsí rjában megpirí tluk a nagyon finomra
Vágott Vöröshagymát é s a borsónyi darabokí a Vágott
májat,

A serté shú st é s füstölt tariát ledaráliuk, hozzá-
tesszük a rizst, a hagymás májat, a szalonna töpöí ty -
jé l, az összezú zott fokhagymát, sóval, borssal,
majorannával, paprikával í zesí tlük, vé gül ráütjük a to-
jásokat. A fenti anyagokat nagyon 1ól összedoIgozzuk.

Hú sz darab kb, egyforma nagyságú  levé lre van szük-
sé g, Ehhez a nagyobb leveleket ketté Vághatjuk, illetve
ké t kisebb levé lb l is összeállí thatunk egyet. A leve-
Jekre arányosan elosztjuk a töltelé ket, A hú st belecsa-
varjuk a káposzta]evé lbe é s egyforma, henger alakú
töltelé keket formálunk, ké t-ké t vé gé t ujiunkkal be-
nyomkodjuk.

A többi káposztát - ha tú l sós - kimossuk. Megfe-
lel  nagyságú  lábosban háromnegyed í é szé t szé tte-
rí tiük, rárakiuk - nem tú l szorosan - a tö]te]é keket,
maid teteié Ie elrendezzük a káposzta megmaradt ré -
SZé t, Egy külön edé nyben finomra vágott hagymát
pirí tunk zsí rban, megszórjuk paprikával, gyorsan el-
keverjük benne, é s kevé s ví zzel felengedve az egé -
szet a káposztára öntiük. Fed  alatt mé rsé ke]t t Zön
kb, egy órán keresztül párol1uk, mí g minden meg
nem puhul, Ekkor a tölte]é keket óvatosan átszedjük
egy tiszta edé nybe, az apró káposztát kevé s törött
borssal í zesí tjük, é s teIföllel behabarjuk, vé gül jól
kiforralluk,

Tálaláskor a tál aljára tesszük az aprókáposztát, arra
a töltelé keket, tetejé t kevé s tejföllel é s vé kony sugár-
ban ráöntött paprikás zsí rra1 dí szí tjük,



DOrOttIla palacsinta

Hozní valóh |0 dkq vaj, l0 db toiás, |0 dkg cukor, citromhój,

15 dhq liszt,6 dl tejszí n, 15 dkq l)aj,25 dkq ibizlidzsem, I0
dkq dióbé l, I0 dkq mák,3 dkg vaní liás cuhor,3 dkq tojásí ehé r-
je,5 dkg porcukor,5 dkg ribí zlidzsem

A Vaiat a tojássárgával é s cukorral jól kikeveriük.
Kevé s reszelt citromhé |jal í zesí tjük, hozzákeverjük a
lisztet é s a tejszí n felé t, simára keveriük, vé gú l hozzá,
adjuk a kemé ny habbá felvert toiásfehé rié t é s a tei-
szí n másik felé t is habbá verve. palacsintasüt ben,
mindig csak kevé s va|at heví tve fel benne, kb. ceruza-
vastagságú  palacsintákat sütünk, csak az egyik oldalát
sütve meg szé p pirosra. Ezután megvaiazott tálra
csú sztatiuk át ú gy, hogy megsült fele legyen alul, Mí g
a következ  pa]acsintát süt|ük, az el z t ribizlidzsem-
mel, darált dióval é s mákkal meghintjük, majd rá-
csú sztatiuk a következ  paiacsintát,

A legfölü1 lev  palacsintát csak vaní liás cukorral
hint|ük meg, de tehetünk rá diót é s mákot is,

A tojásfehé rié t habbá verjük, elkever|ük benne a
cukrot é s a felhí gí tott ribizlidzsemet- Ezzel az í zesí teí t
habbal felspricceliük aZ egé sz té szta tetejé t é s oldalát
is, Süt ben, er s t zón aranysárgára sütjük, maid ú gy
vág|uk fel, mint egy tortát,

Manduláskocka

Hozzával k: 30 dkg porcukor, 4 db tljás, 6 db taiássárgáia,

30 dhg mandula, 15 dkg é desmorzsa,2 dl rum, 15 dkg mazso-

la,3 dkg vaj,2 dhq liszt, |O dkq porcukor,6 dl tejszí n,30 dkg

í  z csokoládó
A porcukrot é s tojássárgákat habosra keverjük, hoz-

záadjuk a darált mandu]át, é s é desmorzsát é s a rum-
ba áztatott mazsoiát. Iól elkeveriük, majd lazán elve-
gyí tlük benne a tojásfehé rjé k felvert habját-

Egy lapos süt tepsit megvajazunk, liszttel behint-
|ük, majd erre rákeniük az el bbiekben elké szí tett
masszát, kb, 1-1,5 cm magasságban e]terí tve, Nem tú l
fonó süt ben világosbarnára sütjük, maid lisztezett
deszkára borí tjuk.

Ha a té szta kih lt, ketté Váeiuk, egyik felé t megken-
jük kemé nyre felvert cukrozott teiszí nhabbai, másik
fe]é t csokoládé mázzaI vonjuk be, Ez utóbbit ráhelyez-
zük a teIszí nhabbal bevont felé re, majd vé kony pengé -

1  é les ké ssel né gyzet alakú  darabokra vágjuk fel,

Kossuth kifli

Hozzávalóh:40 dkq vaj,9 db tliás, 40 dkg cukor, citromhfi,
35 dkq liszt, 3 dkg zsí r, 5 dhg liszt, 5 dkq vaní liás cukor

A vajat habosra keverjük, majd egyenké nt hozzáad-
juk a toiássárgákat, azokat is jól elkeverve benne, Ez-
után a cukrot tesszük bele, keVé S citromhé jat resze-
lünk rá, lassan adagolva hozzá, simára keverjük benne
a ]isztet, vé gül elvegyí tjük benne a toiásfehé rjé kb l
felvert kemé ny habot, EZt a masszát Vajazott é S meg,

lisztezett tepsibe öntiük, közé pmeleg süt ben meg-
sütjük, vé gül mé g melegen fé lhold alakú  darabokra ki-
szú riuk, Vaní liás cukorral meghintve tálaliuk.

Grog-ok

A grlg-ok csak forró italké nt í zletesek, A receptek
szerint páí latot, citromlevet, cukrot, az í zesí té shez fa-
hé jat, szegf szeget füles pohárba el ké szí tiük é s for-
ráspontig felheví tett ví zzel feiöntiük, Dí szí t elemké nt
a pohárra bevágott citromkarikákat akasztunk, A legis-
mertebb grog rumból ké szül - ezt emlegetik a matró-
zok kedvenc italaké nt. A receptek né gy szemé lyesek,

Rum€fog: 2 dl rum, l dl citromlé , 20 dkg porcukor
I kis fahé i, 6-8 szem szegf szeg, ó dl forró ví z, 4 szelet
citromkarika,

Toiás-grog: 1,5 dl rum, ló szem kockacukor, ó toiás
sárgá|a a cukorral jóI elkeverve, szemé lyenké nt 1-1,5
dl forró ví z,

Burgundi,grog: 2,5 dl vörös bor (száraz), l dl cit-
romlé , fahé i, ó-8 szem szegf szeg, 20 dkg porcukor, 4
szelet cití omkarika, 4-6 dl zubogva forró ví z,

BóIé k

A bólé k ké szí té se é s fogyasztása, kü]önösen a borter-
mel  országokban, ré góta szokásos, F bb alapanya-
gai a bot a pezsg  - vagy habzóbor - ásványví z, kis
mennyisé gben cukor é s, í zlé s szerint - lik r, Az é v,
szaknak megfelel en hideqen é s melegen egyanint to-
gyasztható, Bólé  cé liaira kiválóan alkalmasak a fiatal,
könnyebb borok (drága óborokat sohase használIunk,
a felhasznált gyümölcsök pedig okvetlenül legyenek
é p-.k, egé szsé gesek, té len lehet szé p bef tt vagy akár
a mireiit gyümölcs is, Soha ne használjunk ;é gkockát,
mert í gy elromlik az í ze, finomsága, ugyanakkor a hi-
deg bólé nak ié qhideqnek kell ]enni, ezé rt tehát a
bólé stálat lefödve a mé lyh t ben kell né hány óráig tá-
rolni, (}eges té li é jjeleken ezt persze akár az erké ly is
helyettesí theti. ) A tálaláshoz kis poharakat vagy csé -
szé ket hasznáJjunk, Termé szetesen a pezsg t is alapo-
san be kell h teni, A í eceptek né gy szemé lyre szólnak.

Narancs,bólé . 70 dkg megtisztí tott narancs, gerez-
dekre szedve, 25 dkg porcukor, 5 cl é des vermouth, l
dl triple sec, l dl konyak, 5 cl cseresznyepálinka, l pa-
lack fé lé des pezsg , l 1iter könnyebb fehé r bor. (A
pezsg t közvetlenül a kí nálás el tt öntiük a bólé hoz,)

 szibarack,bólé , Ké t doboz (á 850 gr) felezett
 szibarack konzerv, 30 dkg porcukot l dl lik r ( szjba-
rack, cherry vagy triple sec), l dl tokaji száraz szamo-
rodni, l dl vörösbor, 1,5 liter könny  fehé r bor l üveg
fé lé des pezsg .

Bon bólé . 5 karika ananász (konzerv), 3 szál fodor-
menta, l dl Marachino, 1 dl triple sec, 1,5 liteí  asztali
fehé r bor, 15 dkg porcukor, l db apróra vágott na-
rancs, (Ebbe a bóié ba nem kerül pezsg , esetleg hoz-
záadhatunk jé ghideg ásvánwizet, )
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