Gasztronómiai
kalauz

DKMT Eurorégió

Egészségedre!

Sok évszázados hagyomány, hogy ételeink, italaink szorosan összetartoznak. Mindannyian tudjuk, hogy
egy-egy étkezés előtt milyen aperitif ajánlott, ami harmonizál a választott ételsorral, amely elősegíti az ízek
minél intenzívebb kiérzését, és természetesen jótékonyan hat az emésztésre, ugyanakkor élvezetet is jelent.
A kulináris élvezetek legmagasabb foka az, amikor az étkezés során az egyes fogásokhoz illő, más és más
italféleséget fogyasztunk.
Ez a válogatás, amely a Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégió zamatát kívánja bemutatni, olyan ételek készítéséből ad ízelítőt, amelyek nem a melléjük fogyasztott italféleségek valamely speciális változatát jelölik meg,
hanem éppen azt az italt, legyen az kadarka, pálinka, rakija, cujka vagy sör, amely hozzáadásával még ízletesebb, még különlegesebb étkek készíthetők.
A levesektől a főfogásokon keresztül a desszertig a kadarka, a pálinka, a rakija, a cujka és a sör hozzáadásával,
bennük történő pácolással teremtünk olyan harmóniát, ami magában foglalja a DKMT Eurorégió minden ízét
és zamatát.
A turista élményt akar, aktív részese szeretne lenni az eseményeknek, közvetlenül is meg akar tapasztalni
mindent, törekszik a speciálisra, a különlegesre és az egyedire. Egy-egy fesztiválon, gasztronómiai rendezvényen ki is próbálja a helyzet adta lehetőségeket. És ha ízlett neki, otthonában is el szeretné készíteni, még
az utazása után hetekkel, hónapokkal később is szívesen emlékszik az Eurorégióban szerzett élményekre.
A receptválogatás alapján otthon bárki ügyeskedhet, hogy felvegye a versenyt azokkal, akik már egyszer bizonyítottak számára.
Ha további kulináris élvezetekre vágyik, esetleg elfogyott az ételek elkészítéséhez szükséges minőségi kadarkája vagy pálinkája úgy szeretettel várjuk vissza az Eurorégióba, ahol bebarangolhatja a kadarka, a pálinkarakija-cujka, valamint a sör útvonalát.
Ajánljuk e kiadványt azon ínyenceknek, akik szeretnek maguknak, családtagjaiknak, barátaiknak kellemes
kikapcsolódást szerezni speciális ételekkel, italokkal, evéssel és ivással.

Kadarkával készült ételek
Forralt Kadarka
Hozzávalók: fél citrom, 7 dl kadarka, 3 dl víz, 10 dkg cukor, 4-6 szem szegfűszeg, néhány db fahéj, fél narancs héja
Elkészítés: A fél citrom héját először alaposan megmossuk, majd vékonyan lehántjuk, levét kinyomjuk.
A kadarkát felforraljuk vízzel, cukorral, citromlével, fűszerekkel és a citromhéjjal együtt. Lefedjük, 4-5 percet
pihentetjük, majd tűzálló kancsóba, illetve poharakba szűrjük és forrón kínáljuk. A kancsó vagy a poharak
peremét narancs- és citromhéjcsigákkal díszíthetjük.

Csongrádi borkrémleves
Hozzávalók: 7 dl Csongrádi kadarka, 3 gramm vaníliarúd, 2-3 szem szegfűszeg, 3 dl tejszín, kevés liszt
Elkészítés: A fűszereket 1 dl vízben és 1 dl kadarkában jól kiforraljuk (eszenciát készítünk), leszűrjük és a maradék borhoz adjuk. A bort felforraljuk, a tejszínből és 2-3 dkg lisztből készült habarással sűrítjük, majd felforraljuk. Tejszínhabbal megspriccelve azonnal tálaljuk.

Vadkerti borleves
Hozzávalók: 5 dl Soltvadkerti kadarka, 3 dl víz, 5 dkg cukor, 1 egész tojás,1 kiskanál liszt, szegfűszeg,
fél citrom héja
Elkészítés: A tojást habüstben elkavarjuk, belehintjük a lisztet, vízzel felhígítjuk és hozzáöntjük az előzőleg cukorral, szegfűszeggel és citromhéjjal felforralt bort. Feltesszük a lángra és habverővel addig keverjük,
amíg sűrűsödni nem kezd. Csészékbe szűrve, forrón tálaljuk. Pirított zsemlekockát is adhatunk hozzá.

Vörösbormártás
Hozzávalók: 50 dkg sertéscsont, 2 dkg zsír, 3 dkg liszt, 15 dkg vegyes zöldség, 10 dkg zellergumó, 1 fej vöröshagyma, 2 dkg paradicsompüré, 1 dl kadarka, só,1 db babérlevél, csipet kakukkfű
Elkészítés: A vöröshagymát a zsírban barnára pirítjuk, a darabolt csontot, a megtisztított és karikákra vágott zöldséget hozzáadjuk, rövid ideig pároljuk. Rápirítjuk a paradicsompürét, a lisztet és feleresztjük 1 liter vízzel. 2 órán
át lassú forrással főzzük. Közben hozzáadjuk a fűszereket is. Két óra elteltével kiszedjük a csontot, a visszamaradt
mártást átpasszírozzuk, kadarkával jól összeforraljuk, ízlés szerint utánízesítjük. Sült hús, párolt rizs, szalmaburgonya mellé kínáljuk.

Kadarkától részeg csípős harcsapaprikás kapros túrógombócokkal
Hozzávalók: 80 dkg harcsafilé, 25 dkg harcsanyesedék, halcsont, 15 dkg vöröshagyma, 1 dl kadarka, 0,5 dl olaj,
1 db zöldpaprika, 1 db paradicsom, 1 dkg fűszerpaprika (csemege), 1,5 dl tejföl, só, erőspaprika, 40 dkg túró,
1 db tojás, 2 dkg vaj, fél csokor kapor, 7 dkg búzadara
Elkészítés: A harcsanyesedéket és a csontot kevés vízben feltesszük főni, alaplevet készítünk. Az összevágott hagymát kevés olajon zsemleszínűre pirítjuk és felöntjük a főzőlé felével, ami kb. 1 dl. Forraljuk, közben hozzáadjuk a
kockára vágott zöldpaprikát és a paradicsomot. Ezt az alapot addig főzzük, amíg a lé elfő és a hagyma ismét a
zsírjára sül. Ekkor félrehúzzuk és rászórjuk a fűszerpaprikát, beletesszük a felszeletelt harcsát, ráöntjük a kadarkát
és pároljuk. Ha kevés a leve, a főzőlével pótoljuk. Amikor a hal majdnem kész, ráöntjük a tejfölt és összeforraljuk.
A tejfölt érdemes elkeverni egy kevés meleg paprikás lével, így biztosan nem csomósodik. Az erőspaprikát ízlésünknek megfelelően használjuk, a harcsapaprikás enyhén csípősen a legfinomabb.
A túrót áttörjük, hozzáadjuk a tojást, a finomra vágott kaprot, búzadarát és lágy vajat, sózzuk és összekeverjük,
20 percig pihentetjük. Sós forró vízben kifőzzük a gombócokat, tálalásnál a tányérra tesszük a paprikás harcsát bő
tejfölös mártásával és ráteszünk két túrógombócot.

Bánáti marhagulyás
Hozzávalók: 1 kg borjúcomb, 3 fej vöröshagyma, friss zöldpaprika, sárgarépa, zeller, 1dl kadarka, 2 kanál zsír,
pirospaprika, ételízesítő, só és bors
Elkészítése: A húst kockákra vágjuk, felöntjük vízzel, és lassú tűzön főzzük, többször lehabozzuk. Külön edényben
összevágjuk a zöldségféléket, és zsíron addig pároljuk, amíg meg nem puhulnak. A főtt húst leszűrjük, és hozzáadjuk a főtt zöldségfélékhez, felöntjük 5 dl húslével és a borral, ízesítjük, és még kb. 15 percig főzzük. Ezután hőálló
edénybe öntjük, és a sütőben még 10 percig 200 fokon átsütjük. Burgonyával vagy tésztával szolgáljuk fel.

Bánáti aprópecsenye
Hozzávalók: 1 kg vegyes hús (30 dkg sertéscomb, 30 dkg marhacomb, 40 dkg csirkecomb,csont nélkül), 10 dkg szalonna, 10 dkg kolbász, 2 vöröshagyma, só, bors, pirospaprika, olaj, 2 dl kadarka
Elkészítés: Serpenyőben a szalonnazsíron a vöröshagymát megpirítjuk (ha túl húsos a szalonna kevés olajat kell
alá tenni), majd hozzáadjuk a megmosott és jól lecsurgatott marhahúst, és 20 percig pároljuk. Ezután hasonlóképpen a sertéshúst adjuk a párolás alatt lévő marhahúshoz, ezeket együtt pároljuk további 30 percig. Utoljára a
vékony csíkokra vágott csirkecombot, és a kolbászszeleteket tesszük hozzá, majd fűszerezzük. Miután a csirkehús
szépen kifehéredett, felöntjük kadarkával és 30 perc alatt készre főzzük. Puliszkával és savanyúsággal tálaljuk.
Puliszkafőzéshez szükséges 40 dkg kukoricadara, kevés só, 1 dl étolaj, (20 dkg juhtúró).
A puliszkafőző edénybe 6 dl vizet kell tölteni, hozzáöntve az étolajat és amikor lobogva forr, állandó keverés mellett
szépen folyamatosan bele kell szórni a kukoricadarát. Felforrást követően 5 perc múlva levesszük a tűzről, rövid
ideig állni hagyjuk, és mielőtt kihűlne felmelegített, beolajozott merőkanállal egy-egy gombócot teszünk a tányér
szélére, s ehhez adjuk a bánáti aprópecsenyét és a savanyúságot.
A juhtúrós puliszkát ugyanígy készítjük. 1-2 perccel azután, hogy a kukoricadarát beleszórtuk a vízbe, 20 dkg juhtúrót is belekavarunk és ezután főzzük még 5 percig

Aradi csirke (Radu Anton gyűjtése)
Hozzávalók: 1 nagy csirke, 1 kisebb csirke, 25 dkg zöldbab, 50 dkg krumpli, 50 dkg paradicsom, 25 dkg zöldborsó, répa, 3 hagyma, 2 kanál vaj, 2 tojás, 1 csokor kapor, só, bors, 2 dl kadarka, 2 kanál zsír + 1 kanál
megkenni a húst
Elkészítés: Kicsontozzuk a kisebbik csirkét, a megmaradt csontokat feltesszük főni. A kicsontozott húst mindkét
csirke aprólékával apróra vágjuk. A hagymát összevágjuk és zsírban megdinszteljük. Ha megpuhult, hozzáöntjük
az apróra vagdalt húst és töltünk hozzá egy pohár kadarkát. A zöldbabot feldaraboljuk, a répát felkarikázzuk,
a krumplit kockákra vágjuk. Vízbe áztatva várakoztatjuk őket.
Ha megpuhult a hús, hagyjuk kihűlni, majd összekeverjük a tojással, sózzuk, borsozzuk. Ezzel a keverékkel megtöltjük a másik csirkét, majd bevarrjuk. Zsírral megkenjük a csirkét és vajjal kikent hőálló tálba helyezzük. Amikor
valamennyire megpirult, meglocsoljuk a forró csontlevessel. Gyakran locsoljuk, hogy oda ne égjen. Fél óra múlva,
ha a csirke már átsült (ha még nyers, akkor még hagyjuk főni), hozzáadjuk a borsót, babot, paradicsomot, répát és

krumplit. Sózzuk, borsozzuk és lefedve pároljuk még egy fél órát. Ha szükséges öntünk még hozzá vizet. A végén
levesszük a fedőt és 10 percig még pirítjuk. A kaprot apróra vágjuk és rászórjuk a zöldségre.

Almás/gesztenyés palacsinta meggyöntettel
Hozzávalók: 16 db palacsintához 1 db tojás, 0,5 kg liszt, csipetnyi só, 2 evőkanál cukor, 5 dl tej, szükséges
szódavíz (2-3 dl), 1dl olaj
A töltelékhez: 4 dl kadarka, 6 kanál cukor, 1 dkg vaníliás cukor, őrölt fahéj, 2,5 dl meggylé (kompót), 20 dkg meggy,
20 dkg alma, 10 dkg gesztenyepüré
Elkészítés: A palacsintatésztát elkészítjük a hozzávalók kikeverésével. Palacsintasütőben kisütjük a 16 db palacsintát. A töltelék elkészítésekor először a lereszelt almát 1 dl kadarkában felfőzzük, hozzáadunk két evőkanál cukrot,
a vaníliás cukor felét és az őrölt fahéjat, ugyanígy járunk el a meggytöltelék elkészítésekor, a kimagozott meggyhez
1 dl kadarkát, 2 evőkanál cukrot és fél dkg vaníliás cukrot adunk, forralva sűrűre főzzük. Kihűlés után a gesztenyét
megfelezzük és két töltelékalaphoz kavarjuk. Elkészítjük a meggylé öntetet is, 2 dl kadarkát és a meggykompótot
2 evőkanál cukorral forralva picit besűrítjük. A palacsintákat 8 db almás gesztenyés és 8 db meggyes-gesztenyés
töltelékkel megtöltjük, majd leöntjük az elkészült kadarkás meggyöntettel. Tálalási javaslat: egy-egy tányérra 2-2
palacsintát helyezünk vegyesen, a kadarkás meggyöntetet ízlés és igény szerint habtejszínnel fedjük.

Pálinkával készült ételek
Kecskeméti barackleves hidegen
Hozzávalók: 5 dl rostos baracklé, 3 dl friss narancslé, 1 dl tejszín, 1 csomag hidegen kikeverhető vaníliás pudingpor, 30 dkg sárgabarack, citromlé, 0,5 dl barackpálinka, citromfű
Elkészítés: A baracklevet a narancslével egy levesestálba öntjük. Belecsorgatjuk a tejszínt, apránként beleszórjuk
a pudingport és habverővel simára keverjük, majd lehűtjük. A sárgabarackot apró kockákra vágjuk, meglocsoljuk
citromlével és pálinkával, majd azt is hidegre tesszük.
Tálalás előtt az ízesített sárgabarackot a levesbe keverjük. Csészébe vagy koktélos poharakba merve, citromfű-levelekkel díszítve kínáljuk.

Részeges körteszeletek városi jérce fehér melle mellé
Hozzávalók: 80 dkg jércemell filé, 1 dl olaj, só, borskeverék, 40 dkg vilmoskörte, 5 dkg vaj, 1 dl fehérbor, citrom,
borókabogyó, kiskanálnyi méz, 1 dl körtepálinka, 80 dkg burgonya, 2 dl tej, 2 dkg vaj
Elkészítés: A jércemelleket szeletekre vágjuk, borsozzuk, sütés előtt enyhén sózzuk. A körtéket meghámozzuk,
magházát eltávolítjuk és szeletekre vágjuk. Vajat hevítünk, rátesszük a körteszeleteket, majd sózzuk, őrölt borókával meghintjük, néhány csepp citromlével és egy kiskanál mézzel ízesítjük. A körtepálinkából keveset öntünk rá
és a fehérborral összeforraljuk. A burgonyából pürét készítünk. Tálaláskor a pürét a tányér egyik részére tesszük,
mellé a jércemelleket és a tetejére a párolt vilmoskörtét.

Csirkecombok pikáns almával
Hozzávalók: 4 egész csirkecomb, 4 evőkanál olaj, 5 dkg vaj, 8 mogyoróhagyma, 8 alma, 1 evőkanál porcukor,
1 evőkanál körtepálinka, 1 kávéskanál őrölt koriander, 5 dkg mandulaforgács, őrölt bors, só
Elkészítés: A combokat olajjal bekenjük, sóval, borssal meghintjük, meleg sütőben pirosra sütjük. Közben a hagymákat a vajban puhára pároljuk (akkor jó, ha kissé barna lesz.) A meghámozott, kimagozott almákat egészben a
hagymához adjuk. Az egészet cukorral megszórjuk és nagylángon forraljuk, közben időnként megforgatjuk. Kissé
karamellesre pirítjuk, majd a pálinkával meglocsoljuk, sóval, borssal, korianderrel ízesítjük és 10 percig pároljuk.
Amikor kész, tűzálló tálba öntjük, mandulaforgáccsal megszórjuk és 1-2 percig grillezzük, míg a mandula aranyszínűre pirul. A csirkecombok mellé, forrón tálaljuk.

Barackpálinkás csirkecomb
Hozzávalók: 4 db egész csirkecomb, 5 dkg füstölt szalonna, 1 kisebb fej vöröshagyma, 1 dl barackpálinka,
8 db sárgabarack, 2 dl száraz fehérbor, késhegynyi őrölt babérlevél, ízlés szerint só és törött bors
Elkészítés: A füstölt szalonnát nagyon apró kockákra vágjuk, a zsírját kiolvasztjuk. Megfonnyasztjuk rajta a megtisztított és apróra metélt vöröshagymát. A megmosott, lecsepegtetett és félbevágott csirkecombokat a hagymás
szalonnazsíron lepirítjuk. Ezután ízesítjük a fűszerekkel, aláöntjük a barackpálinkát, a bort és fedő alatt, kis lángon
puhára pároljuk. Ha a csirkehús puha, de a lé sok alatta, a fedőt levesszük, és addig forraljuk, míg zsírjára nem
sül. Ekkor kivesszük a combokat a serpenyőből, helyükre tesszük a megmosott, kimagozott fél sárgabarackokat és
néhány percig pirítjuk. Végül a combokat hozzátéve együtt felforrósítjuk. Párolt rizs illik hozzá.

Aszalt gyümölcsökkel töltött szilvapálinkás kacsamell
Hozzávalók: 2 db egész kacsamell, 20 dkg vegyes aszalt gyümölcs, 1 evőkanál paradicsompüré, 1 csomag vegyes
zöldség, 5 cent szilvapálinka, só, bors, rozmaring, olaj, cukor, burgonyakrokett, liszt
Elkészítés: Az aszalt gyümölcsöket a szilvapálinkával kevert cukros vízben beáztatjuk. Ezután a kacsamelleket
felszúrjuk, az áztatott gyümölcsökkel megtöltjük, fűszerezzük és zöldségágyon, sütőben megsütjük. Ha kész, kivesszük a sütőből, a sült zsírt lábasba öntjük és paradicsompürét pirítunk benne. Kevés liszttel megszórjuk, vízzel
felengedjük, sóval, borssal ízesítjük és felforraljuk, majd átszűrjük és a kész mártáshoz rozmaringot adunk. Burgonyakrokettel tálaljuk.

Pálinkás kacsamell kadarkás meggyraguval
Hozzávalók: 80 dkg kacsamellfilé (bőrös), 60 ml ágyas meggypálinka, tarkabors, 4 dkg akácméz, 30 dkg fürtös
meggy, 2 dl kadarka, 5 g keményítő, fahéj, szegfűszeg, só, keserű (85 %) csokoládé, citromhéj, 80 dkg burgonya,
5 dkg vaj, friss mentalevél
Elkészítés: A kacsmelleket tisztítjuk, borsozzuk és bedörzsöljük a meggypálinkával, legalább egy-két napra hűtőbe tesszük. Sütés előtt enyhén sózzuk. A kacsamelleket először rostlapon vagy serpenyőben sütjük úgy, hogy
minden oldala megsüljön, képződjön kéreg rajta. Ezután sütőben folytatjuk 120-130 fokon addig, amíg a belseje
el nem éri a 70 fokot, majd pihentessük kb. fél órát 60 fokon. Míg a kacsamell pihen, elkészítjük a meggyragut.
A kadarkában feltesszük főni a fahéjat, szegfűszeget, citromhéját és a felére forraljuk. Serpenyőben mézet hevítünk, hozzáadjuk a kimagozott meggyet, rálocsoljuk a pálinkát, meggyújtjuk, ha az alkohol elégett, felöntjük a fűszeres kadarkával és megszórjuk reszelt keserű csokoládéval. Az egészet beforraljuk (ha kell, keményítővel sűrítjük).
A burgonyákat tisztítás után hordó alakúra faragjuk és gőzöljük. Ha elkészült, vajon vágott mentalevelet futtatunk
és megforgatjuk benne a burgonyákat. Tálaláskor a tányér közepére tesszük a meggyragut, tetejére tesszük a szeletelt rózsaszínű kacsamellet és melléteszünk a mentás burgonyahordókból.

Szalonnás mangalica érmék nyárson sütve, kökénypálinkás erdei
gombákkal, tepsis-töpörtyűs juhtúrós máléval és zsenge vajas murokkal
Hozzávalók: 50 dkg mangalica szűzpecsenye, 20 dkg szeletelt húsos szalonna, 1 dl napraforgóolaj, só, frissen
őrölt bors, 20 dkg erdei gomba vegyesen (vargánya, szegfű, kucsma, pereszke, tőke), 8 dkg póréhagyma, fél csokor petrezselyemzöld, 5 g keményítő, 0,5 dl tejszín, 2 dl kökénypálinka, 20 dkg kukoricaliszt, 8 dkg libatepertő,
10 dkg juhtúró, 4 szál zsenge újrépa, 2 dkg vaj
Elkészítés: A mangalica szüzet érmékre vágjuk, megborsozzuk, körbetekerjük a szalonna szeletekkel és nyársra szúrjuk, sütés előtt gyengén sózzuk. Rostlapon vagy serpenyőben süssük. A hagymát apróra vágjuk, olajon pirítjuk, hozzáadjuk a felszeletelt gombákat, meglocsoljuk a kökénypálinkával, rászórjuk a finomra vágott
petrezselyemzöldet, sózzuk és hozzáöntjük a tejszínt, ha kell, keményítővel sűríthetjük. Kukoricalisztből puliszkát
főzünk. Ha kihűlt, kanállal tepsibe szaggatjuk és megszórjuk juhtúróval és tepertővel, majd sütőben megpirítjuk.
Az újrépát vagy egészben, vagy vastagabb karikákra vágva vajon megpároljuk. A tányérra tesszük a gombákat, a
vajas répát, mellé a tepertős-juhtúrós puliszkát, majd a tetejére tesszük a megsült nyársat.

Részegbárány combja fokhagymásan
Hozzávalók: 80 dkg báránycomb csont nélkül, 4 gerezd fokhagyma, só, frissen őrölt bors, 5 g őrölt kömény,
8 dkg zsír (mangalica), 2 dl kadarka, 40 dkg alma, fél citrom, 2 evőkanál méz, 0,5 dl almapálinka, fahéj,
60 dkg burgonya, 12 vékony szelet bacon, kötözőzsineg

Elkészítés: A báránycombot formázzuk és megtűzdeljük hosszában elvágott foghagyma-cikkekkel, és a zsineggel
hosszúkás formára kötözzük. Borssal, őrölt köménnyel és sóval bedörzsöljük. A báránycombot serpenyőben vagy
rostlapon elősütjük, majd sütőben kadarkával történő többszöri locsolgatás mellett készre sütjük. A burgonyákat
tisztítjuk és előfőzzük, majd személyenként 3 darabot a húsos baconnel körbetekerjük és tepsiben megsütjük.
Az almákat meghámozzuk és kevés vízben pároljuk, mézet, sót, fahéjat, végül almapálinkát használunk az ízesítéshez. Ha megpuhult, levét elforrta, rövid állás után felszeleteljük. Tálalásnál a tányérra tesszük a megsült burgonyákat és a szeletekre vágott báránysültet úgy, hogy félig fedje a burgonyát, majd mellétesszük az almaszeleteket.

Pityókás őzragu
Hozzávalók: 1-1,5 kg őzgerinc, két gerezd fokhagyma, 10 szem borókabogyó, ugyanennyi zöldbors, só, 1 db szerecsendió-virág, 1 szem szegfűszeg (jó finomra őrölve), 1 evőkanál méz, egy kevés tárkony és bazsalikom, 1 liter
fehérbor, 2 dl gyümölcspálinka, 1 evőkanál áfonya- vagy szederlekvár
Elkészítés: A gerincről lefejtjük a húst és vékony csíkokra vágjuk. Ráöntjük a bor felét és egy estére pihentetjük.
Ezután egy kisebb bográcsba feltesszük főni a húst, ráöntjük a bort, amiben ázott; hozzáadjuk a tört borókabogyót,
borsot, a szegfűszeget, egy kevés sót és így főzzük, amíg levet nem enged a hús. Ekkor kerüljön bele a zúzott fokhagyma, a méz és a zöldfűszerek, a szerecsendió-virág és a pálinkának a fele. Közepes lángon főzzük addig, amíg a
hús már majdnem teljesen puha, majd keverjük hozzá a mézet, a maradék pálinkát, a lekvárt és ízlés szerint sózzuk.
Ha menet közben elpárolog a leve, akkor először a maradék bort adjuk hozzá, majd óvatosan adagolva vízzel öntsük
fel a ragut. Ha elkészült, akkor hagyjuk egy órát állni, hogy az ízek összeérjenek, majd újramelegítve, kínálótálba
szedve tálaljuk. Tarhonya, párolt zöldség és valamilyen aromás pálinka illik hozzá.

Gyümölcspálinkás cseresznyebefőtt
Hozzávalók: 1 kg cseresznye, 1 darabka fahéj, 1 vaníliarúd, 2 szegfűszeg, 25 dkg cukor, 4 dl gyümölcspálinka
Elkészítés: A cseresznyét megmossuk és a fűszerekkel együtt befőttesüvegekbe rakjuk. Cukorral megszórjuk és
alkohollal leöntjük úgy, hogy teljesen ellepje a cseresznyét. Az üveget lezárjuk és 1 hétig mindennap többször
megrázzuk, hogy a cukor jól átjárja a gyümölcsöt. 2 hónap múlva fogyasztható.

Cseresznyés palacsinta részegen
Hozzávalók: 16 db palacsintához 1 db tojás, 0,5 kg liszt, csipetnyi só, 2 evőkanál cukor, 5 dl tej, szükséges
szódavíz (2-3 dl), 1dl olaj
A töltelékhez: 50 dkg cseresznye, 1 mokkáskanál őrölt fahéj, kevés porcukor, 2 evőkanál cseresznyepálinka
Elkészítés: A cseresznyét megmossuk, lecsöpögtetjük és kimagozzuk. Kissé kinyomkodva a fahéjjal együtt belekeverjük a palacsintatésztába és kicsi palacsintákat sütünk belőle. A kisült tésztát porcukorral megszórjuk, megöntözzük néhány csepp pálinkával és félbehajtva azonnal kínáljuk.

Ezeregyéjszaka-torta
Hozzávalók (8 szelethez): A tésztához: 4 tojás,
1 mokkáskanál őrölt fahéj, 6 cl barackpálinka,
3 evőkanál cukor, 5 evőkanál liszt, 3 dkg kakaópor,
1 mokkáskanál sütőpor
A töltelékhez: 2 dl tej, 1 vaníliarúd, 4 dkg vaj,
40 dkg fagyasztott gesztenyepüré, 1 csomag
(0,25 dkg) zselatinpor, 3 dl tejszín
A díszítéshez: 25 dkg kész marcipánmassza, 2 dkg porcukor
Elkészítés: A sütőt közepes lángon (180 °C; légkeveréses sütőben 165 °C) előmelegítjük. A tojások sárgáját az őrölt
fahéjjal, a pálinkával és 2 evőkanál vízzel habosra keverjük. A tojásfehérjét a cukorral kemény habbá verjük. A lisztet
kakaóporral és sütőporral átforgatjuk. A kétféle tojásos masszát óvatosan egymásba forgatjuk úgy, hogy közben a
kakaós lisztet is apránként hozzáadjuk. Egy 18 centi átmérőjű tortaformát sütőpapírral kibélelünk, a masszával
megtöltjük, a forró sütőben 25-30 percig sütjük. Elkészültét beleszúrt tűvel ellenőrizhetjük. A tejet a hosszában
kettéhasított vaníliarúddal felforraljuk, majd kiemeljük belőle. Utána vajjal és gesztenyepürével összegyúrjuk.
A zselatint hideg vízben feloldjuk és a gesztenyekrémbe keverjük a habbá vert tejszínnel együtt. A tortalapot lapjában elfelezzük, a krémmel megtöltjük és az oldalát, valamint a tetejét is körbekenjük vele. Dermedni hagyjuk,
végül a marcipánmasszából kiszúrt formákkal díszítjük. Még gazdagabb, ha a krémmel csak töltjük a tortát, kívülről
pedig olvasztott csokoládéval vonjuk be.

Hideg, vaníliás-körtés rétes, forró meggyel
Hozzávalók: 1 csomag réteslap, 2 csomag vaníliás pudingpor (főzhető), 40 dkg meggy (lehet konzerv is),
2 db citrom, cukor, 2 evőkanál keményítő, fahéj, 4 db körte (lehet konzerv is), 5 cent körtepálinka
Elkészítés: A pudingot az átlagosnál sűrűbbre főzzük. A körtéket meghámozzuk, kockára vágjuk, és annyi cukros,
citromos vízben, hogy éppen ellepje, puhára pároljuk. Ha kihűlt, hozzáadunk 3 cent körtepálinkát.
Amikor a puding is kezd kihűlni, hozzákeverjük a leszűrt körtéket és a maradék pálinkát. A réteslapokat kiterítjük,
ráhalmozzuk a hideg körtés pudingot, feltekerjük és 260 fokos sütőben 10 perc alatt pirosra sütjük. A meggyet kimagozzuk, cukros-fahéjas vízben – éppen hogy ellepje – megfőzzük és amikor forr, étkezési keményítővel sűrítjük.
A rétest kihűtjük, felszeleteljük és a forró meggyel leöntjük.

Illatos almakarikák
Hozzávalók: 15 dkg liszt, 4 kiskanál sütőpor, 10 dkg tehéntúró, 2 tojás, 1 dl tej, 1 evőkanál cukor, só, 2 nagyobb
alma, 2 evőkanál liszt, 2 evőkanál almapálinka, fahéj
Elkészítés: A lisztet a sütőporral összeszitáljuk. Az áttört túróval, a felvert tojásokkal, a tejjel, a cukorral és a csipetnyi sóval simára keverjük. Akkor jó, ha olyan az állaga, mint a nagyon sűrű palacsintatésztának.
Az almákat meghámozzuk, magházukat eltávolítjuk, húsukat felkarikázzuk és megöntözzük a pálinkával. Ezután
egyenként lisztbe, majd a túrós tésztába mártjuk és forró olajban aranybarnára sütjük.
Fahéjas porcukorral meghintve tálaljuk.

Kecskeméti ropogós barack
Hozzávalók: 80 dkg félérett sárgabarack, 0,5 dl barackpálinka, 1 db egész tojás, 10 dkg szójaliszt, csipet só
A tálaláshoz: 1 evőkanál barackpálinka és ízlés szerint sárgabarackdzsem
Elkészítése: A tojást habosra verjük a barackpálinkával, majd annyi szójalisztet keverünk hozzá, amitől sűrű,
de még folyékony marad a tészta. Tíz percig hagyjuk állni. Közben a gyümölcsöt megmossuk, letöröljük és egészben
(tehát a magjával együtt) kevés szójalisztben megforgatjuk és a tésztába hempergetjük. Azonnal beleengedjük a
180 fokos forró olajba és 1-2 perc alatt ropogósra megsütjük. A fölösleges olajat lecsöpögtetjük és tálra rakjuk.
A barackpálinkával hígított sárgabarackdzsemet külön tálkában vagy mártásos csészében mellétesszük.

Meggyes süti
Hozzávalók: vaj vagy sütőmargarin a forma kikenéséhez, 20 dkg magozott meggy, 6 evőkanál liszt, 2 dl tej, 1 tojás,
6 evőkanál barnacukor, 1/2 evőkanál szódabikarbóna, 1 csomag sütőpor, 0,5 dl meggypálinka, 1/2 evőkanál
fahéj, 4 evőkanál darált dió, 1 evőkanál olívaolaj, só
Elkészítés: A lisztet, sütőport, barnacukrot, szódabikarbónát, fahéjat, sót, darált diót keverjük össze alaposan egy
tálban. A tojást keverjük össze, majd keverjük hozzá a tejet, olívaolajat és a meggypálinkát. Egy kör alakú sütőformát kenjünk meg vajjal vagy sütőmargarinnal, majd az aljára pakoljuk be jó sűrűn a kimagozott meggyet. Keverjük
össze alaposan a tojásos keveréket a lisztes keverékkel. Öntsük a meggy tetejére az összekevert tésztát. Süssük 180
fokon 25 percig. Ellenőrizzük tűvel a tésztát, mielőtt kivesszük a sütőből. A sütőből kivéve, tegyünk a forma tetejére
egy tányért, és fordítsuk rá a tányérra a formát, így hagyjuk kihűlni, ezáltal a meggyből kifolyó lé egy picit „eláztatja” a tésztát, amitől még finomabb lesz.

Pálinkába bódult kajszik rántva
Hozzávalók: húsz szem szép sárgabarack, cseresznyepálinka, porcukor, 2 tojás, 12 dkg liszt, fehérbor, csipetnyi só,
a sütéshez olaj
Elkészítés: A barackokat kettévágjuk, kimagozzuk, porcukorral meghintjük és egy kevés cseresznyepálinkával
megöntözzük. A hűtőszekrényben egy óráig állni hagyjuk, majd a levét lecsurgatjuk. A 2 tojássárgáját összekeverjük 8 dkg liszttel és annyi fehérborral, hogy sűrű, de folyékony masszát kapjunk. Adjunk hozzá egy csipetnyi
sót és a tojások fehérjéből vert kemény habot. Először lisztbe, majd ebbe a masszába mártjuk bele egyenként a fél
barackokat, bő, forró olajban szép pirosra sütjük őket. Porcukorral meghintve tálaljuk.

Torta pityókás gyümölcsökkel
Hozzávalók: 80 dkg eper és szeder vegyesen, 10 dkg cukor, 3 evőkanál sárgabaracklekvár, 1 dl cseresznyepálinka
A tortához: 3 tojás, 10 dkg cukor, 18 dkg vaj, 30 dkg liszt, 1 citrom reszelt héja, 1 csomag (7 g) porélesztő,
a forma kikenéséhez 2-3 dkg vaj
Elkészítés: A gyümölcsöket megmossuk, lecsöpögtetjük, majd cukorral, lekvárral és pálinkával óvatosan összekeverjük. Letakarva a hűtőbe tesszük, hogy az ízek összeérjenek. A tortához a tojásokat a cukorral habosra keverjük.
Az olvasztott – de nem forró – vajat belecsurgatjuk, majd hozzáadjuk a lisztet, a citromhéjat és az élesztőport is.
A masszát egy kivajazott, közepes, kb. 18 centi átmérőjű tortaformába simítjuk és előmelegített sütőben, közepes lánggal (180 °C; légkeveréses sütőben 165 °C) kb. 45 percig sütjük; ha túlzottan pirulna, alufóliával lefedjük.
A formában hagyjuk kihűlni, majd tálra tesszük és a „pityókás” gyümölcsöket a közepére halmozva tálaljuk.

Túrós, barackos rétes pálinka öntettel
Hozzávalók: 10 dkg négytojásos széles metélt, 50 dkg áttört túró, 2 db tojás, 12 dkg cukor, 10 dkg aszalt barack, 1 tasak vaníliás cukor, porcukor a szóráshoz, 2 evőkanál olaj, 1 csomag réteslap
A mártáshoz: 6 evőkanál baracklekvár, 6 evőkanál barackpálinka
Elkészítés: A tojás sárgáját kikeverjük a cukor felével, vaníliás cukorral, beletesszük a túrót és az apróra vágott
aszalt barackot. Összekeverjük és a maradék cukorral felvert kemény tojáshabbal lazítjuk. A végén belekeverjük a
nyers tésztát. Kiterített, olajozott réteslapba tekerjük, 180-200 °C-on készre sütjük. Az öntethez kikeverjük a lekvárt
vízzel, hogy megfelelő sűrűségű legyen, majd felforraljuk és beleöntjük a pálinkát. A felszeletelt, porcukrozott rétes
mellé tálaljuk.

Rokfortos sárgabarack
Hozzávalók: 12 szem sárgabarackbefőtt, 3 evőkanál porcukor, 4 evőkanál barackpálinka, 20 dkg rokfort sajt,
4 evőkanál tejszín, 1 evőkanál apróra vágott citromfű és levele a díszítéshez
Elkészítés: A barackokat lecsepegtetjük, vágott felükkel lefelé tepsibe tesszük, megszórjuk porcukorral és leöntjük a pálinkával. 220 fokra előmelegített sütőben kicsit megbarnítjuk, majd kivesszük és hűlni hagyjuk. A sajthoz hozzáadunk 1 evőkanál tejszínt és villával jól szétnyomkodjuk. Hozzáadjuk a maradék tejszínt, a citromfüvet,
és kávéskanállal csónakokat formázunk. A kihűlt barackok tetejére tesszük. A tetejét citromfűlevéllel díszítjük.

Vajdasági meggyes rétes
Hozzávalók: 50 dkg rétestészta, 10 dkg darált dió, 1 dl olaj a tésztalap megkenéséhez, 1 kg meggy, 30 dkg cukor,
0,5 dl pálinka
Az öntethez: 3 tojássárgája, 1dl tejföl, porcukor a tetejére
Elkészítése: A meggyet megmossuk, kiszedjük a magját és lecsurgatjuk. Egymás tetejére teszünk 3 olajjal megkent tésztalapot. A harmadik lapra szórunk egy marék diót, majd a cukorral és pálinkával összekevert meggyet és
feltekerjük. A műveletet addig ismételjük, amíg el nem fogy az anyag. A rétest megkent sütőlemezre helyezzük és
40 percig 170 fokon sütjük. A rétest leönthetjük jól kikevert tojássárgájával és tejföllel, de csak akkor, amikor már
félig megsült. A kihűlt rétest feldaraboljuk, és megszórjuk porcukorral.

Pálinkához ajánlott ételek
Vajdasági hidegtál
házi sonka, marhasódar, kulen, túró

Töltike vegyes húsból
Hozzávalók: 40–50 szőlőlevél, 0,5 kg vegyes darált hús (sertés és borjú), 1 csésze rizs, 1 fej vöröshagyma,
1 tojás, só, bors, száraz ételízesítő, őrölt édes és csípős paprika, 2 gerezd fokhagyma, olaj
Elkészítése: Olajon megpirítjuk az apróra vágott vöröshagymát, hozzáadjuk a darált húst és még egy kicsit pirítjuk.
Megsózzuk, borsozzuk és hozzáadunk egy kávéskanál édes pirospaprikát. Beletesszük a rizst, és átsütjük. Amikor
levettük a tűzről, hozzáadunk 1 tojást. A keveréket télire eltett vagy meleg vízbe áztatott friss szőlőlevelekbe adagoljuk. Becsavarjuk a töltikéket és lábasba helyezzük őket. A tetejét letakarjuk szőlőlevéllel és az edényt leborítjuk
tányérral. Lefedve kb. egy órán át főzzük. Egy kis olajból, két gerezd apróra vágott fokhagymából és 1 kávéskanál
zúzott csípős paprikából készített rántással berántjuk.

Agyagban sült tyúk
Hozzávalók: egy tyúk, só, bors, pirospaprika, krumpli, túró, agyag
Elkészítés: Kiválasztunk egy egész tyúkot, belsőségeitől megtisztítjuk. Fűszerezzük sóval, borssal, pirospaprikával
és alufóliába tekerjük. Rákenünk egy réteg agyagot, alufóliába csomagoljuk és bedobjuk a pálinkafőző üst alatti
parázsba. Betakarjuk hamuval és körülbelül egy órát hagyjuk ott sülni. Ha kész, melegen tálaljuk szintén parázsban
sült zöldségekkel (például krumplival) és túróval. Italként a frissen párolt pálinka illik hozzá leginkább.

Agyagedényben sült kukoricakenyér
Hozzávalók: 10 kg kukoricaliszt, 0,5 kg cukor, 2 kanál só, 8 liter víz, 3 marék búzaliszt
Elkészítés: Az összes hozzávalót összekeverjük, forró vízzel feleresztjük, amíg egy egynemű masszát kapunk. Tálba
öntjük és a forró, szabadtéri kemencébe tesszük estétől másnap reggelig, nagyjából 8-10 órára. A tálat vastag,
öntöttvas fedővel zárjuk le, erre hideg hamu kerül, a tál köré pedig parazsat helyezünk. Mielőtt a tálat lezárjuk a kenyértészta tetejét kenjük be lisztből és vízből készült puha keverékkel azért, hogy a majd kisült kenyér ne repedjen
meg. Reggel kivesszük a kemencéből, szeleteljük, melegen fogyasztjuk tejfeles-túrós töltött káposztával.

Ómama töpörtyűs pogácsája
Hozzávalók: 50 dkg tepertő, 1 kg liszt, 1 csomag élesztő (20 g), 1 kanál cukor, 5 dl tej (igazából amennyit
felvesz) egy része helyettesíthető tejföllel is, 1-2 tojás, a tetejére tojássárgája, 3-4 kanál olaj, 1 kanál só,
köménymag
Elkészítés: A tepertőt ledaráljuk. Az élesztőt cukros langyos tejben felfuttatjuk, összegyúrjuk a liszttel, olajjal, tojással, sóval és tejjel/tejfellel. Tulajdonképpen kelt tésztát készítünk. Ha a tészta fel van verve, megszórjuk liszttel és
letakarva 2 órát meleg helyen pihentetjük. Ha megkelt, kiborítjuk a lisztezett nyújtódeszkára, ujjnyi vastagra nyújtjuk és rákenjük a ledarált tepertőt. A tésztát összehajtogatjuk nagyjából cipóformára, majd 20 percig pihentetjük.
Ezután ismét kinyújtjuk és összehajtogatjuk. Újabb 20 perc pihenés, majd ismételt hajtogatás. Összesen vagy ötször

kell ezt megismételni ahhoz, hogy szép levelessé váljon a kisült tészta. Kisütés előtt ismét kinyújtjuk, kb. 2 cm-es
vastagságúra. Pogácsaszaggatóval kiszaggatjuk, tetejét megkenjük tojássárgájával és megszórjuk köménymaggal.
A kizsírozott tepsiben sütés előtt még pihentetjük egy darabig, amíg kissé megkel.

Sörrel készült ételek
Gambrinus leves
Hozzávalók: 3 dkg vaj, 4 dkg liszt, 2 l sör, tört bors, fahéj, cukor, 4 dl tejszín
Elkészítés: Válasszunk egy prémium kategóriás, jó márkájú sört! A vajjal és a liszttel világos rántást készítünk.
Feleresztjük két liter sörrel, kevés tört borssal, fahéjjal és cukorral ízesítjük, ha felforrt, öntünk hozzá 4 dl friss tejszínt és forrón tálaljuk. Pirított zsemlekockákat adunk hozzá.

Sajtos-hagymás-gombás sörleves
Hozzávalók: 1 l sör, 80 dkg póréhagyma, 15 dkg trappista sajt, 40 dkg gomba, pirospaprika, só, bors, fokhagyma, petrezselyem, olaj
Elkészítés: A 80 dkg póréhagyma fehér részét finomra vágjuk és olajon üvegesre pároljuk. Meghintjük a pirospaprikával, felöntjük egy liter világos sörrel és két dl hideg vízzel, majd ha forrni kezd, hozzáadunk 15 dkg durvára
reszelt trappista sajtot és fedő nélkül állandó keverés közben mérsékelt tűzön besűrítjük. Ekkor beleteszünk 40 dkg
vékonyra szeletelt gombát, sózzuk, a szokásosnál egy kicsit erősebben borsozzuk és 5 percig rotyogtatjuk, majd a
tűzről levéve, fedő alatt langyosra hűtjük. Fokhagymával bedörzsölt tálkákba szedjük, majd hideg helyre tesszük.
Tálaláskor a tetejét megszórjuk vágott petrezselyemmel.

Csirke sörrel
Hozzávalók: 4 db csirkecomb, 6 kis fej hagyma, 40 dkg gomba, 20 szem bors, 4 dkg margarin, 2 babérlevél,
6 dl világos sör, 2 evőkanál paradicsompüré, só, bors
Elkészítés: 4 dkg forró margarinban nagy lángon aranyszínűre sütjük a csirkedarabokat. A hagymát és a gombát
vékony szeletekre vágjuk, majd a borssal és a babérlevéllel együtt a csirkéhez adjuk. Fokozatosan hozzáöntjük a
sört, megsózzuk, borsozzuk. Mérsékeljük a tüzet, majd hozzávegyítjük a paradicsompürét és takarékon kb. 50 percig főzzük. Mély tálban zöldpetrezselyemmel behintve tálaljuk.

Sörös pulyka rozmaringágon
Hozzávalók: 50 dkg filézett pulykacomb vagy pulykamell, 2 db csirkemáj, 2-3 gerezd fokhagyma, 1 közepes
fej lilahagyma, 1 közepes fej főzőhagyma, fél üveg sör – a legjobb a barna sör, kevés szójaszósz, baromfihúsfűszerkeverék, kb. 5 dkg vaj vagy margarin, 3-4 darab 10 cm-es friss rozmaringág vagy őrölt rozmaring, só ízlés
szerint
Elkészítés: A pulykahúst vékony darabokra vágjuk, sózzuk, a baromfihús-fűszerkeverékkel megszórjuk, megdörzsöljük, megöntözzük szójaszósszal és kb. 15 percet állni hagyjuk. Közben a hagymákat szeleteljük, a fokhagymákat
negyedeljük. A pulykahúst vajon vagy margarinon hirtelen megpirítjuk, majd a felszeletelt csirkemájat hozzáadjuk
és a tetejére szórjuk a hagymaféléket. Tetejére fektetjük a rozmaringágakat és végül megöntözzük a fél üveg sörrel.
Lefedjük – de kis rést hagyunk – és szép lassan hagyjuk megpárolódni. Amikor nagyjából elfövi a levét, akkor kész,
porhanyós, illatos és ízletes.

Marhalábszár sörben
Hozzávalók: 80 dkg csont nélküli marhalábszár, 5 dkg csípős mustár, 2 evőkanál olaj, 25 dkg vöröshagyma, só,
őrölt bors, fél csokor petrezselyemzöld, 5 gerezd fokhagyma, 1 babérlevél, 2 dl tejföl, 6 dl sör, 1 ág kakukkfű,
2 zsályalevél, késhegynyi zellermag
Elkészítés: A lábszárhúst nagyobb kockákra vágjuk, majd bekenjük a mustárral. Felhevített olajon megfuttatjuk,
majd kivesszük és félretesszük. A vöröshagymát és a fokhagymát megtisztítjuk, felaprítjuk, majd a visszamaradt
zsiradékban megpirítjuk. Sózzuk, borsozzuk, majd felengedjük sörrel. A babérlevelet, a kakukkfüvet, a zsályát és a
zellermagot fűszerzacskóba tesszük, majd a hússal együtt a sörös hagymához adjuk. Készre pároljuk, közben az elpárolgott folyadékot sörrel pótoljuk. A fűszerzacskót kidobjuk, a húst pedig szűrőkanállal kiszedjük, majd melegen
tartjuk. A mártást beforraljuk, belekeverjük a tejfölt és jól összekeverjük. A húsra öntjük, megszórjuk apróra vágott
petrezselyemzölddel, majd burgonyafánkkal kínáljuk.

Részeges sörös sertésborda
Hozzávalók: 4 szelet sertésborda, 1 fej vöröshagyma, 2 gerezd fokhagyma, 1 mokkáskanál köménymag, 1 üveg
világos sör, 1 szelet szikkadt rozskenyér, 1 teáskanál vaj, 4 evőkanál olaj, 1 babérlevél, só, bors, citrom, liszt
Elkészítés: A megmosott, felszeletelt sertésbordákat olajban megfuttatjuk, majd előmelegített tálra rakjuk.
A megtisztított vöröshagymát apróra vágjuk, a fokhagymát összezúzzuk és a maradék olajban üvegesre pároljuk.
A hagymás olajhoz hozzátesszük az egész babérlevelet, a mokkáskanálnyi őrölt köménymagot, és megpirítjuk benne. Tetejét megszórjuk liszttel, majd felengedjük világos sörrel és az egészet simára keverjük. A bordákat edénybe
tesszük, ráöntjük a hagymás-sörös mártást. Jól megsózzuk, megborsozzuk és fedő alatt puhára pároljuk. Közben
belereszeljük a szikkadt rozskenyeret. Tálalás előtt frissen reszelt citromhéjjal illatosítjuk. A mártást ízlés szerint
utánízesítjük, szűrőkanálon átszűrjük és vajjal gazdagítva öntjük a bordára. Sült rizzsel, burgonyakrokettel kínáljuk.

Sörös sertésrolád
Hozzávalók: 4 szelet karaj, 4 szelet sonka, sárgarépa, csemegeuborka, mustár, só, bors, pirospaprika, rozmaring, petrezselyem, olaj, 2dl sör
Elkészítés: A karajt kiklopfoljuk és mindegyikre teszünk egy fél szelet sonkát. Sózzuk, csíkokra vágott sárgarépát és
csemegeuborkát helyezünk a közepére. Vékonyan megmustározzuk és henger alakúra föltekerjük. Fogvájóval rögzítjük. Sóval, borssal és pirospaprikával, valamint rozmaringgal fűszerezzük és ízesítjük. Serpenyőben felforrósítjuk
az olajat és a tekercseket körbesütjük. Kevés víz hozzáadásával puhára pároljuk. Az utolsó 10 percben hozzáöntünk
2 dl sört és úgy fejezzük be a párolást. Fölkarikázva tálaljuk petrezselyemmel megszórva. Párolt rizzsel tálaljuk.

Sörszószos sertésszelet
Hozzávalók: 1 kg kicsontozott sertéskaraj, 10 gerezd fokhagyma, 12 db + 2 evőkanál kimagozott zöld olívabogyó, 1 fej hagyma, 1 evőkanál + 2 és fél dkg vaj, 1 üveg sör, 1 teáskanál paradicsompüré, 50 dkg cseresznyeparadicsom, 1 evőkanál ecet, 3 evőkanál reszelt édes almapép, 1,5 evőkanál szójaszósz, 1 evőkanál olívaolaj,
só, bors
Elkészítés: A sütőt 175 fokra előmelegítjük. A fokhagymát megtisztítjuk. A húsba egy széles késsel lyukakat fúrunk, beletömködjük a 12 db olívabogyót és a fokhagymát, ízlés szerint sózzuk, borsozzuk. A hagymát megtisztítjuk, felaprítjuk. Az 1 evőkanál vajat tűzálló serpenyőben megolvasztjuk és a hús mindkét oldalát barnára sütjük
benne. Hozzáadjuk a hagymát, ráöntjük a sört és a paradicsompürét. Lefedjük és a sütő legalsó rácsán kb. 1 és
negyed óráig sütjük. A paradicsomokat megmossuk, héjukat bevagdossuk, leforrázzuk, majd hideg vízbe rakjuk és
lehúzzuk a héjukat. A húst kivesszük a serpenyőből, alufóliába tekerjük és állni hagyjuk, amíg a szósz el nem készül.
A hús sörös levét leszűrjük, átöntjük egy másik serpenyőbe és az ecetet, valamint az almapépet krémesre keverjük
vele. Ezután felforraljuk, besűrítjük szójaszósszal, majd hozzáadunk 1,5 teáskanál sót, 2 csipet fehérborsot és a
maradék 2 és fél dkg vajat. A paradicsomokat 2 percre olívaolajba tesszük és a maradék 2 evőkanál olívabogyóval
együtt kisütjük. A húst szeletekre vágjuk és főtt rizzsel, paradicsommal, olívabogyóval és a sörszósszal tálaljuk.

Sörben főtt káposzta
Hozzávalók: 80 dkg savanyú káposzta, 6 dl világos sör, 4 szelet füstölt szalonna, 4 szelet füstölt tarja, 4 burgonya, 4 virsli, 1 petrezselyemgyökér, 1 sárgarépa, hagyma, petrezselyem, szegfűszeg, babérlevél, kakukkfű,
bors, só, zsír
Elkészítés: A savanyú káposztát összekeverjük négy szelet egészen apróra darált füstölt szalonnával. Beletesszük a
tisztított, jól megmosott petrezselyemgyökeret, a sárgarépát és a kisebb hagymát, melybe egy db szegfűszeget szórunk. Adunk hozzá egy babérlevelet, csipet kakukkfüvet és törött borsot. Gyengén sózzuk. Jól összekeverjük. Annyi
sört öntünk rá, hogy éppen elfedje. Fedővel letakarjuk, jól felforraljuk és középmeleg sütőben addig pároljuk, míg
a levét elfövi. Közben négy kisebb burgonyát megtisztítunk, hosszában négyfelé vágjuk. Sós vízben megfőzzük.
Ha a káposzta megpuhult utánaízesítjük és megfelelő nagyságú, előmelegített tálra halmozzuk. Négy virslit bevagdosunk és egy-két perc alatt bő, forró zsírban ropogósra sütjük és a káposzta két oldalára tesszük. Négy szelet füstölt
tarját is átsütünk és a káposzta tetejére tesszük. A tál végére tesszük a főtt és levétől leszűrt burgonyát. Megszórjuk
apróra vágott zöldpetrezselyemmel.

Forralt sör
Hozzávalók: 1,5 l sör, 2 tojás sárgája, porcukor, 1 dl tejszín, 1 dl rum, fahéj, szegfűszeg
Elkészítés: A sört lábasban kezdjünk el melegíteni, de nem szabad, hogy nagyon forrjon. Amíg melegszik, addig
elkeverjük két tojás sárgáját, porcukrot (ízlés szerint), a tejszínt és a portorico rumot. Óvatosan, hogy a tojás ki ne
csapódjék elkeverjük a meleg sörrel. Ízesítjük fahéjjal és szegfűszeggel. Leszűrve, füles korsóban tálalva a legjobb.

Részeg pite
Hozzávalók: 700 g rétestészta, 800 g darált hús, tölteléknek túró, burgonya vagy tök, 3 közepes vöröshagyma,
bors, só, ételízesítő, 6 tojás, 5 dl sör, olaj
Előkészítése: A hagymát apróra összevágjuk, olajon megpirítjuk, hozzáadjuk a húst és még egy kicsit pirítjuk,
majd hozzáadjuk a fűszereket. A sütőlemezen egymásra helyezünk 3 tésztalapot, rárakjuk a tölteléket, majd újra
3 tésztalapot helyezünk rá mindaddig, míg anyagunk van. A tetejét három tésztalappal borítjuk, majd kockákra
vágjuk, és leöntjük a következő öntettel: a 6 tojást egy kis só hozzáadásával felverjük mixerrel, majd ha kikapcsoltuk
a mixert belekeverjük a sört. A leöntött rétest 20 percig pihentetjük, majd 200 fokon 30 percig sütjük.

Sörrel locsolt csülök
Hozzávalók: 1 db csülök (nyers), sárgarépa, hagyma, paprika, paradicsom, só, őrölt és szemes bors, babérlevél,
0,5 liter sör
Elkészítés: A csülköt rövid ideig, 30 percig lassú forrású vízben abáljuk, melyben kevés sót, szemes borsot, néhány
babérlevelet és 1 db nagyobb vöröshagymát durvára vágva helyezünk. A csülköt az abáló léből kivesszük, hideg
víz alatt a bőrét papírvékonyra kaparjuk. Amikor ez megtörtént sóval, borssal készült keverékkel beszórjuk, úgy,
hogy a csont mentén felmetsszük, hogy a fűszerezés a belsejét is járja át. A befűszerezett csülköt egy napra a hűtőszekrénybe + 5° C fokon érleljük letakarva. A sütőzacskóba téve tepsibe helyezzük, a felkarikázott zöldségekkel
körítjük, majd 1 órás sütés után a sütőzacskót felhasítjuk, a csülök mellől a párolt zöldségeket kiszedjük és elkezdjük
készre sütni. Sütés közben gyakran sörrel locsoljuk. Addig sütjük, míg a bőre világosbarnára, ropogósra nem sül.
Tálalás előtt kiemeljük a csontját és ujjnyi vastag szeleteket szelünk. A csülökszeleteket babfőzelékkel, hagymás,
vagy tepsis burgonyával lehet tálalni.

Babfőzelék
Hozzávalók: 1 kg bab, 30 dkg hagyma, 1,5 dl olaj, 10 dkg darált paradicsom (v. sűrű paradicsomlé), 0,5 dkg fokhagyma, 0,2 dkg pirospaprika, 0,5 dkg zöldpetrezselyem, 0,5 dkg zöld kapor, só, bors, babérlevél, 0,5 dkg borsikafű
Elkészítés: Kiválogatjuk a babot, megmossuk, 12 órára vízbe áztatjuk. A hagymát és a fokhagymát megtisztítjuk,
apróra vágjuk. A paradicsomlét felhígítjuk 0,5 dl vízzel. A petrezselymet, a kaprot, és a borsikafüvet megtisztítjuk,
apróra vágjuk. A babot vízben főni tesszük. Az első forrás után lecseréljük a vizet, szintén forró vizet öntünk rá,
amit előzőleg sóztunk. Tovább főzzük. A hagymát olajban és 0,5 dl vízben megpároljuk. Hozzáadjuk a babérlevelet,
paradicsomszószt, fokhagymát, borsot, borsikafüvet és kaprot. Az így keletkezett szószt hozzáöntjük a majdnem
kész babhoz és együtt főzzük őket még vagy 10 percig.

Dunai harcsa-szelet sörmártásban
Hozzávalók: 80 dkg filézett harcsaszelet, 10 dkg liszt, 1 evőkanál pirospaprika, olaj/vaj/pontyzsír, 1 dl sör
Elkészítés: A harcsaszeleteket paprikás lisztbe mártjuk, majd az olajban/vajban/pontyzsírban mindkét felén kisütjük. Ha megpirultak felöntjük a sörrel, ami a liszttel besűrűsödik és kész a mártás. Natúr, sült vagy petrezselymes
krumplival tálaljuk.

Orly-csirke
Hozzávalók: Felcsíkozott csirkemell szeletek (nagyjából 1 cm x 8 cm), 10 dkg liszt, 2 tojás, 1 dl sör, olaj, só, bors
Elkészítés: A csirkemell szeleteket előbb lisztbe forgatjuk, majd egy lisztből, tojásból és sörből készült keverékbe.
Olajban kisütjük. Krumplipürével, spenótos vagy petrezselymes burgonyával tálaljuk.

Sörhöz ajánlott ételek
Camembert ropogós bundában
Hozzávalók: 4 db, egyenként 25 dkg-os camembert, 2 tojás, csipetnyi só és bors, 2 evőkanál liszt, 8 evőkanál
olaj, 6 evőkanál leveles mandula, 40 dkg sárgabarackbefőtt, 12 evőkanál ketchup, csipetnyi édes-nemes pirospaprika, néhány salátalevél, 2 narancs a díszítéshez
Előkészítés: A sárgabarackot – a levét felfogva – leszűrjük és lecsöpögtetjük, a gyümölcsöt kis kockákra vágjuk,
majd összekeverjük ketchuppal, pirospaprikával és egy kevés baracklével, a narancsot vékony szeletekre vágjuk.
A salátaleveleket megmossuk és gondosan leitatjuk, vagy kicentrifugázzuk.
Elkészítés: A tojást felverjük és sóval, borssal ízesítjük. A sajtot először lisztbe, majd tojásba, végül leveles mandulába forgatjuk; a bundát óvatosan, de alaposan rányomkodjuk. Egy kis serpenyőben olajat forrósítunk és a sajtok
mindkét oldalát kb. 3 percig sütjük benne, majd kivesszük, és papírtörölközőn lecsöpögtetjük. A megsült camembert-darabokat a salátalevelekkel és a sárgabarackmártással egy tányéron szépen elrendezzük. Narancsszeletekkel
díszítve tálaljuk.

Chilis juhtúrófalatok pirítóssal
Hozzávalók: 40 dkg juhtúró, 8 dkg vaj, 2 g törött bors, 3 g pirospaprika, 1 kávéskanál chili fűszerolaj, 1 dkg kapribogyó, fél csomó metélőhagyma, fél csomó zöldpetrezselyem, 2 db zöldpaprika, 2 db paradicsom, 1 csomó újhagyma, 8 db zsemle, só
Elkészítés: A juhtúrót áttörtjük, hozzáadjuk a lágy vajat és fakanállal simára keverjük. Sóval, törött borssal, pirospaprikával és a chili fűszerolajjal az átlagosnál erősebbre fűszerezzük. Vágódeszkára tesszük a kapribogyót,
a metélőhagymát és a zöldpetrezselymet, majd mindhárom fűszernövényt együtt apróra összevágjuk. Az ízesített
juhtúróba keverjük, majd egy üvegtál közepére ízlésesen felhalmozzuk. Szeletelt zöldpaprikával, cikkekre vágott
paradicsommal és újhagymával díszítjük. 25-30 percre a hűtőszekrénybe téve kissé megdermesztjük. A zsemléket
szeletekre vágjuk és szép világosra megpirítjuk. Az elkészített chilis túrót a frissen pirított zsemleszeletekre felkenve
fogyasztjuk.

Ízes körözött
Hozzávalók: 40 dkg juhtúró, 8 dkg vaj, 1 dl tejföl, 2 dkg tárkony, 10 dkg póréhagyma, 5 g pirospaprika, 1 db fejes
saláta, 15 dkg lilahagyma, só
Elkészítés: A juhtúrót áttörjük, hozzáadjuk a lágy vajat, a tejfölt, és habverővel simára keverjük. A friss tárkonylevelet és a póréhagymát vágódeszkára téve apróra vágjuk, majd ezt is a túróhoz adjuk. Sóval, egy kevés pirospaprikával
fűszerezzük és jól elkeverjük. Üvegtányérra megmosott és leszárított salátaleveleket teszünk és ízlésesen formálva,
erre halmozzuk fel a körözöttet. A lilahagymát vékony karikákra szeljük és a körözöttet ezzel díszítjük.

Italkorcsolya
Hozzávalók: A tésztához: 40 dkg finomliszt, 2 dl tej, 1 teáskanál só
A töltelékhez: 2 nagy fej vöröshagyma, 3 evőkanál olaj, 1 teáskanál pirospaprika (esetleg erős), 1 mokkáskanál currypor, 1 mokkáskanál törött fekete bors, 2 gerezd fokhagyma, 2 tojás fehérje
Elkészítés: Először a tölteléket készítjük el. A megtisztított és finomra vágott vöröshagymát a forró olajon üvegesre pároljuk, megfűszerezzük és hagyjuk kihűlni. A lisztet a tejjel és a sóval sima tésztává dolgozzuk össze, majd
lisztezett deszkán vékonyra nyújtjuk. Széles szájú pohárral nagy korongokat szúrunk ki belőle. A korong egyik felét
megkenjük a hagymás töltelékkel, a másik felét ráhajtjuk és kicsit rá is nyomkodjuk. A gyengén felvert tojásfehérjével körben bekenjük a tészta szélét, majd ha a fehérje megszáradt, 180 fokra felhevített olajban apránként,
kis adagokban megsütjük (2-3 perc). A fölösleges olajat gondosan leitatjuk. Melegen jó igazán. Ha nem fogy el,
sütőben (vagy mikrohullámú készülékben) felmelegíthető.

Juhászzsemle
Hozzávalók: 25 dkg juhtúró, 4 db zsemle, 2 db egész tojás, 1 dl tejföl, 10 dkg reszelt sajt, 1 teáskanál piros
fűszerpaprika, ízlés szerint só és törött fehér bors, kevés liszt a bundázáshoz
Elkészítés: A zsemléket lapjában vékonyra szeleteljük. A tejfölt, a juhtúrót és a reszelt sajt felét összekeverjük,
jól megsózzuk, meghintjük pirospaprikával és borssal. A zsemleszeleteket vastagon bekenjük a krémmel, majd
egyet-egyet összeragasztunk. Jól összenyomjuk, nehogy szétessen. A tojásokat habosra felverjük, borssal és kevés
sóval ízesítjük, majd a lisztes zsemleszendvicseket beleforgatjuk. Ismét lisztbe mártjuk, csak ezután rakjuk a 180
fokra felhevített olajba és 1-2 perc alatt megsütjük. Egyszerre csak keveset tegyünk az olajsütő készülékbe, mert
hamar összeragadhatnak a szendvicsek. Lecsurgatjuk a fölösleges olajat és még forrón rászórjuk a megmaradt reszelt sajtot.

Juhtúrós pogácsa
Hozzávalók: 50 dkg liszt, 25 dkg juhtúró, 25 dkg margarin, 1 egész tojás, 1 dl langyos tej, csipet cukor, élesztő,
tejföl - amennyit felvesz (max. 2 dl), só
Elkészítés: Langyos tejben feloldjuk a pici cukrot, majd beleteszünk egy csomag por-élesztőt (fél kg liszthez valót).
A lisztet sóval, margarinnal, juhtúróval és egy tojással összekeverjük, majd hozzáadjuk a megfuttatott élesztőt.
Annyi tejfölt adunk hozzá, hogy rétestészta keménységű tésztát kapjunk (minél tovább dagasztjuk, annál több
tejfölt fel fog venni). Ne legyen túl kemény a tészta. Ezután 3/4 órat meleg helyen pihentetjük. Kinyújtjuk, pogácsaszaggatóval kiszaggatjuk, tetejét tojással megkenjük. Még 1/2 órát pihentetjük a tepsiben, majd szép világosbarnára sütjük.

Lepcsanka
Hozzávalók: 1 kg reszelt krumpli, 20 dkg apróra vágott maradék sült vagy főtt hús, liszt, só, bors, olaj a sütéshez
Elkészítés: A hozzávalókat fakanállal összekeverjük és annyi lisztet adunk hozzá, hogy keverhető masszánk legyen. Serpenyőben olajat forrósítunk majd tojásnyi halmocskákat szaggatunk a forró olajba és fakanállal ellapítjuk.
Mindkét oldalon pirosra sütjük.

Vajdasági paprikás
Hozzávalók: 1 házi füstölt kolbász vagy kívánság szerint hús, 1,5 kg piros burgonya, 2 babérlevél, 3 nagy fej
vöröshagyma, só, ételízesítő, 1 kanál őrölt édes paprika, 1 paradicsom, 1 paprika, víz, bors
Elkészítése: A vöröshagymát apróra vágjuk és olajon – az edényt lefedve – megdinszteljük. Mielőtt a hagyma
teljesen megpuhulna, beletesszük a darabokra vágott száraz kolbászt. Lefedve még egy ideig dinszteljük. Ezután
rászórjuk az őrölt édes paprikát és megpirítjuk, hozzáadjuk a sót, az ételízesítőt, egy kis borsot, a babérlevelet.
A burgonyát megmossuk, összevágjuk, majd hozzáadjuk a paprikáshoz és felöntjük vízzel. Egy egész paradicsomot
és paprikát teszünk bele, összekeverjük. A paprikást mérsékelt tűzön addig rotyogtatjuk, amíg meg nem fő.

Szilvásgombóc
A tésztához: 500 g fehér burgonya, 3 dl tej, 1 tojás, 1/2 csomag sütőpor, 1 kávéskanál só, 1 kávéskanál cukor,
500 g liszt, 10 nagyobb szilva, 300 g kenyérmorzsa, 300 g cukor
Elkészítése: Megtisztítjuk, megmossuk és megfőzzük a burgonyát, majd összetörjük, mint a burgonyapürét.
A masszához adjuk a tejet, lisztet, tojást, sütőport, sót és cukrot. Jól keverjük össze.
A friss szilvát vágjuk félbe és vegyük ki a magját. Kézzel szakítsunk a tésztából, lapítsuk össze, a közepébe tegyünk fél szilvát és gömbölyítsük össze. Nagyobb edényben forraljunk vizet, majd rakjuk bele a gombócokat
főni. A kenyérmorzsát pirítsuk meg olajon egy kissé és cukrozzuk meg. Amikor a gombócok feljönnek a víz
felszínére, óvatosan emeljük ki és hempergessük bele őket a cukros kenyérmorzsába, majd tálaljuk.

Miccs
Hozzávalók: 70 dkg sovány hús (lapocka), 30 dkg kövér hús (oldalas, hasa alja), 1,8 dkg só, bors, pirospaprika,
csípős paprika – ízlés szerint, 1 kiskanál borsikafű, 1 nagy fej (kb. 10 gerezd) fokhagyma, csipetnyi szódabikarbóna
Elkészítés: A húst apróra daráljuk, esetleg többször is, a daráló finom tárcsáján. Fűszerezzük sóval, borssal,
pirospaprikával, csípős paprikával, borsikafűvel. A fokhagymát fél órára 1 dl vízbe áztatjuk. Belekeverjük a húsba. Legalább 10 percig keverjük a húst. Időnként hozzáöntünk egy kis szódabikarbónás vizet és addig keverjük,
amíg kocsonyaszerűvé válik (rezegnie kell). Ha kész, egy éjszakára hűtőszekrényben pihentetjük. Állagának ragadósnak, enyvesnek kell lennie. Kisütés előtt vizes, olajos kézzel formára gyúrjuk őket.

Az ételek hozzávalóit 4 személyre számoltuk.
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