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Ízőrzők – Algyő – receptek 
 

Tarka varnyú leves 
Hozzávalók: 1 kisebb fej vöröshagyma, 1 fakanál sertészsír, só, 1 sárgarépa, 1 
petrezselyem gyökér, 1 burgonya, 2 kávéskanál őrölt feketebors, 2 csapott 
evőkanál őrölt paprika, 1 gerezd fokhagyma, 1 csokor petrezselyemzöld. A 
betéthez: 2 tojás, fél dl víz, 1 teáskanál só, 5 evőkanál liszt, kevés zsír, 2 zsemle, 
vagy kenyér. 
A vöröshagymát megtisztítjuk, felkockázzuk, és egy fakanálnyi zsíron, csipetnyi sóval 
megszórva üvegesre pároljuk. Közben a zöldségeket – sárgarépát, petrezselymet, 
krumplit - megtisztítjuk, kisebb darabokra vágjuk, és ezeket is a hagymára borítjuk. 
Fűszerezzük őrölt borssal és paprikával, vízzel felengedjük, és beletesszük a zúzott 
fokhagymát is. 
Miközben fő a leves, elkészítjük a nokedlit. A tojásokat felverjük, vízzel, sóval és liszttel 
elkeverjük. A zsemlét kockákra vágva kevés zsíron színesre pirítjuk. Az a jó, ha némelyik 
szép sötétbarna lesz, mert ettől lesz „tarka” a levesünk.  
A nokedli masszát a megsütött krutonokkal összekeverjük, majd a megfőtt levesbe 
kanállal beleszaggatjuk. Amikor elkészült, díszítésként még apróra vágott 
petrezselyemzöldet szórunk a tetejére. 
 
Birka babbal 
Hozzávalók: 2 kg birkahús (oldalas, lapocka, comb), 1 kg száraz nagyszemű 
fehérbab, 2 evőkanál sertészsír, 2 vöröshagyma, 4 gerezd fokhagyma, 2 teáskanál 
őrölt feketebors, 2 teáskanál őrölt kömény, 2 teáskanál só, 1 evőkanál őrölt 
paprika, 1 paradicsom, 1 zöldpaprika. 
A babot előző este beáztatjuk, majd enyhén sós vízben fél órán át előfőzzük. 
A vöröshagymát, fokhagymát megtisztítjuk, és kockákra vágjuk. Egy nagyobb lábasban 
felolvasztjuk a zsírt, és megpároljuk rajta a csipetnyi sóval elkevert vöröshagymát.  
A birkahúst gondosan lefaggyúzzuk, kisebb kockákra vágjuk, és megmossuk. 
A paradicsomot is feldaraboljuk, és a hagymára borítjuk. Addig sütjük, amíg elfő a leve, 
ekkor köménnyel, borssal fűszerezzük, majd ráborítjuk a húst, megsózzuk, és fél órán át 
fedő alatt, majd anélkül főzzük. 
Amikor elfőtte a levét, őrölt paprikával elkeverjük, felengedjük egy liter vízzel, és 
beleborítjuk a félig megfőtt babot. Zöldpaprikát dobunk rá, és lefedve készre főzzük. 
Friss kenyérrel kínáljuk. 
 
Képviselőfánk 
Hozzávalók: 2 dl víz, 20 dkg liszt, 20 dkg vaj, fél teáskanál só, 1 teáskanál cukor, 5 
db tojás. A krémhez: 2 csomag vaníliás pudingpor, fél liter tej, 5 evőkanál cukor, 1 
vaníliás cukor, 10 dkg vaj, 5 dl habtejszín. A tetejére porcukor, a tepsihez 1 
fakanál zsír. 
A vizet lábasba öntjük, megolvasztjuk benne a vajat kevés sóval és cukorral. Beleborítjuk 
a lisztet, és sűrűre főzzük. Amikor jól összeállt, kitesszük egy tálba, szétnyomkodjuk, 
hogy ne legyen forró, és egyenként eldolgozzuk benne a tojásokat.  
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Kizsírozott tepsibe nyomózsákkal, vagy két kanál segítségével dió nagyságú halmokat 
teszünk, egymástól öt centi távolságra, mert sütés közben meg fognak nőni a fánkocskák. 
Fontos, hogy jól előmelegítsük a sütőt, itt legalább 25 percig úgy süssük, hogy közben 
tilos kinyitni az ajtót. Amikor már szép barna a tészta, akkor fakanállal kitámasztott ajtó 
mellett további tíz percig szárítjuk alacsony hőfokon. 
Sütés közben elkészítjük a krémet. A pudingporokat, a cukrot, vaníliás cukrot a tejjel 
simára keverjük, és sűrűre főzzük. Hűlni hagyjuk, majd elkeverjük benne a puha vajat. 
A kisült fánkok kalapját levágjuk, és mindegyik üregét megtöltjük vaníliás krémmel. 
A tejszínt kemény habbá verjük, és ebből is teszünk a süteményekre. 
A kalapokat visszahelyezzük, porcukorral megszórjuk, és már lehet is kínálni. 
 
Tökkáposzta fasírttal 
Hozzávalók: 1 főzőtök, fél fej vöröshagyma, 1 csokor kapor, 1 evőkanál sertészsír, 
pár csepp 20 %-os ecet, 3 kávéskanál cukor, só, 1 kávéskanál őrölt paprika, 1,5 
evőkanál liszt, 2 dl tejföl. A fasírthoz: 1 kg darált sertéshús, 1 teáskanál só, fél 
kávéskanál őrölt bors, 3 gerezd fokhagyma, 2 tojás, 4 szelet száraz kenyér. A 
sütéshez étolaj. 
A tököt vékony szálúra lereszeljük (erről a formáról kapta a tökkáposzta nevet), 
csipetnyi sóval elkeverjük, és állni hagyjuk. A vöröshagymát megtisztítjuk, apró 
kockákra vágjuk. A kaprot finomra szeljük. 
Lábas aljába egy evőkanál zsírt teszünk, ebben üvegesre pároljuk a vöröshagymát. 
A tököt a sóból kinyomjuk. 
A megpárolt hagymára lisztet szórunk, és összepirítjuk. Kevés őrölt paprikát keverünk 
bele, és a tűzről levéve rátesszük a kicsavart tököt. Elkeverjük, beleborítjuk a vágott 
kaprot, visszatesszük a tűzhelyre, cukorral és sóval ízesítjük. Két deci vizet öntünk alá, 
annyit, hogy éppen ellepje az edény tartalmát. Lefedve pár percig főzzük. 
Kevés ecettel savanyítjuk, és belekeverjük a tejfölt. Két-három perc főzés után elkészül. 
A fasírthoz a kenyeret vízben megáztatjuk, és kinyomjuk. A darált sertéshúst sóval, 
borssal, tojással, zúzott fokhagymával és kenyérrel elkeverjük. 
 
Sertéspörkölt juhtúrós galuskával 
Hozzávalók: (20 főre) 5 kg sertéscomb, 50 dkg vöröshagyma, 2 evőkanál 
sertészsír, só, 1 paprika, 4 gerezd fokhagyma, 1 paradicsom, 3 kávéskanál 
kömény, 3 kávéskanál őrölt feketebors, 1 dl vörösbor, 2 sertésköröm, 3 evőkanál 
őrölt paprika, 1 csípős paprika. A galuskához: (4 főre) 50 dkg juhtúró, 2 tojás, 30 
dkg liszt. 
A sertéskörmöt megtisztítjuk, lepirítjuk, feldaraboljuk, és előfőzzük.  
A sertéscombot egyforma kockákra vágjuk, a vöröshagymát megtisztítjuk, és ezt is 
felaprítjuk. A paprikát feldaraboljuk, a paradicsomot négyfelé vágjuk, a fokhagymát 
szétzúzzuk. 
A bográcsban először felolvasztjuk a zsírt, és csipetnyi sóval megfonnyasztjuk rajta a 
vöröshagymát. Beledobjuk a tv-paprikát, majd pár percnyi párolás után a paradicsomot 
is. Köménnyel, őrölt borssal, fokhagymával ízesítjük, majd hozzáadjuk a húst. 
Átkeverjük, és azonnal 2-3 evőkanál sóval megszórjuk, és ezzel együtt pörköljük. Közben 
fél deci vörösbort öntünk alá, és tovább pirítjuk, legalább fél órán át.  
Közben beleborítjuk az előfőzött sertéskörmöt, és ezzel együtt készre puhítjuk. 
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A vége felé ízlés szerint fűszerezhetjük. Adunk még hozzá pirospaprikát, és egy csípős 
zöldpaprikát is.  
A körethez a juhtúrót elkeverjük a tojásokkal és a liszttel. Sózni a túró miatt valószínűleg 
nem szükséges. Alaposan kidolgozzuk, majd egy órán át pihentetjük. Deszkáról forró 
vízbe szaggatjuk, kifőzzük, leszűrjük, és a pörkölt mellé kínáljuk. 
 
Dobostorta 
Hozzávalók: 6 tojás, 12 kanál cukor, 12 kanál liszt, 6 evőkanál víz, 2 vaníliás cukor, 
1 csomag sütőpor, csipetnyi só. Krém: 20 dkg étcsokoládé, 20 dkg cukor, 6 tojás, 
40 dkg vaj. A tetejére: 40 dkg cukor. 
A tojásokat szétválasztjuk, a fehérjét csipetnyi sóval kemény habbá verjük. A sárgákkal 
habosra keverjük a cukrot és a vaníliás cukrot. Apránként hozzáadjuk a vizet. A sütőport 
a lisztben elkeverjük, és a sárga krémbe szitáljuk. A fehérjehabot két részletben, 
óvatosan beleforgatjuk.  
Kizsírozott, kilisztezett tepsiben két vékony lapot sütünk belőle. 
A krémhez a tojásokat a cukorral és az étcsokoládéval gőz felett, állandóan kevergetve 
sűrűre főzzük, majd teljesen kihűtjük. Habosra keverjük benne a puha vajat. 
A kisült lapokat három csíkra felvágjuk, ez lesz a hosszúkás dobostorta tésztája. A 
lapokat csokoládés krémmel megtöltjük, de hagyunk a külső rész bevonására is.  
A legfelső lapra negyven deka cukorból karamellt készítünk, és még forrón bevonjuk 
vele. Kihűlés előtt vajjal megkent késsel tortaszeleteket vágunk bele, és hagyjuk 
megszilárdulni. 
A kijelölés mentén könnyen fel tudjuk szeletelni a fedőlapokat, amit a dobostorta 
tetejére helyezünk. Pár órányi pihentetés után felszeleteljük. 
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