
 
 

Móczár Bt.     Ízőrzők-Bár                  http://www.mo-ka.hu 
e-mail: info@mo-ka.hu                     Tel: +36 84 350 634        Postacím: 8601 Siófok, Pf. 282. 

 

Ízőrzők – Bár – receptek 
 
Sokac köcsögös bab 
Hozzávalók: (8 főre) 2,5 kg birkacomb, 50 dkg fekete virágbab, 3 nagyobb 
vöröshagyma, 2 paradicsom, 3 tv-paprika, 30 dkg sárgarépa, 30 dkg petrezselyem, 
1 nagy csokor petrezselyemzöld, 4 db cseresznye paprika, 1 fej fokhagyma, 25 dkg 
füstölt szalonna, 1 kávéskanál őrölt kömény, 3 teáskanál őrölt feketebors, 3 
babérlevél, ízlés szerint só, 3 púpos evőkanál őrölt paprika. 
A babot előző este beáztatjuk, majd főzés előtt leszűrjük. A birkacombot alaposan 
lefaggyúzzuk, a húsos részeket lefejtjük róla, ezeket kockákra vágjuk. 
A szalonnát is felaprózzuk, és ropogósra sütjük. 
Parazsat készítünk. 
A vöröshagymát megtisztítjuk, félfőre vágjuk. A paprikát, paradicsomot is felszeljük. A 
sárgarépát-petrezselymet kis karikákra daraboljuk. 
Cserépedényünk aljába elsőként a kisült pörcöt öntjük a zsírral együtt. Erre rétegezzük a 
vöröshagyma, a paprika-paradicsom, a virágbab, a birkahús és a gyökérzöldségek felét. 
Ezt követően újra vöröshagyma, paprika, paradicsom, bab, hús, majd sárgarépa, 
petrezselyem, a megmaradt bab és vöröshagyma kerül az edénybe.  
Felöntjük annyi meleg vízzel, hogy ellepje a korsó tartalmát. Fűszerezzük őrölt 
köménnyel, őrölt borssal, babérlevéllel, három gerezd zúzott fokhagymával, és 
feltesszük a parázs mellé főni.  
Ilyenkor sót még nem teszünk hozzá, mert a szalonna ad magából elég sokat, lehetséges, 
hogy nem is kell hozzá só. Másfél óráig főzzük, ekkor teszünk rá egy púpos evőkanál 
őrölt paprikát, és további fél órát rotyogtatjuk. 
Ezután jöhet a többi paprika a csípősekkel együtt, a megmaradt fokhagyma és a 
petrezselyemzöld is. Megkóstoljuk, ha szükséges, sózzuk. 
További fél óráig főzzük, ezután friss kenyérrel tálaljuk. 
 
Pörcös tojásos nokedli 
Hozzávalók: 6 tojás, csipetnyi só, liszt, fél dl víz. A tetejére 6 tojás, só, 10 dkg 
füstölt szalonna. 
Hat tojást felütünk egy tálba, csipetnyi sót szórunk bele, és felhaboljuk. Fél deci vizet, és 
annyi lisztet adunk hozzá, hogy nokedli sűrűségű masszát kapjunk. 
A szalonnát felkockázzuk, egy kisebb lábasban ropogósra sütjük. 
Vizet forralunk kevés sóval, ebbe szaggatjuk bele a nokedlit. Amikor megfőtt, leszűrjük, 
átöblítjük. 
A szalonna kisült zsírját egy nagyobb serpenyőbe öntjük. Ebben átforgatjuk a nokedlit. 
Újabb hat tojást felverünk, ízlés szerint sózzuk, és a galuskára borítjuk. Összesütjük, és 
rászórjuk a szalonnapörcöket.  
Salátát, vagy savanyúságot kínálunk hozzá. 
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Gombával töltött gombóc 
Hozzávalók: Töltelék: 2 vöröshagyma, 30 dkg gomba, 1,5 dl étolaj, só, 1 teáskanál 
őrölt feketebors. Gombóc: 50 dkg liszt, 50 dkg krumpli, só, 2 tojás, 12,5 dkg vaj 
(margarin), 2 dl tejföl, 20 dkg sajt. A tepsi előkészítéséhez zsír és zsemlemorzsa. 
A krumplit megtisztítjuk, a vöröshagymát felkockázzuk. A hagymát egy serpenyőben egy 
deci étolajon megpároljuk. Ráborítjuk a felszeletelt gombát, és összepirítjuk. Ízesítjük 
egy kávéskanál sóval, teáskanálnyi őrölt borssal, és addig sütjük, amíg a leve elfő. 
Egy másik edénybe az apróra felszelt krumplit, teáskanálnyi sót és annyi vizet teszünk, 
hogy a burgonyát ellepje. Puhára főzzük, majd leszűrjük, vajjal együtt áttörjük, és 
megvárjuk, míg kihűl. 
A lisztet gyúródeszkára borítjuk, csipetnyi sót szórunk bele, ráhalmozzuk a krumplit, 
adunk hozzá két tojást, majd összegyúrjuk egy-két evőkanál vízzel. 
Amikor összeállt, cipót formázunk belőle, és ujjnyi vastagra kisodorjuk. Nagyobb, 
szögletes formákra felvágjuk, és a hagymás gombából egy-egy evőkanálnyit teszünk a 
közepébe. Alaposan összezárjuk a négy sarkát, és gombócot formázunk belőle. 
Sóval és fél deci étolajjal vizet forralunk, ebben kifőzzük a gombócokat. Kiszedjük, 
lecsepegtetjük. Még melegen kizsírozott, zsemlemorzsával meghintett tepsibe 
sorakoztatjuk. Mindegyik tetejére teáskanálnyi tejfölt és kis halom reszelt sajtot 
helyezünk.  
Előmelegített sütőben addig sütjük, amíg a sajt megolvad, és szép aranybarna színt kap. 
 
Olajban sült zöldséges derelye 
Hozzávalók: 50 dkg liszt, 50 dkg krumpli, só, 3 tojás, 12,5 dkg vaj, 25 dkg vegyes 
zöldség, 15 dkg sajt, őrölt feketebors, 1 vöröshagyma, 3 dl paradicsomlé. 
A krumplit megtisztítjuk, felkockázzuk és enyhén sós vízben puhára főzzük. Leszűrjük, 
és a vajjal együtt áttörjük.  
Amíg a burgonya hűl, elkészítjük a tölteléket. A vöröshagymát megtisztítjuk, és apró 
kockákra vágjuk. Fél deci étolajon megpároljuk. Ráborítjuk a felkockázott vegyes 
zöldséget, és azzal együtt átsütjük.  Teáskanálnyi sóval és őrölt borssal fűszerezzük, 
majd addig hevítjük, míg a leve elpárolog. Kicsit hűlni hagyjuk. Összekeverjük egy 
tojással, és a finomra reszelt sajttal. 
A lisztet egy tálban, vagy gyúrótáblán krumplival, két tojással, teáskanálnyi sóval 
összegyúrjuk.  Amennyiben szükséges, kevés vizet önthetünk hozzá. Alaposan 
kidolgozzuk, majd ujjnyi vastagra nyújtjuk. Közben bőségesen lisztezzük, mert a 
krumplis tészta könnyen ragad.   
Fánkszaggatóval nagy köröket készítünk belőle. Közepükbe bőségesen rakunk a 
töltelékből, ráhajtjuk a tészta másik felét, és félhold alakú derelyéket készítünk. Széleit 
gondosan lenyomkodjuk, majd forró olajban mindkét oldalát szép színesre sütjük. 
Vigyázzunk, hogy közepes legyen a tűz, mert ha túl gyorsan megpirulnak, akkor a tészta 
nem sül át. 
A paradicsomlevet ízlés szerint sóval, és borssal ízesítjük. 
Tálalásnál a derelyék tetejére is szórhatunk reszelt sajtot, köré pedig fűszeres 
paradicsomlevet csurgatunk, ebbe lehet tunkolni a barátfüléket. 
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Pulykanyak pörkölt túrós csuszával 
Hozzávalók: 2 vöröshagyma, 2 gerezd fokhagyma, 4 pulykanyak, 20 dkg füstölt 
szalonna, 2 paradicsom, 2 paprika, 2 evőkanál paprikakrém, 1 púpos evőkanál 
őrölt paprika, 1 teáskanál őrölt feketebors. A körethez: 40 dkg lebbencstészta, 25 
dkg túró, 2 dl tejföl, só. 
A vöröshagymát megtisztítjuk, felkockázzuk. 
A paradicsomot és paprikát felaprítjuk, a fokhagymát apró kockákra vágjuk. 
A szalonna bőrét leszedjük, felaprózzuk, zsírjára sütjük. Hozzáadjuk a vöröshagymát, és 
jól összesütjük. Beleborítjuk a paprikát, paradicsomot, fokhagymát. Teszünk rá két 
csapott evőkanál sós paprikakrémet, és őrölt borsot. Beleforgatjuk a kisebb darabokra 
vágott pulykanyakat, és felengedjük annyi vízzel, hogy ellepje az edény tartalmát. 
Fedő nélkül, néha átkevergetve, másfél óráig főzzük. Amikor a hús már annyira puha, 
hogy a csonttól elválik, ízlés szerint még sózhatjuk. 
Ekkor teszünk bele egy púpos evőkanál őrölt paprikát, ezzel együtt sűrűsödésig főzzük. 
Túrós csuszát készítünk hozzá. A kisebb darabokra tördelt lebbencset forró, sós vízben 
kifőzzük. 
A túrót összetörjük, a tejföllel kikeverjük. A tésztát leszűrjük, átöblítjük, és a tejfölös 
túróval összekeverjük. Ízlés szerint sózzuk, és a pörkölt mellé kínáljuk. 
 
Meggyes zuzmó 
Hozzávalók: 40 dkg liszt, 2 evőkanál kakaó, 2 tojás, 30 dkg porcukor, 1 sütőpor, 1 
evőkanál szódabikarbóna, 2 dl étolaj, 3 dl tej. Töltelék: 50 dkg túró, 15 dkg 
porcukor, 1 evőkanál búzadara, 2 tojás. A tetejére: 30 dkg meggy, 15 dkg vágott 
dió, 1 teáskanál fahéj, 2 evőkanál kristálycukor. Csoki máz: 2 evőkanál kakaó, 8 
evőkanál tej, 3 evőkanál cukor, 5 dkg vaj. 
A tölteléket készítjük el először. A túrót porcukorral, kevés búzadarával és két tojással 
kikeverjük. 
A tésztához két tojást keverőtálba ütünk, felhabosítjuk, apránként hozzáadjuk a 
porcukrot, az étolajat, a tejet, a liszttel elkevert kakaót, és a sütőporos szódabikarbónát. 
Sütőpapírral kibélelt tepsibe öntjük, elegyengetjük, rászórjuk a meggyszemek felét. A 
túrós töltelékből nokedli nagyságú halmokat helyezünk a tetejére. Erre a félretett meggy, 
a vágott dió és a fahéjas kristálycukor kerül. 
Forró sütőben 35-40 perc alatt megsütjük, majd hűlni hagyjuk. 
Közben elkészítjük a csoki mázat. A kakaót a cukorral és a tejjel összekeverjük, 
felmelegítjük, és a tűzről félrehúzva olvadásig keverjük benne a vajat. 
Ezzel megcsurgatjuk a zuzmó tetejét, és hideg helyre tesszük, amíg a máz megdermed. 
Utána kockákra vágjuk, és kínáljuk. 
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