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Ízőrzők – Bugyi – receptek 

 
 

Gyöngytyúkleves bográcsban 
Hozzávalók: (12 főre) 2 megtisztított gyöngytyúk, 3 evőkanál só, 1 kelkáposzta, 5 
fej gomba, 2 paprika, 2 paradicsom, 4 csokor petrezselyem zöldje, 4 szál 
petrezselyem gyökér, 5 sárgarépa, 6 vöröshagyma, 20 szem egész feketebors, 5 
gerezd fokhagyma. Levesbetétnek lúdgége tészta. 
A gyöngytyúkokat felöntjük annyi vízzel, hogy ellepje, sózzuk, borsozzuk, és lassú tűzre 
feltesszük melegedni. Amíg felforr, megtisztítjuk a zöldségeket. Ezután szűrővel 
leszedjük a leves habját, és beletesszük a zöldségeket. 
Lassú tűzön készre főzzük. Tálalásnál külön tányérra szedjük a húst és a zöldségeket, a 
levest pedig kifőzött lúdgége tésztával tálaljuk. 
 
Kapros vadmalacleves gesztenyével 
Hozzávalók: (8 főre) 1 kg vadmalac hús, 2 púpos evőkanálnyi sertészsír, 3 fej 
vöröshagyma, 5 db gomba, 2 nagyobb petrezselyem gyökér, 3 sárgarépa, 5 db 
babérlevél, 2 evőkanál só, 1 csapott evőkanál őrölt feketebors, 5 evőkanál kapor, 
4 gerezd fokhagyma, 15 dkg gesztenye, 3 dl tejszín, 1 evőkanál áfonyalekvár. 
A zöldségeket megtisztítjuk, és nagyobb darabokra vágjuk, a hagymát és a malachúst 
felkockázzuk. Sertészsírt hevítünk a bográcsban, belerakjuk a vöröshagymát és a 
babérlevelet. Összepirítjuk, és beleborítjuk a húst. Amikor már egy kis kérget kapott, 
befűszerezzük sóval, őrölt feketeborssal, kaporral, vágott fokhagymával. Összeforgatjuk 
a tűzön, és felengedjük annyi vízzel, hogy az egészet ellepje. Félpuhára pároljuk.  
Ekkor beleborítjuk a gombát és a zöldségeket, és ezzel együtt teljesen készre főzzük. 
A gesztenyét megpirítjuk, megtisztítjuk, majd felszeleteljük. 
A levesből kiveszünk egy lábosba 3-4 merőkanálnyit, beleöntünk 3 dl tejszínt, és az 
egészet visszaborítjuk a bográcsba. Keverünk még hozzá ízesítésként áfonyalekvárt, 
összeforraljuk, ha szükséges, ízesítjük még sóval, kaporral. A tetejére vágott gesztenyét 
teszünk, ez lesz a leves betétje. 
 
Pácolt szarvasgerinc mézes birsalmával és burgonyalepénnyel 
Hozzávalók: 1 kg szarvasgerinc, 2 petrezselyem gyökere, 3 sárgarépa, 10 
babérlevél, 20 szem egész feketebors, 1 liter étolaj. A lepényhez 50 dkg burgonya, 
só, 1 teáskanál őrölt feketebors, 1 teáskanál zúzott fokhagyma, 2 tojás, 20 dkg 
liszt. A sütéshez kevés étolaj. A mézes birsalmához: 2 db birsalma, 1 evőkanál méz. 
A sütés előtt két-három nappal a szarvasgerincet bepácoljuk. Ehhez a sárgarépát, 
petrezselymet durvára összevágjuk. A húst lehártyázzuk, majd másfél cm vastag 
érmékre vágjuk. Edény aljába borítjuk a zöldségeket, megszórjuk babérlevéllel, egész 
feketeborssal, felöntjük étolajjal, és belenyomkodjuk a szarvashús szeleteket. 
Hűtőszekrénybe tesszük, ott pácoljuk két-három napig. 
A lepényhez a burgonyát puhára főzzük, majd megtörjük. Sóval, őrölt borssal, 
fokhagymával fűszerezzük, összekeverjük a tojásokkal, és a liszttel. Hideg helyen 
negyven percig pihentetjük. 
Közben a pácolt hússzeleteket sütőlapon mindkét oldalukon hirtelen átsütjük. 
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A burgonyamasszából vizes kézzel lapos korongokat formázunk, és kevés olajon 
mindkét oldalukon aranysárgára sütjük. 
A birsalmát negyedekre vágjuk, magházukat eltávolítjuk, meghámozzuk, és vékonyra 
szeleteljük. A rostlapon mézet hevítünk, fakanállal beleforgatjuk a gyümölcsöt, és gyenge 
tűzön átsütjük. 5-8 perc alatt átpuhul az alma, amelyet a szarvasgerinccel és a 
burgonyalepénnyel együtt tálalunk. 
 
Rókagombás vegyes pörkölt bográcsban 
Hozzávalók: (12 főre) 1 kg sertéstarja, 1 kg borjúcomb, 1 kg marhacomb, 5 nagy 
fej vöröshagyma, 3 evőkanál sertészsír, 2 paprika, 2 paradicsom, 10 gerezd 
fokhagyma, 2 evőkanál só, 1 csapott kanál őrölt feketebors, 3 evőkanál őrölt 
fűszerpaprika, 20 dkg szárított (1 kg friss) rókagomba. 
A vöröshagymát és fokhagymát megtisztítjuk, és felaprítjuk. A bográcsban felolvasztjuk a 
zsírt, és gyors tűzön lepirítjuk benne a hagymát. Közben a paprikákat kicsumázzuk, és a 
paradicsommal együtt kockákra vágjuk. A húsokat nagyobb kockákra szeleteljük.  
A megsült hagymán megpároljuk a paprikát-paradicsomot, és ráborítjuk a marhahúst. 
Lepirítjuk, majd felöntjük fél liter vízzel. Fűszerezzük sóval, feketeborssal, 
fokhagymával, és ilyenkor dobhatunk bele egy csípős zöldpaprikát is. Kb. 50 percig 
pároljuk, majd hozzáadjuk a borjúhúst, és együtt főzzük további 30 percig. Ekkor kerül 
bele a sertéshús, és az őrölt paprika. Amikor az összes hozzávaló puhára főtt, 20 dkg 
előre beáztatott (vagy friss) rókagombát keverünk a pörköltbe. 10-15 perc múlva 
tálalhatjuk az ételt. 
 
Savanyú belsőség ragu galuskával 
Hozzávalók: 50 dkg pulykazúza, 50 dkg sertésmáj, 50 dkg csirkemáj, 2 evőkanál 
sertészsír, 6 fej vöröshagyma, 2 evőkanál só, 5 babérlevél, 1 kanál őrölt 
feketebors, 1 púpos evőkanál majoránna, 1 evőkanál zúzott fokhagyma, 2 
evőkanál őrölt fűszerpaprika, 2 evőkanál tárkony, 4 cl tárkonyecet. A galuskához: 
3 tojás, 1 teáskanál só, 10 evőkanál liszt. A tálaláshoz tejföl. 
A vöröshagymát szeletekre vágjuk. A bográcsban felolvasztjuk a zsírt, rászórjuk a 
hagymát, és megpirítjuk. A húsokat nagyobb darabokra felvágjuk. Elsőként a zúzát 
tesszük a sült hagymára. Kicsit sütjük, majd fűszerezzük sóval, babérlevéllel, borssal, 
majoránnával, fokhagymával. Pár percig kevergetjük, és felöntjük annyi vízzel, hogy 
ellepje. Amikor a zúza megpuhult, őrölt paprikával fűszerezzük, és hozzáadjuk a kétféle 
májat. Pár perc alatt összefőzzük. 
Közben galuskát készítünk. A tojást, sót másfél dl vízzel elkeverjük, és liszttel a 
megszokottnál kicsit hígabb masszát készítünk belőle. 
A ragut tárkonnyal és tárkonyecettel savanyítjuk, felforraljuk, majd deszkáról nagyobb 
galuskákat szaggatunk bele. Közben a kanalat mindig megmártjuk a zsíros szaftban. 
Amikor a galuska megfő, tálalhatjuk az ételt. Aki szereti, tejfölt is tehet a tetejére. 
 
Tejes pite 
Hozzávalók: 8 tojás, 40 dkg kristálycukor, 1 teáskanál só, 2 liter tej, 80 dkg liszt, 
10 dkg vaj, baracklekvár. 
Az egész tojásokat tálba ütjük, felverjük, habosra keverjük benne a kristálycukrot. Sóval 
ízesítjük, majd hozzáadjuk a tejet és a lisztet. Alaposan eldolgozzuk, és a híg masszát 
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vastagon kivajazott, nagyméretű sütő tepsibe öntjük. Kb. 50 perc alatt megsül. Nagyobb 
kockára vágva, barackízzel kínáljuk. A fenti mennyiség nagy adag, átlagos méretű 
tepsihez elég a hozzávalók felével számolni. 
 
 
 
 


