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Ízőrzők – Herend – receptek 
 
 
Hucl – aszalt gyümölcsleves 
Hozzávalók: 30 dkg aszalt gyümölcs (körte és alma), 2 rúd fahéj, 5 db szegfűszeg, 2 
evőkanál kristálycukor, csipetnyi só. A habaráshoz: 1 evőkanál liszt, 2 dl tejföl. 
Az aszalt gyümölcsöket legalább egy órával a főzés előtt beáztatjuk. A vizet leöntjük, a 
körtét és almát áttesszük egy fazékba. Hozzáadjuk a fűszereket, a cukrot és a sót. 
Ezekkel együtt 20 percig főzzük. 
A lisztet és a tejfölt csomómentesre keverjük, majd a forró levesből apránként teszünk 
hozzá, ezzel felhígítva öntjük a habarást a fazékba, és besűrítjük a levest. 
Ízlés szerint tovább édesíthetjük cukorral. 
 

Cakkumpakk étel 
Hozzávalók: 1 kg krumpli, 1 zöldpaprika, 2 nagyobb vöröshagyma, 20 dkg füstölt 
sonka, 20 dkg füstölt kolbász, 20 dkg debreceni, 1 evőkanál sertészsír, 2 teáskanál 
őrölt paprika, só, 1 teáskanál majoránna, 1 teáskanál őrölt bors, 2 teáskanál 
fokhagyma (por). A nokedlihez: 2 tojás, 1 kávéskanál só, kb. 15 dkg liszt. A 
habaráshoz: 2 dl tejföl, 1 evőkanál liszt. 
A hagymát megtisztítjuk, felkockázzuk. A sonkát vékony csíkokra vágjuk. Egy lábasba 
zsírt teszünk, beleborítjuk a hagymát, rászeljük a zöldpaprikát, és hozzáadjuk a sonkát 
is. Az egészet együtt megpirítjuk. 
Amikor már üveges lett a hagyma, őrölt paprikával megszórjuk, elkeverjük, és azonnal 
felöntjük egy liter vízzel. Fedő alatt főzzük. 
A krumplit megtisztítjuk és hosszúkásra felvágjuk. A felforrt ételbe tesszük, és további 
fél liter vízzel pótoljuk a levét. Sózzuk, borsozzuk, majoránnával és fokhagymával 
fűszerezzük. 
A kolbászféléket vékony karikákra vágjuk. Ez akkor kerül a lábasba, amikor a krumpli 
már majdnem teljesen megfőtt. 
A tojásokat sóval együtt felverjük, és annyi lisztet keverünk hozzá, amennyit a tojások 
felvesznek. Ezt nokedli szaggatóval tesszük az ételbe. 
A tejfölt a liszttel csomómentesre keverjük, és ezzel még összeforraljuk a cakkumpakkot. 
 

Darás sterc krumplival 
Hozzávalók: 4 nagyobb krumpli, 5 dl búzadara, 1 evőkanál sertészsír, 3 teáskanál 
só, 1 liter víz. A tálaláshoz: tej, aludttej, lekvár. 
A zsírt lábasban felmelegítjük, ráöntjük a darát, és zsemlye-színűre pirítjuk.  
A krumplit megtisztítjuk, és egészen apró kockákra vágjuk. Egy másik lábasba tesszük, 
egy liter vizet, három teáskanál sót adunk hozzá, és puhára főzzük. 
Amikor elkészült, a főzővízzel együtt a megpirult darára öntjük, lefedjük, és fél óráig állni 
hagyjuk. Ezután újra átkeverjük. 
Fogyaszthatjuk tejjel, aludttejjel, vagy lekvárral. 
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Paradicsomos krumplifőzelék 
Hozzávalók: 6-7 szem krumpli, 1 teáskanál só, 2 evőkanál cukor, 1 evőkanál 
sertészsír, 1 púpos evőkanál liszt, 3 dl paradicsompüré, 40 dkg füstölt tarja. 
A füstölt tarját megfőzzük, a főzővizét leszűrjük, és félretesszük. 
A krumplit meghámozzuk, és vastagabb karikákra vágjuk. Ráöntjük a tarja főzővizének 
egy részét, és enyhén megsózva feltesszük a tűzre. 
A zsírt egy kisebb lábasban felolvasztjuk, és összesütjük egy púpos evőkanál liszttel. 
Felhígítjuk paradicsompürével és kevés vízzel, és az egészet a megpuhult krumplira 
öntjük. 
Összekeverjük, és cukorral ízesítjük. 
A tarját vékony szeletekre vágva kínáljuk mellé. 
 

Hússal töltött krumpli 
Hozzávalók: 8 db nagyobb burgonya, 40 dkg darált sertéshús, 10 dkg előfőzött 
rizs, só, 1 tojás, 3 teáskanál őrölt paprika, 1 kávéskanál feketebors, 2 dl tejföl, 1 
evőkanál sertészsír. 
A krumplikat megtisztítjuk, tetejét és alját is levágjuk, hogy meg tudjanak állni a 
talpukon. A felső darabkákat félretesszük, ezek lesznek töltés után a kalapok. A 
belsejüket teáskanállal kivájjuk, lehetőség szerint minél nagyobbra, hogy legyen helye a 
tölteléknek.  
Az így előkészített burgonyákat lábasba helyezzük, kicsit megsózzuk, az aljáról levágott 
és közepéből kiszedett krumpli darabkákat mellé tesszük, ez fogja sűríteni az ételünket. 
A darált sertéshúshoz hozzáadjuk az előfőzött rizst, két teáskanál őrölt paprikát, egy 
tojást, két mokkáskanál sót, és őrölünk rá egy kevés feketeborsot is. Alaposan 
összekeverjük, és púposan megtöltjük vele a krumplikat. Befedjük a félretett kalapokkal. 
Amennyiben marad a töltelékből, gombócokat készíthetünk belőle, és ezt is a lábasba 
tesszük. 
Mártást készítünk hozzá. A sertészsírt felmelegítjük, a tűzről félrehúzva keverünk bele 
egy teáskanál őrölt paprikát, és két dl tejfölt. Rákanalazzuk a krumplira, majd az egészet 
felöntjük 3-4 dl vízzel. Lefedjük, és forrás után lassú tűzön, kb. húsz percig főzzük. 
 

Káposztás-lekváros rétes 
Hozzávalók: 1 kg liszt, 1 tojás, 4 teáskanál só, 2 dl étolaj, 1 kg káposzta, 10 dkg 
búzadara, 3 dl tejföl, fél üveg baracklekvár, a tepsik előkészítéséhez sertészsír. 
A káposztát lereszeljük, két teáskanál sóval összekeverjük, és állni hagyjuk, hogy levet 
eresszen. 
Egy nagyobb tálba beleszitáljuk a lisztet, adunk hozzá két teáskanál sót, egy tojást, és 
annyi langyos vizet (kb. egy liter), hogy a nokedli tésztánál egy kicsit sűrűbb anyagot 
kapjunk. Jó alaposan, simára kidolgozzuk. 
Lisztezett deszkára tesszük, henger alakot formázunk belőle, amit négy részre 
szétvágunk. Ezeket egyenként cipókká alakítjuk, kicsit lenyomjuk a tetejüket, késsel 
keresztet vágunk mindegyikre, és átkenjük olajjal, hogy ne száradjanak ki. Félretesszük 
pihenni. 
A levétől kinyomott káposztára búzadarát szórunk, és tejföllel összekeverjük. Húsz 
percig pihentetjük, hogy a dara a megmaradt levet is felszívja. 
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Két tepsit kizsírozunk, abrosszal leterítjük az asztalt, és liszttel megszórjuk. Ezen 
nyújtjuk el egyenként, körbe-körbe járva, asztallap nagyságúra kihúzva a rétestésztát. 
Ennek a háromnegyed részére tölteléket szórunk, felső negyedét üresen hagyjuk. 
Megcsepegtetjük baracklekvárral, majd étolajjal is. A szélét legombolyítjuk, a két oldalát 
felhajtjuk, hogy a töltelék ne folyjon ki, és a káposztázott felétől indulva felgurítjuk a 
rétest. Kétfelé vágva tepsibe tesszük, ott még átkenjük a tetejét olajjal, és pirosra sütjük. 
A többi cipót is ugyanígy készítjük el. 
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