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Ízőrzők – Iharosberény – receptek 

 
 
Gesztenyelekvár és gesztenyemassza 
Hozzávalók: A lekvárhoz: 2 kg gesztenye, 70 dkg cukor, fél kávéskanál nátrium-
benzoát, 4 dl víz, 4 evőkanál rum. A masszához: 1 kg főzött, tisztított gesztenye, 25 
dkg porcukor, 10 dkg margarin, 2 evőkanál rum. 
A lekvárhoz való gesztenyét előző este beáztatjuk, majd felöntjük annyi vízzel, hogy 
ellepje, és kb. 20 perc alatt puhára főzzük. A langyos vízből kivéve megtisztítjuk, és 
paradicsompasszírozón, vagy diódarálón ledaráljuk. Megúszhatjuk a tisztítást, ha a 
félbevágott főtt gesztenyéket fokhagymapréssel átnyomjuk, héját kidobjuk. 
A vizet nagyobb lábosban a cukorral együtt felforraljuk, ebbe a szirupba keverjük bele a 
darált gesztenyét. Célszerű vaslemezt tenni alá, nehogy leégjen. Hozzáadjuk a nátrium-
benzoátot, és pár perc alatt készre főzzük. Aki szereti, tehet bele kevés rumot is. Még 
forrón üvegekbe töltjük, tetejére 1-1 evőkanál rumot öntünk, hogy a levegőt elzárja, 
lefedjük, és száraz dunsztban hagyjuk kihűlni. Gesztenyés süteményekbe nagyon finom 
töltelék, de önmagában is fogyasztható nyalánkság. 
A masszához 1 kg darált gesztenyét használunk fel (természetesen előfőzve, tisztítva), 
ehhez adjuk a porcukor, a margarint, és ízlés szerint rumot. Alaposan összegyúrjuk. 
Tálkákba, vagy fóliába csomagolva lefagyaszthatjuk, így bármikor süteménybe, vagy 
pürébe felhasználható. 
 
Gesztenyekrém leves túróhabbal 
Hozzávalók: A túróhabhoz: 25 dkg túró, 2 dl habtejszín, 1 evőkanál porcukor, 1 
vaníliás cukor, fél citrom reszelt héja. A leveshez: 30 dkg gesztenyemassza, 2 
csomag vaníliás pudingpor, 2 liter tej, 6 evőkanál cukor, 2 csomag vaníliás cukor, 
10 dkg mazsola, 2 evőkanál rum. 
Először a levesbetétet készítjük el. A túrót összetörjük, hozzáadunk 3 evőkanál tejszínt, a 
porcukrot, a vaníliás cukrot, és a reszelt citromhéjat. A maradék tejszínt kemény habbá 
verjük, és a kettőt lazán összekeverjük. Tálalásig hűtőszekrénybe tesszük. 
Elkészítjük a levest. A pudingport kevés tejjel felhígítjuk. A többi tejet felforraljuk. 
Beleöntjük a cukrokat, és a pudingos masszát. Újra felforraljuk, hogy sűrűsödjön.  
A gesztenyemasszához először csak négy-öt merőkanálnyi forró krémet adunk, amit 
fakanállal, vagy bot mixerrel simára keverünk. Ezt a sűrű alapot a többi pudingos tejbe 
öntjük, és folytonosan kevergetve felforraljuk. Aki szereti, rumba áztatott mazsolát is 
tehet bele. Tálalásnál hideg vízbe mártott teáskanállal habokat szaggatunk a tetejére, de 
néhány szem rumos mazsolát is szórhatunk rá. 
 
Iharosberényi hústekercs gesztenyés tócsnival 
Hozzávalók: 1 kg kicsontozott sertéskaraj, 4 db színes paprika, só, 5 dkg reszelt 
sajt, 5 dkg vaj. A tócsnihoz: 50 dkg krumpli, 1 teáskanál só, 1 teáskanál őrölt bors, 
12 dkg natúr gesztenyemassza, 2 evőkanál liszt, a sütéshez fél liter étolaj. 
A húst szeletekre vágjuk, és kiklopfoljuk. Enyhén mindkét oldalán átsózzuk. A 
paprikákat hosszú csíkokra vágjuk, egy hússzeletbe négyet beleforgatunk. A tekercsek 
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tetejére kevés vajat, és reszelt sajtot teszünk. Szorosan alufóliába becsomagoljuk, végeit 
felhajtva, hogy ne folyjon ki a szaft. Előmelegített sütőben 40 percig sütjük. 
Gesztenyés tócsnit készítünk hozzá. A krumplit meghámozzuk, apró lyukú reszelőn 
lereszeljük. Sóval, borssal fűszerezzük. Natúr gesztenyemasszával, és liszttel elkeverjük. 
Forró olajban, pogácsányi darabokra formázva kisütjük mindkét oldalán. 
A hústekercset kicsit hűlni hagyjuk, akkor lehet szépen szeletelni. Tócsnival tálaljuk. 
 
Gesztenyével töltött pulykamell 
Hozzávalók: 1 kg pulykamell, 1 tojás, só, bors, étolaj, 50 dkg füstölt szalonna, 1 dl 
főzőtejszín, 20 dkg natúr gesztenyemassza, 50 dkg burgonya. 
A pulykamellből szeleteket vágunk, a leeső, kisebb darabokat ledaráljuk. A hússzeleteket 
kiklopfoljuk, sóval, őrölt feketeborssal megszórjuk. 
A darált húst a gesztenyemasszával, egy tojással, főzőtejszínnel, teáskanálnyi sóval és 
borssal elkeverjük. A húsok közepére evőkanálnyi tölteléket halmozunk. Feltekerjük, és 
beburkoljuk vékony szeletekre vágott szalonnával. Vékonyan kiolajozott sütőedénybe 
tesszük. A megmaradt töltelékből pogácsákat formázunk, és a hús mellé tesszük. Amíg a 
hús átpárolódik, lefedve sütjük, majd a tetőt (fóliát) levéve megpirítjuk. 
Köretnek héjában főtt burgonyát készítünk hozzá, amit megtisztítunk, és olajban pirosra 
sütünk. 
A húst ferdén szeletelve tesszük tányérra, és a krumplival együtt tálaljuk. 
 
Unokák kedvence 
Hozzávalók: 30 dkg liszt, 25 dkg cukor, 5 dkg margarin, 1 sütőpor, 2 tojás, 2 
vaníliás cukor, 4 dkg kakaó, 1 evőkanál baracklekvár, 1 üveg magozott meggy, 2,5 
dl tej. A tepsi kikenéséhez étolaj. 
Egy nagyobb keverőtálba beleütjük az egész tojásokat, hozzáadjuk a cukrot, és 
összekeverjük. Kakaót, vaníliás cukrot, olvasztott margarint adunk hozzá, majd 
apránként adagolva összedolgozzuk a sütőporos liszttel, és a tejjel. Amikor minden 
belekerült, habosra keverjük. Púpos evőkanál kajszibaracklekvárral ízesítjük, és 
kiolajozott tepsibe borítjuk. Tetejét sűrűn megrakjuk kimagozott meggyel. 
Előmelegített sütőben kb. fél óra alatt megsül. Hűtve lehet szépen szeletelni. Pudingot, 
vagy tejszínhabot adhatunk hozzá. 
 
Ibolya szelet 
Hozzávalók: 6 tojás, 30 dkg kristálycukor, 30 dkg liszt, 1 sütőpor, fél dl étolaj, fél 
dl tej, kis üveg ribizli (meggy) lekvár, 2 csomag meggyízű üdítőpor, 2 csomag 
vaníliás pudingpor, 20 dkg kristálycukor, 7 dl víz. 
A tojásokat felütjük, beletesszük a cukrot, és habosra keverjük. Hozzáöntjük az étolajat, a 
tejet, és apránként a sütőporral elkevert lisztet. Sütőpapírral kibélelt nagy sütő tepsibe 
borítjuk, és megsütjük. 
Amikor kihűlt, vékonyan átkenjük ribizli lekvárral. 
A tetejére krémet készítünk. Az italport és pudingport összekeverjük, beleöntjük a 
cukrot, és kevergetve felhígítjuk vízzel. Összefőzzük, és még forrón a sütemény tetejére 
kenjük. Megvárjuk míg teljesen kihűl, utána lehet szépen szeletelni. 
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