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Ízőrzők –Kisnána - receptek 
 

Sztrapacska (8-10 főre) 
Hozzávalók: két kg nagy szemű burgonya, 60 dkg liszt, 1 kiskanál só, 20 dkg 
szalonna, 4 fej vöröshagyma, 70 dkg túró, négy dl tejföl. 
A krumplit megtisztítjuk, és lereszeljük. Enyhén sózzuk, és liszttel összekeverjük. 
Lobogó forró, sós vízbe szaggatjuk. 
A szalonnát kis kockákra vágva zsírjára pirítjuk. A hagymát is felkockázzuk, és zsírban, 
kevés sóval világos barnára sütjük. 
A kifőtt sztrapacskát szűrőkanállal tálba szedjük, és a szalonna zsírjával meglocsoljuk. 
Ha szükséges, kicsit még sózzuk. Egy kisebb adagot külön tálba teszünk, ezt 
összekeverjük a pirított hagymával. A többire rászórjuk a túrót. Tálalásnál tejföllel és 
szalonnakockákkal kínáljuk.  
 
Sztaroszta gombaleves (6 főre) 
Hozzávalók: 10 dkg füstölt szalonna, 15 dkg füstölt kolbász, 1 nagy fej vöröshagyma, 
1 csapott evőkanál őrölt fűszerpaprika, 2 paradicsom, 1 paprika, 1 kávéskanál őrölt 
feketebors, 2 babérlevél, 50 dkg vargánya (vagy 5 dkg szárított vargánya), csipetnyi 
tárkony, 5 dkg reszelt tészta. 
A habaráshoz 2 evőkanál liszt, egy dl tejföl, egy evőkanálnyi mustár, egy dl tejszín. 
A füstölt szalonnát kockákra vágjuk, és lepirítjuk. A pörcöket a zsírból kiszedjük, a 
kolbászt karikákra szeleteljük, és mindegyiket félretesszük. 
A visszamaradt zsírban átpároljuk a kockákra vágott vöröshagymát, a tűzről félrehúzva 
megszórjuk őrölt fűszerpaprikával, és felöntjük vízzel. 
A paradicsomokat és a paprikát négyfelé vágva beledobjuk. Őrölt feketeborssal, és 
babérlevéllel ízesítjük, majd beleszórjuk a gombát. Összefőzzük, és felöntjük a fazekat 
vízzel. Amikor már megfőtt a gomba, a reszelt tésztát is beletesszük. 
Közben elkészítjük a habarást. A lisztet a tejszínnel, tejföllel, és mustárral 
csomómentesre keverjük, és a levesbe öntjük. Hozzáadjuk a kolbász-és szalonna 
darabkákat, csipetnyi tárkonnyal ízesítjük, összeforraljuk, és tálaljuk. 
 
Lekváros-túrós gombóc 
Hozzávalók: 50 dkg burgonya, csipetnyi só, 3 marék liszt, 1 tojás sárgája. A 
töltelékhez 3 púpos evőkanál szilvalekvár, 2-3 evőkanál túró. Az öntethez 10 dkg vaj, 
két dl tejföl. A gombócok tetejére 20 dkg túró. 
A krumplit héjában megfőzzük, megtisztítjuk, áttörjük, kevés sót, tojássárgáját, és lisztet 
morzsolunk hozzá. Összedolgozzuk annyi vízzel, amennyit felvesz. Addig gyúrjuk, amíg a 
kézről szépen leválik a tészta. Ekkor lisztezett gyúrótáblára borítjuk, és cipót formázunk 
belőle. Vékonyra elnyújtjuk, és négyzet alakú darabokra felvágjuk.  
A szilvalekvárt néhány evőkanál áttört túróval összekeverjük, és kisebb halmokat 
teszünk minden egyes tészta közepébe. A négyzetek sarkait összecsípjük, és gombócokat 
formázunk belőlük. Lobogó forró, enyhén sós vízben kifőzzük. Amikor feljönnek a víz 
tetejére, akkor szűrőkanállal tálba szedjük. 
A vajat megolvasztjuk, és a tejföllel összesütjük. Ezzel az öntettel locsoljuk meg a 
gombócokat. Túróval megszórva tálaljuk. 
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Túrós lepény (egy sütő tepsihez) 
Hozzávalók: egy kg burgonya, négy dl tejföl, 3 dkg élesztő, 30 dkg liszt, csipetnyi só, 
30 dkg kristálycukor, 4 egész tojás, 15 dkg margarin, 70 dkg tehéntúró. A tepsi 
kikenéséhez margarin, a szórásához liszt. Tetejére őrölt fahéj, és apróra vágott 
(vagy szárított) kapor. 
A burgonyát héjában megfőzzük. 
Közben fél dl tejfölbe belemorzsoljuk az élesztőt, 1 evőkanál lisztet szórunk rá, és 
hagyjuk megkelni. 
A többi lisztbe csipetnyi sót, 1 evőkanál kristálycukrot, 2 egész tojást, margarint teszünk, 
és összemorzsoljuk. Hozzáöntjük a kovászt, összegyúrjuk, és lisztezett gyúródeszkán 
cipót alakítunk belőle. Konyharuhával letakarva pihentetjük. 
A megfőtt burgonyát megtisztítjuk, és áttörjük. Összekeverjük a túróval, a megmaradt 
3,5 deci tejföllel, 2 egész tojással, és a cukorral. 
A sütő tepsit kivajazzuk, liszttel megszórjuk. 
A megpihent tésztát elnyújtjuk, majd a tepsi alját és oldalát kibéleljük vele. Ráöntjük a 
krumplis-túrós tölteléket. Elegyengetjük. Egyik felét őrölt fahéjjal, a másikat kaporral 
megszórjuk. Előmelegített sütőben megsütjük. 
Langyosra hűtve kockákra vágjuk, és úgy tesszük az asztalra. 
 
Szarma (töltött káposzta 10 főre) 
Hozzávalók: 1,5 kiló darált sertéslapocka, 5 dkg vöröshagyma, 3 dkg fokhagyma, 1 
teáskanál őrölt feketebors, 1 kávéskanál őrölt köménymag, 1 evőkanál 
fűszerpaprika, ízlés szerint só, 15 dkg rizs, 1 fej savanyított káposztalevél, 50 dkg 
savanyú káposzta, 1 füstölt csülök. A tálaláshoz tejföl, és friss kenyér. 
A rántáshoz 1 fakanálnyi sertészsír, ugyanannyi liszt, 1 gerezd fokhagyma, 1 
evőkanál őrölt fűszerpaprika. 
A darált húst ízesítjük az apróra vágott vöröshagymával és fokhagymával, fűszerezzük 
feketeborssal, köménnyel, pirospaprikával és sóval. A rizst is hozzákeverjük. 
A savanyú káposzta leveleinek vastagabb ereit kivágjuk. Egy nagyobb cserépedény, vagy 
fazék alját vágott savanyú káposztával beterítjük. A leveleket megtöltjük a fűszerezett 
hússal, végeit jól lezárjuk, nehogy a főzés során kifolyjanak. Szorosan egymás mellé 
állítjuk a káposzta alapra. A füstölt csülköt feldaraboljuk, a szeleteket a töltött káposzták 
közé nyomkodjuk, majd az egészet beterítjük savanyú káposztával. Erre újabb sor töltött 
káposzta, és csülök szeletek kerülnek. A tetejét savanyú káposztával lefedjük, vízzel 
felöntjük, és kemencében, vagy sütőben 2-3 óráig rotyogtatjuk. 
Amikor elkészült, a sertészsírból a liszttel, fokhagymával és fűszerpaprikával rántást 
készítünk, és az étel tetejére öntjük. Kicsit átmozgatjuk, hogy a rántás elvegyüljön, 
felforraljuk, és tálaljuk. 
Tejföllel, és kenyérrel fogyaszthatjuk. 
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Túrós rétes (2 sütő tepsire való adag) 
Hozzávalók: A rétestésztához: 60 dkg liszt, 2,5 deci langyos víz, csipetnyi só, 1 tojás 
sárgája. 
A töltelékhez: egy kg túró, 1 csomag vaníliás cukor, 2 tojás sárgája, 1 csomag 
mazsola, 2 bögrényi (2,5 deci) kristálycukor. A locsoláshoz 20 dkg vaj és 10 dkg 
sertészsír, négy dl tejföl. 
A tetejére 1 egész tojás, és a megmaradt fehérjék. A tepsi kikenéséhez zsír. 
A lisztet tálba szitáljuk, langyos vízzel, csipetnyi sóval, és 1 tojás sárgájával 
összedolgozzuk. Addig dagasztjuk, emelgetjük a tésztát, amíg hólyagossá válik, és a kéz 
és a tál is tiszta lesz. Ekkor liszttel megszórt gyúródeszkára borítjuk, és 2 gombócot 
alakítunk belőle. Tetejüket liszttel enyhén leszórjuk és konyharuhával letakarva 20 
percig pihentetjük. 
A vajat és a zsírt felolvasztjuk. A túróba vaníliás cukrot, és 2 tojás sárgáját keverünk. A 3 
tojás fehérjét habbá verjük. A mazsolát átöblítjük, a tejfölt is előkészítjük. A sütő tepsit 
kizsírozzuk. 
Egy nagyobb asztalt vászonabrosszal leterítünk, megszórjuk liszttel. A megpihent cipó 
tetejét olvasztott zsírral átkenjük, és a rétest az asztalon széthúzzuk. A lelógó széleket 
levágjuk. A tésztát megszórjuk túróval, egy bögre kristálycukorral, mazsolával, 
megspricceljük olvasztott zsiradékkal, majd tejföllel. 
A rövidebbik oldaláról indulva a rétest az abrosz segítségével, mindkét oldalról, a közepe 
felé tartva felgömbölyítjük. 
Végeit levágjuk, és kettévágva a tepsibe emeljük. A tetejét megkenjük 1 egész tojás és a 
felvert tojáshab keverékével. Előmelegített sütőben aranysárgára sütjük. 
Ezután a másik tésztát ugyanígy elkészítjük, és azt is kisütjük. 
Tálalás előtt a tetejét megszórhatjuk porcukorral. 
 
 
 
 
 
 
 


