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Ízőrzők – Kőszegszerdahely– receptek 
 
Kaszásleves pirított zsemlekockával 
Hozzávalók: 3 zsemle, 2 evőkanál sertészsír, só, 1 füstölt csülök, 6 gerezd 
fokhagyma, 3 evőkanál tejföl, 2 evőkanál rétesliszt. 
A zsemléket felkockázzuk, és a zsírral elkeverve sütőben (vagy kemencében) többször 
átforgatva ropogósra pirítjuk. 
A füstölt csülköt átmossuk, majd három gerezd fokhagymával addig főzzük, míg 
megpuhul. Kicsit hűlni hagyjuk, és a húsos részeit leszedve felkockázzuk. 
A levébe is nyomunk három gerezd fokhagymát, beleborítjuk a csülökdarabkákat, és 
habarást készítünk hozzá. A tejfölt a liszttel simára keverjük, fél deci vízzel hígítunk 
rajta, és a meleg levest besűrítjük vele. Összeforraljuk, ha szükséges enyhén megsózzuk, 
majd a zsemlekockákkal együtt tálaljuk. 
 
Vargányás fasírtgolyó zöldkörettel 
Hozzávalók: 2 tojás, 2 kisebb vöröshagyma, 3 zsemle, 2 gerezd fokhagyma, 15 dkg 
vargánya, 1 evőkanál zsír, 2 teáskanál só, 10 dkg zsemlemorzsa, 2 teáskanál őrölt 
feketebors, 2 teáskanál őrölt paprika. A sütéshez sertészsír. A zöldkörethez: 1 
karfiol, 50 dkg zöldbab, 3 sárgarépa, 30 dkg apró paradicsom, 4 (zöld) kápia 
paprika, só, 5 dkg vaj. 
A zsemléket beáztatjuk, majd kinyomjuk a vizet, és tálba morzsoljuk. A fokhagymát 
összezúzzuk. 
Egy serpenyőben egy púpos evőkanál zsírt olvasztunk, egész apró kockákban rávágjuk a 
vöröshagymát, és csipetnyi sóval üvegesre pároljuk. 
A megmosott gombát lereszeljük, ill. egészen finomra vágjuk. A megfonnyadt hagymával 
átforgatjuk, egy teáskanál sóval és ugyanannyi őrölt borssal ízesítve összesütjük. 
Az egészet a kifacsart zsemlére borítjuk. Tojással, egy teáskanál sóval, két teáskanál 
őrölt paprikával, egy teáskanál őrölt borssal és a zúzott fokhagymával összegyúrjuk. 
Annyi zsemlemorzsát teszünk bele, hogy formázható masszát kapjunk. Kicsit 
pihentetjük, majd gombócokat formázunk belőle, ezeket még átforgatjuk 
zsemlemorzsában, és forró zsírban kisütjük. 
A zöldkörethez a karfiolt rózsáira szedjük, a paprikák magházát eltávolítjuk, a 
sárgarépát megtisztítjuk, és vékony karikákra vágjuk. 
A karfiolt és a paprikát külön edényben, enyhén átsózva gőz felett megpároljuk. 
Egy nagyobb serpenyőben megolvasztjuk a vajat, ebben sütjük roppanósra az 
összevágott zöldbabot és sárgarépát. Idő közben enyhén sózzuk, majd a paradicsommal 
együtt összeforgatjuk. 
Ezzel a finom zöldkörettel tálaljuk a vargányás fasírtgolyókat. 
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Aludttejes sajtos pogácsa 
Hozzávalók: 50 dkg liszt, 2 dkg élesztő, 1 teáskanál cukor, 20 dkg zsír, 1 tojás, 20 
dkg trappista sajt, 2 dl aludttej, 1 teáskanál só. A tészta és a tepsi átkenéséhez 
sertészsír. A tetejére 1 tojás. 
Másfél deci langyos, enyhén cukros vízbe belemorzsoljuk az élesztőt, és megvárjuk, míg 
megkel. 
A lisztet tálba szitáljuk, eldörgöljük benne a zsírt, beleütünk egy tojást, sót szórunk rá, 
majd ráborítjuk a megkelt élesztőt és annyi aludttejet kanalazunk hozzá, hogy a tésztánk 
gyúrható legyen, összeálljon. 
Meglisztezzük, és fél centi vékonyra kinyújtjuk. Megkenjük zsírral, majd feltekerjük, mint 
a kalácsot, és két oldalát is felhajtjuk. Negyed órát pihentetjük. 
A tepsit kizsírozzuk. 
Amikor a tészta kétszeresére szaporodott, másfél centi vastagra sodorjuk. Késsel 
megrácsozzuk a tetejét, átkenjük tojással és gazdagon megszórjuk reszelt sajttal. 
Kiszaggatjuk, tepsibe rakjuk, és még mielőtt megsütnénk, még egyszer átkenjük tojással, 
hogy szép pirosra süljön a teteje. 
Az aludttejes pogácsa előnye, hogy még másnap is finom, friss, puha marad. 
 
Lecsós paprikás csirke 
Hozzávalók: (30 főre) 30 db csirke felsőcomb, 1,5 kg vöröshagyma, 4 evőkanál 
sertészsír, 1 kg zöldpaprika, 50 dkg hámozott paradicsom, 3 evőkanál só, 1 
evőkanál őrölt feketebors, 5 dkg őrölt paprika, 8 dl tejföl, 5 púpos evőkanál 
rétesliszt, 1 nagyobb rozmaring ág. 
A vöröshagymát megtisztítjuk, kockákra vágjuk. A paprikát felaprózzuk, a paradicsomok 
héját lehúzzuk. 
A bográcsban átmelegítjük a zsírt, rászórjuk a hagymát, amit egy teáskanál sóval 
üvegesre párolunk. Beletesszük a paprikát, paradicsomot és összesütjük. Őrölt 
paprikával színesítjük, és azonnal hozzáadjuk a csirkedarabokat. Két liter vízzel 
felöntjük, őrölt borssal és két teáskanál sóval puhulásig főzzük. 
Amikor a hús elkészült, habarást készítünk a paprikáshoz. A tejfölt a liszttel simára 
keverjük, egy deci vízzel felhígítjuk.  
A bográcsba először egy liter hideg vizet öntünk, hogy a forró étel ne kapja össze a 
habarást. Besűrítjük vele, két evőkanál sóval ízesítjük, összeforraljuk, és a legvégén 
beledobjuk a rozmaring ágat is. Öt percig főzzük, és kivesszük, hogy ne legyen túlzott 
rozmaring íze a paprikásnak. 
Petrezselyemzölddel színesített galuskával kínáljuk. 
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Vidi pecsenye 
Hozzávalók: 1 kg rövidkaraj, 25 dkg füstölt szalonna, 25 dkg füstölt kolbász, 1 
üveg ecetes uborka, őrölt feketebors, só, a sütéshez sertészsír. Köret: 1,5 kg 
burgonya, só, 1 evőkanál zsír. 
A húst szeletekre vágjuk, késsel megveregetjük, hogy az inakat elvágjuk. Mindkét 
oldalukon sózzuk és borsozzuk. 
A szalonnát, kolbászt és uborkát csíkokra vágjuk. 
Serpenyőben, vagy tárcsán zsírt olvasztunk, ebben mindkét oldalukon hirtelen szép 
pirosra sütjük a húsokat. Kiszedjük egy tálba, és a visszamaradt zsírban elsőként 
lepirítjuk a szalonnát, majd rátesszük a kolbászt, és amikor az is már színesre pirult, 
belekerülhet az uborka is. Őrölt borssal megszórjuk és rápakoljuk a pecsenyére. 
Sült krumplit készítünk hozzá. A burgonyákat alaposan megmossuk, félbevágjuk, enyhén 
megsózzuk, és vágott felével lefele fordítva kizsírozott tepsibe sorakoztatjuk. 
Kemencében, vagy sütőben kb. egy órán át sütjük. Idő közben megfordítjuk, és hagyjuk, 
hogy az alsó fele is szép színt kapjon. 
 
Mézes süti színes glazúrral 
Hozzávalók: 50 dkg liszt, 15 dkg porcukor, 1 púpos evőkanál sertészsír, 8 
evőkanál méz, 1 egész tojás, 2 tojás sárgája, 1 evőkanál kakaó, 1 teáskanál 
szódabikarbóna, 1 kávéskanál őrölt fahéj és szegfűszeg, 4-6 evőkanál tej, 1 dl 
baracklekvár, 30 dkg színes glazúr, 8 dkg kókuszzsír, szóró cukor. 
A lisztbe beleszitáljuk a porcukrot, hozzáadjuk a zsírt, a tojásokat, a mézet, ráhintjük a 
kakaót, fahéjat, szegfűszeget, szódabikarbónát, és annyi tejet öntünk hozzá, hogy össze 
tudjuk állítani a tésztát. 
Lisztezett gyúrótáblán is jól átdolgozzuk. Kisebb darabokban vékonyra nyújtjuk, közben 
lisztezzük, hogy ne ragadjon.  
Tetszőleges formákkal kiszaggatjuk, és zsírozott sütőlapra helyezzük. Jól előmelegített 
sütőben pár perc alatt megsütjük. 
A különböző színű glazúrokat külön edényben, gőz felett megolvasztjuk, majd 
kókuszzsírt keverünk hozzá. 
A megsült süteményekből két egyformát lekvárral összeragasztunk, majd mindegyiket 
félig megmártjuk a folyékony glazúrban. Sütőpapírral borított tálcán dermedni hagyjuk. 
Még nedvesen megszórjuk színes cukorgyöngyökkel, vagy tetszőleges díszekkel. 
A mézes süti egy napos pihenés után puha lesz, sokáig eltartható, bármilyen ünnepre 
készíthető finomság. 
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