
 
 

Móczár Bt.     Ízőrzők-Mezőkomárom   http://www.mo-ka.hu 
e-mail: info@mo-ka.hu                     Tel: +36 84 350 634        Postacím: 8601 Siófok, Pf. 282. 

 

 

Ízőrzők – Mezőkomárom – receptek 
 
 
Zöldbableves krumpligombóccal 
Hozzávalók: 3 petrezselyem, 3 sárgarépa, 2 gerezd fokhagyma, 1 paradicsom, 40 
dkg zöldbab, 2 teáskanál őrölt paprika, 1 evőkanál liszt, só, 5 dkg zsír. A 
gombóchoz: 1 nagyobb krumpli, 1 tojás, csipetnyi só, 6 dkg liszt. 
A krumplit meghámozzuk, kockákra vágjuk, enyhén sós vízben megfőzzük. 
Közben a sárgarépát és petrezselymet megtisztítjuk. A sárgarépát karikákra, a 
petrezselymet hosszabb csíkokra vágjuk. 
Egy lábasban zsírt olvasztunk, és ezen megfonnyasztjuk a zöldségeket. Belereszeljük, 
vagy apróra szelve hozzáadjuk a fokhagymát is. Összesütjük, megszórjuk liszttel, majd 
őrölt paprikával, és felengedjük egy-másfél liter vízzel. Tíz perc múlva beledobhatjuk a 
paradicsomot és a zöldbabot, és ezekkel együtt készre főzzük. 
A megfőtt krumplit leszűrjük, áttörjük és kihűtjük. Összegyúrjuk egy tojással, csipetnyi 
sóval, és liszttel. Kis rudakat sodrunk a tésztából, amit apró darabokra vágunk, és 
egyenként kézzel gömbölyűre alakítjuk. 
A krumpligombócokat a levesben kifőzzük. Amikor feljön az étel tetejére, már készen is 
van, tálalhatjuk. 
 
Rántott káposzta 
Hozzávalók: 1 kis fej káposzta, só, 10 dkg liszt, 3 tojás, 15 dkg zsemlemorzsa. A 
sütéshez zsír, vagy étolaj. 
A káposztát leveleire szedjük, ha túl nagyok, kisebbekre vágjuk. Forró, sós vízben 
enyhén megpároljuk, majd kihűtjük. 
Lisztbe, felvert tojásba és zsemlemorzsába forgatjuk, majd forró zsiradékban kisütjük. 
Tejföllel, tartármártással, vagy (és) krumplipürével együtt is fogyaszthatjuk. 
 
Szaftos hús túrós gánicával 
Hozzávalók: a gánicához: 70 dkg krumpli, só, liszt (kb. 20-30 dkg), 30 dkg túró, 1 
vöröshagyma, fél dl étolaj, 4 dl tejföl. A szaftos húshoz: 80 dkg darált hús, 1 
paradicsom, 1 paprika, só, 1 teáskanál őrölt feketebors, 3 teáskanál őrölt paprika, 
1 vöröshagyma, 3 evőkanál étolaj. 
A krumplit megtisztítjuk, felkockázzuk, és sós vízben puhára főzzük. 
A vöröshagymát kockákra vágjuk, majd három evőkanál étolajon, vagy kevés zsíron 
csipetnyi sóval megpároljuk. Közben a paradicsomot és paprikát felszeleteljük, és azokat 
is hozzáadjuk. Fűszerezzük őrölt paprikával, borssal, majd a húst is belekeverjük. Fél dl 
vizet öntünk alá, és fedő alatt, néha ráfigyelve puhára pároljuk. 
A krumplit a főzőlevében összetörjük, majd annyi lisztet keverünk hozzá, amennyit a 
leve felvesz. Visszatesszük a tűzre, ott pár percen át forgatjuk. Ezután lekapcsoljuk a 
gázt, és fedő alatt állni hagyjuk, amíg a hús elkészül. 
Közben a másik fej vöröshagymát finomra szeljük, és kevés olajon (zsíron) megpároljuk. 
Hozzákeverjük a tejfölt, és összemelegítjük. 
Egy nagyobb tűzálló tál alját kikenjük zsiradékkal. A krumplis masszából veszünk egy 
fakanálnyit, erre teszünk a tejfölös öntetből, és nagyobb darabokat szakítunk a 
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sütőtálba. Ezt a munkát addig folytatjuk, amíg az alját teljesen telerakjuk gánicával. 
Rászórjuk a túrót, és újabb sort teszünk a tetejére krumplival, tejfölös-hagymás zsírral. 
Amikor a hozzávalók elfogytak, a maradék tejföllel átkenjük a tetejét, és előmelegített 
sütőben aranyló barnára sütjük. 
Tálalásnál a gánicát és a szaftos húst együtt tesszük a tányérra. 
 
Káposzta duduska 
Hozzávalók: 40 dkg liszt, 1 tojás, 3 dl tej, csipetnyi só, 1 evőkanál cukor, 3 dkg 
élesztő, 2 evőkanál étolaj. A töltelékhez: 70 dkg káposzta, só, 1 dl étolaj. A 
duduskák tetejére 1 tojás, a tepsihez 5 dkg zsír. 
A tejet kevés sóval és cukorral meglangyosítjuk. Belemorzsoljuk az élesztőt, és 
megvárjuk, míg megkel. 
A lisztet tálba szitáljuk, és beleütünk egy tojást. A felfutott élesztős tejjel alaposan 
kidagasztjuk. A vége felé beledolgozunk kevés étolajat is, hogy omlós legyen a tésztánk. 
Konyharuhával letakarva, langyos helyen húsz percig kelesztjük. 
Közben elkészítjük a káposztát. Lereszeljük, és enyhén megsózzuk. Serpenyőben olajat 
hevítünk, és ebben szép színesre pároljuk-sütjük a káposztát. 
Egy tepsit kizsírozunk. 
A megkelt tésztát lisztezett deszkán ujjnyi vastagra kinyújtjuk. Négyzetekre vágjuk, 
ezeket egyenként széthúzogatjuk. Közepükbe egy-egy púpos evőkanál káposztát 
teszünk, majd felhajtjuk, mint a buktát. 
Tepsibe tesszük, felvert tojással átkenjük a tetejét, így is pihentetjük kb. tíz percig, és 
előmelegített sütőben fél óra alatt készre sütjük. 
 
Komáromi birkapaprikás 
Hozzávalók: (15 főre) 8,5 kg birkahús: csontos és húsos vegyesen, 85 dkg 
vöröshagyma, 1 fej fokhagyma, 10 dkg kacsazsír, 3 db paprika, 3 paradicsom, 10 
dkg só, 5 ág rozmaring, 1 evőkanál majoránna, 2 teáskanál kakukkfű, 1,5 dkg őrölt 
bors, 5 evőkanál őrölt paprika, 2 csípős zöldpaprika, 3 dl fehérbor. 
A birkahúst gondosan lefaggyúzzuk. A csontos és a húsos részeket közel egyforma 
méretűre kockázzuk. A hagymákat megtisztítjuk, és apróra vágjuk. A paprikát és 
paradicsomot is felszeleteljük. 
A bogrács alját kizsírozzuk. Alulra tesszük a csontos húsokat, hogy főzés közben ne 
ragadjon le az étel. Sóval, borssal megszórjuk, majd terítünk rá egy adagot a hagymákból. 
Erre újabb sor húst szedünk, amit megszórunk sóval, borssal, kakukkfűvel, 
majoránnával, rozmaringgal. Újra hús és hagyma következik. Mindaddig folytatjuk a 
rétegezést, amíg a hozzávalók elfogynak. A tetejére kerülnek a paprika és paradicsom 
darabkák, és egészben belenyomjuk a csípős paprikákat is. Felöntjük nyolc dl vízzel, és 
alágyújtunk.  
Két órán át főzzük, de közben nem keverjük, csak rázogatjuk. 
Ezután tesszük bele az őrölt paprikát és a fehérbort. Ezekkel már átkeverjük, és további 
háromnegyed óráig rotyogtatjuk. 
Sós főtt burgonyával, friss kenyérrel, savanyúsággal tálaljuk. 
 
 
 

mailto:info@mo-ka.hu


 
 

Móczár Bt.     Ízőrzők-Mezőkomárom   http://www.mo-ka.hu 
e-mail: info@mo-ka.hu                     Tel: +36 84 350 634        Postacím: 8601 Siófok, Pf. 282. 

 

Kókusz kocka 
Hozzávalók: 20 dkg porcukor, 1 tojás, 2 evőkanál méz, 1 sütőpor, 5 dkg vaj, 2 dl 
tej, 30 dkg liszt. A mázhoz: 3 evőkanál kakaó, 6 evőkanál tej, 6 evőkanál porcukor, 
20 dkg vaj. A forgatáshoz 20 dkg kókuszreszelék, a tepsihez 5 dkg zsír. 
A tepsit zsírral kikenjük. Belenyomunk egy sütőpapírt, amit átfordítunk, és így mindkét 
oldalán enyhén zsíros lesz. 
Egy keverőtálba a tojáshoz mézet, vajat, porcukrot adunk, ezeket habosra kikeverjük. 
Apránként hozzáöntjük a tejet, majd a sütőporral elkevert lisztet is. Simára keverjük, és 
beleborítjuk a tepsibe. Eligazítjuk, és előmelegített sütőben 30-40 perc alatt szép világos 
barnára sütjük. 
A sütőpapírt lehúzzuk róla, és teljesen kihűtjük. Ezután felkockázzuk. 
Csokoládémázat készítünk hozzá. A porcukrot, kakaót, vajat és tejet összemelegítjük, 
ebben villa segítségével megmártjuk a mézes kockák oldalait. Innét áttesszük a 
kókuszreszelékbe, abban is átforgatjuk a süteményeket. 
Amennyiben a máz közben besűrűsödne, kicsit újra át kell melegíteni. 
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