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Ízőrzők – Monostorapáti – receptek 
 
 
Savanyú répaleves 
Hozzávalók:  (8 főre) 1 kg bőrös sertéscsülök és sertéscomb vegyesen, 30 dkg főtt 
füstölt sonka, 2 kg takarmányrépa, 1 nagyobb vöröshagyma, 2 babérlevél, 4 
gerezd fokhagyma, 1 teáskanál őrölt feketebors, 2 teáskanál őrölt paprika, 2 
teáskanál só, 2 dl tejföl, 4 evőkanál liszt, 5 dkg zsír, 1 evőkanál 10%-os ecet. 
A húsokat kisebb kockákra felvágjuk. Hozzádaraboljuk a főtt sonkát is, és a csonttal 
együtt beletesszük egy nagyobb fazékba. A vöröshagymát, fokhagymát megtisztítjuk, és 
apróra szelve mellédobjuk. Fűszerezzük babérlevéllel, sóval, őrölt feketeborssal, majd 
felöntjük vízzel és fedő alatt kb. másfél óráig főzzük. 
Közben a répát meghámozzuk, megmossuk és tökgyalun lereszeljük. Egy nagyobb tálba 
tesszük, és abban leforrázzuk. Fakanállal átnyomkodjuk, és a meleg lében állni hagyjuk, 
amíg a hús nagyjából megpuhul. 
Ekkor leszűrjük, és a levesbe kanalazzuk a répát. Újra beízesítjük, és az egészet együtt 
puhára főzzük. 
A rántáshoz egy púpos evőkanál zsírban két evőkanál lisztet lepirítunk, beleteszünk két 
teáskanál őrölt paprikát, és hideg vízzel felöntjük. 
Két deci tejfölt újabb két evőkanál liszttel és kevés vízzel csomómentesre keverünk. 
A levesbe először a rántást, majd a habarást is beleöntjük, és mindkettővel 
összeforraljuk. Tálalás előtt kevés ecettel savanyítjuk. Friss kenyérrel kínáljuk. 
 
Sült oldalas párolt káposztával 
Hozzávalók: 1,5 kg oldalas, 1 kis fej fokhagyma, 1 vöröshagyma, 10 dkg füstölt 
szalonna, só, 1 teáskanál őrölt kömény, 2 teáskanál őrölt feketebors, 3 evőkanál 
sertészsír. A párolt káposztához: 1 kisebb fej káposzta, 2 vöröshagyma, fél dl 
étolaj, só, 1 teáskanál őrölt kömény, 1 evőkanál cukor, 1 teáskanál 10%-os ecet. 
A körethez 1,5 kg krumpli, só, 1 csokor petrezselyem. 
Az oldalast feldaraboljuk, alaposan besózzuk, és tepsibe helyezzük. Rászórjuk a csíkokra 
vágott szalonnát, a vöröshagyma- és fokhagyma darabkákat, majd őrölt feketeborssal és 
köménnyel fűszerezzük. Rákanalazzuk a sertészsírt, és öntünk alá egy deci vizet. 
Lefedjük, és előmelegített sütőben egy órán át pároljuk-sütjük. Ekkor levesszük a fedőt, 
és mindkét oldalát lepirítjuk. 
Közben elkészítjük a káposztát. Lereszeljük, és enyhén besózzuk. A vöröshagymát 
szálasra vágva egy nagyobb serpenyőben étolajon megpároljuk, majd rátesszük a 
kinyomott káposztát. Amikor az egész megpuhult, őrölt köménnyel, cukorral és kevés 
ecettel ízesítjük, ezekkel együtt pár perc alatt összesütjük. 
Köretnek a krumplit meghámozzuk, kockákra vágjuk, sós vízben puhára főzzük. 
Leszűrjük, és apróra vágott petrezselyemmel megszórjuk. 
A szép pirosra sült húsokat párolt káposztával, és petrezselymes burgonyával kínáljuk. 
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Kelt krumplis-fahéjas palacsinta 
Hozzávalók: 5 dl langyos tej, 3 dkg élesztő, 1 evőkanál cukor, 50 dkg liszt, 3 tojás, 1 
teáskanál só, fél dl étolaj. A töltelékhez: 1 kg burgonya, 6 dkg vaj, 2 púpos 
evőkanál tejföl, 10 dkg cukor, 2 teáskanál őrölt fahéj. A sütéshez étolaj. 
Két deci tejet meglangyosítunk, teszünk bele kevés cukrot, majd belemorzsoljuk az 
élesztőt, és megvárjuk, míg megkel. 
Egy nagyobb tálba beleborítjuk a lisztet, a tojásokkal, sóval, étolajjal, a felfutott élesztős 
tejjel összekeverjük, és annyi tejet teszünk még hozzá, hogy sűrű palacsintatésztát 
kapjunk. Ezt letakarjuk, és fél óráig pihentetjük. 
A burgonyát megtisztítjuk, felkockázzuk, enyhén sós vízben puhára főzzük. Leszűrjük, 
áttörjük, és kicsit hűlni hagyjuk. Összekeverjük vajjal, tejföllel, cukorral, fahéjjal. 
A palacsintákat serpenyőben kisütjük, és krumplis töltelékkel megtöltjük. 
Porcukorral leszórva, vagy cukros tejföllel átkenve kínáljuk. 
 
Vaddisznó bakonyi módra 
Hozzávalók: 1,2 kg vaddisznócomb, 20 dkg vöröshagyma, 10 dkg füstölt szalonna, 
15 dkg füstölt kolbász, 3 evőkanál sertészsír, 1 dl vörösbor, 6 dkg szárított 
vargánya, 15 dkg csiperkegomba, só, őrölt kömény, őrölt feketebors, kakukkfű, 
rozmaring, babérlevél, borsikafű, 2 evőkanál őrölt paprika, 3 gerezd fokhagyma, 
fél dl olívaolaj, 2 dl tejföl, 2 evőkanál liszt. 
A kisebb szeletekre vágott vadhúst főzés előtt két órával, vagy előző este köménnyel, 
feketeborssal, kakukkfűvel, rozmaringgal, babérlevéllel, borsikafűvel, vágott 
fokhagymával és sóval fűszerezzük. Kevés olívaolajat öntünk rá, és ebben a pácban állni 
hagyjuk. 
A szalonnát, kolbászt és vöröshagymát felvágjuk.  
A zsírt egy nagyobb serpenyőben megolvasztjuk, majd átforgatjuk benne a 
húsdarabokat. Amikor a külsejüket kicsit megkapattuk, kiszedjük a zsírból, és 
beletesszük a szalonnát, a vöröshagymát és a kolbászt is. Kevés rozmaringot tépkedünk 
rá, majd pár perces párolás után visszahelyezzük a húsokat, megszórjuk őrölt 
paprikával, vörösbort öntünk alá és ezekkel együtt, fedő alatt fél órát pároljuk. 
Ekkor tesszük hozzá a vargányát, amivel újra rotyogtatjuk fél órát.  
Amikor minden megpuhult, belekerülhet a csiperke is. Megkóstoljuk, amennyiben 
szükséges, ízesítjük. 
A tejfölt egy kisebb edényben liszttel, és kevés vízzel simára keverjük, és besűrítjük vele 
a vadételünket. Összeforraljuk, és galuskával tálaljuk. 
 
Medvehagymás-sonkás lepény 
Hozzávalók: 2 dkg élesztő, 1 teáskanál cukor, 40 dkg liszt, 1 teáskanál só, 2 
evőkanál étolaj. A töltelékhez: 10 dkg medvehagyma, 3 evőkanál tejföl, 1 evőkanál 
étolaj, 30 dkg sonka, 1 lilahagyma, 20 dkg főtt kukorica, 30 dkg sajt, 2 evőkanál 
étolaj. A tetejére: 1 tojás, 1 púpos evőkanál tejföl, szezámmag. 
Két deci vizet meglangyosítunk, kevés cukrot szórunk bele, és rámorzsoljuk az élesztőt. 
A lisztet tálba öntjük, adunk hozzá sót, két evőkanál étolajat és a felfutott élesztős vizet. 
Alaposan kidagasztjuk, lisztezett deszkára borítjuk, ott két cipót alakítunk belőle. 
Letakarjuk, és addig kelesztjük, amíg előkészítjük a töltelékhez valókat. 
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Az összeaprított medvehagymát tejföllel és étolajjal kikeverjük. A sajtot és a sonkát 
lereszeljük, vagy apróra vágjuk. A hagymát szálasra aprítjuk. Egy tojást egy dl tejföllel 
elkeverünk. 
A megkelt cipókat egyenként téglalap alakúra kisodorjuk, megkenjük medvehagymás 
krémmel, megszórjuk sonkával, lilahagymával, kukoricával, sajttal. Nagyon kevés, 1-2 
evőkanál étolajat locsolunk rá. Ezekkel együtt feltekerjük, és a rudakat tojásos tejföllel 
átkenjük. Szezámmaggal megszórjuk, és öt centis darabokra felvágjuk. 
Kizsírozott tepsibe helyezzük a lepényeket, majd előmelegített sütőbe tesszük, és ott 
szép színesre megsütjük. 
 
Darás-meggyes kelt rétes 
Hozzávalók: 60 dkg liszt, 3 dkg élesztő, 2 tojás, 2 dkg só, fél dl étolaj, 5 dl langyos 
tej, 2 evőkanál cukor. A töltelékhez: 3 dl tejföl, 3 tojás, 12 dkg cukor, fél dl étolaj, 2 
vaníliás cukor, 15 dkg búzadara, 20 dkg magozott meggy, fahéj. A tepsihez és a 
rétes tetejére étolaj. 
Másfél dl langyos tejbe egy evőkanál cukrot szórunk és belemorzsoljuk az élesztőt. 
Megvárjuk, míg megkel. 
Közben a lisztet tálba készítjük, adunk hozzá sót, egy evőkanál cukrot, két tojást, fél dl 
étolajat, és a megkelt élesztőt. Összemorzsoljuk, és a többi langyos tejet apránként 
adagolva jó alaposan kidagasztjuk. 
Amikor már szép hólyagos a tésztánk, lisztezett deszkára borítjuk, cipót alakítunk belőle, 
és terítővel letakarva fél óráig pihentetjük. 
A töltelékhez a tejfölt a tojásokkal, cukorral, étolajjal, vaníliás cukorral és búzadarával 
elkeverjük. A meggyhez is adunk vaníliás cukrot, valamint két teáskanál őrölt fahéjat. 
A tepsit étolajjal kikenjük. 
Egy nagy abrosszal az asztalt leterítjük, liszttel megszórjuk, és a megkelt tésztát 
széthúzzuk rajta. Közben körbejárjuk, és szép vékonyra alakítjuk a rétest, aminek nem 
kell leszedni a szélét. 
Megszórjuk darás töltelékkel, majd a fahéjas meggyel is. Kevés étolajat locsolunk rá és 
két oldalról a közepéig, a terítő segítségével feltekerjük. Kikent tepsibe tesszük. A tetejét 
étolajjal átkenjük, újabb fél óráig kelesztjük, majd 180 fokon, 20-30 perc alatt megsütjük. 
Amikor kihűlt, felszeleteljük, és porcukorral megszórjuk. 
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