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Ízőrzők – Nagyrécse – receptek 

 
 
Savanyú krumplileves füstölt sonkával 
Hozzávalók: (10 főre) 1,5 kg krumpli, 1 kg füstölt sonka, 3 babérlevél, 2 teáskanál 
őrölt feketebors, 1 zöldpaprika, 2 teáskanál só, 3 evőkanál ecet, 7 gerezd 
fokhagyma, 3 evőkanál zsír, 5 evőkanál liszt, 3 teáskanál őrölt paprika. 
Először a sonkát rövid ideig vízbe tesszük. Abból kivéve felkockázzuk, és egy nagyobb 
fazékba, kb. négy liter vízbe beleszedjük. Rádobjuk a babérleveleket, kevés sót, őrölt 
borsot. Fedőt teszünk rá, és kb. egy órán át főzzük. 
Közben a krumplit megtisztítjuk, kockákra vágjuk, és a csöves paprikával együtt a 
levesbe tesszük. Addig főzzük, amíg minden megpuhul. 
A fokhagymát megtisztítjuk, és apró darabkákra vágjuk. A rántáshoz egy kisebb lábasban 
felolvasztjuk a zsírt, megpirítjuk benne a lisztet. Beleszórjuk a fokhagymát, és azzal is 
sütjük pár percig. Amikor már jó illata van, belekeverjük az őrölt paprikát, és 
felengedjük egy liter vízzel. 
A rántást a levesbe borítjuk, összeforraljuk, ecettel kicsit savanyítjuk, és friss kenyérrel 
tesszük az asztalra. 
 
Vargányás dödölle 
Hozzávalók: (10 főre) 3 kg krumpli, 1 kg vöröshagyma, 10 dkg sertészsír, 6 
teáskanál só, 1,5 kg liszt, 4 evőkanál vargánya por. A tetejére: 2 dl tejföl, 10 dkg 
medvehagyma. 
A krumplit megtisztítjuk, négyfelé vágjuk, egy nagyobb fazékba tesszük, felöntjük annyi 
vízzel, hogy ellepje, sót szórunk hozzá, és fedő alatt puhára főzzük.  
A vöröshagymát felkockázzuk. A sertészsírt egy lábasban felolvasztjuk, és pirosra sütjük 
benne a hagymát. 
A krumplit a levében teljesen simára összetörjük. Ráborítjuk a lisztet, a gombaport, és 
lassú tűzön, fakanállal addig keverjük, amíg a lisztet teljesen felveszi a krumplis lé. 
Akkor jó, amikor az edény aljától és oldalától is elválik a dödölle. 
Nagyobb fakanálról, vagy vágódeszkáról tepsibe szaggatjuk úgy, hogy közben mindig 
meglocsoljuk egy-egy evőkanál hagymás zsírral. 
A medvehagymát apróra felvágjuk, és elkeverjük a tejföllel. Ezt kínáljuk a dödölle mellé. 
Még finomabb lesz a dödölle, ha kevés olajon, vagy sütőben szép színesre pirítjuk. 
Ilyenkor célszerű csak utólag rálocsolni a hagymás zsírt, mert a sütés során megéghet a 
hagyma. 
 
Zsemlerétes 
Hozzávalók: (két tepsire) 10 szikkadt zsemle, 1,4 l tej, 2 tojás, 17 evőkanál cukor, 
2 csomag vaníliás cukor, 5 dl tejföl, 8 evőkanál búzadara, 1 teáskanál fahéj, 5 db 
alma, 10 dkg vágott dió, 10 dkg mazsola, 2 evőkanál étolaj, 2 evőkanál 
zsemlemorzsa. 
Egy tálban összekeverjük a tojásokat a tejföllel, a búzadarával, nyolc evőkanál cukorral, 
és egy csomag vaníliás cukorral. Félretesszük, hogy a dara megdagadjon. 
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A tejet lábasba öntjük, adunk hozzá nyolc evőkanál cukrot, a másik vaníliás cukrot, és 
felforraljuk. 
Közben az almákat megtisztítjuk, vékony szeletekre vágjuk. A zsemléket ujjnyi vastagra 
daraboljuk. A diót durvára aprítjuk. A mazsolát átmossuk, és vízbe beáztatjuk. A tepsit 
kikenjük étolajjal, és megszórjuk zsemlemorzsával. 
A felforrt tejben gyors mozdulatokkal átforgatjuk a zsemleszeleteket, és kirakjuk vele a 
tepsi alját. Szorosan egymás mellé helyezzük őket, majd a sorokat kicsit egymásra 
csúsztatjuk, hogy ne legyen rés a zsemlék között.  
Megszórjuk vágott dióval, és lecsepegtetett mazsolával. Befedjük almaszeletekkel. 
Meghintjük fahéjjal, és egy evőkanál cukorral. Rákanalazzuk a búzadarás öntetet úgy, 
hogy az egészet befedje. 
Előmelegített sütőben 30-35 perc alatt szép aranyló barnára sütjük. 
Tíz perc hűtés után kockákra vágva kínáljuk. Aki édesebben szereti, megszórhatja a 
tetejét porcukorral. 
 
Paradicsomos káposzta kacsahússal 
Hozzávalók: (15 főre) 1 egész kacsa megtisztítva - feldarabolva, 4 evőkanál só, 3 
fej káposzta, 2 fakanál sertészsír, 6 evőkanál liszt, 1 nagyobb fej vöröshagyma, 1 
evőkanál őrölt paprika, 2 liter paradicsomlé, 5 babérlevél, 1 evőkanál őrölt 
feketebors. 
A kacsahúst átmossuk, és egy nagyobb fazékba tesszük. Felöntjük vízzel, teszünk bele 
két kisebb fakanál sót, lefedjük, és egy órán át főzzük. 
A káposztát legyaluljuk. Megszórjuk három evőkanál sóval, összekeverjük, és állni 
hagyjuk. 
Elkészítjük a rántást. A sertészsírt felolvasztjuk, beleszórjuk a lisztet, és lepirítjuk. 
Közben rávágunk egy fej vöröshagymát, és ezzel is tovább sütjük. Megszórjuk őrölt 
paprikával, összekeverjük, majd felengedjük három dl vízzel, és három dl 
paradicsomlével. 
Amikor a kacsahús kezd puhulni, beletesszük a sózott káposztát. Előtte nem kell 
kinyomkodni a levét. 
Fűszerezzük babérlevéllel, őrölt borssal, és az egészet puhára főzzük. 
Beleöntjük a rántást, és a megmaradt paradicsomlevet. Összeforraljuk, és tálaljuk. 
 
Zalai borítós 
Hozzávalók: 60 dkg sertéslapocka, 1 nagy fej vöröshagyma, 15 dkg füstölt 
szalonna, 1 evőkanál sertészsír, 10 savanyú káposzta levél, 3 tojás, 2 teáskanál só, 
1 teáskanál őrölt feketebors, 2 teáskanál majoránna, 2 gerezd fokhagyma, 1 
evőkanál liszt, 10 dkg vaj, 2 dl tejföl, 2 evőkanál sűrített paradicsom, 1 dl fehérbor. 
A tésztához: 25 dkg liszt, 2 tojás, csipetnyi só, diónyi vaj. Az edény előkészítéséhez 
1 evőkanál zsír. 
A füstölt szalonnát felkockázzuk, és egy evőkanál zsírban ropogósra pirítjuk. A húst és a 
vöröshagymát is kockákra vágjuk. A fokhagymát nagyon apróra daraboljuk.  
A megsült pörcöt kiszedjük, és félretesszük. Zsírjába beleöntjük a vöröshagymát, amit 
üvegesre pirítunk. Hozzáadjuk a húst, és fehéredésig sütjük. Ekkor fűszerezzük sóval, 
őrölt borssal, majoránnával, és fokhagymával. Hozzáadjuk a paradicsom sűrítményt is. 
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Megvárjuk, amíg a hús levet enged, ekkor megszórjuk kevés liszttel, felöntjük annyi 
vízzel, hogy éppen csak ellepje a húst, és fedő alatt puhára főzzük. 
Közben mácsik-tésztát készítünk. A lisztbe diónyi vajat morzsolunk, beleütjük a 
tojásokat, csipetnyi sót szórunk rá, és jó kemény anyagot gyúrunk belőle. Amennyiben 
szükséges, egy-két evőkanál vízzel lágyíthatjuk a tésztát. Alaposan kidolgozzuk először a 
tálban, utána lisztezett gyúródeszkán is. Kisodorjuk, majd széles metéltre felvágjuk. 
Közben kevés sóval vizet forralunk. Ebben főzzük ki a mácsikot. Amikor elkészült, 
szűrőkanállal kiszedjük, hideg vízben átöblítjük, és félretesszük. 
Közben a hús is megpuhul, beletesszük a félretett pörcöt, és azt is hagyjuk hűlni. 
Ekkor a három tojást két tálba szétválasztjuk. A sárgákhoz adjuk a megmaradt, kb. 
nyolcdekányi puha vajat, összekeverjük, majd a tejfölt is hozzáadjuk. A tojások fehérjét 
habbá verjük. 
Egy agyagedényt, vagy más sütőtálat kizsírozunk. A káposzta levelek vastag torzsáját 
kivágjuk, és kibéleljük vele az edényt.  
A meghűlt húst a tésztával, majd a tejfölös tojással összekeverjük. Óvatosan hozzáadjuk 
a fehérjék habját is. Ezt az egészet a levelekkel kibélelt tálba öntjük. Elsimítjuk, 
meglocsoljuk egy deci borral, és befedjük egy félretett káposztalevéllel.  
Sütőben kb. ötven perc alatt szép színes lesz.  
Kicsit a tálban hűlni hagyjuk, majd tálra borítjuk. Úgy szeleteljük, mint a tortát. 
 
Lakodalmi cukorperec 
Hozzávalók: 50 dkg liszt, 11 tojás sárgája, 5 tojás fehérje, 2 evőkanál 
kristálycukor, 1 vaníliás cukor, 1 teáskanál szalalkáli, 1 dl 50 fokos pálinka, 1 dl 
étolaj. A mázhoz: 18 evőkanál porcukor, 6 tojás fehérje. 
A tojásokat szétválasztjuk. A sárgákat egy keverőtálba tesszük, de a fehérjéket két külön 
tálba szedjük: ötöt az egyikbe, hatot a másikba. 
A sárgákhoz két evőkanál kristálycukrot, teáskanálnyi szalalkálit, egy csomag vaníliás 
cukrot teszünk, és jó alaposan kikeverjük. Az öt tojás fehérjét kemény habbá verjük. A 
kivilágosodott tojássárgás masszához először étolajat, majd egy deci jó erős házi 
pálinkát adunk.  
Kézzel jó alaposan kidolgozzuk, mint a kelt tésztát. Dagasztás közben a tojáshabot is 
beletesszük. Amikor már szép hólyagos, akkor lisztezett gyúródeszkára borítjuk, és 
hosszú, kb. tíz centi széles rudat formálunk belőle. Liszttel megszórjuk a tetejét. Késsel 
tíz darabra szétvágjuk.  
Sodrófával mindegyiket hosszabb téglalapra megnyújtjuk, két oldalát késsel 
bevagdossuk, majd hosszában félbehajtjuk, és kör alakot formázunk belőle úgy, hogy a 
bevágások kívülre kerüljenek. 
Lisztezett sütőlapra helyezzük a pereceket. 
Forró sütőben kezdjük a sütést, de tíz perc után mérsékeljük a hőt, és 15-20 percig csak 
szárítsuk, akkor lesz szép magas. Amikor elkészült, hagyjuk kihűlni. 
Közben a félretett hat tojás fehérjét a porcukorral gőz felett kemény habbá verjük. 
A meghűlt pereceket kenőtollal, vagy ecsettel minden oldalán cukros mázzal átkenjük. 
Gyúródeszkára tesszük, megvárjuk, míg teljesen megszárad, utána lehet fogyasztani. 
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