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Ízőrzők – Németkér – receptek 

 
 
Krumplis tészta – Schnitze Nockl 
Hozzávalók: (10 személyre) 2 kg krumpli, 1 evőkanál só, 10 tojás, 1 kg liszt, 5 
vöröshagyma, 3 dl étolaj, 2 evőkanál őrölt paprika. 
A krumplit megtisztítjuk, felkockázzuk, és sós vízben félpuhára főzzük. 
A tojásokat felütjük, kávéskanálnyi sót szórunk rá, és a liszttel kemény tésztát gyúrunk 
belőle. Amikor alaposan kidolgoztuk, kicsit pihentetjük, utána könnyebben lehet 
sodorni. Vékonyra kinyújtjuk, és száradni hagyjuk. Nagyobb darabokat tépünk belőle, 
majd ezeket kézzel szétcsipkedjük. 
A hagymát megtisztítjuk, felkockázzuk, és az olajban üvegesre pároljuk. A tűzről lehúzva 
hűlni hagyjuk, csak ezután keverjük bele a paprikát. 
A tésztát a félig megfőtt krumplival együtt készre főzzük. A felesleges vizet leszűrjük 
róla, és összekeverjük a paprikás hagymával. 
Tálalásnál ízlés szerint tejfölt, savanyúságot kínálunk hozzá. 
 
Kéri rudacska – Kierer Stangl 
Hozzávalók: 3 tojás, 25 dkg kristálycukor, 2 vaníliás cukor, 30 dkg liszt, 1 
teáskanál tört szegfűszeg, fél csomag sütőpor, 1 evőkanál étolaj. 
A lisztet, cukrot, tojásokat tálba tesszük, hozzáadjuk a szegfűszeget, sütőport és vaníliás 
cukrot. Összegyúrjuk, és egy aránylag kemény anyagot készítünk belőle. Amennyiben 
soknak bizonyulna a liszt, kevés tejjel lazíthatunk rajta, azzal könnyebb kidolgozni. 
Lisztezett gyúródeszkán is átdolgozzuk, majd háromfelé választjuk. Ezeket a kisebb 
adagokat egyenként rúddá formázzuk, és kézzel szétnyomkodjuk hosszú téglalap 
alakúra. Késsel kicsit megnyomkodjuk a felületét, hogy simább legyen, majd rudakra 
felvágjuk. A másik két adagot ugyanígy feldolgozzuk. 
Zsírral kikent tepsibe tesszük, egymástól kis távolságra, mert sütés közben 
megdagadnak. 
Előmelegített sütőben, lassú tűzön sütjük. Elkészítés után rövid idővel megkeményedik a 
sütemény, borba mártogatva viszont könnyen átpuhul, így is lehet fogyasztani. Sokáig 
elálló, egyszerűen, gyorsan elkészíthető sütemény, váratlan vendég érkezésekor 
különösen hasznos lehet, ha éppen van a háznál. 
 
Kelt gombóc – Kerva Knedl 
Hozzávalók: (8 főre) 4 fej vöröshagyma, 2 fakanál sertészsír, 3 kg vágott, savanyú 
káposzta, 1 kg füstölt kolbász, 80 dkg húsos, füstölt szalonna, 4 púpos teáskanál 
őrölt paprika. A gombóchoz: másfél kg liszt, 2 teáskanál só, 1 liter tej, 2 evőkanál 
cukor, 7,5 dkg élesztő, 2 tojás, 1 evőkanál sertészsír. 
A hagymát megtisztítjuk, kockákra vágjuk, és a felhevített zsírban megdinszteljük. 
Amikor már üveges, belekeverjük az őrölt paprikát, és azonnal hozzátesszük az 
átmosott, kicsavart káposztát, nehogy megkeseredjen a paprika. Kicsit összesütjük, majd 
megrakjuk a feldarabolt szalonnával és kolbásszal. Ezt befedjük a megmaradt 
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káposztával, és annyi vizet öntünk rá, hogy éppen ellepje a lábos tartalmát. Lefedjük, és 
másfél óráig főzzük. 
Amíg fő a káposzta, elkészítjük a gombócokat. 
A tejet meglangyosítjuk, elkeverjük benne a cukrot, és belemorzsoljuk az élesztőt. 
Félretesszük, megvárjuk, míg az élesztő megkel. A lisztet dagasztótálba tesszük, 
elkeverjük benne a sót, két tojást ütünk bele, majd az egészet bedagasztjuk az apránként 
adagolt élesztős tejjel. Nem túl laza, rugalmas kelt tésztát készítünk, amit alaposan 
kidolgozunk. Amikor már sima a tészta, a tál szélét zsírral lekenjük, és újra alaposan 
átforgatjuk a knédli alapot. Liszttel is átszórjuk a tál oldalát és a tésztát, majd letakarjuk, 
és egy óráig kelesztjük. 
Amikor duplájára megkel, lisztezett gyúródeszkára borítjuk, kézzel széthúzzuk, és nyolc 
darabra széttépkedjük. Ezeket kicsit átforgatva takaros gombócokat készítünk. További 
tíz percig még a deszkán is állni hagyjuk, ezután a káposzta tetejére pakoljuk. Lefedjük, 
de 25 percig szigorúan tilos levenni a fedőt, mert ha kíváncsiak vagyunk, összeesik a 
gombócunk. A türelmet viszont meghálálják a szép nagyra dagadt, mosolygós knédlik. 
Tálalásnál ezeket a gombócokat ne vágjuk késsel, inkább villával, vagy kézzel tépkedjük, 
hogy ne nyomjuk össze a gyönyörű állagú kelt tésztánkat. 
 
Hamis mézes puszedli 
Hozzávalók: fél liter cukor, fél liter víz, 60 dkg liszt, 1 csomag szalagáré, 1 
kávéskanál szegfűszeg, 3 tojás. A tojások fehérjéhez további 20 dkg kristálycukor, 
cseppnyi ecet, csipetnyi só. 
A fél liter cukrot lábosban megpirítjuk. Amikor már szép aranybarnára olvadt, 
hozzáöntünk fél liter vizet. Vigyázzunk, mert ilyenkor szuszog, fortyog, köp, mint a 
vulkánkitörés. Megijedni nem kell tőle, azonnal összekapja a cukrot, amit kitartó 
kevergetéssel megolvasztunk. Amikor ez is megtörtént, félretesszük, hogy kicsit 
meghűljön. 
Amikor langyos, beletesszük a tört szegfűszeget, a tojások sárgáját, a lisztet, és a 
belekevert szalagárét. Annyi liszttel dolgozzuk össze, hogy ne ragadjon túlságosan. 
Ekkor kitesszük a vastagon meglisztezett gyúródeszkára, és még ott is átdolgozzuk. 
Ujjnyi vastagra kisodorjuk, és pogácsaszaggatóval puszedlikat nyomunk ki belőle. 
Sütőpapírral bélelt, vagy zsírral kikent tepsibe tesszük, meleg sütőben sütjük. 
Közben a tojások megmaradt fehérjét gőz felett felverjük a kristálycukorral. Amikor már 
kemény a hab, kevés esetet és sót teszünk bele, hogy fényes, és tartós anyagot nyerjünk. 
A kisült puszedliket a habba borítjuk, és összeforgatjuk. Süteményes tálcán hagyjuk 
száradni. 
Sokáig elálló, finom sütemény, gyerekek kedvence. 
 
Töltött dagadó 
Hozzávalók: egy szép nagy dagadó, 5 szikkadt zsemle, 1 kg barna csiperkegomba, 
50 dkg csirkemáj, másfél dl tej, egy csokor petrezselyemzöld, 5 dkg vaj, só, őrölt 
feketebors, majoránna, szerecsendió, őrölt paprika, 1 paradicsom, 1 paprika, 3 
kisebb vöröshagyma, 2 gerezd fokhagyma, 20 dkg zöldborsó, 7 tojás, 10 dkg húsos 
füstölt szalonna. A tepsibe 3 púpos evőkanál sertészsír. A körethez: 8 db nagyobb 
krumpli, fél dl étolaj, só, egész kömény. A mártáshoz egy evőkanál étkezési 
keményítő. 
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Először négy tojást keményre főzünk, és hagyjuk kihűlni. A zsemléket felkockázzuk, 
olvasztott vajjal átforgatjuk, és sütőlemezen szép aranyló sárgára sütjük. 
Közben a szalonnát felkockázzuk, egy serpenyőben zsírjára sütjük, hozzáadjuk a 
megtisztított, felkockázott vöröshagymát, és együtt megpároljuk. A csirkemájat is 
összevágjuk, és beleborítjuk. Enyhén sózzuk, borsozzuk, egy-két perc alatt átforgatjuk, 
majd az egészet keverőtálba tesszük. 
A tejet felforraljuk, és a megpirult, még forró zsemlekockákra borítjuk. Átforgatjuk, és 
félretesszük. 
A gombát alaposan megmossuk, nagyobb kockákra vágjuk, ráborítjuk a zöldborsót, egy 
teáskanál sót szórunk rá, majd mindenféle zsiradék nélkül feltesszük párolni. Addig 
sütögetjük, amíg a gomba elpárologja a levét. 
A tojásokat megtisztítjuk, felkockázzuk, és a májas anyagba borítjuk. Vágunk hozzá egy 
csokornyi petrezselyem zöldet, és összekeverjük a zsemlekockás anyaggal. Három nyers 
tojást ütünk bele, fűszerezzük két kávéskanál őrölt borssal, egy kávéskanál 
majoránnával, fél kávéskanál őrölt szerecsendióval, és egy púpos teáskanál őrölt 
paprikával. Egy fokhagymagerezdet megtisztítunk, felaprítjuk, megszórjuk kevés sóval, 
és kés lapjával összenyomkodjuk. Utolsóként ez kerül a töltelékbe, majd jó alaposan 
átkeverjük, átgyúrjuk az egészet. 
A dagadót felszúrjuk, és lazán megtöltjük töltelékkel úgy, hogy mindenhova jusson 
belőle, de ne legyen túl vastag. A nyílását összevarrjuk, vagy hústűvel megtűzzük. 
Külsejét alaposan átdörzsöljük sóval és borssal. A sütő tepsi aljába bőven teszünk zsírt, 
ugyanannyi vizet öntünk bele, és rárakjuk a dagadót. A paprikát kicsumázzuk, 
félbevágjuk. A paradicsomot négy darabba elvágjuk, és a megmaradt fokhagymával, 
esetleg egy-két gombával együtt a hús mellé tesszük. 
Előmelegített sütőben, 180 fokon másfél óráig, fedő alatt pároljuk. Ezután levesszük a 
fedőt, és mindkét oldalán szép pirosra sütjük, közben a levével néha meglocsoljuk. 
A krumplit alaposan megmossuk, cikkekre vágjuk, meglocsoljuk egy kis étolajjal, sóval, 
köménymaggal megszórjuk, átforgatjuk, és sütőlemezre tesszük. 200 fokon fél óra alatt 
kérgesre sütjük. 
Amikor átsült a dagadó, kivesszük a sütőedényből, és legalább 20 percig hűtjük 
szeletelés előtt. A visszamaradt pecsenyelevet a benne lévő paradicsommal-paprikával 
összeturmixoljuk, vagy villával kicsit megtörjük. Kevés vizet öntünk hozzá, majd 
felforraljuk. Az étkezési keményítőt egy deci vízzel simára keverjük, ezzel sűrítjük a 
mártásunkat. 
A töltött karajt előző nap is elkészíthetjük, akkor hidegtálon kínálhatjuk, úgy is nagyon 
finom. 
 
Püspökkenyér 
Hozzávalók: 6 tojás, 25 dkg cukor, 25 dkg liszt, 10 dkg mazsola, 1 citrom reszelt 
héja, 15 dkg apróra vágott dió, 2 vaníliás cukor. 
A tojásokat tálba felütjük, beletesszük a cukrot, és habosra keverjük. Apránként, 
fakanállal belekeverjük a lisztet, majd az apróra vágott diót, a citromhéjat, az átmosott 
mazsolát, és a vaníliás cukrot is.  
Sütőpapírral kibélelt, vagy alaposan kikent őzgerincformába töltjük. Ebből a 
mennyiségből két adag lesz. 
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Előmelegített sütőben 25 perc alatt elkészül. Még forrón megszórjuk a tetejét vaníliás 
cukorral. Kihűlés után szépen lehet szeletelni. 
 
 


