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Ízőrzők – Olaszfalu – receptek 

 
Olaszfalu gazdaglevese 
Hozzávalók: 40 dkg sertéscomb, 5 dkg vöröshagyma, 4 evőkanál sertészsír, 8 dkg 
sárgarépa, 8 dkg petrezselyem, 5 dkg gomba, 10 dkg karfiol, 10 dkg fejes káposzta, 
1 burgonya, ízlés szerint só és őrölt feketebors, 2 dl tejszín, 1 teáskanál liszt, egy 
evőkanál citromlé, 1 csokor petrezselyem zöldje, kevés kapor. 
A zöldségeket megtisztítjuk, átmossuk, és egyforma, kisebb kockákra vágjuk. A 
sertészsírt felolvasztjuk, és lesütjük benne a vöröshagymát. 
A húst felszeleteljük, majd azt is hasonló nagyságúra vágjuk, mint a zöldségeket.  A 
hagymás zsírba borítjuk, és fehéredésig sütjük, hogy pörzsanyag képződjön rajta. Ezután 
lehetőség szerint húslével (vagy vízzel) felengedjük, és 30 percig főzzük.  
Ekkor beleborítjuk a sárgarépa, petrezselyem, és káposzta darabkákat, és további 20 
percig puhítjuk. Utána kerül bele a krumpli, gomba és karfiol. Ízlés szerint sóval, és őrölt 
borssal fűszerezzük a levest. 
A tejszínt a liszttel simára keverjük, és vékony sugárban a fazékba csurgatjuk. Kevés 
citromlevet nyomunk bele, és aki szereti, kis ág friss kaprot is tehet rá. 
 
Szilvamártás krumplisgombóccal 
Hozzávalók: 1 kg krumpli, 50 dkg liszt, 5 dkg búzadara, 1 tojás, másfél teáskanál 
só. A főzővízbe 1 evőkanál étolaj, 1 teáskanál só. A mártáshoz: 80 dkg szilva, 4 
evőkanál cukor, 1 csomag vaníliás cukor, 1 teáskanál őrölt fahéj, 5 szem 
szegfűszeg, 4 darab egész fahéj, 1 citrom leve, 2 dl tejföl, 1 dl tejszín, 1 púpos 
evőkanál liszt. 
A krumplit héjában megfőzzük, megtisztítjuk, áttörjük, és hűlni hagyjuk. Hozzáadjuk a 
lisztet, a búzadarát, a tojást, kevés sót, és addig morzsolgatjuk, gyúrjuk, amíg összeáll a 
tészta. Ekkor lisztezett gyúródeszkán is alaposan kidolgozzuk. Rudat formálunk, amit 
nagy pogácsányi darabokra felvágunk. Vizezett kézzel takaros gombócokat alakítunk 
belőle. Bő vizet forralunk, amibe teszünk kevés étolajat és sót. Ebben főzzük ki a 
gombócokat. Tíz perc alatt teljesen elkészülnek. 
Szilvamártást készítünk. Egy láboskába fél liter vizet öntünk, beletesszük a szegfűszeget, 
az egész fahéjat, cukrot és vaníliás cukrot. Pár percig forraljuk, majd a fűszereket 
kivesszük, és hozzáadjuk a magozott szilvát. Kevés citromlevet csavarunk bele, hogy a 
szilva megtartsa a színét. 
A tejfölből, tejszínből és lisztből sima habarást keverünk, forró szilvalével átmelegítjük, 
és a mártásba öntjük. Ízesítjük őrölt fahéjjal, összekeverjük, és a gombócokkal együtt 
tálaljuk. 
 
Pirított gombóc aludttejjel 
Hozzávalók: 8 db krumplisgombóc, 4 dl aludttej, 1 púpos kanál sertészsír. 
A pirított gombócot régen a krumplisgombóc maradékából, másnap reggelire 
készítették. A gombócokat apró kockákra vágták, és forró zsírban kb. 10 perc alatt 
színesre pirították. Tejjel, aludttejjel, de párolt káposztával is nagyon finom. Főzelék 
mellé feltétnek is fogyasztható. 
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Bakonyi sertésszelet galuskával 
Hozzávalók: 8 szelet csont nélküli karaj, 10 dkg liszt, 4 evőkanál sertészsír, 10 dkg 
vöröshagyma, 10 dkg füstölt szalonna, 1 zöldpaprika, 1 paradicsom, 1 teáskanál 
só, 1 kávéskanál őrölt bors, 1 teáskanál fűszerpaprika, 6 dl csontlé, 40 dkg gomba, 
2 dl tejföl, 1 evőkanál liszt. A galuskához: 20 dkg finomliszt, 20 dkg rétesliszt, 2 
tojás, 2 teáskanál só, 2 evőkanál búzadara, 3 evőkanál étolaj. 
Először a hagymát és a szalonnát apró kockákra vágjuk. A hússzeleteket kiklopfoljuk, 
széleit néhány helyen bevagdossuk, hogy sütés közben ne púposodjon föl a közepük. 
Sózzuk, és őrölt borssal megszórjuk, majd lisztben átforgatjuk. Egy serpenyőben zsírt 
olvasztunk, ebben a karajszeletek mindkét oldalát megkapatjuk. Sütés közben 
lapátkanállal forgassuk, hogy az értékes nedvek ne jöjjenek ki. Közben a gombát 
megtisztítjuk, folyó vízben átmossuk, és felszeleteljük. 
A pecsenyezsírban átsütjük a szalonnát. Amikor már szép piros, hozzáadjuk a hagymát, 
majd az egészet együtt átpároljuk. Lehúzzuk a tűzről, és megszórjuk fűszerpaprikával. 
Csontlével felengedjük, és 10 percig főzzük.  
A paradicsomot meghámozzuk, és a paprikával együtt felkockázzuk. Beleborítjuk a 
hagymás-szalonnás alapba, majd rárakjuk az elősütött húsokat is. Fedő alatt 15 percig 
pároljuk. Utána a gombát is beletesszük, és ezzel is főzzük 10 percig, de csak kis lángon, 
többször megrázogatva, nehogy leégjen az étel. 
Közben elkészítjük a galuskát. A liszteket elkeverjük a felvert tojásokkal, sóval, 
búzadarával, étolajjal, és annyi vízzel, hogy megfelelő állagú masszát kapjunk. A galuskát 
nem kell túlkeverni, és közvetlenül szaggatás előtt készítsük el, mert nem jó, ha sokat áll. 
Forró vízbe szaggatjuk, leszűrjük, és hideg vízben átöblítjük. 
A húsételhez még készítünk egy habarást. A tejfölt liszttel, és egy deci vízzel simára 
keverjük. Ezzel sűrítjük be a bakonyi szeletünket. Összeforraljuk, és a galuskával 
tálaljuk. 
 
Olajban sült pogácsa 
Hozzávalók: l kg krumpli, 25 dkg liszt, 1 kávéskanál só, 3 dl szilvalekvár, a 
sütéshez étolaj. 
A krumplit héjában megfőzzük, megtisztítjuk, és áttörjük. Amikor langyosra hűlt, 
hozzátesszük a lisztet és a sót. Tojás nem kell bele, mert az keményíti a tésztát. 
Összegyúrjuk, és lisztezett deszkán két cipót formálunk belőle. Kisodorjuk az elsőt kicsit 
vékonyabbra. Nagy pogácsaszaggatóval köröket vágunk belőle, közepükbe 1-1 
teáskanálnyi szilvalekvárt halmozunk. Félbehajtjuk, hogy a töltelék a közepében 
maradjon. Széleit gondosan lenyomkodjuk, nehogy sütés közben kifolyjon a lekvár. 
Az olajat felhevítjük, és ebben mindkét oldalukon kisütjük a töltött pogácsákat.  
A másik cipót kicsit vastagabbra hagyjuk, mert ebbe nem kerül töltelék. Kisebb 
pogácsaszaggatóval kinyomjuk, és a zsiradékban szép pirosra sütjük. Tálalásnál 
tehetünk a tetejére 1-1 kisebb kanál lekvárt, de porcukorral megszórva, vagy csak 
önmagában is nagyon finom étel. 
 
Fatörzs 
Hozzávalók: 7 tojás, 4 evőkanál liszt, 7 evőkanál cukor, 3 evőkanál dió, 2 evőkanál 
kakaó, fél csomag sütőpor, 1 narancs reszelt héja, 2 evőkanál víz. A krémhez: 1,6 
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dl tejszín, 16 dkg porcukor, 2 dkg kakaó, 6 dkg étcsokoládé, 25 dkg margarin. A 
díszítéshez: 5 dkg fehér marcipán. A tepsihez 1 evőkanál zsír, és rétesliszt. 
A tojásokat szétválasztjuk. A fehérjékből kemény habot verünk, amihez apránként 
hozzáadjuk a cukrot, a tojások sárgáját, és a vizet. Habverővel alaposan kidolgozzuk, 
hogy jó levegős legyen a tésztánk. Egy tálban a lisztet a dióval, kakaóval és sütőporral 
elkeverjük. A narancs héját lereszeljük.  
Fakanállal óvatosan, nehogy széttörjük a habot, először a lisztes keveréket dolgozzuk a 
tésztába, majd a narancshéj felét. 
A nagyméretű sütő tepsit kizsírozzuk, és megszórjuk rétesliszttel. Beleborítjuk, és 
elegyengetjük benne a tésztát. Előmelegített sütőben, 160 fokon, kb. 20 percig sütjük. 
Közben elkészítjük a krémet. A tejszínt kis láboskába öntjük. Beletesszük a kakaót, és a 
jó minőségű csokoládét. Addig forraljuk, amíg besűrűsödik. Vízfürdőbe állítjuk, hogy 
gyorsabban kihűljön. A margarint a porcukorral habosra keverjük, és a megmaradt 
narancshéjjal ízesítjük. A kihűlt csokoládékrémet is belekanalazzuk, majd jó alaposan 
összedolgozzuk. 
A kisült tésztát lisztezett deszkára borítjuk, és feltekerjük. Nem gond, ha kicsit megtörik, 
így még inkább hasonlít a fatörzsre, amit egyébként is elfed majd a krém. Félretesszük, 
és hagyjuk kihűlni. 
Ezután kb. ¾ résznél rézsútosan elvágjuk. A kettéválasztott tésztát egyenként kihajtjuk, 
majd a belsejébe töltjük a csokis krém kétharmadát. Mindegyiket visszatekerjük. A 
kisebb ág végét megkenjük krémmel, hogy jobban ragadjon, majd ferdén a másik mellé 
illesztjük. Így nyeri el jellegzetes, fatörzs formáját, amit a megmaradt krémmel 
bevonunk. Villával, vagy késsel barázdákat húzunk, hogy kérges legyen a tortánk, és 
tetszés szerint zöld ágakkal, és marcipánból formázott kis gombákkal díszíthetjük. Pár 
órára hideg helyre tesszük, utána szeletelhető. 
 


