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Ízőrzők – Simontornya – receptek 

 
 

Csirke raguleves májgombóccal 
Hozzávalók: 1 egész csirke, 3 petrezselyem gyökér, 3 sárgarépa, 1 karalábé, 1 
zeller, 1 vöröshagyma, 1 fakanálnyi tyúkzsír, 20 dkg zöldborsó, 2 evőkanál liszt, 
20 szem egész bors, 2 evőkanál só, 2 paradicsom, 2 paprika, csokornyi 
petrezselyem zöld. A májgombóchoz: 3 csirkemáj, 1 kis fej vöröshagyma, 2 
evőkanál tyúkzsír, kis csokor petrezselyem zöldje, 2 zsemle, 2 tojás, teáskanálnyi 
őrölt bors, teáskanálnyi só, 6 evőkanál liszt. 
A zöldségeket megtisztítjuk, darabokra vágjuk, és a felolvasztott tyúkzsírban átpároljuk. 
Amikor már kezd puhulni, a borsót is hozzákeverjük, és fedőt teszünk rá. 
Közben a csirkét kisebb darabokra vágjuk. A párolt zöldséget liszttel megszórjuk, 
összesütjük, felengedjük vízzel, beletesszük a csirkedarabokat, a megtisztított, egész 
vöröshagymát, majd borssal, sóval ízesítjük. Paradicsomot, paprikát is teszünk hozzá, és 
kb. másfél óráig főzzük. 
A májgombóchoz a hagymát apróra vágjuk, tyúkzsírban üvegesre pároljuk, finomra 
vágott petrezselyem zöldjét teszünk hozzá, és pár perc múlva levesszük a tűzről. A 
lekapart, hártyáktól megtisztított csirkemájhoz a megáztatott, kicsavart zsemléket, és 
két tojást adunk, borssal, sóval fűszerezzük, majd a párolt hagymát is hozzákeverjük. 
Liszttel besűrítjük.  
Amikor megfőtt a leves, a paradicsomot, paprikát, hagymát kivesszük belőle, és vizes 
kézzel gombócokat formázunk a májas masszából. Lassú tűzön 15 perc alatt 
összefőzzük, petrezselyem zöldjével meghintjük, és tálaljuk. 
 
Betyárgombóc nokedlivel 
Hozzávalók: 60 dkg darált sertéshús, 4 tojás, másfél evőkanál só, 1 teáskanál őrölt 
fehérbors, 8 evőkanál zsemlemorzsa. A mártáshoz: másfél dl étolaj, 2 kis fej 
vöröshagyma, 1 evőkanál őrölt paprika, 1 csapott evőkanál só, 1 teáskanál őrölt 
fehérbors, 5 dl tejföl, 3 evőkanál liszt, 40 dkg gomba. A nokedlihez: 60 dkg liszt, 20 
dkg rétesliszt, 1 evőkanál só, 5 tojás, fél dl étolaj. 
A darált sertéshúst a tojásokkal, sóval, borssal, zsemlemorzsával összegyúrjuk, és állni 
hagyjuk. Mártást készítünk. Az étolajban az apróra vágott hagymát világosra dinszteljük, 
majd fél liter vízzel felengedve felforraljuk. Őrölt paprikával, sóval, fehérborssal 
fűszerezzük. A tejfölt a liszttel simára keverjük. Két decinyi vízzel felhígítjuk, és ezzel a 
szaftot besűrítjük. Hozzákeverjük a megtisztított, szeletekre vágott gombát. Amikor 
felforrt, vizes kézzel beleformázzuk a gombócokat. 15-20 perc alatt megfőzzük. Közben 
óvatosan keverjük, inkább csak rázogatjuk. 
A kétféle lisztből sóval, tojásokkal, étolajjal, és vízzel nokedli tésztát keverünk, amit 
lobogó forró vízbe szaggatunk. Leszűrjük, átöblítjük, és a betyárgombóchoz kínáljuk. 
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Üdítő szelet 
Hozzávalók: 6 tojás, 6 evőkanál cukor, 1 dl étolaj, 4 púpos evőkanál liszt, 2 
evőkanál kakaó, 1 sütőpor. A krémhez: 25 dkg margarin, 20 dkg porcukor, 25 dkg 
túró, 2 vaníliás cukor. A tetejére: 7 dl szénsavas narancs (vagy bármilyen más ízű) 
üdítő, 2 csomag vaníliás pudingpor. 
A tojásokat szétválasztjuk. A sárgákhoz keverjük a cukrot, és az étolajat. A fehérjékből 
kemény habot verünk. A lisztet a sütőporral, és a kakaóval összekeverjük, majd 
apránként a sárga masszához adagoljuk. Óvatosan hozzáadjuk a habot is. A tepsit 
kibéleljük sütőpapírral, vagy kikenjük zsiradékkal, és beleborítjuk a piskótatésztát. 
Előmelegített sütőben kb. 25 perc alatt megsütjük. Deszkára borítjuk, és kihűtjük. 
A margarint a porcukorral habosra keverjük, hozzáadjuk a túrót és a vaníliás cukrot is. 
Ezt a krémet kenjük a kakaós piskóta tetejére. 
A szénsavas üdítőt a puding porral simára keverjük, összeforraljuk, és kihűtjük. A túrós 
krém tetejére kenjük. Kb. egy óra pihentetés után szeletelhetjük a süteményt. 
 
Pósa tavi rottyantott halászlé 
Hozzávalók: 3 kg ponty, 10 dkg só, 60 dkg vöröshagyma, 4 gerezd fokhagyma, 1 
zöldpaprika, 7 erős paprika, 2 kávéskanál őrölt feketebors, 8 kávéskanál 
paprikakrém, 15 dkg fűszerpaprika. 
A pontyokat megtisztítjuk. Lepikkelyezzük, kibelezzük, és az uszonyokat is levágjuk. A 
keserűfogakat kivesszük. Alaposan lemossuk, ha van, az ikráját és a haltejet is 
félretesszük a halászléhez. A fejeket letörjük, és a halakat nagyobb szeletekre vágjuk. A 
farok részt és a fejeket külön választjuk. A szeleteket alaposan besózzuk, és kb. 3 órán át 
ebben pihentetjük. A belsőségeket is enyhén megszórjuk sóval.  
A vöröshagymát apró darabokra vágjuk. Hozzászeljük a fokhagymát, és lábosban 2 
teáskanálnyi sóval meghintjük. 10 percig állni hagyjuk, hogy levet eresszen. A 
zöldpaprikát kis kockákra vágva hozzákeverjük. Az erős paprikákat a magos rész 
kivételével szintén feldaraboljuk, és beleborítjuk. Rátesszük a hal fejeket, és farkakat. 
Felöntjük annyi hideg vízzel, hogy ellepje a húsokat, majd fűszerezzük borssal és 
paprikakrémmel. Másfél óráig főzzük. Amikor átpuhultak a húsok, a farok részt 
kivesszük, kihűtjük, kifilézzük, és villával összetörjük. A többit visszatesszük, és 
fakanállal nyomkodjuk, hogy teljesen szétfőjön a fejrész. Kiszedjük a csontokat, és négy 
literre felszaporítjuk vízzel a levét. Hozzáadjuk a kicsontozott, áttört halhúst, 
felforraljuk, ízlés szerint sózzuk, és belefőzzük a fűszerpaprikát. A besózott halszeleteket 
folyó víz alatt alaposan átmossuk, és a belsőségekkel együtt a halászlébe tesszük. 10-15 
perc alatt készre főzzük. 
Kínálhatjuk kifőtt metélttésztával, vagy friss kenyérrel is. 
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Simontornyai betyárpecsenye 
Hozzávalók: 80 dkg sertés szűzpecsenye, só, 25 dkg sertészsír, 50 dkg 
vöröshagyma, 4 fehérpaprika, 10 csípős paprika, 10 dkg fokhagyma, 1 
paradicsom, 2 púpos kávéskanál őrölt feketebors, 30 szem egész kömény, 4 dkg 
paprikakrém, 8 teáskanál fűszerpaprika, 10 dkg liszt, a sütéshez étolaj, 1 kg 
burgonya, 2 dl tejföl. 
A szűzpecsenyét szeletekre vágjuk, és besózzuk. Szaftot készítünk. A zsírt felolvasztjuk, a 
vöröshagymát és a fehérpaprikát fél centis csíkokra szeleteljük, a csípős paprikát is 
összedaraboljuk. Forró zsírban két teáskanálnyi sóval üvegesre pároljuk a hagymát. 
Levesszük, hozzákeverjük a paprikákat, és belevágunk egy paradicsomot is. Őrölt 
borssal, köménymaggal fűszerezzük, átforrósítjuk, ízlés szerint sózzuk, és 
paprikakrémet is adunk hozzá. Amikor levet eresztett, megszórjuk fűszerpaprikával, és 
felengedjük 6-7 dl hideg vízzel. Felforraljuk, és zúzott fokhagymát adunk hozzá. Ezután 
már csak 4-5 percig főzzük, és elkészült. 
A hússzeleteket enyhén kiklopfoljuk, lisztbe mártjuk, és forró olajban mindkét oldalukon 
hirtelen átsütjük. 
Tálaláskor sült burgonyát kínálunk mellé. A pecsenyét szafttal, és tejföllel meglocsolva 
kínáljuk. 
 
Nóri szelet 
Hozzávalók: 7 tojás, 2 vanília pudingpor, 1 l tej, 7 evőkanál cukor, 3 evőkanál liszt, 
fél csomag sütőpor, 3 evőkanál zsemlemorzsa, 1 marék apróra vágott dió, 40 dkg 
mogyorókrém, 25 dkg margarin, 20 dkg porcukor, 2 vaníliás cukor, 30 dkg 
háztartási keksz, 2 evőkanál kakaó, 2 dl habtejszín, a díszítéshez színes tortadara, 
vagy reszelt csokoládé. 
A tojásokat szétválasztjuk. A sárgákat a vaníliás pudingporhoz keverjük, ezt felengedjük 
8 dl tejjel. Sűrű krémet főzünk belőle, amit kihűtünk. 
A fehérjékből kemény habot verünk, hozzáadjuk a cukrot, belekeverjük a liszttel együtt a 
sütőport, és a zsemlemorzsát. Sütőpapírral kibélelt tepsiben elegyengetjük, tetejét 
vágott dióval megszórjuk, kicsit belenyomjuk a masszába, és kb. 15 perc alatt készre 
sütjük. Kihűtjük, és a tetejét átkenjük mogyorókrémmel. 
A margarint a porcukorral habosra keverjük, és hozzáadjuk a kihűlt vaníliapudinghoz. 
Felét a mogyorókrém tetején elegyengetjük. A maradék 2 dl tejet a vaníliás cukorral 
felmelegítjük, és megforgatjuk benne a kekszet. Vigyázzunk, nehogy túlságosan 
eláztassuk! Beborítjuk vele a süteményt. A többi krémbe kakaót keverünk, és elsimítjuk 
a keksz tetején. A tejszínből kemény habot verünk, ez kerül legfelülre. Színes cukorkával, 
vagy reszelt csokoládéval még díszítjük, majd 2-3 órára hűtőszekrénybe tesszük. Utána 
szeletelhető. 
 
 
 


