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Ízőrzők – Szalafő – receptek 
 

Hajdinagombóc leves 
Hozzávalók: 1 sárgarépa, 1 petrezselyemgyökér, fél zellergumó, fél paprika, kis 
csokor zeller zöld, 2 babérlevél, 1 teáskanál őrölt paprika, só, 1 fél vöröshagyma, 2 
gerezd fokhagyma, 1 evőkanál őrölt paprika, 1 teáskanál őrölt feketebors, 5 szem 
egészbors, 1 evőkanál sertészsír, 5 dkg szárított vargánya. A gombóchoz: 2,5 dl 
hajdina, 10 dkg füstölt szalonna, 1 fél vöröshagyma, 2 gerezd fokhagyma, 1 csokor 
petrezselyemzöld, 1 tojás, 1 kávéskanál őrölt bors, 1 teáskanál só, 10 dkg 
hajdinaliszt. 
A hajdinát átmossuk, leszűrjük, és tiszta vízben feltesszük főni. Közben a zöldségféléket 
megtisztítjuk. A sárgarépát, petrezselymet karikákra, a zellert kis szeletekre vágjuk. 
A vargányát vízbe beáztatjuk. 
A zsírt a leveses edényben felmelegítjük, megpirítjuk benne a sárgarépát, petrezselymet, 
zellert, beledobunk fél fej vöröshagymát és két gerezd fokhagymát is. 
Közben a szalonnát felkockázzuk, és egy serpenyőben kisütjük a zsírját. Kis kockákban 
belevágunk fél fej vöröshagymát, és amikor ez üvegesre pirult, az apróra szelt 
petrezselyemzöldet, és fokhagymát is hozzákeverjük. 
Amikor a leveshez lepirultak a zöldségek, beledobjuk a paprikát, a zellerlevelet, a 
babérlevelet, az őrölt paprikát, majd felengedjük vízzel. Sóval, egész-és őrölt borssal, 
kicsavart vargányával fűszerezzük, és az egészet addig főzzük, amíg a zöldségek 
megpuhulnak. 
A megfőtt hajdinára ráborítjuk az ízesített, sült szalonnát. Összekeverjük tojással, 
fűszerezzük őrölt borssal, sóval. Két evőkanál hajdinalisztet is teszünk hozzá, és állni 
hagyjuk. 
Amikor megfőtt a leves, vizes kézzel gombócokat formázunk a hajdinakásából, 
megforgatjuk hajdinalisztben, és a levesben kifőzzük. 
 
Patyolatök cicege 
Hozzávalók: 1 kg patyolatök (sütőtök), 3 tojás, 4 gerezd fokhagyma, 2 evőkanál 
tejföl, 1 kávéskanál őrölt feketebors, 1 teáskanál só, 8 evőkanál liszt, 20 dkg 
zsemlemorzsa. A sütéshez étolaj, vagy zsír. A tetejére 2 dl tejföl, 5 dkg metélő 
fokhagyma, csipetnyi só. 
Először a tököt megtisztítjuk, majd almareszelőn lereszeljük. Beleütjük a tojásokat, 
hozzákeverjük a tejfölt, a sót, a borsot, a zúzott fokhagymát, és annyi lisztet adunk hozzá, 
hogy formázható masszát kapjunk. Néhány kanál zsemlemorzsát is tehetünk bele. Egy-
egy evőkanálnyi cicegét zsemlemorzsában ellapítunk, és megforgatjuk benne. 
Az étolajat felforrósítjuk, és kisütjük benne a tökpogácsákat. 
A metélő fokhagymát apróra vágjuk, belekeverjük a tejfölbe, enyhén sózzuk, és ezzel 
kínáljuk a cicegéket. 
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Köleskása prósza kormin szőlővel 
Hozzávalók: 2,5 dl köles, 5 dl tej, 4 tojás, 3 púpos evőkanál cukor, csipetnyi só, 1 
púpos evőkanál sertészsír. A tetejére: egy fürt szőlő, 1 dl szőlőlekvár, 1 dl tejföl. A 
tepsihez egy evőkanál sertészsír. 
A kölest vízben kétszer átmossuk, leszűrjük, és egy edényben fél liter tejjel, csipetnyi 
sóval feltesszük főni. 
Amikor elkészült, kihűtjük. 
A tojásokat szétválasztjuk. a sárgákat habosra keverjük a cukorral és a zsírral. A 
fehérjékből kemény habot verünk. 
A kölesbe először a sárga tojásmasszát keverjük, majd óvatosan beleforgatjuk a habot is. 
A sütőedényt kizsírozzuk, és beleborítjuk a kölest. A tetejét megrakjuk szőlőszemekkel, 
megcsepegtetjük lekvárral és tejföllel. 
Előmelegített sütőben kisütjük. 
Hűlni hagyjuk, ízlés szerint porcukorral megszórhatjuk a tetejét, és kínáljuk. 
A köleskása prósza bármilyen gyümölccsel, vagy lekvárral elkészíthető. 
 
Tökmagolajos túróval töltött sertésszelet 
Hozzávalók: 8 szelet rövid karaj, só. A töltelékhez: 50 dkg túró, 1 kávéskanál só, 
csipetnyi őrölt feketebors és őrölt kömény, 2 gerezd fokhagyma, kis fej 
vöröshagyma, 5 dkg kolozsvári szalonna, 20 dkg trappista sajt, 2 evőkanál 
tökmagolaj. A panírhoz: 15 dkg liszt, 3 tojás, 15 dkg zsemlemorzsa. A körethez: 25 
dkg hajdina, 1 evőkanál sertészsír, 1 teáskanál só, 1 teáskanál őrölt paprika, 
csipetnyi őrölt bors, 2 gerezd fokhagyma, fél fej vöröshagyma. A sütéshez étolaj. 
A nyitott hússzeleteket vékonyra kiklopfoljuk, és enyhén átsózzuk. 
Elkészítjük a tölteléket. A túróhoz sót, borsot, köményt, zúzott fokhagymát, apróra 
vágott vöröshagymát, kis kockára szelt kolozsvári szalonnát és tökmagolajat keverünk. 
Ezt a karajszeleteken elosztjuk, és szétkenjük.  
A trappista sajtból egy keveset lereszelünk, a többit hosszú csíkokra vágjuk, és minden 
hússzelet közepére kettőt ráteszünk, majd szorosan feltekerjük. 
A tojásokat felverjük, és a göngyölt húsokat lisztben, tojásban, majd zsemlemorzsában 
átforgatjuk. Ezután még egyszer visszatesszük tojásba és zsemlemorzsába, nehogy sütés 
közben kifolyjon a töltelék. 
Bő olajat forrósítunk, ebben lassú tűzön átsütjük a hústekercseket. 
A körethez alaposan átmossuk a hajdinát. A zsíron az apróra vágott vöröshagymát és 
zúzott fokhagymát megpároljuk. Beleborítjuk a hajdinát. Sóval, őrölt paprikával, borssal 
fűszerezzük, és átpirítjuk. Felöntjük vízzel, és puhára főzzük. 
A kisült húsokat hosszában kettévágjuk, reszelt sajttal megszórjuk. Hajdinakörettel, és 
savanyúsággal kínáljuk. Legjobban a tökmagolajjal locsolt káposztasaláta illik hozzá. 
 
Gombás-tökmagos batyu 
Hozzávalók: 1 kg liszt, 7,5 dl tej, 5 dkg élesztő, 10 dkg vaj, fél dl étolaj, 3 evőkanál 
tökmagolaj, 1 evőkanál cukor, 2 teáskanál só, 1 tojás. A töltelékhez: 15 dkg vegyes 
gomba, 2 vöröshagyma, 3 gerezd fokhagyma, 3 teáskanál őrölt paprika, 1 
evőkanál sertészsír, 1 teáskanál só, 1 kicsi paprika, 1 paradicsompaprika. A 
tetejére: 1 tojás, 5 dkg tökmag. A tepsi kikenéséhez zsír. 
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A tejet meglangyosítjuk. Két decit egy tálba öntünk, beletesszük a cukrot és az élesztőt 
rámorzsoljuk.  
Amíg megkel, megtisztítjuk és felszeljük a gombákat, a vöröshagymát, a fokhagymát és a 
paprikákat. 
A lisztet tálba szitáljuk, elkeverjük benne a sót, majd a felfutott élesztővel és a langyos 
tejjel alaposan kidagasztjuk. Közben egy tojást, majd a vajat is beledolgozzuk. Amikor 
már szép sima a tésztánk, étolajat és tökmagolajat gyúrunk bele, majd letakarjuk, és 
legalább fél órát kelesztjük. 
Elkészítjük a tölteléket. A zsírt megolvasztjuk, megpároljuk benne a hagymát, amire sót 
szórunk, majd a felkockázott színes paprikákat is hozzáadjuk. Ezzel is sütjük pár percig, 
és beletesszük a gombát. Összepároljuk, őrölt paprikát szórunk rá, kb. fél dl vízzel 
pótoljuk a levét, ha szükséges. Jó sűrűre főzzük. 
A megkelt tésztát lisztezett gyúródeszkán négy cipóra szétválasztjuk, átdolgozzuk, majd 
pár percig pihentetjük. 
A tepsit kizsírozzuk, a tökmagot durvára felvágjuk. 
A cipókat egyenként vékonyra nyújtjuk, kockákra felvágjuk, ezeket kézzel még 
széthúzzuk, hogy vékonyabbak legyenek. Mindegyik közepébe egy-egy evőkanál 
tölteléket halmozunk, a sarkait összefogjuk, batyukat készítünk úgy, hogy lehetőleg a 
töltelék ne folyjon ki sütés közben. 
A batyukat tepsibe tesszük, tetejüket felvert tojással átkenjük, tökmaggal megszórjuk, és 
közepes tűzön, kb. fél óra alatt megsütjük. 
 
Csutris-mákos és szilvás-tökmagos rétes 
Hozzávalók: 1,3 kg liszt, másfél evőkanál só, kb. egy liter langyos víz. A csutris-
mákos töltelékhez: 3 csutri (karó) répa, só, 2 evőkanál sertészsír, 20 dkg cukor, 20 
dkg darált mák. A szilvás töltelékhez: 20 dkg aszalt szilva, 20 dkg friss szilva (vagy 
befőtt), 20 dkg darált tökmag, 15 dkg cukor. A tésztára: 3 dl étolaj, egy liter tejföl. 
A tepsik előkészítéséhez zsír. 
A lisztet tálba szitáljuk, belekeverjük a sót, és langyos vízzel jó alaposan kidagasztjuk, 
hogy laza, levegős tésztát kapjunk. Lisztezett deszkára borítjuk, ott is átdolgozzuk, majd 
két részre választjuk, és mindkét bucit egyenként is kigyúrjuk. Étolajjal átkenjük a 
tetejét, ruhával letakarjuk, és másfél óráig pihentetjük. 
A csutris töltelékhez a répát megtisztítjuk, lereszeljük, enyhén besózzuk, és abban állni 
hagyjuk. Kinyomjuk a levét, és felforrósított zsírban kisütjük. Tíz deka cukrot 
belekeverünk, majd azzal is tovább sütjük, hogy a cukor megkaramellizálódjon. A 
mákhoz is keverünk ízlés szerint cukrot. 
A szilvás rétes töltelékéhez az aszalékot kis kockákra vágjuk, a szilvát is legalább 
négyfelé szeljük. A tökmagot ledaráljuk, és cukorral összekeverjük. 
A megpihent tésztát lisztezett abroszon először nyújtófával kicsit megsodorjuk, majd 
olajjal átkenjük a tetejét, és vékonyra széthúzzuk. A szélét legombolyítjuk, a tésztát 
olajjal, tejföllel, és töltelékkel bőségesen megszórjuk, majd a terítő segítségével két 
oldalról az asztal közepéig feltekerjük. Kizsírozott tepsibe fedővel, vagy tányérral 
rudakat vágunk belőle. Ezeket még jó vastagon átkenjük tejföllel, és meglocsoljuk olajjal 
is. 
Előmelegített sütőben átsütjük, porcukorral megszórjuk a tetejét, és szeletekre vágjuk. 
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