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Ízőrzők – Szentendre – receptek 

 
 
Felvidéki gombócleves 
Hozzávalók: 60 dkg marhacsont. 40 dkg vegyes zöldség: sárgarépa, petrezselyem, 
zeller, karalábé, krumpli, 2 fej vöröshagyma, 2 gerezd fokhagyma. 1 evőkanál 
szemes bors, só, 1 citrom. A habaráshoz: 4 dl tejföl, 5 dkg liszt. A gombóchoz: 10 
dkg sertéshús, 10 dkg marhahús, 5 dkg füstölt kolbász, 3 dkg füstölt szalonna, 25 
dkg krumpli, 1 tojás, só, őrölt bors. 
A csontokat egy nagyobb fazékban feltesszük főzni. Megvárjuk, míg felforr, és leszedjük a 
habját. Sóval, egész borssal fűszerezzük.  
A levesbe való zöldségeket megtisztítjuk, felkockázzuk, és a fokhagyma gerezdekkel 
együtt fazékba tesszük.  
Amikor minden puhára főtt, a csontos részeket kivesszük, a levest a tejfölben simára 
kevert liszttel behabarjuk.  
Főzés közben a gombócok is elkészülhetnek. Ehhez a húsféléket ledaráljuk. A krumplit 
megtisztítjuk, apróra reszeljük, a levét alaposan kinyomkodjuk. Egy tálban 
összekeverjük a darált húsokat, a reszelt krumplit egy tojással. Sóval, borssal ízlés 
szerint fűszerezzük, majd diónyi gombócokat formázunk belőle. 
Ezeket a behabart, forró levesben kb. öt perc alatt kifőzzük. Tálalás előtt citromlével 
kicsit savanyítunk a felvidéki gombócleves ízén. 
 
Túrós kalács 
Hozzávalók: 50 dkg liszt, 3 dl tej, 2 dkg élesztő, 4 tojás, 1 kg tehéntúró, 2 csomag 
vaníliás cukor, 20 dkg cukor, 10 dkg mazsola, csipetnyi só. 
Az élesztőt két dl langyos, cukros tejben felfuttatjuk. A lisztet tálba borítjuk, hozzáadjuk 
a sót, a megkelt élesztőt, egy evőkanál cukrot, és a többi langyos tejet apránként 
adagolva kidagasztjuk a tésztát. Amikor összeállt, lisztezett deszkán jó alaposan 
meggyúrjuk. 
Konyharuhával letakarjuk, és kb. harminc percig kelesztjük. 
A töltelékhez egy tálban a túrót összekeverjük a vaníliás cukorral, három egész tojással, 
és egynek a fehérjével, cukorral és mazsolával. A megmaradt tojás sárgáját félretesszük a 
tészta kenéséhez. 
Egy tepsit kizsírozunk. 
A megkelt tésztát kicsit nagyobbra kinyújtjuk, mint amekkora a sütőformánk. 
Belehelyezzük, rárakjuk a túrós tölteléket, majd a tészta négy sarkánál kézzel 
alányúlunk, a közepétől kiindulva meghúzzuk, és sarkosan a kalácsra borítjuk. Ezt a 
műveletet mind a négy saroknál elvégezzük. Tojás sárgájával megkenjük a tésztát, a 
maradékot pedig a túróra csurgatjuk. 
Forró sütőben, vagy kemencében mosolygós pirosra sütjük. Amikor elkészült, kicsit 
hűlni hagyjuk, utána lehet szeletelni. 
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Gulyka – krumplis gombóc 
Hozzávalók: 1,5 kg öreg krumpli, 1 kg liszt, 25 dkg főtt, füstölt hús (sonka), 20 dkg 
füstölt szalonna, 4 vöröshagyma, 2 gerezd fokhagyma, só, őrölt feketebors, 
majoránna. 
A füstölt szalonnából ötdekányit félreteszünk, a többit felkockázzuk. A füstölt húst a kis 
darab szalonnával ledaráljuk, vagy nagyon apróra vágjuk. 
Egy nagyobb fazékban bő, sós vizet melegítünk. 
A krumplit megtisztítjuk, és nagylyukú reszelőn lereszeljük. Levét kinyomjuk. 
Egy tálban összekeverjük a darált hússal. Ízesítjük zúzott fokhagymával, sóval, borssal, 
és bőséges mennyiségű majoránnával, mert ez a gulyka legfontosabb fűszere. Egy 
tojással, és liszttel alaposan eldolgozzuk. Annyi lisztet kell hozzáadni, hogy jól 
formázható alapot kapjunk. 
Lisztezett kézzel gombócokat gömbölyítünk, ezeket gyúródeszkára rakosgatjuk. 
Amikor forr a víz, óvatosan beleengedjük a gombócokat. Idő közben fakanállal 
megmozgathatjuk, nehogy leragadjanak a fazék aljára. Akkor készül el, amikor a nyers 
krumpli is átfő.  
Közben a vöröshagymát megtisztítjuk, és nem túl apró kockákra vágjuk. A füstölt 
szalonna kockákat megpirítjuk, beletesszük a vöröshagymát, és megpároljuk benne. 
A megfőtt gombócokat mély tálba szedjük, soronként megszórjuk hagymás szalonnával, 
és óvatosan összerázogatjuk. Keverni ilyenkor már nem szabad, nehogy összetörjön a 
gulyka. 
 
Suhantott leves gombótával 
Hozzávalók: 2 evőkanál zsír, 1 vöröshagyma, 2 púpos teáskanál őrölt paprika, só. 
A gombótához: 1 tojás, és liszt, amennyit felvesz. 
A zsiradékon megpirítjuk az apróra vágott hagymát, hozzákeverjük az őrölt paprikát, 
felengedjük vízzel, sózzuk, és felforraljuk. Még ízletesebb, ha valamilyen finom 
főzőlevünk van (pl. gulyka, vagy krumpli), és víz helyett azt használjuk. 
A gombótához egy tojást annyi liszttel gyúrunk össze, hogy kemény tésztát kapjunk. 
Alaposan kidolgozzuk, kicsit pihentetjük, és lereszeljük. Szétterítve szárítjuk. 
A felforrt levesbe belefőzzük a gombótát, és máris tálalhatjuk. 
 
Rozmaringos bárány 
Hozzávalók: fél bárány, 6 ág friss rozmaring, 1 vöröshagyma, 3 gerezd fokhagyma, 
só, őrölt feketebors, 2 evőkanál mangalica zsír. 
A bárányt vágás után egy-két napig szárazon, hűtőszekrényben tároljuk, közben párszor 
áttöröljük. Hártyáitól alaposan megtisztítjuk. 
A hagymákat megpucoljuk, a vöröshagymát négyfelé vágjuk. 
A húst minden oldalán sóval, borssal átdörzsöljük. 
Egy nagyobb tepsit kikenünk mangalica zsírral, és beletesszük az előkészített bárányt. 
Aládugdossuk a rozmaring ágakat, mellétesszük a hagymákat, és öntünk alá két dl vizet. 
Két kisebb tepsivel, vagy alufóliával lefedjük, és sütőben, lassú tűzön – 80 fokon – négy-
öt órán át puhítjuk, pároljuk. Sütés közben az elfőtt levet pótolgatjuk. 
Savanyú káposztával, friss kenyérrel, vagy kaláccsal tesszük az asztalra. 
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Kelett gömbőke 
Hozzávalók: 50 dkg liszt, 3 dl tej, 2 dkg élesztő, 2 evőkanál cukor, 2 evőkanál zsír, 
csipetnyi só. A tetejére fahéjas, vagy kakaós porcukor. 
A langyos, cukros tejben felfuttatjuk az élesztőt. 
A lisztet tálba tesszük, beleborítjuk a megkelt élesztőt, és a megmaradt langyos tejet 
apránként adagolva meggyúrjuk a tésztát. Amikor már szép simára kidolgoztuk, akkor 
konyharuhával letakarjuk, és egy órán át kelesztjük.  
Ekkor két cm vastagra kinyújtjuk, és nagy kerek formával kiszaggatjuk. További 15 
percet állni hagyjuk.  
Egy lábasban zsírt olvasztunk, beletesszük a gömbőkéket, és egyik felét pirosra sütjük. 
Ezután átforgatjuk, öntünk alá egy merőkanál forró vizet, és azonnal lefedjük. Addig 
pároljuk, amíg a víz teljesen elfő. Közben nézegetni, a fedőt levenni nem szabad.  
Amikor már nem gőzölög a lábas, kiszedjük az átpárolódott gömbőkéket, és azonnal 
megszórjuk fahéjas, vagy kakaós porcukorral. Lekvárt is kínálhatunk hozzá, mint a 
fánkhoz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


