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Ízőrzők – Tiszakécske – receptek 

 
Csirkehalászlé 
Hozzávalók: (8-10 főre) 1 liter halászlé alap, 2 db bő egy kilós csirke, 6 fej 
vöröshagyma, 3 dl étolaj, 3 teáskanál só, 3 db paprika, 2 paradicsom, 3 evőkanál 
őrölt paprika, 1 kg krumpli, 1 csípős paprika, fél liter tejföl, 2 evőkanál liszt. A 
csipetkéhez: 2 tojás, liszt. 
A csirkét feldaraboljuk. A hagymát apróra vágjuk, és étolajban megpároljuk. Meghintjük 
sóval, hogy levet eresszen, és 1 dl vízzel puhára főzzük.  
Közben a paprikát feldaraboljuk, a paradicsomok héját lehúzzuk, és felkockázzuk. Egy 
nagyobb fazékban egy liter vizet felmelegítünk. A hagymára rászórjuk az őrölt paprikát, 
és beleöntjük a vízbe. Hozzátesszük a csirkedarabokat, 5-10 percig forraljuk együtt, 
majd hozzáadjuk a paprikát, paradicsomot, és a halászlé alapot. Egy, másfél órán át 
főzzük.  
Közben csipetkét készítünk. A tojásokhoz annyi lisztet teszünk, amennyit felvesz. Jól 
kidolgozzuk, kicsit pihentetjük, majd megnyújtjuk, csíkokra vágjuk, és apró gombócokat 
formázunk belőle. 
A krumplit megtisztítjuk, szeletekre vágjuk, és a csirkehalászlébe tesszük. Beledobunk 
egy csípős paprikát is. Amikor felforrt, a csipetkét is hozzáadjuk, és azzal együtt készre 
főzzük. A tejfölt a liszttel, és annyi forró levessel apránként elkeverjük, hogy 
felmelegedjen a habarás, és az ételbe öntjük. Tízpercnyi főzés után tálalhatjuk. 
 
Tarhonya 
Hozzávalók: 1 kg félfogós liszt, 6 tojás, só, kevés víz. 
A tojásokat felütjük, 2 teáskanál sót teszünk bele, és fél dl vizet. Felverjük, és a lisztbe 
öntjük. Folyamatosan gyúrjuk, majd morzsolgatjuk. Amikor már eléggé szétesett a 
tészta, először nagyobb lyukú rostára tesszük, és átrázogatjuk rajta. Ha apróbb 
tarhonyát szeretnénk készíteni, akkor kisebb lyukú rostán is átdolgozzuk. Asztalterítőre 
kiterítjük, és ha hosszabb időre szeretnénk félretenni, akkor alaposan kiszárítjuk, és 
csak utána tesszük vászonzacskóba. 
 
Lecsós tarhonya 
Hozzávalók: 30 dkg füstölt szalonna, 6 db paprika, 2 db vöröshagyma, 3 teáskanál 
só, 3 paradicsom, 30 dkg füstölt kolbász, 2 dl paradicsomlé, 1 teáskanál őrölt 
feketebors, 2 teáskanál őrölt paprika, 15 dkg apró szemű tarhonya. 
A füstölt szalonnából három nagyobb szeletet vágunk, és bevagdossuk kakastaréjnak. A 
paprikát felkarikázzuk, a vöröshagymát felszeleteljük. A szalonnát szép pirosra 
megsütjük, kiszedjük, a zsírjába beletesszük a paprikát és a vöröshagymát, majd 
megsózzuk, és összesütjük. A paradicsomokat meghámozzuk, kisebbekre vágjuk, és azt 
is a lecsóhoz adjuk. A kolbászt karikákra vágva dobjuk bele. Felöntjük paradicsomlével, 
fűszerezzük borssal és őrölt paprikával, majd még 2 dl vizet is öntünk alá, és hozzáadjuk 
a tarhonyát. Összefőzzük. Amennyiben szükséges, közben a levét még pótoljuk vízzel. 
Amikor a tarhonya megpuhult, lehet tálalni. 
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Csukafilé sörtésztában 
Hozzávalók: egy közepes, kb. 1 kilós csuka, 1 fej fokhagyma, 15 dkg kolozsvári 
szalonna, borsikafű, só. A sörtésztához: 15 dkg liszt, 3 evőkanál étolaj, 2 dl sör, 1 
tojás. A sütéshez étolaj. Köretnek párolt rizs, ízesítéshez citrom. 
A csuka fejét levágjuk, a bőrét rajta hagyjuk, és kifilézzük. A gerince mellett vágjuk be, 
egymás után mindkét oldalon. A színhúst lefejtjük, és a nem bőrös felét sűrűn 
bevagdossuk majdnem a bőrig, hogy az ipszilon szálkákat elvágjuk. Munka közben 
hallani is lehet, ahogy reccsennek a szálkák. Az uszonyokat eltávolítjuk. A filét szeletekre 
vágjuk. 
A fokhagymát megtisztítjuk. A szalonnát felcsíkozzuk. A csuka irdalásait megtűzködjük 
szalonna szeletekkel, és vékonyra vágott fokhagymával. Besózzuk, és 2 órára 
hűtőszekrénybe tesszük, hogy jól átjárják az ízek. 
Közben sörtésztát készítünk. A lisztet csomómentesre keverjük az étolajjal, sörrel, 
tojással. A csukát borsikafűvel megszórjuk, és sörtésztába forgatjuk. Forró olajban 
mindkét oldalán kisütjük. 
Párolt rizst, citromszeleteket teszünk mellé az asztalra. 
 
Libamáj karamellizált almával  
Hozzávalók: egy kg libamáj, zsályalevél, őrölt fahéj, őrölt feketebors, só, 70 dkg 
libaháj, 3 alma, 4 evőkanál kristálycukor, 1 evőkanál vaj, 2 dl száraz fehérbor. 
A libahájat vékony csíkokra daraboljuk. Lábosba 2 dl vizet felmelegítünk, beletesszük a 
hájat, és tepertőt sütünk belőle. Közben néhányszor átkeverjük. 
Közben az almákat cikkekre vágjuk, magházát eltávolítjuk, de nem hámozzuk meg.  
A megsült tepertőt kiszedjük, megsózzuk. A zsírjából kiveszünk, ha túl sok lenne, és a 
lábosba helyezzük az előzetesen áttörölgetett libamáj darabokat. Néhány perc alatt átsül, 
közben átfordítjuk. Rászórjuk a zsályaleveleket, hogy az is vele együtt süljön ropogósra. 
Mindkettőt tálra szedjük, megsózzuk, ízlés szerint borssal is megszórhatjuk. A 
sütőzsírból megint leöntünk, csak annyit hagyunk benne, amennyi az almához kell. 
Ebben először a cukrot elkevergetjük, karamellizáljuk. Teszünk hozzá vajat, és 
belehelyezzük az almagerezdeket. Fedő alatt, lassú tűzön sütjük. Meghintjük fahéjjal, és 
sütés közben apránként locsolgatjuk borral. Pár perc alatt elkészül. Kiszedjük, 
lecsepegtetjük, a libamáj, és a tepertő mellé kínáljuk. Pirítós kenyeret adhatunk mellé. 
 
Aszalt szilvával töltött vaddisznó almával 
Hozzávalók: 1,5 kg vaddisznócomb. A páchoz: só, bors, babérlevél, 2 vöröshagyma, 
1 fej fokhagyma, 2 szál sárgarépa, 2 petrezselyem gyökér. 25 dkg aszalt szilva, 2 dl 
vörösbor, só, 3 dl étolaj, 8 alma, 20 dkg kemény sajt, 30 dkg füstölt szalonna, 1 kg 
krumpli. 
A vaddisznóhúst a csontos részekkel együtt vizes pácban 5-6 napig érleljük. Ehhez a 
zöldségeket kicsit átpároljuk, beletesszük a megtisztított, bevagdosott vöröshagymát, 
fokhagymát, fűszereket, a húst, felöntjük vízzel, és ebben néha átforgatva pihentetjük. 
Az aszalt szilvát sütés előtti este vörösborba áztatjuk. 
A húst kivesszük a pácból, lecsepegtetjük, a közepét felszúrjuk. Kívül-belül sóval enyhén 
bedörzsöljük, és megtöltjük a leszűrt aszalt szilvával. Hústűvel összetűzzük, és forró 
olajban mindkét oldalán hirtelen átsütjük, hogy kéreg képződjön rajta. 
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Az átpirult húsra 6-7 merőkanál páclevet merítünk, és ebben, fedő alatt legalább egy 
órán át pároljuk. 
Közben az almákról egész kicsi kalapokat levágunk, és kivájjuk a magházukat úgy, hogy a 
gyümölcsök egyben maradjanak. A sajtot kisebb darabokra vágjuk, és megtöltjük vele az 
almák üregeit. A kalapokat visszahelyezzük, és mindegyik tetejére nyomunk még 1-1 
szem aszalt szilvát is. 
Amikor a hús átpuhult, mellétesszük az almákat, és fedő alatt együtt sütjük tovább, míg 
minden átpárolódik (kb. fél óra). 
A füstölt szalonnát hosszú szeletekre vágjuk, bevagdossuk, és ropogós kakastaréjokat 
sütünk belőle. A krumplit megtisztítjuk, felszeleteljük, és bő olajban ropogósra sütjük. 
Tálalásnál a hústűket eltávolítjuk, a vaddisznóhúst felszeleteljük, a keresztben félbe 
vágott sajtos almákkal, sült krumplival, és a kakastaréjjal együtt kínáljuk. 
 
 


