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Ízőrzők – Verőce – receptek 
 
Zellerkrémleves 
Hozzávalók: 1 nagy zellergumó, 2 db burgonya, 3 sárgarépa, 4 evőkanál étolaj, 3 dl 
főzőtejszín, 2 teáskanál só, 1 teáskanál őrölt feketebors, 1 teáskanál őrölt 
rozmaring, kis csokor petrezselyemzöld, 1 kávéskanál szerecsendió, 4 babérlevél, 
két liter húslé, 2 vöröshagyma, 15 dkg füstölt sonka. 
A zöldségféléket megtisztítjuk, és kockákra vágjuk. Az apróra szelt vöröshagymát kevés 
olajon üvegesre pároljuk, majd beleborítjuk a felkockázott zellert, sárgarépát és 
krumplit. Felöntjük húslével, ízesítjük összevágott petrezselyem zölddel, sóval, őrölt 
borssal, rozmaringgal, szerecsendióval, babérlevéllel. Puhára főzzük, majd bot mixerrel 
pépesítjük.  
Főzőtejszínt csurgatunk bele, és még ezzel is összeforraljuk. 
Kevés olajon a vékonyra szeletelt sonkát átsütjük, csíkokra vágjuk, és a leveshez 
betétként kínáljuk. 
 
Vicsege fehérboros lecsóval, fokhagymás galuskával 
Hozzávalók: 1,5 kg vicsege, 3 vöröshagyma, 2 gerezd fokhagyma, fél dl fehérbor, 1 
zöldpaprika, 1 piros színű paprika, 1 tv-paprika, paradicsom, 10 dkg spárga, 20 
dkg cukkini, 20 dkg füstölt szalonna, 10 dkg füstölt kolbász, 1 citrom, só, 1 
teáskanál egész kömény, csipetnyi citrombors, 1 evőkanál őrölt paprika, 1 dl 
olívaolaj. A galuskához: 3 tojás, liszt, 1 evőkanál olívaolaj, 2 gerezd fokhagyma. 
A halat kifilézzük, kizsigereljük, páncélszerű bőrét leszedjük, zsíros részeit eltávolítjuk. 
Felszeleteljük, ezeket sóval, citromlével bepácoljuk, és ebben állni hagyjuk. 
Közben elkészítjük a galuskát. A tojásokat felütjük, csipetnyi sóval felverjük, és annyi 
lisztet keverünk bele, amennyit felvesz. Ezt evőkanállal lobogó, forró vízbe 
beleszaggatjuk, és kifőzzük. Kevés olívaolajban két gerezd fokhagymát elkaparunk, és 
ezt a leszűrt galuskák közé keverjük. 
A füstölt szalonnát felkockázzuk. Két gerezd fokhagymát összenyomunk. A szalonna felét 
fél deci olívaolajon, serpenyőben kisütjük. Ebbe belehelyezzük a halszeleteket, és 
mindkét oldalukon hirtelen átsütjük, majd kivesszük, és megszórjuk citromborssal. 
A vöröshagymákat nagyobb szeletekre vágjuk. A visszamaradt zsiradékban a többi 
szalonnát is lepirítjuk, hozzáadjuk a fokhagymát és a vöröshagymát is. Folyamatosan 
tesszük bele a kockákra vágott három színes paprikát, cukkinit, darabokra szelt spárgát. 
Enyhén sózzuk, majd köménymaggal és citromborssal fűszerezzük. Kevés olívaolajat 
locsolunk rá, majd összesütjük az őrölt paprikával. 
Fél deci bort aláöntünk, és ezzel együtt roppanósra pároljuk a zöldségeket. A füstölt 
kolbászt vékony karikákra vágjuk, rátesszük a halszeleteket, és az egészet, együtt készre 
pároljuk. Hamarabb elkészül, ha pár percre lefedjük. 
A szép fehér húsú vicsegét fokhagymás galuskával, és színes lecsóval tálaljuk. 
 
Cseresznyés pite 
Hozzávalók: 70 dkg liszt, 25 dkg cukor, 2 evőkanál tejföl, 45 dkg margarin, 2 tojás 
sárgája. A töltelékhez: 1,2 kg magozott cseresznye, 10 dkg dió, 15 dkg cukor, 10 
dkg zsemlemorzsa, 2 teáskanál őrölt fahéj. A tészta tetejére 1 tojás, porcukor. 
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A lisztet tálba tesszük a cukorral és a margarinnal. Összemorzsoljuk, és amikor már 
kicsit összeállt, beletesszük a tojások sárgáit és a tejfölt is. A linzertésztából lisztezett 
gyúródeszkán hengert alakítunk, megfelezzük. Ezt a két cipót letakarva, 
hűtőszekrényben fél óráig pihentetjük. 
A diót sodrófával megtörjük, és a cseresznyére borítjuk. Teszünk hozzá zsemlemorzsát, 
cukrot, őrölt fahéjat, és alaposan összekeverjük. 
A tepsit margarinnal kikenjük, az egyik tésztát az aljába kinyújtjuk, belenyomkodjuk. 
Ráborítjuk a tölteléket. 
A másik cipóból rácsokat sodrunk a tetejére, ezeket felvert tojással átkenjük, és 
előmelegített sütőben kb. 30-35 perc alatt megsütjük. 
Porcukorral megszórhatjuk a tetejét, és kockákra vágva kínáljuk. 
 
Szőlőlevélbe tekert takart 
Hozzávalók: (6 főre) 60 dkg darált sertés (bárány, vagy marha) hús, 40 db zsenge 
szőlőlevél, 20 dkg füstölt szalonna, 4 dl tejföl, 1 vöröshagyma, 2 evőkanál étolaj, 6 
gerezd fokhagyma, 1 csésze rizs (kb. 2,5 dl), kisebb csokor kapor. Fűszerek: 2 
teáskanál őrölt színes bors, 1 kávéskanál őrölt kömény, 1 evőkanál aprított 
borsikafű, 1 teáskanál őrölt paprika, só. 
A szőlőleveleket alaposan megmossuk, a kemény szárait levágjuk, majd lobogó forró, sós 
vízzel leforrázzuk, és lecsepegtetjük. 
A vöröshagymát felkockázzuk, és kevés olajon megpároljuk. Az alaposan átmosott rizst 
hozzákeverjük, és pár perc alatt üvegesre pirítjuk, majd kihűtjük. 
A darált húshoz hozzáadjuk a rizst, a zúzott fokhagymát, a fűszereket, és alaposan 
összekeverjük. 
Kis gombócnyi adagokat töltünk a szőlőlevelek közepébe. Feltekerjük, két végét 
begyűrjük, és ezt addig folytatjuk, amíg a töltelék, és a levél elfogy.  
A bogrács alját szalonnaszeletekkel kibéleljük, ráhelyezzük a kaprot, és a töltelékeket. 
Felengedjük annyi vízzel, hogy az edény tartalmát ellepje, és lassú tűzön kb. másfél óráig 
főzzük. 
Két dl tejfölt elkenegetünk a tetején, és még ezzel is összerottyantjuk. Tálalásnál is 
adunk még hozzá tejfölt, és friss kenyérrel fogyasztjuk. 
 
Vadpörkölt krumplilángossal 
Hozzávalók: (10 főre) 2 kg szarvas comb, 50 dkg csiperkegomba, 4 paradicsom, 3 
paprika, 5 gerezd fokhagyma, 60 dkg vöröshagyma, 30 dkg sertészsír, 1 evőkanál 
só, 3 evőkanál őrölt paprika, 1 evőkanál őrölt feketebors, 20 dkg kolozsvári 
szalonna, 1 dl vörösborba áztatott bodzabogyó (vagy bodzalekvár), 1 evőkanál 
majoránna. A lángoshoz: 1 kg burgonya, 2 evőkanál étolaj, 1 evőkanál búzadara, 
só, 1 tojás, 30 dkg liszt. A sütéshez étolaj. 
A szalonnát és a vöröshagymát felkockázzuk. A szalonnát kevés zsírral kisütjük, majd 
zsemleszínűre pirítjuk benne a hagymát.  
A fokhagymát megtisztítjuk, felaprítjuk. 
A szarvas combot felkockázzuk, és legalább kétszer hideg vízben átmossuk, kicsit ázni 
hagyjuk. 
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Amikor a hagyma megsült, rátesszük az őrölt paprikát, lepirítjuk, és két dl vízzel 
felengedjük. A szarvas combról a vizet leöntjük, és a húst a bográcsba borítjuk. 
Megpirítjuk, közben a fokhagymát is hozzákeverjük.  
Fűszerezzük sóval, őrölt borssal, majoránnával. 
A paprikákat félbevágjuk, a paradicsomokat cikkekre, és ezeket is belerakjuk a 
pörköltbe. Kevés vízzel (1-2 dl) még pótoljuk a levét, majd kb. másfél óráig főzzük. 
Ekkor kerül bele a vörösboros bodzabogyó, esetleg még pótolhatjuk a fűszereket, és a 
feldarabolt gombát is hozzáadjuk. Negyed órát főzzük még, és tálalhatjuk. 
A lángoshoz a burgonyát héjában megfőzzük, megtisztítjuk, átnyomjuk. Amikor kihűlt, 
étolajat, búzadarát, sót, tojást, és lisztet keverünk hozzá. Olyan állagú anyagot 
készítsünk, hogy jól gyúrható anyagot kapjunk. 
Lisztezett deszkán ujjnyi vastagra kisodorjuk, kiszaggatjuk, és forró, bő olajban aranyló 
barnára kisütjük. 
Ezzel kínáljuk a vadpörköltünket. 
 
Kókuszos-fahéjas csiga 
Hozzávalók: 50 dkg liszt, 25 dkg margarin, 4 tojás sárgája, csipetnyi só, 2 dkg 
élesztő, 1 evőkanál cukor, 2 dl tej. A habhoz: 4 tojás fehérje, 30 dkg porcukor, 1 
vaníliás cukor, 20 dkg kókuszreszelék, 1 evőkanál őrölt fahéj, 1 evőkanál 
barnacukor. A tészta kenéséhez 0,5 dl tej, 2 dkg vaj. 
Az élesztőt cukros, langyos tejben felfuttatjuk. 
A lisztet a margarinnal, csipetnyi sóval elmorzsoljuk. A tojásokat kettéválasztjuk. Fél dl 
tejet a csöppnyi vajjal összeolvasztjuk. 
A megkelt élesztős tejet a margarinos liszttel, a tojások sárgájával összegyúrjuk. 
A tojások fehérjét csipetnyi sóval habbá verjük, és amikor már félig kész, a porcukrot is 
vele együtt felverjük. Belekeverjük a kókuszreszeléket, a barnacukrot, a vaníliás cukrot 
és a fahéjat is. 
A megkelt tésztát négyfelé osztjuk. Ezeket egyenként kisodorjuk, megkenjük először 
vajas-tejes öntettel, majd habos, kókuszos krémmel. Szorosan feltekerjük, kb. másfél 
centis darabokra vágjuk, és sütőpapírral kibélelt tepsibe rakjuk. 
Előmelegített sütőben 15-20 perc alatt világos barnára sütjük. Ne süssük túl, mert akkor 
száraz lesz a sütemény. 
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