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Ízőrzők – Zengővárkony – receptek 

 
 
Paradicsomleves krumpligombóccal 
Hozzávalók: 6 db paradicsom, 2 teáskanál só, 4 dl víz, 4 szem burgonya, 1 tojás, 20 
dkg liszt, 1 evőkanál zsír, 1 kis fej vöröshagyma, 6 evőkanál cukor. 
A paradicsomot feldaraboljuk, és két decinyi sós vízben előfőzzük. Ezután szűrőkanálba 
tesszük, és átpasszírozzuk, hogy a héja fenn maradjon.  
A krumplit megtisztítjuk, kockára vágjuk, és enyhén sós vízben puhára főzzük. 
Rántást készítünk. Egy evőkanál zsírt felolvasztunk, belevágunk egy kevés 
vöröshagymát, és ezt szép pirosra sütjük. Keverünk hozzá egy púpos evőkanál lisztet, és 
zsemleszínűre pirítjuk. Felengedjük paradicsommal, és további 2 dl vizet adunk hozzá. 
Teáskanálnyi sóval, és ízlés szerint adagolt cukorral összefőzzük. 
A krumpli főzőlevét leöntjük, összetörjük, kicsit hűlni hagyjuk. Belekeverünk egy tojást, 
kb. 20 dkg lisztet, és kávéskanálnyi sót. Gombócot formálunk belőle, vagy kanállal 
nokedliket szaggatunk a levesbe. Összeforraljuk, és tálalhatjuk. Hidegen, vagy melegen is 
nagyon finom. 
 
Kelkáposzta főzelék héveknédlivel 
Hozzávalók: fél fej kelkáposzta, 3 szem krumpli, 1 vöröshagyma, só, 1 evőkanál 
zsír, 1 fej fokhagyma, 2 púpos evőkanál liszt, 1 teáskanál őrölt paprika. A 
knédlihez: 60 dkg liszt, 2 teáskanál só, 4 dl tej, 1 kávéskanál cukor, 5 dkg élesztő, 1 
tojás, 2 evőkanál sertészsír, 10 dkg búzadara, 2 dl víz. 
A kelkáposztát megtisztítjuk, csíkokra vágjuk. A krumplit és a vöröshagymát 
felkockázzuk, és hozzáadjuk. Ízlés szerint sózzuk, felengedjük annyi vízzel, hogy ellepje, 
és feltesszük főni. Amikor megpuhult, a víz nagy részét leöntjük róla, és rántást 
készítünk hozzá. Felolvasztjuk a zsírt, belenyomjuk a megtisztított fokhagyma 
gerezdeket, átpirítjuk, majd lisztet szórunk rá, és addig kevergetjük, amíg zsemleszínű 
lesz. Lehúzzuk a tűzről, teáskanálnyi őrölt paprikával színesítjük, és az egészet a 
főzelékre öntjük. Összeforraljuk. 
A héveknédlihez a lisztet a sóval tálba tesszük. A tejet meglangyosítjuk. Egy decinyit 
kiveszünk, beleszórjuk a cukrot, elmorzsoljuk benne az élesztőt, és hagyjuk egy kicsit 
kelni. A liszt közepébe fészket készítünk, ebbe öntjük az élesztős tejet. Tetejét 
megszórjuk kevés liszttel, és tovább pihentetjük. Pár perc múlva beleütjük a tojást, és 
apránként adagolva annyi langyos tejet adunk hozzá, hogy kalács-tészta állagú anyagot 
kapjunk. Amikor már sima, egy diónyi zsírt is teszünk bele, alaposan még egyszer 
átdagasztjuk, majd letakarjuk, és langyos helyen kelni hagyjuk. 
Amikor már duplájára megszaporodott a knédli, lisztezett gyúrótáblára borítjuk, 
összedolgozzuk, és vékonyra kisodorjuk. Evőkanálnyi zsírt felolvasztunk, és átkenjük 
vele az egészet. Megszórjuk búzadarával, és szorosan feltekerjük. Csiga alakot 
formázunk belőle, és lábosba helyezzük. A megmaradt zsírba teáskanálnyi sót szórunk, 2 
dl langyos vízzel felengedjük, és a tészta alá öntjük. Lefedjük, és előmelegített sütőben 
40-45 perc alatt megsütjük. Harminc perc után levesszük a fedőt, és szép piros színt 
adunk neki. Fogyasztás előtt kicsit hűlni hagyjuk, tortaszerűen szeleteljük, és a 
főzelékhez kínáljuk. 
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Tojásmártás 
Hozzávalók: 4 tojás, 30 dkg füstölt kolbász, 1 fej fokhagyma, 2 evőkanál liszt, 1 
evőkanál zsír, 1 teáskanál őrölt paprika, 1 teáskanál só. 
A zsírt felolvasztjuk, lepirítjuk benne a lisztet, belenyomjuk a megtisztított fokhagyma 
gerezdeket, és ezzel együtt átsütjük. Elkeverjük egy púpos teáskanálnyi paprikával, 
felengedjük vízzel, ízlés szerint sózzuk, és felforraljuk. A kolbászt nagyobb darabokra 
vágva tesszük bele, majd egyenként hozzáadjuk a tojásokat is. Ezután már csak óvatosan 
keverjük, nehogy a tojások szétmenjenek. Pár percnyi forralás után tálalhatjuk. 
 
Piskótatekercs 
Hozzávalók: 10 tojás, 10 evőkanál kristálycukor, 1 vaníliás cukor, fél csomag 
sütőpor, 10 evőkanál liszt, 3 dl baracklekvár. A tepsi előkészítéséhez zsír és liszt. 
A tojásokat szétválasztjuk. A sárgákat kristálycukorral, vaníliás cukorral, és sütőporral 
habosra keverjük. Ezután a fehérjéből is kemény habot verünk. A cukros masszához 
felváltva, apránként adagoljuk a lisztet és a fehérjehabot. Óvatosan összekeverjük az 
egészet.  
Nagyméretű gáz tepsit kizsírozunk, és megszórjuk liszttel. Ebbe öntjük a piskóta alapot. 
Előmelegített sütőben 20-25 perc alatt megsütjük. Vigyázzunk, nehogy kiszárítsuk a 
tésztát, mert akkor megrepedhet a feltekerés során. 
Amikor megsült, átnedvesített konyharuhára borítjuk, és azzal együtt felhajtjuk. Addig 
pihentetjük, míg teljesen kihűl. Utána kiszedjük, megkenjük baracklekvárral, és 
visszatekerjük. Egy éjszakát állni hagyjuk, utána szeleteljük. 
 
Kálomista fokhagymás 
Hozzávalók: 3 fej fokhagyma, 1 kg sertés lapocka (vagy comb), só, 10 dkg őrölt 
paprika, 1 teáskanál őrölt bors, 1 evőkanál liszt, 1 evőkanál sertészsír, 1 dl víz, 60 
dkg krumpli, 5 dkg vaj, fél dl tej. 
A húst felszeleteljük, és alaposan besózzuk. Egy tálban összekeverjük az őrölt paprikát, a 
borsot és a lisztet. Ebben forgatjuk meg a hússzeleteket. 
Cseréptálat, vagy tepsit kizsírozunk, ebbe rakjuk egymás mellé a húsokat. Amikor egy 
sorral elkészültünk, gazdagon megszórjuk tisztított, durvára vágott fokhagymával. Újabb 
sor lapocka következik, majd a maradék fokhagymát is közé tesszük. Kevés vizet öntünk 
alá, alufóliával letakarjuk, és sütőben egy-másfél óra alatt készre sütjük.  
A krumplipüréhez a krumplit megtisztítjuk, kockára vágjuk, és enyhén sós vízben 
megfőzzük. Amikor megpuhult, leöntjük róla a vizet, összetörjük, és vajjal, majd tejjel 
habosra keverjük. Ízlés szerint sózzuk. 
A megpuhult húst krumplipürével kínáljuk. 
 
Gesztenyés piskóta 
Hozzávalók: 4 tojás, 4 evőkanál porcukor, 6 evőkanál liszt, 2 evőkanál kakaó, fél 
csomag sütőpor, 1 dl víz, 3 evőkanál kristálycukor. A tepsibe 1 evőkanál zsír, 1 
evőkanál liszt. A krémhez: 25 dkg margarin, 20 dkg porcukor, 25 dkg cukor 
nélküli gesztenyemassza, 2 evőkanál rum. A csoki mázhoz: 20 dkg porcukor, 1 
púpos evőkanál kakaó, 4 evőkanál víz, 1 evőkanál étolaj. 
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A tojásokat szétválasztjuk, a fehérjét kemény habbá verjük. Hozzákeverünk négy 
evőkanál porcukrot, majd a tojások sárgáját is. A sütőporos liszthez adjuk a kakaót, és az 
egészet a tojáshabba tesszük. A tepsit kizsírozzuk, kilisztezzük, beleöntjük a piskóta 
alapot, és előmelegített sütőben megsütjük. 
Közben elkészítjük a krémet. A margarint a porcukorral habosra keverjük, majd a 
gesztenyemasszát, és a rumot is hozzáadjuk. 
A megsült piskótát deszkára borítjuk. Egy deci vízből három evőkanál cukorral szirupot 
főzünk, és ezt kanalanként a süteményre öntjük, hogy átpuhuljon. Ezzel együtt kihűtjük, 
utána megkenjük gesztenyés krémmel. 
Tetejére csoki mázat készítünk. A porcukrot a kakaóval és vízzel sűrűre főzzük. 
Levesszük a tűzről, és belekeverünk egy kis étolajat, hogy szép fényes legyen. Kicsit 
hűtjük, majd a sütemény tetejére kanalazzuk. Legalább fél napot állni hagyjuk, utána 
előmelegített késsel szeleteljük, akkor nem törik meg a csoki máz. 
 
 
 
 
 
 


