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lakoma

Joghurtos reteksaláta szamársonkával
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A bivalyhúsok  világába  Szalai  Fe
renc tenyésztő, a Mátrai Bivaly-
rezervátum tulajdonosa kalau-

zol el bennünket, aki azt mondja, hogy 
a  bivalyhúst  leginkább  a  szürkemarha  
húsához lehet hasonlítani, ebből is lát-
szik,  hogy  nem  extrém  alapanyagról  
beszélünk. Amiben eltér tőle, az még 
magasabb minőségi szintre emeli, pél-
dául több fehérjét, foszforvegyületet és 
vasat tartalmaz, viszont jóval kevesebb 
zsírt. jellemzése szerint rostos, zsírsze-
gény,  fantasztikusan  tartalmas  vörös  
hús. Ízvilága populáris, nincs erősen el-
nyomó karaktere, mint például a vad-
nak vagy a birkának. Enyhén édeskés, 
növényi ízek jellemzik, jól fűszerezhe-
tő, különösen a zöldfűszerek állnak jól 
neki.  Magas  gasztronómiai  élményt  
nyújt,  és  ami  a  legfontosabb,  teljesen  
adalékmentes, vagyis első osztályú 
alapanyag.  A  bivalyok  szinte  egész  év-
ben a szabadban legelnek, füvet, vadvi-
rágokat, vadon nőt fűszernövényeket 
fogyasztanak,  ami  a  húsuk  ízében  is  
tetten érhető. Mesterséges táplálékot, 
antibiotikumot nem adnak az állatok-
nak. Érdemes tehát nem csupán turisz-
tikai  látványosságként  tekinteni  a  bi-
valyra, hanem a gasztronómiai lehető-
ségeit is kiaknázni. 
Ha ismerjük a hús tulajdonságait, iga-
zán minőségi fogások készülhetnek be-
lőle. tudni kell, hogy ez nem tipikusan 
barbecue-hús,  ahhoz  nem  tartalmaz  
elég  zsírt,  ne  a  nyári  sütögetésre  ter-
vezzük.  Viszont  a  legkiválóbb  pörkölt  
és ragu készül belőle, és mivel vegy-
szermentes, ezért a csúcsgasztronómi-
ában nyersen is  tálalják,  tatár bifsztek 
és carpaccio formájában. Igaz, mégsem 

Fókuszban 
A	bivAlyHús	

A tavaszi megújulás jegyében felelevenítünk két elfeledett, ma már szokatlan alapanyagot: 
a bivalyhúst és a szamárzsírt. Különlegesek, mert már egyiket sem használjuk a konyhánkban, 

nem ezekből készül a vasárnapi ebédünk otthon, viszont a séfek mindkettőt ismerik és nagyra értékelik. 
Kipróbáltuk, mit tud a marhahúshoz nagyon hasonló, részleteiben viszont kissé eltérő bivalyhús, 

és remek fogások készültek belőle, amit most közre is adunk.
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kell teljesen lemondani róla a grillsze-
zonban  sem,  mert  hamburgerpogácsa-
ként és grillkolbászként mindenképpen 
ott a helye a rácson. A füstölt sonkát ér-
demes salátákhoz adni, a bivalyszalámit 
pedig bárhol, bármikor.
És hogy kerül a képbe a szamár? Az ál-
lattartás során a legelőn jól kiegészíti a 
bivalyokat,  ezért  általában  ahol  bivaly  
van, ott szamár is.  A húsa szintén érté-
kes, amiből ugyanúgy érdemes sütni-
főzni, sonkát és kolbászt készíteni. Még 
ritkább, mint a bivalyhús, de ennek csu-
pán az az oka, hogy a testtömegéhez ké-
pest kicsi a húskihozatala, így nem gaz-
daságos. A séfek állítják, a legjobb stea-
ket adja. Viszont a szamárzsírt sokáig 
használták a cukrászok, ebből készítet-
ték a leveles tésztát, és a krémesek tész-
táját. sütéskor ugyanúgy viselkedik, 
mint a sertészsír, de sokkal lágyabb és 
krémesebb.

sárközi Judit

a BivalY
A magyar bivaly (mocsári bivaly) a Kárpát-medencébe még az avarokkal érke-
zett, háziasított állataink közül az egyik legrégebbi faj. A legtöbb bivalyt a forró 
égöv alatt tenyésztik, de a magyar bivaly a hosszú évszázadok alatt jól alkalmaz-
kodott az itteni időjáráshoz, azonban azt a trópusi szokását megtartotta, hogy a 
nyári időszakban kifejezetten igényli a dagonyázási lehetőséget. Emiatt a vizes 
természetvédelmi területek rehabilitációjában is jelentős szerepet kap.
A bivaly hasznos élettartama 20-25 év, megjelenése szilárd, jó izomzatú, nagy 
erőt sugároz, a bivalyerő kifejezés is méltán tükrözi habitusát. Marmagassága 
150-180 cm, tömege 450-1000 kg közötti. A fej magasan tűzött, a szarvak ol-
dalt hátra, majd sarlószerűen felfelé íveltek. Gulyakészsége kiváló, szociális 
érzékenysége, intelligenciája rendkívüli. 
Az ipari fejlődés azt eredményezte, hogy a bivaly igavonó erejét gépekkel vál-
tották fel. Az ezredforduló előtti évtizedekre a hazai bivalyállomány erőtelje-
sen lecsökkent. A második világháború utáni évtizedekben a Kárpát-medencé-
ben szinte teljesen megszűnt a tenyésztése. több mint húsz évvel ezelőtt kezd-
ték újra Magyarországon, jelenleg kb. 6000 példány található, többségük nem-
zeti parkokban, más részük tenyésztőknél.
Hamar világos lett a szakemberek számára, hogy a bivaly rendkívül jól helyre-
hozza az elhanyagolt vizes területeket, benádasodott gyepeket, töltésoldala-
kat, és ezáltal jelentős szerepe lett az értékes élőhelyek fenntartásában. 
A húsa külföldön keresett, és a szakemberek arra törekszenek, hogy itthon is 
a köztudatba kerüljön. tejéből olyan híres sajtkészítmények származnak, mint 
a mozzarella és a ricotta, de készítenek belőle fetát és érlelt sajtokat is.

HOl találOm?
A bivalyhúsra nem kell legyintenünk, hogy jó, de úgysem találok ilyet. A tenyész-
tők árulnak tőkehúsokat és húskészítményeket is: kolbászt, szalámit, sonkát, 
hamburgerpogácsát stb. több webshopból is rendelhető bivalyhús, és ugyanott ta-
lálható szamárzsír, sonka, kolbász is.

KOnYHA

kalória 
(kcal)

Fehérje 
(g)

zsír 
(g)

koleszterin 
(mg)

ásványi 
anyagok (mg)

vitaminok 
(mg)

Marhahús 289 24,07 20,69 90 583,7 18,52
Bivalyhús 131 26,83 1,8 61 641,8 20,95

Forrás: Boros-Fehér-németh: A bivaly dicsérete



KOnYHA

41

miből	mi	készüljön? 
• pörköltnek, ragunak: tarja, szegy, comb, 
csülök, fartő
• párolva, levesnek: nyak, tarja, szegy, la-
pocka, stefánia, csülök, farok, velős csont 
• egybesütve: tarja, lapocka, hátszín, bél-
szín, borda 
• szeletben: fehérpecsenye,  feketepecse-
nye, comb

árA
A  bivalyhúsok  és  

a belőle készült ter-
mékek  általában  any-
nyiba  kerülnek,  mint  

a magas minőségű 
marhahúsok.

kalória 
(kcal)

Fehérje 
(g)

zsír 
(g)

koleszterin 
(mg)

ásványi 
anyagok (mg)

vitaminok 
(mg)

Marhahús 289 24,07 20,69 90 583,7 18,52
Bivalyhús 131 26,83 1,8 61 641,8 20,95

Forrás: Boros-Fehér-németh: A bivaly dicsérete

Szalai Ferenc 
tenyésztő
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Hozzávalók:
• 0,5 kg feketepecsenye
• 5-10 dkg szalonna
• 2 fej vöröshagyma
• 3 gerezd fokhagyma
• 20-30 dkg sárgarépa
• 10 dkg petrezselyemgyökér
• 1 csokor petrezselyemzöld
• tárkony
• főzőtejszín
• 0,5 dl feketeribizli-bor
• házi kovászos kenyér

Kisütjük a szalonna zsírját, amin 
az  apróra  vágott  hagymát  üve-
gesre pirítjuk, majd fél deci feke-
teribizli-borral megpároljuk. Hoz-
záadjuk a sót, a borsot, a tárkony 
egy részét és a felkockázott húst. 
Hagyjuk a saját levében párolód-
ni a húst, majd felöntjük alap lével 
vagy vízzel. Ha már majdnem pu-
hára főtt a hús, akkor beletesz-
szük  az  apróra  vágott  gyökér-
zöldséget, ha az is puhára főtt, 
elkeverjük tejszínnel. Végül íze-
sítjük a tárkonnyal, adhatunk 
hozzá  ízlés  szerint  ecetet  vagy  
citromlevet. tálalás előtt meg-
szórjuk friss petrezselyemmel.

Hozzávalók:
• 20-30 dkg érlelt szamár-
bélszínsonka
• házi joghurt (termelői)
• hónapos retek
• salátamix

A sonkát és a retket vékony sze-
letekre vágjuk. A salátaleveleket 
összekeverjük a retekkel, meglo-
csoljuk olívaolajjal,  és ráhelyez-
zük  a  sonkát.  Végül  meglocsol-
juk két evőkanál házi joghurttal.
(Fotó a 38. oldalon.)

Joghurtos 
reteksaláta 
szamársonkával

Az AlAPAnyAgoKAt Mi itt szereztüK Be
www.gasztrobivaly.hu
www.nyakas.hu
www.lajoskiralymanufaktura.hu

Tárkonyos 
bivalyraguleves



Hozzávalók:
• 0,5 kg feketepecsenye
• 1 kg mangalicazsír
• 1 db alma
• 1 fej vöröshagyma
• 1 fej fokhagyma
• rozmaring, 
   lehetőség szerint friss
• kakukkfű

A gnocchihoz:
• 0,5 kg krumpli
• 15-20 dkg liszt
• 1 db tojás
• 1 db hámozott paradicsom 
(lehet konzerv is)
• 20 dkg káposzta

Elsőként fűszerkeveréket készí-
tünk sóból, borsból, bőséges roz-
maringból és pici kakukkfűből. 
Bedörzsöljük vele a húst vasta-
gon,  belehelyezzük egy  mély  tep-
sibe,  és  ráöntünk  annyi  zsírt,  
hogy ellepje. Ezek után hozzáad-
juk  a  vöröshagymát  és  az  almát  
cikkekre vágva, valamint 4-5 ge-
rezd fokhagymát megtörve. le-
fedjük, berakjuk a 110-120 °C-ra 
előmelegített sütőbe, és 3-3,5 órát 
hagyjuk konfitálódni.
3  óra  után  nézzük  meg  a  húst,  
hogy omlós-e. Ha igen, kivesszük, 
és  melegen  leöntjük  róla  a  zsírt.  
tálalás előtt vajon megpirítjuk.
A gnocchihoz felrakjuk a vízbe a  
felkockázott krumplit és jó puhá-
ra főzzük. Ha kész, leöntjük a vi-
zet, egy picit várjunk, és finomra 
törjük. Kis hűlés után hozzáadjuk 
a  tojást  és  a  liszt  felét,  valamint  
ízlés szerint  a  sót;  elkeverjük,  és  
fokozatosan adagoljuk a további 
lisztet addig, míg nem áll össze 
egy könnyű tésztává. Ha már 
csak egy picit ragad, az jó. Félma-
roknyi adagokat veszünk ki belő-
le, és lisztes deszkán ujjnyi vas-
tagra nyújtjuk, majd centis dara-
bokra vágjuk. lobogó vízbe ada-
gonként rakjuk, ha feljöttek a fel-
színre, 2-3 percig még főzzük, és 
leszűrjük, hagyjuk kihűlni.
A  káposztát  vékony  csíkokra  
vágjuk, olívaolajon megdinsztel-
jük, köménnyel, sóval és borssal, 
valamint  egy  pici  cukorral  íze-
sítjük.  3-4  perc  múlva  hozzáad-
juk a paradicsomot, ha felforrt, 
egy kis tejszínnel dúsítjuk, majd 
lehúzzuk a tűzről és összekever-
jük a gnocchival.

KOnYHA
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Konfitált bivaly-
feketepec senye 
paradicsomos 
házi gnocchival

tIPP
Ha nem elég mély 

a tepsi, nyugodtan 
szeleteljük fel a húst, de 
fontos, hogy mindig a 

zsír alatt legyen.
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Hozzávalók:
• 35 dkg magas hátszín
• 4-5 db csicsóka
• vaj
• 1 csokor medvehagyma 
• tojás
• színes bors 
• házi tejszín

A húst felhevített serpenyőben 
sütjük kevés zsiradékon 2,5-3 
percig oldalanként, majd 4 per-
cig  pihentetjük  letakarva.  Tá-

laláskor nagy szemű sóval és 
színes borssal fűszerezzük. A 
csicsókát puhára főzzük, felka-
rikázzuk,  és  vajban  megpirít-
juk. A medvehagymát csíkokra 
vágjuk  és  olívaolajon  meg-
dinszteljük, borsozzuk, és le-
hetőleg házi tejszínnel felönt-
jük,  tálaláskor  a  csicsókára  
öntjük. A tojást forrásban lévő 
vízbe  rakjuk  fel,  és  6  percig  
főzzük, így a sárgája lágy és 
krémes lesz.

Hozzávalók:
• 0,5 kg fehérpecsenye
• friss bazsalikom
• bors

Felhasználás előtt legalább félig 
lefagyasztjuk, majd szeletelő-
gép pel hajszálvékony szeletekre 
vágjuk. Gyorsan a tányérra tesz-
szük,  megkenjük  olívaolajjal,  
megszórjuk  sóval,  borssal  és  a  
friss, apróra vágott bazsalikom-
mal, és gyorsan fogyasztjuk.

tIPP
Mindig csak annyi sze-

letet  vágjunk  le,  amennyit  
gyorsan  frissen  elfogyasztunk.  

Ha tálalás előtt mégis pihentetni 
szeretnénk,  a  vékony  szeleteket  

locsoljuk  meg  citrom  és  olíva-
olaj keverékével, és fél órá-

ra tegyük hűtőszek-
rénybe.

Bivalycarpaccio pitával, 
friss bazsalikommal 
é s olívaolajjal

kovászos pita
Hozzávalók:
• 10 dkg aktív kovász
• 40 dkg simaliszt
• 10 dkg rétesliszt 
• 50 g joghurt
• 1 evőkanál olívaolaj
• 1 kiskanál só

A  hozzávalókat  összegyúrjuk,  
fél órát pihentetjük, majd 20 
percenkét  három  alkalommal  
hajtogatjuk.  Tíz  részre  osztjuk,  
gömböket formázunk belőlük. 
letakarva  kb.  fél  órát  pihentet-
jük, majd 3-5 milliméter vastag-
ra kinyújtjuk. zsiradék nélkül lá-
bosban, vagy a sütő rácsán meg-
sütjük, félidőnél megfordítjuk. 
Sütés  közben  szép  púposra  fel-
emelkedik, pihentetetés után 
szétnyitható és tölthető is. 

Hátszínsteak medvehagymás 
csicsókával é s lágytojással
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Hozzávalók:
• 30 dkg liszt
• 5 dkg szamárzsír
• 15 dkg vaj
• 10 dkg porcukor
• 1 tojás sárgája
• házi lekvár

A lisztet és a porcukrot egybe-
szitáljuk, elkeverjük, majd a jól 
lehűtött vajat apró darabokra 
vágva a liszthez adjuk, egy csi-
pet  sót  is  teszünk  bele.  A  sza-
márzsírt is jól lehűtve adjuk 
hozzá, a hozzávalókat alaposan 
eldolgozzuk, 2-3 órára lefedve a 
hűtőbe tesszük. lisztezett vá-
gódeszkán kinyújtjuk, és formá-
ra  vágjuk,  tetszés  szerint  lehet  
kifliformája,  hajtogatott,  vagy  
batyuszerű. lekvárral meg-
töltjük,  mi  házi  csokis  szilva-
lekvárt  használtunk.  A  tetejét  
tojássárgájával  megkenjük,  és  
180 °C-ra előmelegített sütő-
ben kb. 15 perc alatt készre süt-
jük.  Tálaláskor a  tetejét  porcu-
korral megszórjuk.

a Recepteket és az ételeket 
kiRály dávid készítette

Gyúrt omlós té szta 
szamárzsírral

FOntOs
nyújtás előtt 10 perc-

cel vegyük ki a hűtőből, 
hogy kicsit  lágyabb legyen a  
tészta és dolgozni tudjunk ve-

le, de utána gyorsan nyújt-
suk ki, és minél előbb 

kerüljön a sütőbe.

F O n -
ToS

nyújtás előtt 10 perccel 
vegyük ki a hűtőből, hogy 

kicsit lágyabb legyen a tészta 
és dolgozni tudjunk vele, de 
utána  gyorsan nyújtsuk  ki,  

és minél előbb kerüljön 
a sütőbe.

Hátszínsteak medvehagymás 
csicsókával é s lágytojással

riBizLis 
BOnBOnOK
A kézzel készült, gyé-
mánt  alakú  bonbo-
nok fehér,  bronz- és  
aranyszínű roppa-
nós csokoládéhéjai 
üde fekete- és piros-
ribizli-borzselét  és  
borkrémet rejtenek.
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