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Megszelídült a nyári forróság, 
párások a hajnalok, hűvösebbek 

az esték, ilyenkor már szívesebben 
látjuk a tartalmasabb, melengető 

fogásokat az asztalon. 
van miből válogatni, hiszen 

a leggazdagabb évszak köszönt be, 
megannyi zöldségféle 

és az őszi gyümölcsök kavalkádja 
áll rendelkezésünkre. 

Már csak rajtunk múlik, mit 
választunk, és hogyan készítjük el. 

Akár a meglepő párosításoktól 
se riadjunk vissza, 

és a hagyományos ételekből 
egy kis csavarral egy csapásra 

különleges fogások születhetnek.

Melengető	fogások

A receptek 4 személyre szólnak.
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Melengető	fogások
Hozzávalók:
• személyenként 
   1-1 kacsamell
• 2 gerezd fokhagyma
• 3 szál rozmaring
• só, bors
• 1 db kisebb sütőtök
• 1-1 tk méz
• ½ tk Cayenne-bors
• 2 cm gyömbér
• 5 dkg étcsokoládé 
   (legalább 70%-os)
• 1 db tojás
• 1 cs réteslap 
   (készen vásárolt)

A kacsamell bőrét beirdaljuk, 
száraz serpenyőbe helyezzük 
és ropogósra sütjük. Közben 

megsózzuk a húst, megfordít-
juk, mellédobjuk a rozmaringot 
és a megtört fokhagymagerez-
deket, kissé megpirítjuk. Elő-
melegített 150 °C-os sütőbe 
tesszük kb. 4-5 percre. Kivesz-
szük, és 2-3 percig pihentetjük.
A sütőtököt nagyobb darabokra 
vágjuk,  a  szeletek  tetejét  meg-
borsozzuk, mézet csurgatunk 
rá, sütőben puhára sütjük. Ami-
kor megsült,  kiszedjük a  belse-
jét,  adunk  hozzá  még  egy  kis  
mézet,  Cayenne-borsot,  reszelt  
gyömbért, sót, összekeverjük.
A réteslapot  kiterítjük,  rátesz-
szük a sütőtökmasszát véko-
nyabb csíkban, tetejére szór-
juk a durvára vágott étcsokit, 

amelyre még egy réteg sütő-
tökmasszát simítunk. összete-
kerjük, felvert tojással megken-
jük a tetejét, és 180 °C-ra elő-
melegített sütőben 15 percig 
sütjük.

Rozé kacsamell gyömbéres-étcsokis 
sütőtökrétessel, Prosecco-mártással

tiPP
Fényes,  selymes  már-

tást kell kapnunk; ha 
még  hígnak  találjuk,  

adjuk hozzá több 
vajat.

pRosecco-MáRtás

Hozzávalók: 
• 2 dl prosecco
• 5 dkg vaj
• 1 tk méz

Egy  kis  lábast  felforrósí-
tunk, beleöntünk 2 dl pro-
seccót, a hőmérsékletet visz-
szavesszük közepesre, és pár 
percig lassan forraljuk, re-
dukáljuk,  majd  belekever-
jük a vajat és a mézet. 

A receptek 4 személyre szólnak.
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Hozzávalók:
• kb. 1 kg mangalicaoldalas 
   egészben
A páchoz:
• 2 tk füstölt paprika, 
   1-1 tk őrölt és egész 
   fűszerkömény,   
   1 cm gyömbér reszelve, 
   1 tk őrölt koriander, 
   ½ tk Cayenne-bors, 
   2 ág rozmaring apróra 
   vágva, kevés frissen őrölt 
   bors, 1 tk só
• 2 szál sárgarépa 
• 2 db petrezselyem-
   gyökér
• 1 db kisebb zellergumó
• 1 nagy fej lilahagyma
• 1 nagy fej vöröshagyma
• 15 dkg füstölt kolbász
• ½ liter barna sör

Az  oldalast  kevés  zsiradékon  
először megkérgezzük, elősüt-
jük mindkét oldalát kb. 1-1 perc 
alatt,  majd  kivesszük  a  serpe-
nyőből. A benne maradt zsira-
dékba tesszük a kockára vágott 

zöldségeket, a felkarikázott 
kolbászt,  és  enyhén  megpirít-
juk, majd ezeket is kivesszük. A 
forró serpenyőbe öntjük a sört, 
hogy  feloldja  a  kissé  leragadt,  
de  nagyon  ízes  anyagokat.  A  
már kissé kihűlt oldalast be-
dörzsöljük a páchoz való össze-
kevert fűszerekkel. A zöldsége-
ket egy tepsi aljára terítjük, rá-
öntjük a serpenyőben lévő sört, 
és a tetejére helyezzük az olda-
last. Fedővel vagy fóliával le-
fedjük, 150 °C-ra előmelegített 
sütőbe tesszük, ahol lassan, 2-3 
órán  át  sülni  hagyjuk.  Amikor  
az oldalas megpuhult, 200 °C-ra 
emeljük a hőmérsékletet, le-
vesszük a fóliát, és addig sütjük, 
amíg a hús piros és ropogós 
nem lesz.
A megsült zöldségeket és a kol-
bászt darabosra turmixoljuk. A 
tócsni tésztájából nagy pala-
csintákat sütünk, megtöltjük a 
zöldséges masszával és batyut 
készítünk belőle, úgy, hogy 
mind a négy oldalát behajtjuk.

Mangalicaoldalas gyökérzöldségekkel, töltött tócsnival

tiPP
Ez a zöldfűszeres vál-

tozat  is  alkalmas  arra,  
hogy a hagyományos mó-

don, kisebb lepényeket 
süssünk belőle.

ZÖldfűsZeRes tócsNI

Hozzávalók: 
• 1 kg burgonya
• 3 db tojás
• 4 gerezd fokhagyma
• 2 szál újhagyma 
   a zöldjével együtt, vagy 
   egy kisebb póréhagyma 
• 1 kis csokor 
   petrezselyemzöld
• 1 csokor snidling
• 1 kis csokor koriander-
   zöld
• 5 dkg liszt
• só

A  krumplit  lereszeljük,  be-
sózzuk és jól kinyomkodjuk, 
hozzáadjuk a tojást, a reszelt 
fokhagymát, a vékonyra sze-
letelt újhagymát, az apróra 
vágott zöldfűszereket és a 
lisztet, jól összekeverjük. 
Ezúttal palacsintasütőben 
kevés olajon (csak annyit te-
gyünk, hogy ne ragadjon le) 
nagy palacsintákat sütünk.
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Hozzávalók:
• ½ kg tök
• 20 dkg beluga lencse 
   (lehet hagyományos barna 
   vagy zöld is)
• 2-3 db salottahagyma
• 1 fej lilahagyma
• 1 fej vöröshagyma
• 1 dl száraz fehérbor
• 1 db chilipaprika
• ½ l zöldség alaplé 
   vagy húsleves
• 1 cs újhagyma
• 1 cs petrezselyemzöld
• 1 cs korianderzöld
• 1 db sütőtök
• 1 ek barna cukor
• 1 ek méz

A tököt kockára vágjuk, kevés 
olajon  lepirítjuk  és  kiszedjük  a  
lábosból, amibe beletesszük a koc-
kára  vágott  hagymákat  és  meg-
dinszteljük, felöntjük a borral, hoz-
záadjuk az apróra vágott chi-
lipaprikát és a lepirított tököt, a 
lencsét. Felöntjük az alap lé vel és 
puhára főzzük. A végén adjuk 

hozzá a felkarikázott újhagymát, 
a petrezselyemzöldet és a kori an-
derzöldet, ezeket már nem főzzük, 
csak elkeverjük a kész étellel.
A sütőtököt nagyobb darabokra 
vágjuk, sütőben puhára sütjük, 
leszedjük a héját úgy, hogy szé-
pen egyben maradjanak a  dara-
bok. A barna cukrot és a mézet 
egy lábosban felolvasztjuk, kicsit 
hagyjuk  karamellizálódni,  és  a  
sült tökdarabokat megforgatjuk 
benne. A lencsével együtt tálaljuk. 

Összeállította: sárközi Judit

Tökös lencseragu karamellizált sütőtökkel

A recePteKet 
és AZ ételeKet 
KésZítette:
trÉbA SoMA
(vINtAge gARdeN)

tiPP
Nagyon  szépek  lesznek  

a sütőtökök, és plusz ízt is 
ad nekik, ha a tetejüket kis-
sé megpörköljük szakács-

fáklyával,  konyhai  ka-
ra mellizálóval.

tiPP
Annál  finomabb,  minél  

többféle tököt használunk: 
összevegyíthetünk vajtököt, 
patisszont, cukkinit, eset-

leg  mehet  bele  padli-
zsán is.


