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Egyik karácsonyra kaptam egy multifunkciós főzőt, amely 
egyben lassú főzőként (slow cooker) is működik. Hamar 

megszerettem ezt a funkcióját, egyrészt, mert nagyon könnyen 
készíthetek benne egytál ételeket, másrészt pedig a lassú 

főzőben elkészített alapanyagok vitamintartalmának szinte 
100%-a megőrződik az alacsony hőfokon történő hőkezelés és a 

zárt rendszerű technológiai folyamat révén.🙂

HOZZÁVALÓK:

• 1 kg fehérpecsenye

• 1/2 db zellergumó

• 3 db szárzeller

• 2 db fehér répa

• 3 gerezd fokhagyma

• 20 dkg csiperke

• 6 db sárgarépa

• 2 fej vöröshagyma

• 1,5 dl száraz vörösbor

• 1 dl paradicsompüré

• 1/2 dl oliva olaj

• 2 db friss babérlevél

• 1 teáskanál szárított kakukkfű

• 1 teáskanál bors

• 1 teáskanál só

Mennyiség: 8 Adag
Nehézség: Könnyű
Elkészítési idő: 8 óra 30 Perc

ELKÉSZÍTÉS: 

1. A nagy kockákra vágott fehérpecsenyét a multifunkciós főzőedény 175 fokos sütési 
fokozatán, a forró olajon minden oldalon süsd fehéredésig

2. A fehérre sült húsokat szedd ki az edényből

3. Add az apróra kockázott vöröshagymákat az edényben maradó olajhoz, kezdd el párolni

4. Néhány perc után add hozzá a felaprózott fokhagymát, kisvártatva a sárgarépát, zellert, 
fehér répát, zellerszárat, majd a félbe vágott gombát is

5. Párold kicsit, majd sózd, borsozd, add hozzá a kakukkfüvet

6. Keverd jól össze (ne felejtsd el, hogy ezalatt az edény folyamatosan melegíti a benne 
levő zöldségeket)

7. Néhány perc elteltével öntsd hozzá a vörösbort, s add hozzá a paradicsompürét

8. Újabb keverés következik, majd öntsd bele az elősütött marhahúst, s tedd hozzá a 
babérlevelet

9. Öntsd fel annyi vízzel, hogy éppen ellepje

10. Egy utolsó keverés következik, majd tedd rá az edény fedőjét

11. Ekkor állítsd át az alacsony “Low” lassúfőző fokozatra, az időzítőjé állítsd be 8.00 
órára.

VÖRÖSBOROS 
MARHAPÖRKÖLT

1. RECEPT

AVAGY: NINCS IS JOBB EGY IGAZI 
MARHAPÖRINÉL. 



Történelmi utazgatásunk folyamán már betekintettünk az 
Oszták-Magyar Monachia gasztronómiájába, amikor 

elkészítettem a császármorzsát. Ma ugrunk egy nagyot Keletre, 
s elkészítem a pulyka Stroganoff-ot. A Stroganov-ot hagyomány 
szerint- bélszínből főzte az 1800-as évek végétől egy orosz gróf -

Stroganoff- odesszai házában az ő francia szakácsa.🙂

HOZZÁVALÓK:

• 50 dkg pulykamell

• 2 fej vöröshagyma

• 85 dkg savanyú uborka

• 20 dkg gomba konzerv

• 1 csésze (2 dl-es) tejszín

• 1/2 dl oliva olaj

• 1 evőkanál fűszerpaprika

• 1 teáskanál só

• 1 teáskanál bors

Körethez:

• 30 dkg száraztészta

Mennyiség: 4 Adag
Nehézség: Könnyű
Elkészítési idő: 1 óra 10 Perc

ELKÉSZÍTÉS: 

" 1." Az apró kockákra vágott vöröshagymát pirítsd aranybarnára

" 2." Öntsd bele a vékony csíkokra szeletelt pulykamell filét, süsd fehéredésig

" 3." Sózd, borsozd, keverd meg

" 4." Add hozzá a felezett gombafejeket

" 5." Öntsd bele a vékony csíkokra szeletelt savanyú uborkát, süsd további 10 "

                     percig

" 6." Szórd meg a fűszerpaprikával

" 7." Keverd az egészet össze, majd öntsd bele a főzőtejszínt

" 8." Forrald egyszer össze. Kész

" 9." Főzd meg a tésztát.

PULYKA STROGANOV 
PILLANGÓ TÉSZTÁVAL

2. RECEPT

AVAGY: HA SZERETED A SAVANYÚ ÍZEKET, ADJ 
HOZZÁ MUSTÁRT IS



A döner, a gyros és a shawarma is gyakorlatilag ugyanaz, 
legalábbis a technológia megegyezik mindhárom esetben. A 
giro (gyro) és a döner jellemzője, hogy a függőleges nyársra 

húznak húscsíkokat, a nyársat egy hőforrás elé helyezik, 
folyamatosan forgatják és az átsült húsrészeket egy éles késsel 

vékony szeletekben - inkább forgácsokban - levágják és 
tálalják.🙂

HOZZÁVALÓK:

Gyros:
• 500 g pulykamell
• 1 fej vöröshagyma
• 5 gerezd fokhagyma
• 1/2 dl olivaolaj
• 1 teáskanál só
• 1 teáskanál bors
• 1 evőkanál oregánó
• 1/2 evőkanál kakukkfű
Tzatziki:
• 1 db kígyóuborka
• 1 csésze (2 dl-es) görög joghurt
• 1 db (100 g) krémsajt natur
• 2 gerezd fokhagyma
• 1 teáskanál só
• 1/2 teáskanál bors
• 1 csokor petrezselyem

Mennyiség: 4 Adag
Nehézség: Könnyű
Elkészítési idő: 1 óra 00 Perc

ELKÉSZÍTÉS: 

1. Készíts páclét: Ehhez egy magas falú kisméretű keverőtálba helyezd el a     
fokhagyma gerezdeket, öntsd rá az oliva olajat. Dobd bele a kakukkfüvet, 
oregánót, sót, borsot. Turmixold jól össze

2. Az elkészített páclét öntsd a kockákra szeletelt pulykamellre. Keverd jól össze, 
majd tedd a hűtőbe

3. Készítsd elő a tzatzikit: Reszeld le a kígyóuborkát

4. Sózd meg, keverd össze, majd tedd félre

5. Süsd meg a gyrost: a bepácolt húst öntsd egy serpenyőbe, s kezdd el sütni

6. Mikor már minden húsdarab fehérre sült, dobd hozzá a vékony csíkokra vágott 
vöröshagymát

7. Süsd készre.

8. Közben állítsd össze a tzatzikit: A reszelt, besózott uborkát csavard ki, majd 
tedd egy nagyobb tálba

9. Add hozzá a préselt fokhagymát, öntsd nyakon az oliva olajjal, borsozd

10. Az egészre öntsd rá a görög joghurtot, a krémsajtot, majd add hozzá az apróra 
darabolt petrezselymet

11. Keverd jól össze

GYROS TZATZIKIVEL
3. RECEPT

A GYROS EREDETILEG BÁRÁNY, MARHA, VAGY 
DISZNÓHÚSBÓL KÉSZÜL. ÉN PULYKAMELLBŐL 

IS NAGYON SZERETEM.



A Receptvadászok Fb csoport “ételnévadó” versenyén a 
recept névadója a, Borosné Berni lett. A cím nem csak a fogás 

lényegét írja le tömören, de kellemes érzelmeket is ébreszt, Ha 
valaki ezt az elnevezést elolvassa, biztosan kedvet kap ilyet 

készíteni. :)

HOZZÁVALÓK:

- 8 szelet tarja
- 8 szelet kolozsvári szalonna
- Só, bors, fokhagyma
- 1 dl víz

Mennyiség: 8 Adag
Nehézség: Könnyű
Elkészítési idő: 1 óra 40 Perc

ELKÉSZÍTÉS: 

1. Egy megfelelő méretű tepsi aljára önts kevés olajat

2. Helyezd a tepsibe egymás mellé a tarja szeleteket

3. Miután elrendezted az összes hússzeletet, sózd, borsozd az egészet (én az 
előzőleg összekevert só-borssal fűszereztem)

4. Fordítsd meg a hús-szeleteket, s egyenletesen sózd, borsozd a másik felüket is

5. Önts kevés vizet a tepsibe a hússzeletek alá

6. Ezután alufóliával takard az egészet be, majd

7. Tedd előmelegített 180 fokos sütőbe és süsd 60 percet

8. A sütési idő letelte után a tepsit vedd ki a sütőből, vedd le a húsokról az alufóliát

9. A hússzeleteket forgasd meg

10. Préselj fokhagymát minden egyes hússzeletre

11. Kend egyenletesre a fokhagymát a hússzeleteken, majd süsd 180 fokon még 
30 percig

12. Ezalatt serpenyőben süsd meg a taréj-szerűen bevagdosott szalonnákat, s a 
végén szórd meg fűszerpaprikával

Burgonyapüré és lilahagyma chutney kiválóan illik hozzá.

PIKÁNS SÜLT TARJA 
ROPOGÓS SZALONNÁVAL 

4. RECEPT

NÉHA JÓL JÖN EGY KIS IGAZÁN KELLEMESEN 
FŰSZEREZETT HÚSÉTEL. PL. EGY PIKÁNS 

TARJÁHOZ MIT SZÓLSZ?



Az étel neve ellenére valójában nem a “dicső rónaság”-ról 
származik, az 1958-as brüsszeli világkiállításra találta ki egy 
magyar szakács, nevét egyszerű marketingfogásként kapta a 
kifejezetten a kiállításra kreált összevágott borjúpörkölttel 
készített étek. Egyedi íze, könnyű elkészítése miatt hamar 

népszerű étellé vált (Kisfiamnak például ez az egyikkedvence). 
Egy hasonló recept már az 1930-as években is volt publikálva. 

🙂

HOZZÁVALÓK:

- 80 dkg darált sertéscomb
- 1/2 l tej
- 2 csésze (2 dl-es) liszt
- 2 db tojás
- 1 db nagy fej vöröshagyma
- 1/2 dl olaj
- 1 csésze tejföl
- 1 teáskanál só-bors keverék
- 1 evőkanál fűszerpaprika
- szükség szerint pici liszt
- kevés víz
- 2 dkg vaj

Mennyiség: 6 Adag
Nehézség: Közepes
Elkészítési idő: 1 óra 00 Perc

ELKÉSZÍTÉS: 

1. Az apróra kockázott vöröshagymát egy serpenyőben, olajon kezd el pirítani
2. Mikor a hagyma üvegesre sült, add hozzá a darált húst. Süsd fehéredésig
3. Ekkor adj hozzá ízlés szerinti mennyiségű sót, majd fűszerpaprikát. Keverd az egészet össze
4. Önts hozzá kb 1 dl vizet
5. Keverd még egyszer össze, majd tedd rá a fedőt, s párold 30 percig
Ezalatt az idő alatt készítsd el a palacsintát:
6. A tojásokat tedd egy keverőtálba, keverd gépi habverővel habosra
7. Ezután add hozzá a lisztet, majd öntsd a tálba a tejet is. keverd a gépi habverővel tovább
8. Mikor a massza homogénné vált, add hozzá a sóval összekevert borsot
9. Egy keverőkanállal dolgozd keverd az egészet össze
Süsd ki a palacsintákat:
10. A palacsinta sütőben olvassz fel egy kevés vajat, forrósítsd fel
11. Adagolj hozzá megfelelő mennyiségű összekevert palacsinta tésztát, mindkét oldalát süsd meg
Amíg sülnek a palacsinták, a pörköltből szedd külön a darált húsos részt, (ebből lesz a palacsinta töltetéke).
12. A serpenyőben maradt pörköltszaftot keverd össze a tejföllel
13. Gyors mozdulatokkal keverd össze, majd szórd meg a tetejét kevés liszttel
14. Újra keverd az egészet össze, forrald egyszer fel
15. Töltsd be a pörköltttel a palacsintákat
Kész! A tányérra jégsalátát halmoztam, majd ráhelyeztem 2 db hortobágyi palacsintát. 
Kevés kápia paprikával és néhány, tepsiben sült burgonyapüré tallérral díszítettem. A 
tejfölös pörköltszaftot a palacsinták tetejére löttyintettem, s így tálaltam.

EGY IGAZI “HUNGARICUM” 
HORTOBÁGYI PALACSINTA

5. RECEPT

ÉTLAPOKON ÁLTALÁBAN ELŐÉTELKÉNT 
SZEREPEL, DE LAKTATÓ MIVOLTA MIATT 

FŐÉTELKÉNT IS FOGYASZTHATÓ.



A dutch oven vastag falú, hagyományosan öntöttvasból készült 
lábas/fazék, szorosan záródó fedővel, ami egytálételek, raguk, 

pörköltek, de akár kenyerek, piték, lepények sütésére is 
kiválóan alkalmas. A hollandok többszáz éve használják, a 

gyarmatosítások korában terjesztették el világszerte. Én most 
egy rendkívül harmónikus ízvilágú, zamatos, rozmaringos 

sertéskarajt zöldségekkel készítettem benne.🙂

HOZZÁVALÓK:

-10 szelet karaj	
-5 szelet kolozsvári szalonna
-1/2 l húsleves alaplé
-3 db szárzeller
-5 db sárgarépa
-2 db tv paprika
-1 db burgonya
-2 kisebb fej vöröshagyma
-3 gerezd fokhagyma
-10 db koktélparadicsom
-só, bors, rozmaring
-1 ek olivaolaj
- 5 dkg sülthús zsír
Mennyiség: 4 Adag
Nehézség: Könnyű
Elkészítési idő: 1 óra 35 Perc

ELKÉSZÍTÉS: 

1. Először is darabold fel a hozzávalókat: A karajt vékony szeletekre, a szalonnát apró kockákra, a 
sárgarépát durva karikákra, a burgonyát kockákra, a koktélparadicsomot félb, az összes többi 
zöldséget pedig gyufa vastagságú csíkokra vágd.

2. Az étel elkészítését fedő nélküli dutch ovennel, a főzőfelületen kezdd el: Forrósítsd fel az oliva olajat

3. Add hozzá a szalonnát. Pirítsd aranybarnára, majd a megsült szalonnát apró lyukú, szűrős 
kiszedővel távolítsd el az edényből

4. A dutch ovenben maradt forró oliva olajas szalonna zsírra dobd rá a vöröshagymát és a fokhagymát, 
párold üvegesre, majd távolítsd el az edényből

5. A maradék zsiradékhoz adj hozzá kevés sülthús zsírt, forrósítsd fel

6. A hússzeletek mindkét oldalát süsd fehéredésig. Egyszerre kevést húst süss, mert különben sok 
levet ereszt

7. A megfehéredett hússzeleteket szedd ki, majd a következő adaggal is tégy ugyanígy

8. Mikor fehérre sült az összes hússzelet, tedd őket vissza az edénybe, dobd hozzá a pátolt 
hagymákat, valamint a pirított szalonnát és a rozmaringot, sózd, borsozd, keverd az egészet össze

9. Ezután öntsd fel az alaplével, végül add hozzá a sárgarépát

10.Tedd a dutch ovenre ra a jól záródó fedőt, majd előmelegített, 180 fokos sütőben süsd 30 percig

11.A sütési idő lejártakor a dutch ovent a sütőből óvatosan emeld ki, vedd le a tejetét. Vigyázz, mert az 
edény mindenhol forró!

12.Adagold az edénybe a burgonyát, paradicsomot, paprikát, szárzellert, s óvatosan az egészet keverd 
össze

13.Helyezd az edényre vissza a fedőt és süsd az egészet újabb 45 percet

14.A sütési idő lejárta után már csak tálalnod kell ezt az igazán ízletes és egészséges ételt.

ROZMARINGOS SERTÉSKARAJ 
DUTCH OVENBEN

6. RECEPT

ÉTLAPOKON ÁLTALÁBAN ELŐÉTELKÉNT 
SZEREPEL, DE LAKTATÓ MIVOLTA MIATT 

FŐÉTELKÉNT IS FOGYASZTHATÓ.



Nem kell bajlódni a töltelék alól előbukkanó tészta 
mintázásával, sem a teteje befedésével s a tölteléket sem az 
egyik tésztaréteg alatt sütjük. Attól sem kell félnünk, hogy a 

sűrű tejszínes-sajtos-tojásos massza nem emelkedik fel (mint 
pl a quiche-nél). Az egyik legegyszerűbben elkészíthető, 

leggyorsabban összedobható, ugyanakkor rendkívül egészséges 
fogás, amely ezerféleképpen összeállítható. Szuper vendégváró 

is hála az előbb felsorolt előnyöknek. Határt csak a fantázia 
szabhat.🙂

HOZZÁVALÓK:

Tésztához:
- 2 csésze (2 dl-es)  tönkölybúza liszt
- 10 dkg vaj
- 1 tk só
- 2 db tojás
Töltelékhez:
- 15 dkg füstölt sajt
- 15 dkg edami sajt
- 1 db tojás
- 1 csésze joghurt
- 1/2 db cukkini
- 3 db kapia paprika
- 1 db póré hagyma
- 3 gerezd fokhagyma
Díszítéshez:
- 1/2 db cukkini
- 10 dkg füstölt kolbász
- puffasztott quinoa
Mennyiség: 6 Adag
Nehézség: Könnyű
Elkészítési idő: 1 óra 35 Perc

ELKÉSZÍTÉS: 

Először állítsd össze a tésztát:

1. A tésztakeverő fejjel előkészített konyhai robotgépbe adagold a tészta hozzávalóit: a 
lisztet, szobahőmérsékletű vajat, sót, tojást. Majd a keverőtálat lefedve, kb 3 perc alatt 
keverd a géppel morzsalékosra a tésztát

2. Ezután egy kivajazott keverőtálba öntsd bele a morzsalékos tésztakeveréket, s kézzel 
gyúrd cipó formájúra, majd egy fóliába csomagolva, pihnetesd kb. 30 percig hűtőben

3. Ezalatt készítsd elő a tölteléket: A sajtokat reszeld le, a zöldségeket kockázd fel, a 
tojásokat törd egy pohárba, majd az egészet egy keverőtálban a joghurttal keverd jól 
össze

4. Lisztezd ki azt a tepsit, amelyben a tartot sütni fogod

5. A 30 percet pihentetett tésztát először egy gyúródeszkán sodrófával, majd a tepsiben 
folytatva egy pohár segítségével igazítsd egyenletes vastagságúra úgy, hogy a tészta 
a tepsi oldalán is körben kb. 2 cm-re hajoljon fel.

6. Ezután töltsd bele az összekevert zöldségkeveréket, simítsd el, majd díszítsd egy 
spárgatisztítóval hajszálvékonyra vágott, s csiga formájúra tekert cukkinicsíkokkal, 
valamint füstölt kolbász karikákkal. Az egészet szórd meg puffasztott quinoa-val

7. Előmelegített, 180 fokos sütőben süsd 40 percet

Tálalásnál paradicsom karikákat, valamint lime-os és hibiszkuszos fehérborecet-szószt 
adtam hozzá. Még vendégünknek, Sándornak is ízlett, pedig Sándor köztudottan jobban 
szereti a húsféleségeket, mint a zöldségételeket.

KÉTSAJTOS ZÖLDSÉGES TART 
(PITE)

7. RECEPT

A GYÖNYÖRŰEN DÍSZÍTETT, HULLÁMOS 
SZÉLŰ, KEREK FORMÁBAN SÜLT PITÉK, 

LEPÉNYEK ÉS QUICHE-EK KÖZÖTTA TART 



ABÁLÁS

 (ha eljárás) 80-90 °C-on való főzés (például szalonnánál) 

Kapcsolódó szójegyzék-kifejezések

Index

Húzza ide a kapcsolódó elemeket

Kifejezés keresése



AL DENTE

(ha tészta) haraphatóra (azaz nem kifejezetten puhára) főzve 

Kapcsolódó szójegyzék-kifejezések

Index

Húzza ide a kapcsolódó elemeket

Kifejezés keresése



AL FORNO

 (ha olasz) sütőben elkészítve vagy sütőben átsütve

Kapcsolódó szójegyzék-kifejezések

Index

Húzza ide a kapcsolódó elemeket

Kifejezés keresése



ALFÖLDI

(ha gulyás) zöldségkockákkal készítve 

Kapcsolódó szójegyzék-kifejezések

Index

Húzza ide a kapcsolódó elemeket

Kifejezés keresése



AMBASSADOR MÓDRA

(ha bordaszelet) elősütve, majd sonkás-sajtos mártásba forgatva, sonkával borítva, végül panírozva és úgy 
kisütve 

Kapcsolódó szójegyzék-kifejezések

Index

Húzza ide a kapcsolódó elemeket

Kifejezés keresése



ANGOLOSAN

(ha zöldség) főzve, majd forrón, vajjal tálalva; (ha sült) véresen 

Kapcsolódó szójegyzék-kifejezések

Index

Húzza ide a kapcsolódó elemeket

Kifejezés keresése



APERITIF

(ha ital) étkezés előtti / étvágygerjesztő. 

Kapcsolódó szójegyzék-kifejezések

Index

Húzza ide a kapcsolódó elemeket

Kifejezés keresése



AROMÁT

(ha adalék) erős illatú és ízű friss fűszer (például fokhagyma), melyet sütéskor a hús / hal mellé tesznek, de 
később a pecsenyeléből eltávolítanak  

Kapcsolódó szójegyzék-kifejezések

Index

Húzza ide a kapcsolódó elemeket
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ASSZESZONÍROZÁS

(ha eljárás) fűszerezés  
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ATTASÍROZÁS

(ha eljárás) tömbhúsok körbesütése (ez az elősütés azt szolgálja, hogy minden oldalról bezáruljanak a hús 
pórusai) 
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AU FOUR

(ha hirtelen sült hússzelet) valamilyen raguval megrakva, s az rápírítva  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ÉTELSZÓTÁR

http://www.sajatszakacs.hu/erdekessegek/etelszotar.html
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KEVERŐTÁL

Sokcélúan felhasználható edény. Mi általában üveg keverőtálakat használunk. Egyrészt azért, emrt esztétikus, 
higiénikus, másrészt pedig, tálalásnál is felhasználható. Ha csak lehet kerüljük az egy célra használható 
háztartási eszközök beszerzését. 
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