
Készítették: 
Vay Ádám Gimnázium, Mezőgazdasági 
Szakképző Iskola és Kollégium diákjai



Magyarországi
spezialitások



Kenyérlángos

Iváncsik Natália



Hozzávalók: A tésztához:

1 kg liszt

6 dl tej

2 evőkanál  olaj

4 dkg élesztő

só

pici cukor

A tetejére:

3 kis pohár tejföl

4 gerezd fokhagyma

1 fej lilahagyma

bors

petrezselyem

só

húsos szalonna ízlés szerint

lilahagyma



ELKÉSZTÉS:

● A langyos tejhez hozzáadjuk a cukrot, majd az élesztőt belemorzsoljuk, és 

hagyjuk felfutni. Lisztet elkeverjük a sóval és az olajjal, majd hozzáöntjük az 

élesztős cukros tejet. Összedolgozzuk, megkelesztjük, majdátgyúrjuk, és újra 

kelni hagyjuk.

● Ha megkelt, vékonyan olajozott tepsibe helyezzük a kinyújtott tésztát.

● A fokhagymát és a lilahagymát összeturmixoljuk a tejföllel és a fűszerekkel. Ezt 

elkenjük a tésztán, szórunk rá felaprított lilahagymát és szalonnát.

● 180 fokra előmelegített sütőbe helyezzük, és kb. 20-30 perc alatt készre sütjük.



Babgulyás

A recept ajánlója: Radvánszki Lilla



Hozzávalók

40 dkg marhahús lábszár, vagy nyak, 

lapocka

2 szál sárgarépa 

2 szál petrezselyem gyökér 

5 dkg zeller 

1 db paradicsom 

1 db zöldpaprika 

4 db Knorr Marhahúsleves-kocka 

1 db tojás 

kevés liszt 

só 

1 evőkanál fűszerpaprika 

1 kiskanál köménymag 

2 db fehérbab konzerv2x240 g

1 evőkanál zsír 

1 fej hagyma 

2 gerezd fokhagyma 

1 db babérlevél 

1 csokor petrezselyem zöld

http://www.jolkifoztem.hu/receptek/sargarepa
http://www.jolkifoztem.hu/receptek/petrezselyem-gyoker
http://www.jolkifoztem.hu/receptek/zeller
http://www.jolkifoztem.hu/receptek/paradicsom
http://www.jolkifoztem.hu/receptek/zoldpaprika
http://www.jolkifoztem.hu/receptek/kereses?ing[]=Knorr Marhah%C3%BAsleves-kocka
http://www.jolkifoztem.hu/receptek/tojas
http://www.jolkifoztem.hu/receptek/liszt
http://www.jolkifoztem.hu/receptek/petrezselyem-zold
http://www.jolkifoztem.hu/receptek/fuszerpaprika
http://www.jolkifoztem.hu/receptek/komenymag
http://www.jolkifoztem.hu/receptek/feherbab-konzerv
http://www.jolkifoztem.hu/receptek/zsir
http://www.jolkifoztem.hu/receptek/hagyma
http://www.jolkifoztem.hu/receptek/fokhagyma
http://www.jolkifoztem.hu/receptek/baberlevel
http://www.jolkifoztem.hu/receptek/petrezselyem-zold


Elkészítés
1. Egy fazékban forrósítsuk fel a zsírt (esetleg olajat) és pirítsuk meg rajta az apróra vágott 

hagymát és fokhagymát.

2. Közben kockázzuk fel a húst és adjuk a hagymához. Pirítsuk fehéredésig. Majd húzzuk le a 

tűzről és adjuk hozzá a paprikát.Keverjük át, majd kevés víz hozzáadásával, lefedve főzzük 

félpuhára.

3. Ekkor adjuk hozzá a babérlevelet, köményt, az egész paradicsomot és paprikát. A kockára vágott 

petrezselyem gyökeret zellert és répát. Öntsük föl 2 liter vízzel és adjuk hozzá a leveskockákat. 

Lefedve, közepes lángon főzzük majdnem készre. Ekkor a babot öblítsük jól le és adjuk a 

leveshez.

4. Közben a tojásból, pici sóból és lisztből gyúrjunk kemény tésztát a csipetkéhez. Majd kézzel 

csipkedjük a szokásos módon a levesbe. A végén vegyük ki a levesből az egész paradicsomot és 

paprikát és tálaljuk frissen vágott petrezselyem zölddel.



Szilvási Rebeka



Szabolcsi töltött káposzta
Hozzávalók: 

2 fej közepes káposzta, 1 nagy fej vöröshagyma, 1 kiskanál pirospaprika, 50 dkg 

darált sertéscomb, 2 gerezd fokhagyma, 2 kiskanál só, 1 kiskanál Delikát ételízesítő, 

30 dkg rizs, 3 evőkanál olaj, 1 kiskanál őrölt bors, 1-2 dl paradicsomlé



Elkészítés:

A káposzta leveleit darabokra szedjük, megabároljuk. Elkészítjük a tölteléket. Az 

apróra vágott hagymát megpirítjuk, megszórjuk pirospaprikával. A darálthúst 

összekeverjük a rizzsel, ráöntjük a hagymát, ízesítjük sóval, borssal, delikáttal, 

fokhagymával. A káposztát a tenyerünkbe fektetjük és megtöltjük a masszával. 

Majd feltekerjük, egyik oldalát bedugjuk. Az edény aljára vágott káposztát teszünk, 

és erre kerülnek a töltött káposzták. A végén a tetejére paradicsomlé kerül. Először 

nagy tűzön, majd lassú lángon puhára főzzük. 



A recept ajánlója: Üveges Mirella

Lecsó



Hozzávalók:
(4adaghoz)

❖ 800 g paradicsom

❖ 2 közepes fej vöröshagyma

❖ 200 g szalonna

❖ 2 csipet só

❖ 2 csipet feketebors (őrölt)

❖ 2 púpozott teáskanál fűszerpaprika

❖ 300 ml víz

❖ 500 g TV paprika

❖ 250 g kolbász

http://aprosef.hu/hozzavalo/paradicsom


A paradicsomot felaprítjuk, a paprikát megmossuk, kicsumázzuk, és azt is felaprítjuk.A vöröshagymát 

felkockázzuk

A szalonnát felkockázzuk, levágjuk a bőrről. Lassú tűzön megpirítjuk. Mikor a szalonna üvegessé válik, 

kivesszük belőle a bőrt.

Rátesszük a felaprított vöröshagymát. Sózzuk, borsozzuk, hozzáadjuk a piros paprikát.Vízzel felöntjük, hogy  ne 

égjen meg a piros paprika.

Beletesszük a felaprított paprikát, paradicsomot, és közepes hőfokon puhára főzzük.Beletesszük a kolbászt, 5-

10 perc alatt a kolbászt készre főzzük. Tipp! Ha el szeretnénk kerülni, hogy túl zsíros legyen a lecsónk, a 

kolbászt megpiríthatjuk előzőleg serpenyőben, ekkor kiolvad a zsírja, és úgy, zsír nélkül tehetjük a lecsóba. 

Természetesen a kolbászt el is hagyhatjuk, vagy akár virslire is cserélhetjük.

Frissen, melegen tálaljuk!

Elkészítés

1

4

3

2
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Húsleves 

A recept ajánlója:

Szűcs Csenge 



Hozzávalók
4adag

60dkg tyúk 

3 db sárgarépa

3 db fehérrépa

1 kis darab karalábé

1 db vöröshagyma

1 gerezd fokhagyma

1 csokor petrezselyem

1 közepes zöldpaprika



Elkészítése

1. A tyúkot és a csontot hideg vízben áztatjuk, jól kimossuk, és hideg vízben 

feltesszük főzni.

2. Ha felforr, megsózzuk, utána leszedjük a habját.

3. Beletesszük a megtisztított zöldségeket és fűszereket.

4. Lassú tűzön főzzük 2 óra hosszat.

5. Megkóstoljuk, ha szükséges utánízesítjük.

6. Leszűrjük és cérnametélttel tálaljuk.

7. A megfőtt tyúkot és a húsoscsontot mellé kínáljuk.



Faragó Anna 



Paprikáskrumpli 
Hozzávalók:�

6-8 burgonya

2 fej hagyma

3 pár virsli

�arasznyi kolbász

�só

�bors

�pirospaprika

olaj



Elkészítése
A hagymát megtisztítjuk és kockára vágjuk. Kevés olajat 

forrósítunk egy lábasban, beletesszük a hagymát és a 

felkarikázott kolbászt, és megpirítjuk. Lehúzzuk a lábast a 

tűzről, és megszórjuk 2 fakanálnyi pirospaprikával. Átkeverjük, 

majd hozzáadjuk a megmosott, megtisztított és kockára vágott 

burgonyát és felöntjük annyi vízzel, ami majdnem ellepi. 

Megsózzuk, borsozzuk, ételízesítőt is tehetünk bele, és addig 

főzzük, amíg a burgonya majdnem meg nem puhul. Ekkor 

hozzáadjuk a felkarikázott virslit, és addig főzzük, amíg meg 

nem puhul. Friss kenyérrel, savanyú uborkával tálaljuk.



Csirkepörkölt

A receptet ajánlotta: Éles Kinga



Hozzávalók:
6 db egész csirkecomb

2 evőkanál zsír

2 fej hagyma

1 evőkanál pirospaprika

fél üveg lecsó vagy paradicsom és paprika

só



Elkészítése:
A csirkecombokat megtisztítjuk, megmossuk, daraboljuk alsó-felső részre, 

besózzuk.

A hagymákat tisztítás után finomra vágjuk, majd feltesszük a zsírban pirulni. Mikor 

aranysárgára pirult, a tűzről lehúzva megszórjuk jófajta pirospaprikával. Ekkor 

hozzátesszük a lecsót, és a tűzre visszatéve lepirítjuk, felöntjük kevés folyadékkal, 

ismét zsírjára pirítjuk, újra felöntjük kevés folyadékkal. Ezt a műveletet szakaszos 

párolásnak hívják, így érjük el, hogy a pörköltszaftunk sűrű és zamatos legyen.

Ezután beletesszük a darabolt csirkecombokat, és folyamatos folyadékpótlás 

mellett puhára pároljuk. Ha szükséges utánasózzuk, vagy aki csípősen szereti, 

tehet hozzá csípős paprikát.



Liptai Bianka

-Rakott káposzta-



Hozzávalók:

❖ 1 kg savanyú káposzta

❖ 60 dkg darált sertés hús

❖ 20 dkg húsos füstölt szalonna

❖ 3 fej vöröshagyma

❖ 20 dkg rizs

❖ 1 evőkanál pirospaprika

❖ só

❖ 2 kávéskanál őrölt feketebors

❖ 1 nagy pohár tejföl



Elkészítés
● A savanyú káposztát puhára főzzük, majd leszűrjük. A hagymát és a füstölt 

szalonnát apró kockára vágjuk. Párolt rizst készítünk úgy, hogy kevés olajon a 
rizst kicsit lepirítjuk, majd másfél-kétszeres sós vízzel felöntve megpároljuk.

● A szalonnát felkockázzuk, kiolvasztjuk, majd rátesszük a hagymát, és pár 
percig pirítjuk. Hozzáadjuk a darált húst, fűszerezzük, és készre pároljuk. Vizet 

ne vagy csak nagyon keveset tegyünk rá.

● Egy magasabb tepsi aljára tesszük a káposzta felét, ráterítjük a párolt rizst, 
utána a darált húst, majd befedjük a maradék káposztával.

● Tejföllel lekenve sütőben 160 fokon 35-40 perc alatt készre sütjük. Jó étvágyat 
kívánok hozzá!



Recept ajánló: Kapi Petra

Lapcsánka



Hozzávalók 
● 400 g burgonya

● 1-2 gerezd fokhagyma

● 100-120 g liszt

● 1 tk só

● bors

● 1 db tojás

● olaj



Elkészítés
● 1. A meghámozott burgonyát és a fokhagymát kis lyukú reszelőn reszeljük le.

● 2. Adjuk hozzá a sót, ízlés szerint borsot és a tojást, majd adagonként annyi lisztet, hogy lágy, 

kanállal szaggatható masszát kapjunk.

● 3. Pihentessük a tésztát néhány percig.

● 4.. Serpenyőben forrósítsunk olajat, és kanállal szaggassunk a tésztából 6-8 cm átmérőjű 

lepényeket a forró olajba. Közepes lángon süssük aranybarnára mindkét oldalukat, majd szedjük ki 

papírszalvétára.



Recept ajánló: Zachár 
Márk

Kakashere pörkölt



Hozávalók
● 50 dkg kakashere

● 30 dkg kakastaréj

● 1 fej vöröshagyma

● 2 fej lilahagyma

● 4 gerezd fokhagyma

● 3 ek olaj

● só

● pirospaprika

● 1/2 kk gyömbérpor

● 1 dl száraz vörösbor



Elkészítés módja
Az apróra vágott vöröshagymát, fokhagymát a felforrósított 

olajban sárgásra pirítjuk, és meghintjük pirospaprikával. A jól 

megmosott és megtisztított kakastaréjokat és kakasherét 

belekeverjük, és rövid ideig pirítjuk. Felöntjük a vörösborral és 1 

dl vízzel, sózzuk, hozzáadjuk a gyömbérport. Lassú tűzön 

pároljuk, amíg a hús megpuhul, és rövid, mártássűrűségű leve 

marad. A lila hagymákat megmossuk, felkarikázzuk, gyengén 

megsózzuk, és ezzel díszítve tálaljuk. Köretként vajas burgonyát 

vagy köményes burgonyát adunk hozzá.



CSÜLÖKPÖRKÖLT BOGRÁCSBAN

Szászi Máté



● Hozzávalók:

● 5 kg csontos csülök

● 1 kg hagyma apróra vágva

● 10 dkg fokhagyma összezúzva

● 3-4 db zöldpaprika (lehet csípős is, ízlés szerint)

● só

● bors

● fűszerkömény

● majoránna

● őrölt fűszerpaprika



● Elkészítés: A csülköket kicsontozzuk, a csontokat fűrésszel elvágjuk. A húst bőröstül falatnyi darabokra vágjuk.

● A csontos részekkel kezdve belerétegezzük a húst és a hagymát a bográcsba, közben sózzuk. Amikor kész, 

feltesszük a tűzre, és szépen, lassú tűznél pároljuk, csak a bográcsot forgatva. Nem kell megijedni, ereszt magának 

annyi levet, hogy nem ég oda. Mire a hús megfő, addigra a hagyma is péppé fő benne.

● Mikor a levét elfőtte, mindig csak annyi vizet pótoljunk, amennyit feltétlen muszáj. Mikor már úgy 80%-ig megfőtt 

(lassú tűznél ez kb. 3,5-4 óra), beletesszük a fokhagymát és a fűszereket, majd készre főzzük.

● Sós vízben főtt krumplival, savanyúsággal és friss kenyérrel tálaljuk.


