
HEVESTÉKA
      recepttár
Heves megye ízei 



 A Bródy Sándor Megyei és 
Városi Könyvtár 2017-ben útnak indította 
a Könyvet a kézbe! közösségépítő 
játékot a HEVESTÉKA rendszerhez tarto-
zó könyvtárak számára azzal a céllal, 
hogy segíteni, szaporítani tudjuk az 
olvasásnépszerűsítő és közösségépítő 
programok számát a településeken. 

A játékhoz már az első évben sok település 
csatlakozott ötletesebbnél ötletesebb 
programokkal. A sikereket látva 2018-ban 
is folytattuk a játékot újabb témákkal és 
újabb könyvekkel.

A 2018-as év központi témáját a helyi 
értékek adták, amelyek megőrzését azért 
tartottuk fontosnak, hogy megmutassuk 
és továbbadjuk őket a következő 
generációknak, ezzel erősítve az együvé 
tartozás tereken és nemzedékeken átívelő 
közösségalkotó érzését.

A HEVESTÉKA recepttár ötlete rögtön az 
év első témájához kapcsolódott. A januári 
mottónk a „A finom ételek összehozzák az 
embereket!" volt.

A recepttárról A gasztronómia témáját azért tartottuk 
fontosnak, mert úgy gondoltuk a receptek 
a helyi értékeket képviselik, másrészt 
pedig szerettük volna összeállítani a helyi 
ízeket Adácstól Zaránkig. 

Arra kértük a HEVESTÉKA településeket, 
küldjenek receptet vagy recepteket 
a települési ízekkel; olyan elkészítési 
megoldással, ahogy azt a településükön 
szeretik.
A beküldött receptekből – akár levesről, 
főételről, előételről, akár édesről vagy 
sósról is volt szó –, megszerkesztettük a 
HEVESTÉKA recepttárat.

Köszönjük a beküldött recepteket a 
településeknek, akik hozzájárultak a 
HEVESTÉKA recepttár megvalósulásához!

Összeállította: 
Kulcsár Kitti, HEVESTÉKA Hálózati csoport

Kiadja: Bródy Sándor Megyei és Városi 
Könyvtár, Eger

Felelős kiadó: Tőzsér Istvánné

Készült: Eger, 2018
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Adács Lisztes paprika

Hozzávalók: 

10-15 dkg füstölt szalonna     1-1,5 kg szép, húsos paprika
1-2 ek. liszt     só ízlés szerint

Elkészítése:

A paprikákat megmossuk, majd összevágjuk. A szalonnát apró 
darabokra vágva üvegesre sütjük.
Ha a szalonna megsült, a már előre összedarabolt paprikát ráöntjük, 
sózzuk és fedő alatt puhára sütjük. Mivel fedő van a tetején, a sütés 
közben keletkezett lé nem mind párolog el. Amikor már elég puha a 
paprika, rászórjuk a lisztet. A liszttel együtt még egy pár pillanatig 
sütjük és már fogyasztható is. 
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A sült derelye egy nagyon régi recept alapján készült élesztős, 
pillekönnyű kelt tészta, amely forró, bő olajban van kisütve.
Aldebrőn generációk óta öröklődik ez a recept, napjainkban is minden 
nagyobb ünnep alkalmával elkészítik.

A Derelye Fesztiválról: 
A Derelye Fesztivált a Magyar Bor és Pezsgő Napja alkalmából 
tartották meg most júniusban Aldebrőn, egy közös koccintással. 
A rendezvény több település csapatainak versenye is egyben, ahol 
nem csak gasztronómiai, de kulturális élményben is részt vehettek a 
látogatók. A Derelye Fesztivál a Német Nemzetiségi Önkormányzat és 
Aldebrő Község Önkormányzat közös szervezésében valósult meg. 

2017. december 7-én a „Hagyományok-Ízek-Régiók” elnevezésű 
program keretén belül a sült derelye HÍR védjegyet nyert.

Aldebrő Sült derelye

Hozzávalók: (kb. 50 darabhoz)

1kg liszt    5 dkg friss élesztő     2 dl tej     8 dkg margarin
2 db egész tojás     1 csipet só     2 dkg cukor

0,5 liter tejföl 

Szóráshoz: ízlés szerint vaníliás cukor

Túrós töltelék: 
0,5 kg áttört túró     10 dkg áttört főtt burgonya

2 tojássárgája     ízlés szerint porcukor

Lekváros töltelék: 0,5 kg szilvalekvár

Elkészítése:
Az átszitált lisztből az egész tojásokkal, pici sóval és a tejben felfuttatott 
élesztővel, a tejföllel és a margarinnal közepes keménységű tésztát 
dagasztunk. Jó alaposan kidolgozzuk, amíg hólyagossá nem válik. 
Ezután meleg helyen kb. 1 órát kelesztjük.
Amíg a tészta kel, addig elkészítjük a tölteléket.
A megkelt tésztát lisztezett deszkán kb. 2 cm vastagságúra nyújtjuk.  
A tészta egyik felére kb. 4 cm távolságra kis halmokat helyezünk 
a töltelékből, majd a tészta másik felét ráhajtjuk, betakarjuk vele 
(ahogyan a hagyományos főtt derelyét is készítjük). A tölteléket jól 
körül nyomkodjuk, majd derelye vágóval kb. 5x5 cm-es kockákra 
szabjuk. Bő olajban mindkét oldalukat aranysárgára sütjük.
Az olajtól lecsepegtetjük és vaníliás cukorral megszórjuk.
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Almás fácánsült

Vízen kullogó

Hozzávalók: 

1 fácán     10 dkg füstölt szalonna     1/2 kg alma      3 ek. olaj
 5 dkg vaj     só     bors     fehérbor

Elkészítése:
A fácánt megtisztítjuk, bőrét bevagdossuk és szalonnaszeletekkel 
megtűzdeljük. Az olajat a tárcsában felhevítjük, majd a fácánt 
megpirítjuk. Kevés borral felöntjük és megpároljuk. 
Az almát meghámozzuk, felszeleteljük. Amikor a fácán már majdnem 
megpuhult, mellérendezzük az almát és pirosra sütjük.

Hozzávalók:

1 dl tej     2 dkg élesztő     50 dkg liszt     10 dkg margarin
2 tojássárgája      kevés  só     2 dl tejföl     cukor

1 citrom reszelt héja

Elkészítése:
A tejet meglangyosítjuk, belemorzsoljuk az élesztőt és rászórunk egy 
csipet cukrot, majd hagyjuk felfutni. A lisztet elmorzsoljuk a hideg, 
felkockázott vajjal. Hozzáadjuk a tojássárgáját, egy csipet sót, a 
citromhéjat, az élesztőt és a tejfölt. Jól összegyúrjuk, fényesre 
dagasztjuk. Egy tiszta asztalterítőt/kendőt liszttel megszórunk és a 
tésztát beletesszük. A terítő négy sarkát összekötjük. Felfűzzük a batyut 
egy fakanál nyelére és egy hideg vízzel teli fazékba tesszük. Addig 
hagyjuk így, amíg a megkelt tészta fel nem jön a víz tetejére (kb. 1 óra). 
Egy deszkát cukorral meghintünk és ráborítjuk a kicsomagolt, megkelt 
tésztát. Jól megszórjuk cukorral, pont úgy, mintha liszttel szórnánk. 
Ujjnyi vastagra kinyújtjuk és csíkokat vágunk belőle. Megcsavarjuk és 
sütőpapírral bélelt tepsire helyezzük 5 cm-es távolságra egymástól. 
200 fokos sütőben szép világosra sütjük.

Andornaktálya
Tipp a vízen kullogóhoz: 
A terítő négy sarkát olyan lazán kössük össze, hogy a tésztának legyen 
elég helye a kötésben a növekedésre. 
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Átányi szerelmes levél

Botratekercs

Hozzávalók: 

30 dkg liszt     30 dkg teavaj     7 db tojássárgája
0,5 dl tej     pici ecet

 
7 db tojásfehérje (kemény habbá verve)     30 dkg darált dióbél

30 dkg kristálycukor

Elkészítése:
A tészta hozzávalóit jól összedolgozzuk, majd (kb. 3 cm átmérőjű) kicsi
golyókat formázunk belőle. Ezeket egy tálcára rakjuk és egy éjszakán  
át  a hűtőben pihentetjük. A töltelék hozzávalóit összekeverjük és úgy-
szintén hűtőbe tesszük pihenni.
Másnap a pihentetés után a golyókat kör formájú kis tésztalapokká 
nyújtjuk, megtöltjük a töltelékkel és “levél” formájú süteményekké 
hajtogatjuk őket. Beletesszük egy tepsibe és kisütjük.
Ha készen vannak, egy kis porcukorral meghintjük.

Hozzávalók:

liszt     tojás     só     kolbász     zsír     bors

Elkészítése:
Az alapanyagokat annyi víz hozzáadásával gyúrjuk össze, hogy 
kemény tésztát kapjunk. Vékonyan kinyújtjuk. A tésztát olvasztott 
zsírral megkenjük és megborsozzuk. A zsír helyett sült kolbásszal is 
megtölthetjük, úgy még gazdagabb lesz az íze. A tésztát feltekerjük, 
majd középen elvágjuk. Ezután kb. 10 cm-es darabokra vágjuk , majd 
a kis darabok végét megcsavarjuk. Forró vízben készre főzzük. 

Átány
Átány település gasztronómiája mindig unikumnak számított a 
településre látogató magyaroknak és külföldieknek egyaránt. Ennek 
oka az egyedi ételek, amelyek a falura jellemzőek. 
A receptek szájhagyomány útján terjedtek és maradtak fent  nemze-
dékről nemzedékre, melyeket látva mindenkinek biztosan feltűnik, 
hogy néhol egy-egy hozzávalónál nincs feltüntetve mennyiség. 
Ez is az átányi konyhára jellemző egyik sajátosság, hiszen a településen 
nagyon sok átányi idős asszony főzött “irányzomra”, ami azt jelenti, 
hogy annyit tesz egy adott hozzávalóból az ételbe, amennyit szemre 
elégnek gondol.

A botratekercsről:
Ez az étel levesbetétnek a legideálisabb, főként zöldséglevesbe, de 
leves nélkül is rendkívül ízletes. Ha tovább akarjuk fokozni az ízeket, 
akkor a tekercseket ne forró vízben, hanem magában a levesben 
főzzük ki.

Szerelmeslevél
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Bekölce Laska

Hozzávalók: 

1 kg ó-burgonya     20-30 dkg liszt     fél tk só

Ízesítéshez:
mák, zsír, méz, tejföl

Elkészítése:
A burgonyát héjában megfőzzük. Ha megfőtt, megtisztítjuk és 
burgonyanyomóval kinyomjuk. Keverünk bele 20-30 dkg lisztet és egy 
fél teáskanál sót. Simára összegyúrjuk, hengereket formázunk belőle 
és szeleteljük, hogy kis kerek formákat tudjunk nyújtani belőle.
Sparhelt tetején vagy gáztűzhelyen vas alátéten pirosra sütjük. Ha kész, 
rögtön megkenjük zsírral és ízlés szerint  ízesítjük sóval, mákkal, mézzel.
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Bükkszék

Ganca

Nyögve /sztrapacska/

Hozzávalók: 

1 kg krumpli     1 bögre liszt (2 dl)     só     zsír
tetejére: túró     hagyma

Elkészítése:
A megpucolt, felkockázott krumplit annyi sós vízben megfőzzük, 
ami éppen ellepi. Ha megfőtt, még forrón a levében krumplitörővel 
összetörjük, apránként megszórjuk liszttel és közben fakanállal 
kevergetjük. A krumplipürénél  sűrűbbnek kell lennie, ezért ha 
szükséges, adjunk még hozzá lisztet. Lassú tűzön kevergetjük, vigyázva, 
hogy le ne kapjon az alja, néhány percig „pöfögtetjük”. Palacsinta 
sütőben forró zsírba szaggatjuk és mindkét oldalát megpirítjuk.
Túróval, pirított hagymával találjuk vagy akár apróra vágott hagyma-
zsíron  is megpiríthatjuk. 

Hozzávalók: 

6-7 nagyobb krumpli     1 tojás      liszt      só
tetejére: zsír     túró     tejföl

Elkészítése:
A krumplit meghámozzuk, majd apró lyukú reszelőn lereszeljük. 
Hozzáadunk egy kevés sót, egy tojást és annyi lisztet, amennyit felvesz.
A nokedli sűrűségű masszát vágódeszkáról vagy nokedliszaggatóval 
forrásban lévő vízbe szaggatjuk.
Ha kifőtt, vagyis ha feljön a víz tetejére, a nyögvét tálba rakjuk. Fontos, 
hogy nem szabad műanyagba rakni! Zsírral bőven megöntözzük és 
túróval-tejföllel, juhtúróval, esetleg pirított káposztával tálaljuk.

Tipp a ganca ízesítéséhez: 
Akár hagymazsíron is megpiríthatjuk a gancát, hogy még ízletesebb 
legyen. Van, aki tepsibe szaggatja és a sütőben pirítja meg. 
Plusz tipp: Nagyon finom, ha tepertő alját öntünk rá. 
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Túrós-krumplis lepény

Hozzávalók:                                                                      

25 dkg liszt     2 dkg élesztő     1 dkg cukor     1 tojás     
5 dkg zsír vagy vaj     kb. 2 dl tej     só

Töltelék:
40 dkg túró     20 dkg főtt-tört krumpli     1 cs. vanília

1 tojás     15 dkg cukor     2 ek tejföl
5 dkg áztatott mazsola     só

Teteje:
1 tojás     4 ek olvasztott zsír     fahéj  

Elkészítése:
Tészta:
Az élesztőt kevés édes tejben felfuttatjuk. A zsírt a liszttel és egy 
csipet sóval összemorzsoljuk, majd hozzátesszük a tojást. A felfuttatott 
élesztővel és a tejjel alaposan összedolgozzuk, annyira, hogy a tál 
szinte tiszta legyen. Meleg helyen kétszeresére megkelesztjük.
Töltelék:
A túrót, a kihűlt főtt-tört krumplit, a vaníliát, a cukrot, a tojást, a tejfölt, 
a csipet sót és a beáztatott mazsolát összekeverjük. Nem kell, hogy 
pépes legyen!
A megkelt tésztát kinyújtjuk tepsi nagyságúra. Így még 15 percig 
kelesztjük.
A tészta szélét körbekenjük tojással és rásimítjuk a tölteléket, a töltelék 
tetejét pedig megkenjük olvasztott zsírral és a maradék tojással. 
Megszórjuk őrölt fahéjjal.
180 fokos, előmelegített sütőben 20 percig sütjük, majd a hőmérsékletet 
levesszük 160 fokra és további 20 percig sütjük.
Langyosan felkockázzuk és tálaljuk ezt a finom lepényt.

És ha már Bükkszék, akkor muszáj egy kevés szót a Salvus vízről is 
ejteni:

A Salvus gyógyvíz:
„Gyógyító hatású, az ország határain túl is ismert vizét Salvus 
néven palackozzák. A gyógyvíz mind fürdő-, mind ivókúra 
formájában alkalmas különböző betegségek gyógyítására. 
540 m mélyről tör fel a hazánkban legnépszerűbb 40oC 
hőmérsékletű Salvus gyógyvíz. E víznek köszönheti országos 
elismertségét a település. A Salvus gyógyvíz a nagy 
oldott ásványisó-tartalmú, alkáli-hidrogén-karbonátos-
kloridos, brómos-jodidos gyógyvízek csoportjába tartozik. 
Összetételét tekintve a világon egyedülálló, igen magas 
oldott anyag tartalmú (22205 mg/l) gyógyvíz. Az anionok 
közül kiemelkedő mennyiségű a hidrogén-karbonát, amely a többi 
összetevővel komplex hatást kifejtve a vizet az egyik legkülönlegesebb 
tulajdonságú gyógyvízzé teszi. A Salvus gyógyvízben oldott 
halogénelemek az egészséges emberek számára is jó hatásúak. 
A Salvus gyógyvíz ivókúra eredményesen alkalmazható heveny 
és idült gyomorhurut, gyomorsavtúltengés esetében. Rendszeres 
használata gyógyítja és megelőző a gyomorfekélyt. Különböző 
bélrendszeri betegségek gyógyítására is eredményesenalkalmazható. 
Cukorbetegség esetén, az ivókúra csökkenti a beteg vércukorszintjét. 
A Salvus gyógyvízzel végzett belélegzőkúra tisztítja a légutakat és 
eredményesen gyógyítja annak heveny és idült gyulladásait, valamint 
a hangszálak regenerálódását is elősegíti. A Salvus gyógyvízet 
szaunavízként felhasználva a gyógyvíz értékes ásványi összetevőit 
a légtérbe kerülnek és a bőrfelületre, valamint a légutakra előnyös 
élénkítő, tisztító hatást fejtenek ki. Kádfürdőben használva kiválóan 
alkalmas a pikkelysömör gyógyítására. 
Porlasztó készülékkel, vagy ventillációs párologtatóval a szobák 
légterébe porlasztva „gyógyklíma” képződik, mely igen jó hatással 
van a légutakra. Palackozva gyógyszertárakban, de számos 
élelmiszerüzletben is kapható.”1 

1Bükkszéki Önkormányzat (2009): Bükkszék: Salvus, Bükkszéki Önkormányzat: 
Bükkszék
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Laska

Bükkszenterzsébet Hozzávalók: (30-40 darabhoz)

1 kg burgonya     30 dkg liszt     só (ízlés szerint)     zsír

Ízesítéshez:
fokhagyma     tejföl     sajt

Elkészítése:
A burgonyát alaposan megmossuk és héjában megfőzzük. Még 
forrón meghámozzuk és azonnal összetörjük burgonyanyomóval, majd 
hűlni hagyjuk. Ha az összetört burgonya kihűlt, hozzáadjuk az átszitált 
lisztet és a sót. Ezután az egészet összegyúrjuk úgy, hogy a tészta 
egynemű, csomómentes, sima állományú legyen.
Az összegyúrt tésztából kisebb cipókat formálunk. A cipócskákat 
lisztezett nyújtótáblán 2-3 milliméter vastagságúra kinyújtjuk, majd 
sparhelt lapján, (ennek hiányában felhevített serpenyőben vagy akár 
palacsintasütőben) mindkét oldalát megsütjük. Olvasztott zsírral meg-
kenjük, háromszögekre hajtjuk.
Ízesíthetjük fokhagymával, tejföllel, sajttal vagy amivel csak szeretnénk.
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Bükkszentmárton

Túrós-burgonyás lepény

Hozzávalók:

50 dkg liszt     20 dkg zsír vagy ráma     2,5 dkg élesztő
2 kanál cukor     1 kávéskanál só     1 dl tej

5 db burgonya     só     1,5 kg túró     2 cs. vaníliás cukor
2 tojás     fél cs. mazsola     2 ek cukor    2 ek tejföl 

Elkészítése:
Az élesztőt 1dl tejben megkelesztjük, ezután a többi alapanyaggal 
összedolgozzuk, s egy kis langyos tejjel tésztává dagasztjuk, majd félre 
tesszük piheni. A burgonyákat megtisztítjuk, sós vízben megfőzzük, 
majd burgonyanyomóval megtörjük, kis sóval, cukorral, tejföllel pürét 
készítünk belőle. Ezután a 1,5 kg túrót  a vaníliás cukorral, a tojásokkal, 
a fél csomag mazsolával, a cukorral és a tejföllel összekeverjük. 
Nagyméretű gáztepsit kikenünk egy kis zsírral és a tésztát a tepsi aljára 
nyújtjuk, majd rásimítjuk a burgonyát, a tetejére pedig a túrót.
180 fokos előmelegített sütőben 30-40 percig sütjük. 

Vízen kullogó

Hozzávalók:

5 dkg élesztő     2 ek cukor     4 dl langyos tej
1 kg liszt     16 dkg margarin     3 tojás sárgája

Elkészítése: 
A hozzávalókat jól összedolgozzuk és egy vászonzsákba kötve langyos 
vízbe lógatjuk egy fakanál segítségével. Ha a tészta megkelt, féloldalra 
billen a vízben. Ekkor kivesszük és kinyújtjuk, majd háromszög formákat 
vágva kifliket tekerünk belőle és kikent tepsibe rakjuk. Megkenjük 
tojással, megszórjuk kristálycukorral. Előmelegített, 180 fokos sütőben 
kb. 35 percig sütjük. A tetejét meghintjük cukorral vagy mákkal.

Bükkszentmártoni tippek a lepényhez: 
Érdemes egy kis szódabikarbónát szórni a lepény tetejére sütés előtt, 
hiszen ott lesz majd szép piros a sütés után.
A túróhoz mazsola helyett kaprot is tehetünk, ha a kapros ízt szeretjük. 
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Domoszló

Kukorica ganca

Hozzávalók:

1/2 kg kukoricaliszt     2 l víz     só
2 fej vöröshagyma     szalonna

1 ek zsíradék (zsír vagy étolaj)     ¼ kg túró

Elkészítése:
A kukoricalisztet  hideg, sós vízben csomómentesre keverjük, majd 
addig főzzük, amíg besűrűsödik. A szalonnát megsütjük, majd 
félretesszük.
A vöröshagymát vékony karikákra vágjuk, kevés zsíradékban meg-
sütjük. A gancát tányéron szétterítjük és megszórjuk a sült hagymával, 
a szalonnával és a túróval.

... és ahogy a
gyerekek szeretik

Hozzávalók:

2 l víz     só     1/4 kg kukoricadara     2 dl tej     fahéj

Elkészítése: 
A kukoricadarát sós vízben addig főzzük, amíg besűrűsödik. Mély 
tányérba tesszük, cukros tejet öntünk rá. Esetleg kicsi fahéjjal is 
megszórhatjuk.
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Kelt rétes

Hozzávalók: 

1 kg finomliszt     1 kis pohár tejföl     fél l tej
5 dkg élesztő     1 kanál zsír a kenéshez

Túró töltelék:
50 dkg túró     2 ek búzadara     4 ek cukor

1 cs. vaníliás cukor     1 citrom reszelt héja     10 dkg mazsola
1 tojás sárgája     1 tojásfehérje felvert habja

Mákos-meggyes töltelék:
20 dkg őrölt mák     10 dkg cukor     1 ek méz

1 citrom héja     1 tk fahéj     2-3 ek meggybefőtt
1 tk fahéj

Elkészítése:
Túró töltelék:
Az áttört túrót elkeverjük a cukorral, a búzadarával, a citrom héjával, 
a vaníliás cukorral és a tojás sárgájával. A felvert fehérjét óvatosan 
beleforgatjuk.
Mákos-meggyes töltelék: 
A meggy kivételével az összes hozzávalót összekeverjük és a kinyújtott, 
zsírozott réteslapra szórjuk. Azután a meggyszemeket is elrendezzük 
rajta.
Tészta:
A hozzávalókból tésztát dagasztunk, amit 5 cipóra osztunk. Kinyújtva 
megkenjük olvasztott zsírral és rászórjuk a tölteléket.  Feltekerjük, mint 
a bejglit. A tepsiben másfél órát kelesztjük, majd rózsaszínűre sütjük.
Sütés után azonnal megkenjük olvasztott zsírral, ettől lesz puha. 
Porcukorral megszórva tálaljuk.

Ecséd
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Fedémes

Túrós lepény

Hozzávalók:

70 dkg liszt     5 dkg élesztő     1 tojás     só     tej
8 dkg cukor     ½ dl étolaj     1 ek zsír     2 csapott ek tejföl

Túró feltét:
8 dkg túró     1 cs. vaníliás cukor     kevés só     1 púpos ek tejföl

20 dkg kristálycukor     2 tojás sárgája

Tetejére: 
mazsola

Elkészítése: 
½ dl cukros, langyos tejben felfuttatjuk az élesztőt. A lisztbe mélyedést 
készítünk és beleöntjük a felfuttatott élesztőt, a tojást, egy pici sót, 
a 8 dkg cukrot, a ½ dl étolajat, egy kis evőkanál zsírt és a púpozott 
evőkanál tejfölt. A hozzávalókat langyos tejjel bedagasztjuk. Addig 
verjük, amíg el nem válik az edény falától. Majd konyharuhával jól 
letakarjuk (akár kettővel is, hogy jó melegen tartsa) és duplájára 
kelesztjük. Mikor megkelt, kiveszünk belőle kb. 55 dkg-ot és gömb 
alakúra formáljuk. Ezt újra letakarjuk és kelesztjük.
Ez alatt az idő alatt elkészítjük a túró tölteléket. A hozzávalókat össze-
dolgozzuk és még krumplitörővel is elegyítünk rajta. 
A megkelt tésztát ujjnyi vastagságúra nyújtjuk és tepsibe rakjuk. Akinek 
van régi hagyományos kerek sütő tepsije, abba süsse. A tésztát tepsibe 
helyezés után a tepsi széleire nyomkodjuk (egy kis peremet csinálunk 
neki). Ezután még 10 percig kelesztjük, szintén letakarva. Kelés után 
a tészta széleit körben megkenjük a tojás sárgájával. Rátesszük a 
túró feltétet, természetesen a széleit kihagyjuk. A tetejét mazsolával 
megszórjuk. 
A maradék tésztából buktát is készíthetünk.
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Feldebrő
Feketeribizlis pite

Hozzávalók: (8 adag)            
                                                                    

A tésztához:
250 g finomliszt     170 g vaj     20 g cukor

1 db tojás     1 ek jéghideg víz

A töltelékhez:
40 dkg feketeribizli (leszemezett)     2 db tojás

100 g cukor     2 dl habtejszín     1 púpozott ek finomliszt
egy fél vanília kikapart magja vagy vaníliás cukor

Elkészítése:
A sütőt előmelegítjük. A hozzávalókat gyors mozdulatokkal össze-
gyúrjuk. Nem kell sokáig gyúrni, csak gyorsan összeállítani. Két folpack 
lap között kinyújtjuk.
A tésztát beleborítjuk a piteformába, amit nem kell kivajazni, mert a 
tésztában van elég zsiradék, majd elegyengetjük, a lelógó részeket 
levágjuk. A töltelék hozzávalóit a ribizli kivételével összekeverjük. A 
tésztára szórjuk a ribizli szemeket, ráöntjük a tölteléket, és sütőben 
200°C addig sütjük, amíg a tészta széle szép aranybarna nem lesz.

A híres feldebrői Ribizli Fesztivál:
Feldebrőn minden évben megrendezik a Ribizli fesztivált, amely egy 
egész napos program a településen. A falusias hangulatú rendezvény 
helyszíne a műemlék templom környéke és a Tájház udvara. 
Aki a fesztivál alatt ellátogat a településre, részt vehet ribizliszentelésen, 
bor- és pálinkakóstolókon, vagy akár egy lovaskocsival szervezett  
falunézésen is.
Természetesen a ribizlilekvár főzése sem maradhat ki a programból 
és több üstben készülnek a lekvárok is. A gasztronómiai kínálatok 
között szerepelnek feketeribizlis sütemények, palacsinták, ribizlis házi 
rétesek, feketeribizli bor és pálinka is.
Az érdeklődőket egész nap kézműves kirakodóvásár, játszótér, kiállítás 
és színpadi fellépők sora várja minden évben. 
Legalább egyszer mindenkinek érdemes ellátogatni erre a nagyszerű 
rendezvényre, ahol kulturális programkavalkád és finom falatok várnak 
mindenkit! 
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Felsőtárkány Tárkányi túrós rétes

Hozzávalók:

0,8 kg egri finomliszt     0,4 kg egri rétesliszt
2 ek olaj     2 egész tojás

borsónyi élesztő (langyos vízben elkeverni, nem futtatni)

Édes tészta töltelék:
7 ek olaj     50 dkg túró     kicsi só     1 ek főtt krumpli
15 dkg cukor     1 cs. vaníliás cukor     3 dkg mazsola

14 ek tejföl

Tejföl az édes töltelékre: 
1 liter tejföl     kb. 3 dl tej     2 tojás     kevés só

Sós töltelék:
12 ek olaj     80 dkg túró     10 dkg krumpli     2 ek tejföl

Elkészítése: 
A tészta hozzávalóit sós, langyos vízzel összeállítjuk, jól felkeverjük 
hólyagosra, úgy, hogy ne legyen túl kemény, de lágy se. Majd négy 
cipót formálunk belőle. Pihentetjük.
Lisztezett ruhán kihúzzuk, a széleit levágjuk. A négy cipó széleit olajos 
zacskóba tesszük, ebből két cipót formálunk.
Az édes tészta tölteléket, mielőtt sütőbe tesszük, megkenjük az előre 
elkészített tejföllel.

A felsőtárkányi rétesről, rétesnapokról:
A felsőtárkányi sós-túrós rétes széles körben híres, a környékbeli lagzik 
nagy kedvence.
A tradicionális csemegéhez köthető rétesnapot a helyi nyugdíjas 
klub tagjai rendezték meg először, ugyanis nem akarták, hogy a 
felsőtárkányi rétes (és a titkos recept) feledésbe merüljön. Így mára 
már hagyománnyá vált az évenkénti rétesnap, melyre minden 
évben augusztus első hétvégéjén gyűlnek össze a rétes kedvelői 
Felsőtárkányban.
A rétesnap alkalmával a sok különlegesség mellett az érdeklődők 
megkóstolhatják a felsőtárkányi asszonyok által a helyszínen készített 
réteseket is. A kóstolások mellett minden évben több kulturális 
programon vehetnek részt a látogatók. 

A Felsőtárkányi sós – túrós rétes nemzeti értékként felkerült a 
Felsőtárkányi Értéktárba, az agrár- és élelmiszergazdasági kategóriába.
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Gyöngyöshalász

Halászi halpatkó
kapros-túrós batyuval

Hozzávalók:

Halpatkó: 
80 dkg pontytörzs     20 dkg barna csiperkegomba

10 dkg vöröshagyma     2 dl tejföl
5 dkg füstölt szalonna     10 dkg lecsó (paprika, paradicsom)

só     őrölt bors     fűszerpaprika     5 dkg zsír
tejszín

Kapros-túrós batyu:
20 dkg túró     1 csomag kapor     20 dkg liszt

só     2 db tojás

Elkészítése:
A szalonnát lepirítjuk, majd hozzáadjuk a hámozott, apróra vágott 
vöröshagymát. Mikor üvegessé válik, beletesszük a paprikát és a 
paradicsomot.
Ha a lecsó félig megpuhult, rátesszük a barna csiperkegombát. Mikor 
mindez „összeesik”, fűszerpaprikával megszórjuk, kevés vízzel felen-
gedjük. Forrás után beletesszük a halpatkókat. Tíz perc főzést követően 
kivesszük a halat, a mártást tejföllel behabarjuk, utána ízesítjük, tejszín-
nel feljavítjuk.
A palacsintát sósra készítjük – tejjel, szódával. Töltelékként a tehéntúrót 
kaporral összekeverjük, sóval, kis fokhagymával ízesítjük. A tölteléket a 
palacsintába halmozzuk és kis batyuvá formázzuk, majd hagymaszárral 
összekötjük.
A halat a mártással és palacsintával ízlés szerint tálaljuk.
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Gyöngyöstarján
Rezgős rétes

Hozzávalók:

fél kg Nagyi titka sima liszt     10 dkg rétes liszt
1 db tojás     2,5 dl vízben elkevert 1 teáskanál 10%-os ecet 

kb. 1 dl étolaj     csipetnyi só     2 dl tejföl

Sárgarépa töltelék: 
kb. fél kg répa     cukor     vaníliás cukor

Elkészítése:
A lisztet és réteslisztet egy keverőtálba szórjuk, hozzáadjuk az előzőleg 
kissé felvert tojást, a sót, a ½ dl étolajat, az ecettel elkevert langyos 
vizet úgy, hogy lágy, jól dolgozható tésztát kapjunk. Kézzel dolgozzuk ki 
alaposan (felverjük) addig, amíg a tészta a kéztől és a táltól el nem  
válik. Kettévesszük és a gyúródeszkán még gyúrjuk egy kicsit. Leola- 
jozott tálcára tesszük a két cipót, a tetejét kissé beolajozzuk, letakarjuk 
folkpakkal és pihenni hagyjuk 30 percig.
Sárgarépa töltelék:
Kb. fél kiló répát lereszelünk, megcukrozunk és vaníliás cukorral 
ízesítjük. Nem szükséges megpárolni a répát.
A tészta nyújtása: 
A cipó mindkét oldalát meglisztezzük és rátesszük a belisztezett 
abroszra. A tetejét beolajozzuk (kissé a kezünket is). Nyújtófával 
3-4 nyújtást végzünk a tésztán, majd a kezünkkel bátran kihúzzuk az 
asztalon. Nem kell félni, csak bátran lebegtetve húzzuk. Ha kinyújtottuk, 
rápötyögtetjük a tölteléket, megöntözzük (tejszín állagú) tejjel hígított 
tejföllel, majd egy kevés étolajjal is és ízlés szerint megszórjuk cukorral. 
A sodrásnál megfogjuk az abrosz szélét, kifeszítjük, dobunk egyet rajta. 
Ezt először a rövidebb végeken, majd a hosszú végeken végezzük 
el. Fontos, hogy mindig feszítsük az abroszt. Derelyevágóval tepsi 
méretűre vágjuk  és óvatosan a tepsibe helyezzük. Egy tepsibe kb. 3-4 
rúd fér el.
Tejföllel megkenjük és kb. 15-20 percig 200 fokos sütőben sütjük. 

Érdekesség a rétes készítéséhez: 
Fontos, hogy a réteskészítésnél kb. 23-25 Celsius fok legyen, különben 
szakadni fog a tészta.

És hogy mitől rezgős a gyöngyöstarjáni rezgős rétes? 
Attól, hogy mikor kézbe vesszük a kisült rétesszeletet, rezeg a kézben, 
annyira gyenge a tésztája.

A recept Gríznerné Ruzsom Katalin gyöngyöstarjáni „nagyi” elmondása 
alapján tettük közzé.
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Hevesaranyos
Aranyosi lecsó

Hozzávalók:

füstölt szalonna     aranyosi kolbász
2 nagy fej vöröshagyma     1 kg húsos paprika

1-2 db erős paprika (elhagyható)
1-1,5 kg paradicsom     5-6 tojás

egy kevés cukor

Előkészítés:
A füstölt szalonnából vékony szeleteket vágunk és bevagdossuk, 
majd a kolbász bőrét lehúzzuk és felkarikázzuk. A vöröshagymát 
megpucoljuk, majd felkockázzuk. A paradicsom és a paprika héját is 
lehúzhatjuk, aztán a húsát nagyobb kockákra vagdaljuk.

Elkészítése:
A szalonna szeleteket beletesszük a lábasba és közepes tűznél kisütjük 
a zsírját, majd óvatosan kivesszük a szalonnákat. Zsíron megpirítjuk a 
kolbászt, majd ezeket is kiszedjük és melegen tartjuk a szalonnával 
együtt. Aztán belerakjuk a vöröshagymát és folyamatos kevergetés 
közben világosra pirítjuk. Rátesszük a paprika kockákat, megsózzuk és 
kb. 15 percig együtt sütjük. A paradicsomot is hozzáadva, időnként 
megkeverve addig pároljuk fedő alatt, amíg megpuhulnak. Kevés 
cukorral ízesítjük. Közben felütjük a tojásokat és villával kicsit felverjük. 
Levesszük a lecsóról a fedőt, erősebb tűznél kicsit összesütjük, majd a 
tojást beletesszük és folyamatosan kevergetve a fehérje dermedéséig 
sütjük. Tányérokra szedjük, elosztjuk rá a szalonnát és a kolbászt.
Friss, ropogós kenyérrel tálaljuk.
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Karácsond
Tepertős-szilvalekváros

papucs

Hozzávalók:

500 g liszt     1 ek cukor     1 mk só     25 g friss élesztő
1 tk sütőpor     250 g tepertőkrém     50 ml víz

300 ml sűrű tejföl     1 egész tojás     házi szilvalekvár
1 tojás a kenéshez

Elkészítése:
A tepertőt ledaráljuk és az összes többi hozzávalóval, valamint a 
futtatott élesztővel összegyúrjuk és 1-2 óráig kelesztjük. Amikor 
megkelt, a hűtőbe tesszük 3 órára. 
A hideg tésztát egy deszkán kinyújtjuk 4 mm vastagra, és 5x5 cm-es 
négyzetekre vágjuk. A közepére tesszük a szilvalekvárt, majd a két 
szemközti tésztasarkot a lekvár fölött összecsippentjük, végül tojással 
megkenjük.
Forró, 210°C -ra előmelegített sütőben szép pirosra sütjük őket.

A receptet közreadta: Tóthné Herczeg Éva, Karácsond
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Kerekharaszt Kacsa kemencében

Hozzávalók: 

1,5 kg-os kacsa pucolva     zsír     só     bors
1 fej fokhagyma     1 citrom     fehérbor

Elkészítése:
A fokhagymát gerezdjeire szedve finoman a kacsa bőre alá helyezzük, 
majd vékonyan bekenjük zsírral a kacsát. Ízlés szerint sózzuk, borsozzuk. 
A kacsa belsejébe egy egész citromot teszünk. Ezek után a szintén 
bezsírozott Pataki tálba fektetjük (a tál tetejét is zsírozzuk), 1 deciliter 
fehérborral meglocsoljuk, majd a 250 fokra hevített kemencében 
sütjük. Fél óránként megnézzük, forgatjuk. Amennyiben elfőtt róla 
a bor, pótoljuk. Mikor a kacsa pirosra sült, párolt lila káposztával és 
burgonyakörettel tálaljuk.

A receptet Szabó Ádám polgármester úr ajánlotta a HEVESTÉKA 
recepttárba. 
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Kisnána Hozzávalók: 

1,5 kg burgonya     30-50 dkg liszt     2 db tojás     2-3 ek tejföl
2-3 ek olaj     3-4 gerezd fokhagyma

1 liter olaj (sütéshez)
só, őrölt bors, fűszerkömény ízlés szerint

Díszítéshez:
tejföl     reszelt sajt     fokhagyma     vöröshagyma    paradicsom

Elkészítése:
A burgonyát megpucoljuk, megmossuk, majd szálasra reszeljük. 
Hozzáadjuk a sót, kb. 30 dkg lisztet, a 2 tojást, az apróra tört fokhagymát, 
a 3 evőkanál tejfölt, a 3-4 evőkanálnyi olajat és ízés szerint egy kevés 
őrölt borsot. A nyersanyag összeállításánál őrölt bors helyett egész 
fűszerköményt is használhatunk ízesítésként, ami nagyon mutatós és 
ízletes, csak vigyázzunk a mennyiségre! 
Az alapanyagokat jól összekeverjük. Vigyázzunk, hogy a krumplis 
massza nehogy túl lisztes legyen, hanem inkább laza állagú. Forró, 
bő olajban próbasütést végzünk és ha a fűszerezettség és az állag 
is megfelelő, aranybarnára sütjük. A szálasra reszelt burgonya sütés 
közben „sündisznócska” szerű kis tüskéivel teszi mutatóssá a készre 
sütött mackot. 
A kisütött mackot sokféleképpen ízesítve, különböző feltétekkel lehet 
még ízletesebbé, mutatósabbá tenni. 

A kisnánai maczok története a következő oldalon olvasható.

Macok

A mátraballai burgonya napokon mindig nagy sikere volt a kisnánai 
asszonyok által készített macoknak.
A mackot díszíthetjük tejföllel, reszelt sajttal, apróra tört fokhagymával, 
szeletelt lila- vagy vöröshagymával, paradicsommal és a felsoroltak 
különböző keverékével is. Így őseink egyszerű, szegényes étele egy 
gazdagon díszített, változatos étekként jelenhet meg asztalunkon 
családunk és barátaink nem kis örömére. 

Minden kedves érdeklődőnek szíves figyelmébe ajánljuk a receptet
követő oldalon megnevezett írást, hogy hogyan is keletkezhetett a 
macok. 

43



Az nánai matzok története
föld népének ízes falatja

1543 őszén a török kiostromolta Nána várából Móré László lovagot, a 
mohácsnál megholt Lajos király és Mária özvegy királyné kedves vitézét, 
s örökös rabságba hurcolták Sztambulba. Nána várát lerontották, 
romjain repkény nőtt, omladékaiba vadak, s madarak költöztek. A falu 
több mint 150 esztendőre pusztaként jegyeztetett be a krónikákba.
A XVIII. század első évtizedében a környék akkori birtokosai úgy 
találták, az egykor virágzó Nánát fel kell ébreszteni a tetszhalálból. 
A 150 éves „Csipke Rózsika-álom” véget ért. Nógrád megyei palócokat 
és Árva megyei tótokat telepítettek a vár köré.
A tótok megtanultak magyarul a palócoktól és aztán beszéltek egy 
keverék, fele magyar, fele tót nyelven, ami tele volt gyönyörű nyílt 
„a” és zárt „á” hangokkal. A palócok pedig megismerkedtek a tótok 
ételeivel. Azonban a favágó tótocskák a krumplit szerették. Náluk, a 
hegyekben ez termett leginkább. De a juhászkodó palócok gyomra 
megkívánta a tartalmas étkeket is. Összeadták hát tudományukat és 
megalkották a nánai ételeket.
Leghíresebb ételük a macok, amit – akár hiszitek, akár nem – Nánán 
találtak ki. Egy Katka nevű ifjú menyecske egy napon krumplit reszelt 
a csirkéinek. Közben mindenfélét kikészített az asztalra, hogy ebédet 
főzzön az urának, mire hazajön a kaszálóról. Kicsi volt az asztal és a 
tűzhely mellett állt. Odakészített lisztet, sót, tojást.
Volt egy rossz, pákosztos macskájuk, akit Mocsoknak hívtak. Mocsok, 
ha tehette, inkább azt ette, amit ellophatott. Hát nem bejött akkor is, 
mikor a menyecske a krumplit reszelte?! Ahogy Katka meglátta, hogy a 
macska a kamra felé lopakszik, rákiáltott, hogy „Mocsok!”, s meg akarta 
dobni egy ronggyal. A hirtelen mozdulattól a reszelt krumpli és a liszt, 
meg a tojás ráborult a tűzhelyen melegedő zsírra. Katka felsikoltott 
ijedtében, hogy milyen kár érte. Fakanalával megpróbálta kikaparni a 
zsírból a krumplit, de külön a liszttől, meg a tojástól. Addig kapargatta, 
hogy összekeverte. A furcsa massza elkezdett sercegve sülni, és 
mennyei illatot árasztott magából.

Katka ámulva figyelte, mi történik a serpenyőben. Amikor látta, hogy 
kezd kicsit odakapni, kíváncsian megfordította, hogy lássa, milyen lett. 
Szép aranybarna volt a megsült rész. Addig gyönyörködött benne, míg 
a másik oldal is megsült. Akkor kivette, és óvatosan megízlelte. Soha 
életében ilyen finomat nem evett még. Nem is bírta megállni, megette 
mindet.
Igen ám, de közelgett az idő, hogy az ura hazajő. Gondolt egyet. 
Futott a pincébe krumpliért, kamrába lisztért, tojásért. Még hagymát, 
fokhagymát is reszelt bele és elkészítette újra a véletlenül eltalált 
macok-tésztát. Kanalanként kisütötte, lett egy cseréptállal. Akkor zsíron 
hagymát fonnyasztott, szalonnakockát pirított. Egy tálacskába tejfölt, 
másikba friss, illatos túrót tett az asztalra.
Épp elkészült mindennel, mikor megjött Jankó, az ura. Asztalhoz 
ültette és boldogan nézte, ahogy embere egyre nagyobb bátorsággal 
falatozza az ismeretlen étket. Kérdésére, hogy miféle étek lenne ez, azt 
felelte, ez bizony csak afféle Mocsok, de mivel Katka törte a magyart, 
hát így mondta: Macok.
Mikor Jankó jóllakott, leöblítette a macokot friss, hideg savóval, s utána 
megölelte, megcsókolta fiatal asszonykáját a finom ebédért. Hogy 
aztán estére kelvén még mi módon hálálta meg néki, az már a huncut 
mesék közé tartozik, azt én el nem mesélem soha.
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Kömlő
Margarinos sajtos kifli

Hozzávalók:
Tészta:

1 kg liszt     5 dkg élesztő     0,5 l tej    2 dl olaj     1 ek cukor      1 ek só

Töltelék: 25 dkg margarin

Tetejére: 1 db tojás     15 dkg reszelt sajt     köménymag

Elkészítése:
Az élesztőt felfuttatjuk 1 dl langyos, cukros tejben, majd hozzáadjuk 
az átszitált lisztet, a sót, az olajat és jól kidolgozzuk a tejjel a tésztát. 
1-1,5 órát meleg helyen kelesztjük. Ha megkelt, a tésztát öt cipóra 
osztjuk, egyenként 25-30 cm-es kör alakra nyújtjuk, ezeket nyolc cikkre 
vágjuk. Közben a margarint negyven darab kiskockára vágjuk, melyből 
egy-egy darabot a cikk vastagabb részére teszünk és kiflit formázunk a 
tésztából. Sütőpapírral bélelt tepsire rakjuk, 20 percet pihentetjük, majd 
felvert tojással megkenjük és megszórjuk reszelt sajttal. Előmelegített 
sütőben 180 fokon sütjük kb. 30 percig.

Vajas pogácsa

Hozzávalók:

50 dkg liszt     25 dkg margarin     1 kis pohár tejföl
2 egész tojás     1 kávéskanál só     2,5 dkg élesztő     1 dl tej

reszelt sajt

Elkészítése:
A tejet langyosítjuk, majd beletesszük az élesztőt. Ha megkel, akkor 
a többi hozzávalóval simára összedagasztjuk, majd kerekre, vékonyra 
nyújtjuk. Hajtogatjuk, 2x30 perc után kiszaggatjuk, sütőlapra rakjuk, 
tetejét tojással lekenjük, majd reszelt sajttal megszórjuk. 10 perc 
pihentetés után 160°C-os sütőben kisütjük.

Vajas pogácsa

Margarinos
sajtos kifli

A margarinos sajtos kifli receptjét közreadta: Szászi Károlyné Terike
A vajas pogácsa receptjét közreadta: Szászi Jánosné Marika
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Ludas
Jubileumi torta

Hozzávalók: 

Tészta:
15 dkg cukor     7 tojás     1és 1/2 szelet csokoládé

10 dkg liszt     késhegynyi szódabikarbóna

Töltelék:
6 tojás sárgája     8 kanál porcukor     6 ek tejszín

25 dkg írós vaj     6 ek erősen cukrozott feketekávé

Díszítés:
3 dkg apróra vágott dió

Elkészítése:
Tészta elkészítése: 
A 15 dkg cukrot, a 7 tojás sárgáját és a csokoládét kikeverjük habosra. 
A 7 tojás fehérjét is felverjük habosra és a lisztet, valamint a 
szódabikarbónát is összekeverjük. Ez lesz a tészta, melyet két-három 
részben megsütünk.
Krém elkészítése:
A 6 tojás sárgájából, a 8 kanál porcukorból és 6 evőkanál tejszínből 
sűrű krémet főzünk. Ha kihűlt, 25 dkg írós vajjal és 6 evőkanál cukrozott 
feketekávéval kikeverjük.
Ezután összeállítjuk a tortát: megkenjük a krémmel a lapokat és a 
tetejét is. A végén apróra vagdalt dióval szórjuk meg.

Érdekesség a tortáról:
Elképzelhető, hogy ezt a tortát sütötték meg a magyar honfoglalás 
1000. évfordulójára. 
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Maklár Pikáns kakas zsemle-
gombóccal a bográcsból

Hozzávalók:
1 kakas darabolva     4 szál sárgarépa     4 szál fehérrépa

1 nagy fej hagyma     kapribogyó     tejszín     mustár 
zsír     só     bors     babérlevél     kakukkfű

Zsemlegombóc:
3 db zsemle     30 dkg liszt     1 tojás     víz

só     petrezselyem

Elkészítése:
A hagymát apróra vágjuk, üvegesre pirítjuk, rádobjuk a kakast és ezt is 
lepirítjuk, majd puhára pároljuk a fűszerekkel.
Félidőben hozzáadjuk a durvára reszelt zöldségeket, a kapribogyót, 
majd tovább főzzük együtt.
Közben elkészítjük a zsemlegombócot. A zsemléket kockára vágjuk, 
sütőben megpirítjuk, lágy galuskát készítünk, hozzákeverjük a 
zsemlekockát és a petrezselymet. Sós vízbe szaggatjuk kanállal és 
készre főzzük. Csak pár perc kell, különben szétfőnek.
Az elkészült zöldséges kakashoz tejszínes habarást készítünk, 
besűrítjük, belekeverjük a mustárt, kiforraljuk és kész! 

Maklár és a kakasfesztivál:
Makláron idén XIII. alkalommal rendezték meg a Nemzetközi 
Kakasfesztivált, amely hatalmas sikereket arat a kezdetektől kezdve, 
éppen ezért megrendezése mára már hagyománnyá vált. A kora 
reggeltől késő estig tartó rendezvényt Maklár Község Önkormányzata 
és az Együtt Maklárért Egyesület szervezi. 
A fesztivál alkalmával minden évben a helyi hagyományőrző 
egyesületek, a helyi oktatási intézmények tanulói lehetőséget kapnak 
fellépésekre, emellett hazai és külföldi csapatok nevezhetnek be a 
főzőversenyre. Az érdeklődőket egy egész napos rendezvény várja 
Makláron. 

Maklárról egy, a minden évben megrendezésre kerülő Kakas- 
fesztiválon elkészített receptet kaptunk a HEVESTÉKA recepttárba. 
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Mátraszentimre
Krumplilaska

(krumplovníka)

Hozzávalók:

vízben főtt krumpli     grízes liszt     só     vaj     túró

Elkészítése: 
A hajában megfőtt krumplit megpucoljuk, krumplinyomón áttörjük, 
hagyjuk hűlni és annyi marék lisztet teszünk bele, ahány krumplinyomó 
krumpli volt. Ízlés szerint sózzuk, majd jól összedolgozzuk. Kis cipókat 
formálunk belőle, amit lisztezett gyúródeszkán kinyújtunk és platnin 
mindkét oldalát megsütjük. Tálba rakjuk, olvasztott vajjal megkenjük, 
majd áttört, sózott túróval megtöltjük és feltekerjük, mint a palacsintát.  
A sparheltek kiszorulásával nagyméretű teflon edényben is el lehet 
készíteni.

Krumplihaluska 
(strapačka)

Hozzávalók:

krumpli     liszt     só     túró (tehén vagy juh)     szalonna     tejföl

Elkészítése: 
A krumplit lereszeljük, beletesszük a lisztet, sózzuk, majd forró vízben 
galuskát szaggatunk belőle. Vigyázat, nem szabad sokáig főzni, mert 
szétázik! A kifőzött galuskát meglocsoljuk a szalonna kisütött zsírjával, 
majd összekeverjük a túróval, juhtúróval. Tetejére simára kevert tejfölt 
locsolunk, amire a szalonna tepertőjét tesszük rá.

Mátraszentimrén a mai napig élnek a jellemzően szlovák étel-
3különlegességek. Sokak által ismert és kedvelt étel a sztrapacska, ami 
már országos hírű étellé vált.
A sztrapacskáról úgy gondolták, hogy bármelyik étkezésben megállja 
a helyét. Reggelire remek, ebédre kitűnő, vacsorára csodálatos. 
Ha a frissen elkészített ételből véletlenül maradna, az később ropogósra 
pirítva még a frissen készült sztrapacskánál is finomabb. 

A régi időkben a szlovák falvak asztalára nem sokszor került hús. 
Étkezésük szerény volt, füstölt oldalassal vagy egy kevés kolbásszal 
bolondították meg az ételt, ha ízletesebb ételre vágytak. Mivel a 
legszegényebb gazdáknak is volt néha juha, sokszor használtak túrót, 
brindzát (vagyis juhtúrót) feltétként. 

Krumplilaska

Krumplihaluska
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Mezőtárkány

Aratóleves

Hozzávalók:

25 dkg füstölt tarja     25 dkg füstölt kolbász     15 dkg szárazbab
20 dkg savanyú káposzta     1 tv paprika     1 db paradicsom

2 dl aludttej (kefir)     5 dkg vöröshagyma
1 petrezselyem gyökér     1 sárgarépa     2 szál kapor

1,5 dkg fokhagyma     5 dkg árpagyöngy     5 dkg liszt
5 dkg zsír (olaj)     2 dkg fűszerpaprika     csipetnyi őrölt bors

2 babérlevél     csipetnyi egész kömény
1 tk házi ételízesítő

Elkészítése:
A babot előző este beáztatjuk. Másnap leszűrjük és 7 deci vízben két 
babérlevéllel feltesszük főni. Egy másik edényben a füstölt tarjára 
annyi vizet öntünk, hogy ellepje és azt is a bab mellé, a tűzre tesszük.
A kolbászt felkarikázzuk. A savanyú káposztát átmossuk és kisebb 
szálakra aprítjuk. A zöldségféléket – sárgarépát, petrezselymet, 
vöröshagymát, fokhagymát – megtisztítjuk. A hagymákat kockákra, a 
gyökereket karikákra vágjuk.
Közben a bab mellé rakjuk a félbevágott paprikát, paradicsomot, 
savanyú káposztát és az átmosott árpagyöngyöt is. Ezekkel együtt fedő 
alatt puhítjuk tovább. Őrölt borssal és köménnyel ízesítjük. A kaprot 
felaprítjuk. A megfőtt tarját kivesszük, főzőlevét a babhoz öntjük, majd 
a sárgarépát és petrezselymet is hozzáadjuk. A tarját szeletekre, majd 
kockákra vágjuk. Amikor a bab megpuhult, beletehetjük a kolbászt és 
a tarját is. Rántást készítünk. A zsiradékban megpirítjuk a hagymákat, 
majd a liszttel összesütjük. A tűzről félrehúzva hozzáadjuk az őrölt 
paprikát, felöntjük vízzel és az aludttejjel összekeverjük. Szűrőkanálon 
át engedjük a levesbe. Összeforraljuk, házi ételízesítővel, kaporral 
fűszerezve tálaljuk.
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Mikófalva
Töltött káposzta

Hozzávalók: 8-10 db-hoz

1 kg savanyított szálas káposzta
8-10 db savanyított káposztalevél     1 kg darált hús

kockára vágott füstölt szalonna és füstölt sonka (ízlés szerint)
20 dkg rizs     10 dkg árpakása     1 nagy fej vöröshagyma

1 fej fokhagyma     ½ üveg lecsó     őrölt bors
piros paprika     majoránna     ételízesítő

Elkészítése:
A hozzávalókat jól összekeverjük és beletöltjük a káposztalevelekbe. 
Az edény alját befedjük szálaskáposztával, erre rakjuk egymás 
mellé a töltött káposztákat (több sor is lehet). A tetejét befedjük 
szálaskáposztával vagy a megmaradt káposztalevéllel. Vízzel 
felengedjük, hogy ellepje. Forrásig teljes lángon, utána tartalék lángon 
főzzük tovább.

A mikófalvi receptek a következő oldalon folytatódnak.
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Hozzávalók:

Tészta:
30 dkg liszt     22 dkg margarin     2 dl tejföl

Krém:
10 dkg margarin     20 dkg natúr krémsajt     pici só

10 dkg reszelt sajt

Elkészítése:
A tészta hozzávalóit összegyúrjuk, kb. fél centi vastagra kinyújtjuk, 
majd pogácsaszaggatóval kiszaggatjuk és sütjük.
Krém: 
A hozzávalókat összekeverjük és a krémmel 2-2 korongot össze-
ragasztunk (a korongok közé tehetünk vastagabb krémet), ezután az 
összeragasztott korongokat krémes oldalukon reszelt sajtba forgatjuk.

Szakállas pogácsa
Varázslatos sütemény

Hozzávalók:

6 db barack vékonyra szeletelve     2 tubus sűrített tej
25 dkg egész kakaós keksz     25 dkg darált kakaós keksz

6 dl habtejszín

Elkészítése:
A sűrített tejet a habtejszínnel összekeverjük és felverjük, hogy 
krémszerű legyen. 
A sütőforma alját kirakjuk egész kekszekkel, erre jön a vékonyra szeletelt 
gyümölcs, majd megkenjük vastagon a krémmel és megszórjuk 
kekszmorzsával. Addig rétegezzük a süteményt, míg a hozzávalók el 
nem fogynak.
Néhány órára hűtőbe tesszük szeletelés előtt.
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Nagyfüged
Kaszakő pogácsa

Hozzávalók: 

1 kg finomliszt     1,5 csapott ek só     4 tojás sárgája
2 kanál zsír     10 dkg vaj     2 dkg élesztő     1 kk cukor

30 dkg tepertő     2 dl langyos tej     1 tk cukor

Elkészítése:
Az élesztőt felfuttatjuk 1 dl tejjel és a kávéskanálnyi cukorral. 
A lisztet, a sót, a tejfölt, a zsírt, a vajat és a 3 tojás sárgáját összegyúrjuk. 
Gyúródeszkán jól átdolgozzuk a tésztát, amit 1 centiméter vastagra 
elnyújtunk, a zsírral kikevert tepertővel megkenjük, majd a hosszabb 
és a rövidebb oldalát egymásra hajtva fél óráig pihentetjük. Ezt a 
mozzanatot még kétszer megismételjük, ám harmadszorra már 2 centi 
vastagra hagyjuk a tésztát, ebből szaggatjuk ki a pogácsákat, a tetejüket 
bevágjuk és a maradék tojássárgájával megkenjük. A pogácsát forró 
sütőben kisütjük. 

Készült Prezenszkiné Matildka néni receptje alapján

"A település hagyományaihoz szorosan hozzátartozik a földművelés, 
azon belül is a gabonatermesztés. A nagyfügedi ember – főként 
a természeti adottságok és a domborzati viszonyok miatt – 
mezőgazdasági munkával kereste meg kenyerét vagy egészítette ki 
jövedelmét. A betakarítás időszakában az asszonyok is napszámba 
jártak, nem tudtak minden nap a tűzhely mellé állni, ezért olyan ételt 
kellett készíteniük, ami hosszú ideig fogyasztható volt. Ilyen volt a 
kaszakő pogácsa, amit a határba is magukkal vihettek tarisznyában, 
vagy kendőbe kötve az emberek. Az étel neve onnan kapta a nevét, 
hogy sokszor olyan sokáig hordták magukkal a pogácsát, hogy az úgy 
megkeményedett, mint a kaszakő."5

A recept kimondottan a település sajátossága, szerepel Nagyfüged 
Helyi Értéktárában is, mint helyi érték.

5 Lovász Béláné et al. (2013, szerk.): Gyöngyösi Kalendárium 2014. Gyöngyös Város 
Önkormányzata, Gyöngyös. 
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Nagykökényes
Nagykökényesi herőke

Hozzávalók:

30 dkg liszt     2 egész tojás     2 ek cukor  
1 tk szódabikarbóna     1 pohár tejföl     1 csipet só

olaj a sütéshez

Tetejére: 
vaníliás porcukor     lekvár

Elkészítése:
A hozzávalókat összegyúrjuk, alaposan megdolgozzuk, majd 
10 percig pihentetjük. Lisztezett deszkán 2-3 mm vastagságúra 
nyújtjuk. Derelye vágóval 3x3cm-es kockákra vágjuk, a kockák közepét 
bemetsszük. Az így kapott lapokat a metszés mentén kifordítjuk, és 
forró olajban kisütjük. Vaníliás porcukorral még melegen megszórjuk 
és gyümölcslekvárral tálaljuk.
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Nagyréde

Kőtött, hajtott, krumplis
tepertős bodak

Hozzávalók:

1 kg liszt     30 dkg áttört, főtt krumpli     5 dkg élesztő
1 ek só     1 kávéskanál cukor     25 dkg tepertő

disznózsír

Elkészítése:
A krumplit megpucoljuk, vastagabb karikára vágjuk és enyhén 
sós vízben puhára főzzük. Leszűrjük,  30 dkg-ot kimérünk belőle, 
finomra áttörjük, langyosra hűtjük. A főzőlevet is kihűtjük langyosra. 
Kb. 1 dl-nyit egy kis tálba öntünk, beletesszük a cukrot és felfuttatjuk 
benne az élesztőt.
A lisztben elkeverjük a sót, majd hozzáöntjük az élesztős keveréket. 
A krumpli levét fokozatosan hozzáadva szép sima, könnyen gyúrható  
tésztát készítünk. Ehhez kb. 5 dl főzőlére lesz szükségünk. Ha már 
„elválik” a tésztánk az edény falától, a kezünkhöz sem ragad, akkor 
lesz jó! Megfelezzük a tésztát, először az egyik felét, majd a másikat 
lisztezett gyúrótáblán kb. 30x40 cm-es téglalapra kinyújtjuk. Megkenjük 
„fagyos” zsírral, majd tepertőkrémmel. Feltekerjük, mint a bejglit és 
3-4 cm széles darabokra vagdossuk fel. Kizsírozott tepsibe rakjuk a 
tekercseket, lazán egymás mellé, a vágott felükkel fölfelé. Megkenjük 
olvasztott zsírral, és negyed óráig kelni hagyjuk.
Előmelegített sütőben 160-180 fokon pirosodásig sütjük. Kb. ¾ óra 
kell a sülésnek.
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Nagytálya
Székelygulyás

Hozzávalók:

Sertéspörkölthöz:
1,4 kg sertés-apróhús     2 dkg fűszerpaprika     20 dkg zsír 

0,5 dkg köménymag  
csontlé vagy víz

20 dkg vöröshagyma     1 dkg fokhagyma     4 dkg só 

2 kg savanyú káposzta (elő kell készíteni a főzéshez)

Tejfölös habarás:
7 dl tejföl     6 dkg liszt

Elkészítése:
A sertéspörköltet félpuhára pároljuk, ízlés szerint ízesítjük sóval. 
Hozzáadjuk az összezúzott fokhagymát és az őrölt köménymagot.
A kimosott és felvágott savanyú káposztát a pörkölthöz adjuk. Annyi 
sótlan csontlével vagy vízzel öntjük fel, amennyi majdnem ellepi. 
Fedővel lefedjük, lassan pároljuk. Megkóstoljuk, szükség szerint sóval 
ízesítjük.
Mikor a hús és a káposzta puhára párolódott, tejfölös habarást adunk 
hozzá. Összekeverjük, ügyelve arra, hogy a húst ne törjük össze, majd 
lassan készre forraljuk. Ha szükséges, sóval utána ízesítjük. Fedővel 
lefedve tartjuk melegen a tálalásig.
A jó székelygulyás világos rózsaszínű, íze kellemesen savanykás a 
tejföltől.

A nagytályai gulyásfesztivál minden évben a nyár közepén kerül 
megrendezésre a településen.
A látogatók egy egész napos kulturális programon vehetnek részt, 
ahol helyet kapnak különböző fellépők, színpadi műsorok, tombola, 
ugrálóvár, sétakocsikázás, valamint elmaradhatatlan a gulyásfőző 
verseny is.

Tipp a székelygulyáshoz: 
A székelygulyás jobb ízű lesz, ha oldalasból, dagadóból, csülök lefejtett 
húsából készítjük.
Helyenként a székelygulyásba a befejezés előtt finomra vágott friss 
kaprot is kevernek. Ebben az esetben kevesebb fűszerpaprikával 
készítik.

Gulyásleves: 
Ha nagyobb mennyiségű hússal készítjük, mondjuk 15dkg/adag és 
kevesebb lével engedjük fel, akkor bográcsgulyásról beszélünk. Ez 
egy sokkal sűrűbb és tartalmasabb étel, mint a gulyásleves. 

A nagytályáról beküldött receptek a következő oldalon folytatónak.
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Gulyásleves

Hozzávalók: 

Csontléhez:
0,5 kg sertéscsont     30 dkg sárgarépa 

25 dkg petrezselyemgyökér 

15 dkg zellergumó     6 liter – a felére beforralva

Gulyásleveshez:
0,5 kg marha apróhús     20 dkg zöldpaprika 

10 dkg sertészsír     8 dkg paradicsom 
1 dkg fokhagyma (vagy 20 dkg lecsó)

10 dkg vöröshagyma     1,5 kg burgonya 
1,5 dkg fűszerpaprika Javasolt folyadék-

3 dkg só     0,5 dkg köménymag    3 liter csontlé

Csipetkéhez:
12 dkg liszt     1 dkg só     1 db tojás

Elkészítése:
A gulyásleves készítéséhez a legalkalmasabb húsrészek a marha-
lábszár és az apróhúsok, amelyeket a csomózáskor nyerünk. A 
gulyásleveshez először pörköltalapot kell készíteni.
A nem túl forró sertészsírhoz hozzáadjuk a finomra vágott vöröshagymát 
és gyakori kevergetéssel aranysárgára pirítjuk. Az edényt lehúzzuk 
a tűzhelyről, hozzáadjuk a fűszerpaprikát, gyorsan elkeverjük, majd 
felöntjük egy kevés hideg vízzel. Az edényt visszahelyezzük a tűzhelyre, 
és a pörköltalapot lassan zsírjára pirítjuk.
A pörköltalaphoz hozzáadjuk az 1 cm-es kockára darabolt marhahúst. 
Megsózzuk, fűszerezzük őrölt köménymaggal, összezúzott  fokhagy- 
mával, majd jól elkeverjük és fedő alatt lassan pároljuk. Ha saját levét 

elfőtte, zsírjára pirítjuk. Ezután annyi vízzel engedjük fel, amennyi a hús 
párolásához szükséges. A párolást végezhetjük fedő nélkül is. Ebben 
az esetben bizonyos idő múlva a folyadék elpárolog, az anyagok 
lepirulnak, így kellemes pörzsanyagokat kapunk. A lepirított anyago-
kat ezután felöntjük folyadékkal és folytatjuk a párolást.
A párolás, pirítás műveletét folyamatosan kell végezni, így a rövid lében 
történő párolás mellett kialakulnak a pörköltre jellemző pörzsanyagok. 
Ha a hús majdnem felpuhult, zsírjára pirítjuk. Hozzáadjuk az 1-1 cm-
es kockákra darabolt burgonyát, zöldpaprikát és paradicsomot vagy 
a lecsót. Az anyagokat addig pároljuk, amíg a burgonya üveges nem 
lesz. Ekkor csontlével felöntjük és lassan készre főzzük. Ha szükséges, 
sóval utána ízesítjük. Levesbetétként elkészítjük a csipetkét, külön 
kifőzzük és tálaláskor adjuk a leveshez.
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Nagyvisnyó
Sóskaleves

Hozzávalók:

egy darab füstölt hús     2-3 marék sóska     1-2 ek liszt
kevés telföl     tej

Elkészítése: 
Egy darab füstölt húst megfőzünk, majd kiszedjük egy tányérra. 
A visszamaradt lében megfőzzük a sóskát. Közben habarást készítünk: 
1-2 kanál lisztet, kevés tejfölt és tejet összekavarunk, felhígítjuk tejjel, 
majd átszűrve lassan hozzákeverjük a sóskás léhez, s állandóan keverve 
felforraljuk. Még főzés után is kavarunk rajta időnként, hogy össze ne 
kapódjon. Kellemesen savanyú, füstölt ízű leves. 

Krumplis laska
Hozzávalók:

1 kg krumpli     só     egy kevés liszt    zsír

Elkészítése:
A krumplit héjában, kevés sóval megfőzzük. Főzés után leöntjük a 
levét, a krumplit megpucoljuk, s krumplinyomón átnyomjuk, áttörjük. 
Ízlés szerint sózzuk, nagyon kevés lisztet teszünk hozzá. Összegyúrjuk, 
lisztezett deszkán hosszú rúdban félretesszük, majd 2-3 cm-enként 
felszeleteljük. Fogunk egy szeletet, jól meglisztezett deszkán kinyújtjuk, 
folyamatosan lisztezve, kb. palacsinta nagyságúra. Székre, ágyra 
elhelyezett tiszta törlőre a kinyújtott kör alakú tésztákat elhelyezzük egy 
nyújtófa segítségével. Ha az összes tészta kinyújtásával megvagyunk, 
a gáz tetejére rakunk egy gáztepsit, meggyújtjuk alatta a gázt, s 
egyenként sütjük a laskákat. Ha az egyik oldala megsült, megfordítom, 
még a gázon megolajazom vagy zsírozom, s ha a másik oldala is 
megsült, leszedem egy tányérra, s azt az oldalát is megolajazom vagy 
zsírozom. Palacsintaszerűen összetekerem.
Frissen, sőt másnap hidegen (ha marad) a család kedvenc étele.

Sóskaleves

Krumpli laska

A recepttárba kapott sóskaleves krumpli laskával nem csak hajdan 
számított hagyományos, komplet ebédnek Nagyvisnyón, de még ma 
is szívesen készítik, fogyasztják a településen. 

Érdekesség a laskáról:
Valamikor régen sparhelt tetején sütötték, de ma már a sparheltek 
kiszorulásával egy régi gáztűzhely  sütőlemezét is használhatjuk 
helyette.
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Noszvaj
Birsalmás bableves

Hozzávalók:

30 dkg tarka száraz bab vagy fejtőbab     1 l tej
450 g tejföl     3 ek. liszt     1 ek. cukor     1 kk. só

3-4 babérlevél     1 nagy paprika     2 közepes birsalma

Elkészítése:
A beáztatott száraz babot feltesszük főni kb. 3 liter hideg vízbe, majd 
beletesszük a paprikát, továbbá beleteszünk 3-4 babérlevelet. Ízlés 
szerint sózzuk és ha szükséges, pótoljuk az elpárolgott vizet. Lassú tűzön 
lefedve főzzük, időnként ellenőrizve, hogy mennyire van megpuhulva 
a babunk. Amikor már majdnem készre főtt, beletesszük az előzőleg 
apróra vágott, megfőtt és villával áttört birsalmát. Jól összeforraljuk az 
egész ételt. Közben elkészítjük a habarást, amely ízlés szerint készülhet 
tejjel, tejföllel. Megvárjuk, míg összeforrnak az ízek. Aki édesebben 
szereti, tehet hozzá ízlés szerint cukrot is.
Kb. két órai főzés után elkészül az ízletes birsalmás bablevesünk.

Noszvaj és a Birsünnep:
Noszvaj egyik ételkülönlegessége a birsalmás bableves, így nem 
meglepő, hogy a településen 2010 óta minden év októberében 
megrendezésre kerül a Birs Fesztivál, vagyis a Birsünnep, amely során 
mily meglepő, a birsalmáé a főszerep. 
A program során lehetőség van birsalmasajt-főzésre, kóstolásra, 
valamint különböző ételek pl. birsalmás bableves, birsalmás főételek 
és különböző birsalmás sütemények kóstolására is. Az ételeken kívül 
kézműves foglalkozás, játszóház, táncház, koncertek és birspálinka is 
várja az érdeklődőket. 

„A birsalmás bableves szinte csak noszvaji étel” – hangzik el az egyik 
Ízőrzők sorozat részben, amely Noszvajról szól, s amelyben a helyi 
asszonyok mutatnak be ízletes, a településre jellemző ételeket, mint 
a birsalmás bableves, a pergelt leves vagy a tárkonyos leves füstölt 
hússal stb.
Az Ízőrzők sorozat számos része, köztük a Noszvajról szóló részt is 
beleértve, megtekinthető a KönyvtárMozi kínálatában. 
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Ostoros

Ostorosi édes rácsos
kompéros

Hozzávalók:

Tésztához:
50 dkg liszt     3 dkg élesztő     3 dl tej

2 dkg olvasztott Ráma     dió nagyságú zsír     4 ek. cukor
1 tk. só

Töltelékhez:
50 dkg főtt burgonya     25 dkg túró     2 dl tejföl

1 vanillin cukor     só     cukor

tetejének megkenéséhez 1 tojás

Elkészítése:
Kevés tejben, egy kis cukorral az élesztőt megfuttatjuk. A maradék 
cukrot és sót langyos tejben felolvasztjuk, beletesszük a lisztet, majd 
a felfuttatott élesztőt és összedolgozzuk a tésztát. A legvégén hozzá-
adjuk az olvasztott Rámát és a diónyi zsírt és ezekkel is összedolgozzuk. 
Lágy kelt tésztát kell kapnunk. A továbbiakban a tésztát meleg helyen, 
kb. 1 óra hosszát kelesztjük. Amíg kel a tészta, elkészítjük a tölteléket.
Megfőzzük a krumplit, leszűrjük, majd krumplinyomón áttörjük, picit 
hagyjuk hűlni, utána a többi hozzávalót belekeverjük és ízlés szerint 
ízesítjük cukorral.
Ha a tészta megkelt, nyújtótáblára borítjuk. Egy kis részt a tésztából 
a tetejére rácsnak félreteszünk, a többit tepsi nagyságúra (30x40cm) 
nyújtjuk. A tepsit zsírozzuk és beletesszük a tésztát, majd a tölteléket 
rásimítjuk. A maradék tésztából rudacskákat sodrunk és rárakjuk 
a töltelékre, vagyis berácsozzuk. A végén megkenjük tojással. 
Előmelegített sütőben kb. 40 percig sütjük. Ha kihűlt, szeleteljük.
Lehet rács nélkül is sütni. Aki pedig nem szereti az édeset, sósan is 
elkészítheti.
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Petőfibánya
Tócsni

Hozzávalók:

4 szem (közepes) régi burgonya     1 tojás
liszt     1 kisebb fej fokhagyma     só     bors      étolaj

Tetejére: tejföl     zöldfűszerek

Elkészítése:
Lereszeljük a burgonyákat, majd hozzáadjuk a tojást és összekeverjük. 
Fokhagymát nyomunk vagy reszelünk bele. Aki szereti, apróra vágva is 
adhat hozzá. A lisztből annyit keverünk a masszához, míg a nokedliéhez 
hasonló állagú tésztát nem kapunk.
Serpenyőbe szaggatva, kanállal szétnyomkodva bő, forró olajban 
sütjük ki. A fűszerezésnél vegyük figyelembe, hogy sütéskor az ízek (só, 
bors) veszítenek intenzitásukból. 
Zöldfűszeres tejföllel tálaljuk.
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Recsk Húsgombóc leves 

Hozzávalók:

2 l víz     40 dkg darált hús (comb)     10 dkg rizs
2 szál sárgarépa     2 szál petrezselyem

1 paradicsom     1 paprika
1 fej vöröshagyma     1 tojás

20 dkg zsír     2 dl tejföl     2 ek liszt
1 kk bors     pirospaprika     zellerzöld

só     ételízesítő

Elkészítése: 
A vizet felforraljuk és beletesszük a paradicsomot, a paprikát és a 
zellerlevelet. Ezalatt 10 dkg zsíron megdinszteljük a reszelt zöldségeket 
és hozzáadjuk a vízhez.
Amíg a zöldség megfő, a darált húshoz hozzáadjuk a megdinsztelt 
hagymát, pirospaprikát, borsot, sót, a tojást és a megmosott rizst. 
Vizes kézzel dió nagyságú gombócokat formálunk belőle és belefőzzük 
az alaplébe. Ha megfőtt, 2 evőkanál liszttel és tejföllel behabarjuk.

A recski receptek a következő oldalon folytatódnak. 
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Hozzávalók:

1 kg krumpli     40 dkg liszt     só

Tetejére: zsír     só

ízlés szerint édesen, lekvárral is tálalhatjuk

Elkészítése:
A héjában főtt krumplit meghámozzuk és áttörjük. Hozzágyúrjuk a sót 
és a lisztet. Ha lágy a tészta, még több lisztet adunk hozzá. Az egészből 
egy nagy rudat készítünk, ebből késsel 2 cm-es darabokat vágunk, 
amit vékonyra, palacsinta nagyságúra elnyújtunk.
Gázlángra tett vaslemezen vagy sparhelt tetején mindkét oldalát 
megsütjük. 
A gáztűzhelyen palacsintasütőben is süthetjük, ebben az esetben nem 
kell a palacsintasütőt kizsírozni.
A megsült tésztát megkenjük forró zsírral és sósan vagy édesen, 
lekvárral tálaljuk.

Pite

Macok (tócsni)

Hozzávalók:

1 kg krumpli     30 dkg liszt     2 tojás     só     bors
fokhagyma ízlés szerint

Elkészítése: 
A lereszelt krumplit összekeverjük a hozzávalókkal. Palacsintasütőbe 
kevés zsírt teszünk. A halmokat kanállal elsimítjuk és mindkét oldalát 
ropogósra sütjük. Ízlés szerint lekvárral, tejföllel tálaljuk. 
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Szarvaskő
Csipkebogyó lekvár

A csipkelekvár főzése:
Az összegyűjtött termést a főzést megelőzően kétszer átmossuk, 
mielőtt feltesszük főni. Fontos, hogy a forró víz lepje el a bogyókat, 
és folyamatosan pótoljuk az elfővő vizet, rendszeresen kavarjuk meg 
az odaégés megelőzése érdekében. A 8 kg bogyó főzése kb. 3 órát 
vesz igénybe. A teljesen átfőtt és így megpuhított termést érdemes 
egy éjszakát még a főzővízben hagyni, hogy a maradék vizet is szívja 
be magába.
Másnap átforrósítjuk az így összeszikkadt bogyókat; pótoljuk a vizet 
és megkezdjük a passzírozást. A passzírozást kézzel, gumikesztyűben 
végezzük, hagyományos módon, fakeretes paradicsompasszírozón 
átnyomkodva a puha masszát. Ez igencsak embert próbáló feladatnak 
ígérkezik. A 8 kg bogyóból kb. ugyanannyi liter sűrítményt tudunk 
kinyerni kb. 2,5 óra alatt. Ha túl nehéznek érezzük a passzírozást, a 
forró főzőléből „hígíthatjuk” az anyagot. A hulladékként jelentkező 
félig száraz, de még lekváranyagot is tartalmazó töreket félretesszük, 
mert azt is tovább tudjuk hasznosítani a szörpkészítéshez. Mivel a 
kapott massza még tartalmazza a bogyóra oly jellemző szúrós szőrt, 
ezért még egy szitázásnak is alávetjük: szőrszitán keresztül távolítjuk 
el ezt a kellemetlen tényezőt a sűrítményből. A kinyert masszát ekkor 
már csak a cukor választja el a lekvártól. Ha szép sűrű passzírmányt 
sikerült készítenünk, úgy az anyag átforrósításával már kb. 
háromnegyed óra alatt el is készülünk. Amennyiben nincs duplaaljú 
edényünk, úgy mindenképpen folyamatosan kavargassuk ezt az egyre 
ínycsiklandozóbb illatokat árasztó bordó pürét, s addig melegítsük, 
míg enyhén bugyog, de nem forr fel! Mindezek után jöhet a cukor, 
– amiből kilogrammonként 30-40 dkg-ot tehetünk bele, a bogyó 
érettségétől és szájízünktől függően – amivel fél órát kavargatom. Az 
egyik módszer szerint a kész lekvárt egy éjszakára pihenni hagyjuk, 
hogy másnapra szépen összesűrűsödjön a cukorral, majd másnap 
reggel ismételten átforrósítjuk és sterilizált, tiszta üvegekbe szedjük. 
A csipkebogyó lekvár hagyományos módszerrel készítve, nem igényel 
tartósítószert: celofánnal és fém kupakkal zárom az üveget és 5-10 
percre fejre fordítom, majd takarók közé rakva 3 nap alatt száraz 
dunsztban kihűtöm azokat.

Ezen a tájékon, Szarvaskőn és környékén a csipkebogyót általában 
október közepétől egészen február végéig (de akár még márciusban 
is) szed(het)jük, de a bogyók érettségét nagyban befolyásolják az 
időjárási viszonyok. Ekkortájt már valószínűsíthető, hogy a piros 
bogyókat az éjszakai fagyok már egyszer-kétszer puhára csípték. 
Lekvárnak mindenképpen az ilyen bogyót gyűjtsük be.
Érdekességként  érdemes megjegyezni, hogy a legfinomabb lekvár 
fatüzelésű üstben, avagy sparhelton készül! 

A csipkebogyó szedése:
Készüljünk fel arra, hogy a bogyó szedése hosszadalmas, időt és 
kitartást igénylő feladat. Már a szedés is tiszta kézzel és steril vödrökbe 
történjen, lehetőleg a szárától mentesen. Kb. 8 kg bogyó szedése 
3 órát vesz igénybe. Erre a környékre jellemző, hogy a csipkebokor 
hosszú, kusza ágait kampós bottal húzzák közelebb a szedés során, 
megkönnyítve ezzel azt, hogy a kezünket kevésbé szúrja össze az 
olyannyira tüskés bokor. Mindenképpen olyan helyről szüreteljünk, 
amely a forgalomtól távol esik: így az erdőszegélyekben, mezők, 
legelők határvonala mentén találhatunk nagy, gazdagon termő 
bokrokat. A csipkebogyó lekvár a hőkezelés során veszít C-vitamint 
tartalmából, viszont egy másik változata szerint nyersen, (ezen értékes 
vitamintartalmát megőrizve) is készíthető a decemberi, már-már 
teljesen átfagyott bogyókból, főzés nélkül, hűtőben tárolva.

Szarvaskőn minden évben sor kerül a Csipkebogyó Fesztiválra. 
Az egynapos rendezvényen lehetőség van csipkebogyó szedésre, 
kézműves foglalkozásokra, bemutatják a csipkelekvár-főzést. Az 
érdeklődőket különféle előadások, szórakoztató programok, sátor, 
csipketea, ízletes lekvárok, túra, vásár, gyereksarok és borkóstolás 
várja.
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Szilvásvárad
Fokhagymás sült

pisztráng salátával

Hozzávalók:

500 g pisztráng     4 gerezd fokhagyma     só ízlés szerint
bors ízlés szerint     3 ek vaj

Saláta:
fél rukkola saláta     paradicsom     lilahagyma

bors     1 ek olivaolaj     só ízlés szerint

Elkészítése: 
A megmosott halat szárazra töröljük, majd beirdaljuk (vagdossuk) pár 
helyen. Vékonyra vagdosott fokhagymát dugdosunk a nyílásokba. 
Sózzuk, borsozzuk és vajjal bekenjük.
Alufóliát kikenünk vajjal, rátesszük a halat. Erős lángon fél óra alatt 
készre sütjük 210°C-on. Közben az olvadt vajjal locsolgatjuk.
Összevagdossuk a zöldségeket, sózzuk és olívaolajjal meglocsoljuk. 
A kész pisztrángot zöldségágyra téve kínáljuk. 

Ha Szilvásváradon járunk, mindenképpen érdemes ellátogatni a 
Szalajka-völgybe, hiszen gyönyörűek a tavak, amelyekben különböző 
pisztrángokat nevelnek, s ahol mintegy száz esztendeje foglalkoznak 
a sebes pisztráng és a szivárvány pisztráng mesterséges tartásával és 
tenyésztésével. Így nem meglepő, hogy az A vitaminban és fehérjében 
gazdag, magas tápértésű, könnyen emészthető ételből helyi specialitás 
lett. 
Szilvásváradon szinte minden vendéglőben, étteremben és 
halsütödében megkóstolhatjuk a különlegesen sütött és füstölt 
pisztrángot. Érdemes ellátogatni a településre. 
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Tarnalelesz
Rózsafánk

Hozzávalók:

35 dkg liszt     3 tojás     1 cs. sütőpor     15 dkg cukor
kb. 3 ek tejföl     csipet só     olaj

Tetejére:
cseresznye vagy meggybefőtt/lekvár

porcukor

Elkészítése: 
A hozzávalókból rugalmas, könnyen nyújtható tésztát gyúrunk, ujjnyi 
vastagságúra kinyújtjuk, majd fánkszaggatóval kiszaggatjuk, széleit 
pedig bevagdossuk. 3-4 lapot egymásra teszünk, középen az ujjunkkal 
összenyomjuk. Forró olajban sütjük ki.
A kisült és kinyílt rózsák tetejére cseresznye- vagy meggybefőttet, 
esetleg lekvárt teszünk és végül meghintjük porcukorral.
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Tarnaméra

Túrótöltelékes kígyórétes

Hozzávalók:

Tészta:
1/2 kg liszt     2,5 dl tej     10 dkg margarin
2 ek cukor     3 dkg élesztő     egy csipet só

Töltelék:
1 kg tehéntúró     8 ek cukor

2 cs. vaníliás cukor     2 db tojás

Tetejére:
tojás sárgája     cukor

Elkészítése:
Melegítsük meg a tejet, tegyük bele a cukrot és az élesztőt, majd hagyjuk 
20 percet állni. A lisztet szitáljuk egy tálba, öntsük hozzá az élesztős 
tejet, tegyük bele a puha vajat és jól dolgozzuk össze. Az így kapott 
tésztát két részre osztjuk (a végén két rudat készítünk belőle) és 
mindkét részt kinyújtjuk 1-2 cm vastagságúra.
Elkészítjük a tölteléket is:
A túrót kikavarjuk a cukorral és a tojással, majd rátesszük a kinyújtott 
tészta közepére. A tészta széleit ferdén 2 centinként bevagdossuk 
a töltelékig és addig hajtjuk a széleket, míg el nem fogy (ráhajtjuk), 
így olyan lesz, mintha fonatos lenne (nem kell tekerni). A töltelék 
fölött pedig a széleket jól lenyomkodjuk, letakarjuk és hagyjuk még 
15-20 percet kelni, utána tepsibe tesszük, megkenjük tojássárgájával 
és ízlés szerint megszórjuk cukorral.
Előmelegített sütőben 180 fokon addig sütjük, míg szép színt kap 
(Kb. 25-30 perc).

A receptet közreadta: Vágóné Markos Edina
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Tenk
Károly szelet

Hozzávalók: 

1 kg csont nélküli karaj     3-4 fej közepes vöröshagyma
1 fej fokhagyma     olaj     bors     só     fűszerpaprika

1 dl száraz vagy félédes vörösbor

Elkészítése: 
A karajt szeleteljük, klopfoljuk. A szeleteket egyenként sózzuk, 
borsozzuk. Kevés olajat hevítünk egy serpenyőben és az előkészített 
húsok mindkét oldalát elősütjük, míg fehér színű nem lesz. Kiszedjük, 
félretesszük. A megtisztított vöröshagymát, fokhagymát kockára vágjuk 
és a visszamaradt zsiradékban megfonnyasztjuk, ez lesz az alapunk. 
Felöntjük borral és visszatesszük bele a hús szeleteket. Megszórjuk 
fűszerpaprikával és felengedjük annyi vízzel, hogy ellepje a húst. Fedő 
alatt kis lángon pároljuk. Amikor puha a hús, levesszük a fedőt és 
nagyobb hőt adva elpárologtatjuk a felesleges vizet róla.
Hasábburgonyával, burgonyapürével kínáljuk.

A receptet Kaliczné Szabó Viktória küldte, Tenkről.
Viktória elnyerte az Étrend Magyar Konyhafőnök Egyesület Séfkése 
díját, amelyet 2018. január 11-én, Budapesten, ifj. Gödry Zoltántól, a 
Helit Kft. ügyvezető igazgatójától vehetett át.
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Almás fácánsült (Andornaktálya)          9
Aranyosi lecsó (Hevesaranyos)          37
Aratóleves (Mezőtárkány)          55

Átányi szerelmes levél (Átány)          11

Birsalmás bableves (Noszvaj)          73
Botratekercs (Átány)          11

Csipkebogyó lekvár (Szarvaskő)          83

Feketeribizlis pite (Feldebrő)          29
Fokhagymás sült pisztráng salátával (Szilvásvárad)          85

Ganca (Bükkszék)          15
Gulyásleves (Nagytálya)          68

Halász halpatkó kapros-túrós batyuval (Gyöngyöshalász)          33
Húsgombóc leves (Recsk)          79

Jubileumi torta (Ludas)          49

Kacsa kemencében (Kerekharaszt)          41
Károly szelet (Tenk)          91
Kaszakő pogácsa (Nagyfüged)          61
Kelt rétes (Ecséd)          25
Kőtött, hajtott, krumplis tepertős bodak (Nagyréde)          65
Krumplihaluska (Mátraszentimre)          53
Krumplilaska (Mátraszentimre)          53
Krumplis laska (Nagyvisnyó)          71
Kukorica ganca (Domoszló)          23
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Lisztes paprika (Adács)          5

Macok (Kisnána, Recsk)           43, 80
Margarinos-sajtos kifli (Kömlő)          47

Nagykökényesi herőke (Nagykökényes)           63
Nyögve vagy sztrapacska (Bükkszék)          15

Ostorosi édes rácsos kompéros (Ostoros)          75

Pikáns kakas zsemlegombóccal a bográcsból (Maklár)          51
Pite (Recsk)          81

Rezgős rétes (Gyöngyöstarján)          35
Rózsafánk (Tarnalelesz)          87

Sóskaleves (Nagyvisnyó)          71
Sült derelye (Aldebrő)          7

Szakállas pogácsa (Mikófalva)          58
Székelygulyás (Nagytálya)          67

Tárkányi túrós rétes (Felsőtárkány)          31
Tepertős-szilvalekváros papucs (Karácsond)          39
Tócsni (Petőfibánya)          77
Töltött káposzta (Mikófalva)          57
Túrós lepény (Fedémes)          27
Túrós-burgonyás lepény (Bükkszentmárton)          21
Túrós-krumplis lepény (Bükkszék)          16
Túrótöltelékes kígyórétes (Tarnaméra)          89

Vajas pogácsa (Kömlő)          47
Varázslatos sütemény (Mikófalva)          59
Vízen kullogó (Andornaktálya, Bükkszentmárton)          9, 21
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