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Pástétom, pite és töltelék gombából
Juhtúrós gomba krumplipüréágyon

Hozzávalók: 50 dkg krumpli, 50 
dkg  barna csiperkegomba, 10 dkg 
vaj, 2 dl tej, 1 fej hagyma, 3 evőka-
nál ketchup, fűszerpaprika, só, bors, 
2 dl tejföl, 15 dkg juhtúró, kevés olaj, 
petrezselyemzöld.

Elkészítése: A krumplit meghá-
mozzuk és kockára vágva sós víz-
ben megfőzzük, majd elkészítjük a 
krumplipürét vaj és a tej felhaszná-
lásával. Egy hőálló tál aljába kevés 
olajat csepegtetünk, ráhalmozzuk 
a krumplipürét úgy, hogy közepén 
egy mélyedést alakítunk ki.  A hagy-
mát megpucoljuk, apróra vágjuk, és 
kevés olajban megdinszteljük, meg-
szórjuk fűszerpaprikával, kevés vi-
zet öntünk alá és összeforgatjuk. Ez-
után hozzáadjuk a megpucolt, felvá-
gott gombát, fűszerezzük sóval és 
borssal. Hozzáadjuk a ketchupot, és 
puhára főzzük a gombát. A pörkölt 
levét visszafogjuk, és elkeverjük a 
tejföllel. A gombát a mélyedésbe rak-
juk, rámorzsoljuk a túrót, és ráönt-
jük a tejfölt. Előmelegített sütőben 25 
perc alatt elkészül. Végül megszór-
juk petrezselyemzölddel a tetejét.

Rókagombával töltött sertéskaraj

Hozzávalók: 1 kg sertéskaraj 
egybe, 50 dkg rókagomba, 1 kötés 

petrezselyemzöld, só, bors, 1 kis fej 
hagyma, kevés olaj, 2 tojás, kevés 
zsemlemorzsa, 2-3 dl tej.

Elkészítése: Az apróra vágott 
hagymát kevés olajon megdinsz-
teljük, hozzáadjuk a megtisztított, 
megmosott, darabokra vágott gom-
bát, és addig pirítjuk, amíg a leve 
elfő. Sózzuk és borsozzuk, majd 
hűlni hagyjuk. Amikor kihűlt, ösz-
szekeverjük a tojásokkal, az apró-
ra vágott petrezselyemzölddel és 
kevés zsemlemorzsával. Ezután 
a húst egy nagyobb vágódeszkára 
helyezzük, majd oldalt horizontá-
lisan egy mélyedést vágunk a hús-
ba, szétnyitjuk, és téglalap alakú-
ra kiklopfoljuk. Sózzuk és borsoz-
zuk. Az egyik oldalára hosszan el-
helyezzük a gombatölteléket (meg-
töltjük), és feltekerjük. A húst cér-
nával átkötözzük. A megtöltött, át-
kötözött húst bedörzsöljük sóval, 
és egy hőálló tálba rakjuk, aláönt-
jük a tejet, és lefödjük alufóliával. A 
sütőt 180 fokra előmelegítjük. Más-
fél órán át sütjük.

Svéd gombasaláta

Hozzávalók: 50 kg csiperke-
gomba, 1 fej hagyma, fél hámozott-
paradicsom-konzerv, 2 babérlevél, 
1 teáskanál provence-i fűszerkeve-
rék, őrölt bors, 3 darab vékonyan le-

vágott citromhéj, 2 evőkanál frissen 
facsart citromlé, só, kevés olívaolaj, 
1 teáskanál kristálycukor, friss ba-
zsalikom a tálaláshoz.

Elkészítése: A gombát felsze-
leteljük, és az olajon a fűszerek-
kel együtt zsírjára sütjük. A hagy-
mát apróra vágjuk, majd hozzáad-
juk a gombához, és kis lángon üve-
gesedésig pároljuk, majd belerak-
juk a paradicsomot, egy kevés vi-
zet, a cukrot, a citromlevet és a hé-
jat, valamint a babérlevelet. További 
15 percig főzzük, majd a végén a ba-
bérlevelet és a citromhéjat kivesz-
szük. Hűtőbe rakjuk néhány órára. 
Hidegen tálaljuk pirítóssal.

Gombás lencsepástétom

Hozzávalók: 15 dkg barna csiper-
kegomba, 1 kis fej hagyma, 4 cikk 
fokhagyma, 20 dkg lencse, őrölt kö-
mény, só, bors, 1 evőkanál mus-
tár, 1 babérlevél, citromlé ízlés sze-
rint, 5 dkg vaj, kevés olaj, 1 marék 
petrezselyemzöld a tálaláshoz.

Elkészítése: A lencsét sós, 
babérleveles vízben megfőzzük, 
majd leszűrjük. Egy serpenyőben 
kevés olajon megpirítjuk a két-
féle hagymát apróra vágva, majd 
hozzáadjuk a felszeletelt gom-
bát, és 5 percig pároljuk. A pá-
rolt gombát a lencsével, a mustár-

ral és a fűszerekkel összekavar-
juk, majd pürésítjük. Végül citrom-
lével és vajjal gazdagítjuk. Pirítós-
sal, petrezselyemzölddel tálaljuk.

Gombás pite

Hozzávalók: 50 dkg csiperkegom-
ba, 3 tojás, 1 fej hagyma, 3 cikk fok-
hagyma, kakukkfű ízlés szerint, 
2 marék zabpehely, 1 piros paprika, 
5 dkg vaj, só, bors, kevés olaj.

Elkészítése: A gombát meg-
mossuk, majd megtisztítjuk, késes 
aprítóba apróra vágjuk. Hozzáadjuk 
az apróra vágott hagymát, a zúzott 
fokhagymát, a zabpelyhet, a koc-
kára vágott paprikát, a tojásokat és 
a puha vajat. Sóval, borssal és ka-
kukkfűvel ízesítjük. Majd jól össze-
dolgozzuk. Egy hőálló tálat olajjal, 
kikenünk, belesimítjuk a masszát 
és előmelegített sütőben kb. 25 perc 
alatt készre sütjük. Krumplipürével 
tálaljuk és fogyasztjuk.

Gombával, tojással töltött dagadó

Hozzávalók: 80 dkg – 1 kg da-
gadó, 2 zsemle, 3 darab főtt tojás, 
2 tojás, 25 dkg csiperkegomba, 1 fej 
hagyma, 1-2 evőkanál zsemlemor-
zsa, 1 csokor petrezselyemzöld, 
só, bors, zsír, 1 evőkanál mustár, 
1 evőkanál ketchup.

Elkészítése: A dagadót felszúr-
juk úgy, hogy szép mélyedés ala-
kuljon ki. Az apróra vágott hagy-
mát zsiradékon megfuttatjuk, rá-
dobjuk az apróra szelt gombát, sóz-
zuk, borsozzuk. Fedő alatt addig 
pároljuk, míg a gomba megpuhul, 
majd fedő nélkül a zsírjára visz-
szasütjük. Ha kihűlt, hozzáadjuk a 
kockára vágott tojásokat, valamint 
a felvert tojásokat, a beáztatott ki-
facsart zsemléket, az apróra vá-
gott petrezselyemzöldet. Ha túl lágy 
lenne a massza, akkor 1-2 evőka-
nál zsemlemorzsát is adunk hozzá, 
jól összedolgozzuk. A tölteléket be-
nyomkodjuk a húsba. A nyílást hús-
tűvel összetűzzük. A tenyerünk élé-
vel óvatosan eloszlatjuk a húsban 
a tölteléket. Zsírral kikent tepsibe 
tesszük a dagadót, kívülről sózzuk, 
borsozzuk, kevés vizet öntünk alá, 
befedjük alufóliával. Meleg sütőbe 
tesszük, saját levével többször meg-
locsolgatjuk, majd kb 1 óra sütés 
után a fóliát levesszük, és lekenjük 
a mustár-ketchup keverékkel. A tü-
zet mérsékelve szép pirosra sütjük. 
Nem szabad kiszárítani! Ha meg-
sült, kb. fél órát még fólia alatt pi-
hentetjük, hogy a hús nedvei leüle-
pedhessenek. Csak ezután szeletel-
jük. Sült krumplival tálaljuk.
 

GyörGy Ottilia

Már ősszel szépen virágozhatnak a szárdugványokról szaporított növények

Muskátlik nyári dugványozása

A muskátl i növényekre jel-
lemző, hogy néhány év után 
felkopaszodnak, elöreged-

nek, betegségre érzékenyebbek 
lesznek, és elvesztik díszértékü-
ket. Vagy rendszeresen fiatal nö-
vényeket kell vásárolnunk, vagy 
folyamatosan szaporítani kell a 
meglévő növényekből, és pótolni 
a régieket. A szaporítás szárdug-
ványok gyökereztetésével törté-
nik, a muskátlifajták nagy része 
nagyon könnyen gyökeret ereszt. 
Szárdugványnak felhasználhat-
juk a tavaszi metszés során levá-
gott ágakat is − elvileg az év bár-
melyik időszakában, megfelelő 
helyen tartott muskátli esetében 
télen is lehet muskátlihajtásokat 
gyökereztetni − de a nyáron több 
tényező is hozzájárul a sikeres 
szaporításhoz.

Szárdugvány készítése

Válasszuk ki azokat a hajtásokat, 
amelyek elég fejlettek, és levágá-
sukkal nem rontjuk el a növény 
kialakított formáját. Ezek lehet-
nek olyanok, amelyek nagyon el-
nőttek oldalra, vagy függőlegesen 
emelkedtek a többi hajtás fölé, és 
a muskátli alakításához, bokrosí-
tásához amúgy is szükséges len-
ne ezek visszacsípése vagy levágá-
sa. A szárakból tehát levághatunk 
hosszabb részt, mint amire szük-
ség lesz a dugvány elkészítéséhez.

A dugványnak szánt hajtást egy 
éles késsel vágjuk le az anyanö-
vényről. Az ideális méret 3–5 cm 
körül van, ennél hosszabb dugvá-
nyokat nem érdemes készíteni. Ha 
hosszabb szárat vágtunk le, ak-
kor esetleg készíthetünk két dug-
ványt is belőle, bár a hajtás csúcsi 
része az, ami könnyen gyökere-
zik, és gyorsan fejlődésnek indul. 
A dugvány alsó része közvetlenül 
egy levél fölött kell hogy legyen, 
kissé ferdén, rézsútosan vágjuk 
le. A kibomlott, nagyobb leveleket 
szedjük le a dugványról, ha van vi-
rágszár, akkor azt is vágjuk le, és 
csak néhány kisebb, még fejlődés-
ben lévő levélke maradjon rajta.

Segítő praktika

Gyökereztető hormon használa-
ta muskátli esetében nem szüksé-
ges, nem befolyásolja számottevő-
en a dugványok gyökeresedését. 
De alkalmazható egy más prakti-
ka: fél deci vízben oldjunk fel egy 
C-vitamin-tablettát, és ebbe márt-
suk bele a dugványok alsó részét, 
mielőtt a földkeverékbe kerül-
nének. Ez bevált módszer, ami-
vel meggyorsíthatjuk a dugványok 
megeredését. A gyökereztető föld-
keverék legyen laza, ha van rá le-
hetőség, akkor perlittel és homok-
kal kevert virágföldet használjuk, 
terítsük 7-8 centi vastagon egy tál-
cába vagy virágedénybe.

Öntözés, gondozás

A kifejlett muskátlik jól tűrik a szá-
razságot, kimondottan szeretik, ha 
két öntözés között kiszárad a vi-
rágedény talaja, ez a szárazságtű-
rés valamennyire a dugványokra 
is jellemző. A földkeveréket ned-
vesítsük alaposan meg, még mie-
lőtt a dugványokat beleszúrnánk, 
de ne tartsuk a tálcát páradús kör-
nyezetben, ne nedvesítsük a dug-
ványok levélkéit. Inkább tegyük az 
edényt egy olyan helyre, ahol tűző 
nap nem éri, de sok fényt kap (pl. 
keleti vagy nyugati fekvésű ablak-
párkány), és melegben lesz. A föld-

keveréket pedig tartsuk mérsékel-
ten nedvesen, hogy a dugványok 
körül ne legyen állandóan átázva. 
Ha elfeketedést észlelnénk a dug-
ványokon, akkor az érintett szára-
kat dobjuk el, és a talajt igyekez-
zünk picit szárazabban tartani, a 
feketedés egy gombás megbetege-
dés, ami a túlságosan nedves kör-
nyezet miatt alakul ki.

Négy-hat hét után ültethető

Jó körülmények között már tíz nap 
alatt kifejlődnek az első kis gyö-
kerek, kíváncsiskodni, a dugvá-
nyokat kihuzigálni viszont nem 

szabad. A dugványok talaj felet-
ti részén is látszani fog, hogy él-
nek, fejlődnek, levelek bomlanak 
ki, virágszár is megjelenhet. Ezek 
jó jelek, a virágszárat viszont ter-
mészetesen le kell csípni. Négy-
hat hét múlva már megerősödött 
gyökérzettel fognak rendelkez-
ni a kis növénykék, és nekilátha-
tunk kisebb virágedényekbe ül-
tetni őket egyenként. Ezek a fiatal 
muskátlik már az idén ősszel szé-
pen virágozhatnak, de igazán mu-
tatósak következő év tavaszán és 
nyarán lesznek.

Farkas attila

A muskátli sok szempontból ideális szobanövény. 

Gondozását tekintve nem túlságosan igényes, egész 

nyáron virágzik, nagy a fajtaválaszték. Sokféle szí-

nű, virágformájú, színes levelű közül választhatjuk ki 

kedvenceinket, vagy ezekből állíthatjuk össze gyűjte-

ményünket.

A muskátlik díszértékét megőrzendő folyamatosan lehet új töveket szaporítani

FOtó: Farkas attila




