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Juhtúrós finomságok
Egy alábecsült alapanyag három különleges fogásban

• A túrós puliszkán túl is nagyon sok fogáshoz 
használhatjuk a túrót. A juhtúró közkedvelt alap-
anyag, mégis szerényen használjuk ételeinkhez, 
inkább reggelire és vacsorára fogyasztjuk, pedig 
igazán jó mártásokhoz, töltött húsokhoz, akár 
levesekhez is. Bátran ízesíthetünk vele hústölte-
léket, vagy készíthetünk felhasználásával finom 
mártást, de akár elkészíthetjük a híres sztrapacs-
kát is. Nem fogjuk megbánni.

◂  Császárszalonnás 
pulykacomb fokhagymás-
kapros mártással

Hozzávalók:  2 pulykacomb, 3–4 
evőkanál mustár, 25 dkg császársza-
lonna, 10 dkg juhtúró, 2 dl joghurt, 
2 evőkanál mustár, 1 marék friss ka-
por, 2 cikk fokhagyma.

Elkészítése:  A húst alaposan meg-
mossuk, bekenjük mustárral, majd 
sűrűn rátekerjük a szalonnaszelete-
ket. Hőálló tálba rakjuk, és sütőben 
alufólia alatt puhára sütjük. A végén 
levesszük az alufóliát, és megpirítjuk 
a tetején lévő szalonnát. A mártáshoz 
a túrót villával összetörjük, hozzá-
kavarjuk a joghurtot, a mustárt, az 
apróra vágott kaprot, valamint a fok-
hagymát. A hús mellé kínáljuk.
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▸  Juhtúrós húsgolyók 
paradicsommártással
Hozzávalók:  30 dkg darált disznó- 
és marhahús vegyesen, 15 dkg juh-
túró, zsemlemorzsa, 1 tojás, bors, 
só, olaj; a paradicsomszószhoz: 2 
hagyma, 1,5 dl száraz vörösbor, 30 
dkg hámozott paradicsom (konzerv), 
1 evőkanál Piros Arany, só, bors, ba-
zsalikom, kevés cukor.

Elkészítése:  A húsgolyó hozzávalóit 
alaposan összekeverjük, annyi mor-
zsát adunk hozzá, hogy jól formáz-
ható masszát kapjunk. Kis golyókat 
formázunk belőle, és forró olajban 
minden oldalukat megpirítjuk, majd 
kiszedjük egy tálra. A hagymát üve-
gesre pirítjuk a visszamaradt olajban, 
majd hozzáöntjük a bort, a paradi-
csomot és a Piros Aranyat. Sózzuk, 
borsozzuk, majd kevés cukorral íze-
sítjük. Összeforraljuk az egészet, és 
visszarakjuk a húsgolyókat is, meg-
szórjuk bazsalikommal. Összefőzzük. 
Kifőtt tésztával tálaljuk.

▸  Juhtúrós sztrapacska

Hozzávalók 2–3 főre: 1 nagyobb 
krumpli, 30 dkg liszt, 2 tojás, 15 dkg 
juhtúró, 1 kis pohár tejföl, só, bors, 10 
dkg füstölt húsos szalonna.

Elkészítése:  A krumplit meghámoz-
zuk és aprólyukú reszelőn lereszel-
jük. Hozzáadjuk a tojásokat, a lisztet, 
majd sózzuk és borsozzuk. Végül 
annyi vizet öntünk hozzá, hogy ga-
lus ka sűrűségű masszát kapjunk. 
Lobogó, sós vízben, nokedliszaggató 
segítségével (én ezúttal kiskanállal 
szaggattam bele) vízbe szaggatjuk. 
Miután a sztrapacska feljön a víz fel-
színére, még néhány percig főzzük, 
és szűrőkanállal kiszedjük vagy szű-
rőben lecsepegtetjük. Amíg a sztra-
pacska fő, a szalonnát apró kockákra 

vágjuk, és serpenyőben ropogósra pi-
rítjuk. A kifőtt sztrapacskát egy tűz-
álló tálba rakjuk, meglocsoljuk a sza-
lonnából kiolvadt zsírral, megszórjuk 
a túróval és a tejföllel, majd lazán 

összekeverjük. A tetejét megszórjuk 
a kiolvadt szalonnapörcökkel, és 180 
fokra előmelegített sütőben 20 perc 
alatt pirosra sütjük. Tálaláskor meg-
szórjuk petrezselyemzölddel.
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