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Nyaralás Bulgáriában –
Albena Hotel Orhideya 3*

308 €/

Nyaralás a román tengerparton
Saturn: Hotel Hora 3*

Spa hétvége Hajdúszoboszlón
Hungarospa Thermál Hotel -

Nyaralás Törökországban
Side: Amelia Beach Resort 5*

611 €/

Irodánkban foglalhatók buszjegyek

Puliszka pisztránggal – 
Libánban

Nincs az a szépen író tollam, ami-
vel méltóképpen megörökíthetném 
azokat a puliszkás ételeket, ame-
lyeket az évek folyamán a Sánduly 
családnál fogyasztottam Libánban: 
a Laci bácsi fejfedőjébe szedett, 
Manci néni által készített gombato-
kánnyal; disznóvágáskor lecsipecsi-
vel; nyáron az aznap vágott csirke 
hagymás-tejfölös mártásával. Leg-
kelendőbbnek a frissen fogott, sült 
pisztrángot mondanám. Ezért a mi-
nap felkerekedtünk, és megkértük 
Laci bácsit, húzza el, mint nagya-
nyám a karikákat a fatüzelőn, az 
ércedényben vigye frigyre a tüzet és 
a vizet – keverjen nekünk hegyi for-
rásvízben puff ogó puliszkát, borítsa 
a párálló, aranyló étket falapítóra, 
és kifeszített cérnával szeletelje 

szépre. Manci néni a puliszkalisztes 
pisztrángsütéssel foglalatoskodott, 
és a hozzá való tejszínes fokhagy-
makrémet szervírozta. Fejedelmi 
kövércsütörtököt ültünk jóvoltuk-
ból! Fotókon mutatjuk. 

Ebéd közben elbeszéltük: ré-
gen akár hidegen, akár melegen 
fogyasztva fő tápláléka volt az er-
délyieknek is. Kenyér gyanánt ke-
rült asztalra, reggelire és vacsorára 
főfogásként, az ebédhez köretként. 
Feldarabolva, konyharuhában tették 
a tarisznyába, a mezőn túróval, az 
erdőn helyben szedett gyümölccsel, 
eperrel, málnával, szederrel vagy 
parázson sütött gombával fogyasz-
tották. 

Abban is egyetértettünk, hogy 
mindannyiunknak egyik legszebb 
ízemléke maradt a szülői házban, 
üstben kevert, hideg, felfőzött tejjel 
kínált forró puliszka (amivel esetleg 
csak a szilvaízes hideg puliszka kel-
het versenyre).

Édes kását nem ettem, felénk nem 
volt szokásban, és tejfölben főzött 
puliszkát, bálmost is csupán egyet-
len alkalommal, a gyimesi kalibás 
hajnalon reggeliztünk. Kipróbáltam 
itthon, de kishúga sem volt a szabad 
tűzön, üstben rotyogtatottnak.

Kívánatos és divatos

A népi táplálkozásban őshonos ételfé-
leség kivívta méltó helyét a vendéglői 
étlapokon is. Az egykori „szegények 
eledele” polentaként nyert koro-
nát. Ambrus Zita Madeiráról hozta a 
kapros, vajban vagy zsírban pirított 
polenta receptjét, az udvarhelyi Gi-
zi Csárdában nekünk is elkészítette. 
Ambrus Gizi néni szakácskönyvéből 
is választottunk pár receptet, és mi-
után Lőrincz Irma szakácsnő elkészí-
tette és Zita felszolgálta, nem tudtuk 
eldönteni, hogy a puliszkavariációk 
közül melyik legyen a bőségnap nyer-
tese. Ha kipróbálták mindet, mondják 
el nekünk! Lisztérzékenyek bátran, 
cukorbetegek módjával fogyasszák!

т Folytatás az  V.  oldalról
Göngyölt puliszka 
(öt személyre)

Hozzávalók: 50 dkg puliszkaliszt, 
1 liter víz, egy csipet só, 20 dkg 
juhtúró, 20 dkg szalonna, 3 fej 
hagyma.
Elkészítése: A puliszkát 

félkeményre főzzük, tiszta 
konyharuhára terítjük, elsimít-
juk, rámorzsoljuk a juhtúrót és 
felgöngyöljük, mint a rétestész-
tát. A szalonnát kakastaréjfor-
mára vágjuk, ropogósra sütjük, a 
puliszkatekercsre helyezzük, és 
lila hagymával tálaljuk.

Házi telemeával és ordával 
bőséges reggeli a polentakocka

▴   F O T Ó K :  B A R A B Á S  Á K O S

Madeirai eredetű, frisskapros-polenta 
A túrós puliszkatekercs kalóriáit 
nem érdemes számolgatni

Bócuj, a puliszkaguriga A rakott puliszka a vendéglői 
asztalon is megtalálta helyét




