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A tárkonyos bárányleves krumplival és eresztékkel készül

A báránypörkölt hagyma nélkül, nokedlivel az igazi

A Gizi Csárda számunkra készí-
tett bárányhúsételei közül nekünk 
legjobban a csíki recept szerinti 
báránypalacsinta és a tojásos ragu 
ízlett. Néhány éve csíkszentkirá-
lyi születésű sógornőm, Zsuzsa is 
hasonlóval kínált meg. A minap 
rákérdeztem a receptre, amit néhai 
édesanyjától tanult. Hogy biztosak 
legyünk benne, testvérétől, Évától 
is megkérdezte. Családjukban a 
klasszikus báránytölteléket kalács-
formában sütik meg, majd hidegen 
szeletelik és szolgálják fel.

Felemlegettük, hogy régebben, 
amikor még nem volt alufólia és 
annyi fátyolháj se akadt, a bárány-
palacsintához hasonló lakodalmi 
előételeket gézbe csomagolva tették 
tepsikbe. A leleményes szakácsnők-
nek eléggé macerás volt lehámozniuk 
azt szeletelés előtt a kisült étekről… 

Az itt közölt báránypalacsinta-re-
ceptet Csíkkozmáson tanulta Gizi 
néni. A tojásos bárányragu pedig 
szencsedi eredetű.

Báránypalacsinta

Hozzávalók: a bárány apróléka, szív, 
máj, vese, tüdő. Az aprólék mennyi-
ségével megegyező borjú- vagy csir-
kehús, és feleannyi bárányhús, mint 
a zsigerek. Továbbá két kötés petre-
zselyemzöld, egy kötés zöldhagyma, 
6 nyers tojás, 3 fej vöröshagyma, só, 
bors, kevés zsiradék.

A zsiradékon megdinszteljük a 
hagymát, beletesszük a májat, a hú-
sokat, és saját levükben párolva pör-
költet készítünk. A tüdőt és a veséket 
fűszeres vízben megfőzzük, lecse-
pegtetjük, és kihűtjük. A kétféle ké-
szítményt összedaráljuk a zöldhagy-
mával és a petrezselyemzölddel, 
és a felvert tojásokkal elegyítjük. A 
kalácstepsibe alufóliát teszünk, be-
lesimítjuk a húskeveréket. 160 fokos 
sütőben fél óra alatt készre sütjük. 
Hidegen tálaljuk.

Tojásos bárányragu 
(öt személyre)

Fél kg kicsontozott bárányhús, 5 
tojás, egy csokor petrezselyem, 1 dl 
olaj, só, őrölt fekete bors. Az olajban 
a bárányhúst fedő alatt, víz nélkül 
puhára pároljuk, közben sózzuk, 
borsozzuk. A tojásokat felverjük, 
ráöntjük a húsra, és készre sütjük. 
Végül megszórjuk petrezselyem-
zölddel, és puliszkával tálaljuk.




