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A sokoldalú, ezerarcú krumpli
Nem lehet megunni a pityókát!

• Számtalan receptet ismerünk és készítünk 
krumpliból, mégis mindig találunk újat, felfedezni 
valót. A krumpli az egyik olyan alapanyag, amit 
a kelt tésztáktól kezdve az édes süteményeken 
keresztül egészen a levesekig és főételekig min-
denhez fel tudunk használni. Éppen ezért renge-
tegféle módon elkészíthető, mindig tudunk újat 
mutatni és alkotni belőle. Íme, három kedves 
recept azoknak, akik nem ismerték ezen felhasz-
nálási módjait a krumplinak. (György Otília)

Hozzávalók:  személyenként egy 
nagy krumpli, jó minőségű érlelt 
sajt, császárszalonna, só, annyi to-
jás, ahány krumpli.

Elkészítése:  A krumplit alaposan 
megmossuk, majd sós vízben fél-
puhára főzzük, mindegyik tetejéről 
levágunk egy szeletet, és krumplivá-
jóval kiszedjük a belét. A császársza-

lonnát száraz serpenyőben megpi-
rítjuk, majd eloszlatjuk a krumplik 
belsejébe, a sajtot kis kockákra 
vágjuk, és a szalonnára szórunk be-
lőle. Előmelegített sütőben 15 percig 
sütjük, majd amikor megpirult a 
krumpli és elolvadt a sajt, kivesszük, 
és mindegyik csónakba egy tojást 
ütünk. Visszatoljuk a sütőbe, és ad-
dig sütjük, amíg a tojás megsül.

Császárszalonnás-krumplis fánk
Hozzávalók:  30 dkg krumpli, 30 
dkg liszt, 2 tojás, 1 dl tej, 2 dkg friss 
élesztő, egy teáskanál cukor, egy te-
áskanál só, 1 evőkanál olaj, 10 dkg 
császárszalonna; a tálaláshoz: tej-
föl, fokhagyma, olaj a sütéshez.

Elkészítése:  A burgonyát meghá-
mozzuk, darabokra vágjuk, és sós 
vízben megfőzzük. Ha kész, leszűr-
jük, villával összetörjük, és hűlni 
hagyjuk. Az élesztőt a langyos cuk-
ros tejben felfuttatjuk. A lisztet a 
sóval, a tört burgonyával, a felvert 
tojással, az olajjal és az élesztős 
tejjel összekeverjük, majd jól össze-
dagasztjuk. A kis kockákra vágott 
császárszalonnát száraz serpenyő-
ben megpirítjuk, majd a masszához 
gyúrjuk. Kelni hagyjuk fél órát, 
majd kis gombócokat formázunk a 
masszából, és bő, forró olajban taka-
réklángon megsütjük. Fokhagymás 
tejföllel tálaljuk.

Tojásos krumplicsónak

Hozzávalók 6–8 személyre:  1 da-
rab csontos marhahús, 1 fej hagy-
ma, 2 cikk fokhagyma, 2–3 gomba, 
2 sárgarépa, 1 petrezselyemgyökér, 
1 kisebb zeller, 1 kisebb karalábé, 
1 kis darabka paprika, só, szemes 
bors, néhány szál petrezselyemzöld; 
a gombóchoz: 5 dkg lisztes, héjában 
főtt burgonya, 1 tojás, ½ mokkás-
kanál őrölt bors, 2,5 dkg zsír, 15 dkg 
fi nomliszt, 1 csokor fi nomra aprított 
petrezselyemzöld, só.

Elkészítése:  Hideg vízbe rakjuk a jól 
megmosott csontos húst, belerakunk 
néhány szem borsot, ízesítjük sóval, 
majd alacsony lángon főzzük. Amikor 
a hab összegyűl a tetején, szűrőkanál-
lal leszedjük, majd hozzáadjuk a meg-
hámozott zöldségeket, és alacsony 
lángon 3–4 órát főni hagyjuk. Az el-
készült levest leszűrjük, tálaláskor a 
tányérba helyezünk 4–5 gombócot, 
és rákanalazzuk a forró levest. A gom-
bóchoz a krumplit héjában sós vízben 

megfőzzük, megtisztítjuk, és ha lan-
gyosra hűlt, krumplinyomón keverő-
tálba törjük. Ebben hagyjuk teljesen 
kihűlni. A petrezselymet apróra vág-
juk. A krumplihoz adjuk a lisztet, a 
zsírt, a sót, a borsot, a petrezselyem-
zöldet és a tojást. Egynemű masszává 
gyúrjuk. A masszából megnedvesített 
kézzel két tenyerünk között kis gom-
bócokat formálunk. Ezeket forrásban 
lévő bő, sós vízbe tesszük, és addig 
főzzük, míg feljönnek a tetejére.

Húsleves krumpligombóccal




