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Íme a töltött, levesbe szánt gölődörök   ▴  FOTÓ: VERES NÁNDOR

A gölődör kiállta az idők próbáját
Gasztrotörténeti leveskülönlegesség Lövétéről

• Nem jegyezhető meg 
egykönnyen gölődör 
szavunk. Számunk-
ra csupán addig volt 
szokatlan hangzású, 
amíg megtudtuk, hogy 
így nevezik Lövétén 
a pacalt, a juh vagy 
növendék szarvasmar-
ha gyomrát. Az aláb-
biakban bemutatunk 
egy belőle készült, 
sokműveletes, de nem 
bonyolult régi ételkü-
lönlegességet. Lássuk 
be, mennyivel lelemé-
nyesebbek voltak a 
régi asszonyok ahhoz, 
hogy egy-egy levágott 
állat egyetlen porcikája 
se vesszen kárba.

M O L N Á R  M E L I N D A

A térség régi ételeit felkutató 
Homoród–Küküllő LEADER 
Egyesület tagjai megtudták 

ugyan a gölődör leves készítésének 
fortélyait a lövétei Sata Lajosné Julis 
nénitől és Lázár Imréné Gizi nénitől, 
ám amikor az egyesület Régi étele-
ink nyomában című kiadványához 
az Asszonykórus tagjainak kellett 
a fotózáshoz elkészíteniük, érdekes 
újdonságként tekintettek rá: mind-
annyian először kóstoltak gölődör 
levest.

Mi a közelmúltban a lövétei táj-
ház udvarán tartott, Gasztronómiai 
anyanyelvünk a turizmusban című 
rendezvényen György Margit kon-

dérja mellett próbáltuk ellesni, mi-
ként hasznosultak az ősök üstjében, 
asztalán a belsőségek, zsigerek. Az 
ételleírást Lázár László elnöknek és 
a gasztrokiadvány szövegezőjének, 
Török Imrének köszönjük.

A tölteléktől a tálalásig

Juhból vagy növendék szarvasmar-
hából készítik ezt a töltelékes pacal-
levest, az adag 4–6 személyre szól.
A gölődör töltelékének hozzávalói: 
máj, tüdő, vér, vesék, rizs, szalonna 
(őrölve, a töltelék zsírosságát adja 
meg), tojás (összefogja a tölteléket, 
hogy ne legyen omlós). Fűszerei: 
csombor, hagyma (megdinsztelve, ke-
vés paprikával), só (vagy sóvíz), bors.

A gölődör elkészítése:  A májat, 
a tüdőt, a vesét sós vízben és külön 
a vért is megfőzzük. Miután megfőtt, 
megőröljük. Rizskását főzünk (de 
nem főzzük meg egészen). Hagymát 
dinsztelünk egy kevés paprikával (a 
szín miatt). A szalonnát megőröljük, 
és tetszés szerint teszünk a töltelék-
hez. A töltelék zsírosságát adja, ne le-
gyen se túl száraz, se túl zsíros. Hoz-
záadjuk a nyers tojást, ez összefogja 
a tölteléket, a gölődör nagyságától 
függően 3–4 tojás szükséges. Ezeket 
mind összekeverjük, és ízlés szerint 
sóval, borssal fűszerezzük.

A pacal (gölődör) tisztítása:  
felvágjuk két tenyérnyi darabok-
ra, melyekbe később bele tudjuk 
tölteni a gölődör töltelékét. Forrás-

ban lévő vízbe beleforgatjuk, kivesz-
szük, és levakarjuk róla a felső ré-
teget (nem szabad túl sokáig a forró 
vízben tartani, mert később nem 
lehet összevarrni). Miután megtisz-
títottuk, bedörzsöljük citromsóval, 
szódabikarbónával és ecettel. Bő víz-
ben sokszor átmossuk. Miután jól ki-
vontattuk hideg vízzel a pacalt, bele-
töltjük a tölteléket, bevarrjuk, külön 
vízben almával együtt megfőzzük. 
(Az alma semlegesíti a pacal ízét és a 
nem mindenkinek tetsző illatát.)

A levesalap hozzávalói:  láb-
szár, fejrész, forgórész, csont hússal 
együtt, 3–4 alma meghámozva, fel-
darabolva és rizs. Az eresztékhez: 
tojássárga tejjel és egy kevés liszttel 
összekeverve.

A leves elkészítése:  A lábszár-
csontból, a fej- és forgós részekből 
egy levesalapot főzünk. Amikor 
megfőtt a hús, leszedjük a csontról, 
felaprítjuk. A levest leszűrjük, bele-
tesszük a felaprított húst, a rizskását, 
és tovább főzzük. Miután megfőtt a 
rizskása, beletesszük az almát, és 
ezt is főzzük, de fi gyeljünk, hogy az 
alma ne főjön szét. Igény szerint ece-
tezzük. Utána beletesszük az ereszté-
ket, és levesszük a tűzről. Ízlés sze-
rint sóval, borssal és ecettel tovább 
fűszerezzük. Tálaláskor a gölődört 
kétujjnyi szeletekre vágjuk, beletesz-
szük a tálba, és levest merünk rá.

Hogy szépen szeletelhessük, hagyjuk kissé kihűlni a megfőtt gölődört

▾   FOTÓK: ANDRÁS TAMÁS

Vendégeink étvágya és dicséretei 
meghálálják az elkészítésre 
fordított időt és fáradságot




