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Alacsony hőfokon: liba a sütőben
Közeleg a Márton-nap, a Főnix konyhában erre is készülnek

F Ü L Ö P - S Z É K E L Y  B O T O N D

„Aki Márton-napon libát nem eszik, 
egész éven át éhezik” – említette 
az egyik legismertebb mondást 
Bándi Sándor Domokos, a Főnix 
konyha szakácsa. Rámutatott, ed-
dig a napig befejeződnek a mező-
gazdasági munkák, ekkor már te-
le kell legyenek az éléskamrák. A 

Márton-napi ebédnél rendszerint 
az ekkorra már kiforrott új borral 
szokás koccintani. 

Persze a libához más hiedelmek 
is kapcsolódnak, egyebek mellett a 
mellcsontját szokták időjárásjóslásra 
használni.

Egészséges étel

Az említett szárnyasról még azt 
is tudni kell, hogy húsa nagyon 
egészséges és számtalan emésztő-
rendszeri és idegrendszeri probléma 
esetén hozhat enyhülést. Példaként 
ugyanakkor kiemelte a libamájat, 
amelynek hatóanyagjai a szív és 
az érrendszer működését javítják, 
ugyanakkor immunerősítő hatá-
sa miatt is fogyasztják. Vöröshúsú 
állatról beszélünk, amelyet szinte 
teljes egészében hasznosíthatunk. 
Készíthetünk a nyakából és a farhát-
ból leveseket, a melléből, combjából 
és szárnyából pedig akár sülteket 
is. Nem beszélve arról, hogy a szí-
véből és a májából is ízletes étele-
ket állíthatunk össze. „Az emberek 
többsége csak ebben az időszakban 
fogyaszt libát, így máskor nehezebb 
beszerezni, Márton napra azonban 
már készülnek a hentesek, tehát az 
üzletekben és a piacokon is könnyen 
be lehet szerezni az ínyencséget” – 
magyarázta. Az éttermek sokszor 
négy-hat fogásos menüvel várják 
ebben az időszakban a vendégeket, 
maga Bándi is így készül.

Különleges ízek

Az alkalomra Bándi Sándor Domo-
kos a sütőben készült almás burgo-
nyával tálalt libacomb receptjéről 
beszélt lapunknak. Fontos, hogy a 
szárnyas elkészítéséhez az úgyneve-
zett sous-vid technológiát alkalmaz-
zuk, hiszen akkor jóval omlósabb 
lesz a hús és nem is szárad ki. Ehhez 
nem kell mást tennünk, minthogy 
alacsony hőfokra állítsuk be a sütőt 
és több órán át süssük az ételt. Ha ez-
zel elkészültünk, akkor újabb edény-
re lesz szükségünk, amelybe beleke-
rül például a libacomb, illetve a főtt 
hámozott burgonya és a felszeletelt 
hagyma, illetve alma. A hozzávaló-
kat összekeverjük és sóval, borssal 
fűszerezzük. Tíz percig pirítjuk az 
ételt kétszáz Celsius-fokon, és már 
tálalhatjuk is.

Persze nem muszáj ragaszkod-
junk az említett körethez. Egy másik 
megoldás lehet, ha egy kevés hagy-
mát olajban pirítunk meg, majd eh-
hez savanyú káposztát adunk és egy 
kevés vizet töltünk az edénybe, hogy 
ellepje a hozzávalókat. Szükséges 
ugyanis, hogy a káposzta megpá-
rolódjon. Ehhez néhány karika főtt 
pityókát adunk, sóval, borssal és egy 
kevés rozmaringgal fűszerezzük. Ha 
készen vagyunk, akkor mindezt ad-
dig kell pirítani egy serpenyőben, 
amíg a káposztából elpárolog a víz, 
és a többi hozzávaló is ropogóssá vá-
lik. A fűszerpaprikát a legvégén kell 

hozzáadni, hogy ne váljon keserűvé 
a köret. Tippként elmondta, hogy az 
ízeket egy kis libazsírral – amelyet a 
hús engedett ki – lehet fokozni.

A szakács arra is kitért, hogy eze-
ket a köreteket akkor is alkalmazhat-
juk, ha éppen liba vagy kacsa mellet 
esetleg a szárnyasok combját készít-
jük el. A szuvidálás azonban minden 
esetben elvárás a jó eredményért.

A szárnyasok mellé

A liba húsát legtöbbször a gyü-
mölcsszószokkal és más készítmé-

nyekkel párosítják a gasztronómi-
ában – magyarázta Bándi. A köret 
mellé rendszerint narancsot, szilvát, 
gránátalmát, birsalmát szoktak süt-
ni, de egy szegfűszeges körte is jó 
választás lehet. Kísérőként megfelelő 
lehet ugyanakkor az édesburgonya, 
a káposzta, de a sütőtök is. Persze 
ha valaki a hagyományosabb ízeket 
szereti, akkor dönthet az egyszerű 
törtpityóka mellett is, de a krumpli 
másféleképpen elkészített változatait 
káposztával vagy uborkával is páro-
síthatjuk. Fűszerezni kakukkfűvel és 
rozmaringgal érdemes a libahúst.

• Számtalan hagyo-
mány és hiedelem 
kapcsolódik a Már-
ton-naphoz, amikor 
rendszerint libából 
készült ételeket fo-
gyasztanak az embe-
rek, bízva abban, hogy 
ha ezt megteszik, nem 
éheznek majd az év 
többi szakaszában. 
Bándi Sándor Domo-
kos, a Főnix konyha 
szakácsa a témával 
kapcsolatos gasztro-
nómiai ötleteit osztja 
meg olvasóinkkal.

A rozmaring és a kakukkfű hozza ki leginkább a libahús ízét   ▴  FOTÓ: FÜLÖP ATTILA
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