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Kiadós csülkös ételek
Nem csak leves és kemencében sült készülhet belőle

• A csülkös ételek leginkább a téli időszakban kerülnek terítékre, hiszen 
ilyenkor jobban esik a tartalmas, zsírosabb étel, mint nyáron. Ezért most 
néhány érdekes csülkös fogást ajánlok, amit a jól ismert csülkös bableves 
mellett bármikor el tudnak készíteni. Ilyen például a vadas mártásban ké-
szült csülök, ami egy különleges fogásnak számít, akár ünnepre is készíthe-
tő. A rakott csülök a rakott krumplis ételek listáját bővíti, a csülökkel töltött 
karaj pedig kiváló választás lehet egy baráti vacsorára. (György Otília)

Csülök vadas mártásban

Rakott csülök

Csülökkel töltött karaj, panírozva

Hozzávalók:  1 füstölt csülök, 2 szál 
sárga- és fehérrépa, 2 fej hagyma, 4 
cikk fokhagyma, 1 paradicsom, fél 
piros paprika, 1,5 evőkanál cukor, 1 
evőkanál mustár, 1 dl paradicsomlé, 
2 evőkanál tejföl, szemes bors, boró-
kabogyó, 3 babérlevél, só, kevés olaj.

Elkészítése:  A csülköt kuktába rak-
juk, hozzáadunk egy fej hagymát, 
2 cikk fokhagymát, szemes borsot, 
borókabogyót, 2 babérlevelet. Puhá-
ra főzzük, majd kihűlés után kivesz-
szük a levéből, és darabokra vágjuk. 

A levéből levest főzünk. A sárga- és 
fehérrépát meghámozzuk, karikák-
ra vágjuk, a másik fej hagymával, 
a paprikával és a paradicsommal 
együtt olajon megpirítjuk, ráöntünk 
a csülök levéből, és fedő alatt puhá-
ra pároljuk. Amikor puha, összetur-
mixoljuk. Egy serpenyőben a cukrot 
karamellizáljuk, felöntjük a paradi-
csomlével, hozzáadjuk a zöldségpü-
rét, ízesítjük mustárral és a babérle-
véllel, valamint tejföllel. Ízlés szerint 
sózzuk, majd a csülköt belerakjuk, 
és összemelegítjük.

Hozzávalók:  8 szelet rövidkaraj, 
kb. 50 dkg főtt, füstölt csülök (elő-
zőleg fokhagymás, babérleveles, 
sós vízben megfőzve), só, bors, 15 
dkg juhtúró, 2 tojássárga; a paníro-
záshoz: liszt, tojás, zsemlemorzsa, 
olaj.

Elkészítése:  A hússzeleteket ki-
klopfoljuk, majd sózzuk és borsoz-
zuk. A juhtúrót krémesre kavarjuk a 
tojássárgával, és mindegyik szeletre 
kenünk a masszából. A csülköt kis 
kockákra vágjuk, és mindegyik sze-
letre ráhalmozunk belőle egy ada-

got. Feltekerjük, majd egyenként 
alufóliába csomagoljuk, és hőálló 
tálba rakjuk. Előmelegített sütőben 
készre sütjük, majd hűlni hagy-
juk. Kicsomagoljuk, bepanírozzuk 
liszt-tojás-zsemlemorzsába, és forró 
olajban kisütjük.

Hozzávalók:  1 főtt füstölt csülök, 3 
dl tejföl, 1,5 kg krumpli, 5 tojás, re-
szelt sajt, só, bors, 1 evőkanál mus-
tár, 1 evőkanál ketchup, kevés olaj.

Elkészítése:  A krumplit héjában, 
sós vízben megfőzzük, majd meg-
hámozzuk és karikákra vágjuk. A 
csülök húsát a csontról leszedjük, és 
amennyire tudjuk, szeletekre vág-
juk. A tojásokat keményre főzzük, 

és meghámozzuk. Egy tepsit véko-
nyan kikenünk olajjal, teszünk egy 
réteg krumplit, sózzuk, borsozzuk, 
ráhelyezzük a csülökdarabokat, a 
felkarikázott tojásokat, meglocsol-
juk a mustárral és ketchuppal elka-
vart tejföllel, rárakunk még egy réteg 
krumplit, majd megint meglocsoljuk 
tejföllel, és sajttal megszórjuk a te-
tejét. Előmelegített sütőben közepes 
lángon összesütjük.

„ A vadas mártásban ké-
szült csülök egy külön-
leges fogásnak számít




