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Elsősorban az olajat kell 
a nyers húsra kenni, 
a fokhagyma sütés után is ráér

fűszerrel szórta be vékonyan a szele-
tekre vágott, kiklopfolt hús mindkét 
oldalát. Rámutatott, a csontnak van 
egy külön fi nom ízhatása – főleg 
miután megpörkölődött –, így ezért 
választotta ezt az alapanyagot az 
étel elkészítéséhez. Az igazi trükk 
azonban ezután következett, hiszen 
fokhagymát turmixolt le – úgyneve-
zett prádot készített –, majd ezt nap-
raforgóolajjal töltötte fel és keverte 
össze. Egy keveset állni hagyta, hogy 
össszeérjenek az ízek, és már nem is 
kellett más, csak egy ecset, hogy a 
készítménnyel bekenjük a húsokat. 
Csak az olajból tegyünk az ételre, 
hiszen különben sütéskor megéghet 
a fokhagyma és rossz ízhatást vagy 
éppen látványt eredményez. A fok-
hagymát a sülés után tegyük a hús-
ra. Persze tudni kell, hogy a pácolás 
mintegy tizenkét órával az étel elké-
szítése előtt történt. „Egyébként így 
nagyjából egy hétig is eláll a hűtő-
ben a hús anélkül, hogy színt váltana 
vagy romlani kezdene” – magyaráz-
ta Karácsony József.

Arra is kitért, hogy például malac 
esetében páclevet szoktak készíteni, 
ami azt jelenti, hogy fűszeres, zöld-
séges lében tárolják az ételt  hideg 
helyen két-három napig.

Ha szárnyat sütünk

Sóval, pirospaprikával, borssal és 
szárnyasok ízesítésére összeállított – 
boltban kapható – fűszerrel érdemes 
bepácolni például a csirkeszárnya-
kat, amelyeket a fokhagymából és 
olajból összeállított práddal kenhe-
tünk be – tanácsolta a séf. „Ezzel a 
fokhagymás olajjal mindig érdemes 
bekenni azt a húst, amelyet gyorsan 
készítünk el és nem panírozunk. A 
fűszerezés persze mindig ízlés sze-
rint történik” – fejtette ki. Ha igazán 
fi nom ételt szeretnénk készíteni, 
akkor a csirkeszárnyak mellé min-
denképp állítsunk össze egy buff alo 
szószt. Ehhez nem kell mást ten-
nünk, mint olívaolajban karamel-
lizálnunk némi barna cukrot, majd 
fokhagymát, citromlét, sót, borsot és 
némi csípőspaprika-krémet adunk a 
keverékhez. Ha nagyobb adagot ké-
szítünk, akkor fél liter sört is tölthe-
tünk a szószba, amit elfőzünk, hogy 
elpárologjon az alkoholtartalma. 

Eddigre maximum egy deci marad 
az italból, hiszen többórás hevítésről 
beszélünk. Ez fontos, mivel a szósz-
ban élesztő és komló van, amely 
meggátolja, hogy a massza lefolyjon 
a húsról, amikor a lisztbe mártása és 
megsütés után ebbe is belemártjuk a 
szárnyakat. Ez igazából egy utólagos 
pácolás. Persze ezután még egy ki-
csit „megmozgatjuk” a húsokat a ser-
penyőben, hogy rájuk égjen a masz-
sza. Vigyázzunk ugyanakkor, hogy 
keveset használjunk a szószból, mert 
intenzív íze van.

Vadat s halat

Vadak esetében sokféle fűszerből 
válogathatunk a megszokott só és 
bors mellett, hiszen a fokhagyma, a 
kömény, boróka- és kapribogyó, a ka-
kukkfű, majoránna és a babérlevél al-
kalmazásával is jó ízhatást érhetünk 
el –mondta Karácsony József. Jobb 
nedves pácot készíteni, mivel izmos 
állatokról van szó, amelyek esetében 
lényeges, hogy megpuhuljon a hús. 
Az említett fűszereket használva egy 
ízes, víz alapú levet készítünk, ame-
lyet fel kell forralni. Ezután meg kell 
várni, hogy lehűljön a páclé, és csak 
így öntsük fel vele a húst úgy, hogy 
ellepje azt. Ebbe már tölthetünk vö-
rös- vagy fehérbort is, vadtól függő-
en. Ezután be is tehetjük a hűtőbe. 
Ha melegen alkalmazzuk a páclevet, 
akkor főni kezd a hús, és ez problémát 
okozhat a tartósítás szempontjából – 
jegyezte meg a szakember. A húsnak 
négy-öt napot kell állnia a hűtőben, 
majd el is készíthetjük. Érdemes az 
általunk összeállított és felhasznált 
páclében megsütni a vadat, vigyázva, 
hogy az alkohol elpárologjon a folya-
mat során. Persze ha szeretnénk, még 
fűszerezhetünk, de mindenképp ad-
junk a léhez egy kis keményítőt vagy 
lisztet. Ebből ugyanis kiváló mártás 
lesz. 

A hal esetében nagyjából négy 
órával a pácolás után elkezdhetjük 
a sütést, mivel annak nem kell kü-
lönösebben megpuhulnia, ráadásul 
legtöbbször zsiradékról sem beszél-
hetünk. Ilyenkor a hal megsózásáról, 
fűszerezéséről és citrommal való íze-
sítéséről van szó.

Marhahús a konyhában

A bélszín vagy más néven vesepe-
csenye esetében száraz pácot hasz-
nálunk, a só mellőzésével, mivel 
omlósabb húsról van szó – magya-
rázta a séf. Ha egyszerű fekete bor-
sot alkalmazunk, már attól is tartós 
marad a hús hét-nyolc napig. Azért 
ennyire kivételes eset, mert tiszta, 
zsiradéktól, hártyától mentes rostok-
ról beszélünk. Persze gondolkodha-
tunk nedves pácban is. Ez esetben 
bekenhetjük mustárral, csípőspapri-
ka-krémmel – esetleg egy kis mézet 
is használva – a húst, amit utána 
étolajba teszünk úgy, hogy teljesen 
ellepje. Így további hét-kilenc napig 
marad tartós az étel. „Ekkorra annyi-
ra megérik a hús, hogy 2–4 perc alatt 
megsüthetjük” – tette hozzá.

Lekenni a bárányt

Ha bárány- vagy kecskehúsból 
szeretnénk ételt készíteni, akkor 
lényeges, hogy ezeket előre pácol-
juk be – közölte Karácsony József. 
A legegyszerűbb, hogy sót, borsot, 
fokhagymát és majoránnaszárat te-
szünk olajba, majd ezzel kenjük be 
az ételt. Persze ezután hűtőbe tesz-
szük. „A bárányt és a kecskét nem 
szoktuk sokáig állni hagyni, így 
másnap már tehetjük is be a sütőbe 
a combot vagy a fl ekkent” – mondta 
a séf. Ezen jószágok más részeiből 
általában pörkölt vagy leves készül, 
így a húst nem kell pácolni – jegyez-
te meg.

Egy egyszerű fűszerezés is 
tartósítja a húsokat

„ Bármilyen pácolási 
módszert is használ-
junk, a nagyjából 4–5 
Celsius-fokosra állított 
hűtőbe kell eltennünk a 
húsokat, hiszen így lé-
nyegesen hosszabb ideig 
fogyaszthatók maradnak. 




