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Kevés szálka, ízletes hús
Az óceántól a Főnix Konyha asztaláig

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

S okkal fi nomabb a ragadozó 
halak húsa, ráadásul keve-
sebb szálkájuk is van, ezért is 

érdemes ezeket fogyasztani – fejtette 
ki Karácsony József, a Főnix Kony-
ha séfj e. A süllő éppen ilyen, vagyis 
nem lehet táppal etetni, kisebb ha-
lakat elkapva táplálkozik. Különbö-

ző tavak esetében is azért telepítik, 
hogy megegyék a többi, esetleg túl-
szaporodott halfajt. A legfi nomabb 
süllők elsősorban vadon fejlődnek, 
például gátaknál, folyókban, a Du-
na-deltában vagy fajtától függően a 
sós vizű tengerekben, óceánokban. 
„A horgászok sok esetben örülnek 
is, ha kifogják a ragadozó halakat 

egy-egy tóból, hiszen elszaporodva 
kártékonnyá válnak és lényegesen 
meggyérítik a dévéreket, pontyokat 
és más áhított halakat. Egy 5–6 kilós 
süllő már hetente minimum tíz kiló 
kisebb halat pusztít el” – magyaráz-
ta a séf, aki maga is szeret horgászni. 
Persze a süllő üzletből is könnyen 
beszerezhető, így bárki hozzájuthat, 

ezúttal a szakember is a kiskereske-
delemből szerezte be az óceánból 
származó alapanyagot.

Vágni, fűszerezni, sütni

Ízlésvilágtól függően rántva, tojá-
sosan és grillen is el lehet készíteni 
a süllőfi lét, ezúttal azonban bor-

mártással szolgálta fel Karácsony. 
Mint mondta, ez a recept otthon is 
könnyen elkészíthető, nincs benne 
semmi ördöngösség. Első lépésként 
esztétikai szempontból is érdemes 
levágni a fi lé hasi részét, amelyet 
egyébként a mártás készítésekor fo-
gunk hasznosítani. A sütésre szánt 
húst is fel lehet némileg szeletelni sü-
tés előtt, hiszen sokkal gusztusosabb 
lesz tálaláskor. A fűszerezéshez ezu-
tán fogunk hozzá, sót és borsot alkal-
mazva. „Persze lehet más fűszereket 
is használni, de a vendég a legjobb 
szakács, és ebbéli tapasztalatom sze-
rint ennyi is elég, nem érdemes túl-
zásokba esni” – fogalmazott. Ízesí-
tésként némi fokhagymaprád olajos 
részével is lekenhetjük a fi léket, és 
pár csepp frissen facsart citromlével 
is jó hatást érhetünk el. A felsorolta-
kat három-négy órával a sütés előtt 
ajánlott elvégezni, de ha nincs időnk 
várni, akkor sincs baj.

A sütés kevés előre felhevített olí-
vaolajban történt, amelybe először 
pár cikk meghámozott, aprítatlan 
fokhagyma került. Amíg az pirult, a 
szakács árpalisztbe mártotta a halfi -
léket. Csak akkor kezdte el sütni, ami-
kor már érezni lehetett a konyhában 
a fokhagyma illatát. A halat eközben 
némi kakukkfűvel ízesítette, megje-
gyezve, hogy más zöldfűszert is le-
het használni. Nagyjából két-három 

• Piruló süllőfilé, 
illatozó bormártás és 
némi olajban pirított 
vajas pityóka volt 
ezúttal a menü a Fő-
nix Konyhában – ezek 
elkészítési módját 
osztja meg az olvasók-
kal Karácsony József 
séf. Arról is beszélt, 
hogy miért érdemes 
a ragadozó hal húsát 
fogyasztani és honnan 
lehet beszerezni az 
alapanyagokat.
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Akkor kész a süllő, ha pirosas a kérge és fehér a belseje




