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Operaénekes és mesterséf az üstnél
Kata világszínpadok, Robi gasztro-világviadalok szereplője. Konyhájukban ki a séf?

• Bedobozolt csülkök, kakashúsos, -taréjos, 
-zúzás tálcák, krampampulikellékek – Rózsa 
Róbert, az Első Magyar Fehérasztal Lovagrend 
és a Budavári Szent György Borrend megbecsült 
tagja, Csongrád megyei Príma-díjas vendéglős 
csomagol. „Uram, hogy jön ide az opera? – kér-
dezte tréfásan Nagygalambfalvára készülődve 
élete párjától Benedekffy Katalin színművész, 
operaénekes. – Nem csak kenyérrel él az em-
ber!” Mire Robi: „A hasukon keresztül lehet az 
embereket megfogni!”

Készülhet a kakaspörkölt!

▴  F O T Ó K :  B E N E D E K F F Y  K A T A L I N

M O L N Á R  M E L I N D A

B enedekff y Katalinnak a főzés 
nem a kenyere, de iparkodik 
a konyhában. Ha elkívánja 

párjától a fakanalat, Robi – noha ke-
nyere a főzés, lovagiasan háttérben 
marad, és kedvesen kuktáskodik 
Katának. Rendszerint mégsem ez a 
felállás.

Sok tejszínhab fogyott

Tényleg, hogy boldogultok együtt a 
konyhában? – kérdeztem a minap, 
amikor hazalátogattak Kata szüle-
ihez. A bölcsész végzettségű Kata 
gurgulázva nevetett, miközben le-
bilincselően mesélt. Népes a család 
Hódmezővásárhelyen, kedveskedik 
nekik olykor-olykor. Vannak sza-
kácskönyvei, és a világhálóról is 
eltanul ezt-azt. Emlékezetes Kata 
esete a csokitortával. Nagy boldog-
sággal készítette, csakhogy a cukor 
helyett véletlenül sót tett a fi nom-
ságba. A gyerekek egy szót sem 
szóltak, csupán az tűnt fel egy idő 
után, hogy rendkívül sok tejszínhab 
fogyott…

Házi ízek mestere

Rózsa Róbert, mint egy színpadi 
produkcióra, úgy készül a rendez-
vénytermében vagy más helyszíne-
ken, például Budavárában tartott 
gálavacsorákra. Amikor hazajönnek 
Nagygalambfalvára, Kata édesanyja, 
Annuska néni süt-főz összesereglő 
szeretteinek. A puliszkakeverőt vi-
szont nem adja ki a kezéből a csa-
ládfő, Sándor bácsi. Országhatárokat 
átívelően híres, amit maga kever.

A minap, a Benedekff y szülőket 
kímélendő, Robi bevásárolt Ma-
gyarországon, majd el is készítette a 
hosszú menüsort. Vagyis majdnem 
mindent, mert a krampampuli hoz-
závalóit kalákában darabolták.

„Ismered ezt az isteni italt? – kér-
dezte Kata? – Nem, nem forralt bor, 
noha olykor ezzel a névvel illetik. Mi 
már rájártunk, elfogyott sajnos, de 
küldjük a receptet, próbáld ki!”

Robi biztosított, hogy egyetlen re-
ceptje sem titkos, szívesen megosztja. 
Jöjjön hát néhány belőlük! Próbálják ki! 
A krampampulival viszont bánjanak 
csínján: eredeti észak-olasz nevét az ör-
dög szóból származtatják a gasztronó-
musok – ha sokat kanalaznak belőle, 
kiderülhet, milyen a purgatórium…

Kakaspörkölt bográcsban

Hozzávalók:  két 5–7 kg-os kakas, 
nagy taréjjal, 0,5 kg kakastaréj, 
ugyanannyi zúza és kakashere. Házi 
zsír, hagyma, lecsópaprika, só, bors, 
lestyán, őrölt szegedi paprika.

Elkészítése:  Feldaraboljuk a ka-
kast. A felaprított hagymát a zsíron 
üvegesre pároljuk, beletesszük a 
konyhakész kakast (kivéve a herét) 
és a fűszereket. Minden hozzáva-
lót összepárolunk, majd felenged-
jük vízzel. A főzés vége előtt ne-

gyedórával beletesszük a herét is. A 
végén még kívánság szerint ízesít-
hetjük. Tálaláskor minden tányérra 
kerüljön taréj és here – tanácsolja 
Rózsa Róbert.

Disznócsülök zöldségágyon

Hozzávalók:  2, egyenként kétkilós, 
konyhakész hátsó csülök, sertésfű-
szer-keverék, só, zsír; a zöldségágy-
hoz: 4 paprika, 4 paradicsom, 4 vö-
röshagyma, 1 fej makói fokhagyma, 2 
csomag zellerzöld.

Elkészítése:  A csont mellett meg-
nyitjuk a csülköket, kiterítjük, sóz-
zuk, és megszórjuk sertésfűszerrel. A 
pácban hagyjuk állni.

Közben zöldségágyat készí-
tünk. Cikkekre vágjuk a zöldsége-
ket, belerakjuk a tepsibe, rátesszük 
bőrével lefelé a csülköt, kis zsírt 
adunk hozzá, vízzel felöntjük, majd 
lefedjük alufóliával, és 160 fokon két 
órát pároljuk. Kiszedjük a tepsiből a 
csülköket, bőrével felfelé egy másik 
tepsibe rakjuk, kevés szaft ot töltünk 
alá, és visszatesszük 200 fokos sü-
tőbe, hogy a bőre is ropogós legyen. 
Addig sütjük, amíg aranysárgán fel-
hólyagosodik a bőre.

A körethez sós vízben krumplit 
főzünk. Sózzuk, borsozzuk, a csü-
lökszaft os párolt zöldséggel összeke-
verjük, és tepsiben megsütjük. Ezt a 
tepsis burgonyát tálaljuk a csülökhöz.

Krampampuli

Hozzávalók:  aszalt szilva, datolya, 
mazsola, füge, kandírozott narancs-
héj, mandula mogyoró, kesudió, di-
óbél; 3 liter erősre főzött fekete tea, 
2 liter házi, száraz vörösbor, 0,5 liter 
Puerto Rico-i, 60 százalékos rum, 
egy doboz barna kockacukor.

Elkészítése:  Összeaprítjuk az 
aszalt gyümölcsöket, összetörjük 
durvára a magvakat. Ezeket mind 
belehelyezzük egy nagy fémedény-
be. Elkészítjük a fekete teát, felforró-
sítjuk a bort.

Arra az edényre, amelyben az 
aprított gyümölcsök és magvak van-
nak, ráteszünk egy fém tésztaszűrőt, 
benne a kockacukorral. Lassan rálo-
csoljuk a rumot, amit meggyújtunk. 
Így a szűrőn keresztül a karamelli-
zált rumos cukor rácsöpög a gyümöl-
csökre. Végül a másik edényből hoz-
záöntjük a forró teát és a bort.

Mindent összekeverünk, majd for-
rón, teáscsészékben felszolgáljuk.

Sütés előtt a szétterített csülökszeletek Krampampuli rumban égetett cukorral




