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Vendégváró főételek
A rántott húson túl

• Amikor vendégeket fogadunk, rendszerint a 
jól bevált recepteket vesszük elő, hiszen ez a 
biztos siker kulcsa. Ha kedvünk tartja, kipró-
bálhatunk új recepteket is, amelyek a jövőben 
jól bevált receptjeink lesznek. Legtöbbünk szá-
mára a főétel készítése okozhat gondot, hogy a 
jól bevált rántott hús helyett mit is készítsünk. 
Íme, néhány vendégváró fogás, amely való-
színűleg ízleni fog szeretteinknek, barátaink-
nak. (György Ottilia)

Hozzávalók:  2 szelet lazac, 1 marék 
petrezselyemzöld, 3 cikk fokhagy-
ma, 1 citrom, 5 dkg darált dió, 1–2 
evőkanál zsemlemorzsa, fagyasztott 
bébirépa, 1 mangó, 5 dkg vaj, só.

Elkészítése:  A lazacot megmos-
suk, majd megtörölgetjük és meg-
sózzuk. A citromot megmossuk, a 
héját lereszeljük, majd a levét rá-
csurgatjuk a lazacra. Megszórjuk 
apróra vágott petrezselyemzölddel. 
A zsemlemorzsát, a citromhéjat és a 
diót összekeverjük, majd ráhalmoz-
zuk a lazacszeletekre. Tűzálló tálba 
helyezzük, a fokhagymát meghá-
mozva, nagyobb darabokban mel-
létesszük, hideg vajat reszelünk rá, 
és meleg sütőben készre sütjük. A 
répát sós vízben kifőzzük, majd ke-
vés olvasztott vajjal összekeverjük. 
A mangót meghámozzuk, a magját 
kivesszük, és pépesítjük.

Hozzávalók:  1 darab bélszín, 2 sárga-
répa, 2 fej hagyma, 5 dkg húsos szalon-
na, 2 dl vörösbor, 1 evőkanál liszt, 3 dkg 
vaj, kevés cukor, 2 narancs, só, bors.

Elkészítése:  A húst megsózzuk, 
megborsozzuk, majd a karikákra vá-

gott hagyma- és sárgarépaszeletek-
kel egy edénybe rakjuk, a szalonnát 
csíkokra vágva hozzáadjuk, kevés 
vizet öntünk alá, és fedő alatt puhá-
ra pároljuk. Amikor már puha a hús, 
hozzáöntjük a bort, és még 15 percig 
főzzük. A húst kiszedjük, a mártás-

hoz a többit pépesítjük. A lisztből a 
vajjal rántást készítünk, hozzákavar-
juk a szószhoz, a megmosott narancs 
héját belereszeljük, összeforraljuk, 
és kevés cukorral ízesítjük. Tálalás-
kor a húsra narancsszeleteket ra-
kunk, és a szósszal tálaljuk.

Hozzávalók:  70 dkg csirkemell, ke-
vés olívaolaj, só, bors, 2 tojás, 5–6 
evőkanál zsemlemorzsa, 1 piros pap-
rika, 2 közepes sárgarépa, 15 dkg csá-
szárszalonna, 2–3 babérlevél, 3 cikk 
fokhagyma, 1,5 dl fehérbor.

Elkészítése:  A húst megmossuk 
és felszeleteljük, majd kiklopfoljuk. 
Befűszerezzük sóval és borssal. Egy 
vágódeszkán egymásra kissé ráfek-
tetve elhelyezzük a hússzeleteket, 
majd rátesszük a szalonnaszeleteket. 
A sárgarépát meghámozzuk, apró 
kockákra vágjuk, és sós vízben meg-

pároljuk. A paprikát megmossuk, 
és apróra vágjuk. A tojásokat egy 
tálban felverjük, megsózzuk, majd 
hozzáadjuk a zsemlemorzsát, a pap-
rikát és a lecsöpögtetett répát. Ezt a 
tölteléket a szalonnára halmozzuk, 
majd óvatosan feltekerjük a húst, és 
összekötözzük. Ráhelyezünk néhány 
babérlevelet, és hőálló tálba rakjuk. 
Lekenjük olívaolajjal, a bort aláönt-
jük, és a meghámozott fokhagyma-
cikkeket mellérakjuk. Alufóliával 
lefedjük, majd előmelegített sütőben 
200 fokon kb. 40 percig sütjük. Hűlni 
hagyjuk, és hidegen szeleteljük.

Narancsos bélszín

Diós lazac bébirépával és mangópürével

Töltött csirketekercs

Hagyományos prézlipanír helyett 
próbálkozzunk dióval
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