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Szánjunk időt a főzésre
Főzzünk borjúhúsból!

• Van, amikor érdemes időt szánni a főzésre: 
időnként adjuk meg a módját, és adjunk időt ma-
gunknak is a főzésre. A főzés ugyanis feltölt és jó-
kedvre deríthet, főként ha ezt a szeretett ember/
emberek társaságában tesszük. Vannak fogások, 
amelyeknek csak akkor érdemes nekifogni, ha 
elegendő időt szánunk rá. A borjúhúsból készült 
ételek akkor lesznek omlósak, finomak, ha oda-
figyelünk az elkészítésükre és nem csupán ösz-
szedobjuk. Az alábbiakban két igényesebb fogás 
receptjét közöljük, amelyek mindegyike páratlan 
a maga módján. (György Ottilia)

Hozzávalók:  8 nagy szelet borjú-
comb, 3 piros paprika, 15 dkg spenót, 
15 dkg gomba, 1 póréhagyma, néhány 
evőkanál mustár (vagy tetszés szerint 
mehet több is bele), 2 paradicsom, 
3–4 cikk fokhagyma, 5 dl húslé (ha 
elfogy, akkor forró vízzel pótoljuk), 
bazsalikom és kakukkfű, 2 evőkanál 
ketchup, kevés olaj, só, bors.

Elkészítése:  A hússzeleteket kik-
lopfoljuk, tetszés szerint fűszerezzük. 
A gombát megmossuk és szeletekre 
vágjuk. A paprikát szintén megmos-
suk és csíkokra vágjuk. A spenótot 
megmossuk és lecsepegtetjük. Min-
den hússzeletet sóval és borssal fű-
szerezünk, megkenjük mustárral, 
ráhelyezünk 2–3 levél spenótot, majd 
az egyik felére egy-két szelet gombát 
és néhány csík paprikát. Szorosan 

feltekerjük, és hústűvel több helyen 
összetűzzük. Kevés olajon mindegyik 
húst megpirítjuk, ezután kivesszük, 
majd ebben az olajban a felaprított 
hagymát megpároljuk. Amikor a 
hagyma üvegesre párolódott, felönt-
jük forró húslével (csak óvatosan), és 
hozzáadjuk a megtisztított paradicso-
mot, a maradék paprikát és gombát, 
az apróra vágott fokhagymát, majd 
visszahelyezzük a húsroládokat. Idő-
közben pótolni kell forró vízzel, ha 
nincs már rajta lé. Lefödve kis lángon 
egy órát pároljuk, közben belerakjuk 
a megmaradt spenótot és a fűszereket 
is. Végül a hústekercseket kiemeljük. 
A maradék pecsenyeléből elkészítjük 
a szószt, összeturmixoljuk, ízesít-
jük mustárral és ketchuppal. Végül 
a hústekercseket visszahelyezzük a 
szószba.

Hozzávalók:  60 dkg borjú hátszín, 5 
dl csontlé, 1 nagy fej hagyma, 5 dkg 
császárszalonna, 2 zöld paprika, 2 pa-
radicsom, 2 tojás, 1 evőkanál sűrített 
paradicsom, 1 evőkanál paprikakrém, 
2 evőkanál liszt, 1,5 dl tejföl, só, bors, 
pici cukor, kevés olaj; a körethez: 2 to-
jás, 5 dkg vaj, 10 evőkanál liszt, só, szá-
rított lestyán ízlés szerint, kevés olaj.

Elkészítése:  A húst felszeleteljük 
és a csontlébe rakjuk, legalább 24 órát 
benne hagyjuk pácolódni. Ezután le-
mossuk, és alaposan kiklopfoljuk, jó 
vékonyra és nagyra. Egy serpenyő-
ben a szalonnát zsírjára pirítjuk, hoz-
záadjuk az apróra vágott hagymát, 
megpároljuk, majd az apróra vágott 
paprikát és a paradicsomot is hozzá-
adjuk. Sózzuk, borsozzuk, és puhára 
pároljuk. A lecsóalap felét kivesszük, 
a másik felébe beleöntjük a két felvert 
tojást, és tojásrántottát készítünk be-
lőle, majd egy kicsit hűlni hagyjuk. 
A hússzeleteket sózzuk, borsozzuk, 
majd mindegyikre teszünk egy evő-

kanálnyi tojásos masszát, feltekerjük 
szorosan, és lisztbe forgatjuk. Egy ser-
penyőben olajat hevítünk, és a húsok 
minden oldalát alaposan átsütjük, 
majd hozzáadjuk a félretett lecsóala-
pot, hozzáadjuk a paradicsomkrémet 
és a paprikakrémet, felöntjük kevés 
vízzel, és fedő alatt, lassú tűzön pu-
hára pároljuk. Amikor megpuhult a 
hús, kiszedjük, és a zöldséges szószt 
botturmix segítségével pépesítjük, 
ízesítjük sóval, borssal, ha szükséges, 
kevés cukorral. Egy evőkanál lisztet a 
tejföllel elkavarunk, és a szószhoz ad-
juk, majd felforraljuk, és a hústeker-
cseket beletesszük.

A galuskához a vajat krémesre 
kavarjuk, hozzáadjuk a felvert to-
jásokat, a lisztet, sóval és szárított 
lestyánnal ízesítjük. Egy edénybe 
vizet teszünk forrni, megsózzuk, ke-
vés olajat csurgatunk bele, és amikor 
forr, beleszaggatjuk a nokedlitésztát. 
Kifőzzük, és lecsepegtetjük. A húste-
kercseket felszeleteljük, és tálaláskor 
a mártással és a nokedlivel tálaljuk.

Spenótos-paprikás 
borjútekercsek

Csáky rostélyos hátszínből, vajas-lestyános nokedlivel

Kicsit több előkészítést igényel 
mindkét fogás. Hétvégi ebédnek 
tökéletes.
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