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Mustáros  ételek
Mártás, szósz, fűszer – a sokoldalú mustár

• A mustárt általában mindenki szereti, mar-
káns édeskés vagy csípős íze mártogatáshoz 
kitűnő. Azonban tudni kell, hogy kiválóan 
ízesíti az ételeket is, ezért érdemes használni 
mártásokhoz, szószos ételekhez, levesekhez, 
de akár sós péksüteményekhez is. Az alábbi 
receptek mindegyikébe került mustár, ennek 
köszönhetően az ételeknek különleges ízvilá-
guk lett. (György Ottilia)

Hozzávalók:  50 dkg kacsaszív, 1 fej 
hagyma, 3 evőkanál magos mustár, 
2 dl tejföl, 1 evőkanál liszt, só, bors, 
kevés olaj; a körethez: 3 közepes 
krumpli, 2 alma, 5 dkg vaj, szere-
csendió, só.

Elkészítése:  Kevés olajban meg-
pároljuk az apróra vágott hagymát, 
majd hozzáadjuk a megmosott, 
darabokra vágott húst, kevés vizet 
öntünk alá, és fedő alatt főzzük. 
Amikor a leve elfő, mindig pótoljuk, 
közben sózzuk és borsozzuk. Amikor 
puha a hús, hozzáadjuk a mustárt, 
és összerotyogtatjuk vele. Habarást 
készítünk a tejfölből és lisztből, 
majd a húshoz öntjük. A körethez a 
krumplit héjában megfőzzük, meg-
hámozzuk és kockákra vágjuk, az 
almát meghámozzuk, és szintén kis 
kockákra vágjuk. Egy serpenyőben a 
vajat felhevítjük, rádobjuk az almát, 
megforgatjuk, hozzáadjuk a krump-
lit, megszórjuk szerecsendióval, só-
val, és összemelegítjük.

Hozzávalók:  2 szelet marhalábszár, 
3 fej közepes gyöngyhagyma, 2 sárga 
paradicsom, liszt, 1,5 evőkanál méz, 
1,5 evőkanál mustár, 2 dl tejföl, só, 
bors, kevés olaj, 3 dl zöldségalaplé, 
kevés olaj; a galuskához: 2 tojás, 2 
marék reszelt sütőtök, liszt, só, víz.

Elkészítése:  A húst befűszerez-
zük, majd lisztbe forgatjuk. Forró 
olajban elősütjük, felöntjük a forró 
alaplével, majd lefödjük. Alacsony 
lángon főzzük. Közben a hagymát 
meghámozzuk és szeletekre vágjuk, a 
paradicsomot megmossuk és kockák-
ra vágjuk. Amikor a hús már majd-
nem puha, hozzáadjuk a zöldséget, 

ha szükséges, forró vízzel pótoljuk az 
elfőzött alaplevet. Fedő alatt addig pá-
roljuk, amíg a hús teljesen megpuhul. 
Kivesszük, a húst leszedjük a csontról 
és darabokra vágjuk. A velőt kenyér-
re kenjük és elfogyasztjuk közben. 
A serpenyőben visszamaradt hagy-
más-paradicsomos mártáshoz adjuk 
a mézet, a mustárt és a tejfölt, majd 
összefőzzük. A húsdarabokat vissza-
helyezzük a mártásba. A galuskához 
a reszelt tököt összekeverjük a tojás-
sal, hozzáadunk annyi lisztet és vizet, 
hogy nokedli állagú tésztát kapjunk, 
megsózzuk, majd kanállal galuskákat 
szaggatunk lobogó sós vízbe. Kifőz-
zük, és a hús mellé tálaljuk.

Hozzávalók:  30 dkg fi nomliszt, 10 dkg rétesliszt, 5 dkg 
tökmagliszt, 1 tojás, 25 dkg vaj/margarin, 1,5 dl tejföl vagy 
natúr joghurt, 2 dkg friss élesztő, 1 dl tej, 1 teáskanál cu-
kor, 1,5 evőkanál só, 2 evőkanál mustár (magos és mentes 
vegyesen), 2 evőkanál mustármag mozsárban összetörve; 
a tetejére: 1 tojás, fekete mustármag, ha van.

Elkészítése:  A tészta hozzávalóit a kenyérsütő gépbe 
rakjuk, a gép dagaszt-keleszt, szóval nincs sok dolgunk 
vele. Amennyiben nincs gép, az élesztőt langyos tejben a 

cukorral felfuttatjuk, a lisztet a vajjal elmorzsoljuk, hoz-
záadjuk az élesztőt és a többi hozzávalót. Jól kidolgozzuk, 
és egy órát pihentetjük. Miután a tészta megkelt, téglalap 
alakúra nyújtjuk, a két hosszabbik oldalát behajtjuk kö-
zépre, és összehajtjuk, mint egy szalvétát. Majd ismét ki-
nyújtjuk, és újra hajtogatjuk, végül kicsit kelni hagyjuk. 
Pihentetés után ujjnyi vastagra nyújtjuk, közepes méretű 
pogácsákat szaggatunk belőle, tojással megkenjük, meg-
szórjuk fekete mustármaggal, és 180 fokos előmelegített 
sütőben kb. 25 perc alatt pirosra sütjük.

Mézes-mustáros marhalábszár 
sütőtökös galuskával

Mustáros kacsaszív almás burgonyával

Mustáros pogácsa

Kacsaszív helyett más szárnyas 
belsőséggel, akár zúzával is 
elkészíthetjük ezt a fogást
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