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szervíroztak, amelyet a szász tor-
maleves majd a szatmári csólent kö-
vetett, végül desszertként baklavát 
és örmény mézes pogácsát kóstol-
hattak a vendégek. 

A felszolgált receptek csupán 
töredékét képezik a Mautner Zsófi 
által a Kövi-kötetből feldolgozot-
taknak, a terv ugyanis az, hogy 
az Erdélyi lakomát újra kiadják, 
ezúttal album formájában. „Több 
kiadása is van a kötetnek, tavaly 
például Cserna-Szabó András szer-
kesztésében jelent meg egy vál-
tozat, amelyben csak az irodalmi 
rész van benne, a receptek nin-
csenek. Az én álmom az, hogy egy 
olyan kötetet csináljunk, amely 
a következő fél évszázadra méltó 
helyére emeli Kövi Pál személyét. 
A tervek szerint karácsonyra Cser-
na-Szabó szerkesztett változatát 
és az én újrakészített receptjeimet 
összetesszük, és egy szép albumot 
szeretnénk kiadni” – árulta el a 
szakember. Az első számú külde-
tés tehát az – tette hozzá –, hogy 
Kövi Pál munkássága Erdélyben is 
ismertté váljon. A második kiemelt 
cél pedig méltó helyére emelni a 
székelyföldi, erdélyi gasztronómi-
át, úgymond felhelyezni a világ 
gasztrotérképére.

Zsidótojás

Hozzávalók:  6 kemény tojás, 1 egész 
hagyma fi nomra aprítva, 1 teáskanál 
mustár, 5 dkg libazsír, 1 teáskanál 
pirospaprika, só, bors.

Elkészítése:  A tojást megfőzzük, 
megpucoljuk, majd a reszelő legna-
gyobb lyukán lereszeljük. Ne ap-
rítsuk robotgépben! A reszelt tojást 
összekeverjük a többi hozzávalóval, 
majd legalább két órát állni hagyjuk.

Libatepertős pástétom

Hozzávalók:  20 dkg libatepertő, 2 
kemény tojás, 1 evőkanál dijoni mus-
tár, 1 kis hagyma felaprítva, só, bors, 
késhegynyi kakukkfű.

Elkészítése:  A tepertőt aprító-
gépbe tesszük, és morzsásra aprít-
juk. Hozzáadjuk a feldarabolt főtt 
tojásokat, a mustárt és a felaprított 
hagymát. Sózzuk, borsozzuk. Újra 
bekapcsoljuk az aprítógépet, és ösz-
szedolgozzuk a hozzávalókat. A hű-
tőben néhány napig eláll a tepertő-
krém. Pirítóssal vagy friss kenyérrel, 
savanyúsággal, pácolt lila hagymá-
val tálaljuk.

Örmény töltött hagyma 
(szoche dolma)

Hozzávalók:  6 nagyobb vörös- vagy 
lila hagyma, 1 liter alaplé, 30 dkg da-
rált hús (marha vagy bárány), 10 dkg 
rizs előfőzve, 1 gerezd fokhagyma 
reszelve, 1 csokor petrezselyem, 3 dl 

tejföl, 2 evőkanál étkezési keményí-
tő, 1 kávéskanál cukor, só, bors.

Elkészítése:  A hagyma külső, 
száraz héját lehámozzuk, és egy-egy 
szeletet a gyökerénél levágunk any-
nyira, hogy a hagyma minden réte-
ge látszódjék. Közben felforralunk 
kb. 1 liter alaplevet, belerakjuk az 
egész hagymákat, és addig főzzük, 
amíg a hagyma megpuhul, kb. 20–25 
percig. Szétszedjük a megfőtt hagy-
ma rétegeit, vigyázva, hogy a külső 
héjak egyben maradjanak. A tölte-
lékhez összekeverjük a darált húst 
az előfőzött rizzsel, a fokhagymával 
és a petrezselyemmel. A hagymákat 
lazán megtöltjük a húsos töltelék-
kel, belerakjuk a lábasba, rátöltjük 
a hagymás főzőlevet, majd felöntjük 
annyi vízzel vagy alaplével, hogy 
a hagymákat ellepje. Sózzuk, bor-
sozzuk, kevés cukrot és citromlevet 
adunk hozzá. Kb. 25 perc alatt telje-
sen puhára főzzük. A főzőlevet beha-
barjuk a tejföllel, majd a hideg vízzel 
simára kevert étkezési keményítővel 
besűrítjük. Langyosan tálaljuk.

Szász tormaleves

Hozzávalók:  1 kg sertéscsülök, 1 
hagyma, 2 sárgarépa, 2 petrezse-
lyemgyökér, 2 szál rozmaring, 2 dl 
tejszín, 10 dkg ecetes reszelt torma, 
egy szál torma lereszelve, 2 evőkanál 
étkezési keményítő, kb. 2 evőkanál 
ecet, só, bors.

Elkészítése:  A csülköt hideg víz-
ben feltesszük főni. A vizet sózzuk, 
ha kell, és beletesszük a hagymát. 
Amikor forr, leszedjük a keletkező 
habot. Kb. egy órán át főzzük, amíg 
a hús félig megpuhul. Készíthetjük 
kuktában is, úgy jóval gyorsabban 
megfő, kb. 30 perc alatt. Beletesszük 
a meghámozott, feldarabolt zöldsé-
geket és a rozmaringot. További egy 
órát főzzük, amíg a hús leomlik a 
csontról. A húst kiemeljük és kicson-
tozzuk. A levesbe beletesszük a tej-
színt és a tormákat. Az étkezési ke-
ményítőt hideg vízzel elkeverjük, és 
besűrítjük vele a levest. Ízlés szerint 

ecettel savanyítjuk. A forró levest a 
húsra és a zöldségekre öntjük.

Szatmári csólent

Hozzávalók:  50 dkg száraz tarka-
bab, 5 dkg libazsír, 20 dkg gersli, 1 
kg csontos marhaszegy, 1 fej hagyma 
felaprítva, 1 fej fokhagyma, 1 sárga-

répa, 1 petrezselyemgyökér, 4 tojás, 
2 evőkanál só, bors.

Elkészítése:  A babot előző nap 
háromszoros mennyiségű hideg víz-

be beáztatjuk. Másnap leöntjük róla 
a vizet. Egy nagy öntöttvas lábast 
kikenünk libazsírral, majd összeállít-
juk benne a rétegeket. A lábas aljára 
a bab fele és a gersli fele kerül, rá a 
feldarabolt hagyma fele és a fokhagy-
magerezdek fele. Közepére helyezzük 
a marhaszegyet, körülötte elrendez-
zük a meghámozott, nagyobb dara-

bokra vágott zöldségeket és a meg-
mosott tojásokat. Erre ismét hagyma, 
fokhagyma, gersli és végül a bab 
másik fele kerül. Színültig feltöltjük 
vízzel, sózzuk, borsozzuk. Tűzhe-
lyen fedő nélkül felforraljuk, közben 
szűrőkanállal leszedjük róla a habot, 
és 20 percig főzzük magas hőfokon. 
Ekkor visszapótoljuk az elfőtt vizet. 
Rátesszük az edényre a fedelét, majd 
110 fokos sütőben másnap reggelig, 
kb. 7–8 órán át sütjük. A végén le-
vesszük a fedőt, és 200 fokon kb. 60 
percig sütjük a sóletet, amíg a teteje 
sötét színűre karamellizálódik. Tála-
láskor darabokra szedjük a marha-
húst, meghámozzuk és félbevágjuk a 
tojásokat, és a sólettel együtt tálaljuk.

Szamosújvári örmény mézes 
pogácsa (chátláma)

Hozzávalók:  20 dkg méz, 20 dkg 
porcukor, 2 dl víz, 45 dkg liszt, 1 evő-
kanál szódabikarbóna, fél kávéska-
nál só, 1 kávéskanál fahéj, 2 tojás, 1 
csipet sáfrány.

Elkészítése:  A sütőt előmelegítjük 
180 fokra. A mézet és a cukrot össze-
forraljuk 2 dl vízzel, majd leforrázzuk 
vele a 45 dkg lisztet, amit előtte ösz-
szekevertünk a szódabikarbónával, 
sóval, fahéjjal. Ha kissé lehűlt, hozzá-
adjuk a tojást és az egy evőkanálnyi 
forró vízben kiáztatott sáfrányt, majd 
eldolgozzuk. Lisztezett deszkán ki-
nyújtjuk, 4–5 centiméteres pogácsa-
szaggatóval kivágjuk, közepébe egy 
szem mogyorót vagy mandulát he-
lyezünk. Tepsin fél órát pihentetjük, 
majd 15 percig sütjük. Dobozban tá-
roljuk, nagyon sokáig eláll.

Töltött hagyma: nemcsak íz- 
és illatélmény. Gyönyörű

A baklava mellé útravalóul 
örmény mézespogácsát kaptak 
a részvevők

Szatmári csólent: 
nem egy könnyed vacsora

Előétel: zsidótojás, tepertőkrém 
és savanyított káposzta lenmagolajjal




