
2020.  MÁRCIUS 25 . ,  SZERDA   N A G Y A N Y Á I N K  K O N Y H Á J Á B Ó L I I I

Lazán, egyenletesen kell beletölteni a fűszeres masszát

A káposzta odakészítése felér egy szapulással

Krumplipürével is ízletes a káposztával főtt gömböc

vel, zsineggel bevarrjuk a nyílást úgy, 
hogy a felfüggesztéshez elegendő kötö-
zőanyagunk maradjon. A vastagbélbe 
töltöttet jó szorosan be kell kötni.

Az abálólében lassú tűzön egy órán 
át pároljuk, amíg feljön az abáló tetejé-
re. Nem kell hosszas párolás neki, mert 
majd a káposztával tovább fő. Edittől azt 
is megtudtuk, hogy külön lében abál-
ják, mert a vértől elszínesedne például 
a májas. Az abálás sikerességét tűpró-
bával ellenőrizhetjük: amikor már nem 
jön ki a gömböcből véres lé, kiemeljük, 
megszikkasztjuk, majd három-négy na-
pon át hideg füstön tartjuk.

Régen jól szellőző kamrában, újab-
ban lefagyasztva, mélyhűtőben tárol-
ják. A töltött káposztával együtt főzzük. 
Tálalás előtt felszeletelik a hamisítatlan 
népi étket, a gömböcöt.

Személyesen

Ez a káposztakóstolás azért is nevezetes 
marad, mert látogatásunk után néhány 
nappal bezárt a Nagy-Homoród panzió 
is. A vészhelyzetben egy kis öröm, hogy 
képeken elhozhattuk az élményt. Jóma-
gam a hétvégén már főztem is egy nagy 
adag, Sikaszóban töltött gömböcös ká-
posztát.

Gömböcös káposzta

Hozzávalók: egy gömböc, néhány sze-
let füstölt szalonna, egy kg darált disz-
nóhús, egy kilónyi savanyú káposzta 
laskára vágva, 15 dkg rizs, két fej vörös-
hagyma, káposztalevelek, só és bors, 
ízlés szerint kapor, csombor, egy kanál 
zsír.

Elkészítése: A hagymát fi nomra vág-
juk, és a zsíron vagy szalonnazsíron ró-
zsaszínre dinszteljük, majd beleforgat-
juk a megmosott, lecsepegtetett rizst. A 
savanyú káposztát, ha sós, kissé kimos-
suk. A káposztalevelek ereit levágjuk, 
elvékonyítjuk, hogy könnyen hajtogat-
hatók legyenek. A töltelék hozzávalóit, 
a húst, a rizses hagymát, a tojást és a 
fűszereket összegyúrjuk. A káposztale-
velek méretétől függő mennyiségű tölte-
léket halmozunk a közepükbe, majd be-
csomagoljuk: előbb a levél torzsa felőli 
részét hajtjuk fel, majd nem túl szorosan 
feltekerjük, hogy a rizs tudjon fövés köz-
ben megdagadni, végül pedig behajtjuk 
a levél felső részét is.

A fazék alján elhelyezzük a vastag 
szalonnaszeleteket, ha van bőr, azt 
is, és betakarjuk néhány káposztale-
véllel. A töltelékeket az edény fala 
mellett körberakjuk, a gömböcöt a kö-
zepére helyezzük, tüllbe csomagolva 
belehelyezzük a kaprot és a csombort, 
végül letakarjuk a vágott káposztával 
és néhány káposztalevéllel. Felönt-
jük vízzel annyira, hogy a vágott ká-
posztát takarja el. Lassú tűzön felfor-
raljuk, vigyázva, hogy ne fusson ki, 
majd rotyogtatva főzzük. Ha a hús és 
a rizs megpuhult, kész a káposztánk. 
Kiemeljük belőle a gömböcöt, felsze-
leteljük, és a töltelékek mellé tálaljuk. 
Házi kenyér illik hozzá, de puliszkával 
az igazi.

Minél többször melegítjük fel, annál 
fi nomabb a töltelékes káposzta – mond-
ták anyáink. Ma inkább kis adagokban 
megfagyasztjuk a töltelékeket és a vá-
gottat. A gömböcből nincs maradék. Fo-
gyasztás, melegítés előtt szobahőmér-
sékleten hagyjuk kiengedni a fagyott 
töltelékeket.




