
• A friss orda kényes
élelmiszer. A nyárelő
ínyencségét, hűtőszek-
rény híján, a régiek-
nek azonnal fel kellett
használniuk. Amikor
egy gombolyagnyi
krémes, puha fehérség
került a házhoz, úgy
mondták: kelj fel, orda,
feküdj le, orda – vagyis
reggelitől vacsoráig
minden étkezéskor fel-
került. Jól fogott a gaz-
dasszonynak is: a ka-
szások ordás reggelijét
már hajnalban szőttes
szalvétán puliszkába
göngyölhette! Másik
idényétellel, salátale-
vessel fogyasztották.
Kissé megsózva vagy
süteménybe bugyo-
lálva ma is gazdagítja
asztalunkat az orda.
Íme a kínálatunk!

M O L N Á R  M E L I N D A

T alán nincs is olyan erdélyi 
ember, akinek ne lenne sze-
mélyes ordaélménye. Szá-

momra mindmáig páratlan, amit egy 
gyimesi kalibás hajnalon kóstoltam. 
Félálomban hallottam a jószágok 
kolompjának a hangját, a gazda rö-
vid mondatait, amint állataival dis-
kurált. Aztán a sajtárba csorduló tej 
surranását, csorranását, később a 
tűz ropogását. Aztán szólt a csángó 

ember, ha akarjuk látni az ordafő-
zést, telepedjünk az üst köré. A ved-
rekből beletöltötte a savót, rakott 
a parázsra, és havasi történetekkel 
szórakoztatott, amíg a sajtkészítés 
mellékterméke előbb zsendicévé 
alakult, majd egy gézen leszűrve a 
csepegtetés nyomán felvette az esz-
tenai orda jellegzetes alakját. Közben 
kóstolhattunk: a bádogtányérból 
langyos zsendicét bálmossal, és egy 
pléhkanállal krémes, meleg ordát is. 
Páratlan ízű volt!

Az összetársuló gyimesi családok 
szerbe kalibáznak, amit megtermel-
nek, az a szeresé. Az állatok nyári 
szállása jó futamodásra van a lakott 
területtől, így hetente-kéthetente 
jutnak hazaihoz. Az orda alapélel-
miszer, és nem is főznek minden-
nap. Hogy jobban eltartható legyen, 

besózzák. Fűszere lehet a kapor, a 
fokhagyma, mellé hagymát, egyéb 
idényzöldséget és puliszkát fogyasz-
tanak.

Családi főzőcske

A járványhelyzet miatt a székelyud-
varhelyi Gizi Csárda sem nyithatott 
még, de az ordás menü alapanyaga 
kikerült a családból, azaz Ambrus 
Ferenc farmjáról. Gizi néni dagasz-
totta az ordás bukta tésztáját, Zita 
salátalevest főzött, és közben ki-ki 
ordás emlékeket mesélt. 

A salátaleves úgy lesz fi nom, ha a 
levének fele tej – emlékeztetett Gizi 
néni. A szalonnazsír adja az alapízt, 
fűszere a fokhagyma és a kapor. Tá-
laláskor kerülnek bele a fehér orda-
kockák – csak az nem kívánja meg, 
aki már előtte jóllakott a tavaszi zöld-
ségekkel felszolgált esztenai falatok-
ból. Szencsedben gyakran került 
asztalra a krémes fi nomság. 

Nálunk, Ditróban kétféle ordás 
puliszka készült. Amikor a kiborí-
tott puliszkát édesanyánk úgy sze-
letelte fel cérnával, mint a piskótát, 
tudtuk, hogy rakott lesz belőle, 
édes, azaz natúr ordával. Amikor 
pedig szőttes szalvétára borította 
ki az üst aranyló, párálló tartalmát, 
forró vizes vagy zsírozott kanál há-
tával téglalap alakúra egyengette, 
majd bőségesen megrakta az előké-
szített sózott ordával és felcsavarta, 
akkor „kaszás puliszkára” számít-
hattunk. Régen így csomagolták fel 
a napszámosoknak, kalákásoknak 
a kiadós reggelit, csak ki kellett 
göngyölni a takaróruhából. Addig-

ra kissé beszívta az orda amúgy 
nem sok zsírját a puliszkaalap. Elfo-
gyasztva egy darabig lehetett „ka-
szálni, takarni vele” – azaz jólla-
kott a kalákás. Az Ambrus Zita által 
felgöngyölt ordás puliszkához nem 
kellett sok kínálás.

Ordás bukta

A régi időkben sok buktát sütött – 
mesélte Gizi néni, amíg inkább szem-
re, mint mérleggel, adagolta a buktá-
nak valókat, az egy kiló fi nomlisztet, 
egy kis kocka élesztőt, 2 tojást, kevés 
cukrot, pici sót, negyed vajat, 3 deci 
tejet, annyi ásványvizet, amennyit a 
tészta felvesz, és 1 deci cukros tejet a 
megkenéshez. A töltelékhez: 50 dkg 
orda, 1 tojás, 3 evőkanál porcukor. A 
tészta ízesíthető citromhéjjal, a tölte-

lék vaníliával, mazsolával, aprított 
kaporral.

Elkészítése: A langyos, cukros 
tejben felfuttatta az élesztőt. A lisztet 
dagasztótálba szitálta, a száraz és 
nedves hozzávalókat összegyúrta, 
közben annyi ásványvizet adott hoz-
zá, hogy megfelelő lágyságú tésztát 
kapjon, majd hólyagosra dagasztot-
ta. Kelesztés után több részletben 
kb. 2 cm vastagságúra nyújtotta, 
és négyszögletűre szabta. Minden 
négyzetre egy evőkanálnyi töltelé-
ket helyezett, és felgöngyölte bukta 
alakúra. Sütőpapírral bélelt tepsibe 
helyezte egymástól távolabb őket, és 
oldalukat megkente olajjal, hogy ne 
ragadjanak össze. Miután az előme-
legített sütőben aranylóra pirultak, 
cukros tejjel megkente a buktákat – 
fényesek és nagyon fi nomak lettek.
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Orda gombolyagon, édesen, sósan
Bármely napszakban asztalra kerülhet a Gizi Csárdában a szezonális tejtermék

Egy szelet orda reggelre vagy vacsorára?  ▴ F O T Ó K :  E R D É L Y  B Á L I N T  E L Ő D

Régen ünnepi sütemény volt
az ordás bukta

 A kaszás puliszka sózott ordával készül




