
• Miért páratlan a ba-
romfiudvarban nevel-
kedett első csirkéből 
készült paprikás? Miért 
nem húslevest, inkább 
csorbát főznek nyáron 
templombúcsús ebéd-
re Homoródremetén? 
Mitől lesz kívánatos a 
Nagy Edit-féle, recse-
nyédi zöldségágyon 
sült csibecomb? Nem 
szükséges hosszasan 
keresnünk a választ. A 
régi asszonyok abból 
főztek, amit az élette-
rükben előállítottak. 
Ha meg szeretnénk 
találni azokat az íze-
ket, illatokat, amelyek 
nagyanyánk konyhájá-
ból kigomolyogtak, az 
alapanyagokért ne a 
bevásárlóközpont polc-
sorait pásztázzuk!

MOLNÁR MELINDA

A krumpli, a cukkini, a hagy-
ma, a fokhagyma, a petre-
zselymzöld már ott sorako-

zott a kosárban. A padlizsánok még 
kicsik, és éretlenek, de a paprika már 
mutatja magát Nagy Edit recsenyédi 
kertjében. Ilyenkor a Nagyhomoród 
Panzió vendégei is megkóstolhatják 
a helyi konyhakertben nőtt fi nomsá-
gokat.

Hagyományosan

Ha megkérdeznénk a Szent Jakab-bú-
csú előtt a helybéliektől, hogy mit 

„esznek nagykanállal” a jeles al-
kalmon, magától értetődő lenne a 
válaszuk: azt, amit hagyományosan 
szoktak. Nem húslevest, mert azzal 
„nehéz bánni a melegben”. Július 
vége felé a sok fi nom zöldség már 
mind terem a remetei kertekben, a 
paszulytól, gyökérzöldségektől, bor-
sótól a krumplin át a káposztáig. Be-
lőlük készül a csorba, a hús mellé a 
garnírung, sőt a savanyúság is. Aki 
otthon-ízre vágyik, érdemes beten-
nie az esőfogót mise előtt helybéli 
ismerőseihez. Régen ugyanis az eser-
nyőkkel „számolták” a vendégeket 
– számoltak viszont velük, amikor 
a legnagyobb fazekakba készítették 
oda a búcsús menüt. Már pénteken 
kiszedték a zöldségeket, szombatra 
virradóra kevesebb baromfi  kapir-
gált a tyúkudvarban, és egész nap 
be lengte a falut a vendégváró tűzhe-
lyek illata…

Amíg gasztroeszmét cseréltünk a 
remeteiekkel, eszembe jutott a szin-

tén júliusi, valahai otthonunkban 
ünnepelt születésnapom. Családi ese-
ményemnek is hagyományos ételsora 
volt. A levesről jövő héten mesélek, 
most emlékezzünk meg a csirkepapri-
kásról. A saját nevelésű csirkék közül 
ilyenkor esett áldozatul az első, a leg-
fejlettebb. Ez volt az év legízletesebb 
paprikás csirkéje, kerti hagymával, 
üdezöld petrezselyemlevéllel! Túl a 
zsenge húson, a csontocskákat is le-
hetett ropogtatni, mert még porcosak 
voltak. És mert számomra ilyen mély 
ízemlékeket hívott elő egyik kerek 
szülinapom, vendégeimnek is jutott a 
hajdani jóból. Bízvást elmondhatom, 
sikeresebb fogást azóta se kínáltam – 
máig emlegetik.

Nincs nagy hímje-hámja

Nagy Editet arra kértem, készítsen 
valami idényételt. Nem kellett sokat 
töprengenie rajta, mert édesanyja 
mellett ő is úgy nevelkedett, hogy 

minden, ami az asztalra kerül, le-
hetőleg legyen a kertből, nem kell 
mindig üzletbe járkálni, ugyanakkor 
pazarlás is, ha nem azt használjuk 
fel, amit a Jóisten adott. A zöldségá-
gyon sült csirkecombnak sincs nagy 
hímje-hámja: egy kis munka nyomán 
ugyanabban a tepsiben elkészül a 
köret és a hús is. A titka a saját ter-
mesztésű zöldségekben rejlik. A zsi-
radékot is meg lehet spórolni, mert 
három kanál olívaolaj (édesanyjánál 
egykor egy kanálnyi házi zsír) elég a 
zöldséghez, a többi kisül a combok-
ból. Lássunk hozzá, de előbb vegyük 
számba, mink van a kertből vagy a 
kispiacról. 

Hozzávalók a körethez: annyi 
megpucolt és felkarikázott krumpli, 
amennyi a tepsink és a család mé-
retéhez szükséges; egy cukkini, (ha 
már megnőtt, akkor két-három pad-
lizsán is), egy nagyobb fej, megtisz-
tított, cikkekre szedett fokhagyma, 
négy fej laskára vágott lilahagyma és 

3–4 zöld vagy piros paprika. Továb-
bá só, bors az ízesítéshez, 3 evőkanál 
olívaolaj és zöldpetrezselyem a tála-
láshoz.

Elkészítés: személyenként két-két, 
alsó bőrös csirkecombot befűsze-
rezünk sóval, frissen őrölt borssal. 
A zöldségágyhoz a tepsit vékonyan 
kikenjük olívaolajjal vagy disznó-
zsírral. A megtisztított zöldségeket 
feldaraboljuk: a krumplit és a papri-
kát karikákra, a cukkinit illetve pad-
lizsánt félhold alakúra, a hagymát 
laskára. A krumplival kezdve egyen-
letesen elosztjuk a tepsiben, sózzuk 
és borsozzuk, végül a maradék olaj-
jal meghintjük, és befedjük a fűsze-
rezett, esetleg fűszerpaprikával is 
megszórt csirkecombokkal. Fóliával 
letakarjuk, 180 fokra előmelegített 
sütőbe helyezzük. Negyvenpercnyi 
sütés után leemeljük a fóliát, és pi-
rosra sütjük a csirkecombok bőrét. A 
sült zöldséggel és petrezselyemzöld 
bóbitával tálaljuk.
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Mindent a kertből a sütőbe
Saját termesztésű zöldségekkel „ágyazott meg” Nagy Edit a csirkecomboknak

Egyetlen tepsiben készíthető el az ízletes főétel
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Amint megvetjük a csirkecombok ágyát, olyan lesz a köretünk A zöldségekre fektetjük a csirkecombokat




