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• A belsőségek általában megosztó alapanya-
gok, ilyen a zúza is: valaki vagy szereti vagy 
nem, átmenet nincs. A zúzáról tudni kell, hogy 
ahhoz, hogy jó eredményt érjünk el, van néhány 
szabály, amit be kell tartani. Az egyik szabály a 
sokáig történő, alacsony hőfokon való főzés. Mi-
vel a szerkezete nagyon sok kötőszöveti elemet 
tartalmaz, alacsony hőfokon, hosszú idő alatt, 
lassan alakul át, puhul meg. A másik szabály, 
hogy a rajta lévő hártyást részt el kell távolítani, 
így omlósabb lesz. Íme, három remek zúzaragu, 
amit érdemes kipróbálni. (György Ottilia)

Variációk zúzaragura
Újszerű ötletek belsőség elkészítéséhez

Hozzávalók:  30 dkg csirkezúza, 2 
közepes fej hagyma, 3 sárgarépa, 2 
petrezselyemgyökér, 2  fehérrépa, 
1 evőkanál liszt, 2 babérlevél, 1 dl 
fehérbor, só ízlés szerint, 1 evőka-
nál fűszerpaprika, bors ízlés szerint 
(őrölt), kevés olaj, 2 dl tejföl.

Elkészítése:  A zúzát megtisztít-
juk és darabokra vágjuk. A hagymát 
az olajon megdinszteljük. Tűzről le-
húzzuk, belekeverjük a pirospapri-
kát. Belerakjuk a zúzát, megsózzuk, 
babérlevéllel és őrölt borssal fűsze-
rezzük. Lefedve félig megfőzzük. A 

zöldségeket vékony karikákra vág-
juk és a zúzához adjuk. Ha megpu-
hult, beleöntjük a fehérbort és pár 
percig rotyogtatjuk vele. A tejfölt 
csomómentesre keverjük a liszttel 
és a zúzához adjuk. Egyet forralunk 
rajta.

Hozzávalók:  50 dkg csirkezúza, 
1 maréknyi friss koriander apróra 
vágva (vagy őrölt koriander vagy 
petrezselyemzöld, aki nem szereti 
a koriandert), 1 fej hagyma, 2 darab 
piros paprika, 3-4 darab burgonya, 1 
zellerszál, 1 sárgarépa, 1 fehérrépa, 
kevés olívaolaj, 3 cikk fokhagyma, 
só, őrölt fekete bors.

Elkészítése:  A zúzát megmos-
suk, kisebb darabokra vágjuk, és 

egy tálban összeforgatjuk a fűsze-
rekkel. A zöldségeket meghámoz-
zuk, és kis kockákra vágjuk. Egy 
serpenyőben felforrósítjuk az olajat, 
megpároljuk benne a kétféle hagy-
mát, majd hozzáadjuk a zúzát és a 
zöldségeket, a burgonya kivételé-
vel. Felöntjük annyi vízzel, ameny-
nyi ellepi, fedő alatt puhára főzzük, 
ekkor hozzáadjuk a burgonyát, és 
addig főzzük, ameddig a burgonya 
is elkészül.

Hozzávalók:  50 dkg csirkezúza és 
-szív, 1 nagy fej hagyma, 2 dl haj-
dina, 30 dkg fagyasztott bébirépa, 
kevés olaj, fűszerpaprika, só, bors, 
petrezselyemzöld.

Elkészítése:  A szívet és a zúzát 
alaposan megmossuk, majd kisebb 

darabokra vágjuk. A hagymát meg-
hámozzuk és apróra vágjuk, majd 
a felhevített olajban megpároljuk. 
Rádobjuk a húst és kicsit lepirítjuk. 
Ezután megszórjuk fűszerpapri-
kával, majd rögtön utána felönt-
jük vízzel. Sózzuk, borsozzuk, és 
fedő alatt puhára pároljuk a húst. 

Amíg a hús párolódik, a hajdinát 
kétszeres mennyiségű sós vízben 
puhára főzzük, kevés olajat cse-
pegtetünk hozzá. Amikor a hajdina 
megpuhult, a bébirépával együtt a 
zúzához adjuk és összefőzzük. Tá-
laláskor megszórjuk petrezselyem-
zölddel.

Csirkezúza Eszterházy módra

Csirkezúza, -szív hajdinával

Zúzaragu portugál módra, 
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