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H I R D E T É S

Hozzávalók: 35 dkg vegyes darált 
hús,  4 evőkanál rizs, 1 közepes fej 
vörös káposzta, 5 dl paradicsomlé, 
friss vagy szárított kakukkfű, bors, 
kevés olaj, 1 tojás, pici cukor, kevés 
ecet.

Elkészítése: A káposztát ecetes víz-
ben feltesszük főni, ahogy puhulni 
kezdenek a levelek, óvatosan sorban 
leválasztjuk őket-a torzsánál kezd-
ve. A középső részt a káposztának 
csíkokra vágjuk. Kicsit több időt vesz 
fel, mint a fehér káposztánál, mert 
keményebb a vörös káposzta. A rizst 
a hússal és a tojással összedolgoz-
zuk, fűszerezzük ízlés szerint sóval, 
borssal, és kakukkfűvel. A levelek 
közepéből a vastag eret kivágjuk, a 
leveleket megtöltjük hússal, becso-
magoljuk és  egy fazékba sorakoztat-
juk a töltelékeket.  A vágott káposz-
tát az edény egyik felébe rakjuk.  A 
paradicsomlét ráöntjük, megszórjuk 
kakukkfűvel, sózzuk, majd annyi vi-
zet töltünk rá, hogy éppen elfedje a 
töltelékeket. A tűzhelyen kis lángon 
megfőzzük. Végül kevés cukrot is 
tehetünk a levébe, ha szükségesnek 
érezzük.

Variációk ünnepi töltött káposztára
Azoknak is, akik egyébként nem szeretik
• Nincs ünnep töltött káposzta nélkül. Az ünnepi menü 
kötelező velejárójának érzi mindenki, még az is, aki kü-
lönben nincs oda érte. Ennek ellenére, ahány ház, annyi 
ízű töltött káposzta van, mindenki az édesanyja által 
készített változatra esküszik. Ezúttal egy hagyományos 
és két különleges változatot ajánlok az olvasóknak, hogy 
ne maradjon ki az idei menüből sem. (György Ottilia)

Fürjtojásos töltött káposzta

Kukoricakásás  töltött káposzta

Hozzávalók: 60 dkg darált csir-
kemell, 24 darab fürjtojás, 8 dkg 
rizs, 1 közepes fej káposzta, 1 fej 
vöröshagyma, 10 dkg szalonna, só, 
bors, kapor, a tálaláshoz tejföl.

Elkészítése : A káposztát ecetes 
vízben feltesszük főni, ahogy pu-
hulni kezdenek a levelek, óvatosan 
sorban leválasztjuk őket-a torzsá-
nál kezdve. A középső részt össze-
daraboljuk. A rizst megmossuk, 
majd a hússal, a tojással összedol-
gozzuk.  A szalonnát kis kockára 
vágjuk, felét a húshoz adjuk, a má-
sik felét serpenyőben megpirítjuk. 
A szalonna zsírjában megpároljuk 

az apróra vágott hagymát, majd ezt 
a húshoz adjuk. Végül a masszát fű-
szerezzük ízlés szerint sóval, bors-
sal, és kaporral. A fürjtojásokat 
keményre főzzük, majd meghámoz-
zuk. A levelek közepéből a vastag 
eret kivágjuk, mindegyik levélre te-
szünk a húsból, majd rárakunk egy 
tojást és összegöngyöljük, végeiket 
behajtjuk. A kész töltelékeket fa-
zékba vagy lábasba sorakoztatjuk. 
A vágott káposztát ráhalmozzuk 
a töltelékre, sózzuk illetve apróra 
vágott kaporral megszórjuk, majd 
annyi vizet töltünk rá, hogy éppen 
ellepje a töltelékeket. Kis lángon 
megfőzzük. Hozzávalók:2 fej savanyú káposzta, 

1 kg darált sertés hús, 200 dkg füstölt 
szalonna, 1 fej hagyma, 25 g kukori-
cakása, só, bors, pirospaprika ízlés 
szerint, 1 db füstölt csülök és pár da-
rab füstölt kolbász, olaj.

Elkészítése: A törökbúzakását (ku-
koricakását) beáztatjuk egy éjszakára 
vízbe, majd reggel átmossuk.  A darált 

húshoz hozzáadjuk az apróra vágott 
szalonnát, az apróra vágott hagymát, 
a kimosott kukoricakását és ízlés sze-
rint sót, borsot, fűszerpaprikát. Ah-
hoz, hogy a töltelék jó puha legyen, 
egy kicsi vágott káposztát is teszünk 
hozzá, jó apróra vágva, valamint, 
meglocsoljuk olajjal. A káposztát le-
velekre szedjük, és a levelekről levág-
juk a vastag ormát, hogy könnyebb 

legyen göngyölni a töltelékeket. A ma-
radék káposztát apróra vágjuk. A fa-
zék közepébe beleállítjuk a csülköt és 
a káposztalevelekbe szorosan beleg-
öngyölt töltelékeket köréje rakjuk. A 
vágott káposztát a tetejére helyezzük, 
majd pár ép káposztalevéllel letakar-
juk.  Annyi vizet töltünk rá, hogy lepje 
el, és addig főzzük, míg a káposzta jól 
megpuhul. Tejföllel tálaljuk.

Töltött vörös káposzta 
kakukkfüves paradicsomos szószban

▴  F O T Ó K :  G Y Ö R G Y  O T T I L I A

A backamadarasi polgármesteri hivatal
áldott, békés karácsonyi ünnepeket kíván

minden lakójának,
alkalmazottainak és ügyfeleinek.

Szőcs Antal polgármester és Nagy György alpolgármester




