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Fogások nokedlirajongóknak
Tápláló egytálételek házi tésztával

Hozzávalók (4–6 személyre):  2 to-
jás, kb. 40 dkg liszt, 50 dkg darált 
sertéshús, 1 hagyma, 3 cikk fokhagy-
ma, 1 doboz sűrített paradicsom, ½ 
doboz kukoricakonzerv, 20 dkg gom-
ba, kevés olaj, só, bors, zöldfűszerek 
(kakukkfű, bazsalikom), parmezán 
sajt a tetejére. 

Elkészítése: Az apróra vágott hagy-
mát kevés olajon üvegesre pároljuk, 
hozzáadjuk a fokhagymát, majd a 

darált húst is. Fehéredésig kavargat-
juk, felöntjük kevés vízzel, lefödjük 
és megpároljuk. Közben felszeletel-
jük a gombát, hozzáadjuk a húshoz, 
fűszerezzük, és belerakjuk a kukori-
cát is. Köretnek a lisztből, a tojások-
ból és kevés vízből, ízlés szerinti só-
val nokedlit kavarunk, amit lobogó 
sós vízbe szaggatunk és kifőzünk. A 
frissen kiszedett tésztára rámerjük 
a szószt, majd a tetejét megszórjuk 
parmezánnal.

• A nokedli tápláló és tartalmas étel, mi, ma-
gyarok előszeretettel fogyasztjuk levesben 
és köretnek egyaránt. Sokféleképpen el lehet 
készíteni annak függvényében, hogy éppen mi-
vel társítjuk. Készíthetünk hagyományos kom-
binációkat is, de izgalmas párosításokban is 
gondolkodhatunk. Íme néhány verzió azoknak, 
akik kedvet kaptak egy nokedlis fogáshoz. 
(György Ottilia)

Hozzávalók (4 személyre):  30 dkg 
liszt, 1–1,5 dl víz, 2 tojás, só, bors, 
15 dkg sajt (erős, karakteres típus, 
többféle is lehet), 10 dkg vaj, 1 fej 
vöröshagyma, 10 dkg császársza-
lonna, 1 marék petrezselyemzöld.

Elkészítése:  A hagymát kari-
kákra vágjuk, megsózzuk, 5 dkg 

vajban aranybarnára pirítjuk, 
majd félretesszük. A visszama-
radt zsiradékban megpirítjuk a 
császárszalonnát. A lisztből, a 
szódavízből és a tojásból csomó-
mentes nokedlitésztát készítünk, 
sózzuk, borsozzuk. Nokedliszag-
gatóval vagy nagy lyukú szűrő 
segítségével forrásban lévő vízbe 

szaggatjuk. Amikor a nokedlik fel-
jönnek a víz felszínére, kiszedjük. 
Egy serpenyőben felolvasztjuk a 
maradék vajat, hozzáadjuk a le-
reszelt sajtokat, és összekeverjük 
a nokedlivel. Ha a nokedli kész, a 
tetejére szórjuk a pirított hagymát 
és a bacont meg az apróra vágott 
petrezselyemzöldet.

Hozzávalók (4 személyre): 30 dkg 
liszt, 1–1,5 dl víz, 2 tojás, só, bors, 15 
dkg sajt, 10 dkg vaj, 2 cikk fokhagy-
ma, 15 dkg friss bébispenót, 40 dkg 
barna csiperkegomba, bazsalikom 
(elhagyható).

Elkészítése : A gombát megmossuk 
és szeletekre vágjuk, majd 5 dkg vaj-
ban megpároljuk. Időközben sóz-
zuk és borsozzuk, a végén hozzáad-
juk a zúzott fokhagymát, valamint 
a megmosott spenótot, és 1–2 percig 
főzzük még, hogy a leve teljesen el-

főjön. A lisztből, a szódavízből és a 
tojásból nokedlitésztát készítünk, 
sózzuk és borsozzuk. A hozzáva-
lókat csomómentesre keverjük. A 
tésztát nokedliszaggató (vagy nagy 
lyukú szűrő) segítségével forrás-
ban lévő vízbe szaggatjuk. Amikor 
a nokedlik feljöttek a víz felszínére, 
elkészültek, és kiszedjük. A sajtot 
lereszeljük, és egy serpenyőben a 
maradék vajat felolvasztva összeke-
verjük a nokedlivel. Ezután össze-
kavarjuk a gombás raguval, és tála-
láskor megszórjuk bazsalikommal.

Gombás-spenótos nokedli

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

Käsespätzle (osztrák sajtos nokedli) Darált húsos nokedli




