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Hozzávalók 4 személyre: 5 dl 
tejföl, fűszerpaprika ízlés szerint, 
őrölt bors ízlés szerint, 1 evőkanál 
fokhagymapor vagy 3–4 cikk fok-
hagyma, 4 egész csirkecomb, 10 
dkg feta sajt, kevés olaj, só, petre-
zselyemzöld, 2 evőkanál mustár.

Elkészítése:  A tejfölt összekever-
jük a fűszerekkel és a mustárral, 
majd jól meghempergetjük benne 
a combokat. Egy hőálló tál aljára 

kevés olajat locsolunk, a húsokat 
belerakjuk a szósszal együtt, le-
födjük, és 180 fokos sütőben 40–45 
percig sütjük. Ezután levesszük 
róla a fóliát, és rámorzsoljuk a feta 
sajtot. További 15 percre visszatesz-
szük a sütőbe. Köretnek krumplit 
kínálunk.

Megjegyzés: Tálaláskor kínálha-
tunk mellé avokádószeleteket, na-
gyon jól kiegészíti a feta sajt ízét.

• A csirkecomb nagyon jó alapanyag, hiszen 
laktató és könnyen változtatható. Süthetjük tep-
siben vagy töltve, de elkészíthetjük szaftosan, 
mártással. Bárhogyan készítjük, a végeredmény 
mindig finom. Amennyiben pedig jó minőségű 
alapanyagból dolgozunk, az ételünk is ízlete-
sebb lesz, ezért a házi szárnyas a legjobb vá-
lasztás. (György Ottilia)

Hozzávalók:  8 kicsontozott csirke-
comb, só, bors, fokhagyma-granulá-
tum (vagy 4 cikk fokhagyma), 15 dkg 
sajt, olaj; a karamellizált ananász-
hoz: 1 konzerv ananász lecsöpögtet-
ve, 3–4 evőkanál barna cukor, 3 dkg 
vaj, ízlés szerint balzsamecet.

Elkészítése:  A csirkecombot meg-
mossuk, majd fokhagymás, sós, 
borsos olajjal alaposan bekenjük 
(vagy beleforgatjuk). Egy hőál-
ló tálba sorakoztatjuk, lefödjük, 
és 30 percig sütőben sütjük. Ezu-

tán az edény fedelét levesszük, és 
minden csirkecombra egy szelet 
sajtot teszünk. A sajtszeletnek szé-
lesnek kell lennie, hogy beburkolja 
az egész combot. További 15 percig 
sütjük. A grillezett ananászhoz egy 
grillserpenyőbe rakjuk a cukrot és a 
vajat, hozzáadjuk az ananászkari-
kákat, és mindkét oldalukat sütjük 
egy kicsit, amíg a cukor karamelli-
zálódni nem kezd. Ezután ráöntünk 
egy kevés balzsamecetet, majd le-
vesszük a tűzről. Párolt rizzsel fo-
gyasztjuk.

Hozzávalók 4 személyre:  4 egész 
csirkecomb, 1 fej hagyma, 3 szár an-
gol zeller, 2 kisebb sárgarépa, 4 cikk 
fokhagyma, 3 paradicsom, 1 marék 
magozott fekete olajbogyó, 2 dl vö-
rösbor, kevés szárított rozmaring, 
só, bors, szerecsendió, olívaolaj.

Elkészítése:  A combokat megmos-
suk, majd sózzuk és borsozzuk. A 
paradicsomokat lobogó vízbe dob-
juk egy percre, majd kiszedjük, meg-

hámozzuk, és a húsukat kockákra 
vágjuk. Egy mélyebb edényben olí-
vaolajat hevítünk, és a csirkecom-
bok mindkét oldalát aranybarnára 
pirítjuk. A hagymát apróra vágjuk, 
az angol zellert darabokra, és a sár-
garépát lereszeljük. A lepirult com-
bokat kivesszük az edényből, és az 
előkészített zöldségeket rádobjuk 
a visszamaradt olajra. Lepirítjuk a 
zöldségeket, hozzáadjuk a zúzott 
fokhagymát, és utána visszapakol-

juk rá a húst is. Az egészet felöntjük 
a vörösborral, és 2–3 percig inten-
zíven forraljuk, hogy az alkohol 
elpárologjon. Ezután fűszerezzük 
rozmaringgal, és hozzáadjuk a para-
dicsomot. Felöntjük vízzel, ízesítjük 
sóval, borssal és reszelt szerecsen-
dióval. Fedő alatt pároljuk. Végül 
hozzáadjuk a fekete olajbogyót, és 
szükség szerint még kevés vizet 
adunk hozzá. A zeller zöldjével meg-
szórjuk.

Cacciatore csirkecombból, 
azaz csirke vadász módra

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

Csirkecomb sajtburokban, 
karamellizált ananásszal

Tejfölben sült csirkecomb

Remek fogások csirkecombból
Sütve, párolva és mártásban




