
2021.  MÁJUS 26. ,  SZERDAI I TŰZHELY  

Hozzávalók : 2 közepes tök, 2 sár-
garépa, 1 petrezselyemgyökér, 1 
zellergumó, 1 fej hagyma, 3 cikk 
fokhagyma, 2 babérlevél, 2 para-
dicsom hámozva, 1 evőkanál méz, 
só, bors, 2 evőkanál mustár,  ízlés 
szerint citromlé, kevés vaj, petre-
zselyemzöld.

Elkészítése: A megtisztított leves-
zöldséget a tökön kívül feldarabol-
juk, és annyi vízbe rakjuk, amennyi 
ellepi, majd sóval és babérlevéllel 
megfőzzük. Amikor puhára főtt, a 
babérlevelet kidobjuk, és a zöldsé-
geket botmixerrel péppé zúzzuk. 
Vajon a mézet karamellizáljuk, be-

lekeverjük a zöldségpürét, majd 
belekeverjük a mustárt, ízesítjük 
borssal, esetleg kevés citromlével, 
és összemelegítjük. A felmelegített 
szószba rakjuk a kockákra vágott, 
megmosott tököt, és fedő alatt rövid 
ideig főzzük. Tálaláskor megszórjuk 
petrezselyemzölddel.

• Ha egy igazán fi-
nom hagyományos 
ízre vágyunk, érdemes 
nekigyürkőznünk a va-
dasnak. A vadas már-
tást sokféle alapanyag 
mellé használhatjuk, az 
ételt viszont már előző 
nap meg kell csinálni 
ahhoz, hogy összeér-
jenek az ízek. A vadas 
készítésére nincs telje-
sen egységes szabály, 
van, aki több zöldséget 
tesz bele, van, aki több 
fűszert. A hús sem min-
dig ugyanaz, van, ahol 
a nevéhez hűen vadból 
készítik, van, ahol mar-
hából vagy szárnyas-
ból, netán zöldségből. 
Íme, három változat. 
(György Ottilia)

Hozzávalók 4 személyre: 60 dkg 
pulykamell (szeletelve), 3 sárgarépa, 
2 fej hagyma, 2 petrezselyemgyökér, 
1 paradicsom, 1  zellergumó, kevés 
olaj, kevés cukor, só, 1 dl tejföl, 4 
evőkanál mustár, liszt, 2 babérlevél, 
4 szem fekete bors, 2 borókabogyó, 3 
cikk fokhagyma, 1 csokor petrezse-
lyem (apróra vágva).

Elkészítése: A zöldségeket meghá-
mozzuk és darabokra vágjuk, majd 
egy edénybe rakjuk, hozzáadjuk a 

szemes borsot, a borókabogyót és 
a babérlevelet. Sózzuk és felönt-
jük vízzel, majd puhára pároljuk. 
Amikor puha a zöldség, kivesszük 
a babérlevelet és összeturmixoljuk, 
ízesítjük 1 evőkanál mustárral, ke-
vés cukorral és a tejföllel. Végül be-
leforgatjuk a petrezselyemzöldet. A 
hússzeleteket sózzuk és borsozzuk, 
majd vékonyan megkenjük mustár-
ral, lisztbe forgatjuk. Kevés olajban 
kisütjük, majd a mártáshoz adjuk. 
Nokedlivel tálaljuk.

Hozzávalók: 1 füstölt csülök, 2 szál 
sárga- és fehérrépa, 2 fej hagyma, 4 
cikk fokhagyma, 1 paradicsom, fél 
piros paprika, 1,5 evőkanál cukor, 1 
evőkanál mustár, 1 dl paradicsomlé, 
2 evőkanál tejföl, szemes bors, boró-
kabogyó, 3 babérlevél, só, kevés olaj.

Elkészítése : A csülköt kuktába 
rakjuk, hozzáadunk egy fej hagy-
mát, 2 cikk fokhagymát, szemes 
borsot, borókabogyót, 2 babérle-
velet. Puhára főzzük, majd kihűlés 
után kivesszük a levéből és dara-
bokra vágjuk. A levéből levest fő-

zünk. A sárga- és fehérrépát meghá-
mozzuk, karikákra vágjuk, a másik 
fej hagymával, a paprikával és a 
paradicsommal együtt olajon meg-
pirítjuk, ráöntünk a csülök levéből, 
és fedő alatt puhára pároljuk. Ami-
kor puha, összeturmixoljuk. Egy 

serpenyőben a cukrot karamellizál-
juk, felöntjük a paradicsomlével, 
hozzáadjuk a zöldségpürét, ízesít-
jük mustárral és a babérlevéllel, 
valamint tejföllel. Ízlés szerint sóz-
zuk, majd a csülköt belerakjuk, és 
összemelegítjük.

Csülök vadas mártásban

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

Pulykamell vadasan

Tök vadasan

Egy régi íz bűvöletében
Mindenféle fi nomságok vadasan




