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Hozzávalók:  50 dkg kicsontozott sertéskaraj, 4 keményre 
főtt tojás, 3 evőkanálnyi juhtúró, 6 cikk fokhagyma, 2 dl tej-
föl, olaj a sütéshez, só, őrölt bors. 
Elkészítése: A húst felszeleteljük, és befűszerezzük só-
val, borssal. Egy serpenyőben 3 gerezd megtisztított, 
apróra vágott fokhagymát megfuttatunk kevés olajon, 
majd kidobjuk belőle, és a hússzeleteket ebben az olajban 
mindkét oldalukon átsütjük.

A megtisztított kemény tojásokat kettévágjuk, sárgájukat 
kivesszük és villával összetörjük. Három gerezd zúzott 
fokhagymával, a juhtúróval, valamint két evőkanál tejföl-
lel és sóval összekeverjük, majd a fehérjékbe visszatölt-
jük. A hússzeleteket tűzálló tálra fektetjük, mindegyikre 
egy-egy fél töltött tojást borítunk, tetejüket megkenjük 
tejföllel, és 10 percre forró sütőbe tesszük, hogy a tojások 
átmelegedjenek.

• Főtt tojásból nem csak tojáskrémet vagy 
rakott krumplit érdemes készíteni, hiszen húsos 
ételekkel párosítva igazán tartalmas és külön-
leges kombinációk születhetnek, amelyeket 
akár ünnepi alkalmakra is készíthetünk. A tojás 
rengeteg hasznos tápanyagot tartalmaz, tehát 
valóban értékes alapanyag, amiből érdemes 
rendszeresen fogyasztani. (György Ottilia)

Hozzávalók:  1 csirkemell, 4 ke-
ményre főtt tojás, 2 evőkanál pikáns 
mustár, só, bors, a panírozáshoz 
liszt, tojás és zsemlemorzsa, vala-
mint olaj a sütéshez.
Elkészítése: A csirkemellet hosz-
szában kétfelé vágjuk, majd egyen-
ként bevágjuk, vagy úgy vágjuk el, 
hogy egy nagyobb szelet húst kap-
junk. A tojásokat botturmix segít-
ségével péppé törjük, hozzáadjuk 
a mustárt, és sózzuk, borsozzuk. A 
húst is befűszerezzük, majd a két 

hús szeleten elosztjuk a tölteléket, 
és félbehajtjuk (ha bevágtuk, ak-
kor csak összenyomjuk a nyílást). 
Hústűvel több helyen szorosan 
rögzítsük, hogy sütés közben a 
töltelék ne folyjon ki. Óvatosan be-
panírozzuk, és forró olajban, lassú 
tűzön sokáig sütjük, hogy süljön át 
mindenütt a csirkemell. Időnként 
megforgatjuk, majd amikor kész 
van, papírtörlőn lecsepegtetjük. 
Sült krumplival vagy párolt rizzsel 
tálaljuk.

Hozzávalók: 50 dkg csirkezúza és -szív, 25 dkg gomba, 
5 főtt tojás, 2 ecetes uborka, 1 fej hagyma, kevés olaj, só, 
őrölt fekete bors, ízlés szerint kakukkfű, 1 evőkanál (tel-
jes kiőrlésű) liszt, 2 dl tejföl, a tetejére apóra vágott zöld-
hagyma.
Elkészítése: A zúzát megmossuk, kisebb darabokra 
vágjuk, és egy tálban összeforgatjuk a fűszerekkel. A 
hagymát meghámozzuk és apróra vágjuk. A gombát is 
megtisztítjuk, és darabokra vágjuk. Egy serpenyőben 

felforrósítjuk az olajat, megpároljuk benne a hagymát, 
majd hozzáadjuk a fűszerpaprikát, felöntjük kevés 
vízzel, és elkavarjuk. Ekkor hozzáadjuk a zúzát, fűsze-
rezzük, és felöntjük annyi vízzel, amennyi ellepi. Fedő 
alatt puhára főzzük. A vége felé hozzáadjuk a gombát és 
az uborkát, addig főzzük, ameddig a gomba is elkészül. 
Ekkor belerakjuk a cikkekre vágott tojást, majd behabar-
juk a liszt-tejföl keverékkel. Tálaláskor megszórjuk zöld-
hagymával.

Gombás-tojásos zúzapörkölt

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

Tojással töltött csirkemell 
(jázminrizzsel)

Sertéskaraj fokhagymás-juhtúrós tojással

Tojás és hús párosítva
Gazdag fogások akár ünnepre is




