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• Előétel helyett főé-
telként tálalt horto-
bágyi palacsintát Kará-
csony József, a Főnix 
Konyha szakácsa, aki a 
receptet újragondolva 
többféle húsból állítot-
ta össze az ételt. A séf 
újfent bebizonyította: 
a megmaradt pörkölt-
ből is lehet kiadós és 
gusztusos ételt össze-
állítani.

F Ü L Ö P - S Z É K E L Y  B O T O N D

A hortobágyi palacsinta rend-
szerint előételként szerepel 
az éttermek menüjén, de ha 

gazdagítjuk a tölteléket, akár kiadós 
főétel is lehet – fejtette ki lapunknak 
a  séf. Az elsősorban Magyarorszá-
gon népszerű palacsinta történetéről 
elmondta, hogy az anyaországban 
sokan tartanak szárnyasokat, így 
rendszerint csirkepaprikás is készül, 
aminek a maradékát másnap rend-
szerint kicsontozzák, ledarálják és 
ezt használják fel töltelékként. Így a 
maradék sem vész kárba, ráadásul a 
vendégeinket is meglephetjük.

Többféle hús felhasználásával

A töltelék elkészítését a mangalica 
szalonna felaprításával, valamint 
annak kevés olívaolajban törté-
nő lepirításával kezdte. Ezután a 
dinsztelésre váró apróra vágott 
hagyma és fokhagyma került a ser-
penyőbe. „Fontos, hogy a szalonna 
pirításával kezdjük a munkát, hi-
szen csak így fog megpirulni, így 
fogja kellemesen átadni azt a kelle-
mes füstös, pörcös ízt” – magyaráz-

ta Karácsony. Az ételt ekkor édes 
nemes pirosparikával, valamint só-
val, babérlevéllel és borssal fűsze-
rezhetjük. Ha megvagyunk ezzel, 
akkor töltsünk éppen annyi vizet 
az edénybe, hogy ne égjenek oda 
a hozzávalók. Tizenöt perc múl-
va a séf karikákra vágott kolbászt 
tett az ételbe, majd annyi vizet 
adagolt, hogy ellepje azt. Amikor 
ez főni kezdett, a kicsontozott és 
feldarabolt csirkecomb adagolása 
következett –, illetve a felkockázott 
csirkemellé. Persze a mindössze 
húsz-huszonöt perc alatt elkészülő 
húsokról a bőrt előzetesen eltávolí-
totta. Amint elkészült az étel, némi 
sóval, borssal, apróra vágott csí-
pőspaprikával és citromlével ízesí-

tett. Egy evőkanálnyi lisztet is szórt 
a hozzávalókra, hogy a mártás 
besűrűsödjön, majd a gázon még 
tíz percig hagyta párolódni a hoz-
závalókat. Ezután még némi tejet 
és tejfelet is adagolt a pörkölthöz, 
mielőtt ledarálta volna.

Sajt a palacsintában

A palacsinta elkészítésekor fél ki-
ló liszthez két tojást, némi sót és 
ásványvizet kavart össze a séf. 
„Ezután lassan kell adagolni az ás-
ványvizet, amíg megfelelő állagúra 
kavarjuk össze a masszát. Nem kell 
megijedni, ha csomók keletkeznek, 
hiszen ilyenkor némi lisztet kell 
még hozzátenni a masszához, és 
akkor könnyedén elmorzsolhatjuk 
azokat. Legvégül még adagolha-
tunk némi sót ízesítésként és némi 
lereszelt mozzarella sajtot, ha iga-
zán fi nom tésztát szeretnének" – 
így a séf. Rámutatott, ezután már 
csak egy kevés olajat kell önteni a 
palacsintasütőbe és merőkanállal 
beleönteni a folyékony masszát, 
ami pillanatok alatt megsül. Persze 
igyekezzünk vastagabb palacsinta-
tésztát készíteni, hiszen ez esetben 
a töltelék is bőséges.

Amint a palacsinta elkészült, 
máris ráönthetjük a ledarált pörköl-
tet: ezt követően tűrjük be a tészta 
két oldalát és göngyöljük fel. Ha 
megvagyunk, akkor tálalhatunk is.

Szósszal az igazi

Érdemes némi szószt is készíteni, 
amivel leönthetjük a palacsintá-
kat, hiszen így még ínycsiklandóbb 

lesz az étel – tanácsolta Karácsony 
József.

A szósz alapjaként a húsleves le-
vét használjuk fel – ha az nincs, ak-
kor vegetás vizet –, amihez felforra-
lása után adjunk némi lisztet, hogy 

besűrűsödjön, majd tejföl és tej ada-
golásával kavarjuk krémesre. Ízesí-
tésként sót, borsot és apróra vágott 
friss kaprot használjunk. Két-három 
perc múlva már el is zárhatjuk a gázt 
az edény alatt.

Hús került a palacsintába
Újragondolt recepttel rukkolt elő a Főnix Konyha séfje
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Főételnek is kiváló, ha többféle húsból 
készítjük a hortobágyi palacsintát

A megszokottnál vastagabb 
palacsintát érdemes készíteni




