
 

Hozzávalók:  3 sertésnyelv, 2 fej 
hagyma, 4 paprika, 4 paradicsom, 
10 dkg tarhonya, kevés olaj, só, bors, 
fűszerpaprika.

Elkészítése: A nyelvet sós vízben pu-
hára főzzük, majd a bőrét lehúzzuk, 

és szeletekre vágjuk. A zöldségeket 
meghámozzuk, a hagymát és para-
dicsomot kockákra, a paprikát pedig 
csíkokra vágjuk. A hagymát kevés ola-
jon üvegesre dinszteljük, hozzáadunk 
egy teáskanál fűszerpaprikát, majd a 
csíkokra vágott paprikát, és felöntjük 

annyi vízzel, amennyi ellepi. Sózzuk 
és borsozzuk. Amikor félpuhára főtt 
a paprika, beletesszük a tarhonyát 
és a kockákra vágott paradicsomot, 
majd addig főzzük, amíg megpuhul 
a tarhonya. Végül a nyelvszeleteket 
hozzáadjuk, és összefőzzük.

• Ha nyár, akkor a lecsókészítés jöhet minden 
mennyiségben és kombinációban. Hússal vagy 
anélkül, ilyenkor mindig jólesik ez a friss alap-
anyagokból készülő fogás. A legfinomabb, ízletes 
lecsó mindig zsenge zöldségekből áll össze, és 
készíthetjük akár bográcsban is. (György Ottilia)

Hozzávalók:  2 fej hagyma, 3 papri-
ka, 3 paradicsom, 4 cikk fokhagyma, 
15 dkg gomba, 1 evőkanál fűszerpap-
rika, só, bors, olaj, őrölt római kö-
mény, 1 sertésszűz, 15 dkg szeletelt 
császárszalonna.

Elkészítése: Az apróra vágott hagy-
mát olajon megdinszteljük. Közben 
felszeleteljük a paprikát, a paradi-
csomot, a fokhagymát és a gombát. 
A hagymát egy kis vízzel felöntjük, 
majd rátesszük a felaprított paprikát, 
paradicsomot, a fokhagymát és a fű-
szereket. Jól összekeverjük, kevés 

vizet öntünk rá. Közepes hőfokon 
puhára főzzük, majd amikor majd-
nem kész, a gombát is belerakjuk. A 
sertésszüzet megtisztítjuk, leszed-
jük róla a hártyát. Utána kétujjnyi 
vastagra szeleteljük. Körbetekerjük 
a császárszalonnával, és fogpiszká-
lóval rögzítjük, hogy ne essen majd 
le róla a sütésnél. Egy serpenyőben 
olajat hevítünk, és kb. 1,5 percig 
sütjük magas hőfokon az egyik olda-
lát, megfordítjuk, és 1 percig sütjük 
a másik oldalt is, míg szép pirultak 
lesznek. Ezután a lecsó tetejére rak-
juk, és összefőzzük.

Hozzávalók: 2 fej hagyma, 1 piros 
és egy zöld paprika, 4 paradicsom, 
3 cikk fokhagyma, ½ kiskanál ró-
mai kömény, 1 kiskanál kakukkfű, 
1 evőkanál petrezselyemzöld, 1 evő-
kanál koriander (aki nem szereti, 
elhagyhatja), só, bors, olívaolaj, 
3–4 tojás.

Elkészítése: Az olívaolajon meg-
dinszteljük a fél karikákra vágott 
hagymát és az apróra vágott fok-
hagymát. Közben hasonló nagy-
ságúra szeleteljük a paprikákat, és 
hozzáadjuk a hagymához. Kicsit pi-
rítjuk, megkeverjük, majd fedő alatt, 
kis lángon 3–4 percig pároljuk.  Hoz-

záadjuk a kockákra vágott paradi-
csomot, és fűszerezzük (a petrezse-
lyemzöld kivételével), majd tovább 
pároljuk. Mélyedéseket csinálunk a 
lecsóban, majd beleütjük a tojásokat, 
és kis lángon lefedve további 5 percig 
főzzük. Aprított petrezselyemmel és 
korianderrel megszórva tálaljuk.

Shakshuka, az arab lecsó

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

Lecsós szűzérme

Tarhonyás lecsó sertésnyelvvel

Lecsó: az idei nyár kedvence
Három variánsban mutatjuk a friss alapanyagokból készülő fogást
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