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BEVEZETŐ

Egy nép vagy népcsoport kultúrájának megismeréséhez táplálkozási szokásainak ismerete is szer-
vesen hozzátartozik. Ezért ha idegenként ismeretlen vidékre vagy távoli országba kerülünk, sze-
retjük a helyi konyha ízeit is megismerni, igyekszünk néhány helyi specialitást megkóstolni. 
A magyar konyhának jó híre van, habár a köztudatban csak a húsos, erősen zsíros és fűszeres éte-
lek (mint a gulyás vagy a töltött káposzta) jelenítik meg a régi magyar konyhát. Ezek az ételek 
egy tehetősebb réteg újabb kori táplálkozási kultúráját képviselik. A valós kép sokkal árnyaltabb, 
hiszen a lakosság többségének táplálkozási szokásait egyfelől a helyi adottságok nyújtotta lehető-
ségek, másfelől a szükség diktálta mértékletesség határozta meg. E látszólagos leszűkítés ellené-
re országunk számos etnikai tájegységén a hasonló alapanyagokból igen változatos, csak az adott 
vidékre jellemző étkeket, ízeket tudnak - generációk hagyományait őrző - háziasszonyaink elő-
csalogatni. Táplálkozási szokásaink nagyon lassan változnak, a változó feltételekhez lassan iga-
zodnak. Ezért ragaszkodunk magunk is gyermekkorunk megszokott ízeihez, anyáink, nagyanyá-
ink főztjeihez. 
E kis kiadványban összegyűjtött receptek keresztmetszetet adnak Gömör és Torna önellátó gaz-
dálkodást folytató családjainak - leginkább a 20. század középső harmadára jellemző - táplál-
kozási kultúrájáról. Ajánljuk e füzetet a gömöri és tornai konyhát megismerni vágyó vendége-
inknek, továbbá azoknak az elszármazottaknak, akik egy-egy ismerős ízzel a hajdani otthont 
kívánják felidézni. Valamint ajánljuk mindazoknak, akik az egészséges, mértékletes táplálkozás 
hívei, s az ételek egyedi, természetes ízeit szeretnék újra fölfedezni. De szól ez a füzet nekünk, 
itt lakóknak is, akik nem akarjuk, hogy e szervesen kialakult táplálkozási kultúra elemei elfe-
lejtődjenek.

Az ételek alapanyagai

Az önellátáson alapuló falvak lakóinak táplálkozási szokásait alapvetően a helyben termesztett 
tápláléknövények köre, a tartott haszonállatok és a természetből gyűjtögetéssel, vadászattal meg-
szerezhető élelmiszer-alapanyagok határozták meg. Ezek idényjellegűek, így kialakult az ételek 
évszakonkénti fogyasztásának természetes ritmusa. Húst keveset fogyasztottak, azt is inkább füs-
tölt formában, hiszen a nyers húst csak rövid ideig tudták eltartani. Cukrot is csak keveset hasz-
náltak, a répacukor megjelenéséig a méz volt a paraszti háztartások egyetlen édesítőszere. Télen 
a hűvös pincékben eltartható zöldségféléken és a hüvelyeseken kívül házilag alkalmazott termé-
szetes eljárásokkal (aszalással, füstöléssel és savanyítással) tartósított élelmiszer-alapanyagokat 
használtak. Mindenütt volt a háznál liszt, krumpli, hagyma, zsír, tej, tejföl, s ezeket az egysze-
rű alapanyagokat igen változatosan tudták felhasználni.
A hagyományos gömöri és tornai ételek nagy része tehát helyben rendelkezésre álló alapanyagok-
ból, konyhakerti fűszernövényekkel ízesítve, egyszerű konyhatechnikai eljárásokkal gyorsan elké-
szíthetők. A zsiradékkal való szükséges takarékoskodás miatt ezek többségükben jól emészthetők, 
így a mai táplálkozási kultúrába jól beépíthetők. A receptekben szereplő sertészsírt természetesen 
ki lehet váltani ízlés szerint olajjal, vajjal. A receptek lejegyzésénél általában ragaszkodtunk az 
alapanyagok hagyományos gyakorlati mennyiségi megjelöléséhez, hiszen a szükséges alapanyago-
kat többnyire nem mérték, legföljebb marokkal, vagy tapasztalatból - szemre - adagolták, s ezt 
még ki-ki ízlése szerint módosította.
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Levesek

A gömöri és tornai magyarság étrendjében nagyon fontos szerepet töltenek be, gyak-
ran főételként fogyasztják. A levesek nagy részét tejes habarással (liszt, tejföl és viszony-
lag sok tej) sűrítik. Ez az eljárás a felvidéki táplálkozási kultúrát markánsan megkü-
lönbözteti az alfölditől, ahol a rántott ételek túlsúlya jellemző. A tejes habarás előnye, 
hogy a nyári melegben az étel hidegen is fogyasztható. A zöldséges levesek fontos kiegé-
szítői a változatos módon előállított tészták. Ezek elkészítése ma már kissé időigényes-
nek tűnik, de megéri a fáradozást.
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Levesbetétek
Csipdelt tészta
1 tojással, kevés vízzel és annyi liszttel, amennyit a tojás felvesz, kemény tésztát 
gyúrunk, majd egyik kezünkben tartva a tésztát a másik kezünkkel apró darabok-
ra csipdeljük. 

Fosztott csík
Az elkészített házi tésztát kinyújtjuk. Ha a gyúrótáblát már végigéri, a két végét egy-
másra hajtjuk, és újra kezdjük a nyújtást. Legalább ötször megismételjük. Végül ujj-
nyi vastagra nyújtjuk, feldaraboljuk, és kifőzzük.

Gombóta (reszelt tészta)
Ez egy kemény, 1-2 tojással víz nélkül gyúrt tészta, amit vagy lereszelnek, vagy apró 
kockára vágják a kicsit vastagabbra nyújtott tésztát. Ez a tészta kiszárítva sokáig tá-
rolható.

A házi tészta készítése
Fél liter rétesliszthez 3 egész tojás és egy pici víz kell. Jól összedolgozzuk, három ci-
pót formálunk. Rövid pihentetés után kinyújtjuk, és attól függően vágjuk fel, hogy 
mit szeretnénk készíteni belőle. A tészta alapanyagát nem, csak a főzővizét sózzuk, 
mert így munka közben nem puhul el. 

Lábatlantyúk
3 tojást másfél dl tejjel, sok vágott petrezselyem-zölddel, sóval, borssal, egy púpo-
zott mokkáskanál szódabikarbónával és annyi liszttel, hogy lassan folyó piskóta-
szerű tésztát kapjunk, jól kikeverünk. Palacsintasütőben, lassú tűzön, zsiradékban 
mindkét oldalát pirosra sütjük. 

Laksa tészta
Fél kg lisztet 2 egész tojással, sóval és annyi vízzel, amennyit fölvesz, összegyú-
runk. Jól kidolgozzuk, daraboljuk, darabonként vékonyra nyújtjuk és sparhelt tete-
jén (vagy fémlapon) mindkét oldalát hólyagosra sütjük. Sokáig eláll, szárazon és le-
vesbetétként vagy forró vízzel leöntve, túróval vagy más ízesítéssel is fogyasztható. 

Vénasszony-csigatészta
1-2 tojással, kevés vízzel, sóval nyújtható tésztát gyúrunk. Ezt 2-3 mm vastagra el-
sikáljuk, csíkokra szeleteljük, majd a gyúrótáblán kiskanállal hosszúkás, apró, két 
oldalán hegyes tésztát szaggatunk belőle. Gyorsíthatjuk, ha a lisztezett tésztacsíko-
kat egymásra téve, jobbról-balról vagdosva, hegyes végű vastag metéltté szeleteljük.
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Hússal készült levesek 

Daraleves
A füstölt húst (helyettesítheti szalonna is, vagy füstölt sertés bőr) bő vízbe főni tesz-
szük. Leveszöldséggel, köménnyel ízesítjük Külön vízben megfőzünk egy kis bögre 
búzadarát. Leszűrjük, és a levesbe tesszük. Zsíron gyenge rántást készítünk, mikor 
barnul, beleteszünk kevés apróra vágott vöröshagymát, paprikát, borsot. Vízzel fel-
öntjük, főzzük, és a levesbe tesszük.
Kiadósabb lesz, ha apróra vágott krumplit is főzünk bele.

Füstölt húsból húsleves
A húsvétra füstölt sonkából készítik.
Szép nagydarab húst (kb. 80 dkg) előbb meleg vízben áztatjuk egy éjszakát, leönt-
jük a levet, és váltott hideg vízben még két napig ázni hagyjuk. Ebből a húsból ha-
gyományos módon készítjük a húslevest (csak a sóval kell óvatosan bánni). A leves 
abban különbözik a szokásos húslevestől, hogy enyhén füstölt illata lesz, és a leves-
betét sem a megszokott cérnametélt, hanem minden házban más: rizs, főtt krump-
li, sztrapacska (lásd az egytálételeknél) vagy gombóta (lásd a levesbetéteknél). 

Húsleves pácolt bárányhúsból
Felfőzünk 1 liter vizet. Ha kihűl, beleteszünk 2 evőkanál ecetet, 1 kanál sót, babér-
levelet, szemes borsot, köménymagot, 1 nagy cikk vöröshagymát és fokhagymát. 
Ebben a páclében a húst három óráig állni hagyjuk. A pácléből kivett húst nagyobb 
fazékba tesszük, hideg vízzel felöntjük, sóval, gyökérzöldséggel és sok zellerrel íze-
sítjük. Ízlés szerint fűszerezzük. Kb. három órán keresztül főzzük.
A kész levesbe 3 darab reszelt nyers krumpliból, simalisztből és sóból galuskát ké-
szítünk, amelyet a levesbe galuskaszaggatóval beleszaggatunk.

Orjaleves (toros húsleves) 
Disznótoros étel, vacsorára készül.
Az ehhez való csontos hús a disznó nyaki hátából kerül ki (ez a ka-
raj melletti rész), de beleteszik a keresztcsontot és a lapockából is egy 
kevés húst. A levest csiga, vagy zabkocka tésztával tálaljuk, a hús kü-
lön, a levesben főtt zöldséggel, savanyúval, következő fogásként ke-
rül az asztalra. 
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Savanyú leves 
Disznótoros étel, ebédre készül.
Kevés abált (főzött) tüdőből, nyers szívből, májból és apró húsból, hagymával fő-
zünk egy babérleveles levest, amit fokhagymás, pirospaprikás rántással kicsit besű-
rítünk. A végén pici ecettel ízesítjük 

Sódarleves
Amikor a sódar (sonka) megfőtt, még a levét felöntjük vízzel, teszünk bele babér-
levelet, egy fej hagymát és kockára vágott főtt krumplit. Mikor ez megfőtt, tojáso-
kat fújunk bele úgy, hogy a tojás két végét kilyukasztjuk, és szájjal kifújjuk a leves-
be. Azután savanyú tejfölt öntünk bele. Még egyszer felfőzzük, és ecettel ízesítjük.

Tárkonyos leves (kaszás leves)
A más céllal főzött sonka - pl. húsvéti sonka - levét is általában így készítették el.
Apró darabokra vágott füstölt sonkát teszünk fel főni, ízesítőként egy csokor apróra 
vágott tárkonyt főzünk bele. Ha a hús puhára főtt, tejföllel, liszttel, tejjel behabar-
juk. Pirítós kenyeret adunk hozzá. 

Töltelékes tyúkleves
Ez igazi ünnepi, vagy lakodalmi leves. Most csak családi mennyiséggel számolunk, mert 
a lakodalmi mennyiség úgy kezdődik, hogy végy 25 tyúkot...
Hozzávalók: Egy tyúk és annyi leveszöldség, amennyi egy jó húsleveshez kell. A töltelék-
hez: 6 tojás, 4 zsömle, a tyúk mája, egy kis fej hagyma zsíron megfonnyasztva, friss pet-
rezselyem, só, bors. 
A tyúkot feldaraboljuk, és bő hideg vízben egy fej hagymával feltesszük főni. A zsi-
radékját tegyük félre, a töltelékbe szánt hagymát ezen megfuttathatjuk. A habot le-
vesszük a levesről, hogy szép tiszta legyen. A félig főtt húshoz adjuk a zöldséget és 
lassan, lehetőleg a tűzhelyen félrehúzva órákig főzzük. 
Ami különbözik a hagyományos töltött tyúktól, az a töltelék elkészítése: nem a tyúk 
hasába töltjük a tölteléket, hanem külön készül el. A szikkadt zsömléket “megütjük” 
a hideg vízben, ami azt jelenti, hogy nem szabad hosszan áztatni, nehogy lágy le-
gyen a töltelék. Szétmorzsoljuk a zsömléket, belekeverjük a 6 felvert tojást, a szétka-
part májat, a megpirított hagymát, az apróra vágott petrezselymet, borsozzuk, sóz-
zuk, és jól összedolgozzuk. Kanalanként beleszaggatjuk a fövő levesbe. A tölteléke-
ket kb. 20 percig lassan főzzük, majd kiemeljük, és a főtt tyúkkal együtt tesszük má-
sodik fogásként az asztalra. A levest tálalhatjuk cérnametélttel, vagy csigatésztával is. 
Biztosan aranysárga lesz a levesünk, ha egy sárgarépát apróra reszelve kevés zsíron 
megpirítunk! Szedünk ki egy kis levest, ebben megfőzzük, és a főzőlevet visszaszűr-
jük a levesbe. 
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Vénasszony-csigaleves füstölt oldalasból
Előzőleg néhány órára vízbe áztatott füstölt oldalast felteszünk főni, 
majd egy jó fél órás főzés után bezöldségezzük a szokásos húsleves zöld-
ségekkel (sárgarépa, zöldséggyökér, 1 fej vöröshagyma, 1-2 cikk fokhagy-
ma, karalábé, zeller, 1 krumpli). Mikor megfőtt, sózzuk, egy kevés bors-
sal ízesítjük, és belefőzzük a vénasszony-csigatésztát (lásd a levesbetéteknél). 
A húst - valamilyen mártással - második fogásként fogyaszthatjuk. 

Zöldséges levesek

Birsalmás bab
A cikkekre vágott birsalmát és az előzőleg beáztatott száraz tarkababot sós vízben 
megfőzzük, tejjel, liszttel behabarjuk, cukorral ízesítjük.

Habart grulyaleves (krumplileves)
Megtisztított és kockára vágott krumplit sós vízben megfőzünk. A vízbe 
bőségesen teszünk fokhagymát és babérlevelet. Mikor megfőtt, tejes, tej-
fölös habarással sűrítjük. Ízlés szerint néhány csepp ecettel savanyítjuk. 
Nyers vagy szárított, vágott kaprot is szórhatunk bele.

Habart sárgarépa leves
A karikára vágott sárgarépát sós vízben puhára főzzük. Tejjel, liszttel be-
habarjuk, cukorral ízesítjük. 

Gerslileves
Fehérbabból készül ez a leves is, ugyanúgy, mint a tésztás bab, zöldségesen, csak itt 
a babbal egyidőben gerslit (árpagyöngyöt) teszünk bele, és nem kell hozzá tészta. 
Fél kg babhoz 2 jó marék árpagyöngy kell. 

Gombaleves „tövisalja” gombából
Ezt a pici, fehérhúsú, nagyon illatos gombát tulajdonképpen fűszergombának le-
het mondani, erős íze, illata miatt. Zöldséges alapot (kevés, apróra vágott hagymát, 
vékonyra vágott sárga- és fehérrépát) dinsztelünk zsírban a leveshez, és ehhez csak 
egy marék gombát párolunk. Pici liszttel és pirospaprikával meghintjük, felenged-
jük vízzel, sózzuk, borsozzuk ízlés szerint, és főzzük, míg megpuhul a zöldség. Na-
gyon fi nom, ízletes leves készül belőle. Petrezselymet és reszelt tésztát, vagy apró ga-
luskát főzzünk bele.
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Lábatlantyúk-leves
Fedő alatt zsiradékon apróra vágott zöldségeket (hagymát, sárgarépát, zöldséggyö-
keret, karalábét) megdinsztelünk (zsiradékon, párában puhítunk). Pirospaprikával 
megszórjuk, majd felöntjük vízzel. Sózzuk, kicsi borssal, köménymaggal ízesítjük, 
és tovább főzzük. Közben elkészítjük a levesbetéteket, melyek leírását lásd az arról 
szóló alfejezetben. A lábatlan tyúkot egészben a levesbe tesszük és átfőzzük (sok le-
vet magába szív!), majd lapos tányérra kiemeljük. A végén a készre főtt levesbe be-
lefőzzük a reszelt tésztát.

Laksaleves
A leves alapja zöldséges leves, melynek leírása a „lábatlantyúk-leves” címszó alatt ta-
lálható. A tányérba beletördelt sült laksatésztára szedjük a forró levest. A laksatészta 
leírását lásd a levesbetéteknél.

Paradicsomos krumplileves/ káposztaleves tojással
A krumplit vagy a felgyalult káposztát sós vízben puhára főzzük, hozzáöntjük a pa-
radicsomlevet, és behabarjuk egy evőkanál liszttel, tejjel és tejföllel. Egy jól felvert 
tojást is csurgatunk bele. 

Rántott bableves 
A babot feltesszük főni, megsózzuk, teszünk bele nagyobb szeletekre vágott zöldsé-
get (sárgarépa, petrezselyem, karalábé, zeller), egy kis fej vöröshagymát, két gerezd 
fokhagymát, pár szem borsot. Amikor a bab megpuhult, berántjuk a következőkép-
pen: egy kanál zsírt és simalisztet sárgára pirítunk, egy kis hagymát, törött borsot, 
pirospaprikát adunk hozzá, felengedjük vízzel, és a leveshez öntjük.
1. változat  
A lecske (kiskocka) tésztát külön sós vízben kifőzzük, és a tészta levéből a bablevest 
szaporíthatjuk. A tányérba lecske tésztát teszünk, és rászedjük a bablevest.
2. változat
A lecske helyett a bablevesbe gerslit teszünk és kb. három darab kockára vágott bur-
gonyát.
3. változat
A babot feltesszük főni. Egy-két marék savanyú káposztát apróra vágunk, és azt is 
a babhoz tesszük. Ha a bab félig megpuhult, adunk hozzá kolbászt (vagy füstölt 
húst), 2-3 gerezd fokhagymát, majoránnát, két- három kockára vágott burgonyát, 
és berántjuk sűrű rántással.
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Tökkáposzta (habart tökleves)
A tököt megtisztítjuk, megreszeljük, sós vízben megfőzzük, amelybe ízesítésként 
egy csokor friss kaprot is teszünk. Főzés után tejes habarással sűrítjük.

Töltelékes burgonyaleves
A kockára vágott burgonyát sós vízbe tesszük főni, 1 gerezd fokhagymával és egy 
babérlevéllel. Amikor elkezd főni, a következő tölteléket kanalanként beleszaggat-
juk.
Töltelék: egy ujjnyi húsos szalonnát vagy sódart és egy kisebb fej hagymát apró koc-
kára vágunk. Egy pici sót, késhegynyi törött borsot, egy kanálnyi apróra vágott pet-
rezselyem-zöldet, egy evőkanál prézlit, 2 egész tojást ráütünk, jól elkeverjük, és any-
nyi grízes lisztet, hogy sűrű, galuskaszerű legyen. Amikor a töltelék is megpuhult, 
tejfeles tejjel behabarjuk.

Savanyú káposztával készült levesek
Káposztalébe csipdelt 
Savanyú káposztát a levével felteszünk főni. A káposztaléből annyit öntünk rá, 
hogy ne legyen túlságosan savanyú tőle a leves. Még ízletesebb, ha kolbász vagy kis 
darab füstölt hús is fő benne. Felöntjük vízzel, sózzuk, borsozzuk, hagymás papri-
kás rántással sűrítjük egy kicsit a levét, majd belefőzzük a csipdelt tésztát (leírását 
lásd a levesbetéteknél). Reszelt, vagy egyéb keményre gyúrt vastag tészta is jó bele.

Káposztás gombaleves
Karácsony  vigíliájához és Szilveszter estéjéhez kapcsolódó étel, amely kilencféle anyag-
ból készül: víz, hús, gomba, gersli, fokhagyma, vereshagyma, burgonya, savanyú ká-
poszta, savanyú káposztalé. Még a kilencvenes években is ragaszkodtak hozzá a helyi 
emberek.
Fölteszünk főni egy darab füstölt húst (1925 tájékától, amikor már volt húsőr-
lő, egy darab kolbászt tettek bele). Ezalatt az edényben a szárított gombát lefor-
rázzuk, és kb. 20 percig fedő alatt állni hagyjuk. Leszűrjük, hideg vízzel leöblítjük, 
összevagdaljuk, és hozzátesszük a húshoz. Gerslivel sűrítjük, négyfelé vágott vö-
röshagymával és fokhagymával ízesítjük. Amikor a gersli puhává vált, kockára vá-
gott krumplit adunk hozzá, s amikor az is megfőtt, teszünk bele savanyú káposz-
tát. A levest a káposztával savanyítjuk. Az egész levest még összefőzzük, de hama-
rosan elkészül. 
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Savanyú bab káposztalével
Hozzávalók: fél kg tarkabab, negyed kg krumpli, egy fej hagyma, babérlevél, pirospap-
rika, bors és só tetszés szerint. 
2,5 l vízben (a babérlevéllel) megfőzzük félig a babot, majd hozzáadjuk a krumplit 
kockára vágva, és tovább főzzük. Sűrű, világos, hagymás-fokhagymás rántást készí-
tünk, pirospaprikát és borsot teszünk bele, majd hideg káposztalével (fél-egy liter-
rel) felengedjük, és egy kis szálas savanyú káposztát vágunk bele. Jól felfőzzük. Íz-
lés szerint cukorral szelídíthetünk az ízén, de savanyú levesként szokás fogyasztani.

Egyszerű levesek

Aludttejes leves
A leszűrt tészta levét nem öntötték ki, abból levest készítettek a következőképpen.
Szükséges mennyiségű tésztalébe beleteszünk merőkanálnyi főtt tésztát. Megsóz-
zuk, és bőven öntünk aludttejet a forró tésztalébe, hogy az aludttejet egy kicsit ösz-
szekapja, mintha túrót készítenénk. Mielőtt tálaljuk, akkor kavarjuk el. Tejföllel is 
lehet gazdagítani.

Cibereleves
Ezzel az étellel kapcsolatban volt egy szólás: „Cibere kondító, szolga szomorító.“ En-
nek az volt az értelme, hogy ha dél volt, és megkondult harang, mehetett a szolga cibe-
rét enni. Mert a szolgának majdnem minden nap azt főztek, de a gazdáék jobbat ettek.
Felteszünk rizst főni. Amikor megfőtt, besodorjuk (behabarjuk), teszünk hozzá 
krumplit is. Még be is ránthatjuk.

Édes cibere 
Ebédként, vacsoraként fogyasztották.
Úgy készül, mint a sós cibere. A kukoricadarát pici sóval megfőzzük, édes tejjel fel-
öntjük, kb. 5 percig főzzük hogy híg, mártásszerű leves legyen. Tetszés szerint cu-
korral ízesítjük.

Lebbencsleves
20 dkg füstölt szalonnát kiolvasztunk, és a zsírjában az összetördelt lebbencstésztát 
(tisztán tojással gyúrt, vékonyra nyújtott és kiszárított tészta), 1 fej apróra vágott 
vöröshagymával megpirítjuk. Pirospaprikával megszórjuk, felöntjük vízzel. Belevá-
gunk néhány szem krumplit is, sóval, borssal, petrezselyem-zölddel ízesítjük.
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Savanyú tojásleves
Kevés zsírral, 2 evőkanál liszttel fokhagymás rántást készítünk, vízzel felengedjük, 
sót, borsot, ecetet teszünk bele ízlés szerint. Lassan főzzük, közben belecsurgatunk 
egy-két felvert tojást. A tüzet mérsékeljük, és a fövő levesbe „belerottyantunk” any-
nyi egész tojást, ahány főnek szánjuk az ételt. Úgy fi nom, ha a tojás sárgája lágyan 
marad.

Sós cibere kukoricakásából
Nagyobb szemű kukoricakását megmosunk. Sós vízbe feltesszük főni, és amikor 
megpuhult, savanyú tejfölből és édes tejből habarást készítünk simaliszttel, és be-
habarjuk a ciberét. Kb. 1 liter habaráshoz 2 evőkanál simalisztet teszünk.
A ciberénk híg, mártásszerű legyen, kenyeret is szoktak beleaprítani.

Tejbeleves 
Gyakran főzték, gyorsan elkészül.
Forralt tejet sóval és kevés cukorral ízesítünk, majd valamilyen száraz tésztát főzünk 
bele, pl. gombótát, aminek az elkészítését lásd a levesbetéteknél.
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Egytálételek

Húst általában csak disznóvágáskor, vasárnap és nagyobb ünnepi alkalmakkor fogyasz-
tottak. Alapvetően a házilag felnevelt sertés húsa és zsírja (füstölt hús, szalonna és kol-
bász) fedezte - takarékos beosztás mellett - a család évi hús- és zsírszükségletét. Ehhez 
még a ház körül tartott baromfi  jelentett némi húspótlást, de azokat inkább tojáshoza-
mukért tartották. 
A mai értelemben vett főzeléket a paraszti konyha nem ismerte, de voltak sűrű, főzelék 
jellegű, rántással dúsított, laktató ételeik. Ezekhez hús helyett elsősorban hagymás-pap-
rikás zsír vagy sült szalonna, kolbászkarikák adták a feltétet, s általában savanyú ká-
posztát fogyasztottak hozzá. A húsokhoz tejfölös habarással sűrített mártásokat készítet-
tek, amelyekhez krumpli vagy kenyér volt a kiegészítő. 
A főtt tészták olcsóságuk és egyszerű elkészítési módjuk miatt nagyon gyakran kerültek 
az asztalra. Gyakori fogyasztásukkal függ össze, hogy mind formában, mind anyaguk-
ban nagyon sok változatuk alakult ki, az ízesítésük is igen változatos. A sós ízesítésű, de 
elsősorban a túrós tésztákat zsírban kisütött tejföllel locsolták meg, s ez sajátos, különle-
ges ízt adott az ételnek.
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Krumpliból készült ételek
Gujka
1 kg nyers krumplit húsőrlőn ledarálunk és kinyomjuk a levét. Hozzáadunk ízlés 
szerint szétnyomott fokhagymát, apróra vágott vöröshagymát és 2-3 egész tojást. 
Kb. 20 dkg nyers füstölt húst és egy kis szalonnát hozzádarálunk, majoránnával, 
borssal és kis pirospaprikával ízesítjük. Annyi lisztet teszünk hozzá, amennyit fel-
vesz. Nagyobb gombócokat formálunk belőle, forró vízben megfőzzük és szalon-
nás, hagymás zsírra szedjük ki. Tejfölt tehetünk rá a tálaláskor.

Gula
Ezt az ételt húsvét után szokták készíteni.
Hozzávalók: 1,5 kg krumpli, 20 dkg vagy egy kicsit több nyers, füstölt hús. 4 tojás, ke-
vés szétnyomott fokhagyma, kicsi bors és annyi liszt, amennyit felvesz.
A meghámozott krumplit megfőzzük (nem kell nagyon puhára), majd leszűrjük, 
és kihűlve deszkán összevágjuk. Beledaráljuk a füstölt húst, hozzáadjuk a tojásokat 
és a fűszereket, sózzuk, és a liszttel összedolgozzuk. Olyan keménységű tésztát kell 
készíteni, amilyen a szilvás gombócé. Gombócokat formálunk belőle, és sós vízben 
kifőzzük. Amikor feljön a víz tetejére, készen van. Hagymás zsírra szedjük. Van, aki 
feldarabolva, a sütőben át is süti.

Grujalángos (krumplilángos) 
2 kg gruját sós vízben puhára főzünk. Átnyomjuk krumplinyomón, és hagyjuk ki-
hűlni. Összegyúrjuk annyi liszttel, amennyit felvesz és cipócskákat (fél öklömnyi) 
formálunk belőle. Sikálóval (nyújtófa) kerekre nyújtjuk, és a tűzhely tetején meg-
sütjük mindkét oldalán. Amikor kész, megkenjük zsírral, esetleg 
még lekvárral is. Csak lekvárral is fogyasztható. Négybe hajtva tá-
laljuk. 

Grujazsámiska (krumplis puliszka)
Egy fél kilónyi hámozott krumplit sós vízben megfőzünk. Mikor 
megfőtt, a fele levét különöntjük. A krumplit megtörjük, utána 
a tűzre visszatéve, folytonos keverés közben lisztet szórunk bele, 
hogy lágy, de kanállal jól szaggatható tésztát kapjunk. Ha szükséges, a főzőléből is 
öntünk vissza. Mikor jól kipufogott, s a liszt is átfőtt, olvasztott zsírba mártogatott 
kanállal kiszaggatjuk. Túróval és kisütött tejföllel (leírását lásd a derelyénél) vagy 
egyéb zsiradékkal meglocsolva fogyasztjuk. Lehet rétegesen is készíteni, és kész a fi -
nom, tápláló vacsora.
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Koldustáska régiesen
A krumplit megtisztítjuk, hasábokra szeletelve, sós vízben megfőzzük. Amikor 
megfőtt, leszűrjük, és hűlni hagyjuk. Krumplinyomón átnyomjuk, és simaliszttel 
összegyúrjuk. Azután vékonyra sikáljuk, és végigrakjuk lekvárral úgy, mint a dere-
lyét. A tésztát visszahajtjuk, ujjunkkal elnyomkodjuk, és pohárral félholdakat szag-
gatunk belőle. Ezután kifőzzük, leszűrjük, pirított vajjal leöntjük, és porcukros di-
óval vagy pirított prézlivel megszórjuk. Finom és laktató étel. 

Krumplis fasírozott 
A gujkához hasonló.
Egy kg krumplit héjában megfőzünk, 20-30 dkg főtt füstölt hússal (zsírosabb rész 
is lehet benne) ledaráljuk. Összekeverjük, beleütünk egy tojást, sóval, borssal, pi-
rospaprikával és sok zúzott fokhagymával jól befűszerezzük. Ha túl sovány, akkor 
egy kis olvasztott zsiradékot teszünk bele. Fasírozottakat formázunk belőle, egymás 
mellé tepsibe rakjuk, sütőben pirosra sütjük. Savanyúsággal tálaljuk.

Lábatlantyúkos burgonya
A megtisztított burgonyát vékony karikára vágjuk, és egy kizsírozott lábasba vagy 
kisebb tepsibe elegyengetjük, megsózzuk. A következő lábatlantyúkot terítjük rá: 
három egész tojást, kis sót, törött borsot, kis fej hagymát apróra vágva, egy nagyobb 
nyers burgonyát lereszelve, fél kanál zsírt, vagy olvasztott vajat hozzá adva, három 
kanál prézlivel jól elkeverve a burgonyára terítjük, és a sütőben pirosra sütjük. Pa-
radicsommártással, vagy savanyúsággal fogyasztjuk.

Pucski (nudli) 
A krumplilángos leírásánál szereplő tésztából készül. A tésztát kisujjnyi vastagra 
nyújtjuk, és ugyanolyan keskeny csíkokra szeleteljük. Lisztes kézzel hengeresre so-
dorjuk, majd a deszkán 3-4 cm-es darabokra vágjuk. Kifőzés után túróval és kisü-
tött tejföllel (lásd a derelyénél) vagy mákkal ízesítjük. 

Sztrapacska
1 kg krumplit fi nomra reszelünk. Liszttel galuskatészta sűrűségűre keverjük, sóz-
zuk, és jól kidolgozzuk. Galuskaszaggatón fövő, sós vízbe szaggatjuk, és megfőzzük. 
Leszűrjük és leöblítjük, majd különféle ízesítéssel tálalhatjuk. Lehet olvasztott juh-
túróra szedni, és szalonnakockával tálalni, lehet dinsztelt édes káposztával is készí-
teni. Egyes házaknál dinsztelt, apróra vágott savanyú káposzta volt a sztrapacskán, 
de van, aki édes túróval és apró, pirított szalonnával készíti, mint a túrós csuszát.
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Tócsni (lepsánka) 
6-8 szem krumplit lereszelünk egy tálba, beleütünk 3 egész tojást, sóval, borssal, 
néhány cikk fokhagymával, egy kevés vöröshagymával és petrezselyem-zölddel íze-
sítjük. Annyi liszttel összekavarjuk, hogy kis lepényeket tudjunk belőle formázni. 
Forró zsírban kisütjük.

Törött krumpli
A meghámozott, felvágott krumplit sós vízben megfőzzük, levét leöntjük. Bőséges 
hagymás zsírt (olajat) készítünk, ezzel törjük össze a krumplit. A hagymás zsírban 
sütött kis kolbászkarikákkal gazdagíthatjuk. Savanyú káposztával vagy egyéb sava-
nyúsággal tálaljuk. 

Kukoricás ételek
Coki kása
A kásafélék igen nagy múltra tekintenek vissza. A malomipar fejlődésével egyre fi no-
mabb őrleményekhez lehetett hozzájutni, ami az ilyen típusú ételek háttérbe szorulá-
sához vezetett.
Apróra vágott sárgarépát és zöldséggyökeret kevés sós vízben puhára főzünk, majd 
vízben leöblített kukoricadarával besűrítjük. A házi őrlésű, durva dara főzéskor ál-
talában kétszeres mennyiségű vizet vesz fel, a boltokban kapható apróbb szemcséjű 
három-négyszeres mennyiségű vizet kíván. A megfőtt kását tányérra terítjük, sült 
szalonna zsírjával és tepertőjével locsoljuk meg. Tejföllel vagy kisütött tejföllel (lásd 
a derelyénél) is fi nom.

Zsámiska (puliszka)
Egy kg kukoricadarát bő sós vízben állandó keverés mellett puhára főzünk. Óva-
tosan kell kevergetni, mert nagyon pöfög! Amikor megfőtt, két marék rétesliszttel 
jól áttörjük, átkeverjük, és felfőzve besűrítjük. Többféleképpen tálalhatjuk: vagy pi-
rított szalonnával, vagy túróval, vagy vajjal, esetleg lekvárral édesen is szokták fo-
gyasztani. Kiszaggatva, sorba rakva vajjal leönthetjük, és cukros mákkal vagy pirí-
tott káposztával meghintjük. A régiek nagyon szerették csak hideg tejjel leöntve. 
Újabban pörköltmaradékkal húsos puliszkát is készítenek.
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Zöldséges ételek
Darás káposzta
1 kg savanyú káposztát, 30 dkg apróra vágott sonkával és 15 dkg árpagyönggyel 
főzzünk jól össze. Amikor mind megpuhult, akkor készen van ez az egyszerű, hide-
gen is fogyasztható, tápláló étel.

Darás káposzta füstölt óhájjal
Fölvágjuk a káposztát, leforrázzuk, leszűrjük, majd fazékba tesszük. Teszünk bele 
babérlevelet, fokhagymát, majoránnát, törött borsot és sót. A hájat szeletekre vág-
va közé tesszük. A tetejére gerslit hintünk, és vízzel felengedjük. Gyenge rántást is 
tehetünk rá.

Gombafasírt 
Jól megpároljuk, vagy átfőzzük és lecsurgatjuk a gombát. Ledaráljuk, és kicsit ki-
nyomkodjuk a levét, és a továbbiakban úgy készül, mint a fasírt, áztatott zsemlé-
vel, tojással, fűszerekkel. Ha lágy lesz a massza, zsemlemorzsával sűríthetjük. Csak 
hagymát tegyünk bele, fokhagyma nem kívánkozik ehhez az ételhez. Nagyon fi -
nom, ha vágott petrezselyem-zölddel ízesítjük. Régebben az egészet kisebb tepsi-
ben, egyben sütötték ki, mert akkor kevés zsír volt a háztartásokban, és azt be kel-
lett osztani. Kisüthetjük a manapság általános módon is, pogácsákat formázva, és 
azokat zsemlemorzsába forgatva. Akár főzelékfeltétnek is fi nom.

Gombás káposzta
Füstölt húst hagymás zsíron és kevés vízben félig megfőzünk, hozzáteszünk gyalult 
savanyú káposztát. Felöntjük annyi vízzel, hogy ellepje. Előzőleg beáztatott aszalt 
gombát főzünk bele, s a végén tejföllel ízesítjük.

Gomba krumplival
A lesütött gombára apró, kockára vágott krumplit rakunk, kevés vízzel felöntjük, és 
lassan pároljuk fedő alatt, hogy a kockák szét ne főjenek.

Habart sóska tojással
Amikor még nem volt primőr és fagyasztott főzeléknek való a boltban, a tavasz első vi-
taminforrása a sóska volt.
Zsíron megpároljuk a sóskát, sózzuk, és amikor már puha, tejes habarással sűrítjük, 
és adunk hozzá 2 dl tejfölt. Amikor kész, „rottyantunk” bele egész tojásokat, és úgy 
főzzük, hogy lágyan maradjon a sárgája. Finom egytálétel lesz belőle.
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Pirított gomba
A gombát megsütjük nyárson vagy a tűzhely vasán, és füstölt, sós szalonnával meg-
zsírozzuk. Főleg a kékhátú galambgombát és a tövisaljagombát használták föl erre 
a célra.

Sült káposzta
A kizsírozott tepsibe lerakjuk a káposztát és valamilyen szárnyas (liba, kacsa, puly-
ka) befűszerezett, feldarabolt részeit (szárnyat, combot). Pulykának főleg a szárnyát 
rakták rá. A hús fűszerezéséhez sót, majoránnát, borsot és pici paprikát használ-
junk. A húsra vékony réteg húsos szalonnát teszünk, és lefedve, legalább egy órát 
sütjük a forró sütőben. A hús a káposzta gőzében porhanyós lesz. Fedés nélkül pi-
rosra süthetjük.

Törött bab
Az előző este beáztatott tarkababot (ami körülbelül a duplájára dagad) sós vízben, 
babérlevéllel puhára főzzük (mindig annyi víz legyen rajta, hogy ellepje). A levét 
leöntjük, félretesszük, majd a babot krumplitörővel vagy fakanállal jól összetörjük. 
A tűzhelyre visszatéve a főzőlevet is visszaöntjük, s folytonos keverés közben lisztet 
szórunk rá. Olyan sűrűségűre főzzük, hogy jól kavarható legyen, de már ne folyjon 
(Kihűlve még tovább sűrűsödik!). Feltétje pirospaprikás hagymás zsír, hozzá kenyér 
és savanyú káposzta illik.

Tésztaételek
Derelye
Egy kg lisztből, 2-3 tojásból, vízzel és kevés sóval jól nyújtható tésztát gyúrunk. Vékonyra 
sikáljuk, majd a tészta felére sorban kis halmocskákat rakunk tetszőleges töltelékből. 
A tészta másik felét ráborítjuk a töltelékes részre, a közeit megnyomkodjuk, és de-
relyevágóval felvágjuk. Forró vízben kifőzzük, kiszedjük és az előre elkészített ola-
jon pirított prézlibe, grízbe vagy cukrozott mákba, dióba forgatjuk. A tölteléke le-
het édesített túró, szilvalekvár (ezt mákba is szokták forgatni) és krumpli. 
A krumplis töltelék készítése: 1 kg krumplit héjában megfőzünk, 5 dkg vajjal meg-
törjük, egy kevés tejjel lágyítjuk, sózzuk, teszünk bele egy kicsi cukrot, pirospapri-
kát, borsot. A kifőtt krumplis derelyét csak 2 dl kisütött tejföllel szokás leönteni.
Kisütött tejföl: a házi tejföl egy zsíros, sűrű krém, serpenyőbe téve, lassú tűzön sütve, 
aranysárga, ikrás állagú lesz, és nagyon fi nom ízű feltét készül belőle.
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Laksa
Levesbetétnek, de önálló ételnek is használták.
Az elkészített laksát (leírását lásd a levesbetéteknél) szűrőtál-
ban leforrázuk sós vízzel, és tálba téve összekeverjük apró koc-
kára vágott, pirított szalonnakockával, zsírral. Túróval is ették 
úgy, mint a csuszát.

Pirított csík
A kifőzött, lecsurgatott csíktésztát tepsibe rétegezzük, egy vagy két helyen megtölt-
jük cukorral és tojássárgájával ízesített túróval vagy szilvalekvárral. Különleges, ha 
egyik tölteléksor túrós, a másik lekváros. A tetejét olvasztott zsiradékkal meglocsol-
juk, durvára törött dióval is megszórhatjuk, majd sütőben pirosra sütjük, és koc-
kákra szeletelve fogyasztjuk. 
Az elkészített, sós ízesítésű, túrós-tejfölös tésztát is átpiríthatjuk a sütőben, így is fi -
nom, de más jellegű tésztát kapunk. 

Túrós csipdelke
Két tojásból, csipdelke tésztát készítünk (leírását lásd a levesbetéteknél). Sós vízben 
kifőzzük, leszűrjük. Tehéntúrót, szükség szerint sót teszünk hozzá, bőven meglo-
csoljuk pirított vajjal, és az egészet összekeverjük.

Füstölt hússal készült ételek
Fasírt maradék füstölthúsból
A vasárnapi ebédről maradt főtt húst apróra vágjuk. Elkeverjük 2 egész tojással, 1 
fej dinsztelt hagymával, 2 ek tejföllel, tetszés szerint 1-2 kanál prézlivel. Sóval, bors-
sal, petrezselyem zöldjével ízesítjük. A masszából fasírtokat formálunk, vagy az egé-
szet egyben, tepsiben-lábasban megsütjük. Krumplival, kenyérrel tálaljuk.

Parasztkáposzta 
A füstölt húst vízben félig megfőzzük. Teszünk hozzá hordóskáposztát, darát, és to-
vább főzzük. Rántást pirítunk rá vöröshagymával és fokhagymával, ezzel is össze-
főzzük.
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Pörkölt füstölthúsból
Régen sok füstölt húst kellett készíteni, mert nem volt más tartósításra lehetőség. Sokfé-
le fortély volt ezek felhasználására, ilyen az alábbi is.
A füstölt oldalast felaprózzuk, és egy éjszakára vízbe áztatjuk. Hagyományos pör-
költet készítünk belőle, aminek egy kicsit bővebb levébe a végén karikára vágott 
krumplit főzünk. Finom egytálétel, érdemes savanyúsággal kínálni.

Rakott savanyú sonka 
Egy sor vékonyan szelt főtt sonkát lerakunk a tányérba, karikázunk rá hagymát, és 
hígított ecettel megcsepegtetjük. Teszünk rá karikára vágott főtt tojást és pár csepp 
ecetet. Még egyszer–kétszer ismételjük a rétegeket. Nem szoktak sok sort rakni, 
nem szép, ha magasra van rakva a tál. Inkább több, kisebb tányérra teszik. Kis idő-
re hűtjük, hogy az ízek összeérjenek. 

Mártások
Almaszósz
Ezt is, mint a többi szószt, vasárnap a leveshúshoz tálalták fel, de főztek hozzá krump-
lit is.
Az almát meghámozva, vékony szeletekre vágva puhára főzzük, majd lehűtjük. Vi-
lágos rántást pirítunk, és azt a már kihűlt almalével felengedjük. Ízlés szerint cuk-
rozzuk, és tejföllel besodorjuk.

Godola (egres) mártás 
A megtisztított godolát kevés vízbe feltesszük főni cukorral és pici sóval. Amikor 
megpuhult, a főzővízzel elsodorjuk (összetörjük). Rántást készítünk: zsíron lisztet 
világosra pirítunk, teszünk bele egy pici pirospaprikát, felengedjük egy kevés vízzel, 
a godolára öntjük, és felfőzzük. Édes tejfeles tejjel behabarjuk.

Hagymamártás
Két nagy fej vöröshagymát 2 kanál zsíron megdinsztelünk. Bors-
sal ízesítjük, kevés vízzel felengedjük, mikor felfőtt, 2-3 dl tejföl-
lel, kanál simaliszttel behabarjuk. Főtt húshoz, lábatlantyúkhoz, 
krumplipüréhez tálaljuk. Hidegen kenyérrel is fogyasztható.
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Kapormártás
Olajon világos rántást pirítunk, vízzel felöntjük, sózzuk, majd az apróra vágott 
nyers vagy szárított kaprot beleszórjuk. Tejföllel, kevés tejjel tetszőleges sűrűségűre 
főzzük. Főtt hús és krumpli illik hozzá.

Paradicsommártás 
Az összevágott paradicsomot megfőzzük, átpasszírozzuk. A paradicsomlevet tejjel 
felöntött tejfölös-lisztes habarással sűrítjük, sózzuk, cukrozzuk. Főtt hús mellé ke-
nyérrel vagy krumplival adjuk.

Sóskaszósz
A világosra pirított rántást felengedjük vízzel, hozzáadjuk a szárától megtisztított, 
megmosott és apróra vágott sóskalevelet. Sóval és cukorral ízesítjük. Amikor már 
puhára főtt, édes tejfölt öntünk hozzá. Habarás esetén a rántás elmarad, csak leg-
végül sűrítsük be az ételt lisztes tejföllel. Helyi jellegzetesség, hogy füstölt szalonna 
vagy tepertő zsírjával készítik, mert így ízletesebb, mint más zsiradékkal. Más ese-
tekben hagymás zsírral vagy pirított vajjal locsolt főtt krumplit ettek hozzá.

Tormamártás
A füstölt húsok mellé a legfi nomabb, de bármilyen főtt hús mellé adhatjuk.
A tormagyökeret krumplireszelőn lereszeljük (ajánlatos ezt a munkát szabad leve-
gőn végezni). Olajon világos rántást pirítunk, kevés piros paprikát szórunk bele, 
majd hideg vízzel felöntjük. Tejet, tejfölt adunk hozzá, sózzuk, s amikor felforrt, 
belekeverjük a megreszelt tormát. Ha nagyon csípősen szeretjük, akkor a már lan-
gyosra hűlt mártásba keverünk még egy kevés nyers tormát. 
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Sós és édes sütemények

A felvidéki területek hagyományos kenyérgabonája kizárólag a rozs volt. A huszadik 
század fordulója után kezdte a barna lisztet adó rozsot a búza, az Alföld kenyérgabo-
nája felváltani.Az ünnepi alkalmak süteménye a kelesztett kalács volt, eleinte az is sós 
ízesítésű töltelékekkel készült. Az édes, sütemény jellegű tészták készítésének gyakorlata 
csak a cukor széleskörű elterjedésével vált általánossá. 
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Bobajka (doboska, öntött guba, gúnárnyak)
A guba kenyérsütéskor a kenyértésztából sodort kétujjnyi vastag tésztarúd, amelyet tep-
sibe feltekerve vagy egymás mellé rakva sütöttek meg a kemencében. Ez megszáradva so-
káig eláll, bármikor elővehető. Darabolva, leforrázva elsősorban mákkal és túróval íze-
sítve fogyasztották. Nagypéntekre készítették ezt az egyszerű süteményt.
Gubát süthetünk magunk is, de helyettesíthetjük kifl ivel is.
Gubatészta: 1 kg lisztből, 5 dkg élesztővel, langyos sós vízzel egy tálban kalács ke-
ménységű tésztát dagasztunk. Meleg helyen kelesztjük, formázzuk, a tepsibe rakás 
után tovább kelesztjük, majd megsütjük.

Fenke
Farsangra, fonóba sütötték és olyan jeles alkalmakra, mint a búcsú.
A tésztája élesztős palacsintatészta, amit tányér nagyságúra és 1-2 cm vastagra sü-
tünk. Még melegen a tészták tetejét megcukrozzuk.

Görbetészta
Hajlított sütőlemez kell hozzá, de leborított őzgerincsütőn vagy tepsiben is süthető.
Fél kg lisztet, tojásnyi zsírt, fél marék porcukrot 2 dkg szalakálival, reszelt citrom-
héjjal jól összekeverünk, majd 2 egész tojással és annyi tejjel dolgozzuk 
össze, hogy nyújtható, pogácsa tésztához hasonló keménységű tésztát 
kapjunk. Két levélre osztjuk, késhátnyi vastagságúra sikáljuk, majd 5 
cm széles csíkokra vágjuk fel. A sütőformát (minden adag sütésénél) 
kenjük meg zsiradékkal, majd a sütőlapnak megfelelő hosszúságúra vá-
gott tésztacsíkokat hézagosan rakjuk a lemezre. Sütés előtt tojással ken-
jük át, és szórjuk meg bőségesen kristálycukorral kevert vágott dióval. 

Görhő
Egy liternyi kukoricalisztet 10 dkg zsírral vagy vajjal elmorzsolunk. Ízlés szerint 
kevés cukrot, majd késkegynyi szódabikarbónát vagy sütőport teszünk bele. Any-
nyi tejjel gyúrjuk össze (kevés tejfölt is tehetünk bele), hogy ne legyen túl kemény 
a tészta, pogácsákat tudjunk belőle formázni. Zsírozott tepsibe rakjuk, egymástól 
távolabb, hogy ne keljenek össze. Forró sütőben sütjük. Nagyon száraz sütemény.

Grulyapuha 
Leves után ették második fogásként.
Hozzávalók: 1 kg héjában főtt krumpli, kb. ½ kg liszt (amennyit felvesz a krumpli az 
összedolgozáskor), só, 10 dkg margarin, 1 tojás, kis tejben futtatott 3 dkg élesztő, aludt-
tej (igény szerint a tészta puhításához).
A lisztet elmorzsoljuk a margarinnal és a lereszelt főtt krumplival, sózzuk. A tojás-
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sal és az élesztős tejjel, aludttejjel közepesen lágy tésztát készítünk. Belesimítjuk a 
kizsírozott tepsibe, és hagyjuk kelni fél órát. Közepes tűznél megsütjük, ha kicsit 
meghűlt, felvágjuk nagyobb kockákra. 

Hájas
Egy kg sima lisztet, diónyi zsírt, 2 kanál tejfölt, 2 kanál porcukrot, 1 egész tojást, 2 
kanál ecetet és egy pici sót szódavízzel összedolgozunk, hogy jól nyújtható tésztát 
kapjunk. 70 dkg őrölt hájat simára eldolgozunk, három részre osztjuk, majd az el-
nyújtott tésztát háromszor sorozzuk (a hájat a tésztára kenjük, összehajtogatjuk és 
jó fél órát pihentetjük - ezt háromszor ismételjük). Az utolsó nyújtásnál 3-4 mm 
vastag legyen a tészta. Négyzetekre vágjuk, szilvalekvárt és cukrozott diót halmo-
zunk minden négyzet közepére, összeborítjuk, és tepsibe rakva megsütjük. Porcu-
korral megszórva tálaljuk.

Hajtovánka
½ kg lisztet, pici sót kb. 1 pohár tejföllel összegyúrunk. Gyenge tészta lesz belő-
le. Apró darabokra vágjuk, és olyanra nyújtjuk mint egy palacsinta. Megkenjük ol-
vasztott zsírral, és feltekerjük. Sorban egymás mellé, tálcára pihenni tesszük hűvös 
helyre kb. egy órára. Utána újra kinyújtjuk, és a tűzhely platniján, vagy serpenyő-
ben megsütjük. Sütés után megkenjük zsírral vagy vajjal, és négybe hajtjuk. Porcu-
korral, lekvárral ízesítjük.

Hajtványos laksa (lángos)
60 dkg sima lisztből egy mokkáskanál szódabikarbónával, egy kis sóval, aludttej-
jel lágy tésztát gyúrunk. A tésztát kis cipókra osztjuk, és minden cipót elsikálunk. 
Az elsikált lángoskákat olvasztott zsírral megkenjük, minden darabot külön felte-
kerünk mint a rétest. Az összetekert csigákat egyenként újból kisikáljuk ceruza vas-
tagságúra (ettől lesz soros a laksánk), és a sparhét tetején (vagy palacsintasütőben) 
mindkét oldalát megsütjük. Olvasztott vajjal vagy zsírral megkenjük. Kis lángon, 
lassan sütjük, hogy átsüljön.
Édesen is készíthető, akkor a tésztába cukrot teszünk.

Herőce (csöröge)
Negyed kg lisztet, késhegynyi szódabikarbónát, 5 dkg vajat, két tojást és két kanál 
porcukrot, pici sót egy kanálnyi tejföllel jól összedolgozunk nyújtható tésztának. 
Azért, hogy a tészta könnyebb legyen, egy evőkanálnyi rumot, vagy néhány csepp 
ecetet, vagy egy kevés fehérbort is tehetünk bele. Ha leveles tésztát szeretnénk, so-
roljuk meg kétszer (A kinyújtott tésztát olvasztott zsiradékkal kenjük át, összehaj-
togatjuk, hideg helyen pihentetjük egy fél órát, majd újra nyújtjuk). Végül késhát-
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nyi vékonyságúra sikáljuk, és derelyevágóval 7-10 cm-es négyzetekre vágjuk. Közé-
pen, átlósan egymástól három cm távolságra két vágást metszünk rá, egyik csücskét 
az egyik nyílásba, másikat a másik nyílásba dugjuk. Forró zsiradékban kisütjük, te-
tejét vaníliás vagy fahéjas porcukorral szórjuk meg. Savanykás dzsemmel kínáljuk. 

Kőttes (kelt tészta) 
Nagyobb ünnepekre a háziasszony mindig sütött kőtt (kelt) kalácsot. Hagyományosan a 
kemencében sütötték, egyszerre több tepsiben, lepény formában. Csak a mákos és a diós 
kalácsot tekerték fel kürtnek (bejgli formára). Közkedveltségére utal, hogy vidékünkön 
tucatnyi különféle töltelékkel készítették.
Hozzávalók: 1 kg liszt, 20 dkg cukor, 1/2 dl olaj, 1 cs élesztő 2 dl tejben felfuttatva.
Az anyagokat jól összedolgozzuk: annyi tejet adunk még hozzá, hogy jól gyúrható 
legyen, de ne ragadjon. 1 órára meleg helyre tesszük, kelni hagyjuk. Mikor megkelt, 
gyúrótáblára borítjuk. 
Legősibb formájában lapos kalácsnak készítették el. Ekkor egy tepsinek megfelelő 
méretű tésztát levágunk belőle, vékonyra nyújtjuk, és a kizsírozott tepsi aljára iga-
zítjuk úgy, hogy egy kicsit a tepsi szélére mind a négy oldalon kihúzzuk. Az előre el-
készített tölteléket rátesszük, majd mind a négy oldalról a tészta kihúzott részét to-
vább nyújtva közép felé visszaborítjuk a töltelékre. A tetejét megkenjük egy kis tej-
jel hígított tojás sárgájával vagy olajjal, majd tovább kelesztjük. A lepényt forró sütő-
ben kisütjük, a tészta tetejét olajos kenőtollal még átkenjük, hogy szép piros legyen. 
Diós és mákos patkót is készíthetünk ebből a tésztából.
Emeletes kalács sütése esetén egy réteg tésztára diótöltelék kerül, arra ismét tészta, 
majd túrótöltelék, újabb tésztalapra mákot szórunk, majd az egészet lefedjük egy ré-
teg tésztával. Sütés előtt a tetejét megkenjük tojással és megszurkáljuk villával.
A morvány sütéséhez hosszúkás, kisméretű, magas tepsi szükséges. Kelt tésztából há-
rom hosszú hengert nyújtunk és összefonjuk. 
Egyes helyeken a gyerekeknek, máshol a pásztoroknak madarat sütöttek. A szemé-
nek borsot vagy szegfűszeget ragaszthatunk.

Hagyományos kalács töltelékek
Almás: A megtisztított almát lereszeljük, cukrozzuk, ha sok levet eresztett, leönt-
jük a levét.
Almás-mákos: A darált mákot és a reszelt almát összekeverjük, cukrozzuk.
Diós: A törött vagy darált diót kristálycukorral édesítjük. A tésztát kürt-
be tekerjük fel.
Kapros túrós (sós): A túrót tejföllel összekeverjük, hogy lágyabb legyen, 
utána sóval és apróra vágott kaporlevéllel ízesítjük.
Káposztás: A megreszelt káposztát besózzuk, a levétől kinyomkodjuk, és 
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zsiradékon megsütjük. Borssal, kevés cukorral ízesítjük.
Krumplis: A megtisztított, felvágott krumplit sós vízben megfőzzük, a levét leszűr-
jük. A krumplit zsiradékkal összetörjük, tejföllel lágyítjuk, és csipetnyi borssal íze-
sítjük.
Mákos: A mákot ledaráljuk és kristálycukorral (vaníliával) édesítjük. A tésztát kürt-
be tekerjük fel, s úgy tegyük a tepsibe.
Lekváros: Régen keményre főzött szilvalekvárt használtak. A lekvárt vízzel felfőzték, 
hogy jól kenhető legyen.
Rizses: A rizst megfőzzük tejben. Néhány tojássárgáját kikavarunk cukorral, a fe-
hérjét felverjük habnak. Mindezeket összekeverjük, és még citromhéjat is reszelhe-
tünk bele.
Tejfölös: A tejfölt egy kicsi sóval ízesítjük. A tésztára vastagon kenjük, ha egy kicsit 
megpirul, akkor lesz jó íze.
Túrós (édes): A kicsavart túrót egy tojással (sárgájával), cukorral, vaníliával, csipet-
nyi sóval ízesítjük. Apróra vágott kaporlevelet is keverhetünk bele.
Túrós-lekváros: Az ízesítetlen túrót szilvalekvárral keverjük össze. Az így ízesített ka-
lácsot hívják malteros süteménynek.

Krumplipogácsa
Hozzávalók: 25 dkg rétesliszt, 25 dkg margarin, 25 dkg áttört krumpli, 1 tojás, 2 dkg 
élesztő, só ízlés szerint. 
A hozzávalókat jól összedolgozzuk, hagyjuk kelni. Kiszaggatjuk, úgy is hagyjuk ki-
csit kelni. Jó meleg sütőben kisütjük.

Krumplivakaró
A főtt krumplit összegyúrjuk liszttel, tojással, tejföllel, sóval. Az ujjnyi vastagságú 
tésztát pogácsaszaggatóval kiszaggatjuk, sütőben megsütjük. 

Kukoricamálé
Fél kg kukoricalisztet 3 dkg langyos, cukros tejben felfuttatott élesztővel, 1 dl tej-
föllel, sóval, ízlés szerinti mennyiségű cukorral, egy kevés zsiradékkal és annyi tejjel 
kavarunk össze, hogy a tészta ne folyjon. Meleg helyen kelesztjük, kizsírozott tep-
sibe simítjuk, majd forró sütőben kisütjük, szeleteljük.

Málé
Fonóban vagy tollfosztáskor fogyasztották leginkább. Szűkös esztendőkben kenyérpót-
ló szerepet is betöltött.
A szitált kukoricalisztet este langyos vízben elkeverjük, így reggelre megédesedik. 
A kásához hasonló sűrű masszát tepsibe öntjük, és sütőben megsütjük.
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Mandró
Fél kg kukoricalisztet leforrázunk tejjel, teszünk bele cukrot és sót. Megvárjuk, 
amíg langyosra kihűlt. Keverjünk hozzá tejben megfuttatott élesztőt és egy egész 
tojást. Könnyű, lágy tésztát készítsünk, jól dolgozzuk ki. Kizsírozott, lisztezett tep-
sibe öntjük, kb. fél órát pihentetjük, és forró sütőben megsütjük. A kihűlt mandrót 
kockára szeleteljük, és minden kocka tetejére szilvalekvárból halmocskát teszünk.

Mézes
30 dkg olvasztott mézet és 4 tojást habverővel összekavarunk. Ezt összedolgozzuk 
30 dkg rétesliszttel, amibe előzőleg egy kiskanál szódabikarbónát vagy sütőport ke-
verünk. Egy evőkanál fahéjjal és kevés szegfűszeggel ízesítjük. A tésztát jól összedol-
gozzuk, majd zsírozott, lisztezett tepsibe öntjük. A tetejét 10 dkg tisztított, felezett 
dióval kirakjuk, majd közepes lángon átsütjük. 

Mézes-mákos kukorica
Régi szokás volt Luca napkor, hogy szemes kukoricát főztek. Mákkal és mézzel fogyasz-
tották.
Nem volt egyszerű a kemény héjától megszabadítani a szemeket, ezért hamut for-
ráztak (mint a nagymosáskor), leszűrték, és ebben főtt a kukoricaszem, amíg meg 
nem pattant a héja. Utána mosták, dörzsölték, és váltott tiszta vízben főzték puhá-
ra. Ahol még készül ilyen Luca napi kukorica, ott ma már szódabikarbónát tesznek 
a vízbe hamulúg helyett

Párán főtt gombóc
Ritka macerás csemege, nem is készült gyakran!
Hagyományos bukta, vagy kelt kalács tésztát gyúrunk kb. 60 dkg lisztből. Fél órát 
kelni hagyjuk. Ujjnyi vastagra kinyújtjuk, a tészta felére tesszük a lekvár halmokat, 
a másik felét ráhajtjuk, és pohárral szaggatjuk ki. Közben egy nagy fazék vizet forra-
lunk. A fazékra egy tiszta konyharuhát feszítünk, és zsineggel ráerősítjük. Erre tesz-
szük a tésztákat (ne tegyük túl közel egymáshoz, mert meghíznak főzés közben) és 
20 percig, egy ráillő tállal fedetten gőzöljük. Ha kész, darált dióba forgatjuk. 

Pitemálé
Sűrű palacsintatésztába - amit fél kg lisztből, 3 tojásból, 3 kanál cukorból, pici só-
val, fél dl olajjal, langyos tejjel keverünk - két-három dkg cukros tejben felfuttatott 
élesztőt teszünk. A bekevert tészta olyan sűrű legyen, hogy kanálból ne folyjon, ha-
nem leszakadva essen le. Meleg helyen kelesztjük. Mikor megkelt, kizsírozott tepsi-
be simítjuk. A tepsiben kelni hagyjuk egészen addig, amíg a teteje bőrös nem lesz, 
ekkor kristálycukorral megszórjuk, és 5 perc után a forró sütőbe tesszük.
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A még nyers tészta tetejére kanállal lekvár, édesített túró vagy mák halmocskákat 
is rakhatunk, majd tovább kelesztjük. A halmocskák szépen belekelnek, majd be-
lesülnek a tésztába. Forró sütőben pirosra sütjük, cukros vízzel megkenjük, majd 
porcukorral megszórjuk, és kockákra szeleteljük.

Részeges pogácsa 
Ha sorozzuk, sütéskor megdől.
Kovászt készítünk 1 dl langyos vízben 5 dkg élesztőből, kevés cukorból és egy csa-
pott evőkanál lisztből. Mikor a kovász megkelt, összedolgozzuk 60 dkg liszttel, 25 
dkg margarinnal, 2 dl tejföllel, egy kávéskanálnyi sóval és 2 egész tojással. Kinyújt-
juk, s hogy leveles legyen, egyszer-kétszer sorozzuk Langyos, olvasztott zsiradékkal 
megkenjük a kinyújtott tésztát, majd összehajtogatjuk. Jó negyed óráig hideg he-
lyen pihentetjük. Sorozás után újra nyújtjuk, majd szaggatjuk. A tetejét tejjel hígí-
tott tojássárgájával megkenjük, kicsit még kelesztjük a tepsiben, majd forró sütő-
ben megsütjük.

Rétes 
Jó minőségű lisztet és gyakorlatot kíván, nem biztos, hogy elsőre sikerül. Ilyenkor azt 
mondták, hogy „a liszt a hibás”.
Fél kg sima lisztből sós, langyos vízzel - melybe egy kávéskanál cukrot, egy kevés te-
jet vagy savót is teszünk - egy tálban lágy tésztát gyúrunk. Kézzel jól kidolgozzuk 
(kiverjük) úgy, hogy a tészta a végén rugalmas legyen, és elváljon a tál oldalától. 
Ez körülbelül 15-20 perces munka. Deszkára borítjuk, 2 cipóra osztjuk, majd tál-
lal letakarva, meleg helyen, 20 percig pihentetjük. Közben az asztalt leterítjük ab-
rosszal, és vékonyan, egyenletesen meglisztezzük. Középre teszünk egy cipót. Lisz-
tezett kezünket a tészta alá téve, körbe haladva, rázogatva, levegőpárnát juttatva a 
tészta alá addig nyújtjuk, amíg a tészta engedi. Akkor jó, ha nem szakadozik, és 
hártya vékonyságúra nyúlik. Ha sikerült, a vastagon maradt széleit szedjük le, mert 
ez megsülve kemény marad. Zsiradékba mártogatott kenőtollal csöpögtessük meg 
mindenütt, majd az előre elkészített töltelékkel szórjuk meg (A túrós, mákos, ká-
posztás, almás töltelék leírása a kalács töltelékeknél szerepel.). A megemelt abrosz 
segítségével tekerjük össze a rétest, és a rudakat tegyük a tepsibe. Tetejét olajos ke-
nőtollal kenjük át, forró sütőben süssük meg. Sütés után újra olajozzuk, majd sze-
leteljük.
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Rózsafánk
35 dkg lisztből 3 tojással, 5 dkg porcukorral, egy késhegynyi sütőporral, 3 evőkanál 
tejföllel lágy, nyújtható tésztát gyúrunk. Pihentetjük, utána kinyújtjuk, fánkszag-
gatóval kiszaggatjuk, majd a széleit egyenként körben bevagdossuk. A lapokból 2-3 
darabot egymásra teszünk, középen két ujjunkkal jól összenyomjuk. Bőséges forró 
zsiradékban fodrosra, ropogós pirosra sütjük. Vaníliás porcukorral is meghinthet-
jük, a közepébe lekvárt tehetünk.

Rózsatészta
2 tojásból liszttel, pici sóval és egy evőkanál ecettel jól nyújtható tésztát gyúrunk. 
Hosszú rúdba sodorjuk, 12 részre vágjuk, letakarjuk, hogy a darabok ki ne szárad-
janak. Kerek, papírvékonyságú lapocskákra nyújtjuk. Derelyevágóval a tészta kö-
zépső részét párhuzamosan másfél centis csíkokra vagdossuk, és egyesével, a tész-
tával azonos nagyságú lábasban bő, forró olajban, gyorsan piros-ropogósra sütjük. 
A sütéskor a tésztát két villa segítségével rózsaszirom hatásúra formáljuk (bogoz-
zuk), és átsülésig kissé az edény oldalához nyomva tartjuk (a tojástól duplájára nő). 
Vaníliás porcukorral szórjuk meg.

Sárgarépás sütemény
Hozzávalók: fél kg vegyes liszt, 15 dkg reszelt sárgarépa, 25 dkg margarin, 1 sütőpor, 
pici só.
Mindezt összegyúrjuk, és két részre osztjuk. Megtöltjük lekvárral, és vaníliás por-
cukorral szórjuk meg.

Vízben kullogó 
Hozzávalók: fél kg sima liszt, 25 dkg margarin, 3 dkg élesztő, 2 db tojás, csipetnyi só.
Az egészet összegyúrjuk, zsírral megkent törlőruhába tekerjük. Egy óráig hideg víz-
ben hagyjuk állni: amikor megkelt, feljön a víz tetejére. Kisikáljuk, és pohárral 
kiszaggatjuk. 
Az egyik rész közepét gyűszűvel szaggatjuk ki. Sütés után baracklekvárral 
összetapasztjuk őket. 
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Házi praktikák
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Kenyérsütés
Az első teendő a kenyérsütés előtti délután a kovász (pár) előkészítése volt. A ko-
vász tulajdonképpen az előzőleg megsütött kenyértészta szárított, szétmorzsolt ma-
radéka, amelyet eltesznek szellős helyre. A kovászt összekeverték élesztővel és lan-
gyos vízzel, és egész éjjel hagyták kelni. Korán reggel a dagasztó teknőbe beszitáltak 
kb. 10 kg lisztet, és 1-2 kg főtt krumplit törtek bele. Hozzákeverték a kovászt, és 
langyos, sós vízzel összedolgozták a tésztát. Hagyták kelni, közben befűtöttek a ke-
mencébe. Amikor félig megkelt a tészta, szakajtóba szaggatták, és ott tovább kelesz-
tették. Itt lett kenyérformája a tésztának. Benéztek a kemence tetejébe, és ha az ere-
detileg piros tégla már fehéren izzott, akkor volt elég meleg benne. Előrehúzták a 
parazsat, és előbb a lángost sütötték meg. A lángos is kenyértésztából van, csak nem 
szakajtóban kelesztik. Volt, amikor lekvárral, édes, vagy kapros túróval, tejfölös tú-
róval kenve került a kemencébe a lángostészta. Ha üresen sütötték, forrón megken-
ték házi zsírral, és frissen fogyasztották. A lángos után lezárták a kemencét, a súbert 
(elzáró) betolták, így tovább tartotta a meleget. A liba szárnya tollából volt egy kis 
seprűféle (seprű tajú), amivel a hamut is kiseperték a tűztér szélére. Lapáttal a parázs 
mögé helyezték a kenyereket, és fi gyelték, hogy mennyire „jön fel”, kel még tovább, 
és ha meg akart égni, előbbre húzták a parazsat. Amikor a dagasztóteknőt tisztítot-
ták, összekapartak a széléről annyi tésztát, hogy még egy kis vakaró (kenyérke) is lett 
belőle. Ezt később tették a kemencébe, nehogy megégjen. Felvagdalt tepertődara-
bokkal a vakarót összegyúrták, ujjnyi vastagra nyújtották, a tetejét bekockázták. Ha 
nem volt tepertő, vajjal vagy zsírral dolgozták össze. Ez a tepertős vakaró tekinthe-
tő a közismert tepertős pogácsa elődjének.

Népi gyógyászat
Fejfájás 
Vizes ruhát raktak a homlokra vagy a tarkóra, vagy krumplit reszeltek. Ezt lyukas 
kanálban lecsurgatták, ruhadarabba tették, és úgy helyezték a tarkóra.
Fülfájás
Harisnyaszárba tettek melegített sót vagy zabot, árpát, hamut. Meleg kamillateát 
is használtak.
Hasmenés
Susinkát (aszalt gyümölcsöt) főztek vízben, ezt etették a betegekkel.
Kelés
Vereshagymát puhítottak a sparhelt szélén, megdörgölték, rákötötték a kelésre. A 
hagyma megszívta, összegyűjtötte a gennyet. 
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Köhögés
Hársfateát itattak a beteggel, illetve disznózsíros ruhát kötöttek a mellkasára.
Szemfájás, homloküreg-gyulladás
Kamillateával „párgolták” a fejet.
Torokfájás, mandulagyulladás
Hidegvizes ruhát tekertek a nyakra, ezt száraz ruhával körbecsavarták. Sós vízzel gar-
garizáltak. 
Vágás
A vágás helyére farkasalma (Aristolochia clematitis) laput borítottak, vagy pálinká-
val öntözött fehér liliom virágát tették. Bár nagyon fájt, de sós vereshagymát is tet-
tek a sebre. Kisebb vágásra meszet kapartak a falról.

Méz felhasználása a népi gyógyászatban

Gyomorfájás
Fekete ürömből (Artemisia vulgaris) teát főztek, mézzel és rummal összekeverték. 
Kétszer-háromszor egy kávéskanálnyit vett be belőle naponta a beteg.
Hurutos bántalmak
Lereszelt murokrépát (Daucus carota) főztek össze mézzel, ebből azután napjában 
többször egy-egy kanálnyit bevettek.
Infl uenza
Naponta háromszor szín mézet evett a beteg, amíg a tüdő ki nem tisztult, és az iz-
zadás el nem múlt. 
Torokgyulladás
Összetört lenmagot mézzel összekevertek és a masszát, mint kenőcsöt, a torokra 
kenték. 
Tejben főtt lenmagot mézzel elkeverve kenőcsöt főztek, ezzel borogatták a gyulla-
dásos testrészt.
Tüdőbetegség
Fekete retekbe lyukat vágtak, ebbe mézet öntöttek. A retket a mézzel együtt csen-
des tűzön megsütötték, ebből a mézzel sütött retekből háromszor-négyszer ehetett 
a tüdőbeteg.

Szappanfőzés
Mosószappan
Minden 3 kiló faggyúhoz vagy zsiradékhoz vegyünk egy kiló marószódát és 7 liter 
eső, vagy sima jó vizet (a kemény víz nem jó). Ezeket tegyük fel főni, de arra ügyel-
jünk, hogy 1-2 arasznyi híja legyen, mert fövés közben megduzzad, és hamar kifut. 
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Ezért tehát folyton kavarni is kell, ha pedig futna, kevés hideg vizet önteni hozzá. 
Csendes, egyenletes tűzön főzzük kb. két óra hosszat, amíg a lúgtól el nem válik, 
amit arról tudunk meg, hogy fövés közben a tiszta lúg felbuggyan, és szétfolyik a 
szappan tetején. Lehet pár marék sót tenni hozzá, hogy a lúg könnyebben elváljon. 
Ha ez megtörtént, a lúgot leöntjük, a szappant vizes ruhával kibélelt ládába öntjük, 
másnap kiborítjuk, felvágjuk és kamrába, vagy padlásra rakjuk.

Mosdószappan
2 kg szép juhfaggyút egy liter olajjal, másfél kiló marószódával és kilenc liter vízzel 
odateszünk főni. Az előzőekhez hasonlóan 2-3 óra hosszat főzzük, amíg a lúgtól el 
nem válik. Ekkor a lúgot leöntjük, színesítőt, illatosítót teszünk bele, vizes ruhával 
bélelt ládába tesszük, másnap kiborítjuk, és csinos darabokra felvágjuk.

Tartósítás, tárolás
Aszalt gyümölcs (susinka)
Ami már régen elfelejtődött, az a fonás közben fogyasztott „susinka”. Csemegéül 
is szolgált, de bő nyálelválasztást is okozott, ami szükséges volt a fonáskor. Régen a 
hűlő kemencébe is tettek gyümölcsöt száradni, vagy a szőlőben erre a célra épített 
„kemencében” aszalták az éppen érő gyümölcsöt, így bőven volt télre. Gyümölcsle-
vest is készítettek belőle.

A gomba szárítása
Legjobb erre a tinóru. A szép, ép gombát fél cm vastagra vágjuk, egymás mellé 
fektetjük a szeleteket szúnyoghálóra (papírtörölköző is használható) és szellős, na-
pos helyen napokig szárítjuk. Néha megfordítjuk, éjszakára bevisszük száraz helyre, 
mert óvni kell a nedvességtől. 
Ha sok volt a potypinka (csoportos tuskógomba) ősszel, tűvel madzagra fűzték a 
száránál, és a tűzhely fölé akasztották száradni, mint a paprikakoszorút. 

Savanyú káposzta
A káposzta volt a téli vitaminforrás, és változatossá tette az étrendet. 
Legyalulták a káposztát, amit általában maguk is termeltek. A hordó legaljára egy 
cső kukoricát, kaporszárat, pár szál babérlevelet és egy pár szem borsot tettek. Réte-
gesen került a káposzta közé a fűszer és egy-egy birsalma, alma. Tettek közé 1-1 sze-
letelt vöröshagymát és fokhagymát (gerezdeket), és rétegenként megsózták egy-egy 
kis marék sóval. A káposzta közé szép, egészséges, egész káposztafejeket is tettek, 
hogy legyen lapu (levél), amibe a töltött káposzta töltelékét becsomagolják. A csu-
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máját (csutka) kivájták késsel, és beletettek egy kis sót, hogy puhuljon. Minden ré-
teget betömörítettek, bedöngöltek. A tetejére beillő deszkákat raktak, és vagy csa-
varral, vagy nagy kővel leszorították. A leve feljött, megpillésedett, de a deszkáról a 
pillét le lehetett mosni, és utána visszatették a szoros lezárást. Egy hétre meleg hely-
re tették a hordót, utána fagymentes helyen tárolták. Figyelni kellett rá, mert meg-
romolhatott a káposzta, ha elfogyott róla a leve, és levegőt kapott. Ilyenkor pótol-
ták langyos, sós vízzel az elpárolgott levet, és akkor nem lett baja.

Zöldség, krumpli tárolása
A zöldségeket, krumplit veremben tárolták, tartósították. A kertben a zöldségnek 
kb. 20 cm mély gödröt ástak, szalmát tettek alá, erre rakták a sárgarépát, petrezsely-
met, karalábét. Két oldalról kúp alakban hasgatott fával beborították, szalmával be-
takarták, beföldelték. Ugyanígy tárolták a grulyát (krumplit) is, csak nagyobb, mé-
lyebb gödörben.

A tej feldolgozása 
 
Erős túró
Elterjedt volt a sajt begyúrása erős túrónak. A kisebb gomolyát 2-3 napig, a na-
gyobbat 1 hétig hagyták szikkadni. Ezután reszelőn lereszelték, vagy húsdarálón le-
darálták, majd sóval jól összegyúrták, összedolgozták.

Sajt készítése
A sajt készítésére szánt tejet lábasban a tűzhelyre teszik, meglangyosítják. Mi-
kor a tej elég meleg (kb. 30-40 °C), az előkészített oltóanyagot szűrőkanálon 
át beleöntik, majd leveszik a tűzhelyről. Az oltóanyagot eredetileg szopós állat 
gyomrából készítették, manapság patikában lehet erre a célra pepsint vásárol-
ni, vagy oltóanyagot rendelni különböző forrásokból. 
Állni hagyják addig, amíg az oltó úgy összefogja, hogy olyan lesz, mint a máj. 
Ezután összekeverik, megtörik, hogy ne maradjon benne aludttej, s pár 
percig újra állni hagyják, majd szűrőkendőre öntik. A kendő sarkait össze-
fogják, s egy napra kiakasztják a tornácra, hogy a savó kicsöpögjön. Más-
nap a kész sajtot kiveszik a kendőből, s szikkadni teszik

Túró készítése
A tejet lábasban megaltatjuk. Lassú tűzön megfonnyasztjuk. Vászonken-
dőn vagy egy sűrűbb szitán leszűrjük. A savóban hagyott túró akár két 
hétig is eláll.
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Vaj készítése
Az összegyűjtött tejfölt a köpülőbe öntötték. Kellő hőmérséklet mellett 10-15 perc 
alatt ki is csapódott a tejzsír. A vajkészítéskor visszamaradt lé az író. A friss írót szí-
vesen megitták akár magában, akár törtkrumpli mellé, főleg vacsorára.

Vadon termő gyümölcsök felhasználása

Vadalma felhasználása

Almabor
Kellemes italnak számított, különösen nyáron a nagy melegben, a mezőn dolgozók vit-
ték magukkal. 
Az összezúzott gyümölcsöt kipréselték, cukrot öntöttek rá, nagy fahordóban hagy-
ták erjedni hat hétig. Kétszer letisztították az aljára rakódott seprőtől.
Almaecet
Az almabort hagyták megsavanyodni, beecetesedni. Savanyú levesek, sűrű ételek 
főzéséhez nélkülözhetetlen volt.
Almavíz
Az összezúzott, összetört vadalmára vizet öntöttek, és szomjúságukat ezzel az üdí-
tővel oltották.

Vadkörte pálinka
A leszedett gyümölcsöt hordóba rakták erjedni. Amikor megerjedt, egy nagy fazék-
ba belerakták a kellő mennyiségű cefrét. A közepébe állítottak egy drajfuszt (há-
romlábat), arra tettek egy tálat, amibe csöpögött a pálinka. A fazék tetejét befed-
ték egy lavórral (tállal), amelynek közepébe tettek egy nehezéket, hogy tökéletesen 
lefedje a cefrés fazekat, majd a lavórt teleöntötték vízzel. A lavórt a fazék széléhez 
még tésztával is hozzátapasztották, nehogy elillanjon a szesz. Így főzték lassú tűz-
nél. Amikor a víz a lavórban felmelegedett, a vizet kimerték, és hideg vízzel pótol-
ták. Egy adag főzéséhez háromszor is cseréltek vizet. Amikor az összes cefrét kifőz-
ték, következett a tisztázás, vagyis az első menethez hasonlóan még egyszer átpáro-
logtatták az alkoholt. Mielőtt hozzákezdtek a művelethez, zsíros tajúkenővel gyen-
gén átkenték a fazék alját, amelyre még zabpelyvát szórtak egy centi vastagon. Így a 
cefre nem égett le. Az edénybe először a sűrűjét öntötték, majd a levét, hogy a pely-
va fel ne jöjjön. 
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