Folytatjuk a májusban a Sirha kiállításon az ÉLOSZ által szervezett Élelmezésvezetôk Napján bemutatott és kóstoltatott
ételek receptjeinek az ismertetését. A P.Dussmann Kft. szakácsai által készített, újragondolt táj jellegû ételeket próbálják
ki Önök is! Színesítsék, tegyék változatosabbá velük az étlapjaikat!

Táj jellegû ételek új köntösben… 2. rész
A P.Dussmann Kft. által kóstoltatott ételeket készítették és kínálták:
Dimák Árpád aranyérmes szakács —
Szentesi Kórház Konyha, Mészáros
Mónika szakács — Szentesi Kórház
Konyha, Huri Béla üzletvezetô —
P.Dussmann Kft., Újfehértó.
Közremûködtek még: Regôcziné
Fazekas Márta élelmezési üzletág
igazgató, Horváth Kata élelmezési
ágazat területvezetô, Sztankó Balázs
élelmezési ágazat területvezetô, Pálháziné Sármány Csilla élelmezésvezetô (ÉLOSZ-elnök), Ágostonné Gyo-

vai Zsuzsanna üzletvezetô (Szentesi
Kórház), Findáné László Erika üzletvezetô (Százhalombatta 1-es Iskola
Konyha).
Az Élelmezésvezetôk Napja címû
rendezvényt támogatták: Metro
Kereskedelmi Kft., AG Foods Hungary
Kft., Movaxim Trade Kft., Élelmezés
szaklap, Oldalas Magazin, P.Dussmann Kft., Unilever Food Solutions.
Jó étvágyat kívánunk!
P. S. Cs.

Aszalt szilvás vaddisznóragu puliszka körettel
Aszalt szilvás vaddisznóragu
Hozzávalók 10 adaghoz: vaddisznócomb 2 kg, étolaj 0,15 l, só 0,02 kg, bors 0,002 kg,
ôrölt szegfûszeg 0,001 kg, fahéj 0,001 kg, paradicsompüré 0,05 kg, vöröshagyma
0,15 kg, aszalt szilva 0,15 kg, vörösbor 0,1 l.
Elkészítése: olajon megfonnyasztjuk a vöröshagymát, hozzáadjuk a felkockázott húst,
sóval ízesítjük, borssal, szegfûszeggel, fahéjjal fûszerezzük, majd hozzátesszük a paradicsompürét és felöntjük vízzel. Lassan, forralásig fôzzük. Amikor a hús megpuhult, hozzáadjuk a vörösbort, kiforraljuk, beleszórjuk az aszalt szilvát és ha szükséges, sûrítjük.
Puliszka köret
Hozzávalók 10 adaghoz: finom kukoricadara (puliszkaliszt) 0,70 kg, só 0,02 kg,
füstölt szalonna 0,25 kg.
Elkészítése: 4—5×-ös mennyiségû, enyhén sós, forró vízhez hozzákeverjük a
kukoricadarát, és ezt a tûzön 2—3 percig sima állagúra keverjük. A tûzrôl levéve
lefedjük és legalább fél óráig hagyjuk kidagadni. Ez idô alatt a füstölt szalonnát apró
kockára vágjuk, és a zsírját kipirítva a zsírjáról leszûrjük. Tálaláskor a zsírba mártott
kanállal grízgaluska formákat szaggatunk a tálalóedényre, majd az olvasztott szalonna zsírjával meglocsoljuk, és a kisütött tepertôvel meghintjük.

Tepsis rakott burgonya lapockával, zöldségekkel
Hozzávalók 10 adaghoz: sertéslapocka 1,6 kg, lencse 0,4 kg, sárgarépa 0,5 kg, petrezselyemgyökér 0,15 kg, zeller 0,15 kg, karalábé 0,15 kg, lilahagyma 0,5 kg, burgonya 1 kg, trappista sajt 0,3 kg, tv-paprika 0,2 kg, paradicsom 0,2 kg, étolaj 0,1 l, só
0,025 kg, bors 0,005 kg, csontalaplé, a felöntéshez 0,4 l, 1 csomag újhagyma.
Elkészítése: elsô lépésként a lencsét beáztatjuk, majd a sertéshúst felcsíkozzuk és kevés olajon elôsütjük, fûszerezzük. A sárgarépát, gyökeret, burgonyát,
újhagymát, paprikát és a paradicsomot felkarikázzuk, a többi hozzávalót pedig
nagyobb kockára vágjuk, és rakott burgonyát készítünk belôle az alábbiak
szerint: elôször az összes lencsét a tepsi aljára rakjuk, majd ezt követik a zöldségek, a burgonya fele, majd a hús fele, ismét a zöldségek, a maradék hús és
a burgonya. Soronként ízesítjük sóval, borssal és felöntjük a csontalaplével. Letakarjuk alufóliával és addig pároljuk, míg a lencse meg nem puhul. Ezt követôen
eltávolítjuk a fóliát, rászórjuk a reszelt sajtot és aranybarnára sütjük, majd tálaljuk.
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Folytatás a 9. oldalról

Babos lecsó csülökkel
Hozzávalók 10 adaghoz: füstölt csülök 1,70 kg,
étolaj 1,5 l, só 0,03 kg, bors 0,01 kg, fûszerpaprika
0,02 kg, tarkabab 0,60 kg, vöröshagyma 1 kg, tvpaprika 1,50 kg, paradicsom 2 kg.
Elkészítése: a csülköt fôzés elôtt jól kiáztatjuk,
majd hideg vízben feltesszük fôzni. Amikor puhára
fôtt, tálalásig félrerakjuk. A fôzôlé egy részének felhasználásával a beáztatott tarkababot készre fôzzük. A lecsóhoz a szeletelt hagymát kevés olajon
lefonnyasztjuk, hozzátesszük a nagyobb darabokra vágott paprikát, paradicsomot, sózzuk, borsozzuk, és ha levet engedett, hozzárakjuk a
fûszerpaprikát és a fôtt babot, majd összepároljuk.
Szeletelt csülökkel tálaljuk.

Narancsos, gyömbéres, vajjal sült csirkecomb
újhagymás párolt sárgarépával
Narancsos, gyömbéres, vajjal sült csirkecomb
Hozzávalók 10 adaghoz: csirkecomb 2 kg, vaj 0,15 kg,
só 0,03 kg, gyömbér 0,04 kg, narancs 2 db.
Elkészítése: a megtisztított csirkecombokat sózzuk,
majd sütôedénybe rakjuk. Sütés elôtt leöntjük az olvasztott vaj, reszelt gyömbér, reszelt narancshéj és narancslé
keverékével. Letakarjuk, és 170 0C-os sütôben kb. 2 óra
alatt készre sütjük.
Újhagymás párolt sárgarépa
Hozzávalók 10 adaghoz: bébirépa 2 kg, újhagyma 2
csomag, vaj vagy margarin 0,15 kg, só 0,02 kg, petrezselyem 2 csomag.
Elkészítése: a megtisztított újhagymákat vajon meggrillezzük. Frissen ôrölt borssal fûszerezhetjük. A vajból kivéve félretesszük. A visszamaradt vajon a sárgarépát finoman megpároljuk, majd hozzáadva az újhagymát, tálaljuk.

Túrós-baconos pogácsa
Hozzávalók: tehéntúró 0,5 kg, tejföl 0,2 l, tojás 1 db + 1 db a kenéshez, tej 0,1 l,
élesztô 0,05 kg, liszt 0,6 kg, vaj 0,3 kg, só 0,01 kg, bacon 5 szelet, olaj 0,05 l.
Elkészítése: az élesztôt a langyos-cukros tejben felfuttatjuk, hogy habos legyen
a teteje. Amíg az élesztô fut, addig a túrót összekeverjük az olvasztott vajjal és a
tojással, a tejföllel, a sóval és az élesztôs tejjel. Az így kapott keverékhez hozzáadjuk a lisztet, és sima, lágy tésztát gyúrunk belôle. Nem kell sokáig gyúrni! Körülbelül 20 percig keleszteni hagyjuk, majd jól belisztezett deszkán kinyújtjuk. A szalonnát kis kockákra vágjuk fel és az olajban süssük ki, majd a kinyújtott tésztán elegyengetve és ezt rétesszerûen feltekerve még egy kicsit gyúrjuk. Kinyújtjuk kb. 1,5
centi vastagra, bekockázzuk a tetejét és kis kávéspohárral vagy normál méretû pogácsaszaggatóval kiszaggatjuk, ezután tepsibe helyezve ôket, a tetejüket tojással megkenjük. Elômelegített, 220 fokos sütôben 15—20 perc alatt aranybarnára sütjük.

Kossuth kifli borhabbal
Hozzávalók 10 kiflihez: rétesliszt 0,20 kg, vaj 0,20 kg, élesztô 0,03 kg, tejszín 0,2 l, tojás
6 db, porcukor 0,2 kg, vaníliás cukor 0,02 kg, szeletelt mandula 0,10 kg, citrom 1 db.
Hozzávalók a borhabhoz: fehérbor 0,3 l, cukor 0,08 kg, citrom 1 db, fahéj
0,003 kg, szegfûszeg 0,005 kg, tojás 2 db, keményítô 0,01 kg.
Elkészítése: a tésztához a tojások sárgáját, a porcukrot, a vajat és a vaníliás cukrot habosra kikeverjük. Közben a tejszínben felfuttatjuk az élesztôt, és a citrom lereszelt héjával a vajas masszához keverjük a rétesliszttel együtt. A keményre felvert tojások habjával lazítjuk. Sütôpapírral bélelt sütôkeretben 2 cm vastagra
simítjuk el, megszórjuk a szeletelt mandulával és 20 percig hagyjuk kelni. 170
0
C-os sütôben sütjük. Amikor kihûlt, kerek szaggatóval félhold alakú kifliket
szaggatunk. A sodóhoz a bort fahéjjal, szegfûszeggel, citromlével, citromhéjjal
felforraljuk. A tojások sárgáját keményítôvel simára keverjük, majd rászûrjük a forró redukciót és sodót készítünk. Még forrón hozzákeverjük a tojások felvert habját.
Tálaláskor a kiflihez kínáljuk.
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