Sorozatunk befejezô részeként különleges vadakat szeretnék bemutatni Önöknek. Ezek az állatok csak ritkán kerülhetnek az asztalokra, igazi ritkaságok, nehezen beszerezhetô, drága alapanyagok, csak az érdekességük miatt foglalkozunk
velük. Több fajuk védett, a vadászatuk és készítésük törvénybe ütközik. Azért érdemes tudni róluk néhány dolgot, mert
a régi magyar konyha ismerte és használta ôket, még ha nem is nagymértékben.

Erdôk-mezôk kincsei
Erdei szalonka
Zömök testû, hosszú csôrû,
avarszínû tollazattal, galamb nagyságú ez a különleges madarunk, a szalonka. Évente kétszer vonul át hazán-

kon, tavasszal március-áprilisban, és
ôsszel a fagyok elôtt, szeptemberben.
Tavaszi húzáson engedélyezett a
vadászata, már akinek türelme van
kivárni ezt az óvatos madarat, és szerencséje van a lövésben. A szalonka
vadászata egyben a szezon kezdetét
is jelenti, kellemes friss reggeleken
vagy a langyos tavasz illatú estéken
hódolhatunk e szenvedélynek. Ha
sikerül elejteni néhány madarat,
nagyszerû gasztronómiai élvezettel is
gazdagodhatunk. Fenséges, ízletes
pecsenyét készíthetünk. Jellemzô
fûszerei: Majoránna, babér, tárkony.
Borban párolt szalonka
A vadszárnyasok húsa akkor lesz a
legtökéletesebb zamatú, ha állott. Ez a
szalonkára hatványozottan vonatkozik. A
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lövés után néhány napig pihentetett szalonkát szárazon megtisztítjuk a tollazatától. Felvágjuk, belsô részét kiszedjük,
kimossuk, és sóval bedörzsöljük. A
vékony csíkokra vágott sonkát kipirítjuk.
Hozzáadjuk a karikára vágott vöröshagymát, néhány szem egész borsot.
Összepirítjuk, és felengedjük húslevessel. Belerakjuk a szalonkát is, majd a
húslének megfelelô mennyiségû fehér
bort öntünk rá, és fedô alatt puhára pároljuk. Amikor a hús már puha, kivesszük,
és a lábasban maradt sonkát és hagymát mindaddig tovább pároljuk, míg kissé be nem sûrûsödik. Az így kapott levet,
egy kanál tejföllel ízesítve, a tálra rakott
szalonkára öntjük. Körete szalvétagombóc, vagy vadrizzsel kevert rizs.

Töltött vadgalamb
A galambokat megtisztítjuk, belsôségüket félretesszük, és besózzuk.
Kevés zsiradékon üvegesre pirítunk
hagymát. Hozzáadjuk a kockázott belsôséget, sózzuk, borsozzuk, rozmaringot adunk hozzá. Mikor megpuhult,
kockázott erdei gombát adunk hozzá
(pöfeteg vagy szegfûgomba), és
készre pároljuk. Zsemlemorzsával,
tojással eldolgozzuk, frissen vágott
petrezselyemmel ízesítjük, és a galamb bôre alá, illetve a hasüregébe
töltjük. Összetûzzük, és szalonnával
beburkoljuk. Sütôben gyakran locsolgatva készre sütjük.
Párolt birsalmával és tepsis burgonyával kiváló.

Vadgalamb
Zsírtalan, sötét húsú vadszárnyas.
Fiatal, 6—7 hónapos korában a legízletesebb. A házi galambhoz hasonlóan
készítjük el. Száraz húsa miatt pácolása, burkolása fokozottan ajánlott. Ha
nem szeretnénk sokat várni, akkor töltve a legfinomabb. Jellemzô fûszerei:
petrezselyem, fokhagyma, rozmaring.

Fenyôrigó
Kistestû védett költözô madarunk. Jellemzôen fenyôerdôkben él. Rovarokkal,
bogarakkal és fenyôfélék terméseivel
táplálkozik. Ennek köszönhetôen egyedi
íze van. Tisztítás után nem szokták kizsigerelni, hanem belsôségével együtt
készítik el. Nálunk a vadászata tiltott, így
elkészítése is. Ezt a receptet egy régi szakácskönyvben találtam, csak érdekességként osztom meg Önökkel.
„Sült fenyôrigó
A megmosott madarat nem bontjuk
fel, hanem belsô részeivel együtt sütjük. Kívül sóval alaposan bedörzsöljük,
a mellét szalonnaszeletekkel megtûzdeljük. Sütô edénybe téve forró zsiradékkal meglocsoljuk, kevés húslevest
aláöntve szalma sárgára sütjük.
Mikor kissé lehûlt felvágjuk, a belsô
részeit kiszedjük. A beleket és a májat

használjuk, a többi részét eldobjuk. A
májat és a beleket apróra vágjuk,
majd forró vajon kevés reszelt hagymával összepároljuk. Ez csak néhány
perc, mert a belsôk már puhák. Sózzuk, borsozzuk és apróra vágott petrezselyem levéllel ízesítjük.
A kihûlt madarakat kettévágjuk,
visszatesszük a sült zsírjába, ráhalmozzuk a belsôséget, és sütôben felmelegítjük. Erdei gombákkal, és gyümölcsökkel tálaljuk.”
Medve
Hazánkban jellemzôen nem találunk
medvehúst, de Erdélyben találkozhatunk
vele. Védett állat, de ha túlszaporodik az
állomány, akkor a vadászok idônként
engedélyt kapnak a kilövésükre. Pár társaság fel is dolgozza a medvehúst, ami
különleges tudást igényel. A medvetalpakat pedig trófeaként árulják. Húsa sötét
színû, koleszterinben szegény. Jellegzetesen fûszeres íze és illata minden hústól
megkülönbözteti. Különleges csemegének számít a medvetalp, amely a mellsô
mancs talp felôli része.
Receptet szintén csak régi könyvbôl tudok mutatni.
„Rostonsült medvetalp
A medvetalpakat mossuk le jól,
tegyük egy lábasba, öntsük le húslé-

vel, sózzuk meg és 2 óra hosszat fôzzük benne. Ha aztán megfôtt, vegyük
ki a lábasból, kenjük be tojással vagy
olvasztott vajjal, és hintsük meg törött
zsemlemorzsával, majd egy lábas fölött
állítsuk a rostélyra és süssük mindaddig, míg szép aranybarna színû
nem lesz. Ekkor rakjuk a tálra, körítsük
citromszeletekkel és sült petrezselyem
zöldjével, mire asztalra adhatjuk.”
(Kugler Géza, 19. század vége)
Hattyú
A régi magyar konyha még használt hattyút és pávát. Nem volt a mindennapok étele, de az ünnepi lakomák
része volt. A gazdagságot jelképezte,
csak a tehetôsebbek asztalán jelent
meg. Ma már nem használjuk ételkészítésre, de mutatok egy régi receptet:
„Tépd meg az torkát, s hadd meg az
szárnyát, nyakát, fejét s farkát. Nyúzd
meg, szárazd meg a bôrit, magát süsd
meg. Csinálj vasbúl a lábain által olyan
eszközt, melynek lapos légyen a talpa, s
ha megsült a hattyú, hadd hüljön meg.
Csináld egy szép tiszta deszkára. Szegezd reá a talpát, csináld réá az nyakát,
szárnyát, farkát s fejét. Állasd egy tálba, s
csinálj ökörlábbúl hideg étket alája: borral, ecettel, fahajjal s sáfránnyal. Igenigen szépnek látszik.” (Bornemisza
Annának fordított szakácskönyv, 1680)

Túzok
Körülbelül pulyka méretû, ennek
ellenére tud kitartóan repülni, de erôs
futólábával nyílt vidékek jellegzetes

földlakó madara. Tollazata szürkésbarna, piszkosfehér mellrésszel. Átlagosan 4—5 kg, de a kakasok elérik a 13—
18 kg-ot is. Fokozottan védett madár,
mivel kevés utódot költ, ezért számuk
egyre fogyatkozik. Elkészítésüket ma
már nem ismerik, a mai konyhának
már nem része.
Némedi József mesterszakács,
az ÉTREND Egyesület elnöke
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