Miután Erdôk-mezôk kincsei címû cikksorozatunkban megismerkedtünk a Magyarországon élô vadak többségével, szeretnék bemutatni néhány kuriózumnak számító háziállatot. Régen gyakran fogyasztották ôket. Ezek a különleges állatok
igen hasonlóak a vadakhoz, húsuk rendkívül egészséges és tápláló. Ma már kivételes csemegének számítanak, pedig
megérdemelnék, hogy gyakrabban kerüljenek terítékre.

Erdôk-mezôk kincsei

7. rész

Háztáji finomságok
Galamb
A galambhús fogyasztása nagy múltra tekint vissza Magyarországon. Húsa
zsírszegény és tápanyagokban rendkívül
gazdag, könnyen emészthetô, ezért

fogyasztása ideális diétázók és a gyermekek számára is. A galambhús különleges és nagyon ízletes. Sok vasat tartalmaz. Gyakorlatilag fajtától függetlenül
minden galamb húsa fogyasztható, de
tenyésztési szempontból a húsfajták —
nagyobb a méretük — konyhai alkalmazása az ideálisabb. Méretéhez képest ideális mennyiségû húst ad. Többnyire akkor
vágják, mielôtt kirepülne a fészekbôl,
mert akkor a legzsengébb a hús.
Galambleves
A galambból készített leves elkészítése teljesen megegyezik a hagyományos
húslevessel, csak annyi a különbség,
hogy egész tisztított galambot teszünk
fel fôni. Korától függôen 1,5—3 órát fôzzük. Lassan gyöngyözve, hogy szép tiszta maradjon. A zöldségeket akkor adjuk
hozzá, amikor a hús már majdnem megpuhult. Ekkor adjuk hozzá a máját is.
Rendkívül tápláló, erôt adó leves. Régen
a beteg, legyengült embereknek gyakran készítettek galamblevest, érdemes
ma is bevetni ezt a „gyógyszert”.
Almás, párolt galamb
Csak gyenge fiatal galambokat
használjunk erre a célra. A megtisztí20
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tott galambokat sózzuk, borsozzuk, és
egy kevés forró olajban pirosra sütjük.
Egy lábasban diónyi vajat felolvasztunk,
hámozott, cikkekre vágott almát teszünk
bele és átforgatjuk. Ezután kiszedjük az
alma felét, ami maradt, arra rátesszük a
galambokat és beborítjuk a kiszedett
almával. Lefedve közepesen meleg
sütôben kb. 30 percig pároljuk. Tálalás
elôtt almapálinkával (ezt csak otthon
használjuk) ízesítjük, és tejföllel összeforraljuk. Burgonyapürével tálaljuk.
Gombával töltött galambpecsenye
A megtisztított házigalambokat a
következô töltelékkel töltjük: a császárszalonna felét keskeny csíkokra vágjuk, felhevítjük, és a zsírjában sárgásra
sütjük az apróra vágott vöröshagymát,
az összezúzott fokhagymát. Hozzáadjuk az apróra vágott erdei gombát,
törött borssal, sóval ízesítjük, és amikor a gomba már puha, hozzáadjuk a
két tojássárgáját, majd alaposan elkeverjük. Az így nyert masszát a megtisztított és elôkészített galambok belsejébe töltjük, és a hasüregi nyílást összevarrjuk. A galambokat kívül sóval enyhén bedörzsöljük, szalonnaszeletekbe
burkoljuk, és sütôben közepes tûzön
többszöri locsolgatás közben puhára
sütjük. Gombás rizzsel tálaljuk.
Gyöngytyúk
A gyöngytyúk eredeti hazája Afrika,
ahol vadon élô madárként 15—20

egyedbôl álló családokba verôdve
cserjés-bozótos területeken él. Háziasítása során a gyöngytyúk valamivel
nagyobb testûvé vált, egyébként
azonban alig változott. Kiváló házôrzô, mindent észrevesz, és hangosan
jelzi a betolakodót. Húsa leginkább a
fácánéhoz hasonlít, de annál lényegesen hamarabb megpuhul. Zsírszegény, omlóssága a legkiválóbb alapanyagok közé emeli. Jellegzetes
„vad íze” miatt nem igényel erôteljes
fûszerezést.
Gyöngytyúk fóliában
A gyöngytyúkot megtisztítjuk, megmossuk, kívül-belül megsózzuk, a belsejébe fokhagymát, zsályát, kevés borsot és egy savanykás almát teszünk.
Vékonyra szeletelt baconszalonnával
beburkoljuk a tyúkot. Nagy alufóliadarabot megkenünk olajjal, belecsomagoljuk a tyúkot, és a sütôben 200
fokon kb. másfél óráig sütjük.
Sült gyöngytyúk olaszosan
A gyöngytyúkot megtisztítjuk, megmossuk, a máját félretesszük. A zsályaleveleket leöblítjük, egyet félreteszünk, a többit apróra vágjuk. Lábosban felforrósítunk 1 evôkanál olajat, és
beledobjuk az egész zsályalevelet. A
májat lisztben megforgatjuk, és az olajban hirtelen megpirítjuk. Félretesszük,
megsózzuk és kihûtjük. A kihûlt májat
és egy szelet szalonnát apró kockákra
vágunk. Fokhagymát meghámozunk
és összetörjük. A narancsot kifilézzük,
azaz vastagon meghámozzuk, és
kivágjuk a hártyák közül a gyümölcshúst. Mindezeket egy tálban összekeverjük. A gyöngytyúkot kívül-belül
besózzuk, borsozzuk, majd a májas
keveréket a tyúkba töltjük, és a nyílást
összetûzzük.
Burgonyát felkarikázunk és sorban
tepsibe rakjuk. Megszórjuk sóval, borssal és rozmaringgal. Rászórjuk a szeletelt vöröshagymát. Erre fektetjük a szalonnába burkolt tyúkot. Sütôben mindkét oldalát pirosra sütjük, amíg a csontról könnyedén leválik a hús.

sebb részeit bepácoljuk kakukkfüves,
borsos, meggypálinkás páccal. Egy
órát hagyjuk állni ebben a pácban. A
maradék páclébôl alaplevet fôzünk
egy kis bors hozzáadásával, és
teszünk bele 1 dl portói cherryt is.
Tegyünk még bele hagymát, fokhagymát és leveszöldséget is. Felfôzzük,
majd az alaplevet leszûrjük. A bepácolt húst kevés zsiradékban elôsütjük.
Felengedjük az elkészített alaplével,
és puhára pároljuk. Mikor megpuhult,
a húst kiemelve levét beforraljuk. Erdei
gombát és vajat adunk hozzá. Ezzel
leöntve tálaljuk a húst. Körete zellerbôl
és burgonyából készült rösti.
Almás gyöngytyúk
A gyöngytyúkot tetszés szerint vágjuk fel. (Én eltávolítottam a húst a csontról és félbevágtam.)
Fûszerezzük be sóval és borssal,
öntünk rá egy kanál olajat, fóliázzuk be
és egy éjszakára tegyük a hûtôbe.
Másnap olvasszuk meg a vajat egy
nagyobb serpenyôben és tegyük bele
a húsdarabokat, süssük pirosra. Miközben a hús sül, az almát kicsumázzuk és meghámozzuk.
A megsült húst kivesszük a serpenyôbôl, és melegen tartjuk. A zsírjában
cukrot karamellizálunk, és rádobjuk a
kockára vágott almát, átforgatjuk,
majd hozzáadjuk a félretett húst a
szaftjával együtt. Felöntjük húslével
vagy alaplével, és puhára pároljuk.
A megpuhult húst kiemeljük, a mártást pürésítjük, ha szükséges, akkor
kevés keményítôvel sûrítjük. A szeletelt
hús mellé tálaljuk, körete lehet krokett.

Töltött nyúlcomb
A nyúlcombokat kicsontozzuk, a
combfiléket vágódeszkára kiterítjük, borsozzuk, letakarjuk fóliával, és finoman
kiklopfoljuk. Félretesszük, pihentetjük.
Toastkenyeret vízbe áztatunk, majd
kinyomkodjuk, fél fej hagymát, fokhagymát, paprikát apró kockákra vágunk,
kevés vajon megdinszteljük, hozzáadjuk
a petrezselyemzöldet, a kinyomkodott
kenyeret, majd ha kihûlt, egy egész
tojással simára keverjük a tölteléket.
A kiklopfolt nyúlcombokat baconnal kibélelt alufóliára helyezzük, közepére halmozzuk a tölteléket, és az alufólia segítségével feltekerjük, majd 180
fokos, elômelegített sütôben 30 percig
sütjük. Kicsomagolva még 10 percig
magas hôfokon pirosra süthetjük.
Közben elkészítjük a gombamártást.
Vajon megfuttatjuk a finomra vágott fél
fej hagymát, hozzáadjuk a felszelt gombát, felengedjük fehérborral, levessel és

Házinyúl
A magyar lakosság számára kevésbé ismert a házinyúl húsa, ezért elenyészô részét teszi ki a hazai húsfogyasztásnak. Nem is gondolnánk,
hogy kedvezô energia- és tápanyagösszetételének köszönhetôen mennyire kívánatos lenne a fogyasztása.
Energiatartalma alacsony, így fogyni
vágyóknak is ajánlott. Jelentôs a fehérjetartalma és kedvezô az aminosavösszetétele, ezért kiválóan alkalmas a
fejlôdésben lévô gyermekek, illetve
sportolók számára. Alacsony zsír- és
koleszterintartalma, optimális zsírsavösszetétele révén jól beilleszthetô a
szív- és érrendszeri betegek étrendjébe. Ideális várandós kismamák, illetve
vérszegény betegek számára, mivel (a
többi húshoz hasonlóan) jelentôs forrása a B-vitamin-csoport tagjainak, így
a B12-vitaminnak, valamint kiváló vasforrás. A nyúlhús könnyen emészthetô.

tejszínnel, szerecsendióval és petrezselyemmel fûszerezzük, és addig forraljuk,
míg a kellô sûrûséget eléri, vagy étkezési keményítôvel sûrítjük.
A megsült nyúlcombokat a gombamártással tálaljuk. Körete lehet parajos galuska, esetleg párolt zöldség.

Kakukkfüves nyúlpecsenye
meggypálinkás pácban
Ezt a receptet otthoni elkészítésre
ajánlom. A kicsontozott nyúl neme-

Tésztában sült nyúlpástétom,
erdei gomba mártással
A nyúlból ragut készítünk. Kevés
olajon apróra vágott hagymát dinszte-

lünk, majd sorban hozzáadjuk a
nagyobb darabokra szelt paprikát,
fokhagymát és paradicsomot. Ha
megpárolódtak, jöhet a feldarabolt
nyúlhús. A gerincét még fôzés elôtt
szedjük ki, a kisebb csontokat majd
fôzés után. Fûszerezzük, és öntsük
fel alaplével. A vége felé adjunk hozzá egy kevés bort. Ha kész, hagyjuk
egy kicsit hûlni.
Közben süssük elô a tésztakosarakat. A leveles tésztát fektessük egy
kilisztezett munkapultra, nyújtsuk
közepes vékonyságúra. Szaggassunk kb. 8 cm széles köröket. Mindegyiket kenjük be tojással. Fektessük a korongokat sütôpapíros tepsire. Ez lesz az alap. A maradékot hármasával helyezzük egymásra, majd
egy kisebb szaggatóval szaggas-

sunk egy bô kört a közepébe, és
helyezzük az alapokra úgy, hogy
kosárformát kapjunk. Közepébe rakjunk egy sütôpapír korongot, és
kevés szárazbabot. Így nem fog felpúposodni. Mindegyik alkatrészünket kenjük át újra tojással, majd szórjuk meg szezámmaggal. Elômelegített sütôben 180 fokon készre sütjük,
ha megsült, kiöntjük belôlük a babot.
A gombához egy kis olajon dinszteljünk meg egy apróra vágott hagymát, majd adjuk hozzá a kisebb darabokra szelt gombát. Fûszerezzük, préseljünk bele 2 gerezd fokhagymát, és
hagyjuk párolódni. Készítsünk egy tejszínes habarást, amivel besûrítjük, és
a legvégén, amikor kész, adjuk hozzá
a szarvasgomba-esszenciát. Azt már
ne fôzzük.
Amikor a ragu kézmelegre hûlt,
szedjük ki a csontokat, és egy botmixer segítségével a húst és a szaft
sûrûjét törjük át. A levét ne használjuk
hozzá. A húspástétommal töltsük meg
a kosarakat. Tálaláskor a gombamártás tetejére helyezzük a tésztába tálalt
pástétomot.
Némedi József mesterszakács,
az ÉTREND Egyesület elnöke
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