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Mesterfogások első kézből 
 

róda László szakácsmester vezetésével 2019 januárjában indult útjára a Kecskeméti 

Gábor Kulturális Központ új szakköre, a kezdőknek szóló főzőtanfolyam. A népszerű 

és változatos ételeket felvonultató eseménysorozat sok érdeklődőt vonzott, így 

minden alkalommal jó páran leshették el Bróda László főzési praktikáit, mesterfogásait. 

A családias hangulatú főzőtanfolyamon gyakran külföldre is elkalandoztunk, amikor a hazai 

ízek mellett messzi tájak különleges ételeit is az asztalra varázsoltuk. 

Mini szakácskönyvünkhöz a főzőtanfolyam legnépszerűbb receptjeiből válogattunk össze egy 

hétre való adagot. Jó főzőcskézést kívánunk! 

 

 

B 
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CSÍPŐS 
CSIRKESZÁRNY 

SÜLT 
BURGONYÁVAL 

 

 

Adag: 4 

Elkészítés: 75 perc 

 

 

Egyszerűen elkészíthető, ízletes fogás, melyhez köretként bármit lehet választani, mi most 

sós, sült burgonyával tettük ételünket teljessé. 

 

Hozzávalók:  Elkészítés: 
   

Köret: 

Sós, sült burgonya: 

1,5 kg burgonya 

olaj, só 

 

Csípős, fűszeres 

csirkeszárny: 

8 db csirkeszárny 

 

1. A csirkeszárnyakat egy öblösebb edénybe helyezzük, 

meglocsoljuk a Kentucky szósszal, szójaszósszal, chili 

szósszal, wok szósszal, paradicsomszósszal, a citrom 

levével, az ananászlével, megszórjuk a szárnyas 

fűszerkeverékkel, lereszelt fokhagymával, az apróra 

vágott vöröshagymával és ízlés szerint sóval. Az 

egészet jól összekeverjük. Ehhez olyan edény lenne a 

legideálisabb, aminek jól záródó teteje van, hogy 

összerázhassuk a fűszereket és a húst. 



 

 
 

Lacikonyha 2020 | 5 
 

1/2 ek. Kentucky 

csirkeszósz 

1/2 ek. szójaszósz 

1/2 ek. chili szósz (Chili 

Cayenne) 

1/2 ek. wok szósz 

1/2 csomag Kotányi 

szárnyas fűszerkeverék 

1,2 dl paradicsomszósz 

1/4 citrom leve 

2 gerezd fokhagyma 

1/2 vöröshagyma 

(kisebb) 

4 ek. ananászlé 

1 konzerv apróra vágott 

ananász 

1,5 ek. méz csurgatva 

só 

 

2. Ráöntjük egy tepsire, szépen elrendezgetjük a 

csirkeszárnyakat, de zsiradékot nem adunk hozzá! 

Lefedjük alufóliával. 

3. 200 fokra előmelegített sütőben alufólia alatt 20-25 

percig pároljuk. 

4. Ezt követően levesszük a fóliát, “kifugázzuk” a húst a 

darabokra vágott ananásszal és rácsurgatjuk a 

mézet. Az ananász darabokat azért kell így elhelyezni 

hogy a további sütés alatt ne a gyümölcs süljön 

csupán a szárnyon, hanem együtt minél szaftosabbá 

váljanak.  

5. Megemeljük a sütő hőfokát 220 fokra és további 20 

percre visszatesszük sülni. 

6. Sós sült burgonyával tálaljuk. 

Köret elkészítése: megmossuk a burgonyát, 

meghámozzuk, vékony csíkokra vágjuk, bő, forró 

olajban megsütjük, majd lecsöpögtetést követően 

sózzuk. 
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NÉMET SAJTOS 

GALUSKA 

 

 

Adag: 4 

Elkészítés: 60 perc 

 

 

“Nem baj, ha kissé sós, legfeljebb több sör fogy utána…” – hangzott el Bróda László 

szakácsmestertől a főzőtanfolyam egyik legkedveltebb ételének elkészítése közben. A német 

sajtos galuskát pirított baconnel és hagymakarikákkal tettük még különlegesebbé. 

 

Hozzávalók:  Elkészítés: 
   

Galuska 4 főre: 

1 tojás 

1 csipet só 

liszt 

víz 

 

Feltét: 

2-3 evőkanál olaj 

2 db közepes 

vöröshagyma 

0,5 l tej 

 

1. Hagyományos galuskát készítünk 1 tojásból, csipet 

sóval, vízzel és annyi liszttel, amennyit felvesz. Akkor 

jó az állaga, ha nem túl kemény, de nem is túl lágy, 

és amikor áthúzzuk benne a fakanalat, mögötte szép 

lassan záródik össze a massza. Forrásban lévő vízbe 

szaggatjuk. Hagyjuk egy kicsit főni majd leszűrjük. 

2. A vöröshagymát vékony karikákra vágjuk, paprikás 

lisztben megforgatjuk, majd forró olajban kisütjük. 

Félretesszük. 

3. Felkockázzuk a bacont, és roppanósra sütjük, majd 

ezt is félretesszük. 
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só, bors 

20 dkg bacon 

20 dkg reszelt sajt 

petrezselyem vagy kapor 

4. 0,5 liter tejet felforrósítunk, szórunk bele sót, borsot, 

majd beletesszük a galuskát. Állandó keverés mellett 

hozzáadjuk a sajtot, melynek nagyon jól el kell 

olvadni, hogy jó krémes legyen. 

5. Tálaláskor rátesszük a baconszalonnát és a 

sülthagymát, majd megszórjuk apróra vágott 

petrezselyemmel vagy kaporral. Amint elkészült, 

tálaljuk rögtön, hiszen frissen az igazi. 
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KOLOZSVÁRI 
RAKOTT 

KÁPOSZTA 

 

 

Adag: 4 

Elkészítés: 90 perc 

 

 

A 2019-es évet egy hagyományos erdélyi étellel zártuk. Bár kicsit időigényes az elkészítése, 

de megéri fáradozni vele, hiszen laktató, ízletes fogás, és ha aznap nem fogyna el, másnap 

vagy akár harmadnap újramelegítve még ízletesebb lesz. 

 

Hozzávalók:  Elkészítés: 
   

1 kg savanyú káposzta 

2 ek. olaj 

1 dl száraz fehér bor 

50 dkg darált sertéshús 

(lapocka) 

1 bögre rizs (2,5 dl-es) 

2 nagy fej vöröshagyma 

15 dkg lángolt kolbász 

15 dkg húsos füstölt 

szalonna 

 

1. Egy edényben felhevítjük az olajat, hozzádjuk a 

vöröshagymát, elkezdjük párolni, majd a káposztát is 

hozzátesszük. Hozzáöntjük a fehér bort és tovább 

pároljuk, ettől lesz igazán pikáns és ízletes a 

végeredmény. 

2. A füstölt szalonnát pár centis csíkokra vágjuk és 

zsírjára olvasztjuk, rádobjuk a felaprított hagymát, 

végül a darálthúst, sózzuk, borsozzuk ízlés szerint, 

majd meghintjük pirospaprikával. (A házias íz 

érdekében 1-2 gerezd átnyomott fokhagyma és egy 

kevés őrölt fűszerkömény is mehet bele). Fedő alatt 

kb. 20 pecig gyakran kevergetve puhára pároljuk. 
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1 ek fűszerpaprika 

só, bors 

(őrölt fűszerkömény és 1-

2 gerezd fokhagyma) 

5 dl tejföl 

3 ek olaj 

1 ek vaj (a tepsi 

kikenéséhez) 

kapor, petrezselyem levél  

3. A bögre rizst pici olajon felforrósítjuk, majd adunk 

hozzá 2 bögre forrásban lévő vizet és puhára főzzük. 

4. Ezután már csak össze kell rakni az alapanyagokat 

rétegesen és megsütni. A kivajazott tepsi aljára kerül 

egy réteg káposzta (egyharmad), rá egy réteg hús (kb. 

fele), erre a rizs, majd a kolbászkarikák. Rásimítjuk a 

tejföl felét. 

5. Erre kerül még egy réteg káposzta és a hús másik 

fele. Befedjük egy réteg rizzsel, majd még egy réteg 

káposztával. Rásimítjuk a tejföl másik felét, pár 

kolbászkarikát helyezünk rá és egy kevés 

szalonakockával és kaporral megszórjuk.  

6. 180 fokra előmelegített sütőbe tesszük. 20-25 percig 

lefedve pároljuk, és fedő nélkül sütjük még 15-20 

percet, amíg kicsit megpirul. Ha elkészült, aprított 

petrezselyem levéllel megszórjuk. 
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SÜLT TARJA 
VÖRÖSBOROS 

ASZALT SZILVÁS 
SZÓSSZAL 

 

 

Adag: 4 

Elkészítés: 110 perc 

 

 

A sertéstarját - Bróda László szakácsmester útmutatásával - sózás és zsiradék nélkül 

elősütöttük, ezt követően került csak át végső helyére, a tepsibe. Ennek célja, hogy ún. kéreg 

képződjön rajta és az értékes tápanyagok, természetes só benne maradjon. Barna mártás is 

készült hozzá a húsból kinyert szaft felhasználásával, mely tovább gazdagította fogásunkat. 

 

Hozzávalók:  Elkészítés: 
   

Körethez: 

1 kg burgonya 

só, bors 

víz, tej, vaj 

A sült tarjához: 

4 szelet sertéstarja (kb. 

80 dkg) 

 

7. Szósz: az aszalt szilvát apró darabokra vágjuk, hideg 

vízben feltesszük főni, hozzáadjuk a fahéjat és a 

szegfűszeget. Némi főzést követően hozzáöntjük a 

vörösbort, belereszeljük a fél citrom héját és felöntjük 

vízzel. Ezt követően addig főzzük, míg majdnem 

egységes masszát kapunk. Az étkezési keményítőt 

vízzel kikeverjük, a fővésben lévő szilvaszószhoz 

adjuk. Ekkor kerül bele a kristálycukor és a citromlé 

is. Az egészet jól összefőzzük. 
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1 db Kápia paprika 

1 db zöldpaprika 

1 fej vöröshagyma 

3 gerezd fokhagyma 

Vegeta 

Aszalt szilvás szószhoz: 

1 tasak aszalt szilva 

1 db fahéj 

5 szem szegfűszeg 

2 dl száraz vörösbor 

fél citrom reszelt héja és 

a leve 

2 ek. kristálycukor 

víz 

2 evőkanál étkezési 

keményítő 

A barna mártáshoz: 

a sült hús kiengedett leve 

víz 

2 ek. étkezési keményítő 

 

8. Sült sertéstarja: A húst 1,5 ujjnyi szeletekre vágjuk, 

egy edényben zsír vagy olaj nélkül mindkét oldalán 

megpirítjuk, kérget pirítunk rá. Azért nem kell 

zsiradék, mert a tarja zsíros hús, illetve meg fogjuk 

látni, hogy még levet is enged. 

9. Az elősütést követően egy tepsibe helyezzük a hús 

szeleteket, ráöntjük a kiengedett levet is. Vegetával 

vagy más fűszerkeverékkel megszórjuk. A paprikát 

hosszanti csíkokra vágjuk, akár magjával együtt is 

ráhelyezzük a hússzeletekre. Felszeleteljük a 

vöröshagymát, apróra vágjuk a fokhagymát és ezeket 

is rászórjuk. Lefedjük alufóliával és 180 fokra 

előmelegített sütőben 60 percig sütjük. 60 perc után 

levesszük róla a fóliát. A húst megfordítjuk, leöntjük 

a levét, amiből most tudjuk majd a barna mártást 

elkészíteni. Ezt követően visszahelyezzük a sütőbe és 

készre sütjük. Még kb. 10-15 perc. 

10. Mártás: a hús kiengedett levéhez vízzel kikevert 

keményítőt öntünk, sózzuk és az egészet összefőzzük. 

11. Burgonyapüré: a burgonyát meghámozzuk, 

megmossuk, apró kockákra vágjuk és sós vízbe 

feltesszük főni. Mikor készen van leszűrjük. 

Krumplinyomóval összetörjük. Ízlés szerint adunk 

még hozzá borsot, vajat és tejet. Kézzel vagy géppel 

kikeverjük. 
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BAKONYI 
BETYÁRLEVES 

 

 

Adag: 4 

Elkészítés: 60 perc 

 

 

Bróda László szakácsmester útmutatása alapján, a gazdag ízvilágú, tartalmas leves ez 

alkalommal nem a megszokott sertéshúsból, hanem marhalábszárból készül, és a kapor a 

leves helyett a galuskába kerül. 

 
 

Hozzávalók:  Elkészítés: 
   

10 dkg füstölt szalonna 

1 fej aprított 

vöröshagyma 

50 dkg marhalábszár 

4 tk. só 

4 csipet fehérbors 

2 ek. pirospaprika 

1 db paradicsom 

1 db tv paprika 

20 dkg csiperke gomba 

 

1. A vöröshagymát apróra vágjuk. A szalonnát zsírjára 

pirítjuk egy fazékban, ezt követően megfuttatjuk rajta 

a hagymát. 

2. A kockára vágott húst rátesszük a hagymára és 

kevergetve fehéredésig sütjük. A fazekat lehúzzuk a 

tűzről, az ételt megszórjuk a fűszerpaprikával, és 

összekeverjük. 

3. Hozzáadjuk a kockára vágott paradicsomot és 

paprikát, elkeverjük, felöntjük a vízzel, és 

visszatesszük a tűzre. 
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1 db sárgarépa 

1 db fehérrépa 

1 csokor 

petrezselyemzöld 

2 dl tejföl 

1 púpozott ek. búzaliszt 

1 ek. kapor 

10 dkg búzaliszt 

1 db tojás 

2 csipet só 

2 l víz  

4. Sóval, borssal fűszerezzük, és további fél óráig 

takarékra vett lángon főzzük. Hozzáadjuk az apróra 

darabolt zöldségeket és újabb fél óráig főzzük, majd 

ezt követően hozzáadjuk a vékony csíkokra vágott 

csiperkegombát és a apróra vágott petrezselyem 

zöldet.  

5. Míg fő a leves, a lisztből, a tojásból a vízzel, pici sóval 

és a kaporral hagyományos galuskát kavarunk. 

Akkor jó az állaga, ha nem túl kemény, de nem is túl 

lágy, és amikor áthúzzuk benne a fakanalat, mögötte 

szép lassan záródik össze a massza. A kész tésztát 

beleszaggatjuk a levesbe és azzal együtt az egészet 

készre főzzük. 
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TEJSZÍNES GARNÉLA 
CITROMOS SZÓSZBAN 
COPFOCSKA TÉSZTÁVAL 

 

 

Adag: 4 

Elkészítés: 60 perc 

 

 

Csak elsőre hangzik különlegesnek, mert nem a megszokott magyar ízvilághoz tartozik, de 

ennek ellenére nagyon egyszerű az elkészítése, a tokány jellegű ételeinkhez hasonlítható. A 

garnéla alapjában egy sós rák (hiszen tengeri) és kevesebb sózást igényel, ennek ellenére 

bőven lehet reszelt citrommal és tormával, sőt még pluszban citromlével és szárított 

fűszerkeverékkel (Vegetával) megbolondítani. 

 

Hozzávalók:  Elkészítés: 
   

A szószhoz: 

1 csomag garnéla rák 

(250 gr) 

1 gerezd fokhagyma 

kevés gyömbér  

1 fej vöröshagyma 

1 db közepes paradicsom 

2 dl főzőtejszín 

 

1. A vöröshagymát felaprítjuk, olajon megpirítjuk. A 

paradicsomot kockára vágjuk, hozzáadjuk a 

hagymához és együtt pirítjuk még egy kicsit. 

2. Ezt követően hozzátesszük a megmosott rákot. 

Belereszeljük a fokhagymát, a gyömbért, adunk hozzá 

ízlés szerint sót, borsot és szárított fűszerkeveréket is. 

Fedő alatt pároljuk. A rák levet enged, addig főzzük, 

míg elfővi a levét.  Ha már kellően megpárolódott a 

rák, hozzáadjuk a felaprított petrezselyemzöldet és 
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1 cs. petrezselyem 

(esetleg még egy csomag 

a díszítéshez) 

só (ízlés szerint) 

bors (ízlés szerint) 

1 citrom 

Vegeta ételízesítő 

olaj 

A tésztához: 

víz, só, olaj 

40 dkg copfocska tészta 

ráöntjük a főzőtejszínt. Reszelünk rá citrom héjat és 

bele is facsarjuk a citrom levét. 

3. A copfocska tésztát sós, olajos vízben megfőzzük. Ha 

több szaftot szeretnénk elérni, akkor a tészta levéből 

öntsünk a rákra a tejszín hozzáadásakor. 

4. A tésztát legvégül összekeverjük a masszával és 

rászórt petrezselyemzölddel díszítjük. 
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CURRYS 
CSIRKEMELL 

BULGURRAL 

 

 

Adag: 4 

Elkészítés: 60 perc 

 

 

A Távol-Kelet jellegzetes ízű fűszere, a curry kiválóan alkalmas a magyar konyha 

ételremekeinek kiegészítésére. Ennek egyértelmű alátámasztása volt a currys csirkemell is, 

melynek az elkészítése során Bróda László szakácsmester bátran ötvözte e nemes keleti 

fűszert többek között az általunk oly közkedvelt vörös- és a fokhagyma ízeivel. 

Hozzávalók:  Elkészítés: 
   

A körethez: 

1 bögre bulgur 

2 bögre víz 

só és/vagy Vegeta 

olaj 

 

A currys 

csirkemellhez: 

1 kisebb fej vöröshagyma 

1 db paradicsom 

 

1. A köret: a bulgurt olajon megpirítjuk, majd 

hozzáöntjük a vizet. Fedő alatt főzzük, pároljuk. A 

bulgur felissza a vizet, amiben fő. Vegetával és/vagy 

sóval ízesítjük. Apróra vágott petrezselyemzöldet 

ehhez is hozzáadhatunk. 

2. A csirkemell: az apróra vágott vöröshagymát olajon 

üvegesre pirítjuk, hozzáadjuk az apró kockákra 

vágott paradicsomot. Beletesszük a babérlevelet. 

(Több, mint 4 személyre főzve is elég max. 2 db 

babérlevél!) 
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1 db babérlevél 

1 kg csirkemell 

reszelt gyömbér 

1 gerezd fokhagyma 

curry 

200 ml tejszín 

2 cs. petrezselyemzöld 

(főzéshez és díszítéshez) 

25 dkg gomba 

 

Ha túl híg a szósz, 

akkor a habaráshoz: 

1 dl főzőtejszín 

2 kanál liszt 

a szósz levéből két kanál 

 

3. A csirkemellet felcsíkozzuk, olajon egy másik 

edényben megpirítjuk. Mikor a hús kifehéredett, 

hozzáöntjük a hagymához és a paradicsomhoz. (Azt a 

levet is beleöntjük, amit a hús kieresztett.) Reszelünk 

rá gyömbért, fokhagymát, hozzáadjuk a curryt és 

most szórjuk meg sóval, borssal, Vegetával. Ráöntjük 

a főzőtejszínt és megszórjuk apróra vágott 

petrezselyemzölddel. Az egészet összefőzzük. 

4. Külön edényben olajon megpároljuk az apróra vágott 

gombát (kalapját és szárát is összevágjuk). Ha túl híg 

a szósz, akkor habarással sűríthetjük. Tálaláskor a 

bulgurra helyezzük a currys csirkemellet, rá egy kis 

gombát és végső díszítésként apróra vágott 

petrezselyemzölddel hintjük meg ételünket. 

 


