
Hajdúsági ízek

Készítette:  Risi Réka és Kéki Krisztina



Előadásunkban igazi hajdúsági ételekről és 

azok elkészítési módjairól hallhattok.



 A tiszántúli ember elsősorban

levesevő. Úgy tartották, hogy

nem is ebéd az ebéd, ha nincs

leves.

 A hajdúságiak gyakran

fogyasztottak pirított tésztából

készült leveseket, húslevest és

tejes leveseket.



 Ezek közül igen különleges a kukóleves = mancsleves. 

Elég munkás, így ma már alig készítik.

Hozzávalók: 2 kukó (kifújt tojáshéj) személyenként, 15 dkg köles, 20 dkg

sertéstüdő (vagy főtt sertéshús), 5 dkg füstölt szalonna, 1 csomó petrezselyem, 1

fej vöröshagyma, 2 tojássárgája, őrölt gyömbér ízlés szerint, 1 ek. zsír, 2 ek. liszt, 2

dl tej, ecet ízlés szerint.

Elkészítés: A tojások két végét kilyukasztjuk, tartalmát kifújjuk, majd a

tojáshéjakat forró vízben kifőzzük. A kölest bő vízben puhára pároljuk, a tüdőt

ledaráljuk, a szalonnát apró kockára vágjuk. A petrezselyemzöldet és a

vöröshagymát is kicsi darabokra vágjuk. A köleskását, a tüdőt, a szalonnát, a

tojássárgáját, a petrezselyemzölddel, sóval, borssal és az őrölt gyömbérrel

összekeverjük. Ezt a tölteléket óvatosan a tojásokba töltjük, és 7-8 dl vízben

megfőzzük. A zsíron a lisztből, hagymából rántást készítünk, melyet tejjel

felengedünk. Ezzel sűrítjük be a levest, ecettel ízesítjük, jól kiforraljuk.



 Húsételekből csak a gazdagabbak asztalára jutott minden nap, de ünnepek

alkalmával, illetve a hét bizonyos napjain a szegényebbek is elkészítették.

 Leggyakrabban sertés

és marhahúst használtak,

ritkábban tyúkot, juhot.



Debreceni töltött káposzta
Hozzávalók: 80 dkg sertésapró, 3 kg savanyú káposzta, 20 dkg rizs,15 dkg

vöröshagyma, 5 dkg só, kis fokhagyma, őrölt pirospaprika, törött bors,

majoránna, 2 tojás,1/2 liter tejföl,15 dkg liszt, 30 dkg szalonna, 30 dkg zsír, 50

dkg debreceni páros kolbász.



Elkészítés:

A káposztalevelekből a szár vastag részét kivágjuk. A savanyú káposztát

megízleljük, ha túl savanyú, jól kimossuk, kicsavarjuk. A húst apró darabokra

vágjuk, megsózzuk, fűszerezzük. Az apróra vágott, kiolvasztott szalonnán

megpirítjuk a reszelt hagyma egyharmadát, az összezúzott fokhagymát, és ezt is a

húshoz adjuk. Hozzátesszük a rizst, tojást ütünk bele, jól összegyúrjuk, és a

levelekbe töltve, egyenként összegöngyöljük. Zsíron a maradék, apróra vágott

hagymát megpirítjuk, megpaprikázzuk, és kevés vízzel felengedjük. Beletesszük a

savanyú káposzta háromnegyed részét, erre sorba rakjuk a töltelékeket, és a

megmaradt káposztával beborítva, puhára főzzük. Végül rózsaszínű, vékony

paprikás rántással berántjuk, megtejfölözzük, és készre főzzük. Személyenként 2-

2 tölteléket teszünk a tálra, kakastaréjnak megsütött kolbászt fektetünk a

tetejére, végül tejföllel meglocsolva tálaljuk.

Debreceni töltött káposzta
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Debreceni páros kolbász
 A debreceni páros kifejezetten Debrecenhez kötődő étel. Alkotója nem ismert.

Valószínűleg nem egy személy lehetett, hanem több évszázad alatt nyerte el a ma

ismert formáját, ízvilágát a város mészárosainak, henteseinek köszönhetően.

Jellemzően sertés- és marhahúsból, továbbá szalonnából készült, só, bors, kömény

és fokhagyma mellett paprikával gazdagon fűszerezett, enyhén füstölt termék.

 2015 OKTÓBERÉBEN HUNGARIKUMMÁ NYILVÁNÍTOTTÁK.



 A pásztorok fontos étele: a slambuc

Hozzávalók:1,5 dkg füstölt szalonna, 25

dkg lebbencs tészta, só ízlés szerint, 4

db burgonya, víz

Elkészítés: A kockára vágott szalonnát

kisütjük, majd kiszedjük a zsírjából, ha

szükséges, egy kevés zsírt leöntünk.

Egy csomag összetördelt tésztát

kevergetve megpirítunk rajta.

Belerakjuk a kisebb kockára vágott

burgonyát, vízzel felöntjük, hogy jól ellepje,

fűszerezzük sóval.

Lassú tűzőn megfőzzük, keverni nem

szabad, csak rázogatni! Mire megfő,

magába szívja a levét, végül rászórjuk a

kisült szalonnát is. Savanyúsággal tálaljuk.



Kapros dübbencs
 HOZZÁVALÓK: 1 kg liszt, 25 dkg mangalicazsír, 1/2 l tej, 50 dkg apróra

vágott kapor, 5 dkg élesztő kevés langyos tejben felfuttatva,1 dl olaj,1 ek só

 ELKÉSZÍTÉSE: A lisztet összekeverjük a kaporral, sóval, tejjel, zsírral, végül a

felfuttatott élesztővel, meleg helyen kétszer kelesztjük. Ha megkelt, egy tepsibe

ujjnyi olajat öntünk, egy féltenyérnyi tésztát kiszakítunk kanál segítségével,

szétlapogatjuk a tepsi alján, majd felcsavarjuk és szorosan egymás mellé

sorakoztatjuk. Ettől a művelettől lesz könnyű, leveles a tészta.180 °C-os

sütőben vagy kemencében addig sütjük, mint a pogácsát.



Debreceni mézes

 Debrecenben még a tányér is ehető, persze csak ha mézes. Az eredeti,

kizárólag Debrecenben és ütőfával készült mézeskalácsot több formában is

készítik: katona, baba és tükrös szív alakban a legkedveltebbek.



Köszönjük a figyelmet! : )
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