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Hidegen is 
isteni!

Kestaneli lahana dolması – 
Török nyári töltött káposzta
Bár elsőre a töltött káposztáról a 
karácsonyra készített, meglehetősen 
nehéz étel jut eszünkbe, most 
szeretnék egy olyan verziót mutatni, 
amely teljesen szokatlan fűszerezésű, 
ráadásul vegán, és a legnagyobb 
hőségben is garantáltan jól fog esni!
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tipp

1 Áztassuk be a rizst meleg sós vízbe 
20 percre, majd szűrjük le és tegyük 
félre. 
2 Egy serpenyőben forrósítsunk fel 
1 pohár olívaolajat, dobjuk bele az 
apróra vágott hagymát és a fenyő-

magot, aztán lassú tűzön pirítsuk 
aranybarnára bő 10 perc alatt. Adjuk 
hozzá a rizst, forgassuk össze és pi-
rítsuk még 3-4 percig. Fűszerezzük 
sóval, cukorral, öntsük bele a mazso-
lát és 1 pohár meleg vizet. Fedő alatt 
pároljuk, amíg a rizs magába szívja 
az összes folyadékot. Ekkor keverjük 
hozzá a mentát, a fahéjat, a szegfű-
borsot, az apróra vágott petrezselymet 
és a kaprot, aztán tegyük félre és 
hagyjuk kihűlni. 
3 Vágjuk le a káposzták torzsáját és 
szedjük le a külső, elbarnult levele-
ket. Egy nagy fazékban forraljunk 
sós vizet, tegyük bele a káposztát, 
majd 3-4 percenként szedjük le egy 
villával azokat a külső leveleket, 
amik már kicsit megpuhultak.  
Ha minden levél megpuhult, tegyük 
félre hűlni, majd mindegyiknek 
vágjuk ki V alakban a vastag főerét. 
A szétszakadt és nagyon kicsi leve-
lekkel béleljük ki egy fazék alját. 
4 Egyesével fektessük magunk elé 
a leveleket, tegyünk rájuk 1-1 ek. 
tölteléket és 1-1 szem gesztenyét, 
majd két oldalról hajtsuk fel a levél 
alját úgy, hogy egymást fedjék. 
Kezdjük el feltekerni, és közben két 
oldalról hajtogassuk alá a levél két 
oldalát. Rendezzük a töltött káposz-

tipp
 

 

taleveleket szorosan egymás mellé, 
több rétegben a fazékba. 
5 Keverjünk össze 1,5 pohár vizet  
a maradék ¼ pohár olívaolajjal és  
1 kk. sóval, majd öntsük ezt is a fa-
zékba. Tegyünk egy tányért nehezék-
ként a káposztabatyuk tetejére, fedjük 
le a fazekat, forraljuk fel, majd alacsony 
lángon főzzük bő 1 órát. Hagyjuk 
állni 4-5 órát, majd tálaljuk szobahő-
mérsékletűre hűlve vagy hidegen. 

Tányér: Ruzicska Tünde 
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Meggyes kenyérpuding
Egyik kedvenc török gyümölcsös recep-
tem, amit akár még gyerekek bevoná-
sával is el lehet készíteni, annyira  
egyszerű! Tökéletesen kiegészíti  
egymást az émelyítően édes szirup,  
a meggy savanyúsága és a tejszín 
lágysága, frissessége! Használhatunk 
más bogyós gyümölcsöt is, de akkor 
nem lesz autentikus.

1 Szeleteljük fel a kenyeret kb. 2 cm 
vastagságúra, és vágjuk le a héját, 
majd rendezzük a szeleteket egy 
négyszögletes kerámia- vagy üveg-
tálban egy rétegben. 
2 Dobjuk a megmosott, kimagozott 
meggyeket egy lábosba, adjuk hozzá 
a cukrot és a vizet, majd forraljuk 
fel néha megkevergetve. Miután fel-
forrt, főzzük még 5-6 percig, addig, 
hogy a meggy héja már kezdjen 
megrepedni, de még ne főjön telje-
sen szét. Öntsük a meggyes sziru-
pot a kenyérszeletekre úgy, hogy 
mindegyiket egyenletesen áztassuk 
át, aztán tegyük a kenyérpudingot 
a hűtőbe hűlni 5-6 órán keresztül. 
Tálaláskor szedjünk ki egy adagot, 
a tetejére kerüljön 1 ek. török tej-
szín vagy egy gombóc fagyi és eset-
leg néhány szem friss meggy. 

Tóth 
Ágnes
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Pazı sarması  
– Fűszeres rizspiláv mángoldlevélbe csavarva
A mángold még mindig kissé mostoha zöldségnek szá-
mít idehaza, pedig már egyre több piacon elérhető.  
Sokan azért nem veszik meg, mert nem tudják, hogyan 
készítsék el. Ez a recept ebben segíthet, hiszen a töltött 
szőlőlevélhez hasonlít, így nem annyira ismeretlen, de 
mégis eltér a megszokottól, és ráadásul szerintem sokkal 
finomabb is. Elő ételnek vagy vacsorának is nagyszerű,  
és több napig eláll, ezért bátran készítsünk belőle egy jó 
nagy fazékkal! 
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1 Válasszuk szét és mossuk meg 
egyesével a mángoldleveleket, és 
vágjuk ki a nagyon vastag középső 
erezetét. Az elszakadt vagy túl kicsi 
levelekkel béleljük ki egy nagy lábas 
alját, a többire öntsünk forrásban lévő 
vizet és hagyjuk állni benne 1-2 percig, 
majd jeges vízben hűtsük le. Fontos, 
hogy a forró vízben ne hagyjuk soká-
ig állni, mert akkor a levelek annyira 
összeesnek, hogy könnyen szétsza-
kadnak feltekerés közben.
2 Vágjuk fel apróra a hagymát és  
a fokhagymát, mossuk át egy szűrő-
ben a rizst és a bulgurt. Vágjuk apróra 
a petrezselymet, a paradicsomokat 
pedig szeljük ketté, és kis  lyukú 
sajtreszelőn reszeljük le.
3 Egy magas falú serpenyőben for-
rósítsuk fel az olajat, és pirítsuk 
benne aranybarnára a hagymát és  
a fokhagymát. Öntsük hozzá a para-
dicsomot és a cukrot, aztán forral-
juk addig, amíg a paradicsom leve 
szinte teljesen elfő. Ekkor keverjük 
bele a paradicsomsűrítményt, pirít-
suk 1-2 percig, majd mehet hozzá  
a rizs, a bulgur, a gránátalma-bal-
zsamecet, a szumák, a szárított 
menta, a só és a bors. Adjunk hozzá 
1 pohár vizet is, és fedő alatt kis lán-
gon főzzük, amíg a rizs és a bulgur 
magába nem szívja az összes vizet. 
Fontos, hogy maradjanak kicsit 
fogkemények, mert a mángoldba 
töltve még tovább főzzük. Amikor 
kész, keverjük bele a petrezselymet. 
4 Vegyünk egyesével magunk elé 
1-1 mángoldlevelet ereivel felfelé. 
Tegyünk a közepére 1 kk. tölteléket, 
majd alulról a levél két végét (közép-
ről kivágtuk V alakban a főeret) 
hajtsuk fel középre, hogy egymást 
fedjék. Kezdjük el felsodorni a leve-
let, úgy, hogy közben két oldalról 
behajtogatjuk alá a levél két oldalát. 
A feltekert leveleket hajtással lefelé 
rendezzük el a már kibélelt fazék-
ban szorosan egymás mellett. 
5 Most készítsük el a szószt. Keverjük 
össze egy tálban a paprikapasztát, az 
olívaolajat, a citrom levét, a sót és  
a maradék két pohár vizet. Öntsük 
a feltekert levelekre, de figyeljünk 
arra, hogy teljesen ne lepje el azokat. 
Annak érdekében, hogy főzés közben 
ne tekeredjenek szét a levelek, tegyünk 
rájuk lapostányért nehezéknek, majd 
fedjük le a fazék fedelével. Alacsony 
lángon főzzük kb. 25-30 percig, majd 
a fazékban hagyjuk kihűlni és szo-
bahőmérsékleten tálaljuk.

A Turul török élelmiszerbolt már hosszú évek óta 
szolgálja ki a Magyarországon élő iszlám közösséget, 

illetve a keleti élelmiszereket kedvelő, minőségi 
alapanyagokat használó, egészséges táplálkozást 

folytató lakosságot.

Budapesti élelmiszerboltunkban egész héten várjuk 
kedves vásárlóinkat, webshopunkból pedig  

az egész ország területére vállalunk házhoz szállítást.  

1083 Budapest, Baross utca 107-109.
webshop: www.torokelelmiszerbolt.hu

e-mail: info@torokelelmiszerbolt.hu

Tányér: Ruzicska Tünde 


