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A MAGYAR KONYHA JELLEMZŐI

"Konyhánk, ételeink, akárcsak a zenénk, a nyelvünk, 

elütnek a nyugati népekéitől, azonban ezzel 

kapcsolatban megállapíthatjuk azt is, hogy nem a 

magyarság hátrányára. Mindezt ismerni nemcsak 

érdekes, hanem hasznos is.”– Gundel Károly

A HAGYOMÁNYOS MAGYAR KONYHA

 többféle alapanyag,

 jellegzetes fűszerezés,

 sajátos konyhatechnológiai műveletek,

 földrajzi helyzet, éghajlat, 

 történelmi hagyományok,

 De! előtérbe kerülnek:

 egészséges, 

 korszerű alapanyagok és eljárások.

EGYÉB KONYHÁK…

 Mátyás király idején olasz konyha: fokhagyma, 

vöröshagyma, száraztészta, mártások;

 Török hatás: paprika, paradicsom, kávé, 

kukorica, rizs;

 Továbbá francia, német, osztrák gasztronómia.

FŐ ALAPANYAGOK

 a sertészsír vagy étkezési olaj, a vöröshagyma

és a fűszerpaprika együttes használata

 a sertéshús és sertészsír (kb. 60%) domináns 

alkalmazása

 a tej, túró, de különösen a tejföl nagymértékű 

felhasználása

 sajátos ételkészítési módok 

 pörköltalap készítés, 

 pirítva párolás, 

 rántással sűrítés.

 pácok és sajátos fűszerezési eljárások

 magas szénhidráttartalmú köretek, tészták és 

főzelékek fogyasztása
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LEGFONTOSABB ALAPANYAGOK

 Sertéshús/zsír- török idők,

 minden más házi állatot elvittek, és hazánk 
adottságai rendkívül kedvezőek a 
sertéstenyésztést illetően,

 csak a közép-európai konyhákban, 

 a szalonna kiolvasztása, míg más népeknél 
préselik, 

 aromája különleges jelleget ad ételeinknek,

 a nehéz fizikai munkát végző földműveléssel 
foglalkozó népeknél,

 jól tárolható.

 Vöröshagyma: A sertészsírban történő pirítás 

során felszabadulnak a hagymában található 

illóolajok.

 A hagymát zsírban fonnyasztják halványan vagy 

aranysárgára pirítják, más-más ízhatás érhető 

el vele.

 Pirítása segítheti a zsírok emésztését!

 Más országokban: egészben sütik/főzik –

tálalás előtt eltávolítják. 

 A fűszerpaprikát a sertészsírban pirított 

vöröshagymához adva, optimálisan oldódnak ki 

a paprika íz- és színanyagai.  

 A pörköltek készítésének sajátos technológiája, 

a rövid lén történő párolás, a többszöri zsírjára 

pirítás adja az ételeknek a sajátos ízt, magas 

élvezeti értéket.

 Fokhagyma, paprika, paradicsom.

 Tejfölből a az átlagosnál nagyobb mennyiséget 
használunk, de a tejszín is jellegzetes 
ételízesítőnk. 

 A tejföl jól harmonizál a paprikás csirke, a borjú, a 
bárány ízanyagaival.

 Gyulai kolbász, a téli szalámi, a magyar sonka, a 
füstölt szalonna.

 Szalonnával tűzdelik a pulykát, a vadételeket.

 A levesek egy részét és a főzelékeket rántással 
sűrítjük. Ez a fajta ételkészítési mód jószerint csak 
a magyar konyhára jellemző.

 A levesek között sok laktató egytál jellegű /pl. 

Jókai bableves, palócleves/ található, mely a 

főfogás szerepét is betöltheti. 

 Készülnek könnyebb zöldség-, püré-, krém- és 

gyümölcslevesek is.

 Salátáinkat sós, ecetes lével készítjük és általában 

húsételekhez savanyúságként fogyasztjuk.

 Az étlapjainkon szereplő főzelékek, köretek 

szénhidráttartalma, energiaértéke magas.

 A nagy választékban készült tésztafélék

gasztronómiánk büszkeségei. 

 Gyúrt tésztából készülnek a levesbetétek, az 

édes és sós tészták. 

 A sós tészták befejező fogásként való 

fogyasztása a magyar konyhára jellemző. 
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 A burgonyatésztából különféle gyümölccsel töltött 
gombócok készülnek. 

 A palacsinták, a rétesek, a vargabéles, a kelt 
tésztából készült aranygaluska, fánkok, 
valamennyi ízletes, tápláló befejező fogások.

 Szót kell ejteni a cukrászatról is, ami szerves része 
a magyar gasztronómiának. A Dobostorta, a Rigó 
Jancsi, a somlói galuska, a Gerbaud szelet, a 
Rákóczi túróslepény a legismertebb készítményei 
a magyar cukrászatnak.

TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS

 A magyar konyha története nem más, mint a jó 
ötleteket elfogadó, ötvöző, dominanciákat is 
beépítő táplálkozási fejlődés.

 A mi étkezési kultúránk történelmi fejlődés 
eredménye. 

 Egyedülállóan találékony, ugyanakkor sajátos és 
karakteres.

 A magyar konyha három jellegzetes alapanyagból 
alkotott olyan ízkompozíciót, amely bizonyos 
ételcsoporthoz tartozó ételeinket semmivel sem 
összeegyeztethetővé, magas élvezeti értékűvé 
tette.

HONFOGLALÁS ELŐTTI MAGYAROK

SZOKÁSAI

 Halászattal, vadászattal, gyűjtögetéssel szerezték 
meg táplálékukat.

 Nyárson sütötték vagy főzték, de már alkalmazták 
az aszalást, a szárítást, a füstölést is.

 A Kr. utáni 5. században már a Kaukázustól 
északra, a Don folyó mentén éltek, legeltető 
állattenyésztéssel foglalkoztak. A következő 
évszázadok során török népekkel éltek együtt. 

 8., 9. században pedig a kazár birodalomhoz 
tartoztak. Itt megtanultak bizonyos kézműves 
mesterségeket és elsajátították a 
növénytermelést, szőlőművelést is.

 Nomád pásztornép

 Aludttej,szárított hús (instant leves őse)

 Parlagi tyúk, lúd, tőkésréce, fácán, túzok

 Kumisz:erjesztett kancatej

 Nyereg alatt hús:a ló hátának védelme

 növények:bab, borsó, lencse, káposzta, torma, 
árpa, rozs, búza, gomba, gesztenye, zab, 
lenmagolaj

 sulyom

 Szárma:töltött szőlőlevél

 Hajdina

 Zsendice:túróféle

 Bőredények

 Vasháromláb



2018. 04. 24.

4

 A letelepedett magyarság ősi gasztronómiájába 

kezdetben a környező szláv népek étkezési 

szokásai, majd a bajor és szász konyha hozott 

jelentős változást; de a balkáni népek révén 

enyhe görög hatás is érvényesült.

 A szláv népek ismertették meg a magyarokkal a 

zabot, a kölest, a rozst és a hajdinát, a növényi 

ételek közül a káposztát, a tormát, a 

zöldborsót, és a különféle salátákat. 

 Kialakultak a kolostorok, melyek szomszédságába 

falvak telepedtek és rendszeressé vált a 

földművelés, a gyümölcstermesztés, a méhészet, 

az állattartás. 

 A konyhakerti zöldségtermesztés módszereit is a 

kolostorok szláv szolgáitól vették át a magyarok. A 

letelepedett életmód az eszközök fejlődését hozta, 

az ételek körének bővülését eredményezte.

 Szent István király bajor felesége, Gizella révén 

a bajor és szász szokások, a német sütési-

főzési módok is terjedni kezdtek. 

 A házakban kialakult a konyha, és a 

szakácsmesterség önálló foglalkozássá vált.

 1300-ra a magyarság gazdaság- és 

társadalomszerkezete, települései és lakóházai 

mind az európai feudális normákat követték. 

 A régi és új elemek keveredése révén ekkorra a

marhahús, 

 a korábbinál több sertés-, birka és baromfihús, 

 gabonafélék és kásanövények, 

 hüvelyesek és levélzöldségek, 

 valamint a gyümölcsfélék (a dinnye, szilva, kökény, 
szőlő, szelídgesztenye) alkották az alapvető 
élelmiszerkészletet. 

A húsételek elkészítésében továbbra is a főzés
uralkodott.

RENESZÁNSZ

 Újjáélednek a görög és a római konyha remekei, 
és ezeket új ízekkel, káprázatos elkészítési-, 
valamint tálalási módokkal teszik még inkább 
ínycsiklandozókká.

 A gasztronómia újjászületését először Itáliában 
figyelhetjük meg. A merev középkori etikettet a 
szabadabb, választékosabb váltotta fel.

 Ebben az időben a nagy földrajzi felfedezések 
nyomán megjelenő új élelmiszerek és fűszerek 
jelentős hatással vannak az európai konyhára. 

 A reneszánsz korban egyre nőtt a nádcukorral 
kevert édességek száma.

 az olasz gasztronómiai ismeretek beáramlása 
felvirágzást hozott

 sáfrányt, a vöröshagymát, a gesztenyét, a 
pulykát, a zsemleféléket, a száraztészták,sajtok 

 csuka, a menyhal, az angolna, a pisztráng

 marha, a juh, a házi- és vadsertés, a kecske, a 
szarvas, az őz, a nyúl, a liba, a kacsa, a fogoly, 
a fácán,hízott pávahús 

 Kedvelt fűszerek voltak az olasz dió, sáfrány, 
fahéj, bors, gyömbér, ánizs, kapor
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 nyárson és roston sütés

 A pároláshoz, főzéshez bográcsot, üstöket és 

lábasfazekat használtak.

 A kenyér a középkor luxusélelmiszere volt.

 A 11. század során került a felső társadalmi 

csoportok étrendjébe, ám a köznépnél csak a 

14. században vált elterjedtté. A kenyérfélék 

finomabb változata, a kalács csak a 15. 

században jelent meg. 

 A kávéivás is a török hódoltság alatt terjedtek 

el nálunk.

 rántott süllő, pörkölt ponty, vagdalt hússal 

töltött tészta, töltött tök, káposzta, vajas rétes, 

mézes rétes, kenyérlepény, cipókenyér, kitűnő 

gyümölcsök, főzelékek, meggyvíz, borok

 A 17.-18. századi szakácskönyvekben már 
anyaghányadokat is lehet találni. 

 vanília, csokoládé és a tejszín

 keményítő, élesztő és egyéb pácolásra alkalmas 
fűszerek

 sertészsírban történő sütés, főzés

 tükörtojás, rák, vaj, aszpik stb. fogalmával. 

 tejben főtt galuska, kalács, mézeskalács, kifli, 
piskóta, madártej, grillázs, kétszersült.

 csökken a fűszerezettség és kezd elterjedni a 
rántás

 Az ország északi, nyugati területein a török

hatással szinte egyidőben érvényesült az 

osztrák hatás.

 bécsi konyha- francia konyha

 hússzeletek panírozását is osztrák 

kezdeményezésnek tartják.

 A 19. századból már számos utazó leírásában 
ismerjük a magyar konyhát. 

 A pesti közönség éppúgy szereti a rántott csirkét, 
mint a bécsi. 

 Több utazó ajánlja a gulyást és a paprikás csirkét. 

 A vendéglőkben majdnem minden ételt 
paprikáznak, van paprikás hal, paprikás hús, 
paprikás szalonna.

 A franciás hatás érezteti hatását az étlapokon, 
gyakoriak az olyan szavak mint az omlette, 
mayonnaise, stb.

1945-TŐL NAPJAINKIG

 A II. világháború idején, illetve azt követő 
élelmiszerhiány miatt az étkezési szokások 
korábbi rendszere összeomlott

 A vendéglők és az éttermek nagy része megszűnt, 
mert nem tudták előteremteni a nyitáshoz 
szükséges felszerelést, nyersanyagot.

 Helyüket a kis tőkével megnyitható és 
működtethető eszpresszók, kávézók, 
borkimérések és kiskocsmák vették át. 

 A legnagyobb változást a munkahelyi étkeztetés 
megindulása hozta.
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 A 60-as években, a gazdasági nyitással és az 

idegenforgalom élénkülésével kezdődött el az a 

minőségi változás, amelyet a rendszerváltást 

követően a privatizáció és a külföldi tőke 

beáramlása tett teljessé. 

 Feloszlottak a vendéglátó birodalmak, és 

általánosan is kezdetét vette a magyar 

gasztronómia megújulása.

ÉTKEZÉSI REND

 középkori kettős és az újkori hármas étkezési rend

 A középkori kettős étkezési rend Európa egész területén, 
a királyi udvartól a parasztokig mindenkire kiterjedt. 

 A napi első étkezés a kora délelőtti órákban fogyasztott 
ebéd, a második a délutáni vacsora volt; mindkét 
étkezés főtt, meleg ételekből állt.

 Ezt a katolikus egyház 11. századtól bevezetett étkezési 
előírásai – a böjt és az absztinencia szabálya egészítette 
ki. 

 A húsos és hústalan napok visszatérő szabályos 
váltakozása a heti étrend kialakulását eredményezte, 
amelyből a pénteki absztinencia – húsmentes nap 
szokása általános szabályként Európa-szerte, napjainkig 
fennmaradt.

 A legkorábbi szakácskönyvek jellegzetessége, 

hogy az ételeket a húsevőnapok és a hústalan 

napok szerint két kategóriába csoportosították. 

 Később a szabály enyhülése nyomán alakult ki 

a „tojásétkek” vagy „vajas étkek” csoportja, 

amikor a tojás és tejtermék megengedett, csak 

a hús tilos, és a „böjti eledelek” fejezete, ahol 

hús, tojás, tejtermék nélküli recepteket hozták.

 A középkori kettős és az újkori hármas étkezési 

rend váltása Magyarországon és Erdélyben az 

1700 körüli századfordulón történt, a felső 

társadalmi rétegek kultúrájában,

 általánossá csak a 19. század legvégén vált

 Az újkori hármas szerkezet állandó étkezései a 

ma is szokásos reggeli-ebéd-vacsora.

MARCHAL JÓZSEF

 Szükség volt a magyaros ételek választékának 

a bővítésére, a nemzetközi gasztronómiai 

ízléshez igazítására is.

 III. Napóleon konyháján tanult

 Császárok, főhercegek konyhamestere

 Hazai ízeket lágyabbá, szelídebbé

GUNDEL JÁNOS (1844–1915)

 Bajor földről 13 éves korában jött Budapestre.

 Itt tanulta szakmáját, kezdetben, mint borfiú. 

 9 évesen már öt nyelven beszélt. 

 Az Arany Sas főpincére lett, elvette feleségül a 

tulajdonos unokahúgát, majd önállósította magát. 

 A Bécsi Sörház, a Virágbokor tulajdonosa volt. 

 A Szállodások és Vendéglősök Ipartársulatának 

elnöke, majd díszelnöke volt. 
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DOBOS C. JÓZSEF (1847–1924)

 Szakács, cukrászmester, szakíró volt.

 Világszerte ismert a róla elnevezett Dobos-

torta. 

 Csemege kereskedése volt saját készítésű 

ételekkel, különlegességekkel. 

 Több könyve jelent meg, jelentősebb 1904-ben 

Magyar–francia szakácskönyv címmel.

GERBEAUD EMIL (1854–1919)

 Cukrász és csokoládégyáros volt. 

 Németország, Franciaország és Anglia több nagy 
cukrászüzletében tanult és dolgozott. 

 1884-ben Magyarországra jött, és társult Kugler 
Henrik cukrászmesterrel, majd átvette a 
Vörösmarty téren lévő üzletet. 

 Az Országos Iparegyesület Cukorgyártási 
Szakosztály elnöke lett. 

 1909-ben megvásárolta és korszerűsítette a 
Fiumei Csokoládégyárat. 

GUNDEL KÁROLY (1883-1956)

 Vendéglős, gasztronómiai könyvek írója

 1900-tól Svájc, Németország, Anglia és Franciaország 
leghíresebb vendéglőiben tanulta a mesterséget.

 Gasztronómiai könyvei a legjobbak és legismertebbek 
közé tartoznak.

 Idegen nyelvű munkáival, szakácskiállításokon és 
bemutatókon népszerűsítette a magyar konyhát és 
fellendítette az idegenforgalmat. 

 A magyar vendéglős és szállodás szakma egyik vezető 
egyénisége volt. 

"Amelyik pincér nem tud mosolyogni, jobban tette volna, 
ha vendégnek születik. "

 Gundel Károly étterme az 1939-es a New York-i 
világkiállítás magyar pavilonjának hivatalos 
étterme volt.

 "A Gundel-vendéglő nagyobb, jobb hírverést 
biztosít Budapest számára, mint egy 
hajórakomány turista prospektus." (New York 
Times)

 A Gundel népszerűségének a titka az 
utánozhatatlan vendégszeretet, a miliő, amely 
körbeveszi az embert, a tradíció, ami áthatja az 
épületet, valamint a legjobb alapanyagokkal 
dolgozó, folyamatosan megújulni képes konyha.

"A magyar Brillat-Savarin. A magyaros vendéglátás, a 

magyaros konyha, a magyaros szakácsművészet első 

mestere. Jó ízek, békés örömök, dús esték, meleg 

hangulatok, csillogó italok, az élet lucullusi elveinek első 

karnagya s ezzel fővárosunk egyik legkiválóbb hírverője. 

Nevének hallatára itthon is, messzi országokban is, 

nyugodt, békés és elégedett derű ül az arcokra. "

ELSŐ 15…

1. bográcsgulyás

2. töltött káposzta

3. pörkölt (sertés-, marha-, csirke-, birka-)

4. halászlé

5. paprikás (csirke-, borjú-)

6. újházy-tyúkhúsleves

7. jókai-bableves (csülökkel, kolbásszal, csipetkével)

8. lecsó

9. disznótoros (hurka, kolbász, toroskáposzta)

10. paprikás krumpli

11. babgulyás

12. túrós csusza

13. székelykáposzta

14. kocsonya

15. pacalpörkölt
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HAZÁNK TÁJEGYSÉGEINEK ÉTKEZÉSI 

SZOKÁSAI, ÜNNEPI HAGYOMÁNYAI

SZEGÉNYEBB RÉTEGEK

 Elsősorban növényi ételeket ettek, így pl. kásaféléket, 
kukoricát, kölest, hajdinát, burgonyából készült ételeket, 
gyúrt és kifőtt tésztákat. 

 A hús elsősorban sertéshúst jelentett, tájegységenként 
változóan birkát vagy baromfit főztek, vasárnaponként 
vagy ünnepnapokon. 

 Marha- vagy borjúhúst inkább csak lakodalmakkor 
ettek. 

 A sütemények készítése is jeles ünnepekhez 
kapcsolódott. 

 A különböző vallások előírásai is befolyásolták mikor mit 
ettek. 

ÉSZAK- MAGYARORSZÁG

PALÓCOK

 kásából, lisztből készült ételek

 sült pép, más néven görhe vagy málé. 
Kukoricalisztből készül tejjel leforrázva, 
majd kizsírozott tepsibe öntve, sütőben 
megsütve. A sütés után szeletelve tálalják.

 Ma is szívesen fogyasztják a burgonyából 
készült ételeket. Legismertebb a tört pép 
vagy krumpliganca: főtt összetört burgonya 
liszttel, tejjel elkeverve fölforrósítva. 
Tepertős, túros változata is ismert.

 mindig szerepelnek levesek

 Legegyszerűbb leves:

 a kifőtt tészta levét ízesítik pirított hagymával, 
fűszerezik paprikával, esetleg berántják és 
betétként csíkot - metéltre vágott tésztát - tesznek 
bele. Ez az úgynevezett "maga levi".

 Disznóhús

 néhány jellegzetes étel: Húsos, juhtúros 
kukoricatekercs, Legényfogó krumplitalpas, 
Lábatlan tyúkhúsleves, Mátrai töltött 
sertéscomb.

Paprikás krumpli 

 Hetente többször is, hosszú lével levesesen, 

zsírjára lepirítva sűrű szafttal, kolbásszal vagy 

kolbász nélkül, friss paprikával, paradicsommal, 

ízesítve, óvatosan főzve, hogy egybe maradjon a 

burgonya, villával még meg is törték egy kicsit. 

 Az öhöm is ilyen egytál - a határból hazatérve 

gyorsan elkészíthető étel volt, amelyet 

száraztésztából, un. gombótából készítettek. 

 népszerűek a különböző káposztaételek

 főtt és sült húsok mellé savanyúság helyett adták, 

de savanyítva töltelékkel, káposztástésztának, 

hajdúkáposztának, korhelylevesnek is készítették.

 bab, szegény helyen gyakran még rántás sem 

jutott, de így megfőzve sóban, vízben is ehető volt. 

 Babból készítették a karácsonyváró böjti levest, 

amely sárgarépával együtt puhára főzött bab. 

Máskor malackörömmel főzték a bablevest, de 

készítettek belőle főzeléket, babfasírtot is. 
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 Nagy esemény volt télen a disznóölés, amely 

ellátta a családot szinte egész évre sózott-

füstölt hússal, szalonnával. Néhány disznótoros 

étel: 

 füle-farka pörkölt, 

majoránnás húsos metélt, 

 tarhonyás sertéstüdő,

 savanyúvese stb. 

ALFÖLD

 pásztorkodással foglalkoztak 

 részint kunok és jászok

 halászmesterség

 bográcsban főzés

 Szívesen sütik meg a szalonnát szabad tűzön 
nyársra szúrva. 

 kunok szívesen főztek burgonyát, krumlikását
füstölt kolbásszal és krumplis palacsintával

 A hal fontos alapanyaga az e vidéken élők 
étrendjének, sokféle változatban készítik el.

 Az egész Alföldön elterjedt, de Szeged környékén 
különösen a török eredetű tarhonya, amelyet a 
háziasszonyok otthon készítettek, fatörzsből vájt 
gömbölyű fenekű teknőben. 

 Sokszor hónapokig voltak otthonuktól távol a 
hajósok, fuvarosok, pásztorok, ilyenkor 
vászonzacskóba kötve vitték magukkal a 
száraztarhonyát, amelyből rövid idő alatt 
bográcsban ízletes ételt készíthettek 
/tarhonyalevest, tarhonyáskrumplit, sűrűtarhonyát, 
tarhonyás bügrepaprikást /.

 "marhaállás", amely a marha fejéből és lábából főzött 
kocsonya

 Az édes, foszlós kalács itt is ünnepekkor kerül az 
asztalra, húsvétkor, halottak napján, lakodalmak 
alkalmával.

 A szegénység tápláléka volt a köleskása, a tönkölykása, 
a csicsóka, 

 A pergelt leves egyszerűen, gyorsan megfőzhető egytál
étel. A bográcsban a füstölt szalonna kiolvasztott 
zsírjában a vöröshagymát megpirították, felengedve 
krumplit és egy kevés száraztésztát tettek bele. 

 Ugyancsak száraztésztával, bográcsban főzték a percek 
alatt elkészíthető tejlevest.

DUNÁNTÚL

 vegyes képet kapunk a táplálkozást és az ételek 
készítését illetően

 ezen a részen erősebben érezteti hatását a német, 
de főleg az osztrák konyha

 A Balatonban található sokféle, jóízű hal 
nyilvánvalóan befolyásolja a vízhez közel élők 
étkezését. 

 pikáns balatoni halászlé, roston és nyárson sült 
halak

 balatoni fogas, amely hófehér és igazán ízletes 
húsával világhírűvé vált. 

 állattenyésztéssel foglalkozott az őrségi nép, a vidék 
földje köves, sovány, művelése nehéz. Ezekben az 
eldugott kis Vas és Zala megyei községekben a lakosság 
teljes ellátásra kellett, hogy berendezkedjen. 

 Az Őrségbeliek a hétköznapokon egyszerű, takarékos 
ételeket készítettek.
 Reggelire egyszerű leves.

 Ebédre kétféle étel került az asztalra: valamilyen leves (bab-, 
gulyás-, tejfölös répa-,tejfölös szilvaleves), és valamilyen 
tésztaféle (kelt rétes, pogácsa, búzagánica, vagy mácsik –
kifőtt tészta).

 Vacsorára az ebédről maradtak, valamint aludt tej, asztalt 
gyümölcsök.

 Aszalt gyümölcsök felhasználása széleskörű volt, nemcsak 
főzve, önállóan, de levesként, és tésztaételekbe töltelékként 
is fogyasztották.

 A vasi parasztember sok tejet, tejes ételt fogyasztott, 
Zalában inkább gombát, gombás ételeket ettek.
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 Télen volt a disznóvágások időszaka.

 Baromfit inkább csak ünnepeken vágtak vagy ha beteg volt a 
háznál.

 Errefele az ételek egy részét tökmagolajjal készítették, 
amelyet otthon, házilag sajtoltak.

 Paszita - keresztelői lakoma
 Tikleves

 Főtt tikhús paradicsom vagy zsemlemártással

 Rétes (mákos, diós, túrós, káposztás, tökös-mákos)

 Sült hús (sertés, baromfi vagy borjú)

 Köret (hajdinakása, burgonya, újabban rizs)

 Aprósütemény

 Fumu (baba alakú kelttészta)

 A somogyi ember legfontosabb ételei 

gabonafélékből készültek.

 A kenyér fő alapanyaga a rozsliszt volt.

 Finomabb lisztből készítették a fonott kalácsot, 

amelyet a nagy ünnepekkor fogyasztottak.

 A krumpligánica liszttel elkevert főtt burgonya 

hagymás zsíron átsütve.

 A tejbekása hajdinából, kölesből vagy kukoricából 

főzött híg étel.

 A sertés a legelterjedtebb háziállat.

 Főleg leveseket főztek, a főtt húst mártással 
fogyasztották.

 Főzeléket nem készítettek, ez számukra ismeretlen volt.

 Gyakran készítettek halat – csíkhal (káposztába, 
kocsonyába)

 A vadhúsoknak is jelentős szerepük volt, nyulat, őzet, 
dámvadat tűzdelve, borban párolva vagy vadasan ették.

 A somogyi homokos talajon sokféle ízletes gyümölcs 
terem – alma, szilva, melyeket aszalva tettek el télire.

GASZTRONÓMIAI HAGYOMÁNYOK

 A kemence

 A palóc kemence alacsony hosszúkás, téglalap alakú

 az Alföldön búbos, vagy boglyakemencék terjedtek el.

Kemencében sütötték ünnepi alkalmakra a húst és a 
kalácsot is. A hozzáépített szabad kéményben füstölték a 
húsokat, a sonkát, a kolbászt, a szalonnát. 

A sütés-főzés mellett a szoba fűtését, világítását is 
biztosította. Szélén ülésre alkalmas padka futott körbe, 
belső szöglete /sut, kuckó/ gyerekek és öregek pihenője, 
esetenként hálóhelye.

 A szalonnasütés - ízével jól illeszkedik a borkóstolók, a 
szüretek hangulatába. 

 Ökörsütés mindig is ott fordult elő, ahol "nagy sokadalom" 
gyűlt össze. Ma is fellelhető városokban, majálisokon. 
Faszénparázs felett legalább huszonnégy órákon át sütik, 
sós, fűszeres vízzel locsolgatva, kenegetve. Így is csak a hús 
felső rétege sül át, amit levágva, az ökröt tovább sütik amíg 
az teljesen átsül. 

 A bográcsban főzés elengedhetetlen kelléke az ún. "pince 
party" vagy "gulyás party"-nak. Gulyás, pincepörkölt, jól 
fűszerezett marhapörkölt vörösborral, belefőzött 
burgonyával, halászlé, birkapörkölt stb. jellegzetesen olyan 
ételek, amelyeket szabadtűzön bográcsban főznek. 

 A disznótor, a disznóvágás régen a falusi házaknál 
szertartásnak számító, élvezetekben gazdag örömünnep 
volt. 

 A fagyos, sötét hajnalokon a disznó kétségbeesett visítása, 
majd a perzselésre használt szalma magasra csapó lángja 
valami egzotikumot kölcsönzött és hasonlóságot az 
ezredévekkel ezelőtti pogány áldozati máglyákkal. 

 A híres magyar író Krúdy Gyula, a jó feladatok irodalmi 
méltatója így vélekedik erről: 

„Kár, hogy nincs mindennap disznóölés, amikor a férfiak 
megmutathatnák a nőknek, hogy ehhez az egyhez, az egyetlen 
egyhez a véletlen kedvezéséből sokkal jobban értenek mint a 
nők."


