
A sorozat kötetei: 

 

1. kötet          ÉTELEK ADVENTTŐL VÍZKERESZTIG - TÖLTÖTT CSUKA és a többiek 

 Az első kötetben rögtön sok hasznos, jó ötletet kínálunk Adventtől Vízkeresztig. A böjti 

időszak ételeitől az ünnepi pulykasülteken, egészséges halételeken és süteményeken át a 

szilveszteri sós perecig számos „ennivaló” érdekességet találnak a könyvben. 

 

2. kötet          HALÉTELEK - PETYEG és a többiek 

A második kötetben sok izgalmas halételt kínálunk Önöknek. Számos rég elfelejtett receptet, 

többféle halászlevet, sütőben és serpenyőben sütött finomságokat gyűjtöttünk egy csokorba. 

Megtalálják itt a legegyszerűbb hallevest, az ünnepi asztal fogassüllőjét, vagy a legmodernebb 

trendeknek is megfelelő, fóliában sütött pisztrángot. 

 

3. kötet          ÉDES KELT TÉSZTÁK, KALÁCSOK - TÖKÖS BÉLES és a többiek 

A harmadik kötetben az édes kelt tészták legjavából gyűjtöttünk össze egy szép, színes, illatos 

csokorra valót. A legegyszerűbb, ősi ételtől, a vízen kullogótól, a kapros-túrós lepényen át az 

ünnepek százrétű kalácsáig sok-sok „ennivaló” érdekességet találnak a könyvben. 

 

4. kötet          A DISZNÓVÁGÁS ÉTELEI - BÖLLÉRJÓZANÍTÓ és a többiek 

Igazán érdekes, izgalmas menüsort találnak itt a levesektől a tartalmas egytálételeken, a 

különbözőképpen készíthető hurka-kolbászféleségeken át a hájas süteményig. Készítettek már 

hurkalevest? Tudják, hogy mi az a saures, vagy a hiedn? A könyvből ezekkel az ételekkel is 

megismerkedhetnek, és eláruljuk azt is, hogy a böllérjózanító honnét kapta a nevét. 

 

5. kötet          KÁPOSZTÁS ÉTELEK - LUCSKOS KÁPOSZTA és a többiek 

Az ötödik kötetben összegyűjtöttük a káposztás recepteket. Igazán érdekes, izgalmas 

menüsort találnak itt a levesektől a sokféle savanyú káposztás egytálételen át a sós és édes 

tésztákig. Készítettek már gombócos káposztalevest? Elevenítsenek fel régi ízélményeket, 

főzzenek toros káposztát, vagy szarmát! A káposztás fasírt illatos csábításának senki sem tud 

majd ellenállni. Visszatérő vendégeket szerezhetnek a káposztás kiflivel, és a gyerekeket is 

magukhoz édesgethetik egy tányér vecsési palacsintával, vagy szigetbecsei keltgombóccal. A 

könyvből mindezekkel az ételekkel megismerkedhetnek. 

 

 

6. kötet          HÚSVÉTI ÉTELEK - CICVARA és a többiek 

A hatodik kötetben húsvétra ajánlunk hagyományos ételeket. Ezek mindegyike különlegesség. 

Hallottak már a kukólevesről, a pónénáról, vagy a cicvaráról? Készítettek tojáspörköltet, 

juhtúrós pogácsát, sült-főtt perecet, esetleg grízes lángost? Az ünnepi asztal legfinomabb 

fogása lehet a porhanyósra sütött bárány, vagy a cipóba rejtett csülök. Édességnek 

gyümölcsös, vagy tojáskrémes süteményeket is ajánlunk. Tájegységenként változó szokások, 

őseinktől ránk maradt receptek, amelyeket ma is érdemes kipróbálni! 

 

 

 

7. kötet          VADÉTELEK - RAPSICS VADAS és a többiek 

A hetedik kötetben összegyűjtöttük a vadételek receptjeit. Igazán érdekes, izgalmas menüsort 

találnak itt a levesektől a tartalmas pörkölteken át az ételkülönlegességekig.Készítettek már 

vadmalaclevest? Ettek fűszeres vadpástétomot? Sütöttek grillen vadhúst erdei 

gyümölcsökkel? A könyvből ezekkel az ételekkel is megismerkedhetnek, és eláruljuk azt is, 

hogy a rapsic vadas honnét kapta a nevét. 



 

8. kötet          BOROS ÉTELEK - HÓLABDA és a többiek 

A nyolcadik kötetben összegyűjtöttük a boros ételek receptjeit. Sok finomság készülhet 

borral, akár úgy, hogy a legfontosabb hozzávaló, mint a borlevesnél. Sok esetben tartalmas 

fogások ízvilágát gazdagítja, ahogy a cserépedényben sült csülöknél, vagy különleges zamatot 

ad, például a tokányoknál.  

Készítettek már betyárgombóclevest, vagy halas rétest? Főztek libazúza mártást? Sütöttek 

szabadban tarját friss zöldségekkel? A könyvből ezekkel az ételekkel is megismerkedhetnek, 

és eláruljuk azt is, hogy a hólabda honnét kapta a nevét. Tájegységenként változó szokások, 

őseinktől ránk maradt receptek, amelyeket ma is érdemes kipróbálni! 

 

 

9. kötet          SÜLT TÉSZTÁK - HERŐKE és a többiek 

A kilencedik kötetben összegyűjtöttük az olajban, zsírban sült tészták receptjeit. Elsőre rögtön 

a fánkokat, és milyen sok különlegességet találhatnak köztük! 

Túrós, mákos, bodzás, sőt, sonkával töltött is készülhet belőle. Aztán a palacsinták. Kelten, 

vagy csak hagyományosan, de velővel, rántva, vagy akár kaprosan is. A vidéki ételek 

gazdagságát bizonyítja a pacsa, a smorni, a perec, a herőke, és egy igazi ünnepi ritkaság, a 

boldogi nagyrózsa.  

 

 

10. kötet        DIÓS ÉTELEK - DARUNYAK és a többiek 

A tizedik kötetben összegyűjtöttük a diós ételeket. Egészséges, és sokoldalúan felhasználható, 

kiváltképp süteményekben. Az Ízőrzők forgatása során sok különlegességgel találkoztunk, 

ezek legjavát nyújtjuk most át Önöknek. Prósza, málé, aprósütemény, pogácsa, gombóc, kelt 

kalács, vagy rétes, mindegyik készülhet diós változatban. 
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