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SZLOVÉNIA   2019. MÁRCIUS 1.

„JÖJJETEK, MERT MÁR MINDEN KÉSZEN VAN!” 
(Lukács 14:17)

SZLOVÉN RECEPTEK



Forrás: http://gasztroutazas.info/szlovenia-gasztronomiaja

A szlovén konyha változatosságát annak is köszönheti, hogy a különböző 
környező népek hatása alatt sok dolgot vették át tőlük. Az ország északi 
részén az osztrák, a tengerparton az olasz, a keleti részen pedig a magyar 
konyha jellegzetességei találhatók meg. Ezt igazolja három nagyon jelleg-
zetes ételük, a klobasa (kolbász), a zavitek (rétes) és a dunajski zrezek (bécsi 
szelet). Magyarországról származik a golaz (gulyás) és a paprikas (csirke- 
paprikás). A hagyományos ételeket a gostilnákban (kisvendéglőkben) készí-
tik a legízletesebben.
 
Saláták közül kedvelt a paradicsom és a laktató vegyes saláták. A hegyvidéken 
ízletes sajtspecialitásokat készítenek.

A virsli, a disznósült és a savanyú káposzta Szlovéniában is kedvelt. Ízle-
tesek a levegőn szárított sonkák, kolbászok. Mivel az ország csaknem felén 
erdőség található, így jelentős részét a konyhának a vadhúsból (szarvas, őz) 
készült ételek alkotják. 

A húsokhoz köretként szívesen kínálnak burgonyát és tésztát. Az olasz íz-
világot tükrözi a njoki (krumpligombóc), rizota (rizottó) és a zlikrofi (ravioli). 
Raviolik, rizottófélék és pizzák minden üdülőhelyen kaphatók. Helyi speci- 
alitás a hajdinadarából készült galuska. 
Szeretik és gyakran használják a mediterrán fűszereket, a fokhagymát és az 
olíva olajat.

A tengerparti részén természetesen inkább a halételek jellemzőek, mint 
például az aranykeszeg, a tengeri fogas, a tengeri sügér és a szardínia. 
Kagylót, osztrigát és rákot is találhatunk a szlovén háztartások konyhájában. 

Az édességeik osztrákok hatására honosodtak meg: palacsinták, torták és 
rétesek.

Italaik közül a sör a legkiemelkedőbb, híresebb söreik az Union 
Pivo, Lasko Pivo, Zlatorog Pivo. Boraik is ízletesek, de sokkal kevés-
bé ismertek. Szlovénia területén három ismert borvidék található: a 
Podravje (Kelet-Szlovénia), a Rosavje (a horvát határ vidéke) és a 
Primorska ( tengerpart). Kedvelt még a zganje (brandy) is.

BEVEZETÉS



ELŐÉTELEK, SNACK

Hozzávalók:
•  200 gr tehéntúró •  só (ízlés szerint) •  1 tk. őrölt piros paprika •  1 csipet 
chili (ízlés szerint) •  fél tk. kömény vagy római kömény (ízlés szerint)

Ez egy hagyományos étel kisebb étkezésekhez, vagy snacknek. Észak-
kelet Szlovéniából származik (Muravidék).

Elkészítés:
Körözöttet készítünk és kis a kis golyócskákat kúpokká formázzuk. 
Az eredeti sireki 6-8 cm magas, és napon vagy meleg helyen kissé 
ki is szárították. Kisebb kúpokban kényelmesebb szervírozni. Ízvilá-
ga jól kombinálható a diós hajdinakenyérrel, a karácsonyi gyümölcs- 
kenyérrel, aszalt gyümölcsökkel és fehér borral.
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Sireki-hagyományos kőrözött kúpok

Recept forrása: www.homemadeslovenianfood.blogspot.com

Kép forrása: https://4.bp.blogspot.com/-WSJj6-j6a0M/WK6ZH3lSfpI/AAAAAAAAiDs/
TYUvJ4DsiFMAyBNQPp2-pg60K1wSAeUtQCPcB/s1600/IMG_1284.JPG 
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Hozzávalók: 
•  40 dkg szemes bab •  babérlevél •  2 fej vöröshagyma  •  1 gerezd 
fokhagyma •  1 dl tökmagolaj •  1 dl borecet •  só •  fehér bors

Elkészítés:
A babot előző este beáztatjuk, 2 fej vöröshagymát apróra vágunk, 
és 1 gerezd fokhagymát összezúzunk. Másnap a babot hideg vízben 
sóval, babérlevéllel puhára főzzük, lehűtjük, és kevés főzőlével együtt 
egy tálba rakjuk. 1 dl tökmagolajból, 1 dl borecetből, a hagymából, 
fokhagymából kevés vízzel salátaöntetet készítünk, amelyet sóval és 
kevés fehér borssal ízesítünk. Ezzel öntjük le a babot. Néhány órás 
állás után hidegen tálaljuk.

Hagymás babsaláta

Recept forrása: http://www.gasztrokaland.hu/cikk/show/1870

Kép forrása: http://receptletoltes.hu/wp-content/uploads/2013/01/ecetes-hagyma-bab.jpg 
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LEVESEK

Hozzávalók:
•  2 l főtt füstölt hús leve •  2 dl tejföl •  fokhagyma •  liszt •  babérlevél 
•  ecet •  só

Elkészítés:
Ha füstölt húst főzünk, az első levét elöntjük, a másodikból levest 
főzhetünk. Adjunk hozzá hosszúra és apróra vágott fokhagymát (ezek 
a szögek), babérlevelet, ecetet és szükség szerint sót. A végén habar-
juk be a levest a tejföllel és a liszttel.

Szögleves

Recept forrása: www.valtozovilag.hu/konyha/szloven_konyha.htm

Kép forrása: https://www.antikvarium.hu/foto/nemzetisegek-konyhaja-22876933-eredeti.jpg 
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Hozzávalók: 
•  0,5 l árpagyöngy •  0,5 l fehér bab •  liszt  •  só •  víz •  50 dkg bőrös hús 
•  2 dl tejföl •  fokhagyma •  babérlevél

Elkészítés:
Az árpagyöngyöt és a babot este hideg vízbe beáztatjuk. Reggel 
átmossuk és egy edényben együtt feltesszük főni. Hozzáadjuk az 
apróra vágott bőrös húst, a 4 gerezd apróra vágott fokhagymát és 
egy kis babérlevelet. Főzzük puhára, s közben többször keverjük meg 
és töltsünk utána vizet. A végén 2 dl tejföllel és 2 kanál liszttel be-
habarjuk.

Ričet, avagy a szlovén árpaleves 1. 

Recept forrása: https://www.valtozovilag.hu/konyha/szloven_konyha.htm
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Kép forrása: https://www.slovenedream.com/assets/grfx/images/food/recipes/trad/ricet.jpg 
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Hozzávalók:
•  200 g füstölt sonka •  300 g hántolt árpa (gersli) •  2 l húsleves 
alaplé (lehet kockából is) •  1 gerezd fokhagyma •  1 db babérle-
vél •  1 ek. apróra vágott petrezselyem •  1 ek. apróra vágott zeller-
levél •  1 db apróra vágott hagyma •  2 db karikára vágott sárgarépa 
•  2 db karikára vágott fehérrépa •  1 ek. apró kockára vágott zeller   
•  1 db konzerv bab •  egy csipet bors •  1 csapott tk. pirospaprika

Elkészítés:
Egy igen gazdag, sűrű levesről van szó. Van benne répa,  zeller,  petrezse-
lyem, füstölt sonka, bab és persze hántolt árpa. Sűrűségét az árpából 
kifőlő keményítőnek köszönheti, így nincs is szükség sűrítőanyagra 
a készítésekor. Hűvösebb napokon mindenképpen készítsétek el, 
igazán magyar gyomornak való egytálétel!

Recept forrása: http://markakonyha.blogspot.com/2013/08/ricet-avagy-szloven-arpaleves.html 

Ričet, avagy a szlovén árpaleves 2. 

Kép forrása: https://images.meredith.com/content/dam/bhg/Images/recipecq/2013/14/RU197138.jpg.rendition.
largest.jpg 
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Hozzávalók:
•  1 l aludttej •  2 dl tejföl •  fokhagyma •  liszt •  köménymag •  só

Elkészítés:
Az aludttejet lassan főzzük. Adjunk hozzá sót, köménymagot, fok-  
hagymát. A végén habarjuk be a tejföllel és a liszttel, és még egyszer 
forraljuk fel.

Túróleves

Recept forrás:a www.valtozovilag.hu/konyha/szloven_konyha.htm

Kép forrása: http://www.receptek.net/images/receptek/204/tejleves__334.jpg 
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Hozzávalók 4 személyre:
•  30 dkg vörösbab •  30 dkg burgonya •  30 dkg savanyú káposzta  
•  10 dkg füstölt szalonna •  1 db közepes fej vöröshagyma •  2 ge-
rezd fokhagyma •  20 dkg kolbász •  10 ml paradicsomlé (elhagyható) 
•  1 db babérlevél •  2 evőkanál finomliszt •  4 dl víz •  1,5 ek. só •  1 ek. 
fűszerpaprika •  1 ek. olívaolaj (vagy zsír) •  ízlés szerint őrölt bors

Ez egy ízletes és nagyon laktató leves. Általában házi kenyeret kínál-
nak hozzá. Éttermekben is kapható, de leginkább a hegyi hüttékben, 
mivel magas a kalória tartalma, így kiválóan alkalmas a túrázás vagy 
síelés alatti energia pótlására.

Elkészítés:
A babot egy tál vízbe előző este beáztatjuk. A szalonnát apróra vágjuk, 
és az olajon/zsíron megpirítjuk. Hozzáadjuk az apróra vágott vörös- 
hagymát és fokhagymát, és azt is megpirítjuk. Erre rádobjuk a karikára 
vágott kolbászt és a kockára vágott krumplit, és pár percig pirítjuk. 
Megszórjuk az egészet a pirospaprikával.
Hozzáadjuk a lisztet, majd - még mielőtt a paprika és a liszt odaégne 
- gyorsan felöntjük 3-4 dl vízzel.
Ebbe kerül a bab és a káposzta. A keverékhez hozzáadunk annyi vizet, 
hogy ellepje, ízlés szerint sózzuk (az 1,5 ek. só csak irányadó), borsoz-
zuk.
Körülbelül 1 óra főzés után kerül az ételbe a kanálnyi paradicsomlé és 
a babérlevél. További fél órán át főzzük, szükség esetén hozzáöntünk 
egy kis vizet. Ha a bab megpuhult, készen van a jotánk.

Recept forrása: http://szloveniainfo.hu/szloven-etelkulonlegessegek-gasztronomia

Jota

8

Kép forrása: http://szloveniainfo.hu/wp-content/uploads/2017/06/jota.jpg 



Hozzávalók:
•  60 dkg burgonya •  20 dkg sárgarépa és fehérrépa vegyesen •  15 
dkg gomba •  3 ek. olaj •  1 ek. liszt •  1 db közepes fej vöröshagyma 
•  2 gerezd fokhagyma •  ételízesítő •  őrölt pirospaprika •  kb. 1 tk. 
kakukkfű •  kb. 1 tk. majoránna •  kb. 1,5 dl tejszín •  csipet cukor •  pár 
csepp ecet •  só 

Valamint: •  1 db tojásból és lisztből készített galuskatészta •  aprított 
zeller vagy petrezselyem zöldje 

Elkészítés:
A zöldségeket darabolom, a burgonyát kis kockákra, a hagymákat 
finomra aprítom, a gombát felszeletelem.
Felhevített zsiradékban a zöldségeket a vöröshagymával és a gom-
bával magas hőfokon néhány percig dinsztelem, hozzáadom a fok-
hagymát. Félrehúzom, a lisztet elkeverem benne, meghintem őrölt 
paprikával, és felengedem kb. 1,4 liter vízzel. Sózom, borsozom, a 
többi fűszerrel ízesítem.
Amikor forr, a tejszínt elkeverem benne, a galuskatésztát a forró leves-
ben megmelegített kiskanállal beleszaggatom (mire beleszaggatjuk a 
tésztát, kész is a leves).
Sok zellerzölddel meghintem, csipet cukrot, pár csepp ecetet adok 
hozzá, és rövid pihentetés után tálalom.

Recept forrása: http://www.mindmegette.hu/gombas-tejszines-burgonyaleves.recept

Krumplis gombaleves (Juha z jurcki in krompirjem)
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Kép forrása: http://szloveniainfo.hu/wp-content/uploads/2017/06/krompirjeva-juha-z-gobami.jpg 
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Hozzávalók 4 személyre:
•  1 db hagyma •  3-5 dkg szárított vagy 20-25 dkg friss vargánya 
•  30 dkg burgonya •  zsiradék •  1 gerezd fokhagyma •  só •  őrölt bors 
•  majoránna •  fűszerpaprika •  fél pohár tejföl •  1 kanál liszt

Elkészítés:
A hagymát megtisztítjuk, apró kockára vágjuk. Egy-két kanál zsi-
radékon üvegesre pároljuk, majd hozzáadjuk az 1x1 cm-es kockákra 
vágott burgonyát. Sózzuk, borsozzuk, fűszerpaprikával, majoránnával 
ízesítjük. Megkavarjuk, majd rögtön hozzáadjuk a gombát. Ha szárí-
tott vargányát használunk, néhány órára, de akár egy éjszakára is 
vízbe kell áztatni. Az ízekkel teli áztatóvizet bátran használhatjuk a 
főzéshez. Felöntjük 1-1,2 liter vízzel és puhára főzzük. A tejfölből és 
a lisztből habarást készítünk, hőkiegyenlítés után a leveshez öntjük, 
kiforraljuk.
A gombaleveshez remekül passzol a hajdinagánica: tegyünk belőle 
keveset a kitálalt levesbe!

Recept forrása: https://www.vaol.hu/kultura/a-szloven-konyha-remekei-hajdina-es-varganyagomba-1853626

Tejfölös gombaleves 

Kép forrása: https://receptmuhely-hu.s3.amazonaws.com/media/cache/frontend_recipe_view_recipe/images/recipe/
ff2ad88c-950f-497a-a801-753b627b432e.jpg 



KÁSA, MÁLÉ, GÁNICA

Hozzávalók:
•  1 csésze hajdinakása •  1 kanál zsír •  1 db hagyma •  só •  víz

Elkészítés:
Egy lábosban egy kanál zsírt megforrósítunk, s beletesszük a megtisz-
tított, megmosott hajdinát. Kicsit megpirítjuk. Felöntjük két csésze víz-
zel, sózzuk és hagyjuk felforrni. Közben párszor megkeverjük. Adunk 
hozzá egy hagymát, s szükség szerint még egy kis vizet. Lefedjük, és 
sütőben puhára pároljuk.

Hajdinakása 

Recept forrása: https://www.valtozovilag.hu/konyha/szloven_konyha.htm 

A gánica (žgónke, žgaunitje) készülhet hajdina- és kukoricalisztből. 
A lisztet a forrásban lévő, sós vízbe öntik, összekeverik és a masszát 
főzőkanállal vagy kanállal kiszaggatják.
A málé lehet búza-, kukorica- és hajdinalisztből. A kukorica és hajdi-
namálét élesztővel készítik. A kukoricamáléba almát is reszelhetnek. 
Reggelire és ebédre fogyasztják.
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Kép forrása: http://www.innovativdelzala.hu/media/k2/items/cache/1c0ae2205709722b62e843abc0471a55_XL.jpg  
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Hozzávalók 4 személyre:
•  250 gr hajdina  •  750 ml zöldségleves •  75 gr vaj •  1 db vöröshagyma 
•  500 gr csiperke gomba •  60 gr vágott petrezselyemzöld 
•  250 ml tejföl •  só •  bors

Elkészítés:
A hajdinát kevergetve pirítsuk közepes lángon serpenyőben, (nem 
kell megijedni a pörkölt illattól és attól sem, hogy kissé pattog - ez a 
kis pattogás a cél).
Csökkentjük a hőt és hozzáadagoljuk a zöldséglevest, állandó ke- 
vergetés közben. Lefedve 10-15 percet főzzük, amíg a kása felveszi a 
levest, és megpuhul.
Egy serpenyőben felolvasztjuk a vajat, és az apróra kockázott hagymát 
arany-barnára dinszteljük. A nagyobb cikkekre vágott gombát hozzá-
adjuk, és kissé lepirítjuk. Hozzáadjuk az apróra vágott petrezselymet, 
a tejfölt, és átmelegítjük. Főzni már nem kell tovább. Összekeverjük a 
kásával, ízesítjük sóval és borssal.

Hajdinakása Gombával

Recept forrása: https://zacimbe.si/ajdova-kasa-z-gobami

Kép forrása: https://cukrom.hu/wp-content/uploads/2015/04/pic-73.jpg 



Hozzávalók sós változathoz:
•  25 dkg hajdinaliszt •  0,5 l aludttej •  2 kanál zsír •  tepertő •  só

Elkészítés:
Az aludttejbe belekeverjük a hajdinalisztet, zsírt és sót. A masszának 
sűrűbbnek kell lennie, mint a palacsintatésztának. A tepsit jól kizsíroz-
zuk, 1 cm vékonyan beleöntjük a masszát és megsütjük. Melegen 
tálaljuk, ízlés szerint tepertővel.

Hajdina málé

Kép forrása: https://gasztroangyal.hu/receptek/hajdina-male

Recept forrása: https://gasztroangyal.hu/receptek/hajdina-male
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Hozzávalók:
•  25 dkg kukoricaliszt •  2 kanál zsír •  0,5 l aludttej •  só

Elkészítés:
Az aludttejbe belekeverjük a kukoricalisztet, zsírt és a sót. A masszának 
sűrűbbnek kell lennie, mint a palacsintatésztának. A tepsit jól kizsíroz-
zuk, 1 cm vékonyan beleöntjük a masszát és megsütjük. Melegen 
tálaljuk, ízlés szerint tepertővel.

Kukoricamálé, azaz kukoricadara-lepény 

Recept forrása: https://www.valtozovilag.hu/konyha/szloven_konyha.htm

Kép forrása: https://www.edenkert.hu/upload/2/article/2825/2_original.jpg 



Hozzávalók:
•  fél liter víz •  20 dkg hajdinaliszt •  só •  1 ek.  zsír vagy töpörtyűkrém

Elkészítés:
A vizet a sóval felforraljuk. Hozzáadjuk a zsiradékot, folytonos ke-
verés mellett beleszórjuk a lisztet. Kis lángon, folyamatosan keverve 
dagasztjuk pár percig. A tűzről levéve, lefedve még 30-35 percig a 
saját gőzében pihentetjük. Egy fémkanállal vagy villával néha átke- 
verjük, “felborzoljuk”. Durva, darabos állagot kell kapnunk. Nem csak 
levesbetétként fogyaszthatjuk: köretként vagy töpörtyűvel önálló 
fogásként is finom.

Hajdina gánica 

Recept forrása: https://www.vaol.hu/kultura/a-szloven-konyha-remekei-hajdina-es-varganyagomba-1853626
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Kép forrása: https://1.bp.blogspot.com/-s-bMx3zUMpY/WYi7Ysk7N2I/AAAAAAAAL9w/Sm8D2_9wTOUEgNIBUW94l
9iT0iPDEi59ACLcBGAs/s1600/Hajdina%2Bg%25C3%25A1nica%252C%2Bgomba%2Bszalonna%2B%25281%2529.JPG 
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Hozzávalók:
•  30 dkg kukoricaliszt •  3 l víz •  zsír •  só

Elkészítés:
Forrásban lévő sós vízbe szórjuk a kukoricalisztet. Közepébe állítunk 
egy fakanalat, amely mellett a gőz kiszáll. Fél órát forrjon. A vizet 
leöntjük róla és félretesszük. A masszát jól megkeverjük, és szükség 
szerint öntünk hozzá a félretett vízből. A masszának olyannak kell len-
nie, mint a dödöllénél. A gánicát zsírba morzsoljuk és egy kicsit sütőbe 
tesszük. Édes- vagy aludttejjel, tejeskávéval vagy pörkölttel kínáljuk.

Kukorica gánica 

Recept forrása:  https://www.valtozovilag.hu/konyha/szloven_konyha.htm

Kép forrása: http://www.innovativdelzala.hu/media/k2/items/cache/f710044bf79a4b1f5d8b085e5e5d9711_XL.jpg 



FŐÉTELEK

Hozzávalók:
•  8 db burgonya •  4 csésze liszt •  1 kanál zsír •  hagyma •  só •  víz

A burgonyapép, dödölle (dödele) hámozott, vízben péppé főtt, tört 
burgonyából, kevés liszttel sűrített, hagymás zsírba szaggatott étel. 
Ebédre vagy vacsorára ették, nyers vagy aludttejjel.

Elkészítés:
A közepes nagyságú burgonyákat meghámozzuk, szeleteljük és annyi 
sós vízben tesszük fel főzni, hogy ellepje. Amikor félig megfőtt, lisztet 
szórunk rá. Közepébe egy fakanalat állítunk. Amikor a burgonya puha, 
a liszt jól megpárolódott, a vizet egy másik edénybe öntjük le róla. A 
burgonyát jól összetörjük. Ha a massza túl kemény, a leöntött forró 
vízzel lágyíthatjuk. Tepsiben, zsírban hagymát pirítunk és kanállal be-
leszaggatjuk a törtburgonyát. Sütőben pirosra sütjük.
A dödöllét szaftos húsokhoz köretként kínáljuk, de önállóan salátával, 
tejföllel is fogyaszthatjuk.

Dödölle

Kép forrása: https://turatipper.cafeblog.hu/files/2015/07/d%C3%B6d%C3%B6lle.jpg

Forrás: https://www.valtozovilag.hu/konyha/szloven_konyha.htm
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Hozzávalók 4 személyre:
•  280 g gulyásnak való marhahús •  280 g vadhús (őz, szarvas) •  280 
g sertéshús •  400 g hagyma •  20 g fokhagyma •  10 cl olaj vagy zsír 
•  25 g őrölt pirospaprika •  250 g friss paradicsom •  200 g friss paprika 
•  500 g burgonya •  20 cl vörösbor (kékfrankos) •  babérlevél •  kakukk-
fű •  rozmaring •  peperoni •  só •  bors •  köménymag •  borókabogyó

Elkészítés:
A zsíron megpirítjuk a hagymát, hozzáadjuk a pirospaprikát és 
felöntjük vízzel. Hozzáadjuk a kockára vágott marhahúst (3-4 dkg) 
és a fűszereket. Amikor a marhahús félig megpuhult, hozzáadjuk a 
vágott vadhúst és valamivel később a sertéshúst is. 15 perc párolás 
után hozzáadjuk a hasábra szeletelt burgonyát és a zöldséget. Puhára 
főzzük. A végén a bográcsgulyást reszelt burgonyával vagy rántással 
sűrítjük. Borral és fűszerekkel ízesítjük.
A bográcsgulyás a főzőedényről kapta a nevét, amely a nyitott tűz fölé 
volt akasztva. Nagyon régi étel. Már a régmúltban is főzték. Elődeink 
azért hagyták el, mert nem volt húsuk. A muravidéki nép között még 
mindig él a bográcsgulyás elkészítésének hagyománya.
Több fajta (legalább három) hús kell hozzá, amelyek a burgonyával 
együtt sajátos ízt adnak neki. A hagyma, a paprika (friss és őrölt) és a 
fűszerek pedig a szakács titka. A bográcsgulyás jellegzetes muravidéki 
étel sajátos elkészítési móddal és gondosan kiválasztott hozzávalók-
kal.

Muravidéki Bográcsgulyás (golaz) 

Kép forrása: http://rakoczigrillhaz57.hu/wp-content/uploads/bogracsgulyas.jpg 

Forrás: www.zalaiborut.hu/kep/684 



Hozzávalók:
•  5-6 egész csirkecomb •  3 dl tejföl •  2 db közepes fej vöröshagyma 
•  2-3 ek. zsír •  2 ek. pirospaprika •  1 ek. liszt •  só •  frissen őrölt bors

Elkészítés:
A hagymát kockázzuk fel, a combokat válasszuk alsó és felső részükre 
külön. Egy mélyebb serpenyőben, ahova majd befér mindenki 
kényelmesen, forrósítsuk fel a zsírt, majd dinszteljük meg benne a 
hagymát. Ha már szép üveges, keverjünk hozzá fél deci vizet és a 
pirospaprikát. Forgassuk át néhányszor, majd tegyük rá a combokat. 
Öntsük fel annyi vízzel, hogy ne lepje el teljesen a combokat, sózzuk, 
borsozzuk, majd főzzük őket puhára, nagyjából 40-45 perc alatt el is 
készülnek. A tejfölt tegyük egy tálba, keverjük simára a liszttel, szed-
jünk hozzá pár kanálnyit a szaftból, keverjük el, majd adjuk az egészet 
a már kész csirkepörkölthöz. Tálaláskor szórjuk meg egy kis friss pet-
rezselyemmel.  Ideális köret hozzá a zöldséges hajdinakása.

Csirkepaprikás (paprikas) 

Kép forrása: http://www.szakacskonyv.ro/wp-content/uploads/2017/01/tcsirkepaprikas_2017g.jpg

Forrás: : https://femina.hu/recept/csirkepaprikas_recept
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Hozzávalók 10 db húsroládhoz:
•  30 dkg kétszer darált sertéshús (minél zsírosabb, annál szaftosabb 
lesz a csevapunk!) •  20 dkg kétszer darált marhahús (szintén a zsíro-
sabb fajtából) •  késhegynyi szódabikarbóna •  só •  bors •  1 gerezd 
finomra zúzott fokhagyma 

Elkészítés:
Alaposan gyúrjuk össze a kétféle húst, majd adjuk hozzá a zúzott 
fokhagymát, a késhegynyi szódabikarbónát és ízlés szerint sózzuk, 
borsozzuk. Gyúrjunk kis rudacskákat és süssük ki grillrácson vagy 
grillserpenyőben kevés olajon. Ajvárral tálaljuk.

Csevapcsicsa (Čevapčiči) 

Kép forrása: https://kuchynalidla.sk/img/SK/653x414/201611071156-grilovane-hovadzie-cevapcici_lidl.png

Forrás: http://markakonyha.blogspot.com/2012/06/csevapcsicsa-szloven-ut-emlekere.htm



Hozzávalók:
•  2 kg padlizsán •  1 kg paprika  (vegyesen a legjobb, tehát 1 db hegyes 
erős, 1-2 db kápia, a többi pedig tv)  •  2-3 gerezd fokhagyma •  olaj •  
só •  frissen őrölt bors

Elkészítés:
190-200 fokra melegítsük elő a sütőt.
A paprikákat csumázzuk ki, a padlizsánok végeit vágjuk le, majd 
vágjuk őket félbe. Fektessük őket egy vékonyan kiolajozott tepsibe 
és tegyük be a sütőbe 45-50 percre. Még jobb, ha grillezni tudjuk 
őket. A paprikák akkor jók, ha egy kicsit már megkormozódott a hé-
juk, a padlizsánok pedig akkor, ha a húsuk felülete szépen lebarnult. 
Amikor ezt elérték, vegyük ki a tepsit a sütőből, a padlizsánok húsát 
egy fakanállal szedjük egy edénybe, a paprikák kormos héját vegyük 
le pár gyors mozdulattal, majd tegyük őket is az edénybe. A fok- 
hagymát reszeljük rájuk, sózzuk és borsozzuk kedvünkre, majd 
egy botmixerrel pépesítsük az egészet. Egy kis olívaolajjal még 
gazdagíthatjuk, de ez elhagyható.

Ajvár

Kép forrása: https://balkanlunchbox.com/wp-content/uploads/2016/10/MAIN-Ajvar-Balkan-Roasted-Red-Pepper-
And-Eggplant-Chutney.jpg

Forrás: : https://femina.hu/recept/ajvar_recept
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DESSZERTEK

Szlovéniában a hajdinának nagyon sokrétű a felhasználása. Teljes 
magként és liszt formájában is sok ételt készítenek belőle. Ez a 
sütemény szilvával készül, aszalt és friss szilva kombinálásával. 
Őszi időszakban készítik csak friss szilva felhasználásával is.

Hozzávalók:
•  10 dkg hajdina liszt •  fél csomag sütőpor •  6 db tojás •  15 dkg cukor 
•  1 l bor

Elkészítés:
A tojás sárgákat a cukorral habosra keverjük. Hozzáadjuk a tojásfehér-
jék kemény habját, a hajdinalisztet a sütőporral. Megsütjük a tortát. 
A forralt bor felét a tortára öntjük. Felszeleteljük, s a tortaszeleteket is 
leöntjük a forralt borral. Melegen és hidegen is kínálhatjuk. 

Hajdina torta 

Kép forrása: http://www.mindmegette.hu/images/17/O/25608_hajdinatorta8-201510170602.jpg 

Forrás: https://www.valtozovilag.hu/konyha/szloven_konyha.htm 



Hozzávalók:
•  300 gr hajdina mag •  1 l tej •  só (ízlés szerint) •  4 db tojás •  200 ml 
tejszín •  50 gr vaj •  3 ek. cukor (vagy ízlés szerint) •  200 gr magnélküli 
aszalt szilva •  3 db nagy, friss szilva a díszítéshez •  1 tk. fahéj •  5 db 
szegfűszeg

Elkészítés:
Az aszalt szilvát megmossuk, fahéjjal és szegfűszeggel ízesített meleg 
vízben áztatjuk.
A hajdinát jól átmossuk, leszűrjük, és egy lábasban a tejjel és a sóval 
feltesszük főni. Amikor elkezd forrni, csökkentjük a hőt és további 
5-10 percig főzzük. Fedő alatt hagyjuk kihűlni. Többször keverjük át, 
amíg az összes tejet magába szívja.Az összes tejet magába szívja így. 
Ha mégsem, öntsük le a felesleget.
A tojásokat a cukorral, vajjal, tejszínnel keverjük krémes állagúra. Te-
gyük hozzá a kihűlt hajdinakását és keverjük jól össze. Adjuk hozzá a 
beáztatott és lecsepegtetett aszalt szilvát, és keverjük át a tésztát. 
Egy 20 cm átmérőjű tortasütőt kivajazunk, lisztezünk, elsimítjuk ben-
ne a masszát. Tetejét díszítjük a felezett szilvákkal.
200 C° -ra előmelegített sütőben kb. 40 percig sütjük.

Szilvás hajdinakása torta (Ajdova kolac z slive) 

Kép forrása: https://2.bp.blogspot.com/-YnwdyyZCavE/VfExQDP1DFI/AAAAAAAAGuk/53ndgVKCAWA/s1600/thumb_
IMG_9250_1024.jpg 

Recept forrása: www.homemadeslovenianfood.blogspot.com 
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Hozzávalók (12 adag):
•  1,5 kg burgonya •  75 dkg finomliszt •  1 csipet só •  25 db közepes  
szilva •  2 ek. cukor (ízlés szerint) •  fahéj (ízlés szerint) •  5 ek. sertészsír 
(púpozott) •  5 db zsemle (ledarálva)

Elkészítés:
A krumplit meghámozzuk, felkockázzuk, és kifőzzük. Leszűrjük, 
összetörjük, hagyjuk kicsit kihűlni. Addig félbevágjuk, és kimagoz-
zuk a szilvákat. A sertészsírt egy nagy serpenyőben felolvasztjuk, és 
beleszórjuk a morzsát. Kis lángon, folyamatosan kevergetve arany 
barnára pirítjuk. Közben egy fazékban vizet forralunk. A cukrot össze-
keverjük a fahéjjal (ízlés szerint, direkt nem írtam mennyiséget), és a 
szilvával együtt a gyúródeszka közelébe helyezzük. Ha a krumpli olyan 
hőfokra hűlt, hogy már nem égeti a kezünket, akkor a lisztet rászitáljuk 
a krumplira, hozzáadunk egy csipet sót, és amilyen gyorsan csak tud-
juk, összedolgozzuk. Lágy tésztát kapunk, amit a vastagon lisztezett 
gyúró deszkára teszünk, és jó ujjnyi vastagra nyújtunk. Kb. 8x8 cm-es 
négyzeteket vágunk belőle. Kezünkbe veszünk egy tésztanégyzetet, 
közepére egy szilvát, vastagon megszórjuk fahéjas cukorral, ráhajtjuk 
a négy sarkát, és gombócot formázunk belőle. Villámkézzel dolgo-
zunk, mert ha áll, nagyon nyúlóssá válik, és amúgy sincs túllisztezve a 
tészta, hogy jó puhák legyenek a gombócok. 
Annyit teszünk egyszerre a főzővízbe, amennyi kényelmesen elfér, 
mert picikét nőnek. Körülbelül 2 perc után kicsit megrázzuk a lábast, 
mert a krumplis tészta hajlamos leragadni, és akkor nem jön fel a gom-
bóc. Ha a gombócok feljönnek a víz tetejére, szűrőkanállal kiemeljük, 
és a pirított morzsába tesszük. Megforgatjuk óvatosan, majd tálba 
tesszük. Ebből a mennyiségből pontosan 45 gombóc lett.

Szilvásgombóc (cmoki)

Kép forrása: http://images.24ur.com/media/images/640x338/Aug2015/61647446.jpg?ba85

Forrás: https://www.nosalty.hu/recept/klasszikus-szilvas-gomboc
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Hozzávalók:
•  25 dkg liszt •  5 dkg margarin •  fél csomag sütőpor •  tej •  1 kanál 
cukor •  2 db tojássárgája •  só •  zsír a kisütéshez

Elkészítés:
A hozzávalókat összegyúrjuk annyi tejjel, amennyit felvesznek. Ujjnyi 
szélesre nyújtjuk, majd 8 cm hosszú és 5 cm széles négyszögekre 
vágjuk. Egy cm széles és 15 cm hosszú csíkból masnikat is formálha-
tunk. Forró zsírban kisütjük, cukorral megszórva tálaljuk.

Forgácsfánk, avagy csöröge

Kép forrása: : https://1.bp.blogspot.com/-jdiwbJ5NrAw/WHIzgmjGb6I/AAAAAAAAaSk/gLcpEnMwjGImgM0QOGem-
Bezz9VU5httGgCLcB/s1600/cs%25C3%25B6r%25C3%25B6ge_DSC_0399.JPG

Recept forrása: https://www.valtozovilag.hu/konyha/szloven_konyha.htm
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Hozzávalók tésztához:
•  50 dkg tészta finomliszt •  3 dkg friss élesztő •  12 dkg vaj •  8 dkg 
cukor •  3 db tojássárgája •  2,5 dl tej •  1 tk. rum •  1 db reszelt citrom 
héja •  1 kk. vaníliakivonat •  1 csipet só

Hozzávalók töltelékhez:
•  30 dkg dió (darált) •  8 dkg cukor •  8 dkg méz •  1 kk. fahéj •  1 reszelt 
citrom héja •  1 tk. rum •  1 dl tej •  2 db tojás •  1 kk. vaníliakivonat

Elkészítés:
Az élesztőt langyos tejben, 1 ek. cukorral felfuttatjuk. A lisztet a puha 
vajjal, a többi cukorral, a tojássárgákkal, rummal, citromhéjjal, vanília- 
kivonattal és az élesztős tejjel simára dagasztjuk. Meleg helyen a 
duplájára kelesztjük. Míg kel, elkészítjük a diós tölteléket: a töltelék 
hozzávalóit összekeverjük.
A sütőt 180 fokra melegítjük, a kuglófformát kivajazzuk.
A megkelt tésztát lisztezett deszkán vékonyra nyújtjuk, megkenjük a 
töltelékkel. A rövidebbik oldalán feltekerjük, s a tekercset a formába 
igazítjuk úgy, hogy a két vége összeérjen. (Nekem még nem sikerült 
éppen akkorára nyújtani, mindig hosszabb lett, így egymásra fek-
tettem a tekercs két végét.)
Körülbelül 40 percig sütjük 180 fokon (alul-felül sütés), majd vissza-
vesszük a hőmérsékletet 160 fokra, és készre sütjük.

Potica 1., avagy szlovén diós kuglóf

Kép forrása: https://i.pinimg.com/originals/27/52/d8/2752d869bc56fd395a6b7035554fc7c2.jpg 

Recept forrása: http://www.mindmegette.hu/potica-szloven-dios-kuglof.recept
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Hozzávalók a tésztához:
•  600 g liszt •  30 g élesztő (vagy 7 g szárított élesztő) •  2-3 dl tej 
•  50 g cukor •  1 tk. só •  120 g vaj •  3 db tojássárgája •  1 tk. vaníliás 
cukor •  reszelt citromhéj

Hozzávalók a töltelékhez:
•  500 g dió (őrölt) •  2 dl tej vagy tejszín •  120 g cukor •  3 tojásfe-
hérje és egy ek. cukor •  1 tk. vaníliás cukor •  reszelt citromhéj vagy 
narancshéj

Az elkészítéshez szükséges idő: Mivel ez élesztős tészta, legalább egy 
óra szükséges ahhoz, hogy a tészta a kétszeresére keljen meg, bár a 
második kelesztés rövidebb, mint az első. Sütési idő: 60 perc.

Potica 2., avagy szlovén diós kuglóf

Kép forrása: https://www.rotinrice.com/wp-content/uploads/2011/04/Potica-1.jpg
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Elkészítés:
Keverd el az élesztőt egy teáskanál cukorral, egy teáskanál liszttel 
és fél deciliter meleg tejjel és hagyd erjedni. Meg kell kétszereznie a 
mennyiségét.
Tedd a lisztet, a reszelt citromhéjat és a vaníliás cukrot egy tálba, add 
hozzá a felfuttatott élesztőt (vagy használj szárított élesztőt), a meleg 
tejet és a cukrot, a vajat, sót és a tojás sárgákat, lassan öntsd a tejet 
a lisztre, keverd bele és gyúrd a tésztát addig, amíg már nem ragad. 
Azután takard le és meleg helyen hagyd kétszeresére kelni. Amíg a 
tészta kel, készítsd el a tölteléket.

A töltelék elkészítése:
A meleg tejet vagy friss tejszínt öntsd rá a dióra és a cukorra, vala-
mennyi diót azonban tegyél félre, hogy a töltelékre szórhasd a végén. 
Verd fel a tojásfehérjét a cukorral keményre. Keverd össze a felvert 
fehérjét a dióval.

Nyújtsd el a megkelt tésztát egy belisztezett konyharuhán, terítsd el 
rajta a tölteléket és bőven szórd meg a megmaradt darált dióval, csa-
vard fel szorosan a megtöltött tésztát és tedd egy bezsírozott és lisz-
tezett tepsibe. Hagyd, hogy a tészta meleg helyen megkeljen megint. 
Mielőtt beleteszed az előmelegített sütőbe, a tésztát szurkáld meg 
villával és kend be tejjel. 180oC-on süsd 60 percig. Tűpróbával el-
lenőrizd, hogy megsült-e. Ha a tű tiszta marad, a potica megsült. Tíz 
percig hagyd a tepsiben a tésztát, majd borítsd ki egy deszkára és 
takard be. Amikor a tészta kihűlt, be lehet szórni porcukorral.

Recept forrása: https://www.kulinarika.net/recepti/1176/sladice/orehova-potica/?%20offset%20=%2020
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Hozzávalók:
•  1 csomag konyhakész omlós tészta (kb. 38x24 cm) az omlós tésztát 
saját recept alapján is készíthetjük. Fontos, hogy vékony legyen. •  18 
db réteslap •  20 dkg vaj olvasztva a réteslapok locsolásához •  6 dl 
tejföl simára keverve 2 db tojássárgájával

Töltelékek elkészítése:

Gibanica, a Muravidékről (Prekmurska gibanica)  

Kép forrása: http://szloveniainfo.hu/wp-content/uploads/2017/06/gibanica.jpg
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MÁK: 25 dkg őrölt mák, 1 db citrom reszelt héja, 1 csomag vaníliás 
cukor, csipet fahéj, 10 dkg cukor keverékét kb. 3 dl tejjel felfőzzük.

TÚRÓ: 1 kg zsíros túrót összekeverünk 1 db tojással, 10 dkg cukorral, 
1 csomag vaníliás cukorral, 8 dkg beáztatott mazsolával, 1 db citrom 
reszelt héjával, csipet sóval.

DIÓ: 25 dkg darált diót összekeverünk 1 csomag vaníliás cukorral, 8 
dkg cukorral, 1 db citrom reszelt héjával, csipet fahéjjal.

ALMA: 1 kg savanykás almát (tisztított súly) nagy lyukú reszelőn le-
reszelünk, fél dl vízzel, 1 db citrom levével és reszelt héjával, 10 dkg 
cukorral, csipet fahéjjal puhára pároljuk.



Recept forrása: www.europeancuisines.com
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Összeállítás:
Az ALMA és MÁK tölteléket hagyjuk kihűlni.

Egy magas falú kb. 35x25 cm-es tepsit kibélelünk sütőpapírral, a tep-
sibe terítjük az omlós tésztát. Villával kissé megszurkáljuk. 1 db rétes-
lapot ráterítünk, ezt olvasztott vajjal átkenjük. Ha egy kicsit nagyobb 
a tészta, mint a tepsink, akkor hajtsuk fel a tepsi oldalára a tésztát. Így 
jobban megtartja a tölteléket. A réteslapokkal is tehetjük ugyanezt. 

Erre jön a MÁK töltelék fele. A tölteléket átkenjük a tejfölös masszával. 
Ráterítünk 2 db réteslapot, ezt átkenjük az olvasztott vajjal. 

Következik a TÚRÓ töltelék fele, ezt is átkenjük a tejfölös masszával. 
Ráterítünk 2 db réteslapot és meglocsoljuk olvasztott vajjal.

A DIÓ töltelékkel folytatjuk. Tejfölös átkenés, 2 db réteslap, olvasztott 
vaj átkenés.

Az ALMA töltelék következik. Tejfölös átkenés, 2 db réteslap, olvasz-
tott vaj átkenés.

A töltelékek rétegezését megismételjük. 
A tetejét 4 db réteslappal zárjuk, amiket egyenként átkenünk olvasz-
tott vajjal.

170 C°-ra előmelegített sütőben kb. 50-60 percig sütjük. Amikor már 
egy kissé lehűlt, átkenjük a tetejét a maradék tejfölös masszával. Így 
könnyebben szeletelhető.



A világimanapi recept füzetet a MEÖT Női Bizottságának Világimanapi 
Munkacsoportja állította össze a 2019. évi Világimanap alkalmára.

Szlovénia
2019. március 1.

„Jöjjetek, mert már minden készen van”

Recepteket gyűjtötte: Bertalanné Wieland Éva, Dajka-Szederkényi Kornélia
Szerkesztő/tördelő: Benkő Katalin

Felelős kiadó: MEÖT Női Bizottsága, B. Pintér Márta, elnök

A Világimanapi adományokat a következő számlákra várjuk:

Számlatulajdonos neve: Magyarországi Egyházak 
Ökumenikus Tanácsa

Számlaszám: 13597539-12302010-00031854
Közlemény: „2019 Világimanapi persely”

Külföldről való utalás esetén:

Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa
1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 3.

Telefon: 06-1-3712690. Fax: 06-1-371-2691.

Számlatulajdonos neve: Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa
Számlaszám: 13597539-12302010-00031854

IBAN: HU74135975391230201000031854
Bank neve: KDB Bank (Magyarország Zrt.)

SWIFT code 1: KODBHUHB
SWIFT code 2: COBADEFF (Euro)

Bank címe: H-1054, Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46., Hungary
Kérjük a megjegyzés rovatban feltüntetni: „2019 Világimanapi persely”

Magyarországi utalás esetén:



További információért, kérjük, látogasson el weboldalainkra:
https://vilagimanap.hu

www.facebook.com/vilagimanap
www.meot.hu/Noi_Misszio

Youtube csatornánk: Világimanap Magyarország


