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вміст

Spoznávajme, ochutnávajme, radujme sa. Tradičná kuchyňa je neodmys‑
liteľnou súčasťou Gemera a Zakarpatskej oblasti. Cieľom tohto projektu
je podpora cezhraničnej spolupráce a osvety tradícií uvedených regiónov.
V knihe prinášame zbierku 60 tradičných receptov, ktoré ovládala každá
správna gazdiná z Gemera či Zakarpatskej oblasti. Napokon aj vďaka sta‑
rostlivým a pohostinným babičkám sa tieto špeciality pripravujú dodnes.

Ми познайомилися, ми відчули, ми насолодилися. Традиційна кухня
є невід‘ємною частиною Гемерської і Закарпатської областей. Метою
даного проекту є сприяння співробітництва в прикордонних регіонах та
поширення традицій цих регіонів. Книга являє собою збірник, що містить
60 традиційних рецептів, які знайомі кожній істинній домогосподарці
з Гемерської і Закарпатської областей. Нарешті, завдяки клопітливим
і гостинним бабусям ці страви готуються до цього дня.

predslov
передмова
foreword

We become familiar, we taste, we enjoy. Traditional cuisine is an essential
part of the Gemer and Transcarpathian regions. The aim of this project is
to promote cross‑border cooperation and to spread the traditions of these
regions. The book presents a collection of 60 traditional recipes which
every true housewife of the Gemer and Transcarpathian regions would
have known. At last, thanks to the careful and hospitable grandmothers,
these specialities are prepared to this day.
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Українські
рецепти
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Кульки
з картопляного тіста

IНГРЕДІЄНТИ

ПРОЦЕС

200 г горошку
180 г копченої курячої грудки
480 г картоплі
100 г цибулі
100 г моркви
1 білий корінь петрушки
середнього розміру
50 г свинячого жиру
1 чайна ложка солі
0,5 чайної ложки меленого
чорного перцю
приблизно 1 літр води

Замочіть горох у воді на ніч. Поріжте копчену курячу грудку дрібними кубиками і відваріть з горохом
у м‘ясному бульйоні протягом 1 години. Додайте
порізану кубиками картоплю і проваріть ще 20-25
хвилин. За 3-5 хвилин до завершення приготування, додайте цибулю, моркву і корінь петрушки, сіль
і чорний перець, лавровий лист.
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Hrachová polievka

p o t r e b n é s u r o vi n y

postup

200 g hrach
180 g údené kuracie prsia
480 g zemiaky
100 g cibuľa
100 g mrkva
1 stredne veľký paštrnák
50 g bravčová masť
12 g soľ
čierne mleté korenie 0,5 kávovej
lyžičky,
približne 1 l vody

Vopred namočený hrach a na drobné kocky nakrájané
údené kuracie prsia varíme v kostnom vývare jednu
hodinu. Potom pridáme na kocky nakrájané zemiaky
a varíme spolu ešte 20-25 minút.
3-5 minút pred ukončením varenia vložíme cibuľu,
mrkvu a petržlen. Na záver osolíme a pridáme čierne
korenie a bobkový list.
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Yellow pea soup

ingredients

pr o c e s s

200 g of yellow peas
180 g of smoked chicken
breast
480 g of potatoes
100 g of onions
100 g of carrots
1 medium parsnip
50 g of pork lard
Teaspoon of salt
1/2 a teaspoon of ground
black pepper
Approx. 1 liter of water

In marrow bone broth cook together pre‑soaked peas
and small cubed smoked chicken breast for about an
hour. Add cubed potatoes and cook for further 20-25 min.
A few minutes before the soup is done (3-5 min.) add
onions, carrots and parsnip, salt, black pepper and
bay leaf.
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Суп з зеленого горошку

IНГРЕДІЄНТИ

ПРОЦЕС

70 г зеленого горошку
1 невелика цибулина
1 морква
1 маленький білий корінь
петрушки
1 ложка жиру
30 г домашньої локшини
450 мл бульйону
сіль
мелений чорний перець
лавровий лист

Почистіть зелений горошок, помийте і відваріть його
в бульйоні, поки він не стане м’яким. Додайте смажену цибулю, моркву, корінь петрушки і сіль. За 5-6
хвилин до завершення приготування додайте в суп
домашню локшину, приправте червоним перцем паприкою і лавровим листом.
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Polievka zo
zeleného hrášku

p o t r e b n é s u r o vi n y

postup

70 g zeleného hrachu
1 menšia cibuľa
1 mrkva
1 menší biely petržlen
1 lyžica tuku
30 g domácich halušiek
450 ml bujónu
soľ
čierne mleté korenie
bobkový list

Vylúpeme zelený hrášok, umyjeme a varíme v bujóne do
polomäkka. Potom pridáme osmaženú cibuľu, mrkvu,
petržlen (koreň) a osolíme. 5-6 minút pred ukončením
varenia vložíme do polievky pripravené drobné halušky,
dochutíme červenou paprikou a bobkovým listom.
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Green pea soup

ingredients

pr o c e s s

70 g of green peas
1 small onion
1 carrot
1 smaller parsnip
1 tbsp of fat
30 g of homemade spätzli
450 ml of broth
Salt
Ground black pepper
Bay leaf

Wash and boil shelled green peas in the broth until
semi‑cooked. Add fried onions, carrot, parsnip and salt.
A few minutes before the soup is ready (5 to 6 min.)
add small spätzli to the soup, season with paprika
and bay leaf.
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Квасоля з квашеною
капустою у горщику

IНГРЕДІЄНТИ

ПРОЦЕС

400 мл курячого бульйону
400 мл води
280 г кислої капусти
1 цибулина
1 ложка борошна
1 ложка свинячого жиру
1 ложка олії
сіль
чорний перець
цукор
2 великі зубці часнику
2 ложки сметани
100 г сухих бобів

Відваріть квасолю, попередньо замочену у воді протягом ночі. Обсмажте нарізану цибулю на пательні,
змащеній жиром. Промийте капусту, наріжте і додайте
до цибулі, влийте курячий бульйон і тушкуйте все
разом, накривши кришкою. Потім покладіть тушковану капусту з цибулею і квасолею до одного горщику,
розмішайте суміш і варіть до готовності. Обсмажте
борошно на олії. Як тільки квасоля і капуста стануть
м‘якими, додайте віджатий часник, сіль, перець, цукор,
соус бешамель і сметану. Варіть протягом 5 хвилин.
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Fazuľa s kyslou
kapustou

p o t r e b n é s u r o vi n y

postup

100 g suchej fazule
400 ml kuracieho vývaru
400 ml vody
280 g kyslej kapusty
1 cibuľa
1 PL múky
1 PL masti
1 PL oleja
soľ
čierne korenie
cukor
2 veľké strúčiky cesnaku
2 PL kyslej smotany

Uvaríme fazuľu, ktorú sme si predtým namočili na noc
do vody. Na masti opražíme nakrájanú cibuľu. Kapustu
premyjeme, nakrájame a pridáme k cibuli. Následne
vlejeme kurací vývar a dusíme pod pokrievkou. Potom
dusenú kapustu s cibuľou a fazuľou dáme do jedného
hrnca, zmes rozpučíme a varíme domäkka. Múku opra‑
žíme na oleji. Keď sa fazuľa a kapusta uvarí, pridáme
pretlačený cesnak, soľ, korenie, cukor, zápražku a kyslú
smotanu. Varíme 5 minút.
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Beans and sauerkraut
pottage

ingredients

pr o c e s s

100 g of dry beans
400 ml of chicken broth
400 ml of water
280 g of Sauerkraut
1 onion
1 tbsp of flour
1 tbsp of lard
1 tbsp of oil
Salt
Ground black pepper
Sugar
2 large cloves of garlic
2 tbsp of sour cream

Pre‑soak the beans overnight and then cook until soft.
Fry chopped onions in lard. Rinse out the sauerkraut
and cut it if necessary, then add it to the onion. Pour
over chicken broth cover and simmer. Mix sauerkraut
and beans together, mash and leave to cook until tender.
Make roux using flour and oil. As soon as the beans and
cabbage are tender, add pressed garlic, salt, pepper,
sugar, roux and sour cream. Cook for further 5 min.
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Український рибний
пиріг

IНГРЕДІЄНТИ

ПРОЦЕС

4 яйця
400 мл вершків
200 г майонезу
15 г розпушувачу
дрібка солі
150 г борошна
3 банки тунця в розсолі
1 цибулина середнього розміру

Злийте юшку з тунця. Поріжте цибулю невеликими
шматочками і змішайте її з тунцем. Змішайте яйця,
вершки, майонез, розпушувач, борошно і т.д. в окремому посуді.
Помістіть тісто тонким шаром у форму для випікання, попередньо застелену пекарським папером.
Покладіть рибу з цибулею на тісто і накрийте іншим
листом тіста.
Випікайте в попередньо розігрітій духовці (180° С)
протягом 30-40 хвилин. Пиріг смакує як в гарячому
так і в холодному вигляді.
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Ukrajinský rybí koláč

p o t r e b n é s u r o vi n y

postup

4 vajcia
400 ml smotany
200 g majonézy
15 g prášku do pečiva
štipka soli
150 g múky
3 konzervy tuniaka vo
vlastnej šťave
1 stredne veľká cibuľa

Tuniaka necháme odkvapkať. Cibuľu nakrájame nadrob‑
no a zmiešame ju s tuniakom. V ďalšej miske vymiešame
vajce, smotanu, majonézu, prášok do pečiva, múku a soľ.
Plochú formu vyložíme papierom na pečenie, na kto‑
rý následne dáme tenkú vrstvu cesta. Na túto vrstvu
natrieme rybu s cibuľou a zakryjeme zvyškom cesta.
Pečieme vo vyhriatej rúre pri 180 °C 30-40 minút. Koláč
sa môže podávať teplý aj studený.
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Ukrainian fish pie

ingredients

pr o c e s s

4 eggs
400 ml of cream
200 g of mayonnaise
15 g of baking powder
pinch of salt
150 g of flour
3 cans of tuna in brine
1 medium onion

Drain the tuna and mix well with finely chopped onion.
In separate bowl whisk the eggs, cream, mayonnaise,
baking powder, flour and salt. In a separate bowl, mix
eggs, cream, mayonnaise, baking powder and flour.
Line shallow baking tin with baking paper and pour
thin layer of batter, top it with layer of tuna and onion
mixture, then cover with the remaining batter. Bake
in preheated oven (180° C) for 30-40 minutes. The pie
can be served hot or cold.
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М’ясо смажене
по‑русинськи

IНГРЕДІЄНТИ

ПРОЦЕС

2 великі свинячі стейки
2-3 великі цибулини
1 зубець часнику
2-3 чайні ложки меленого
солодкого перцю паприка
мелений чорний перець
3 ложки олії
сіль

Відбийте стейки та посипте їх меленим чорним і червоним перцем.
Наріжте цибулю тонкими кільцями. Нагрійте 3 ложки
масла у великій пательні. Посмажте м‘ясо на сильному
вогні з обох боків до золотисто‑коричневої скоринки
і зніміть шматки на тарілку. Потім додайте цибулю і пропущений через прес часник до масла, що залишилося
на пательні.
Покладіть м‘ясо на цибулю, зробіть невеликий вогонь,
накрийте кришкою і протушкуйте страву. Перегорніть
м‘ясо на іншу сторону через 5 хвилин і продовжуйте
тушкувати ще протягом 5 хвилин.
Покладіть м‘ясо з цибулею на тарілку, посипте сіллю
і подавайте з картоплею або овочами.
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Laci pečene po
zakarpatsky

p o t r e b n é s u r o vi n y

postup

2 veľké bravčové steaky
2-3 veľké cibule
1 strúčik cesnaku
2-3 ČL sladkej papriky
mleté čierne korenie
3 PL oleja
soľ

Steaky dobre naklepeme, ochutíme mletým čiernym
korením a paprikou.
Cibuľu nakrájame na tenké kolieska. Vo veľkej panvici
zohrejeme 3-4 PL oleja na vysokú teplotu. Na silnom
ohni opražíme mäso dozlatista z každej strany a vybe‑
rieme na tanier. Na stále rozohriatej panvici speníme
cibuľu a jeden prelisovaný strúčik cesnaku. Na cibuľu
uložíme mäso, zmiernime oheň, prikryjeme pokriev‑
kou a necháme dusiť. Po 5 minútach mäso otočíme na
druhú stranu a ešte 5 minút dusíme. Vyberieme na ta‑
nier spolu s cibuľou, osolíme a podávame so zemiakmi
alebo so zeleninou.
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Zakarpattia laci‑steak

ingredients

pr o c e s s

2 large pork steaks
2-3 large onions
1 clove of garlic
2-3 teaspoons of paprika
ground black pepper
3 tbsp of oil
salt

Tenderise the steaks and sprinkle with ground black pep‑
per and paprika. Cut onion into thin rings. In a large pan
heat 3tbsp of oil over a high heat. Fry steaks on each side
until golden brown and place on a plate. Add onions to
the pan and fry on the render adding a clove of garlic.
Place the meat back into the pan over the onions, turn
down the heat, cover and let it broil for 5 minutes then
turn the meat over and cook for further 5 minutes.
Serve on a plate with potatoes or vegetables adding sea‑
soning to taste.
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Галушки з кукурудзяного
борошна з м’яким
овечим сиром

IНГРЕДІЄНТИ

ПРОЦЕС

70 г кукурудзяного борошна
160 мл води
1 ложка вершкового масла
1 яйце
сіль
50 г м’якого овечого сиру
топлене вершкове масло

Закип‘ятіть підсолену воду, зніміть з вогню, всипте борошно і ретельно перемішайте.
Закип‘ятіть воду в більшому горщику. Помістіть менший горщик з сумішшю борошна з водою у більший
і накрийте кришкою. Варіть цю суміш на водяній бані
протягом приблизно 30 хвилин. Після того як суміш
охолоне, додайте яйце, вершкове масло і ретельно перемішайте.
Сформуйте з тіста ковбаску і розріжте її на круглі плоскі
галушки. Закип‘ятіть 1 літр підсоленої води і покладіть
до неї галушки. Варіть протягом приблизно 8 хвилин
на помірному вогні.
Злийте воду з галушок, покладіть їх на тарілку, залийте
гарячим топленим вершковим маслом і посипте овечим
сиром. Подавайте в гарячому вигляді.
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Kukuričné knedlíky
s bryndzou

p o t r e b n é s u r o vi n y

postup

70 g kukuričnej múky
160 ml vody
1 PL masla
1 vajce
soľ
50 g bryndze
maslo na poliatie

Osolenú vodu privedieme do varu, odstavíme, vsypeme
do nej múku a všetko zmixujeme.
Vo väčšom hrnci privedieme vodu k varu. Menší hrniec
so sparenou múkou dáme do väčšieho hrnca a prikry‑
jeme pokrievkou. Necháme kašu variť na malom ohni
vo vodnom kúpeli cca 30 minút. Potom necháme kašu
trochu vychladnúť, pridáme vajce, maslo a všetko dobre
premiešame.
Z pripravenej masy vytvarujeme valec a krájame ho
na okrúhle ploché knedlíky. Privedieme do varu 1 liter
osolenej vody, do ktorej vkladáme knedlíky a necháme
ich variť cca 8 minút na malom ohni.
Uvarené knedlíky scedíme, necháme odkvapkať, dáme
na tanier, polejeme horúcim roztopeným maslom a po‑
sypeme bryndzou. Knedlíky podávame horúce.
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Cornmeal dumpings
with bryndza

ingredients

pr o c e s s

70 g of cornmeal
160 ml of water
1 tbsp of butter
1 egg
Salt
50 g of Bryndza
   (soft sheep cheese)
Butter for pouring

Bring salty water to boil and remove from the heat.
Add cornmeal and mix well.
In a larger pot bring water to boil, and then insert the
smaller pan with steamed cornmeal and cover. Leave
the cornmeal gruel cook over a low heat in this Bain
Marie for about 30 minutes. Then let the gruel that
now becomes polenta to cool down, add egg, butter
and stir well.
From the polenta, create a cylinder and cut into a round
flat dumplings. Bring 1 litre of salted water to boil and
put in the dumplings. Cook for about 8 min. on low
heat. Drain and drip dry the dumplings, place them on
a plate, pour over with hot melted butter and sprinkle
with Bryndza (sheep cheese). Serve hot.
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Тушкована печінка

IНГРЕДІЄНТИ

ПРОЦЕС

150 г печінки
сіль
мелений чорний перець
1 ложка борошна
1 ложка свинячого жиру
100 мл води або бульйону
1 морква
1 корінь петрушки
1 цибулина
2 ложки сметани

Промийте свинячу, яловичу або телячу печінку, видаліть
плівки та жовчні канали; розріжте на довгі шматки, посипте сіллю, меленим чорним перцем, обваляйте в борошні і обсмажте на пательні, змащеній жиром. Потім
шматки печінки залийте гарячою водою або бульйоном,
додайте очищену моркву, корінь петрушки та порізану
тонкими смужками цибулю і тушкуйте протягом приблизно 15-20 хвилин. В кінці додайте сметану і продовжуйте
тушкувати ще протягом 7-8 хвилин.
Тушковану печінку подавайте в гарячому вигляді з картопляним пюре на гарнір.
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Dusená pečeň

p o t r e b n é s u r o vi n y

postup

150 g pečene
soľ
mleté čierne korenie
1 PL múky
1 PL bravčovej masti
100 ml vody alebo vývaru
1 mrkva
1 petržlen
1 cibuľa
2 PL kyslej smotany

Hovädziu, bravčovú alebo teľaciu pečeň umyjeme, odbla‑
níme a vyrežeme žlčové kanáliky. Pečeň pokrájame na
dlhšie kúsky, posypeme soľou, mletým čiernym korením,
obalíme v múke a upražíme na masti. Potom zalejeme
horúcou vodou alebo vývarom, pridáme očistenú a na
tenké pásiky nakrájanú mrkvu, petržlen, cibuľu a všet‑
ko necháme dusiť cca 15-20 minút. Nakoniec pridáme
kyslú smotanu a dusíme ešte 7-8 min.
Horúcu dusenú pečeň podávame so zemiakovou kašou.
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Vegetable and liver stew

ingredients

pr o c e s s

150 g of liver
salt
ground black pepper
1 tbsp of flour
1 tbsp of pork lard
100 ml of water or broth
1 carrot
1 parsnip
1 onion
2 tbsp of sour cream

Rinse pork, beef or veal liver, remove web and gallbladder
ducts; cut in longer pieces, sprinkle with salt, ground
black pepper, coat in flour and fry in the lard. Then pour
over hot water or broth, add peeled and ribboned carrot,
parsnip and chopped onion and stew for about 15-20 min.
Finally add sour cream and stew for further 7-8 min.
Vegetable and Liver stew is served hot with mashed potato.
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М’ясо тушковане
по‑ужгородськи

IНГРЕДІЄНТИ

ПРОЦЕС

0,7 кг свинини
100 г цибулі
сіль
2 ложки свинячого жиру
2 солодкі червоні болгарські
перці
мелений солодкий червоний
перець паприка
3 сирих томати
2 середні моркви
пшеничне борошно
100 г сметани
100 мл води

Наріжте м‘ясо свинини кубиками, посипте сіллю, меленим солодким червоним перцем паприкою і обсмажте
разом з морквою.
Поріжте цибулю дрібними кубиками й обсмажте з червоним болгарським перцем, розрізаним на довгі смужки, та з томатами, нарізаними невеликими шматочками.
Змішайте м‘ясо з овочами і тушкуйте до готовності.
В кінці додайте соус бешамель, зроблений зі сметани,
борошна, та води, і протушкуйте всю суміш ще 3 хвилини.
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Mäso po užhorodsky

p o t r e b n é s u r o vi n y

postup

0,7 kg bravčového mäsa
100 g cibule
soľ
2 PL bravčovej masti
2 sladké červené papriky
mletá sladká paprika
3 čerstvé paradajky
2 stredné mrkvy
hladká múka
100 g kyslej smotany
100 ml vody

Bravčové mäso pokrájame na kocky, osolíme, posypeme
mletou červenou paprikou a upražíme spolu s mrkvou.
Cibuľu nakrájame na drobné kocky a restujeme spolu
s čerstvou sladkou paprikou pokrájanou na pozdĺžne
kúsky a paradajkami, ktoré nakrájame na menšie časti.
Mäso a zeleninu premiešame a dusíme domäkka.
Na záver pridáme zápražku pripravenú z kyslej smotany,
múky, vody a všetko spolu necháme dusiť ešte cca 3 mi‑
núty.

41

Pork à la uzhgorod

ingredients

pr o c e s s

0.7 kg of pork meat
100 g of onion
Salt
2 tbsp of pork lard
2 sweet red peppers
Ground paprika
3 tomatoes
2 medium carrots
Plain flour
100 g of sour cream
100 ml of water

Cut pork into cubes, sprinkle with salt, paprika add
carrot and fry together.
Fry finely chopped onions and sliced red pepper until
soft, then add chopped tomatoes. Stir meat and vege‑
tables together and leave to braise until soft.
Finally add roux made of sour cream, flour, water, and
cook for further 3 minutes.
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Свинячі реберця
у римському стилі

IНГРЕДІЄНТИ

ПРОЦЕС

600 г свинячих реберець
соняшникова олія
2 томати
4 великі зубці часнику
сіль
чорний перець
600 г картоплі

Поріжте реберця і посипте їх сіллю та часником пропущеним через прес. Обсмажте реберця в олії, щоб
вони мали хрустку скоринку та буди м’які всередині.
Почистіть картоплю, наріжте її шматочками та обсмажте. Подавайте реберця з картоплею та томатами.
Зверху посипте петрушкою.
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Bravčové rebierka
po rómsky

p o t r e b n é s u r o vi n y

postup

600 g bravčových rebierok
olej
2 paradajky
4 veľké strúčiky cesnaku
soľ
čierne korenie
600 g zemiakov

Bravčové rebierka pokrájame, potrieme soľou a preli‑
sovaným cesnakom. Na oleji opražíme rebierka, ktoré
by mali byť zvrchu chrumkavé a zvnútra mäkké.
Zemiaky ošúpeme, nakrájame na hranolčeky a upra‑
žíme.
Rebierka servírujeme so zemiakmi a paradajkami. Na‑
koniec posypeme petržlenovou vňaťou.
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Pork ribs
à la roma gypsy

ingredients

pr o c e s s

600 g of pork ribs
oil
2 tomatoes
4 large cloves of garlic
salt
black pepper
600 g of potatoes

Cut the ribs into segments and spread salt and garlic
paste over. Shallow fry the ribs in oil until soft and
golden crust is formed. Peel the potatoes, cut into
wedges and shallow fry.
Ribs are served with pan fried potatoes and tomatoes
garnished with parsley.
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М’ясо тушковане
з овочами у вершках

IНГРЕДІЄНТИ

ПРОЦЕС

200 г м’яса
1 ложка свинячого жиру
сіль
червоний солодкий мелений
перець паприка
400 г картоплі
1 велика морква
1 корінь петрушки
1 цибулина
60 г вершків
750 мл води

Поріжте м‘ясо на дрібні шматочки і обсмажте на пательні, змащеній жиром. Потім зніміть і покладіть м‘ясо
в каструлю, залийте бульйоном, додайте сіль і варіть на
слабкому вогні протягом приблизно 90 хвилин. Наріжте
очищену картоплю, моркву, корінь петрушки і цибулю
дрібними кубиками. Обсмажте цибулю до золотистого
кольору, додайте перець, гострий перець, нарізані овочі
і смажте все разом.
Змішайте смажені овочі з м‘ясом, додайте вершки і тушкуйте до готовності.

48

Mäso dusené so zeleni‑
nou na sladkej smotane

p o t r e b n é s u r o vi n y

postup

200 g mäsa
1 PL bravčovej masti
soľ
mletá červená paprika
400 g zemiakov
1 väčšia mrkva
1 petržlen
1 cibuľa
60 g sladkej smotany
750 ml vody

Mäso pokrájame na menšie kúsky a opražíme na masti.
Opražené mäso preložíme do hrnca, zalejeme výva‑
rom, osolíme a necháme dusiť cca 90 minút. Ošúpa‑
né zemiaky, mrkvu, petržlen a cibuľu nakrájame na
kocky. Cibuľu osmažíme do zlatista, pridáme papriku,
pikantnú papriku, nakrájanú zeleninu a všetko spolu
necháme upražiť.
Upraženú zeleninu premiešame s mäsom, pridáme
smotanu a necháme dusiť domäkka.
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Meat and vegetable
stew in cream sauce

ingredients

pr o c e s s

200 g of meat
1 tbsp of pork lard
salt
paprika
400 g of potatoes
1 large carrot
1 parsnip
1 onion
60 g of cream
750 ml of water

Cut meat into small pieces and shallow fry in the lard. Move
fried meat into a larger pan and pour over the broth, add
salt and leave to simmer for about 90 min. Peel potatoes,
carrot and parsnip and cut into small cubes. Fry chopped
onion until golden, add paprika, chilli if you prefer, and
chopped vegetables and fry.
Mix fried vegetables and meat; add cream and leave to
cook until tender.
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Картопляні деруни
з лісовими грибами

IНГРЕДІЄНТИ

ПРОЦЕС

200 г картоплі
1 яйце
1 ложка маргарину
15 г сушених лісових грибів
1 цибулина
мелений чорний перець
пшеничне борошно
олія
сіль
2 ложки сметани

Відваріть картоплю, розімніть її, додайте яйце, маргарин,
сіль і ретельно перемішайте всю суміш.
Начинка: заздалегідь замочіть сушені гриби у воді і добре
їх промийте. Відваріть їх і залиште охолонути. Розріжте
їх на шматочки і змішайте зі смаженою цибулею, приправте чорним перцем.
Візьміть порцію картопляної суміші і покладіть у центр
грибну начинку, загорніть. Надайте виробам форму оладків, обваляйте їх у панірувальних сухарях і обсмажте
в пательні на гарячій олії до золотистого кольору.
Картопляні деруни подавати в гарячому вигляді зі сметаною.
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Zemiakové fašírky
s hubami

p o t r e b n é s u r o vi n y

postup

200 g zemiakov
1 vajce
1 PL margarínu
15 g sušených húb
1 cibuľa
mleté čierne korenie
hladká múka
olej
soľ
2 PL kyslej smotany

Zemiaky uvaríme domäkka, rozpučíme, pridáme vajcia,
margarín, soľ a všetko dobre premiešame.
Na plnku budeme potrebovať vopred namočené a dobre
umyté sušené huby, ktoré uvaríme, necháme ochladiť
a nadrobno nasekáme. Potom ich premiešame s opra‑
ženou cibuľkou a dochutíme čiernym korením.
Zo zemiakovej hmoty urobíme placky, na ktoré dáme
pripravenú hubovú plnku. Potom ich vyformujeme do
valčekov, obalíme v strúhanke a opražíme domäkka
na panvici na dobre rozohriatom oleji.
Hotové horúce zemiakové fašírky servírujeme so smo‑
tanou.
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Potato and wild
mushroom patties

ingredients

pr o c e s s

200 g of potatoes
1 egg
1 tbsp of margarine
15 g of dried wild mushrooms
1 onion
ground black pepper
plain flour
oil
salt
2 tbsp of sour cream

Cook peeled potatoes until soft, mash them and add
egg, margarine, salt and mix well.
Filling: Pre‑soak and wash the dried Wild mushrooms.
Boil and cut them into small pieces and leave to cool
down. Fry chopped onion and mix with mushroom
and season with black pepper.
Form small circles out of potato mixture and fill with
onions and mushroom mix. Roll the circles into small
cylinders and coat in breadcrumbs and shallow fry in
the hot oil until golden.
Potato and Mushroom Patties are served hot with some
sour cream.
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Полента з грибами
в паніровці

IНГРЕДІЄНТИ

ПРОЦЕС

230 г суміші кукурудзяного
борошна та манної крупи
сухі гриби
1 цибулина
1 ложка вершкового масла
панірувальні сухарі
1 ложка сметани

Промийте сухі гриби, відваріть їх у воді і подрібніть
на м‘ясорубці. Змішайте їх з луком, порізаним дрібними кубиками, й обсмажте в олії. Змішайте гриби
з підготовленою сумішшю кукурудзяного борошна
та манної крупи.
Помістіть суміш в горщик, змащений вершковим
маслом, посипте сухарями і поставте в духовку. Подавайте гриби в паніровці з вершками.
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Polenta zapekaná
s hubami

p o t r e b n é s u r o vi n y

postup

230 g kaše z kukuričnej krupice
sušené huby
1 cibuľa
1 PL masla
strúhanka
1 PL kyslej smotany

Sušené huby preberieme, umyjeme a uvaríme vo vriacej
vode. Potom pomelieme v mäsovom mlynčeku, pre‑
miešame s cibuľou nakrájanou nadrobno a orestujeme
na masle. Huby premiešame s pripravenou stredne
hustou kašou z kukuričnej múky.
Pripravenú masu vložíme do kastróla vymasteného
maslom a posypaného strúhankou, ktorý dáme do rúry.
Zapekanú polentu servírujeme so smotanou.
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Dried mushrooms
and polenta bake

ingredients

pr o c e s s

230 g of cornmeal polenta
dried mushrooms
1 onion
1 tbsp of butter
breadcrumbs
1 tbsp of sour cream

Prepare dried mushroom by washing and boiling them
in water and grind them in meat grinder. Mix with
chopped onion fried in butter. Stir mushrooms into the
polenta. Line oven proof dish with butter and bread
crumbs, spoon in the mixture and bake in the oven.
Polenta bake is served with sour cream.
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Сегединський гуляш

IНГРЕДІЄНТИ

ПРОЦЕС

0,7 кг м’яса свинини
1 кг квашеної капусти
0,7 л води
томатна паста
2 ложки пшеничного борошна
2 цибулини
ложка сметани
сіль
свинячий жир або соняшникова олія
червоний солодкий мелений
перець паприка
кмин
5 великих зубців часнику

Наріжте м‘ясо свинини кубиками. Обсмажте цибулю на
жиру або в олії, додайте мелений солодкий червоний
перець, перемішайте з м‘ясом і смажте до півготовності,
а потім додайте томатну пасту.
Промийте кислу капусту і злийте воду, додайте 0,5 л води,
подрібнений кмин і протушкуйте, накривши кришкою,
до готовності. Додайте борошно до сметани, 200 мл води,
все ретельно перемішайте і вилийте у тушковану суміш
м‘яса з капустою. Заправте страву часником порізаним
на дрібні шматочки і помішуючи доведіть до кипіння.
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Sekelský guláš

p o t r e b n é s u r o vi n y

postup

0,7 kg bravčového mäsa
1 kg kyslej kapusty
0,7 l vody
paradajkový pretlak
2 PL hladkej múky
2 cibule
1 kyslá smotana
soľ
bravčová masť alebo olej
mletá červená paprika
rasca
5 veľkých strúčikov cesnaku

Bravčové mäso pokrájame na kocky. Cibuľku speníme
na masti alebo oleji, pridáme mletú červenú papriku,
premiešame s mäsom a opražíme do polomäkka, potom
pridáme paradajkový pretlak.
Kyslú kapustu prepláchneme a scedíme, pridáme pol
litra vody, drvenú rascu a necháme dusiť pod pokrievkou
domäkka. Do smotany vsypeme múku, 2 dcl vody, všetko
dobre premiešame, zalejeme hotové mäso s kapustou,
dochutíme nadrobno nasekaným cesnakom a za stáleho
miešania varíme, kým mäso úplne nezmäkne.
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Szekely goulash

ingredients

pr o c e s s

0,7 kg of pork meat
1 kg Sauerkraut
0,7 l water
Tomato puree
2 tbsp of plain flour
2 onions
1 sour cream
Salt
Pork lard or oil
paprika
Cumin
5 large cloves of garlic

Cut pork into cubes. Shallow fry onion in lard or oil, add
paprika, then add meat and sear until semi‑tender. Then
add tomato puree.
Rinse out and drain sauerkraut, add 0,5 l of water, ground
cumin and bring to boil, cover with lid, and leave to sim‑
mer over a low heat until tender. Mix flour and cream with
2 dl of water until smooth and pour into the pan, season
with finely chopped garlic and bring to boil while stirring.
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Тушкована телятина або
свинина, приправлена
червоним перцем
паприкою

IНГРЕДІЄНТИ

ПРОЦЕС

700 г телятини або свинини
100 г свинячого жиру
100 г цибулі
мелений червоний перець
паприка
2 сирих томати
вода
сіль
100 мл сметани
1 ложка пшеничного борошна
1 зубець часнику
листя петрушки

Наріжте телятину або свинину кубиками. Також поріжте цибулю кубиками і обсмажте її в гарячій олії до
золотистого кольору, додайте мелений червоний перець
паприку і ретельно перемішайте.
Додайте м‘ясо до смаженої цибулі, налийте води і смажте на сильному вогні, поки вода трохи не випарується.
Потім додайте порізаний на смужки червоний перець,
почекайте кілька хвилин і додайте порізані кільцями
томати. Додайте сіль і тушкуйте суміш до повної готовності.
В кінці додайте змішану з борошном сметану і доведіть
до кипіння. Заправте страву часником пропущеним через прес.
Подавайте рагу з дрібною пастою (угорські макаронні
вироби) або короткою домашньою локшиною. Прикрасьте
страву листям петрушки.

