GYAKRAN FOGYASZTOTT ÉTELEK
Minden étel alá írtam a körethez Update 1-es megoldást!
DESSZERTEK
Almás kocka

3

Ananászos palacsinta teljes kiôrlésû lisztbôl

2

Ananászos piskóta light vaníliasodóval

2

Barackkal töltött zabpelyhes túrógombóc fahéjas tejföllel (cukor nélkül)

1

Citromszelet

3

Csoki kocka

3

Diókrémmel töltött sült alma

2

Gesztenyegolyók light csokiszósszal (cukor nélkül)

2

Gesztenyepüré

3

Gesztenyepüré cukor nélkül

2

Gundel-palacsinta csokiszósszal

3

(teljes kiôrlésû liszttel és édesítôvel)

2

Gyümölccsel töltött palacsinta, vaníliaszósszal

3

Gyümölcsös, tejszínes túrókrém

3

Ír rakott palacsinta

3

(teljes kiôrlésû liszttel és édesítôvel)

2

A palacsintákat tejberizzsel, csokiszósszal, vaníliás tojással,
naranccsal, mogyorókrémmel, baracklekvárral rétegesen rakjuk,
majd tojáshabbal lefedjük.
Kókuszszelet

3

(teljes kiôrlésû liszttel cukor nélkül)

2

Lekváros tekercs

3

Madártej

3

(cukor nélkül)

1

Mákos golyók, kókuszreszelékkel

3

(cukor nélkül)

1

Ha ezeket Norbi Update 1-es lisztbôl
és édesítôszerrel készítjük – mindegyik 1-es lesz!
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UPDATE-KÓDOKKAL
Meggyes házi túrógombóc, édes tejföllel

3

(cukor nélkül, zabkorpaprézli)

1

Meggyes pite

3

Nagymami palacsintája

3

(teljes kiôrlésû liszttel, cukor nélkül)

2

A palacsintát ôszibarackkal és túrókrémmel megtöltjük,
majd vaníliaszósszal leöntve tálaljuk.
Nutellás palacsinta, csokiszósz

3

Rákóczi-túrós

3

(teljes kiôrlésû liszttel, cukor nélkül)

2

Somlói galuska

3

(teljes kiôrlésû liszttel, cukor nélkül)

2

Tiroli almás rétes

3

Vargabéles

3

(teljes kiôrlésû liszttel, cukor nélkül)

2

EGYTÁLÉTELEK
Bácskai rizses hús

2

Bakonyi pulykafalatok, galuskával

3

(galuska nélkül) tejföl, gomba, szalonna

1

Bambuszos pulykamelltokány, mogyorós, zöldséges rizzsel

2

(rizs nélkül)

1

Borjúpaprikás, galuskával

3

(teljes kiôrlésû lisztbôl készült galuskával)

2

(csak savanyúval)

1

Borsos tokány tarhonya

3

(teljes kiôrlésû lisztbôl készült tarhonyával)

2

(csak savanyúval)

1

Brassói aprópecsenye

2

Bugaci aprópecsenye lapcsánkával

3

(magában)

1
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Chilis bab

2

Csikóstokány galuskával

3

(salátával)

1

Csirkebrassói, hasábburgonyával

3

(hasábburgonya nélkül)

1

Csirkemellbrassói tepsis burgonyával

2

(savanyúval, salátával)

1

Csirkemellpaprikás kagylótésztával

3

(teljes kiôrlésû lisztbôl készült tésztával)

2

(savanyúval)

1

Erdész vegyes pörkölt, kagylótésztaával

3

(tészta nélkül)

1

Sertéshúsból, marhahúsból, gombából,
sonkából készítünk ízletes vegyes pörköltet.
Gemenci vadpörkölt fôtt burgonyával

2

(burgonya helyett saláta)

1

Görög csirkepiláf

2

Fûszeres, paradicsomos, oregánós rizseshúst készítünk.
Kolozsvári töltött káposzta

2

(rizs nélkül)

1

Marhapörkölt tarhonyával

3

(tarhonya helyett saláta)

1

Ördöngôs csirkemáj

2

Füstölt szalonnán pirított csirkemájat vörösborral,
mustárral, paradicsompürével és csípôs paprikával ízesítjük.
Paprikás burgonya virslivel

2

Pásztortarhonya

3

Resztelt máj fôtt burgonyával

2

Ha a galuskát Norbi Update 1-es lisztbôl készítjük,
akkor 1-es kódot kap!
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UPDATE-KÓDOKKAL
Sertéspaprikás tésztával

3

(tészta helyett saláta)

1

Sertéspörkölt galuskával

3

(tészta helyett saláta)

1

Szalontüdô spagettivel

3

(tészta helyett saláta)

1

Tavaszi rizses hús

2

(rizs helyett saláta)

1

Tavaszi szárnyas rizses hús

2

Töltött káposzta

2

Töltött paprika fôtt burgonyával

2

Vörösboros vaddisznópörkölt burgonyakrokettel

3

(salátával)

1

Vörösboros, gombás marhapörkölt, tarhonya

3

(teljes kiôrlésû lisztbôl készült tarhonyával)

2

(salátával)

1

FÔZELÉKEK
Babfôzelék marhapörkölttel

1

Babfôzelék fôtt tojással

2

Burgonyafôzelék szárnyasvagdalttal

2

Kelkáposzta-fôzelék fasírttal (zsemle, liszt nélküli fasírt!)

1

Lencsefôzelék, csülök Pékné módra feltéttel

2

Paradicsomos káposzta, kis darab bécsi szelettel, zabkorpa panírral

2

Sárgaborsó-fôzelék, fôtt tojással

2

Sólet, fôtt, füstölt tarjával, fôtt tojással

2

Sóska, fôtt burgonyával, tükörtojással

2

(burgonya nélkül)

1

Spenót rántott csirkemájjal

3

(zabkorpapanírral)

2

Tökfôzelék csikóstokánnyal

1
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Zöldbabfôzelék rántott csirkemellel

3

(zabkorpa panírral)

2

Zöldborsófôzelék pirított csirkecombbal

1

HALAK
Bazsalikomos, fokhagymás tengeri halfilé fôtt burgonyával

2

Borsos lisztben (teljes kiôrlésû!) sült busa zöldséges rizzsel

2

Currys párolt hal, párolt zöldborsó

2

Hekk paprikás lisztben hasábburgonyával

3

(burgonya nélkül, salátával)

2

Kárpáti ponty, vajas burgonyával

2

(salátával)

1

Párolt pontyszelet fehérboros, tejszínes,
gombás lecsóval körítve.
Palermói tonhal tejszínes, gombás spagettivel

3

Párolt tengeri halfilé, citrommártással, párolt zöldbabbal

1

Rác ponty

2

(burgonyát zöldséggel helyettesítve)

1

Burgonyát, lecsót, hagymát rétegesen rakunk, tetejére
pontyszeletet és sült szalonnát helyezünk, sütôben összesütjük.
Rántott ponty túrós csuszával

3

Rántott ponty párolt rizzsel

3

(zabkorpapanírral)

2

Tejfölös busaragu, durumtésztával

3

Tengeri haldarabok, nizzai saláta, kaporszósszal

1

Tonhal „Napkirály” módra

3

(teljes kiôrlésû lisztbôl) tésztában

2

Natúr tonhalszeletre pirított gombás zsemlét halmozunk,
tésztába göngyöljük, majd forró sütôben pirosra sütjük.
Tejszínes gombaszósszal tálaljuk.
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Tonhal citromszósszal, burgonyakrokettel

3

krokett helyett saláta

1

HÚSOK
Égei csirkemell párolt rizzsel

2

(rizs helyett saláta)

1

Párolt csirkemellre cayenne-i borssal ízesített fokhagymás,
karfiolos, hagymás, tejfölös lecsót halmozunk.
Acapulcói csirkecomb, tortilla, csípôs chilimártással

2

Sült csirkecombot csípôs paprikamártással leöntünk,
tortillán tálaljuk.
Ágnes asszony huncutsága

3

(puliszka helyett zellercsíra)

1

Csirkemellfilét zöldséges, kolbászos, fûszeres raguval borítunk,
tetejére sült szalonnás juhtúrót morzsolunk, sütôben megsütjük,
kukoricalisztbôl készült puliszkával tálaljuk.
Almás roqueforttal töltött pulykamell, aszalt szilvás burgonyapürével

2

Ananászos pulykamell barnarizzsel

2

Athéni csirkemell párolt rizzsel

1

Fokhagymás joghurtban párolt csirkemell mellé sonkás
roquefortmártást tálalunk.
Babos, szezámmagos pulykamell zöldséges rizottóval

2

Bajor csülök

1

A bepácolt csülköt fokhagymás sárgarépával sütjük,
közben sörrel locsolgatjuk.
Bajor csülök szalonnás tepsis burgonyával, savanyú káposztával

2

(csak káposztával)

1

Bankár rántott sertésborda párolt rizzsel

3

Sertéskaraj szeletet sajttal, sonkával,
gombával, ananásszal megtöltünk,
bundázzuk, majd forró olajban kisütjük.
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Bécsi borjúszelet, hasábburgonyával

3

(zabkorpa panírral, salátával)

2

Biedermeyer pecsenye

3

A sovány fûszeres sertéskarajt megsütjük,
majd leveles tésztába csomagoljuk.
Bohém sertésszelet tepsis burgonyával

3

A karajszeletet borsos, húsos szalonnás almával megtöltünk,
bundázzuk, majd forró olajban kisütjük.
Bombay-i göngyölt csirkemell, ananászos tepsis burgonyával

2

A csirkemellet currys, tojásos, ketchupos, gombás rizzsel
megtöltve felgöngyöljük, fahéjas mandulamártással
leöntve tálaljuk.
Bruxelles-i csirkecomb hasábburgonyával

3

(salátával)

1

Csirkecombot tejbe áztatunk, majd hirtelen kisütjük, tetejére
rozmaringgal ízesített füstölt szalonnás, fokhagymás ragut tálalunk.
Bud Spencer kedvence

3

(teljes kiôrlésû Norbi Cerbona spagettivel)

2

Natúr szeletre csípôs, chilis babos bolognai spagettit
halmozunk, tetejére tükörtojást tálalunk.
Camembert-rel göngyölt pulykamell könnyû burgonyapürével

2

Cecey uram csirkecombja tepsis burgonyával

2

A csirkecombot megtöltjük májjal, zöldborsóval,
fôtt tojással dúsított töltelékkel, és sütôben ropogósra sütjük.
Cigánypecsenye hasábburgonyával

3

(burgonya helyett sült zöldség)

1

Citromos csirkemell vajas fôtt burgonyával

2

Csáky-rostélyos galuskával

3

(salátával)

1

Tojásos lecsóval töltött rostélyos szeletet megpárolunk,
paprikás szósszal nyakon öntjük.
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UPDATE-KÓDOKKAL
Császár sertésborda tojásos rizzsel

2

Natúr sertéskarajt baconos, gombás, májas raguval borítunk.
Csécsi pecsenye hasábburgonyával

3

Szalonnával bélelt tepsibe fûszeres burgonyakarikákat fektetünk, rátesszük a mustáros, kakukkfüves sertéskarajszeletet,
hagymás, petrezselymes túróval beborítjuk, sütôben megsütjük.
Csípôs, rántott pulykamell petrezselymes burgonyával

3

(zabkorpa panírral)

2

(burgonya helyett saláta)

1

Csirkecomb gyümölcsös, sajtos, baconos raguval, könnyû burgonyapürével

2

Csirkecomb Mátyás király módra, gombás rizzsel

2

Sült csirkecomb mellé zöldséges, kapros,
fehérboros, tejszínes mártást tálalunk.
Csirkecomb zellermártással, párolt karottával

1

Csirkemájjal göngyölt csirkemell csôben sütve rizibizivel

2

(salátával)

1

Csirkemell erdeigyümölcs-mártással, fôtt burgonyával, cukor nélkül

2

Csirkemell hollandi mártással, burgonyakrokettel

3

Csirkemell meggymártással, párolt rizzsel

2

Csirkemell Orly módra, burgonypürével

2

Csirkemell szilvamártással, párolt rizzsel

2

Csirkemell, almás krémsajtmártással, burgonyakrokettel

3

(krokett nélkül)

1

Csirkemell, baconos sajtmártással, burgonyafánkkal

3

(fánk helyett sült zöldséggel)

1

Csirkemell, roquefortmártással, párolt rizzsel

2

Csirkemellgyros görög salátával

1

Csongrádi flekken káposztás galuskával

3

(galuska nélkül)

1

Fokhagymás tarjaszeletet csípôs, hagymás raguval borítjuk.
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Csülök pékné módra, burgonyával

2

(burgonya helyett salátával)

1

Ropogósra sült csülökhúsdarabokat hagymás burgonyára tálalunk.
Csülök jóasszony módra, lapcsánka

3

(lapcsánka helyett saláta)

1

A ropogósra sült csülökszeleteket zöldborsós,
gombás, hagymás, szalonnás raguval körítjük.
Dubarr- csirkemell párolt rizzsel

2

Natúr csirkemellre párolt karfiolt halmozunk,
leöntjük sûrû tejmártással, tetejére
reszelt sajtot szórunk, majd pirosra sütjük.
Édes-savanyú csirkemell üvegtésztával

3

(tészta helyett zöldség)

1

Édes-savanyú pulykamell gyömbéres rizzsel

2

Erdei fatányéros hasábburgonyával

3

(hasábburgonya helyett salátával)

1

A fûszeres, natúr sertéstarjaszeletet sült virslivel
és kakastaréjjal tálaljuk.
Erdélyi fatányéros tepsis burgonyával

2

A fûszeres, natúr sertéskarajszeletet sült virslivel
és kakastaréjjal tálaljuk.
Eszterházy-rostélyos spagettivel

3

(spagetti helyett salátával)

1

Natúr rostélyosszeletet tejfölös,
pikáns zöldséges mártással leöntünk.
Falusi rántott szelet szalonnás, tepsis burgonyával

3

Sertésszeletet kolbásszal, hagymával megtöltünk,
bundázzuk és forró olajban kisütjük.
Farmer csirkemell rántva, country burgonyával

3

(zabkorpapanírral)

2
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Flekken, tört burgonya, párolt káposzta

2

burgonya nélkül

1

Fogathajtó rántott csirkemell, magyaros burgonyakarikákkal

3

Fokhagymás lecsóval és párolt
libamájdarabkákkal
töltött karajszeleteket kirántunk.
Fokhagymás borjúragu, csôben sült karfiollal

1

Fokhagymás párolt csirkecomb, kefires párolt zöldbabbal

1

Fonyódi csirkemell hasábburgonyával

3

A csirkemellet almával rétegesen rakjuk, citromoscukros vízzel meglocsoljuk, szerecsendióval,
reszelt sajttal meghintjük, sütôben megsütjük.
Fôtt marhahús paradicsomszósszal, fôtt burgonyával

2

(burgonya nélkül)

1

Fôtt marhahús meggymártással, fôtt burgonyával

2

(párolt zöldséggel)

1

Frankfurti sertéstokány, párolt rizs

2

Fûszeres rántott csirkeszárny majonézes burgonyával

3

Genovai göngyölt csirkemell pirított hagymás rizzsel

2

Gesztenyés pulykamell almás rizzsel

2

Gesztenyével göngyölt pulykamell párolt gyümölccsel

3

Giuseppe-csirkemell fussili tésztával

3

(tészta nélkül)

1

Omlós csirkemellfilét vajon megpárolunk,
gombával megbolondított mornaymártással nyakon öntjük.
Gombával töltött sertésborda petrezselymes burgonyával

3

Gourmand sertésborda, túrós galuskával

3

(galuska helyett zöldséggel)

1

Natúr sertéskarajszeletre
gombapörköltet halmozunk,
tetejére tükörtojást helyezünk.
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Göcseji sertésjava, párolt rizzsel

2

Natúr karajszeletet vörösboros, gombás,
zöldbabos mártással tálaljuk.
Gödöllôi töltött csirkecomb rizibizivel

2

Csirkecomb bôre alá pirított gombás, májas,
zöldborsós tölteléket rakunk, majd sütôben átsütjük.
Göngyölt boszorkányflekken szezámos bundában, burgonyafánkkal

3

(fánk helyett rizzsel)

2

Görög göngyölt csirkemell olívabogyós rizzsel

2

(rizs helyett zöldséggel)

1

Csirkemellszeletre feta sajtot, kaliforniai
paprikát és póréhagymát halmozunk, majd
felgöngyöljük és tepsiben megsütjük.
Grillezett csirkemell fahéjas meggyszósszal, könnyû burgonyapürével

3

(cukormentes szósz és sült zöldség)

1

Hagymás rostélyos hasábburgonyával

3

(burgonya helyett saláta)

1

Hagymás, gombás csirkemáj párolt zöldbabbal

1

Háromszéki csirkemell

1

(burgonyakrokettel)

3

Natúr csirkemell fûszeres, tejfölös mártással.
Hátszín Royal módra, párolt rizzsel

2

Marhahátszínt megsütünk, tejszínes, sonkás,
kukoricás, mustáros szósszal tálaljuk.
Hátszín udvarmester módra, petrezselymes burgonya

2

(burgonya helyett salátával)

1

Natúr hátszínszeletre fûszervajdarabkát helyezünk.
Hawaii pulykamell burgonyakrokettel

3

(krokett helyett salátával)

1

Natúr pulykamellszeletet tejszínes,
ananászos mártással tálalunk.
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Hegyaljai sertésborda tepsis burgonyával

2

(burgonya helyett salátával)

1

Natúr sertéskarajszelet tejszínes, fehérboros szôlômártással.
Hidalgo burritos (teljes ôrlésû lisztbôl)

2

Mexikói nemzetközi étel. Kukoricás lepény, melyet fûszeres,
csípôs darált hússal, babbal megtöltünk, majd feltekerünk.
Hunyadi göngyölt rostélyos szalonnás csuszatésztával

3

Rostélyosszeletbe tojásos, sonkás makarónit csomagolunk,
majd tejfölös, paprikás szósszal leöntjük.
Húsgombóc, paradicsomszósz fôtt burgonyával

2

Juhász rántott sertésborda hasábburgonyával

3

(fitneszpanír és saláta)

2

A sonkával, gombával, juhtúróval töltött sertéskaraj szeletet kirántjuk.
Juhtúróval töltött pulykamell tepsis burgonyával

3

Jurasics kedvence hasábburgonyával

3

Csirkemellet pirított gombával, párolt hagymával és sajttal
megtöltünk, majd bundázzuk és forró olajban kisütjük.
Kaliforniai csirkemell rizibizivel

3

Csirkemellet chilis sajtkrémmel töltünk, majd bundázzuk
és forró olajban kisütjük.
Kammermayer pulykamell petrezselymes burgonyával

2

A pulykamellet dióbeles bundába rejtjük.
Kapolyi sertésborda lapcsánkával

2

(lapcsánka nélkül)

1

Sertéskarajszeletet zöldségekkel és lángolt kolbásszal töltve felgöngyölünk, megsütjük és fehérboros pecsenyelével megöntve tálaljuk.
Kaukázusi saslik kefires burgonyával

3

(sült zöldséggel)

1

Nyársra húzunk csirkemell- és sertéskarajdarabokat, burgonyát,
hagymát, megsütjük, majd kefirrel meglocsolva tálaljuk.
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Kaukázusi sertésborda lapcsánkával

3

Kennedy-pulykamell country burgonyával

2

Natúr pulykamellet füstölt sonka- és baconkockákkal dúsított
ketchupos tartármártással leöntünk, reszelt sajttal megszórjuk.
Kijevi csirkemell burgonyapürével

3

(fitneszpanírral)

2

Rántott csirkemellet szerecsendióval és sajttal
ízesített fûszervajjal töltünk.
Korzikai töltött csirkecomb, sajtos tepsis burgonyával

3

Csirkecomb bôre alá tojásos, szardíniás, zsemlével
dúsított tölteléket rejtünk, megsütjük, majd citromos
pecsenyelével meglocsolva tálaljuk.
Kölni bíboros csirkemell burgonyafánkkal

3

(fánk nélkül)

2

A csirkemellet megtöltjük ôszibarackkal
és camembert sajttal, felgöngyöljük, megsütjük,
mazsolás áfonyaöntettel nyakon öntjük.
Kreol csirkemell joghurtos jégsalátával

1

Krétai sertésborda párolt rizzsel

2

A sertésbordát baconszalonnával és márvány sajttal
megtöltjük, majd forró olajban kisütjük.
Krúdy Gyula kedvence, burgonyakrokettel

3

(krokett helyett salátával)

1

Natúr csirkemellszeletet tejfölös, csirkemájas
raguval nyakon öntünk.
Lecsós sertésborda tarhonyával

3

Lecsós csirketokány párolt rizzsel

2

Libamáj Hadik módra, házi kolbászos burgonyakrokettel

3

(krokett nélkül)

2
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Lordok pulykamelle, burgonyakrokett nélkül

1

Natúr pulykamellre tejszínes, konyakos, narancsos,
ananászos, tojásos ragut halmozunk.
Lyoni sertésmáj hasábburgonyával, sült hagymakarikákkal

3

Madrasi csirkemelltokány burgonyafánkkal

3

Natúr csirkemellet kókuszos, ananászos,
tejszínes mártásban tálalunk.
Magyaróvári pulykamell rizibizivel

2

Natúr sült pulykamell tetejére pirított
gombás, sonkás és sajtos keveréket púpozunk,
majd grillben átsütjük.
Maharadzsák csirkecombja gyömbéres rizzsel

2

A kettévágott csirkecombot curryvel,
mazsolával, citromlével ízesített joghurtban érleljük,
majd kisütjük. Tálaláskor a joghurt másik felével
a combokat meglocsoljuk.
Majoránnás sült csirkemáj, lecsós tepsis burgonya

2

Malacsült, tört burgonya, párolt káposzta

2

(burgonya nélkül)

1

Mandarin csirkemell mazsolás rizzsel

2

Mandzsu marharagu, tojásos rizzsel

2

(rizs nélkül, sült zöldséggel)

1

Zöldpaprikás, ananászos marhatokányt készítünk
kínai öt fûszerrel ízesítve.
Márvány pulykamell petrezselymes burgonyával

3

Roqueforttal, sonkával, zöldborsóval töltött
pulykamellet bundázunk, majd forró olajban kisütjük.
Mátrai borzas csirkemell burgonyapürével

3

A reszelt burgonyával dúsított párizsi masszába mártott
csirkemellet forró olajban kisütjük, tetejére tejfölt teszünk
és reszelt sajttal megszórjuk.
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Matrónai göngyölt csirkemell burgonyapürével

2

A csirkemellfilét sajttal, ananásszal töltve felgöngyöljük,
áfonyamártással leöntjük.
Mátyás király csirkecombja, burgonyafánkkal

3

A sült csirkecombot zöldséges, kapros, fehérboros,
tejszínes mártással tálaljuk.
Melba csirkemell burgonyapürével

2

A csirkemellfilére ôszibarackot, áfonyát teszünk, reszelt sajttal
meghintjük, majd csôben sütjük.
Mézes pulykamell párolt gyümölccsel

2

Milánói sertésborda

3

(fitneszpanírral és teljes kiôrlésû tésztával)

2

Montmartre-i bohém csirkemell, tepsis burgonyával

2

Csirkemellszeleteket fehérborral és bazsalikommal megbolondított,
hagymás, gombás, baconszalonnás raguban megpárolunk.
Mormon csirkemell párolt rizzsel

1

A fûszeresen sütött csirkemellre fokhagymás
sült baconszalonnát, tükörtojást teszünk.
Mustáros tarja, szalonnás tepsis burgonyával

2

(burgonya helyett salátával)

1

Nagyi pecsenyéje rizibizivel

2

Szép szelet sertéskarajt fokhagymás, majoránnás
darált sertéshússal töltve felgöngyölünk, majd megsütjük.
Natúr sertésborda köményes párolt káposztával

1

Natúr sertésborda tejszínes gombaszósszal, párolt rizzsel

2

Nepáli csirkemell barackos rizzsel

2

Fahéjas almával töltött csirkemellet mandulás
bundába rejtünk, majd forró olajban kisütjük.
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Normand csirkemell burgonyafánkkal

3

(fánk nélkül)

1

Almás, sonkás, gombás, tárkonyos ragut készítünk
és natúr csirkemellre tálaljuk.
Orleans-i pulykamell burgonyakrokettel

3

(krokett nélkül)

2

Fahéjas almás naranccsal töltött pulykamell
baconszalonnába göngyölve.
Óvári csirkemell petrezselymes burgonyával

2

(burgonya helyett sült zöldség, vagy saláta, savanyú legyen)

1

A csirkemellre sonkát, gombát teszünk,
sajttal borítjuk, kemencében megsütjük.
Ördöngôs csirkemáj fôtt burgonyával

2

Füstölt szalonnán pirított csirkemájat vörösborral,
mustárral, paradicsompürével és csípôs paprikával ízesítünk.
Ôz vadasan zsemlegombóccal

3

(gombóc nélkül)

1

Párizsi csirkemell burgonyapürével (teljes kiôrlésû liszttel)

2

Pármai göngyölt pulykamell burgonyapürével

2

Párolt csirkemell cézár salátával

1

Párolt csirkemell vajas kelbimbóval

1

Párolt sertésjava köményes párolt káposztával

1

Párolt sertésjava sült paprikával

1

Pepperónis sajtkrémmel töltött rántott csirkemell, kukoricás rizzsel

3

(zabkorpában rántva)

2

Piedone kedvence

2

Fôtt füstölt csülök hagymás babbal.
Pirított karajcsíkok, tökmagos, joghurtos gyümölcs, kínai kel

1

Pirított pulykamellcsíkok, gorgonzolamártás, nyers répasaláta

1

Polinéz pulykamell ananászos rizzsel

3

A pulykamellet banánnal megtöltjük, majd kirántjuk,
naranccsal tálaljuk.
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Polpetti csirkemell párolt rizzsel

3

(fitneszpanírral)

2

Csirkemellet sajttal, sonkával megtöltünk,
bundázzuk, majd forró olajban kisütjük.
Pölöskei nótárius pecsenyéje, lapcsánkával

3

(lapcsánka helyett saláta, savanyú)

1

Hirtelen sült sertéstarját szalonnán
pirított gombával borítunk.
Pulykamell aszaltszilva-mártással, párolt rizzsel

2

Pulykamell cumberlandmártással, burgonyapürével

2,

(burgonyapüré helyett saláta)

1

Pulykamell roston, parajmártás, fokhagymás tepsis burgonával

2

(elég mellé a paraj)

1

Pulykamell sajtos bundában, párolt rizzsel

2

Pulykamell, fetasajt-mártással, póréhagymás, gombás rizzsel

2

Rába menti csibésznyárs, tepsis burgonyával

3

Nyársra húzott csirkemell- és füstölt húsosszalonna-darabokat sörös bundába mártunk,
majd forró olajban kisütjük.
Rablóhús nyárson tepsis burgonyával

2

(burgonya helyett salátával)

1

Szárnyashúst, sertéshúst, lángolt kolbászt,
hagymát, szalonnadarabkákat nyársra fûzünk,
nyílt tûzön megpirítjuk.
Rántott borjúláb hasábburgonyával

3

Rántott csirkemáj majonézes burgonyával

3

Rántott csirkemell burgonyapürével

3

Rántott pecsenyelibamáj burgonyapürével, áfonyával

3

Rántott sertésborda hasábburgonyával

3

(fitneszpanír és burgonya helyett saláta)

2
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Rántott sertésmáj rizibizivel

3

(fitneszpanír és rizs helyett saláta)

2

Rántott sertéstarja, tepsis burgonya

3

(fitneszpanír és rizs helyett saláta)

2

Rántott tatár bifsztek cézársalátával

3

Rántott velô párolt rizzsel

3

Rekamier asszony kedvence, burgonyakrokettel

3

(krokett nélkül)

2

A joghurtba mártott csirkecombot búzacsírás
mandulában megforgatjuk, majd tepsiben porhanyósra sütjük.
Riviéra csirkemell burgonyakrokettel

3

(krokett nélkül)

1

Natúr csirkemellre ropogós szalonnamorzsával,
olívabogyóval és fôtt tojással dúsított
roquefortmártást öntünk.
Római csirkemell olívabogyós rizzsel

2

(rizs nélkül)

1

Hirtelen sült csirkemellre gombával,
spárgával felfôzött tejmártást adunk.
Ropogós pulykamell bugonyafánkkal

3

(fánk helyett saláta)

1

A pulykamellet tejföllel meglocsoljuk,
reszelt parmezánnal meghintjük,
majd sütôben ropogósra sütjük.
Roston sült csirkemell mátrai salátával

1

Roston sült pulykamellcsíkok, saláta berni mártással

1

Royal rostélyos, burgonyafánkkal

3

(fánk helyett saláta)

1

A natúr rostélyosszeletet sonkás, kukoricás,
pikáns tejszínes mártással tálaljuk.
Sajtos, tejszínes, sonkás csirkemellcsíkok burgonyafánkkal

3

(fánk helyett saláta)

1
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Sajttal, ananásszal töltött pulykamell burgonyapürével

2

Sajttal, baconnel töltött, rántott sertésborda hasábburgonyával

3

(fitneszpanír, burgonya helyett saláta)

2

San Remó-i sonka ketchupos tartármártással, burgonyapüré

3

(fitneszpanír, burgonya helyett saláta)

2

Sajttal töltött gépsonka rántva.
Savanyú marhavetrec párolt rizzsel

2

Szalonnás, tejfölös, mustáros, citromos marharagut készítünk.
Scsevabcsicsa, ajvár, hasábburgonya

3

(burgonya helyett saláta)

1

Serpenyôs hagymás pecsenye hasábburgonyával

3

(burgonya helyett sült zöldség)

1

Mustáros, hagymás pácban érlelt sertéstarjaszeletet
sörrel locsolgatva megsütjük, tetejére sült hagymát halmozunk.
Sertésflekken túrós csuszával

3

Hirtelen sült sertésszelet tetejére tükörtojást helyezünk.
Sertésjava, csípôs chilimártás hasábburgonyával

3

(burgonya helyett saláta)

1

Sertéssült majonézes kukoricával (cukormentes tartárból!)

2

Smucigék asztaláról

3

(csusza nélkül)

1

Csíkokra vágott sertéshúsból, gombából, hagymából,
paradicsomból, erôs paprikából, füstölt házi kolbászból
fokhagymás ragut készítünk, túrós csuszával tálaljuk.
Solti sertésborda, tejfölös cicege

3

A fûszeresen sütött sertéskarajszeletet szalonnás, hagymás,
tejfeles, burgonyából készült vastag lepényre tálaljuk.
Sovány marhaszelet roston túrós brokkolival, fôtt tojással
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Spáhy gróf kedvence burgonyakrokettel

3

(krokett helyett brokkoli)

1

Sertésszeletet húsos baconszalonnával, reszelt sajttal, párolt
kelbimbóval göngyöljük, fokhagymamártással meglocsoljuk.
Spenótos húsgombócok

1

Stefánia vagdalt burgonyapürével

2

Sült csirkemell tormamártással, kolbászos burgonyafánkkal

3

(fánk nélkül)

1

Sült libamell tört burgonyával, párolt káposztával

2

(burgonya nélkül)

1

Sült pecsenyelibamáj tokaji mártással, mazsolás rizzsel

2

Svéd rostélyos krumpligombóccal, barnamártással

2

(gombóc nélkül)

1

A rostélyosszeletet szardellás, uborkás, tejfölös
pikáns mártással borítjuk.
Szakácslegény kedvence gombás rizzsel

3

A csirkemellet sajttal, sonkával, hagymával és zöldborsóval
megtöltjük, bundázzuk, majd forró olajban kisütjük.
Szapáry-sertésmáj, párolt rizzsel

2

Sült sertésmájszeletet velôs, lecsós raguval borítunk.
Széchenyi göngyölt pecsenyéje burgonyakrokettel

3

(krokett nélkül)

2

Sertésszeletre libamájat és gombát halmozunk,
felgöngyöljük, sütés közben pecsenyelével locsolgatjuk.
Szecsuáni pulykamell üvegtésztával

3

(tészta helyett sült zöldség)

1

Natúr pulykamellszelet csípôs, zöldséges,
paradicsomos raguval.
Szepi bácsi kedvence, rizibizivel

3

A sertéskarajszeletet sonkával és savanyú káposztával
megtöltjük, bundázzuk, és forró olajban kisütjük.
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Szerb pljeskavica, lecsós karika burgonyával

2

Szerb ételkülönlegesség. Fûszeres, juhtúrós marhahúspogácsákat lecsós karika burgonyára tálaljuk.
Szezámmagos rántott csirkemell, barackos burgonyapürével

3

Szezámmagos rántott csirkemell burgonyapürével

3

Szicíliai csirkeragu zöld tésztával

3

(tészta nélkül)

1

Fehérboros, póréhagymás, paradicsomszószos
csirkeragu reszelt sajttal meghintve.
Szilvával, köményes sajttal göngyölt pulykamell mazsolás barnarizzsel

2

Sztroganoff-marharagu párolt rizzsel

2

A marhahúst csíkokra vágjuk, szalonnával, gombával, hagymával,
csemegeuborkával dúsított fehérboros, mustáros mártással összefôzzük.
Tardosi ropogós csirkemell burgonyapürével

2

(püré nélkül)

1

A natúr csirkemellet parmezános tejföllel leöntjük,
tetejét reszelt sajttal megszórjuk, sütôben ropogósra sütjük.
Tárkonyos csirkemelltokány párolt rizzsel

2

Tatai részeges csirkecomb lapcsánkával

3

A kettévágott csirkecombot sóval, borssal, fokhagymával bedörzsöljük,
grillben megsütjük, sütôbe helyezzük és közben sörrel locsolgatjuk.
Tejfölös csirkemelltokán, párolt rizzsel

2

Tejszínes, gombás csirkemelltokány spagettival

3

(spagetti helyett teljes ôrlésû Norbi tészta)

2

Temesvári sertéstokány párolt rizzsel

2

Tejfölös sertéstokányt készítünk szalonnás, lecsós zöldbabbal dúsítva.
Tengerész hús, galuskával

3

(galuska nélkül)

1

Vörösboros marharagut készítünk hagymával,
fokhagymával, tojásrántottával.
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Tepsis csülök (burgonya helyett káposzta!)

1

A fôtt füstölt csülköt fokhagymás, paprikás tejföllel
csôben sütjük, tojásos rakott burgonyára tálaljuk.
Tiszt Urak kedvence

2

(rizs nélkül)

1

Fûszeres gombakrémmel, rizzsel és zöldségekkel
rakott sertéskarajszelet tetejére füstölt sajtot hintünk,
majd csôben sütjük.
Toscanai göngyölt sertésborda, tejszínes, gombás lasagne

3

(lasagne nélkül)

1

Sertéskarajszeletet mandulás, fokhagymás sajttal göngyöljük,
vörösboros öntet
Töltött dagadó rizibizivel

2

Túrkevei göngyölt, csavart pecsenye, krumpliganca

3

Sertéstarja szeletet fôtt tojással és sajttal töltve felgöngyöljük, bacon
szalonnába csavarva megsütjük. Krumpliganca: burgonyagombócokat
pirított zsemlemorzsába megforgatunk, tetejére finom túrót morzsolunk.
Vadas marhatokány, spagettivel

3

(spagetti nélkül)

1

Vadas marha zsemlegombóccal

3

(zsemlegombóc nélkül)

1

Vaddisznópörkölt fôtt burgonyával

2

(burgonya nélkül)

1

Vadnyugati sertéscsülök, country burgonyával

2

(krumpli helyett káposzta!)

1

Ropogósra sült csülökdarabokat babos, hagymás,
csípôs szószban tálaljuk.
Vajas csirkecomb, mozarellás paradicsomsaláta

1

Vallon pulykaragu, párolt rizzsel

2

Fokhagymás apróhúst tojásos tejföllel leöntünk,
majd reszelt sajttal meghintjük.
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Vasvári ördögpecsenye, juhtúrós kása

2

A csípôs, fokhagymás, szalonnás vagdalttal töltött sertésbordát
göngyöljük, megsütjük, csípôs fokhagymaszósszal nyakon öntjük.
Zirci búbos csirkemell, petrezselymes burgonyával

2

Párolt csirkemellet füstölt szalonnás, fûszeres, kakukkfüves,
konyakos, fehérboros mártással leöntünk,
tojásos zsemlemorzsával megszórjuk, majd csôben sütjük.
Zobáki bányászpecsenye tepsis burgonyával

2

Hirtelen sült sertéstarjaszeletre szalonnás, gombás,
hagymás, kolbászos ragut borítunk.
Zorbanyárs, paradicsomos tepsis burgonyával

2

Sült sertéshús-, sült hagyma-, sült cukkini- és paradicsomdarabokat
nyársra fûzzük, majd tzadzikivel nyakon öntjük.

LEVESEK (NEM ZACSKÓS!)
Babgulyás

1

Bécsi tányérhúsleves (tészta nélkül!)

1

Húsleves fôtt marhahússal, zöldségekkel.
Citromos almaleves (cukor nélkül!)

1

Csülkös bableves

1

Fahéjas almaleves, édesítôvel

1

Francia hagymaleves, pirított kiflikarikákkal

3

Gulyásleves ( krumpli nélkül, sok hússal )

1

Hideg tejszínes meggyleves, édesítôvel

1

Kapros tökleves

1

Könnyû zöldborsóleves

1

Magyaros gombaleves

1

Májgaluskaleves

2

Minesztraleves

1

Paradicsomleves

2
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Pontyhalászlé

1

Sárgaborsóleves

1

Savanyú tojásleves

1

Spárgakrémleves

1

Tárkonyos ôzgaluskaleves

1

Tejszínes brokkolikrémleves

1

Újházy-jércehúsleves

1

Zellerkrémleves

1

RAKOTTAK (NEM RÍZZSEL,CSAK HÚSSAL 1!)
Erdélyi rakott káposzta

1

Savanyú káposzta darált sertéshússal rétegesen rakva,
meglocsoljuk tejföllel, és a tetejére kakastaréjt rakunk.
Házi kolbászos rakott burgonya

2

(rakott cukkinivel)

1

Pápai rakott csirkemell

2

(rakott cukkinivel)

1

Sonkával, fôtt tojással rétegesen lerakjuk a csirkemellet,
tejmártással leöntjük, reszelt sajtot szórunk rá, majd megsütjük.
Rakott zöldbab

1

Szárnyas rakott kel

2

(rizs nélkül)

1

Zöldséges rakott padlizsán

1

REGGELIK
Fûszeres juhtúrós kétszersült paradicsommal

3

Fûszeres túrókrém, tönkölybúzás barnakenyér, uborka

2

Körözöttes tönkölybúzakenyér, retek

2

Tojáskrémes rozskenyér, zöldség

3

Tükörtojás, sajtos rozskenyér, karotta

3
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GYAKRAN FOGYASZTOTT ÉTELEK
SALÁTÁK
Acapulco saláta

1

Colbert saláta

1

Endívia, cékla, körte, karotta,
ecetes kapribogyó, juhsajt, mogyoró csak dísznek!
Csirkemelles, kefires Waldorf-saláta

1

Dresszinges eisberg saláta,

1

Sonkakocka, fôtt tojás, reszelt sajt
Feta sajtos görög saláta

1

Francia répasaláta

2

Citrom, édesítô, dió
Görög csirkemellfilés tésztasaláta

3

Csirkemell- és kaliforniai paprika kockákat
fôtt orsótésztára tálalunk, light majonézes kefirrel
meglocsoljuk, tetejét feta sajttal díszítjük.
Hagymás burgonyasaláta

2

Hawaii saláta

1

A jégsaláta, ananász-, kukorica-, sonkadarabokat
reszelt sajttal meghintve tálaljuk.
Károlyisaláta

2,

(burgonya nélkül)

1

Sült pulykahúscsíkok, fôtt burgonya, csemegeuborka,
paradicsom, marinált paprika darabok majonézes öntetben,
tojáskarikákkal díszítve.
Kínaikel-saláta, reszelt tojás

1

Majonézes burgonyasaláta (cukormentes majonézzel)

2

Majonézes tojássaláta

2

(cukormentes Univer majonézzel)

1

Mátrai saláta

1

Jégsalátadarabkákra kockázott sonkát rakunk, egy kis tartárral
leöntjük, reszelt sajttal meghintjük.
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UPDATE-KÓDOKKAL
Monte-Carlo saláta

1

Cikóriasaláta, retek, gomba, paradicsom,
citrom, krémsajt, napraforgómag
Neptun saláta

2

Eisberg saláta, metélôhagyma, zeller, cukkini,
paradicsom, hagyma, vadrizs
Nizzai saláta

1

Eisberg saláta, nyers sárgarépa, paradicsom,
uborka, fôtt tojás, olívabogyó
Olasz csirkés tésztasaláta

3

(teljes kiôrlésû tésztával)

2

Sült csirkemellfilébôl, pennetésztából, sonkából fokhagymás,
citromos olívaolajas salátát készítünk, olívabogyóval
és kígyóuborkával gazdagítjuk, tetejére reszelt sajtot hintünk.
Olasz tésztasaláta

3

Majonézes jellegû sonkás, gombás tésztasaláta.
Orosz hússaláta

1

Party saláta

1

Eisberg saláta, csemegeuborka, paradicsom, zöldborsó,
kukorica, sonka, tartár.
San Remó-i saláta

3

(teljes kiôrlésû kenyérrel)

2

Vegyes zöldségek, jégsaláta, pirított kenyérkockák,
ketchupos tartár
Sopszka saláta

1

Törzsvendég saláta

1

Eisberg saláta, paradicsom, káposzta,
libamáj, tartár, reszelt sajt.
Tzadziki saláta

1

Waldorf-saláta

1
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GYAKRAN FOGYASZTOTT ÉTELEK
TÉSZTÁK
Bolognai spagetti reszelt sajttal

3

(teljes kiôrlésû tésztával)

2

Császármorzsa málnaöntettel

3

(teljes kiôrlésû liszt és édesítô)

2

Finn húsos pirog

3

A hagymás, sajtos darált csirkemellet tésztába csomagoljuk, megsütjük,
majd gombával dúsított fokhagymás paradicsomszósszal tálaljuk.
Grízes tészta lekvárral

3

Húsimádó makaróni

3

Húsos ravioli gombaszósszal, reszelt sajttal

3

Húsos tortelini, paradicsomszósszal, reszelt sajttal

3

Juhtúrós tót sztrapacska, szalonnapörccel

3

(teljes kiôrlésû liszt)

2

Kínai édes-savanyú csirkeragus tészta

3

(teljes kiôrlésû tészta)

2

Milánói makaróni, reszelt sajttal

3

(teljes kiôrlésû tészta)

2

Pozsonyi rakott metélt

3

(teljes kiôrlésû tészta és édesítô)

2

Rajkai töltött metélt

3

(teljes kiôrlésû tészta és édesítô)

2

Sajtos, csirkés lasagne

3

(teljes kiôrlésû tészta)

2

Styriai metélt

3

Túróból, lisztbôl, tojásból tésztát gyúrunk,
vastag metéltre vágjuk és kifôzzük. A tésztához mazsolás,
édes tejfölös mártást keverünk, majd aranysárgára pirítjuk.
Sonkás tészta

3

Szilvás gombóc fahéjas porcukorral

3

Tejszínes, gombás, csirkemellfilés spagetti

3

(teljes kiôrlésû tészta)

2
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UPDATE-KÓDOKKAL
Texasi penne

3

Tojásos galuska

3

(teljes kiôrlésû liszt)

2

Túrópogácsák tejszínes gombaszósszal

3

Túrós csusza szalonnapörccel

3

(teljes kiôrlésû tészta)

2

Túrós pulykamellsonkás tészta

3

(teljes kiôrlésû tészta)

2

VEGETÁRIÁNUS ÉTELEK
Gombapaprikás galuskával

3

(rizzsel)

2

Grillezett gomolyasajt, párolt zöldkörettel

1

Kapros túróval göngyölt kelkáposzta tejfölmártással

1

Kapros túróval töltött gombafejek rántva, tejfölmártással

3

Rántott camembert, burgonyapürével, áfonyaszósszal

3

(fitneszpanírral)

2

Rántott gomba párolt rizzsel, tartármártással

3

(fitneszpanírral)

2

Rántott karfiol

3

(fitneszpanírral)

2

Rántott padlizsán párolt rizzsel, tatármártással

3

(fitneszpanírral)

2

Rántott sajt párolt rizzsel, tartármártással

3

(fitneszpanírral)

2

Rántott tök

3

(fitneszpanírral)

2

Schönbrunni zöldségfelfújt

1

Párolt zöldségekkel dúsított tojásfelfújtat készítünk,
tetejét reszelt sajttal meghintjük.
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GYAKRAN FOGYASZTOTT ÉTELEK
UPDATE-KÓDOKKAL
Svájci rösztike tejfölmártással, reszelt sajttal

3

Reszelt burgonyából, hagymából, tojásból petrezselymes
borsos lepényt készítünk, tejföllel meglocsoljuk,
reszelt sajttal meghintve tálaljuk.
Túróval töltött kelkáposzta tejfölös mártással, párolt rizzsel

2

Vegetáriánus bôségtál, párolt rizzsel tartármártással

2

Zöldbabpörkölt sajtgaluskával

1

Zöldséges, rántott rizsgolyók, kaporszósszal

3
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